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Wstęp

Bieżący numer „Ekonomicznych Problemów Turystyki” jest zbiorem rozważań naukowych 
dotyczących turystów i zróżnicowanych form ich obsługi, w podziale na grupy zagadnień: uczest-
nicy ruchu turystycznego i ich potrzeby, różne formy obsługi ruchu turystycznego ze szczególnym 
uwzględnieniem usług noclegowych oraz znaczenie kadr dla jakości obsługi ruchu turystycznego.

Liczba uczestników ruchu turystycznego stale wzrasta – w 2012 roku przekroczyła miliard 
osób, a w roku 2014 osiągnęła 1,138 mld, co oznacza prawie 5% wzrost w stosunku do roku po-
przedniego. W opinii UNWTO, tendencja wzrostowa na poziomie 3–4% będzie się utrzymywa-
ła w następnych latach. Oznacza to stały wzrost liczby osób uczestniczących w turystyce, który 
w powiązaniu ze wzrastającą liczbą odbywanych podróży i zmianami w preferowanym modelu 
stylu życia determinuje zmiany w obsłudze ruchu turystycznego. Współczesny styl życia koncen-
truje się na aspektach zdrowotnych, wśród których można wyróżnić aktywność fizyczną reali-
zowaną w naturalnym, nieprzekształconym środowisku przyrodniczym (co wiąże się z edukacją 
ekologiczną i paradygmatem zrównoważonego rozwoju) oraz dążenie do realizacji własnych pasji 
i zainteresowań pozwalające na rozwój osobisty. Rozszerzanie demokracji wypoczynkowej, ozna-
czającej realizację aktywności turystycznej i rekreacyjnej przez grupy społeczne dotychczas z niej 
wykluczone, powoduje sukcesywne pojawianie się nowych uczestników turystyki, podobnie jak 
procesy rozwojowe w krajach azjatyckich (głównie), przyczyniające się do wzrostu uczestnictwa 
ich mieszkańców w turystyce. Nowe grupy turystów najczęściej charakteryzują się specyficznymi 
potrzebami i oczekiwaniami w zakresie obsługi, co dodatkowo wzmacnia stały wzrost zapotrze-
bowania na obsługę wynikający ze zmieniających się wymagań turystów oczekujących świadczeń 
nie tylko o jak najwyższej jakości, ale również zróżnicowanym charakterze. Obsługa ruchu tury-
stycznego jest niezwykle obszernym pojęciem obejmującym wszelkie rodzaje świadczeń pojawia-
jące się w związku z podróżą turystyczną i podczas jej trwania. Podstawowe znaczenie mają usługi 
noclegowe i transportowe, bez których wyjazd turystyczny jest właściwie niemożliwy, zaś zacho-
wanie osób świadczących usługi ma kluczowe znaczenie w ocenie jakości świadczeń. Nie mniej 
istotne znaczenie ma obsługa w atrakcjach turystycznych czy wykreowanie oferty odpowiadającej 
potrzebom określonej grupy turystów.

„Ekonomiczne Problemy Turystyki” są platformą wymiany poglądów naukowych, miejscem 
prezentacji wyników prac badawczych oraz dorobku naukowego badaczy, dla których turysty-
ka, szczególnie w wymiarze ekonomicznym, stanowi główny przedmiot zainteresowań nauko-
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wych, chociaż wielość i różnorodność aspektów turystycznej aktywności człowieka, jej przyczyn 
i konsekwencji sprawia, że pozostaje ona w spektrum zainteresowań badaczy reprezentujących 
różne dyscypliny naukowe, w tym ekonomię, prawo, geografię czy kulturę fizyczną. 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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Wyjazdy turystyczne W latach 2009–2014 
na przykładzie łódzkiego biur a podróży 
– agenta turystycznego

jolanta latosińska

Uniwersytet Łódzki
e-mail: jlatosinska@wp.pl

Słowa kluczowe agent turystyczny, touroperator, ruch turystyczny, destynacja turystyczna, sezonowość, 
Łódź

Streszczenie Artykuł jest próbą ukazania zmieniających się preferencji i wyborów destynacji tury-
stycznych w latach 2009–2014 na podstawie sprzedaży oferty turystycznej w jednym 
spośród stu dziesięciu biur agencyjnych zarejestrowanych w Łodzi. Analiza wyjazdów 
uwzględnia również organizatorów kreujących ofertę turystyczną, zjawisko sezonowo-
ści ruchu turystycznego oraz miejsca pochodzenia klientów. Opracowanie zostało przy-
gotowane na podstawie analizy prawie trzech tysięcy wyjazdów turystycznych sprzeda-
nych w łódzkim biurze podróży. Wybór agenta turystycznego spowodowany był bardzo 
zróżnicowaną ofertą, jaką dysponuje biuro agencyjne sprzedając rocznie ofertę kilku-
dziesięciu touroperatorów. Poza zasięgiem przestrzennym wyjazdów i sezonowością 
ruchu turystycznego uwzględnione zostały czynniki warunkujące podróże turystyczne.

Wprowadzenie
Celem artykułu jest przedstawienie zmieniających się preferencji i wyborów destynacji tu-

rystycznych na podstawie sprzedaży oferty turystycznej w jednym z łódzkich agencyjnych biur 
podróży. Szczegółowa analiza wyjazdów turystycznych została przygotowana na podstawie pra-
wie trzech tysięcy wyjazdów turystycznych sprzedanych w roku 2009, 2012 i 2014. W analizie 
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wyjazdów uwzględniono również organizatorów kreujących ofertę turystyczną, zjawisko sezono-
wości ruchu turystycznego, miejsca pochodzenia klientów biura podróży oraz czynniki warunku-
jące podróże turystyczne.

Wybór agenta turystycznego (Kachniewska, Nawrocka, Niezgoda, Pawlicz, 2012, s. 69–74; 
Panasiuk, 2014, s. 68–90) spowodowany był bardzo zróżnicowaną ofertą, jaką dysponuje biuro 
agencyjne sprzedając rocznie ofertę kilkudziesięciu touroperatorów. Z punktu widzenia Ustawy 
o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku, agent turystyczny to „przedsiębiorca, którego 
działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycz-
nych na rzecz organizatorów turystyki1 posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych 
usługodawców posiadających siedzibę w kraju”. Działalność agenta turystycznego polega zatem 
na rzetelnym pośredniczeniu w sprzedaży imprez turystycznych2 wykreowanych przez organizato-
ra turystyki, zgodnie z warunkami umowy agencyjnej. Według dostępnych rejestrów, weryfikacji 
internetowej, telefonicznej i inwentaryzacji terenowej, w Łodzi funkcjonuje dwieście biur podró-
ży, w tym sto dziesięć biur agencyjnych. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podsta-
wie sprzedaży prowadzonej w biurze zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej. Biuro to powstało 
w 1996 roku i funkcjonuje na rynku usług turystycznych prawie dwadzieścia lat. Na początku 
swojej działalności było biurem agencyjnym i licencjonowanym organizatorem turystyki. Obecnie 
zajmuje się wyłącznie sprzedażą agencyjną, głównie wyjazdów zagranicznych3. 

sprzedaż wyjazdów turystycznych
Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano sprzedaż w trzech wybranych latach: 

2009, 2012 i 2014. W badaniach uwzględniono łącznie 2870 wyjazdów analizując sprzedaż we-
dług organizatorów, kierunki i terminy wyjazdu oraz miejsca pochodzenia klientów. W 2009 roku 
sprzedano 909 imprez turystycznych, w 2012 – 856, a w roku 2014 – 1105 wyjazdów. W ciągu 
ostatnich pięciu lat najmniej korzystny pod względem liczby sprzedanych imprez był rok 2012, co 
było wynikiem zawahania się rynku turystycznego pod koniec pierwszej dekady XXI w. ze wzglę-
du na kryzys gospodarczy i słabnącą siłę nabywczą klientów, ale także destabilizację w niektórych 
krajach recepcyjnych. Wyniki sprzedaży w 2014 roku ukazują tendencję wzrostową, ale nie zawsze 
przekłada się to na przychody i zyski biura, które w dużej mierze uzależnione są od wysokości 
prowizji i atrakcyjności kierunków wyjazdów wybieranych przez klientów.

Biuro agencyjne ma możliwość sprzedaży oferty kilkudziesięciu touroperatorów, ale jak wy-
kazują badania, wielkość tej sprzedaży jest bardzo zróżnicowana. W 2009 roku sprzedano oferty 
turystyczne 33 touroperatorów, najliczniej biura podróży Triada, następnie biura podróży Nowa 

1 Organizator turystyki – w świetle ustawy o usługach turystycznych – to „przedsiębiorca organizujący imprezę 
turystyczną”, nazywany touroperatorem. Natomiast organizacja imprezy turystycznej według ustawy to „przygotowanie, 
oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych”. 

2 Impreza turystyczna według ustawy to „co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte 
wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miej-
sca pobytu”. Impreza turystyczna nazywana jest pakietem turystycznym.

3 Ze względu na charakter prezentowanych danych nazwa biura została zastrzeżona.
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Itaka, Ecco Holiday, Sun & Fun Holiday, Rainbow Tours, a najmniej – biura OK Tours (rys. 1). 
W 2012 roku sprzedano imprezy turystyczne 39 touroperatorów, w tym najliczniej biura Nowa 
Itaka, Rainbow Tours, Sun & Fun Holidays, Wezyr Holidays, Exim Tours, a najmniej licznie biur: 
Opal Travel, OK Tours, Summerelse, Sigma Travel, Retman, Otium, Trade & Travel Company 
(rys. 2). W tym roku sprzedaż oferty biura Nowa Itaka zdystansowała sprzedaż oferty innych zna-
nych touroperatorów. W 2014 roku sprzedano ofertę 25 touroperatorów, najliczniej biura Nowa 
Itaka, Rainbow Tours, Sun & Fun Holidays, Wezyr Holiday i Exim Tours, a najmniej licznie im-
prezy biura CT Poland, Logos Tour i Otium. Czołówka biur, w stosunku do 2012 roku, pozosta-
ła niezmienna, ale wzrósł dystans na korzyść sprzedaży oferty biura podróży Nowa Itaka (41%) 
i biura Rainbow Tours (19%) (rys. 3). Łącznie sprzedaż oferty tych dwóch biur stanowiła 60% całej 
sprzedaży. Pozostałe 40% sprzedanych imprez to imprezy pozostałych 23 biur touroperatorskich4. 

rysunek 1. Sprzedaż agencyjna w 2009 roku według touroperatorów

Źródło: opracowanie własne.

4 Biuro podróży Nowa Itaka z siedzibą w Opolu funkcjonuje na polskim rynku od 26 lat i od wielu lat znajduje się na 
listach rankingowych w czołówce biur pod względem obrotów. W 2014 r. zostało niekwestionowanym liderem na polskim 
rynku turystycznym. Biuro Rainbow Tours z siedzibą w Łodzi to biuro, które funkcjonuje na rynku usług turystycznych 
25 lat (od 1990 r.) i od wielu lat znajduje się w czołówce największych touroperatorów w Polsce. W 2014 r. znalazło się 
na drugim miejscu pod względem obrotów. Właśnie m.in. pozycję tych biur odzwierciedla najlepsza sprzedaż ich oferty 
w badanym biurze agencyjnym. 
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rysunek 2. Sprzedaż agencyjna w 2012 roku według  touroperatorów

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, można stwierdzić, że w każdym przypadku najlepiej sprzedawały się ofer-
ty największych (pod względem obrotów) touroperatorów działających na polskim rynku tury-
stycznym5. Zaobserwowana zmienność organizatorów, których oferta była najliczniej sprzedawa-
na, spowodowana jest atrakcyjnością programową i cenową oferowanych imprez turystycznych, 
promocjami, ale również zmieniającą się kondycją biur i upadkiem niektórych z nich6. Nie bez 
znaczenia pozostaje również nakładanie przez touroperatorów na biura agencyjne limitów sprze-
daży. Można pokusić się o stwierdzenie, że w ten sposób touroperatorzy konkurują między sobą 
i proponowana przez nich oferta musi być coraz bardziej atrakcyjna. W konsekwencji, jak pokazuje 

5 Na podstawie rankingu biur podróży według wartości obrotów zamieszczonym w „Wiadomościach Turystycznych” 
(czerwiec 2015).

6 W 2012 r. upadłość ogłosiły, biznesowo powiązane ze sobą, dwa biura podróży: Triada – nazywana niegdyś „gi-
gantem polskiej turystyki”, posiadająca ofertę turystyczną na całym świecie, i Sky Club. W 2013 r. upadłość ogłosiło biuro 
GTI Travel specjalizujące się w wyjazdach do Turcji. 
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przykład sprzedaży w badanym biurze agencyjnym, maleje liczba touroperatorów, których oferta 
jest sprzedawana. 

rysunek 3. Sprzedaż agencyjna w 2014 roku według touroperatorów

Źródło: opracowanie własne.

kierunki wyjazdów turystycznych7 
W 2009 roku za pośrednictwem łódzkiego biura agencyjnego sprzedano 909 imprez turystycz-

nych do 36 krajów, na czterech kontynentach (europejskim, azjatyckim, afrykańskim i Ameryki 
Północnej). Największą popularnością cieszyły się wyjazdy do Egiptu (199 osób – 21,8%), 
Turcji (159 – 17,4%), Grecji (150 – 16,5%) i Tunezji (107 – 11,7%), gdzie zrealizowano łącznie 

7 Walory turystyczne wybieranych destynacji turystycznych zostały szczegółowo przedstawione w opracowaniu 
W. Kurka (2012).
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615 wyjazdów (67,6%). Pozostałe 294 imprezy turystyczne (32,4%) zrealizowano w 32 krajach, 
w tym po kilkadziesiąt wyjazdów w Hiszpanii, Włoszech, na Cyprze, w Bułgarii i Chorwacji. Po 
kilkanaście osób było w Maroku, Francji, Portugalii, Indii i nad polskim morzem. Analiza wybra-
nych destynacji turystycznych pozwala zauważyć, że w 2009 roku największym zainteresowaniem 
cieszyły się obszary nadmorskie, wyspy basenu Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie 
na Oceanie Atlantyckim. Nieliczne wyjazdy zrealizowano na Dominikanę, Sri Lankę, do Kenii, 
Meksyku, Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych i krajów Bliskiego Wschodu (Syria, Liban) (rys. 4). 

rysunek 4. Zasięg przestrzenny wyjazdów w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne.

W 2012 roku zrealizowano 856 wyjazdów do 35 krajów świata, położonych na czterech 
kontynentach (w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Północnej). Najliczniej wyjeżdżano do Egiptu 
(174 wyjazdów – 20,3%), Turcji (172 – 20%), Tunezji (105 – 12,2%), Grecji (96 – 11,2%). Do krajów 
tych sprzedano łącznie 547 (63,9%) imprez turystycznych. Do pozostałych 31 krajów zrealizo-
wano 309 wyjazdów, w tym do Hiszpanii – 93, głównie na Wyspy Kanaryjskie. Po kilkadziesiąt 
imprez turystycznych sprzedano do Włoch, Bułgarii Chorwacji, Maroka i na Cypr, po kilkanaście 
do Portugalii (m.in. na Maderę) i Francji. Najmniej licznie odwiedzono Madagaskar, Mauritius, 
Kambodżę, Czechy i Węgry. W porównaniu z rokiem 2009 zmniejszyła się liczba wyjazdów do 
najliczniej odwiedzanych krajów. Największy spadek zanotowano w przypadku Grecji (kryzys go-
spodarczy) i Egiptu (zamachy terrorystyczne). Znacznie mniej wyjazdów (zaledwie 7) sprzedano 
na terenie Polski (rys. 5).
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rysunek 5. Zasięg przestrzenny wyjazdów w 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne.

W 2014 roku sprzedano 1105 imprez turystycznych do 45 krajów świata. Podobnie jak w la-
tach poprzednich, nie odnotowano wyjazdów na kontynent australijski i do Ameryki Południowej. 
Najliczniej odwiedzono Grecję (298 wyjazdów – 26,9%), Egipt (189 – 17,1%), Turcję (158 – 14,3%) 
i Hiszpanię (110 – 9,9%). Łącznie do czterech najchętniej odwiedzanych krajów sprzedano 755 wy-
jazdów (68,3%). Pozostałe imprezy turystyczne (350 wyjazdów) sprzedano do 41 krajów: po 
kilkadziesiąt do Tunezji (68), Bułgarii, Włoch, Francji, Portugalii i na Cypr, po kilkanaście do 
Chorwacji, Rumunii, Maroka, Czarnogóry i po dziesięć do Tajlandii i Izraela. Najmniej licznie 
wyjeżdżano do Kanady i Gambii. Podobnie jak w 2012 roku, zanotowano tylko 7 wyjazdów do 
nadmorskich miejscowości na terenie Polski (rys. 6). 

W roku 2014, w porównaniu z rokiem 2012, zwiększyła się liczba odwiedzonych krajów 
o dziesięć (rys. 7). Można zaobserwować wyraźny spadek zainteresowania Tunezją (brak bez-
pieczeństwa w wyniku destabilizacji politycznej kraju), nieznaczny wzrost wyjazdów do Egiptu, 
zdecydowany wzrost liczby wyjazdów do Hiszpanii, głównie na Wyspy Kanaryjskie i Baleary, 
i największy wzrost sprzedaży oferty do Grecji, w szczególności na Kretę, Rodos, Zakynthos, Kos 
i inne wyspy. Swoją pozycję na turystycznej mapie świata umocniła Bułgaria, Rumunia, Francja, 
Portugalia (wyjazdy na Maderę). Na mapie odwiedzanych krajów liczniej pojawiły się wschodnie 
kraje afrykańskie, Azji Południowo-Wschodniej, Meksyk, wyspy Morza Karaibskiego, Kanada itp.



16 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016 

Jolanta latosińska

rysunek 6. Zasięg przestrzenny wyjazdów w 2014 roku

Źródło: opracowanie własne.

rysunek 7. Zmiany w kierunkach wyjazdów w 2012 i 2014 roku

Źródło: opracowanie własne.

Turyści bardzo chętnie wybierają na wypoczynek destynacje zagraniczne, kraje basenu Morza 
Śródziemnego, gdzie dominuje turystyka rodzinna i coraz większym powodzeniem cieszy się ofer-
ta „7 + 7”, czyli „wypoczynek plus zwiedzanie”. Można również zaobserwować zwiększające się 
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zainteresowanie odległymi geograficznie krajami, które ze względu na cenę są jeszcze mało do-
stępne. Zaobserwowane zmiany w kierunkach wyjazdów w roku 2009, 2012 i 2014 pozwalają 
sądzić, że turyści wybierają wprawdzie wypoczynek „nad ciepłym morzem”, ale kierują się wzglę-
dami bezpieczeństwa. Osłabienie niektórych preferowanych kierunków turystycznych spowodo-
wała głównie destabilizacja polityczna (niezadowolenie społeczne i konflikty zbrojne) w Tunezji 
i Egipcie, tzw. Arabska Wiosna 2010–2013. Niestety destabilizacja w krajach afrykańskich i na 
Bliskim Wschodzie pogłębia się za sprawą wojny domowej w Syrii i zamachów terrorystycznych, 
dlatego organizatorzy turystyki wykazują ogromną elastyczność w przygotowaniu oferty na nad-
chodzący sezon. 

sezonowość wyjazdów
Wyjazdy turystyczne charakteryzują się dużą sezonowością i koncentrują się w miesiącach 

letnich, urlopowo-wakacyjnych. 

rysunek 8. Sezonowość wyjazdów

Źródło: opracowanie własne.

W każdym z badanych okresów, w lipcu i sierpniu, odbyło się ponad 40% sprzedanych wy-
jazdów (w roku 2009 – 43,1%, 2012 – 43,2%, 2014 – 42,5%). Jest to czas letniego wypoczynku 
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wakacyjnego i urlopowego, wypoczynku rodzinnego, dlatego tak popularne są ciepłe kraje ba-
senu Morza Śródziemnego, które cechuje dobra dostępność cenowa i stosunkowo niewielki dy-
stans geograficzny. Należy również zauważyć, że sezon turystyczny się wydłuża, trwa od maja 
do września i koncentruje ponad 75% wyjazdów ( 2009 – 75,5%, 2012 – 76,1%, 2014 – 79,1%). 
Na pozostałe miesiące przypada ponad 20% ruchu turystycznego. Wyjazdy do krajów odległych 
od Polski w dużym stopniu warunkuje klimat obszarów recepcji turystycznej. Wyjazdy do Azji 
Południowo-Wschodniej, na wyspy Morza Karaibskiego, do krajów Afryki Równikowej odbywają 
się poza głównym sezonem, w miesiącach jesiennych, zimowych i wiosennych, ale – jak już wcze-
śniej zauważono – nie są one dominujące w sprzedaży łódzkiego biura. Generalnie najmniej wy-
jazdów zrealizowano w miesiącach zimowych, co oznacza, że mało sprzedano wyjazdów na narty. 
We wszystkich okresach badawczych najmniej osób wyjechało w lutym 2009 roku, a najwięcej 
w sierpniu 2014 roku (rys. 8).

zasięg przestrzenny miejsc pochodzenia klientów biura agencyjnego
Klienci łódzkiego biura podróży pochodzą z 14 województw. W roku 2009 pochodzili z 7 wo-

jewództw i 56 miejscowości, w roku 2012 z 10 województw i 70 miejscowości, a w 2014 – z 12 wo-
jewództw i 92 miejscowości (oprócz tego dwie osoby mają zameldowanie poza granicami kraju). 

tabela 1. Zasięg przestrzenny miejsc pochodzenia klientów według województw w 2009, 2012 i 2014 r.

Województwo

Rok
2009 2012 2014

liczba miejscowości liczba 
osób liczba miejscowości liczba 

osób liczba miejscowości liczba 
osób

Dolnośląskie 0 0 0 0 1 4
Kujawsko-pomorskie 0 0 4 9 1 4
Lubelskie 0 0 1 4 1 2
Lubuskie 1 1 0 0 0 0
Łódzkie 44 883 39 741 53 895 
Małopolskie 1 1 2 3 2 6
Mazowieckie 4 12 12 73 15 145
Opolskie 0 0 0 0 0 0
Podkarpackie 0 0 0 0 3 8
Podlaskie 1 2 0 0 5 9
Pomorskie 2 4 1 4 2 4
Śląskie 0 0 4 9 1 6
Świętokrzyskie 0 0 2 2 4 7
Warmińsko-mazurskie 0 0 2 3 0 0
Wielkopolskie 3 6 3 8 4 13
Zachodniopomorskie 0 0 0 0 0 0
Ogółem 56 909 70 856 92 1103

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej miejscowości zarejestrowano na terenie województwa łódzkiego. W 2009 roku 
były to 44 (78,5%) miejscowości, z których pochodziły 883 (97,1%) osoby, w 2012 z 39 (55,7%) 
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miejscowości pochodziło 741 (86,5%) osób, a w 2014 z 53 (57,6%) miejscowości pochodziły 892 
(80,7%) osoby. W każdym z okresów badawczych największy udział mieli łodzianie, w 2009 roku 
były to 683 (94,9%) osoby, w 2012 – 640 (74,7%), a w roku 2014 – 639 (57,8%) osób. Co prawda 
liczba łodzian jest bardzo zbliżona w kolejnych latach, ale ich udział znacząco maleje przy wzro-
ście klientów pochodzących spoza Łodzi, jak również spoza województwa łódzkiego. Z jednej 
strony jest to bardzo niepokojący sygnał dla biura podróży, z drugiej jednak jest to zjawisko po-
zytywne, bowiem przy rozwoju nowoczesnych technik informatycznych odległość przestaje mieć 
decydujące znaczenie. Poza mieszkańcami Łodzi i województwa łódzkiego w następnej kolejności 
znaczenie mają klienci pochodzący z województwa mazowieckiego i udział ten jest rosnący. W ba-
danych latach w biurze agencyjnym nie odnotowano ani jednego klienta z dwóch województw: 
opolskiego i zachodniopomorskiego. Poza wymienionymi czterema województwami udział pozo-
stałych jest marginalny.

podsumowanie
W biurze agencyjnym pracownicy nie kreują w sposób bezpośredni destynacji turystycz-

nych, ale pełnią rolę doradczą i sprzedają imprezy turystyczne przygotowane przez touroperato-
rów, a więc tylko pośrednio mogą wpływać na decyzje klienta. Jak wykazały badania, biuro ma 
w sprzedaży ofertę kilkudziesięciu organizatorów, ale ich liczba się zmienia, a właściwie maleje 
i będzie malała ze względu na zmieniające się warunki umowy agencyjnej, nakładającej na agen-
tów limity sprzedaży. Tak więc agenci muszą wybierać, jaką ofertę zaproponują klientowi. W ten 
sposób organizatorzy w pewien sposób konkurują między sobą, ale jest to konkurencja oparta 
przede wszystkim na pomysłowości i jakości oferty.

Badania wykazały również, że biuro agencyjne sprzedaje głównie wyjazdy zagraniczne, 
gdyż wyjazdy krajowe organizowane są często samodzielnie. Biuro posiada oferty turystyczne 
do najdalszych zakątków świata, ale klienci wyjeżdżali do krajów położonych na czterech kon-
tynentach, chętnie wypoczywali nad ciepłym morzem i preferowali wyjazdy do krajów basenu 
Morza Śródziemnego. Destynacje zmieniały się w czasie i były silnie uwarunkowane względami 
bezpieczeństwa, sytuacją gospodarczą i geopolityczną zarówno obszarów recepcji turystycznej, 
jak i generujących ruch turystyczny. W biurze dominowała sprzedaż pakietów wypoczynkowych, 
wycieczek objazdowych i wyjazdów wypoczynkowo-poznawczych, co nie oznacza, że klienci biu-
ra nie podróżowali indywidualnie do krajów bardziej odległych i egzotycznych. 

Wyjazdy turystyczne cechuje duża sezonowość. Wysoki sezon turystyczny trwa od czerwca 
do sierpnia, a wydłużony od maja do września. W tym okresie odbyło się najwięcej wyjazdów 
rodzinnych do krajów śródziemnomorskich. Poza głównym sezonem, klienci zrealizowali zdecy-
dowanie mniej wyjazdów, ale często były to wyjazdy do krajów odległych geograficznie, gdzie 
turystyka jest mocno uwarunkowana czynnikami klimatycznymi. 

Klienci badanego biura podroży to w większości łodzianie i mieszkańcy województwa łódz-
kiego. Należy jednak zauważyć, że łodzianie stanowili wprawdzie większość, ale ich udział malał. 
Zwiększała się natomiast liczba miejscowości, z których pochodzą klienci, w tym miejscowości 
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z województwa łódzkiego. Często poza mieszkańcami większych miast byli to mieszkańcy ma-
łych miejscowości podążający za miejskim stylem życia, którego przejawem są m.in. wyjazdy 
turystyczne.

Dla biura podróży bardzo ważna jest siła nabywcza społeczeństwa korzystającego z usług 
danego biura (Latosińska, 2011, s. 207–315). Co prawda wskaźniki gospodarcze w naszym kraju 
rosną, stopa bezrobocia maleje, a więc poziom życia powinien rosnąć. Jednak na podstawie cho-
ciażby sprzedaży prowadzonej w badanym łódzkim biurze podróży można stwierdzić, że społe-
czeństwo łódzkie jest średnio zamożne. Chętnie korzysta z zagranicznych wyjazdów wakacyj-
nych, ale przeważa sprzedaż oferty standardowej.

Biorąc od uwagę kierunki wyjazdów oraz sytuację gospodarczą i polityczną na świecie 
i w kraju oraz potrzeby klientów, touroperatorzy muszą wykazać się dużą elastycznością w przy-
gotowywaniu oferty turystycznej, aby minimalizować ryzyko własne i ryzyko klientów.
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tourist trips on the example of łódź travel agent  
in the years 2009–2014

Keywords travel agent, tour operator, tourism, tourist destination, seasonality, Łódź 

Abstract The article is an attempt to reveal changing preferences and choice of tourist destinations in the 
years 2009–2014. The analysis was based on the sale of tourist offer in one of one hundred and ten 
travel agents registered in Łódź. The analysis takes also into account travel organizers who create 
tourist offer, tourism seasonality and the place of origin of the travel agency’s clients. The study was 
prepared on the basis of nearly three thousand tourist trips. Travel agent’s choice was due to very 
diverse range of tourist offer, which sells yearly several dozen of tour operators’ offers. Apart from 
spatial extent of tourist trips and the seasonality of tourism, the determinants of tourist trips were 
analyzed. 

Translated by Justyna Mokras-Grabowska
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Streszczenie Młodzież gimnazjalna to nietypowy segment konsumentów usług turystycznych. Tego 
typu konsumenci są skłonni podejmować ryzyko, poszukują nowych kontaktów mię-
dzyludzkich, odkrywają nowe kultury, chcą poszerzać swoją wiedzę, a jednocześnie są 
nastawieni na „zaliczanie” typowych produktów turystycznych. Duży wpływ na ich za-
chowania mają rodzice/opiekunowie. W 2013 roku przeprowadzono badania aktywności 
turystycznej wśród 1067 uczniów szkół gimnazjalnych z 5 województw Polski: mazo-
wieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-ma-
zurskiego. Młodzież zapytano o kierunki wyjazdów turystycznych: wyjazdy krajowe 
oraz wyjazdy zagraniczne (europejskie i pozaeuropejskie). W wyniku badań własnych 
ustalono zakres przestrzenny miejsc wypoczynku określając go na podstawie analiz opi-
sowych.

Wprowadzenie
Aktywność turystyczna różnych środowisk społecznych stanowi realizację zindywidualizo-

wanych pragnień jednostki, związanych ze sferą jego wypoczynku i rekreacji, poznawaniem wa-
lorów turystycznych własnego regionu, kraju czy świata oraz przeżywaniem nowych doświadczeń 
i doznań. Idea ta nie znajduje odzwierciedlenia w zachowaniach turystycznych wszystkich grup 
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społecznych. Młodzież stanowi kategorię osób dość nietypowych – specyficznych konsumentów 
(Żelazna, Górska-Warsewicz, 2013). Z jednej strony konsumenci ci bardziej są skłonni podejmo-
wać ryzyko, poszukują nowych kontaktów międzyludzkich, odkrywają nowe kultury, chcą posze-
rzać swoją wiedzę (Richards, 2011), z drugiej zaś stają się konsumentami typowych produktów 
turystycznych. Zwiedzają parki tematyczne, uczestniczą w zorganizowanych wycieczkach, spę-
dzają czas wolny w centrach handlowych, ale nie spożywają dań kuchni regionalnej, a jedynie te 
znane im z życia codziennego (Richards, 2011). Uznaje się, że młodzież ma zasadniczy wpływ na 
proces decyzyjny swoich rodziców/opiekunów w zakresie planowania wakacyjnego wypoczynku 
(Spiers, Niininen, 2010), a tym samym na wybór kierunku wyjazdu turystycznego. Trzeba zgodzić 
się z Blichfeldt i in. (2011), że młodym ludziom należy dać możliwość wyrażenia swojego zdania 
w podejmowaniu decyzji podczas wakacji. Jednak należy mieć tutaj na względzie kontekst kultu-
rowo-społeczny, w jakim wychowuje się młodzież. Ważną rolę odgrywa także określony styl życia 
(Łaciak, 2015).

Kierunki wyjazdów turystycznych należy traktować jako obszary aktywności turystycz-
nej, które odnoszą się bezpośrednio do aspektów lokalizacyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji 
(Lubowiecki-Vikuk, Miedzińska, 2011). W ujęciu szerszym obszary te stanowią przestrzeń aktyw-
ności turystycznej (Liszewski, 2009; Włodarczyk, 2011).

cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań nad identyfikacją kierunków wy-

jazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej i nad określeniem zależności, jakie mogą różnico-
wać przestrzeń jej aktywności turystycznej.

tabela 1. Charakterystyka badanej młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw Polski (n = 1067)

Zmienne
Chłopcy Dziewczęta Razem

n % n % n %
Klasa

I 226 44,8 209 37,2 435 40,8
II 130 25,7 160 28,5 290 27,2
III 149 29,5 193 34,3 342 32,1

Miejsce zamieszkania
miasto 279 55,2 280 49,8 559 52,4
wieś 226 44,8 282 50,2 508 47,6

Województwo
kujawsko-pomorskie 355 70,3 369 65,7 724 67,9
łódzkie 38 7,5 45 8,0 83 7,8
mazowieckie 32 6,3 49 8,7 81 7,6
warmińsko-mazurskie 49 9,7 71 12,6 120 11,2
wielkopolskie 31 6,1 28 5,0 59 5,5

Źródło: opracowanie własne.
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Badaniami objęto grupę 1067 uczniów szkół gimnazjalnych z 5 polskich województw: ma-
zowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 
O wyborze obszaru badań zadecydowało: (1) zróżnicowanie społeczno-kulturowe środowiska 
uczniów, (2) niższa kapitałochłonność przeprowadzenia badań, (3) większa dostępność do pla-
cówek szkolnych oraz (4) akceptacja dyrekcji tych placówek na dokonanie tego rodzaju badanie. 
Badania prowadzono na przełomie września i października 2013 roku, przyjmując za okres badań 
rok szkolny 2012/2013. W tym celu zastosowano wywiad bezpośredni, który przeprowadzili prze-
szkoleni i nadzorowani ankieterzy. W autorskim kwestionariuszu ankiety zapytano o kierunki wy-
jazdów turystycznych – krajowych i zagranicznych: europejskich, pozaeuropejskich. Dodatkowo 
pozyskano dane dotyczące płci, klasy (poziomu edukacji) oraz miejsca zamieszkania responden-
tów (tab. 1).

krajowe kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej 
Spośród 1067 ankietowanych osób, 76,5% uczniów odbyło jakąkolwiek (krajową i/lub zagra-

niczną) podróż turystyczną, pozostali badani (23,5%) przejawiali bierność w tym zakresie. Grupę 
uczniów, którzy w roku szkolnym uczestniczyli w tego typu formie wypoczynku, tworzyli ucznio-
wie z wszystkich badanych klas. Największą aktywnością wykazali się uczniowie klasy I – 77,5%, 
a najmniejszą z klasy III – 74,9%. Wynik porównania wielkości różnic pomiędzy wartościami 
opisującymi aktywność gimnazjalistów z poszczególnych klas (wynoszących: I–II – 0,6% i II–III 
– 2,0%) sugeruje, że poziom aktywności turystycznej zmniejsza się wraz z wiekiem. Nie ozna-
cza to jednak, że na dalszym etapie kształcenia (szkoły ponadgimnazjalne, szkolnictwo wyższe) 
stopa aktywności turystycznej młodzieży utrzymuje się na niskim poziomie. Wręcz przeciwnie. 
Przykładem jest młodzież akademicka, która charakteryzuje się nie tylko znaczną (ponad 90% 
studentów) aktywnością turystyczną, ale także preferuje aktywny wypoczynek realizowany na 
obszarze kraju pochodzenia (Lubowiecki-Vikuk, Podgórski, 2013).

Kierunek krajowych wyjazdów turystycznych określiło 481 spośród 625 ankietowanych 
gimnazjalistów (tab. 2). Największy odsetek uczniów z klasy I (80,1%), w stosunku do uczniów 
z klas II (78,3%) i III (71,1%), potwierdza (wskazaną uprzednio) malejącą wraz z wiekiem aktyw-
ność gimnazjalistów na tym polu. Wniosek ten zachowuje swą ważność bez względu na kierunek 
analizowanych wyjazdów turystycznych. Tylko w przypadku wyjazdów w góry większą aktyw-
ność potwierdzono porównując odpowiedzi uczniów z klasy III (28,3%) z odpowiedziami ich ko-
leżanek i kolegów z klas I (25,3%) i II (24,5%).

Uśredniając dane opisujące kierunki krajowych wyjazdów turystycznych badanych gimnazja-
listów stwierdzono, że najliczniejszą grupę stanowią uczniowie podróżujący nad morze – 41,6%, 
następnie w góry – 25,9%, do dużych miast – 14,6% oraz nad jeziora – 7,8%. Podróże, których 
celem są kierunki inne od uprzednio wymienionych, charakteryzuje niższa frekwencja, ponieważ 
ich udział wynosi łącznie tylko 7,7%. Zwrócono także uwagę na wyraźnie najmniejsze procentowo 
udziały uczniów z kl. II (w stosunku do uczniów z pozostałych klas) w wyjazdach turystycz-
nych z pobytem w górach (24,5%) oraz nad jeziorami (6,0%). Warto zaznaczyć, że w 2010 roku 
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młodzież częściej podróżowała w góry niż nad morze (Łaciak, 2010). Także zorganizowana for-
ma wypoczynku letniego, jaką są kolonie, znacznie częściej realizowana była w miejscowościach 
górskich (Lubowiecki-Vikuk, Paczyńska-Jędrycka, 2010). W kolejnych latach proporcje te zaczęły 
się wyrównywać (Alejziak, 2014). Wyniki obecnych badań mogą sugerować zmianę preferencji 
turystycznych młodzieży. Dowodzą tego także analizy statystyczne.

tabela 2. Kierunki krajowych wyjazdów turystycznych badanej młodzieży gimnazjalnej 

w zależności od wybranych cech

Zmienna
Kierunki wyjazdów turystycznych 

Polskaa, b morzec góryd, e jeziora duże miastag, h inne 
n % n % n % n % n % n %

Klasa (n)
I (261) 209 80,1 113 43,3 66 25,3 23 8,8 51 19,5f 18 6,9
II (184) 144 78,3 76 41,3 45 24,5 11 6,0 23 12,5 19 10,3
III (180) 128 71,1 71 39,4 51 28,3 15 8,3 17 9,4 11 6,1
Razem (625 = 100%) 481 77,0 260 41,6 192 25,9 49 7,8 91 14,6 48 7,7

a młodzież z obszarów wiejskich vs. młodzież mieszkająca w miastach; b wyjazdy krótkoterminowe vs. wyjazdy długoterminowe; c wyjazdy krótkoterminowe 
vs. wyjazdy długoterminowe; d młodzież z obszarów wiejskich vs. młodzież mieszkająca w miastach; e wyjazdy długoterminowe vs. wyjazdy krótkoterminowe; 
f uczniowie kl. I vs. uczniowie kl. II i kl. III; g chłopcy vs. dziewczęta; h wyjazdy krótkoterminowe vs. wyjazdy długoterminowe.

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci z obszarów wiejskich (81,0%) częściej od tych mieszkających w miastach (73,7%) 
wypoczywali w Polsce (p ≤ 0,050). Obszary górskie (p ≤ 0,050) chętniej były odwiedzane przez 
badanych mieszkających na wsi (30,1% vs. 22,5%). Ich wyjazdy należały zazwyczaj (p ≤ 0,050) do 
długoterminowych (5 dni i więcej), na co wskazało 28,8% respondentów. Ci, którzy zadeklarowali 
wypoczynek nad morzem (p ≤ 0,005), najczęściej spędzali tam od 1 do 4 dni (49,0%). Do polskich, 
dużych miast (p ≤ 0,050) częściej podróżowali uczniowie kl. I (19,5%), aniżeli kl. II (12,5%) i kl. III 
(9,4%). Co więcej, był to częstszy (p ≤ 0,050) kierunek wyjazdów turystycznych chłopców niż 
dziewcząt (17,4% vs. 12,2%). Co piąta ankietowana osoba spędzała tam czas od 1 do 4 dni, a co 
dziesiąta – 5 dni i więcej (p ≤ 0,005). Ogólnie, krajowe (p ≤ 0,001) kierunki wyjazdów turystycz-
nych badanych gimnazjalistów dotyczą tzw. turystyki krótkoterminowej (do 4 dni), na co wskazało 
85,9% respondentów.

Kolejny zbiór wyników uzyskano analizując kierunki krajowych wyjazdów turystycznych po 
uwzględnieniu odpowiedzi uczniów skategoryzowanych w nawiązaniu do podziału Polski na przy-
rodniczo-krajobrazowe regiony (Delekta, 2013). Ze względu na brak precyzji niektórych wskazań 
uczniów, zmniejszono liczbę regionów w stosunku do oryginału z 18 do 14, tj. w jeden region 
połączono: Warmię i Mazury z Suwalszczyzną; Tatry z Pieninami i z Beskidami oraz Wyżynę 
Lubelską i Roztocze z Polesiem (tab. 3).

Zgodnie z oczekiwaniami, regionami najczęściej wskazywanym przez respondentów były: 
Wybrzeże Bałtyku (ranga 1) – 56,4% oraz Beskidy, Tatry i Pieniny (ranga 2) – 36,7%. Pozostałe 
regiony Polski, dość licznie odwiedzane przez ankietowanych gimnazjalistów, to: Dolina Wisły 
(ranga 3) – 17,5%, Warmia, Mazury i Suwalszczyzna (ranga 4) – 12,3% oraz Mazowsze i Podlasie 
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(ranga 5) – 8,8%. Inne regiony bywały już celem krajowych wyjazdów dość rzadko, o czym świad-
czy kilkanaście lub zaledwie kilka wskazań. Warto także zauważyć, że żaden z badanych gimna-
zjalistów nie przebywał w Kotlinie Sandomierskiej, a w Polsce środkowej był tylko jeden uczeń.

tabela 3. Kierunki krajowych wyjazdów turystycznych respondentów, 

z uwzględnieniem przyrodniczo-krajobrazowych regionów Polski oraz poziomu kształcenia gimnazjalistów 

Regiony
Uczniowie

klasa I (261) klasa II (184) klasa III (180)
n % ranga n % ranga n % ranga

Wybrzeże Bałtyku 115 56,9 1 75 54,3 1 71 57,7 1
Pomorze 5 2,5 6 3 2,2 8 1 0,8 9
Warmia, Mazury, Suwalszczyzna 25 12,4 5 15 10,9 4 17 13,8 3
Mazowsze i Podlasie 28 13,9 4 7 5,1 6 6 4,9 5
Dolina Wisły 47 23,3 3 20 14,5 3 14 11,4 4
Polska środkowa 0 0,0 – 1 0,7 10 0 0,0 –
Wielkopolska i Ziemia Lubuska 2 1,0 8 8 5,8 5 2 1,6 8
Dolny Śląsk 2 1,0 8 3 2,2 8 3 2,4 7
Sudety i Przedgórze Sudeckie 2 1,0 8 1 0,7 10 1 0,8 9
Wyżyny Polski południowej 0 0,0 – 5 3,6 7 2 1,6 8
Wyżyna Lubelska, Roztocze i Polesie 0 0,0 – 2 1,4 9 0 0,0 –
Kotlina Sandomierska 0 0,0 – 0 0,0 – 0 0,0 –
Beskidy, Tatry i Pieniny 65 32,2 2 53 38,4 2 52 42,3 2
Bieszczady i Pogórze Przemyskie 3 1,5 7 0 0,0 – 4 3,3 6
Razem 202 = 100% – 138 = 100% – 123 = 100% –

Źródło: opracowanie własne.

Analiza krajowych wyjazdów turystycznych respondentów z uwzględnieniem klas, do któ-
rych uczęszczali badani uczniowie, dała podobne wyniki. W przypadku podróży, których celem 
było Wybrzeże Bałtyku, udziały procentowe były bardzo zbliżone do średniej i wynosiły od 54,3% 
(kl. II) do 57,7% (kl. III), co jednoznacznie dowodzi, że większość uczniów preferuje ten kieru-
nek podróży (zawsze ranga 1). Ciekawszy wynik uzyskano analizując wskazania regionu Beskidy, 
Tatry, Pieniny, bowiem w tym przypadku stwierdzono, że wprawdzie dla uczniów z wszystkich 
klas jest on bardzo atrakcyjny (ma zawsze rangę 2), to jednak preferencje o tym charakterze 
wzmacniają się wraz z wiekiem uczniów. O ile ten region wskazało 32,2% uczniów z kl. I, to już 
38,4% ankietowanych z kl. II i aż 42,3% gimnazjalistów z kl. III. Zaobserwowany wraz z wiekiem 
wzrost zainteresowania dalej położonym regionem wpływa na ograniczenie podróży krajowych 
do regionów turystycznych, w których uczniowie mieszkają lub które traktowane są przez nich 
jako nieodległe, a co za tym idzie – już stosunkowo dobrze poznane. Na przykład, Dolinę Wisły 
zwiedzał jeszcze prawie co czwarty gimnazjalista z kl. I – 23,3%, to już tylko co siódmy z kl. II 
– 14,5%, i zaledwie co dziewiąty z kl. III – 11,4%. Z kolei Mazowsze i Podlasie zwiedzali gimna-
zjaliści z poszczególnych klas odpowiednio – 13,9%, 5,1% i 4,9%. Słabnące zainteresowanie tymi 
regionami nie wpłynęło zasadniczo na zajmowane miejsce w rankingu, ponieważ różnice w sto-
sunku do średniej nie różnią się więcej niż o 1 pozycję.
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Analiza krajowych kierunków wyjazdów turystycznych ankietowanych gimnazjalistów, 
z uwzględnieniem płci, nie wykazała istotnego zróżnicowania (tab. 4). Zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy uczestniczyli w podróżach turystycznych do tych samych regionów.

tabela 4. Kierunki krajowych wyjazdów turystycznych respondentów, 

z uwzględnieniem przyrodniczo-krajobrazowych regionów Polski oraz płci gimnazjalistów 

Regiony
Uczniowie

dziewczęta chłopcy ogółem
n % n % n

Wybrzeże Bałtyku 138 55,4 123 57,5 261
Pomorze 5 2,0 4 1,9 9
Warmia, Mazury, Suwalszczyzna 32 12,9 25 11,7 57
Mazowsze i Podlasie 26 10,4 15 7,0 41
Dolina Wisły 39 15,7 42 19,6 81
Polska środkowa 1 0,4 0 0,0 1
Wielkopolska i Ziemia Lubuska 7 2,8 5 2,3 12
Dolny Śląsk 3 1,2 5 2,3 8
Sudety i Przedgórze Sudeckie 1 0,4 3 1,4 4
Wyżyny Polski południowej 4 1,6 3 1,4 7
Wyżyna Lubelska, Roztocze i Polesie 2 0,8 0 0,0 2
Kotlina Sandomierska 0 0,0 0 0,0 0
Beskidy, Tatry i Pieniny 98 39,4 72 33,6 170
Bieszczady i Pogórze Przemyskie 2 0,8 5 2,3 7
Razem 249 = 100% 214 = 100% 463

Źródło: opracowanie własne.

Następna z wykonanych analiz uwzględniała stałe miejsce zamieszkania gimnazjalistów 
(tab. 5). Także w tym przypadku, różnice pomiędzy wskazaniami gimnazjalistów z miast i ze wsi 
na poszczególne regiony, jako ich kierunki turystyczne, nie były duże, a ponadto nie odbiegały od 
wartości uśrednionych dla całej badanej zbiorowości. W efekcie te same regiony uzyskały rangi od 
1 do 6. Więcej uczniów z miasta niż ze wsi wskazało na pobyt: na Wybrzeżu Bałtyku (pozycja 1 
w rankingu, odpowiednio: 58,9% i 53,5%), w Dolinie Wisły (pozycja 3: 18,7% i 16,1%), na Warmii, 
Mazurach i Suwalszczyźnie (pozycja 4: 14,7% i 9,7) oraz na Mazowszu i Podlasiu (pozycja 5: 
11,4% i 6,0%). Z kolei zdecydowanie więcej uczniów ze wsi niż z miast (o ponad 10%) jako ważny 
kierunek wyjazdów turystycznych wskazało Beskidy, Tatry i Pieniny (pozycja 2 w rankingu, od-
powiednio: 42,4% i 31,7%). W przypadku wskazań na pozostałe regiony stwierdzono, że różnice 
są bardzo małe – nie przekraczają 1,5%. Teza, że popularniejsze (atrakcyjniejsze w opinii gimna-
zjalistów) regiony Polski są częściej preferowanymi kierunkami podróży turystycznych młodzieży 
gimnazjalnej, zarówno z miast, jaki i ze wsi, znalazła potwierdzenie w danych procentowych, bo 
dotyczących pięciu z sześciu regionów znajdujących się na czele listy rankingowej. Fakt, że do 
regionu zajmującego drugą pozycję na wskazanej liście wyjechało aż o ponad 10% więcej uczniów 
ze wsi niż z miast, nie przeczy słuszności postawionej tezy, lecz świadczy jedynie o większym 
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zainteresowaniu tym regionem ze strony młodzieży wiejskiej, która poprzez wyjazdy indywidual-
ne (rodzinne) rzadziej dociera w odległe regiony Polski.

tabela 5. Kierunki krajowych wyjazdów turystycznych respondentów, z uwzględnieniem przyrodniczo- 

-krajobrazowych regionów Polski oraz stałego miejsca zamieszkania gimnazjalistów 

Regiony
Uczniowie

miasto wieś ogółem
n % n % n

Wybrzeże Bałtyku 145 58,9 116 53,5 261
Pomorze 5 2,0 4 1,8 9
Warmia, Mazury, Suwalszczyzna 36 14,6 21 9,7 57
Mazowsze i Podlasie 28 11,4 13 6,0 41
Dolina Wisły 46 18,7 35 16,1 81
Polska środkowa 0 0,0 1 0,5 1
Wielkopolska i Ziemia Lubuska 5 2,0 7 3,2 12
Dolny Śląsk 3 1,2 5 2,3 8
Sudety i Przedgórze Sudeckie 3 1,2 1 0,5 4
Wyżyny Polski południowej 2 0,8 5 2,3 7
Wyżyna Lubelska, Roztocze i Polesie 0 0,0 2 0,9 2
Kotlina Sandomierska 0 0,0 0 0,0 0
Beskidy, Tatry i Pieniny 78 31,7 92 42,4 170
Bieszczady i Pogórze Przemyskie 5 2,0 2 0,9 7
Razem 246 = 100% 217 = 100% 463

Źródło: opracowanie własne.

W ramach podjętej analizy rozpatrzono kierunki wyjazdów turystycznych gimnazjalistów 
uwzględniając jednocześnie ich płeć i miejsce stałego zamieszkania (tab. 6). W tym przypad-
ku stwierdzono, że najpopularniejszy wśród uczniów klas gimnazjalnych region, tj. Wybrzeże 
Bałtyku, jest wyraźnie bardziej preferowany przez dziewczęta z miast – 60,9% niż ze wsi – 49,6%. 
Natomiast wśród chłopców preferencje kształtują się odwrotnie, co potwierdzają wskazania: 
58,3% – chłopców ze wsi i 56,8% – chłopców z miast. Region Beskidy, Tatry i Pieniny (2 pozycja 
w rankingu) był celem podróży turystycznych dla 170 uczniów, ale częściej docierały tam dziew-
częta ze wsi (45,5%) niż z miast (33,6%), a spośród chłopców także częściej ci zamieszkali na wsi 
(38,5%) niż w miastach (29,7%). Duże różnice wskazań dotyczą jeszcze dwóch regionów: Warmii, 
Mazur i Suwalszczyzny (4 pozycja w rankingu) oraz Mazowsza i Podlasia (pozycja 5). Do re-
gionu Polski północno-wschodniej wyjechało 16,1% chłopców z miast i tylko 6,3% chłopców ze 
wsi. W przypadku dziewcząt różnice między analogicznymi wartościami były minimalne: 13,3% 
i 12,4%. Natomiast Mazowsze i Podlasie były regionem docelowym częściej dla dziewcząt z miast 
(14,1%) niż ze wsi (6,6%), podobnie jak i dla chłopców – odpowiednio: 8,5% i 5,2%. W przypadku 
innych regionów także występują różnice, ale nie są one duże, i z tego powodu zostały pominięte 
w omówieniu. 
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tabela 6. Kierunki krajowych wyjazdów turystycznych respondentów, z uwzględnieniem przyrodniczo- 

-krajobrazowych regionów Polski, według płci i stałego miejsca zamieszkania uczniów 

Regiony

Uczniowie
dziewczęta chłopcy ogó-

łemz miast ze wsi z miast ze wsi
n % n % n % n % n

Wybrzeże Bałtyku 78 60,9 60 49,6 67 56,8 56 58,3 261
Pomorze 3 2,3 2 1,7 2 1,7 2 2,1 9
Warmia, Mazury, Suwalszczyzna 17 13,3 15 12,4 19 16,1 6 6,3 57
Mazowsze i Podlasie 18 14,1 8 6,6 10 8,5 5 5,2 41
Dolina Wisły 21 16,4 18 14,9 25 21,2 17 17,7 81
Polska środkowa 0 0,0 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1
Wielkopolska i Ziemia Lubuska 4 3,1 3 2,5 1 0,8 4 4,2 12
Dolny Śląsk 1 0,8 2 1,7 2 1,7 3 3,1 8
Sudety i Przedgórze Sudeckie 1 0,8 0 0,0 2 1,7 1 1,0 4
Wyżyny Polski południowej 1 0,8 3 2,5 1 0,8 2 2,1 7
Wyżyna Lubelska, Roztocze i Polesie 0 0,0 2 1,7 0 0,0 0 0,0 2
Kotlina Sandomierska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Beskidy, Tatry i Pieniny 43 33,6 55 45,5 35 29,7 37 38,5 170
Bieszczady i Pogórze Przemyskie 1 0,8 1 0,8 4 3,4 1 1,0 7
Razem 128 = 100% 121 = 100% 118 = 100% 96 = 100% 463

Źródło: opracowanie własne.

Zredukowany wynik analizy krajowych kierunków wyjazdów turystycznych gimnazjalistów 
z wybranych województw Polski, z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania, wskazuje, że 
uczniowie z miast (a w szczególności dziewczęta) preferują wyjazdy nad morze (region Wybrzeże 
Bałtyku), podczas gdy ich rówieśnicy ze wsi (szczególnie chłopcy) bardziej zainteresowani są wy-
jazdami turystycznymi w góry (region Beskidy, Tatry i Pieniny). Warto przy tym zauważyć, że 
zainteresowanie pobytem nad morzem słabnie wraz z wiekiem na rzecz pobytu w górach, co wy-
nika z dążenia do poznania bardziej odległej i niezwykle ciekawej części Polski podczas dłuższego 
wyjazdu, którego atrakcyjność jest większa w stosunku do krótkich wycieczek.

Atrakcyjność turystyczna regionów jest odmiennie postrzegana przez uczniów z poszczegól-
nych wybranych województw Polski (tab. 7). Przyjmując, że jej wyrazem są destynacje turystycz-
ne (Delekta, 2013) badanych gimnazjalistów stwierdzono, że Wybrzeże Bałtyku jest najbardziej 
preferowanym kierunkiem w opinii uczniów z województw łódzkiego (67,6%) i wielkopolskiego 
(65,5%), a już wyraźnie mniej z województw: mazowieckiego (59,0%), warmińsko-mazurskie-
go (56,1%) i kujawsko-pomorskiego (53,8%). W przypadku regionu Beskidy, Tatry i Pieniny de-
stynacje turystyczne gimnazjalistów przedstawiają się następująco dla poszczególnych uczniów: 
z województwa łódzkiego – 40,5%, warmińsko-mazurskiego – 40,4%, wielkopolskiego – 37,9%, 
kujawsko-pomorskiego – 36,5% i tylko 28,2% z mazowieckiego. Zainteresowanie regionem Dolnej 
Wisły, który ma trzecią pozycję na rangowej liście wybieranych kierunków wyjazdów turystycz-
nych, wyraża się większą dyspersją wskazań. Najczęściej do tego regionu wyjeżdżają gimnazja-
liści z województw wielkopolskiego – 37,9% i warmińsko-mazurskiego – 21,1%, a najrzadziej 
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z województwa łódzkiego (5,4%), a następnie kujawsko-pomorskiego (16,3%) i mazowieckiego 
– 17,9%. Zwraca uwagę preferowanie przez uczniów z województwa łódzkiego jedynie 6 spośród 
14 kierunków, w tym brak wskazań własnego regionu. Gimnazjaliści z pozostałych badanych wo-
jewództw odbywali podróże po własnym regionie, przy czym największy odsetek wskazań pocho-
dził od uczniów z województwa wielkopolskiego – 17,2%.

tabela 7. Kierunki krajowych wyjazdów turystycznych respondentów, z uwzględnieniem przyrodniczo- 

-krajobrazowych regionów Polski oraz województwa, z którego pochodził badany uczeń 

Regiony

Uczniowie z województw
kujawsko- 
-pomorskie

warmińsko- 
-mazurskie wielkopolskie łódzkie mazowieckie ogółem

n % n % n % n % n % n
Wybrzeże Bałtyku 162 53,8 32 56,1 19 65,5 25 67,6 23 59,0 261
Pomorze 9 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9
Warmia, Mazury, Suwalszczyzna 34 11,3 8 14,0 1 3,4 7 18,9 7 17,9 57
Mazowsze i Podlasie 29 9,6 4 7,0 3 10,3 0 0,0 5 12,8 41
Dolina Wisły 49 16,3 12 21,1 11 37,9 2 5,4 7 17,9 81
Polska środkowa 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1
Wielkopolska i Ziemia Lubuska 6 2,0 0 0,0 5 17,2 0 0,0 1 2,6 12
Dolny Śląsk 6 2,0 0 0,0 1 3,4 0 0,0 1 2,6 8
Sudety i Przedgórze Sudeckie 2 0,7 0 0,0 0 0,0 2 5,4 0 0,0 4
Wyżyny Polski południowej 6 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 7
Wyżyna Lubelska, Roztocze i Polesie 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2
Kotlina Sandomierska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Beskidy, Tatry i Pieniny 110 36,5 23 40,4 11 37,9 15 40,5 11 28,2 170
Bieszczady i Pogórze Przemyskie 4 1,3 1 1,8 1 3,4 1 2,7 0 0,0 7
Razem 301 = 100% 57 = 100% 29 = 100% 37 = 100% 39 = 100% 463

Źródło: opracowanie własne.

Analiza przedstawionych wyników sugeruje, że istnieje zależność pomiędzy wyborami do-
konywanymi przez gimnazjalistów a odległością do regionów, które stanowią kierunek wyjazdów 
turystycznych. Teza ta nie znajduje jednak wyraźnego potwierdzenia w statystyce. Regiony poło-
żone w znacznej odległości od województw centralnej Polski, np. Sudety i Przedgórze Sudeckie 
czy też Bieszczady i Pogórze Karpackie, są niezwykle rzadko kierunkiem podróży turystycznych 
dla uczniów z wszystkich badanych województw. Wybór tych kierunków nie jest odzwierciedle-
niem ich rzeczywistej atrakcyjności turystycznej. Należy przypuszczać, że bardziej koresponduje 
on z określonymi potrzebami badanej młodzieży. Wyraźnie największym zainteresowaniem cieszą 
się regiony dalej położone, ale i jednocześnie o uznanej renomie, co sprawia, że postrzegane są 
przez respondentów jako bardzo atrakcyjne. Zatem, atrakcyjność regionu jest czynnikiem silniej 
oddziałującym na kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej. Z pewnością nie 
bez znaczenie jest także fakt, że dotarcie do dalej położonych regionów, a potem tam realizowany 
program turystyczny, składają się na dłuższy wyjazd, który jako taki jest uważany przez gimna-
zjalistów za bardzo interesujący.
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zagraniczne kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej 
Zagadnieniem niezwykle interesującym jest rozpoznanie kierunków podróży odbytych przez 

gimnazjalistów. W tej kwestii wypowiedziało się 625 uczniów (76,6%), spośród 816 responden-
tów, którzy potwierdzili fakt uczestnictwa w jednej lub w większej liczbie podróży turystycznych 
w roku szkolnym 2012/2013 (tab. 8). W przypadku zagranicznych podróży większość uczniów, bo 
niemal 1/3, wiązała swój wyjazd z poznawaniem walorów turystycznych krajów Unii Europejskiej 
(UE). Jest to z pewnością wielkość znacząca, nie mniej jednak dwukrotnie mniejsza (29,3%) od 
wartości opisującej uczestnictwo w krajowych podróżach turystycznych (77%). Warto podkre-
ślić, że kierunkiem zagranicznych podróży były przede wszystkim kraje tzw. starej unii (23,7%), 
podczas gdy poznawaniem walorów turystycznych „nowych” państw UE zainteresowanych było 
już zdecydowanie mniej gimnazjalistów (8,5%). Spośród krajów „starej unii” największą popu-
larnością cieszyły się Niemcy (63 wskazania), Wielka Brytania (25), Hiszpania i Włochy (po 21) 
oraz Francja (19 wskazań). Natomiast do krajów z „nowej Unii” najwięcej podróży turystycz-
nych uczniowie odbyli po terenie Chorwacji (24 uczniów) i Republiki Czeskiej (18). W krajach 
Europy, które nie są członkami UE, w badanym okresie przebywało 3,5% ankietowanych uczniów 
– głównie w Turcji (10 gimnazjalistów) i na Ukrainie (4 osób). Warto także odnotować udział 
2,7% (17 uczniów) w wyjazdach do krajów Afryki, w tym głównie do Egiptu (14 uczniów) oraz 
do RPA i na Madagaskar. Wyjazdy turystyczne gimnazjalistów do innych regionów świata należy 
potraktować jako wyjątkowe (1,0%), np. pojedyncze podróże do USA, Meksyku, Azerbejdżanu 
i Sri Lanki.

tabela 8. Kierunki zagranicznych wyjazdów turystycznych badanej młodzieży gimnazjalnej 

Zmienna

Kierunki wyjazdów turystycznych 

kraje UE-15a, d kraje UE-27 
(bez Polski)b, e

„nowe” kraje 
UE (bez Polski)f

europejskie 
kraje spoza 

UEc, g, i

kraje Afryki
(Egipt, 

Madagaskar, 
RPA)h

inne kraje
(Azerbejdżan, 
Meksyk, USA, 

Sri Lanka)
n % n % n % n % n % n %

Klasa (n)
I (261) 54 20,7 67 25,7 21 8,0 11 4,2 9 3,4 1 0,4
II (184) 44 23,9 51 27,7 11 6,0 6 3,3 3 1,6 1 0,5
III (180) 50 27,8 65 36,1 21 11,7 5 2,8 5 2,8 4 2,2
Razem (625 = 100%) 148 23,7 183 29,3 53 8,5 22 3,5 17 2,7 6 1,0

a, b, c młodzież mieszkająca w miastach vs. młodzież z obszarów wiejskich; d, e, f, g, h wyjazdy długoterminowe vs. wyjazdy krótkoterminowe; i chłopcy pochodzą-
cy z miast vs. dziewczęta pochodzące z miast, dziewczęta z obszarów wiejskich vs. chłopcy z obszarów wiejskich.

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy statystycznej wynika, że do krajów „starej unii” rzadziej (p ≤ 0,050) podróżowała 
młodzież zamieszkująca na obszarach wiejskich (19,0% vs. 27,5%). Podobne zachowania turystycz-
ne odnotowano (p ≤ 0,050) w kwestii wyjazdów do państw należących do UE – 27 (bez Polski) 
(24,7% vs. 32,9%) oraz (p ≤ 0,050) europejskich krajów spoza UE (1,4% vs. 5,2%). W tym dru-
gim przypadku zauważono, że najczęściej (p ≤ 0,050) region ten odwiedzili ankietowani chłopcy 
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pochodzący z miast (6,1%). Wyjazdy długoterminowe (5 dni i więcej) były charakterystyczne 
dla respondentów podróżujących do takich kierunków, jak: kraje UE – 27 (bez Polski) (36,8%; 
p ≤ 0,001), kraje „starej unii” (29,4%; p ≤ 0,001), nowe kraje UE (bez Polski) (11,5%; p ≤ 0,001), 
europejskie kraje spoza UE (4,7%; p ≤ 0,050) oraz kraje Afryki (4,1%; p ≤ 0,050).

Wyniki analizy kierunków wyjazdów turystycznych pod kątem ich podejmowania przez 
gimnazjalistów z poszczególnych klas zasadniczo nie różnią się od przedstawionych w tabeli 8. 
Nie mniej jednak warto zauważyć, że wraz ze wzrostem wieku uczniów zwiększa się odsetek 
ich uczestnictwa w zagranicznych wyjazdach turystycznych do krajów UE, z 25,7% do 36,1%, 
co daje różnicę 11,4%. W przypadku wyjazdów do krajów „starej unii”, różnica wynosi 7,1%, 
a w odniesieniu do państw nowoprzyjętych do UE – 3,37%. Uwzględniając państwa położone 
w Europie (w tym Turcję) obliczono, że odsetek uczniów z kl. I wynosi 4,2%, podczas gdy uczniów 
z kl. II – 3,3% i z kl. III – 2,8%. Jednak zależności o malejącym wraz z wiekiem zainteresowaniu 
uczniów gimnazjów wyjazdami do krajów spoza UE nie potwierdzają wyniki obliczeń istotności 
statystycznej, a ponadto nie jest ona tak wyraźnie czytelna w przypadku turystycznych wyjazdów 
do krajów Afryki. Ponadto, niewielka liczba uczniów uczestniczących w wyjazdach w tych kierun-
kach jest dodatkowym czynnikiem uzasadniającym decyzję o odrzuceniu niniejszego wniosku.

Podstawą bardziej interesujących wniosków są wyniki analizy kierunków wyjazdów tury-
stycznych badanych uczniów dokonanej po pogrupowaniu państw w nawiązaniu do klasyfika-
cji regionów turystycznych opracowanej przez UNWTO, zgodnie z którą wyróżniono regiony 
o nazwach: Europa Północna, Europa Zachodnia, Europa Środkowa i Wschodnia oraz Europa 
Południowa-Śródziemnomorska. Z oczywistych względów z analizy wyłączono dane dotyczące 
Polski (tab. 9).

tabela 9. Kierunki zagranicznych wyjazdów turystycznych respondentów, z uwzględnieniem regionów Europy 

Zmienna

Kierunki podróży turystycznych*

Europa Północna Europa Zachodnia
Europa Środkowa 

i Wschodnia
(bez Polski)

Europa Południowa- 
-Śródziemnomorska

Europa
Dania, Irlandia, 

Norwegia, Szwecja, 
Wielka Brytania

Austria, Belgia, 
Francja, Holandia, 

Niemcy

Albania, Bułgaria, 
Czechy, Litwa, 

Słowacja, Ukraina, 
Węgry

Chorwacja, 
Grecja, Hiszpania, 
Portugalia, Turcja, 

Włochy
n % n % n % n % n %

Klasa (n)
I (261) 14 5,4 29 11,1 16 6,2 46 17,6 105 40,2
II (184) 14 7,6 34 18,5 14 7,6 14 7,6 76 41,3
III (180) 10 5,6 37 20,6 19 10,6 31 17,2 97 53,0
Razem (625 = 100%) 38 6,1 100 16,0 48 7,7 91 14,6 299 44,3

* Pod nazwą regionu wyszczególniono wyłącznie państwa wskazane przez badanych uczniów. 

Źródło: opracowanie własne.

Spośród czterech regionów Europy respondenci najczęściej wskazywali na odbywanie podró-
ży, których celem była Europa Zachodnia (16,0%) oraz Europa Południowa-Śródziemnomorska 
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(14,6%). Należy sądzić, że głównymi powodami wyboru tych kierunków było bezpośrednie są-
siedztwo z Niemcami (aż 63% wskazań na ten region) oraz atrakcje turystyczne Francji (19,0%) – 
głównie Paryża, ponieważ liczba wskazań na pozostałe kraje wynosi zaledwie 18,0%. W przypad-
ku Europy Południowej, o popularności tego regionu zadecydowały wybitne walory turystyczne. 
Wskazywane były przede wszystkim trzy państwa tego regionu: Chorwacja (26,4%), Hiszpania 
oraz Włochy (po 23,1%), a zatem kraje dysponujące wspaniałymi i znanymi obiektami kultury 
materialnej, wyjątkowo korzystnymi warunkami klimatycznymi oraz wybitnymi walorami przy-
rodniczymi. Trzeba dodać, że Chorwacja w 2010 roku była najczęstszym kierunkiem wyjazdów 
turystycznych osób w wieku 15–19 lat (Łaciak, 2011).

Regiony: Europa Środkowa i Wschodnia oraz Europa Północna, zdecydowanie rzadziej znajdo-
wały się w centrum turystycznego zainteresowania badanych gimnazjalistów. Tylko 7,7% wskazań 
kierunków wyjazdów turystycznych bezpośrednio dotyczyło tego regionu, co może zaskakiwać, 
biorąc pod uwagę, że w jego obrębie leży Polska, a zatem koszty wyjazdu turystycznego są rela-
tywnie niższe. Najczęściej kierunki podróży prowadziły do Czech (37,5%), Słowacji (25,0%) oraz 
Bułgarii (16,7%). Pozostałe państwa tego regionu, wymienione przez uczniów, tj. Litwę, Węgry, 
Albanię i Ukrainę, zwiedziło 20,8% badanych gimnazjalistów. W tym przypadku możliwość od-
bycia podróży bez uzyskiwania wizy (na Węgry i na Litwę), czy też niewielka odległość dzieląca 
Polskę od Ukrainy nie miały istotnego znaczenia przy ustalaniu kierunku podróży turystycznych.

Spośród siedmiu państw, wchodzących w skład regionu turystycznego Europy Północnej, 
badani uczniowie wymienili pięć: Danię, Irlandię, Norwegię, Szwecję oraz Wielką Brytanię. 
Łącznie do tego regionu przypisano tylko 6,1% wskazań, z czego aż 65,7% jednoznacznie doty-
czyło Wielkiej Brytanii. Pozostałe kraje, należące do tzw. państw skandynawskich, odwiedziło od 
1 (Irlandię) do 4 uczniów (Danię, Szwecję, Norwegię), przy czym należy przyjąć, że nie zawsze 
kraje te były bezpośrednim celem ich podróży, lecz raczej etapem bardziej złożonej wyprawy 
turystycznej.

Wynik analizy wskazań ankietowanych gimnazjalistów regionów turystycznych Europy 
z uwzględnieniem klasy, do której uczęszczali, stanowi jedynie skromne dopełnienie przedstawio-
nej charakterystyki. Dla uczniów z kl. I i III najczęściej kierunkiem zagranicznej podróży tury-
stycznej jest Europa Południowa. Jedynie gimnazjaliści z kl. II wskazali odmiennie – na Europę 
Zachodnią, ale różnica ich wskazań na ten region w stosunku z regionem Europy Południowej 
nie jest duża – wynosi 0,9%. Zatem można przyjąć, że wraz z wiekiem gimnazjalistów istotnie 
nie zmieniają się zagraniczne kierunki wyjazdów turystycznych. Zaobserwować można jednak 
wzrost zainteresowania Europą Zachodnią z 11,1% w kl. I do 20,6% wskazań w kl. III, oraz mniej-
szy wzrost zainteresowania odbywaniem podróży turystycznych do krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej – z 6,2% do 10,6% wskazań. Widoczny jest także wzrost frekwencji i krotności 
uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych. O ile w przypadku uczniów z kl. I udział procentowy 
wskazań wynosi 40,2%, to w odniesieniu do kl. II – 41,3%, a kl. III – 53%.
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podsumowanie
Wyniki badań własnych mogą przyczynić się do konstruowania zróżnicowanych – pod wzglę-

dem miejsca zamieszkania, płci, rzadziej poziomu edukacji – ofert turystycznych, realizowanych 
zarówno w kraju, jaki i poza nim. Młodzież gimnazjalna, zwłaszcza ta zamieszkująca w miastach, 
w sposób szczególny preferuje długoterminowe wyjazdy zagraniczne, najczęściej do krajów regio-
nu Europy Zachodniej. Wśród popularnych kierunków wyjazdów turystycznych, oprócz Niemiec 
i Francji, znalazły się Wielka Brytania, Chorwacja, Hiszpania, Włochy oraz Czechy. Trzeba pod-
kreślić, że przede wszystkim są to stolice tych państw lub ich regiony atrakcyjne pod względem 
wypoczynkowym i rekreacyjnym. W odniesieniu do badań innych autorów (Lubowiecki-Vikuk, 
Paczyńska-Jędrycka, 2010; Łaciak, 2010) zaobserwowano, że zmieniają się upodobania młodzieży 
co do krajowych obszarów aktywności turystycznej (Alejziak, 2014). Uczniowie gimnazjum coraz 
częściej preferują odpoczynek w nadmorskich kurortach niż w miejscowościach górskich. Z badań 
własnych jednoznacznie wynika, że wśród polskich kierunków obecnie dominuje region Wybrzeża 
Bałtyku, gdzie realizowany jest wypoczynek krótkoterminowy.

literatura
Alejziak, B. (2014). Zdrowotne aspekty wyjazdów turystycznych dzieci w wieku szkolnym. Studia Sieradzana, 6A, 10–29.
Blichfeldt, B.S., Pedersen, B.M., Johansen, A., Hansen, L. (2011). Tweens on holidays. In-Situ decision-making from 

children’s perspective. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11 (2), 135–149.
Delekta, A. (2013). Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademic-

kiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej. Folia Turistica, 21, 17–30.
Lubowiecki-Vikuk, A.P., Miedzińska, I. (2011). Przestrzeń aktywności turystycznej osób samotnych i jej zróżnicowanie. 

W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, s. 367–376. 
Warszawa: WGiSR.

Lubowiecki-Vikuk, A.P., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i tury-
stycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Lubowiecki-Vikuk, A.P., Podgórski, Z. (2013). Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej. 
W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, s. 149–158. Kraków: IGiGP.

Łaciak, J. (2011). Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
Łaciak, J. (2015). Turystyka dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademia 

Finansów i Biznesu.
Richards, G. (2011). The economic impact of youth travel. W: The power of youth travel. WYSE Travel Confederation/

UNWTO.
Spiers, M., Niininen, O. (2010). An investigation into the influence of adolescents on family vacation decision making, w: 

CAUTHE 2010: Tourism and hospitality: challenge the limits, s. 1421–1431. Hobart: University of Tasmania. School 
of Management. Pobrano z: http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=8246776560 65033;res=IELBUS 
(5.07.2015).

Włodarczyk, B. (2011). Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia. W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), 
Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, s. 15–27. Warszawa: WGiSR.

Żelazna, K., Górska-Warsewicz, H. (2013). Zachowania turystyczne młodzieży. Problemy Turystyki i Rekreacji, 2, 36–51.



34 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016 

Zbigniew Podgórski, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk

tourist destinations of junior high school youth  
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Abstract Junior high school youth constitutes an atypical consumer segment of tourist services. Such 
consumers are willing to take risks, search new interpersonal contacts, discover new cultures, want 
to expand their knowledge using typical tourist products at the same time. Parents and guardians 
have a significant impact on their behaviours. In 2013 research into tourist activity among 1067 
junior high school pupils from 5 Polish voivodships (Mazovian, Lodz, Greater Poland, Kuyavian-
Pomeranian and Warmian-Masurian) was conducted. The youth were asked questions about their 
tourist destinations: domestic and international trips (European and outside Europe). As a result of 
own research, the spatial range of holiday destinations was determined on the basis of descriptive 
analyses.
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Streszczenie Zorganizowany pobyt poza miejscem zamieszkania to świadome i planowe działanie 
zmierzające do pogłębienia zainteresowań kulturalnych i krajoznawczych, zgodnie z in-
dywidualnymi potrzebami uczestników. Dni wolne od zajęć szkolnych to doskonała oka-
zja, aby zadbać o wypoczynek dzieci i młodzieży. Różne formy wypoczynku uzupełnia-
ją pracę szkoły oraz pomagają promować aktywność fizyczną. W artykule podjęto próbę 
przedstawienia podstawowych cech pozaszkolnej aktywności turystycznej dzieci i mło-
dzieży na terenie województwa wielkopolskiego. Rozważania opierają się na podstawie 
danych uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej oraz wyników przeprowadzonych 
badań empirycznych na losowej próbie uczniów ze szkół w Wielkopolsce.

Wprowadzenie
Turystyka jest formą czynnego wypoczynku, działalnością społecznie aprobowaną, zatem 

dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Badania nad turystyką dzieci i młodzieży 
prowadzone są w Polsce od około 40 lat. Najistotniejsze pozycje, jakie się ukazały w tamtym 
okresie czasu, to Turystyka a wychowanie (Przecławski, 1979), Turystyka Młodzieży (Dziewulak 
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i in., 1977), Turystyka a człowiek i społeczeństwo (Przecławski, 1984). Turystyka i rekreacja są 
silnie powiązane z życiem społeczeństwa, zachodzącymi w nim procesami. Rozpatrując w różnej 
skali i w różnych aspektach problemy edukacji, spełniają one określone funkcje (indywidualny 
i zbiorowy wymiar). Turystyka ma również szczególne znaczenie jako „forma odpoczynku, re-
laksu, poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji sił fizycznych i psychicznych” (Nowakowska, 
2009, s. 1–44). Rola turystyki i rekreacji w stosunku do systemu edukacji, w tym również edukacji 
społeczeństwa, polega także na dostarczaniu przesłanek inspirujących jego działalność (Tauber, 
Siwiński, 1999, s. 10–37). Dlatego też nie tylko szkoła i nauczyciele są podmiotami edukujący-
mi, ale również rodzinny model uprawiania turystyki staje się dla dzieci i młodzieży wzorem 
do naśladowania. Kształtuje on potrzebę uprawiania turystyki w czasie wolnym (Czerniawska, 
Juraś-Krawczyk, 2001, s. 16). Organizacja wypoczynku, zabawy, rozrywki należy do zasadni-
czych treści życia rodzinnego. Działalność wychowawcza rodziny zapoczątkowuje proces, który 
w dalszym ciągu jest przejmowany przez szkołę i inne instytucje wychowawcze (Kawula i in., 
2009). Poznawanie świata przez turystykę jest istotnym elementem wpływającym na wychowanie. 

W artykule podjęto problem uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych dzieci i młodzie-
ży wielkopolskich placówek oświatowych. Odniesiono się do turystyki krajowej i zagranicznej. 
W czasie prowadzenia badań szczególną uwagę zwrócono na korzystanie z zorganizowanych i nie-
zorganizowanych wyjazdów wypoczynkowych poza miejscem zamieszkania (w kraju i za grani-
cą), jak również na częstotliwość podejmowanych działań. Trzeba podkreślić, że w wielu przy-
padkach działania są realizowane. Dzięki wprowadzonym podziałom na typ szkoły (podstawowa, 
gimnazjum, liceum) uzyskano dokładniejszą charakterystykę badanej grupy społecznej.

Wyjazdy młodzieży szkolnej 
Pierwszym środowiskiem, które wprowadza dziecko w świat kultury jest rodzina, drugim 

zaś szkoła. Rodzina wdraża jednostkę w świat kultury materialno-technicznej i symbolicznej, 
uczy rozpoznawania przedmiotów, ich znaczeń, roli i przeznaczenia. To ona formuje podstawo-
we wartości i idee, jakie winny być przedmiotem dążeń oraz aspiracji. Adamski (1991, s. 47–57) 
wyróżnia cztery główne funkcje rodziny: biologiczną, ekonomiczną, społeczno-wyznaczającą, 
socjopsychologiczną. Każda rodzina wypełnia te funkcje na innym poziomie i w innym zakresie. 
Przeobrażenia w różnych dziedzinach życia również wpływają na zmianę zachowań pomiędzy 
najbliższymi (Majorczyk, 2010, s. 26–27). Przygotowywane przez rodziców formy wypoczynku 
powinny nie tylko sprawiać radość dzieciom, ale pełnić również mieć funkcję edukacyjną po-
przez kształtowanie postaw, naukę pożądanego stosunku do otoczenia najbliższego, naturalnego 
i społecznego (Turowski, 1998, s. 16–17). Podróż jako projekt edukacyjny zawiera w sobie prze-
słanie, skrupulatne przygotowanie, świadomość celu, przeżycie i znaczenie dla własnego rozwoju. 
Edukacyjne funkcje pełnią również podróże w grupie, gdzie często ta sama rzeczywistość z ró-
wieśnikami wywołuje inne emocje, przeżycia, doświadczenie edukacyjne zmieniające człowieka 
(Czerniawska, Juraś-Krawczyk, 2001, s. 16). Wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej organizuje się 
w dwóch formach, jako:
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 – krajoznawstwo i turystyka – w trakcie trwania nauki szkolnej, w ramach zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 – wypoczynek – obejmuje aktywność podczas ferii zimowych, wakacji letnich oraz zimowej 
i wiosennej przerwy świątecznej.

W dobie nowożytnej podróż turystyczna pojawiła się stosunkowo późno, w wieku XVI. 
Narodziło się wtedy zjawisko wysyłania przez ówczesne elity młodzieży „w objazd”, nazywa-
ne grand tour (1667). Termin przyjął się jako nazwa własna podróży edukacyjnych odbywanych 
w XVI–XVII wieku (Mączak, 1984; Urry, 2002; Podemski, 2005, s. 16). Rola i pozycja społeczna 
turysty nadal kształtowana jest przede wszystkim przez wiek, płeć, wykształcanie, zawód, stan 
rodziny. Czynniki te wpływają na motywy wyjazdów, częstotliwość, czas trwania. Inicjacja tu-
rystyczna dokonuje się na ogół w rodzinie, albo – jeśli brak odpowiednich tradycji rodzinnych 
– w szkole lub grupie rówieśniczej. Tymczasem szkoły w minimalnym stopniu realizują przygoto-
wanie dzieci do uprawiania turystyki (Przecławski, 2004, s. 80–85). Edukacja dla turystyki to nie 
tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie postaw gościnności i otwar-
tości. Uprawiając turystykę wchodzimy w bezpośredni kontakt z przyrodą, z kulturą czy życiem 
społecznym. Specyfika tego sposobu poznawania polega na tym, że dokonuje się ono bezpośred-
nio, a nie za pośrednictwem książek, filmów czy środków masowego przekazu. Podróż traktowana 
jako nietypowa forma edukacji wzbogaca wiedzę, rozwija zainteresowania, rozbudza wrażliwość, 
umożliwia wyjście z codzienności (Czerniawska, Juraś-Krawczyk, 2001). Turystyka powinna stać 
się częścią programów szkolnych, dzięki czemu nauczanie niektórych przedmiotów (np. biologia, 
geografia) w trakcie wyjazdów turystycznych stałoby się bardziej efektywne.

krajoznawstwo w szkolnictwie
Turystyka poznawcza, krajoznawstwo, uznawana jest za drugi rodzaj co do popularności 

zaraz po turystyce wypoczynkowej (Kowalczyk, 2002). Głównymi celami wyjazdów turystycz-
nych są walory antropogeniczne (zabytki architektury, wykopaliska archeologiczne, skanseny), 
jak również walory przyrodnicze (parki narodowe, pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej) 
(Kowalczyk, 2002). Ważną rolę w rozwijaniu turystyki i szeroko pojętego krajoznawstwa odegrał 
Wincenty Pol, który podjął apel Staszica kierowany do młodzieży polskiej, „by nikt nie ubiegł jej 
w poznawaniu własnej ziemi” (Sikora, 1999, s. 14). Organizację krajoznawstwa i turystyki szkol-
nej określa akt prawny regulujący warunki i sposoby organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Rozporządzenie…, 2001):

 – wszelkie wyjazdy w czasie trwania nauki szkolnej, w ramach zajęć lekcyjnych, pozaszkol-
nych oraz zielone, białe szkoły traktowane są jako wycieczka szkolna,

 – wycieczki szkolne zagraniczne oraz wszelkie wyjazdy organizowane przez szkoły i pla-
cówki oświatowe należy zgłaszać w siedzibie Kuratorium Oświaty,

 – za organizację krajoznawstwa i turystyki szkolnej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, 
który przede wszystkim zobowiązany jest do zatwierdzenia karty wycieczki, zarówno dla 
wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych.
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Niestety w programach szkolnych niewiele jest miejsca na turystykę, a coraz częstsze trudno-
ści ekonomiczne ograniczają organizowanie wycieczek turystycznych przez szkołę. Poza tym na-
uczyciele na ogół nie są odpowiednio przygotowani, a trudno „zarazić kogoś bakcylem turystyki, 
jeżeli samemu się tej turystyki nie uprawia” (Przecławski, 2004, s. 81). 

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
W związku z obecnym behawioralnym kierunkiem w geografii turyzmu, przedmiotem ba-

dań są również potrzeby turystyczne (wypoczynkowe), rozumiane jako zespół potrzeb człowieka 
związanych z koniecznością regeneracji jego sił fizycznych i psychicznych oraz pragnieniem roz-
woju własnej osobowości. Zaspokojenie potrzeb następuje w czasie wolnym od pracy i innych obo-
wiązków i które realizowane są w przestrzeni turystycznej (wypoczynkowej) (Kowalczyk, 2002). 
Wypoczynek może być organizowany w formach wypoczynku wyjazdowego (kolonie, obozy, zi-
mowiska) i w formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie, wakacje w mieście), 
zwanych dalej „placówkami wypoczynku”. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię 
wypoczynku dzieci i młodzieży jest rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku, dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania 
i nadzorowania (Rozporządzenie…, 1997):

 – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów 
mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku,

 – organizatorami wypoczynku mogą być dyrektorzy szkół i placówek (organizacja aktyw-
ności turystycznej lub sportowej w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach 
takich, jak przykładowo „Lato w mieście”),

 – Wielkopolski Kurator Oświaty corocznie współfinansuje wypoczynek letni dzieci i mło-
dzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szan-
se, wynikające w szczególności z ich niepełnosprawności (Obwieszczenie…, 2014).

Pojęciami bliskimi pojęciu turystyka są określenia rekreacja, czas wolny, wypoczynek. 
Głównymi cechami rekreacji są odprężenie, rozrywka i rozwój (Warszyńska, Jackowski, 1978, 
s. 19; Dumazadiera, 1968). Socjologia czasu wolnego (Kowalczyk, 2002), nawiązuje do socjologii 
turystyki (Przecławski, 1979) zajmującej się turystyką jako zjawiskiem społecznym (jej przebie-
giem, przyczynami i skutkami). „Prawidłowa (zgodna z oczekiwaniami społecznymi) organizacja 
czasu wolnego służy procesom kształcenia i wychowania, które muszą dokonywać się również 
poza ławką szkolną” (Sarnecki, 2010, s. 223–228). O turystyce mówić można jako o możliwo-
ści rozwoju własnej osobowości, zmiany stylu życia w kontekście kontaktu z naturą, regeneracją 
sił psychofizycznych, wypoczynkiem oraz relaksem (Żelazna i Górska-Warsewicz, 2013, s. 37). 
Działalność krajoznawczo-turystyczna w trakcie wycieczek czy obozów wędrownych zależy jed-
nak w znacznym stopniu od właściwego zdefiniowania celów tego typu aktywności, których pełna 
świadomość, jak też akceptacja ze strony młodych uczestników, są warunkiem niezbędnym dla 
powodzenia wychowawczo-dydaktycznej strony tychże wycieczek (Denek, 1996, s. 32–50).
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metody i wyniki badań
Wśród głównie wykorzystywanych metod badawczych należy wyróżnić metody opierające 

się na informacjach wtórnych (dane pochodzące ze spisów i rejestrów), a także metody polegają-
ce na zbieraniu informacji pierwotnych (badania ankietowe, wywiady). Na podstawie uczestnic-
twa dzieci i młodzieży w turystyce scharakteryzowano wyjazdy wypoczynkowe podejmowane 
w województwie wielkopolskim. Obok charakterystyki wyjazdów w latach 2014–2015, dla umoż-
liwienia porównań przedstawiono wyniki corocznych badań dotyczące wypoczynku, uczestnic-
twa w turystyce prowadzanych przez System Informacji Oświatowej (lata 2012–2014). Badaniami 
objęto zorganizowane i niezorganizowane wyjazdy krajowe poza miejscem zamieszkania oraz 
wyjazdy zagraniczne. W odniesieniu do wyjazdów dzieci i młodzieży zweryfikowano intensyw-
ność podejmowanych działań (korzystanie z jednej, dwóch lub więcej form wypoczynku), ponadto 
sprawdzono uczestnictwo w zorganizowanych aktywnościach wypoczynku w miejscu zamieszka-
nia. Badania ankietowe przeprowadzono w roku szkolnym 2014/2015. Formularze przesłano drogą 
elektroniczną do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w województwie wielko-
polskim (według wykazu Poznańskiego Kuratorium Oświaty). Badania przeprowadzono w okresie 
od 1 marca do 30 czerwca 2015 roku. Formularz składał się z 31 pytań, w tym trzy były pytania-
mi otwartymi. W województwie wielkopolskim w roku 2013/2014 działało łącznie 2099 aktyw-
nych placówek edukacji dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa – 1220, gimnazjum – 678, liceum 
ogólnokształcące – 201). Łączna liczba dzieci wynosiła 420 029, z czego na formularz ankietowy 
odpowiedziało 809 respondentów, co daje 0,2% uczniów. Obowiązek sprawozdawczości, prze-
kazywania danych w systemie informacji oświatowej według rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej (2012; 2014) regulują aktualizację dotyczącą danych wypoczynku dzieci i młodzie-
ży z województwa wielkopolskiego. Poszczególne wyniki przekazywane są przez: a) szkoły pu-
bliczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i prawne, b) szkoły 
niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i bez uprawnień szkół publicznych, c) placówki 
spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli.

Analizując rozkład podejmowanych wjazdów dzieci i młodzieży poza miejsce swojego za-
mieszkania, lecz na obszarze kraju (rys. 1), to najliczniejszą grupą byli uczniowie szkół podsta-
wowych oraz kolejno gimnazjaliści i licealiści (kolonie, obozy). Pragnąc uzyskać informacje po-
mocne we wstępnej prognostyce – czy liczba wyjazdów w trzyletnim okresie ulega znaczącym 
zmianom, czy utrzymuje się na wyrównanym poziomie – zestawiono wszystkie wyniki. W roku 
2013 ogólna liczba wyjazdów we wszystkich trzech grupach spadała. Kolejny rok przyniósł stabil-
ny, nieznaczny wzrost (9%) w stosunku do roku poprzedzającego.

Z zestawień wynika, że znacznie mniejsza liczba respondentów podejmuje zagraniczne zorga-
nizowane wyjazdy wypoczynkowe (rys. 2) aniżeli te odbywające się na terenie kraju. Szczególnie 
odnosi się to do najmłodszych grup respondentów, gdzie wartości są pięciokrotnie mniejsze niż 
w wyjazdach krajowych; w gimnazjach spadek był trzykrotnie mniejszy. W roku 2014 odnotowuje 
się nieznaczny wzrost w wyjazdach zagranicznych najmłodszych respondentów (16%) oraz liceali-
stów (15%) względem roku poprzedzającego.
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rysunek 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania – zorganizowany w kraju 

w latach 2012/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO.
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rysunek 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania – zorganizowany za granicą 

w latach 2012/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO.

Krajowy, wcześniej niezaplanowany wypoczynek dzieci i młodzieży, który odbywa się poza 
miejscem zamieszkania (rys. 3), jest jedną z najczęściej podejmowanych form wypoczynku jeśli 
chodzi o wszystkie grupy respondentów (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Dzieci i mło-
dzież w tym czasie najczęściej przebywają u dziadków, najbliższej rodziny, przyjaciół lub wy-
jeżdżają z rodzicami. Najliczniej wyjeżdżają dzieci ze szkoły podstawowej, a trzyletnia analiza 
pokazuje, że tendencja nadal wzrasta. 

Nawiązując do wyjazdów zagranicznych (niezorganizowanych) zauważyć można, że mło-
dzież utrzymuje stały poziom uczestnictwa w tego typu wyjazdach, natomiast odnotowuje się 
wzrostu uczestnictwa najmłodszych dzieci (17% w trakcie 2 lat), które najprawdopodobniej coraz 
częściej wyjeżdżają na wakacje z rodzicami (last minute) (rys. 4). Wypoczynek dzieci i młodzieży 
w miejscu zamieszkania to najczęściej tak zwane małe formy wypoczynku – półkolonie, akcje 
„Lato w mieście”. Kulturotwórcza rola rodziny polega nie tylko na przekazie wartości, norm i oby-
czajów, ale również na odkrywaniu i wspieraniu zainteresowań dzieci (Szczepański, 1970, s. 204, 
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209). Bardzo wyraźnie widać (rys. 5), że jeśli takie działania są podejmowane, to korzystają z nich 
głównie najmłodsi. Przekazywanie młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturalnego oraz uczenie 
właściwego spędzania czasu wolnego (Przetacznik-Gierowska, Włodarski 1998, s. 45–47) w natu-
ralnym i pierwotnym środowisku (w którym dziecko rozwija się i wychowuje) ma ogromny wpływ 
na kształtowanie osobowości, rozwój zdolności i umiejętności osiągania sukcesu (Brągiel, 1994, 
s. 12). Rodzice w większości pracują, nie mając wystarczającej ilości czasu wolnego, aby zapewnić 
dzieciom atrakcje, powierzają więc swoje dzieci pod opiekę wykwalifikowanym organizatorom 
turystyki. 
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rysunek 3. Wypoczynek dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania – niezorganizowany  

w kraju w latach 2012/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO.
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rysunek 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania –niezorganizowany za granicą 

w latach 2012/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO.

Wraz ze wzrostem wieku coraz mniejszy odsetek respondentów uczestniczy w tego typu dzia-
łaniach. Młodzież często sama organizuje sobie swój czas wolny podejmując różne aktywności.
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rysunek 5. Wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania – zorganizowany w latach 2012/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO.

Znając już kierunki wyjazdów i predyspozycje respondentów, skupiono się na liczbie po-
dejmowanych podróży wypoczynkowych. Zestawienie dotyczące korzystania dzieci i młodzieży 
z jednej formy wypoczynku (rys. 6) wyraźnie wskazuje, że rodzice, opiekunowie starają się za-
pewnić chociaż jedną możliwość podjęcia wypoczynkowej aktywności turystycznej. Każdy rok 
obejmuje podobną liczbę uczniów, nieznacznie natomiast w roku 2014 wzrosła liczba uczniów ze 
szkół podstawowych uczestniczących w wyjazdach (8%).
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rysunek 6. Korzystanie dzieci i młodzieży z form wypoczynku – jednej w latach 2012/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO.

Przyglądając się wyjazdom, które odbywają się częściej niż raz do roku (rys. 7 i 8), pojawia 
się pewna zależność – wyjazdy podejmowane są przez mniejszą, ale praktycznie niezmienną liczbę 
osób. Można zauważyć, że nie ma znaczących różnic w poszczególnych latach (nieznacznie rok 
2014 ma większe wartości).
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rysunek 7. Korzystanie dzieci i młodzieży z form wypoczynku – dwóch różnych w latach 2012/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO.
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rysunek 8. Korzystanie dzieci i młodzieży z form wypoczynku – trzech lub więcej różnych w latach 2012/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO.

Znając preferencje i częstotliwość wyjazdów organizowanych w województwie wielkopol-
skim, podjęto również badania w szkołach. Zwrócono uwagę na aktywności turystyczne bez-
pośrednio powiązane z realizacją programu nauczania oraz harmonogramem roku szkolnego. 
Wybranymi pytaniami, na jakie poszukiwano odpowiedzi, były: Czy szkoła jest jedynym organi-
zatorem wyjazdów dzieci i młodzieży? Czy również rodzice i najbliżsi angażują się w turystyczne 
życie najmłodszych? Pytania nawiązywały także do wcześniejszej tematyki wyjazdów odbywa-
jących się w czasie wolnym (tab. 1). Z uzyskanych danych wynika, że rodzice (40%) starają się 
zapewniać dzieciom wyjazd wypoczynkowy w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wakacje letnie 
i zimowe), również i weekendowe krótkie wyjazdy nie są rzadkością (17%). Szczególnie w grupie 
gimnazjalistów popularne są pobyty na koloniach i obozach (13%).
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tabela 1. Pozaszkolne formy wyjazdów wielkopolskich uczniów

Czy oprócz wyjazdów szkolnych jeździsz też…(zaznacz odpowiednie formy)
liczba skumulowana liczba procent skumulowany procent

Weekendowe wycieczki z rodzicami 135 135 16,68727 16,6873
Rodzinne wakacje 313 448 38,68974 55,3770
Wyjazdy do babci 105 553 12,97899 68,3560
Kolonie i obozy 108 661 13,34981 81,7058
Inne 138 799 17,05810 98,7639
Braki 10 809 1,23609 100,0000

Źródło: badania własne.

Wolnoczasowe wycieczki, wyjazdy wypoczynkowe, powiązane są również z działaniem in-
stytucji szkolnych, które często organizują takowe akcje popularyzujące aktywne spędzanie czasu 
wolnego przez dzieci i młodzież. Częstotliwość podejmowanych wyjazdów (tab. 2) potwierdza 
tendencję o stabilnej sytuacji turystyki szkolnej i pozaszkolnej.

tabela 2. Podejmowane wyjazdy szkolne w latach 2012–2014

Czy w roku szkolnym 2014/2015 byłaś/eś, 
 lub pojedziesz na wycieczkę szkolną? 

Czy w roku szkolnym 2013/2014 byłaś/eś,  
na wycieczce szkolnej? 

liczba procent liczba procent
Tak 623 77,00860 Tak 643 79,48084
Nie 184 22,74410 Nie 165 20,39555
Braki 2 0,24722 Braki 1 0,12361
Suma 809 100,00000 Suma 809 100,00000

Źródło: badania własne.

tabela 3. Dominujący typ wyjazdów we wszystkich badanych szkołach

Jaki typ wycieczek dominuje w Twojej klasie?
liczba suma procent suma

Krajowe 759 759 93,81953 93,8195
Zagraniczne 42 801 5,19159 99,0111
Braki 8 809 0,98888 100,0000

Źródło: badania własne.

Ostatni analizowany punkt, który nawiązuje do wyjazdów pozaszkolnych, to zasięg podejmo-
wanych wyjazdów szkolnych (krajowe i zagraniczne) (tab. 3). Można dostrzec, że aż 94% ogółu 
podejmowanych wyjazdów skupia się w obrębie granic państwa polskiego, a zaledwie 5% to mię-
dzynarodowe oferty podróży szkolnych.
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podsumowanie 
Pośród wielu funkcji społecznych turystyki, najważniejszą rolę odgrywa funkcja wychowaw-

cza. Proces wychowania rozumiany jest tu jako całokształt wpływów i oddziaływań kształtują-
cych rozwój człowieka oraz przygotowujący go do życia w społeczeństwie. W miarę dorastania 
człowiek wkracza w kolejne grupy społeczne oraz przyswaja sobie określone role społeczne, które 
w tych grupach musi pełnić. Z uprawianiem turystyki łączą się bowiem takie cechy, jak: aktyw-
ność, wspólnota przeżyć, więzy koleżeństwa, odpowiedzialność, odwaga, zaradność. Kształtują 
one cechy osobowości i postawy społeczne, czyniąc z turystyki ważny element w bardzo skom-
plikowanym procesie wychowania oraz przygotowania człowieka do życia w społeczeństwie 
(Alejziak, 2000, s. 11–13).

Podejmowanie podróży, coroczne wyjazdy pozwalają dzieciom i młodzieży bardziej zainte-
resować się turystyką i rekreacją. Zauważa się (co wynika również z badań), że gdy respondenci 
uczestniczyli w wycieczkach, doświadczyli aktywności, to podejmowali je także w przyszłym 
roku.

1. Turystyka utrwala, poszerza wiedzę oraz uczy wielu praktycznych umiejętności. 
W procesie poznawania świata szczególne istotne znaczenie ma doświadczenie osobiste, 
które nabywamy od najmłodszych lat.

2. Zarówno najbliższa rodzina, jak i szkoła mają na uwadze dobro, rozwój dzieci i młodzieży. 
Osiąganie wyznaczonych celów odbywać się może zarówno w budynku placówki, domu, 
jak i poza nimi (okolica, atrakcje turystyczne). Wycieczki szkolne, wakacyjne wyjazdy 
wypoczynkowe łączy z pewnością mobilność, chęć rozbudzenia ciekawości i rozwój 
zainteresowań młodych ludzi.

3. Podejmowanie aktywności turystycznej w województwie wielkopolskim skupia się 
w dużej mierze na wyjazdach krótkoterminowych w obrębie granic kraju. Opiekunowie, 
rodzice starają się, aby dzieci i młodzież, na tyle ile jest to możliwe, wyjeżdżały, aktywnie 
wykorzystując swój czas wolny.

4. Charakter wyjazdów uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych różni się od najmłodszej 
grupy respondentów. Młodzież podejmuje krótsze i częstsze wyjazdy poza miejsce swojego 
zamieszkania. Charakterystyczne dla tej grupy są również wyjazdy niezorganizowane, 
coraz częściej podejmowane „na własna rękę”.

5. Jak wynika z analiz, dzieci są najbardziej mobilną grupą. Najczęściej korzystają 
z niezorganizowanych wyjazdów (wizyty u dziadków, rodziny) oraz z aktywnych form 
spędzania czasu wolnego odbywające się w najbliższej okolicy (wakacje w mieście, 
weekendowe warsztaty).

6. Ważnym czynnikiem wpływającym na uczestnictwo w warsztatach czy wyjazdach 
wypoczynkowych są koszty. Świadome ograniczeń władze, w tym Wielkopolski Kurator 
Oświaty, corocznie współfinansują letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, aby 
umożliwić rozwoju krajoznawstwa wśród najmłodszych turystów.
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Wychowawcze zadania, jakie niesie turystyka, wykraczają poza tradycyjne środowisko wy-
chowawcze (szkoła, dom), należy więc wzbogacić i wykorzystać takie działania, jak np. orga-
nizowane wyjazdy turystyczno-wypoczynkowe. Analiza szeroko rozumianej wychowawczej roli 
wędrówek wakacyjnych rozpatrywana jest w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wychowania 
(przyroda, kultura) (Denek, 1996). W województwie wielkopolskim widać potencjał (ukierunko-
wanie na wyjazdy), jaki powinno się wykorzystać, zarówno w szkołach, jak i poza nimi. Daje to 
szansę rozwoju nie tylko odbiorcom (dzieciom i młodzieży), ale również organizatorom ich podro-
ży. Znając rynek, wymagania i trendy wyjazdów organizatorzy turystyki szkolnej, jak również 
nauczyciele (kierownicy wyjazdów) mają możliwość stworzenia odpowiedniego produktu tury-
stycznego, który w efekcie przyniesie obopólne korzyści.

literatura 
Adamski, F. (red.) (1991). Wychowanie w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: ALBIS.
Brągiel, J. (1994). Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej. Opole: 

Uniwersytet Opolski.
Czerniawska, O., Juraś-Krawczyk, B. (2001). Podróże jako projekt edukacyjny. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-

Ekonomiczna w Łodzi.
Denek, K. (1996). Na wakacyjnych szlakach. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Dziewulak, A., Kosel, E. i in. (1977). Turystyka młodzieży: z badań nad wypoczynkiem młodzieży warszawskiej. Warszawa: 

Instytut Turystyki – Dział Wydawnictw.
Dumazadiera, J. (1968). Leisure. W: D. Stills (red.), International Encyclopaedia of Social Science, s. 248–254. London.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A.W. (2009). Pedagogika Rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo 

Adam Marszałek.
Kowalczyk, A. (2002). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nowakowska, A. (2009). Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne. W: G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy 

o turystyce, s 1–44. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Majorczyk, M. (2010). Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze (socjalizacyjno- enkulturacyjne). Scripta 

Comeniana Lesnensia, 8.
Mączak, A. (1984). Peregrynacje. Wojaże. Turystyka. Warszawa: Czytelnik.
Podemski, K. (2005). Socjologia podróży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Przecławski, K. (2004). Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki. Kraków: ALBIS.
Przecławski, K. (1979). Socjologiczne problemy turystyki. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
Przecławski, K. (1984). Turystyka a człowiek i społeczeństwo. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (1998). Psychologia wychowawcza. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Sarnecki, R. (2010). Edukacyjne aspekty czasu wolnego. W: K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.), 

Edukacja Jutra. Proces wychowania w szkole i poza nią. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanista.
Sikora, J. (1999). Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Warszawa: WSiP.
Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
SIO (System Informacji Oświatowej) 2012–2014. Dane dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży. Pobrano z: www.cie.

men.gov.pl/index.php/sio.html.
Tauber, R.D, Siwiński, W. (1999). Metodologia badań w dziecinie rekreacji i turystyki. Poznań: WSHiG.



47Uczestnicy ruchu turystycznego

Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego

Turowski, J. (1998). Rola Rodziny w kształtowaniu kultury; właściwości strukturalne rodziny i jej zagrożenia. 
W: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie. Lublin: Redakcja 
Wydawnictw KUL.

Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. London: SAGE Publications.
Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. Dz.U. nr 12, poz. 67. Pobrano z: www.isap.sejm.

gov.pl (10.10.2015).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organi-

zowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz.U. nr 135, poz. 1516.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gro-

madzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych 
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków ze-
stawień zbiorczych. Dz.U. poz. 957.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty 
prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz 
wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Dz.U. poz. 1149.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. Dz.U. poz. 1118 ze zm. Pobrano z: 
www.ko.poznan.pl (10.01.2015).

Żelazna, K., Górska-Warsewicz, H. (2013). Zachowania turystyczne młodzieży. Problemy Turystyki i Rekreacji, 2, 36–51.

children and youth tourism  
in the region of greater poland

Keywords tourist activity, touring, recreation trips

Abstract Organized trip away from home is a conscious and planned action to deepen cultural interests 
and sightseeing according to the individual needs of the participants. Days off from school are an 
excellent opportunity to take care of holidays for children and young people. Different forms of 
recreation complement the work of schools and help to promote physical activity. The article presents 
the basic features of the extracurricular activities of children and youth tourism in the region of 
Greater Poland. Considerations are based on data obtained from the Education Information System, 
and the results of empirical research conducted on a random sample of students from schools in 
Greater Poland. 





49Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016

EPT 2 (34) 2016 | ISSN: 1644-0501 | www.wzieu.pl/EPT | DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-04 | 49–59

turystyk a i eduk acja leśna 
a potrzeby Współczesnych konsumentóW

katarzyna kwiecińska1, małgorzata kosicka-gębska2,  
jerzy gębski3

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
1 e-mail: katarzyna_kwiecinska@sggw.pl
2 e-mail: malgorzata_kosicka_gebska@sggw.pl
3 e-mail: jerzy_gebski@sggw.pl

Słowa kluczowe turystyka leśna, edukacja leśna, potrzeby konsumentów

Streszczenie Turystyka leśna (sylwaturystyka) jest jednym z najmniej kosztownych sposobów spędza-
nia wolnego czasu, gdyż nie wymaga specjalistycznego przygotowania ani wyposażenia. 
Lasy zajmują obecnie 29,2% powierzchni kraju, co stanowi obszar 9,1 mln ha. Ponad 
83,5% wszystkich lasów jest administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe. Jednostka ta dostrzega popularność turystyki pieszej i naturalną ludz-
ką potrzebę kontaktu z naturą. W ramach projektów finansowanych ze środków unijnych 
oraz środków nadleśnictw powstają liczne szlaki turystyki pieszej, ścieżki edukacyjne, 
ścieżki rowerowe, trakty konne, a także obiekty edukacyjne, np. Punkty Zagospodaro-
wania Turystycznego. W niniejszej pracy przedstawiono znaczenie i ukierunkowanie 
ruchu turystycznego w lasach w odniesieniu do potrzeb konsumentów na rynku usług 
turystycznych na przykładzie nadleśnictwa Drewnica w województwie mazowieckim. 
Analizą objęto również działania edukacyjne prowadzone na terenie nadleśnictwa. 
Na podstawie danych projektowych oraz danych nadleśnictwa określono dalsze możli-
wości i propozycje zmian w dziedzinie turystyki leśnej. 

Wprowadzenie
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Ustawa…, 1991), lasem 

jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną oraz runem le-
śnym (lub przejściowo jej pozbawiony), przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat 
przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków. Każdy 
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obywatel ma dostęp do jego zasobów. W wyjątkowych sytuacjach zarządca terenu może wydać 
decyzję o zakazie wstępu do lasu na danym obszarze. Dotyczy to takich zdarzeń, jak np. wystę-
powanie zagrożenia pożarowego. Ograniczenia dostępu do lasu wprowadza się również w miej-
scach prowadzenia prac gospodarczych (np. wycinki drzew, upraw leśnych), w ostojach zwierzyny, 
w źródliskach rzek i potoków, oraz w miejscach zagrożonych erozją. Takie działania mają na celu 
ograniczenie negatywnych skutków ingerencji człowieka i utrzymanie naturalnej różnorodności 
biologicznej i równowagi w przyrodzie. Poza wskazanymi szczególnymi sytuacjami, każdy ma 
możliwość korzystania z lasu jako obiektu turystycznego. 

Człowiek przejawia naturalną potrzebę obcowania z przyrodą. Kontakt z naturą odgrywa de-
cydującą rolę w kształtowaniu się postaw i nawyków w odniesieniu do środowiska zewnętrznego 
(Budniak, 2010). Wiadomym jest, że to potrzeby determinują zachowanie konsumentów na rynku. 
Analiza motywów aktywności turystycznej jest więc obecnie istotnym elementem tworzenia pro-
duktu turystycznego (Kozioł, 2012).

Potrzeba turystyczna definiowana jest jako poczucie niespełnienia w związku z aktyw-
nością turystyczną. Potrzeby turystyczne można klasyfikować na wiele sposobów. Można im 
również przypisać określoną hierarchię, np. na wzór piramidy potrzeb Maslowa (Nogieć, 2011). 
Podstawowe potrzeby ludzkie związane z zachowaniem równowagi psychicznej i fizycznej or-
ganizmu, w odniesieniu do produktu turystycznego mogą przejawiać się jako chęć wypoczynku 
po ciężkim dniu pracy czy chęć wyciszenia się na łonie natury, np. podczas spaceru. Potrzebę 
wyższego rzędu stanowić może chęć zdobycia uznania społecznego poprzez korzystanie z określo-
nych usług turystycznych. Przejawem potrzeby samorealizacji są podróże i zwiedzanie nowych, 
ciekawych miejsc, a także zdobywanie informacji na temat nieznanych dotąd usług turystycznych. 
Ciekawą klasyfikację potrzeb turystycznych zaproponował także Bonisławski (2007, s. 39–40), 
wyróżniając między innymi potrzeby odpoczynku, odprężenia, przeżywania odmiennych wra-
żeń, potrzebę wiedzy, pragnienie podróżowania oraz potrzeby bytowe. Współcześnie konsumenci 
wyrażają coraz większe oczekiwania w stosunku do rynku usług turystycznych. Spodziewają się, 
że przebywając na łonie natury będą mieli dostęp do udogodnień, dzięki którym łatwiej będzie im 
zorganizować wypoczynek. Lasy Państwowe dostrzegły potencjał turystyki leśnej, czego efektem 
są podejmowane na terenie całego kraju działania: inwestycje oraz akcje popularyzujące aktyw-
ność turystyczną w lesie. Zauważono również konieczność tworzenia miejsc i szlaków atrakcyj-
nych turystycznie (Muszyński, Kozioł, 2012).

Fizycznie dostęp do lasu nie jest trudny. Tereny zalesione sąsiadują z terenami zurbanizowa-
nymi. Do miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym można dostać się zarówno środkami 
komunikacji publicznej (autobusy, pociągi podmiejskie), jak i środkami prywatnymi: samochoda-
mi, rowerami. Przykład nadleśnictwa Drewnica pokazuje, jak lokalizacja kompleksu turystycz-
nego wpływa na jego atrakcyjność. Analizowany region nadleśnictwa Drewnica sąsiaduje bezpo-
średnio z terenem Warszawy oraz częściowo z gminami ościennymi Warszawy. Lasy nadleśnictwa 
pełnią funkcję rekreacyjną dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej.

W zależności od struktury gatunkowej i wiekowej lasów, ukształtowania terenu, a także 
walorów krajobrazowych danego obszaru, sylwaturystyka oferuje wiele możliwości i sposobów 
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spędzania czasu wolnego (Muszyński, Kozioł, 2012). Najbardziej rozpowszechnioną formą jest 
turystyka piesza, w tym spacery indywidualne i w grupach, rajdy zorganizowane, jogging, nordic 
walking. Inną formą aktywności w lesie może być jazda na rowerze, jazda konna oraz narciarstwo 
biegowe w okresie zimowym (Lubowiecki-Vikuk, Paczyńska-Jędrycka, 2010, s. 12–53).

Zasługującym na uwagę rozwiązaniem jest też edukacja leśna połączona z formami aktyw-
nego wypoczynku w lesie. W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, edukacja przyrodnicza powinna 
być realizowana przede wszystkim w naturalnym środowisku poza szkołą. W praktyce jednak 
większość zajęć odbywa się w budynku szkoły. Lasy Państwowe ułatwiają placówkom oświato-
wym realizację wytycznych rozporządzenia poprzez organizację ciekawych form zajęć. Edukacja 
leśna, głównie w formie wykładów i pogadanek, może być prowadzona zarówno w lesie, np. 
podczas spaceru lub wycieczki i w miejscach zagospodarowania turystycznego, jak i w pomiesz-
czeniach zamkniętych np. w ośrodkach kulturalnych czy też w specjalnych salach edukacyjnych, 
jakimi dysponuje część nadleśnictw. Programy edukacyjne kierowane są głównie do dzieci i mło-
dzieży, ale mogą pozytywnie wpłynąć na poziom wiedzy społeczeństwa na temat roli lasu, jego 
funkcjonowania, a także zasad prawidłowego zachowania w lesie. Pożądanym efektem jest rów-
nież pokazanie możliwości, jakie dają tereny leśne, a tym samym popularyzacja turystyki leśnej.

cel pracy
Celem niniejszej pracy było określenie poziomu zainteresowania turystyką oraz edukacją le-

śną prowadzoną na terenie województwa mazowieckiego z pespektywy potrzeb lokalnych spo-
łeczności, wskazanie barier oraz potencjalnych kierunków rozwoju tej dziedziny turystyki.

materiał badawczy 
Podstawę niniejszego opracowania stanowiły dane wewnętrzne dokumentujące działalność 

edukacyjną i promocyjną prowadzoną na obszarze nadleśnictwa Drewnica w latach 2012–2014 
z uwzględnieniem aspektów turystyki leśnej. Dane ilościowe dotyczyły liczby wydarzeń oraz ich 
uczestników. Poddano je obróbce w programie statystycznym Statistica 10. Dane jakościowe na-
tomiast opisywały sposób realizacji programu edukacyjnego nadleśnictwa oraz warunków tereno-
wych wydarzeń edukacyjnych i rekreacyjnych. 

Wyniki i dyskusja
Nadleśnictwo Drewnica położone jest na północny wschód od Warszawy. Jego tereny leżą 

w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej. Taka lokalizacja gwarantuje stałą dużą 
liczbę osób zainteresowanych odpoczynkiem z dala od zgiełku miasta. Od 1 kwietnia 2005 
roku nadleśnictwo wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”, 
a więc stanowi obiekt atrakcyjny z punku widzenia gospodarki leśnej, ekologii oraz turystyki 
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(www.drewnica...). Leśne kompleksy promocyjne to zwarte obszary lasu o dużej powierzchni. 
Mogą wchodzić w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Są tworzone na obszarze całego kraju. 
Ich zadaniem jest pokazanie różnorodności składu gatunkowego lasu, możliwości wykorzystania 
oraz szerokiego zakresu pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP prowadzi się zrównowa-
żoną gospodarkę leśną oraz wspiera projekty i badania naukowe. Leśne kompleksy promocyjne 
to obiekty w których leśnicy najczęściej prowadzą edukację leśną społeczeństwa (www.lasy.gov.
pl/nasze-lasy...).

Nadleśnictwo Drewnica brało również udział w realizacji programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –2013, którego priorytet V: Ochrona przyrody i kształ-
towanie postaw ekologicznych (działanie 5.1: Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu 
ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie róż-
norodności gatunkowej) dotyczył kwestii przekierowania ruchu turystycznego na wyznaczone 
szlaki. Celem projektu było m.in. ograniczenie dewastacji obszarów ekologicznie atrakcyjnych 
wskutek nadmiernej ingerencji człowieka (www.mos.gov.pl…). Wytyczenie ścieżek i tras dla tu-
rystyki pieszej i rowerowej oraz stworzenie obiektów użytkowych o charakterze edukacyjnym 
pozwoliło ochronić zagrożone ekosystemy, ale także przyczyniło się do zwiększenia popularności 
turystyki leśnej. Obecnie Nadleśnictwo Drewnica nadzoruje pięć obiektów edukacyjno-turystycz-
nych (Punktów Zagospodarowania Turystycznego) oraz towarzyszących im ścieżek edukacyjnych.

Punkty Zagospodarowania Turystycznego stanowią niewielkie wydzielone obszary lasu, 
otoczone ogrodzeniem, wyposażone w elementy użytkowe, takie jak stoły, ławy, zadaszenia nad 
stołami, wyznaczone miejsce na ognisko. Z tak przygotowanego obiektu mogą korzystać tury-
ści niezależnie od wieku. Dodatkowo każdy obiekt posiada edukacyjny plac zabaw dla dzieci. 
Charakter placu nawiązuje do otoczenia, w jakim się znajduje: poszczególne elementy wykonane 
są z drewna, na terenie obiektu występuje roślinność specyficzna dla danego obszaru. Według 
Czałczyńskiej-Podolskiej (2010) spójność kompozycji placu zabaw z otoczeniem jest niezwykle 
istotnym elementem, warunkującym atrakcyjność obiektu. Takie place zabaw, umożliwiające re-
kreację w naturalnym leśnym środowisku stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla tradycyjnych 
miejskich placów zabaw. 

Użytkownicy placu mają do dyspozycji drabinki, tor przeszkód, obrotowe stoliki z wizerun-
kami liści różnych gatunków drzew, ruchome puzzle oraz tor przeszkód. Puzzle pozwalają dzie-
ciom na poszerzenie wiedzy na temat fauny i flory lasu poprzez dopasowywanie wizerunków 
np. owoców i liści danej rośliny lub też wizerunku zwierzęcia i jego tropów. Tor przeszkód nato-
miast jest doskonałym narzędziem ćwiczenia równowagi. Dodatkowo, dzięki różnym materiałom 
wykorzystanym przy tworzeniu placu (drewno, igliwie, kora, szyszki, żwir) dzieci podczas zabawy 
wykorzystują wszystkie zmysły. Jest to pożądane z punktu widzenia rozwoju psychoruchowego 
dzieci i wpisuje się we współczesny trend tworzenia funkcjonalnych placów zabaw (Czałczyńska-
Podolska, 2012). Tak zaprojektowany plac zabaw nawiązuje również do koncepcji ogródka jorda-
nowskiego, pozwalającego na kompleksowy rozwój młodego człowieka, nie tylko w sferze fizycz-
nej, ale również psychicznej i emocjonalnej, między innymi dzięki kontaktowi z naturą. Wydaje 
się, że leśny plac zabaw może być wykorzystywany również przy terapii sensorycznej. 
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Do Punktów Zagospodarowania Turystycznego prowadzą zwykle ścieżki edukacyjne. Trasy 
ścieżek są precyzyjnie oznaczone, a ich nawierzchnia została wyrównana i pozbawiona elemen-
tów utrudniających poruszanie się osobom o niższej sprawności ruchowej. Takie przygotowanie 
ścieżki umożliwia korzystanie z niej również w innych celach, np. do biegania, jazdy na rowerze. 
Niestety prowokuje to również do wykorzystywania ścieżek w celach niezgodnych z założeniami, 
np. jazdy na quadach czy motocyklach crossowych. Takie zdarzenia nie tylko mogą prowadzić do 
kolizji z pieszymi i narażać ich na uszkodzenia ciała, ale także są główną przyczyną powstawania 
uszkodzeń nawierzchni oraz infrastruktury: poręczy, tablic informacyjnych. Tablice umieszczone 
na trasie ścieżek informują użytkowników o charakterystyce przyrodniczej i turystycznej danego 
miejsca, wskazują na unikatowe, charakterystyczne dla danego obszaru elementy fauny i flory, 
a także przypominają podstawowe zasady zachowania w lesie. Miejsca oznaczone tablicami mogą 
stanowić przystanek podczas marszu lub spaceru, a także są wykorzystywane podczas prowadze-
nia zajęć dydaktycznych w terenie.

Obiekty edukacyjno-turystyczne i ścieżki edukacyjne są ogólnodostępne. Zgodnie z regu-
laminem umieszczonym na tablicy informacyjnej przy wejściu, użytkownicy mogą korzystać 
z obiektów od godziny 6 do 22 w okresie letnim, oraz od godziny 7 do 19 w okresie zimowym. 
W praktyce jednak obiekty są użytkowane również po wyznaczonych godzinach, głównie przez 
grupy młodzieży. Niewłaściwe zachowanie użytkowników oraz nieprzestrzeganie regulaminu to 
najczęstsze powody powstawania uszkodzeń i zniszczeń na terenach obiektów. Również zaśmieca-
nie terenu jest istotnym problemem i generuje dodatkowe koszty utrzymania obiektów. Obecność 
grup zachowujących się niezgodnie z normami społecznymi zniechęca również potencjalnych tu-
rystów do korzystania z obiektów rekreacyjnych.

Użytkownicy zgłaszają postulaty i uwagi do zarządcy obiektów turystycznych. Najczęściej 
zgłaszane problemy dotyczą (według danych Nadleśnictwa Drewnica):

 – braku udogodnień, takich jak np. drewno na ognisko, ruszt nad ogniskiem,
 – braku infrastruktury sanitarnej,
 – niedostatecznej pojemności parkingów przy obiektach, 
 – nieobecności zarządcy/opiekuna obiektu,
 – zniszczonych bądź uszkodzonych elementów infrastruktury,
 – niejasnego oznakowania obiektów i tras.

Wnioski zgłaszane przez użytkowników tylko w niewielkim stopniu zostają uwzględnione 
przez zarządcę obiektów. Specyfika tego rodzaju miejsc uniemożliwia realizację niektórych po-
trzeb konsumentów. Ponieważ punkty te są położone w lesie, nie ma możliwości stałej obecności 
pracownika na miejscu, a tym samym nie jest możliwe zapewnienie dodatkowych udogodnień, np. 
stałej dostępności drewna na ognisko. Uszkodzenia elementów użytkowych np. stolików, ławek, 
zadaszeń etc. są na bieżąco usuwane z uwagi na możliwość spowodowania uszczerbku na zdro-
wiu użytkowników. Problemy z oznakowaniem niejednokrotnie stają się powodem sporów, czego 
przykładem jest regulamin obiektu turystyczno-rekreacyjnego w leśnictwie Ostrówek, w którym 
umieszczony został zakaz poruszania się rowerem po ścieżce. Piktogramy umieszczone na pniach 
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drzew tuż za tablicą z regulaminem informują jednak, że trasa ta jest jednocześnie szklakiem 
rowerowym. 

Nadleśnictwo Drewnica prowadzi statystyki dotyczące zainteresowania konsumentów edu-
kacją i zorganizowaną turystyką leśną. Turystyka indywidualna nie jest niestety w żaden sposób 
nadzorowana. Tym samym nie są dostępne dane statystyczne dotyczące liczby osób samodzielnie 
organizujących wypoczynek oraz korzystających ze ścieżek edukacyjnych i obiektów edukacyj-
no-turystycznych. Podobna sytuacja występuje również w innych nadleśnictwach. Pomiar ruchu 
turystycznego w lasach województwa mazowieckiego jest trudny z uwagi na jego duże rozdrob-
nienie. Kompleksy leśne rzadko stanowią zwartą całość. Dodatkowo turyści korzystają nie tylko 
z oznakowanych ścieżek i obiektów, ale także z nieoznakowanych terenów leśnych. Zazwyczaj uda-
ją się do lasów blisko miejsca zamieszkania lub tam, gdzie mają dogodny dojazd. Niejednokrotnie 
wiąże się to z wjazdem do lasu pojazdami mechanicznymi, co jest niezgodne z wytycznymi ustawy 
o lasach (Ustawa…, 1991). W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru zasadne wyda-
je się przeprowadzenie badania pomiaru natężenia i kierunków ruchu turystycznego (Muszyński, 
Kozioł, 2012) oraz analiza potrzeb konsumentów na podstawie ich wyników. Badania takie z po-
wodzeniem prowadzone są już np. na terenach parków narodowych (Faron, Kochan, Liszka, 2012; 
Buchwał, Fidelus, 2010, s. 45–46).
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rysunek 1. Liczba wydarzeń edukacyjnych prowadzonych w jednym z leśnictw nadleśnictwa Drewnica

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych nadleśnictwa.

W odniesieniu do edukacji leśnej, największe zainteresowanie obserwowano w okresie wio-
sennym oraz jesiennym, głównie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne (rys. 1). Dane 
statystyczne dotyczą tylko jednego obiektu turystyczno-edukacyjnego, zlokalizowanego w le-
śnictwie Ostrówek, w którym organizowane były wydarzenia edukacyjne i rekreacyjne. Okres 
letni charakteryzuje się mniejszą, praktycznie zerową aktywnością, czego przyczyną może być 
przerwa wakacyjna oraz większa ilość prowadzonych w lesie prac gospodarczych. Niewątpliwie 
ważnym powodem ograniczenia liczby wydarzeń w lesie w okresie lata jest również występowanie 
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zagrożenia pożarowego. W skrajnych przypadkach, np. przy długotrwałej suszy, kiedy wilgotność 
ściółki mierzona przez kolejnych 5 dni o godzinie 9:00 rano wynosi mniej niż 10%, nadleśniczy 
może wydać okresowy zakaz wstępu do lasu (www.lasy.gov.pl/informacje...). 

Ponad 93% wydarzeń odbywało się w dni powszednie. Takie rozwiązanie jest akceptowal-
ne, jeżeli chodzi o zajęcia prowadzone w ramach planowych zajęć szkolnych. Oczywiście danych 
dotyczących zainteresowania edukacją leśną nie można utożsamiać z indywidualną turystyką 
leśną. Badania dowodzą, że właśnie w okresach przerw światecznych, urlopowych i innych kon-
sumenci najczęściej korzystają z możliwości kontaktu z naturą. Graja-Zwolińska i Spychała (2011) 
dowodzą, że około 90% ruchu turystycznego w lasach odbywa się w dni wolne od zajęć służbo-
wych, czyli w weekendy oraz w dni świąteczne. Również Buchwał i Fidelus (2010) wskazują, że 
bezdeszczowe dni weekendowe są najchętniej wykorzystywane do uprawiania turystyki. Warto 
zwrócić szczególną uwagę na czas organizacji wydarzenia, jeżeli grupę docelową stanowią osoby 
dorosłe lub całe rodziny.

Kolejnym interesującym aspektem jest czas trwania wydarzenia. Na przykładzie leśnictwa 
Ostrówek stwierdzono, że w zależności od grupy wiekowej odbiorców odnotowano różny czas 
trwania zajęć, od 1 do 6 godzin (tab. 1). Szczególnym przypadkiem są imprezy masowe z udziałem 
reprezentacji leśników, które trwają nawet 10 godzin, jednakże w takich wypadkach grupa odbior-
ców cały czas się zmienia i tylko na podstawie obserwacji lub badań ankietowych możliwe byłoby 
określenie czasu, jaki na edukację leśną poświęcili respondenci. Imprezy masowe inne niż zajęcia 
edukacyjne z leśniczym nie zostały ujęte w poniższym zestawieniu.

tabela 1. Liczba i czas trwania wydarzeń w jednym z leśnictw nadleśnictwa Drewnica

Liczba wydarzeń Średni czas trwania (min.)
2013 2014 2013 2014

Styczeń 0 1 0,0 240,0
Luty 0 2 0,0 180,0
Marzec 2 1 210,0 240,0
Kwiecień 3 4 180,0 157,5
Maj 5 7 144,0 184,3
Czerwiec 5 5 168,0 198,0
Lipiec 0 0 0,0 0,0
Sierpień 0 0 0,0 0,0
Wrzesień 3 3 160,0 180,0
Październik 8 4 212,5 127,5
Listopad 1 1 180,0 180,0
Grudzień 1 1 120,0 180,0
Łącznie 28 29 114,5 155,6

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych nadleśnictwa Drewnica.

Ciekawym rozwiązaniem proponowanym w celu wyeliminowania przekłamań w odniesieniu 
do natężenia ruchu turystycznego jest również rejestrowanie przepływu osób przy pomocy kamer 
(Janeczko, Woźnicka, Mandziuk 2011; Buchwał, Fidelus, 2010). Jest to nieinwazyjna metoda, która 
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może być z powodzeniem wykorzystywana przy ocenie potrzeb konsumentów usług turystycz-
nych, a tym samym może stanowić alternatywę dla badań bazujących na obserwacji turystów czy 
też badań ankietowych. 

W tabeli 2 przestawiono liczbę wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez nadleśnic-
two Drewnica w latach 2012–2014. Określono również liczbę uczestników oraz procentowy udział 
w odniesieniu do poszczególnych form edukacji. W każdym wydarzeniu brał udział przynajmniej 
jeden pracownik nadleśnictwa. Zajęcia edukacyjne zwykle koordynowane są przed pracownika 
terenowego przypisanego do danego obszaru (leśnictwa). Organizacja programu dla większej gru-
py wymaga niejednokrotnie zaangażowania również pracowników nieprzebywających na danym 
terenie. Lekcje terenowe, lekcje w sali edukacji leśnej oraz spotkania z leśnikami organizowane 
były w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez dyrekcje i pracowników jednostek oświa-
towych. Ich uczestnikami były zwykle niewielkie grupy dzieci i młodzieży. Szansą dotarcia do 
szerszego grona odbiorców są natomiast akcje i imprezy okolicznościowe, takie jak plenerowe 
stoiska promocyjne, udział leśników w organizacji festiwali o charakterze proekologicznym, pro-
zdrowotnym, czy organizacja rajdów pieszych i rowerowych na terenach leśnych. Ciekawą formą 
zwrócenia uwagi na walory lasu i możliwości wykorzystania turystycznego może być również 
prowadzenie konkursów np. wiedzy, plastycznych czy literackich. Ta forma promocji nie znajduje 
jednak uznania i w 2014 roku całkowicie z niej zrezygnowano. 

tabela 2. Liczba wydarzeń edukacyjnych i ich uczestników w latach 2012–2014

Forma edukacji
Liczba zajęć Liczba uczestników Udział procentowy 

uczestników
rok rok rok

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem 94 121 130 3465 4525 5914 61,1 46,2 44,1 
Lekcje w sali edukacji leśnej 33 69 57 1124 2471 2027 19,8 25,2 15,1 
Spotkania z leśnikiem w szkołach 10 20 20 946 1668 2382 16,7 17,0 17,8 
Spotkania edukacyjne z leśnikiem poza szkołą 0 1 0 0 25 0 0,0 0,3 0,0 
Konkursy leśne 1 3 0 100 150 0 1,8 1,5 0,0 
Akcje, imprezy okolicznościowe 2 25 57 105 950 3082 0,7 9,7 23,0 
Łącznie 140 239 264 5740 9789 13405 100,0 100,0 100,0 

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych nadleśnictwa Drewnica.

Powyższe dane obrazują stopniowe zmiany w ukierunkowaniu działań edukacyjno-promocyj-
nych nadleśnictwa. Choć sumarycznie liczba uczestników wszystkich form edukacji istotnie wzrasta, 
obserwuje się niewielki spadek zainteresowania różnymi formami bezpośrednich spotkań z leśnika-
mi oraz znaczący wzrost atrakcyjności imprez masowych. Wykorzystanie tego trendu przyczynić się 
może do zwiększenia popularności leśnej oferty turystycznej. Niezwykle istotne natomiast będzie 
dostosowanie oferty edukacyjnej i turystycznej do potrzeb poszczególnych grup wiekowych poten-
cjalnych konsumentów usług turystycznych. Poniższy wykres (rys. 2) prezentuje dane dotyczące 
liczby uczestników biorących udział w zajęciach edukacyjnych z uwzględnieniem grupy wiekowej 
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odbiorców. Zestawienie opracowano na podstawie informacji pochodzących z kart zgłoszeniowych, 
dokumentujących każde wydarzenie, dotyczących okresu trzech lat, od 2012 do 2014 roku. 
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rysunek 2. Frekwencja na zajęciach z edukatorem leśnym

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych nadleśnictwa Drewnica.

Najbardziej liczną grupę każdego roku stanowili uczniowie szkół podstawowych, w wieku 
od 7 do 12 lat. Duży udział tej grupy wynika przede wszystkim z aktywności placówek edu-
kacyjnych, dążących do urozmaicenia sposobu prowadzenia zajęć. Znaczący wzrost aktywności 
odnotowany został również w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym, choć wydaje się, że 
opanowanie grupy na otwartej przestrzeni nastręcza opiekunom pewnych trudności. Na uwagę 
zasługuje też wzrost liczby uczestników powyżej 19 roku życia, w tym studentów. Oznacza to, 
że leśne trasy, ścieżki edukacyjne i Punkty Zagospodarowania Turystycznego są dostosowane do 
potrzeb wszystkich grup wiekowych i korzystanie z nich nie nastręcza problemów użytkownikom, 
niezależnie od wieku.

Na przestrzeni trzech lat można zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania terenowy-
mi formami edukacji leśnej połączonej z aktywnością fizyczną, pod postacią zorganizowanych 
pieszych wycieczek z przewodnikiem, w odniesieniu do każdej grupy wiekowej. Zainteresowanie 
najmłodszych konsumentów wypoczynkiem w lesie może przełożyć się również na wzrost zainte-
resowania turystyką leśną w przyszłości. 

podsumowanie
Turystyka leśna, choć jeszcze niedawno niedoceniana, obecnie znajduje coraz większe uzna-

nie w oczach turystów zainteresowanych spędzaniem czasu z dala od miejskiego zgiełku.
Turystyczne potrzeby konsumentów są realizowane w coraz większym stopniu dzięki roz-

wojowi infrastruktury towarzyszącej tej formie aktywności. Finansowy aspekt wypoczynku na 
terenach leśnych również nie pozostaje bez znaczenia. 
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Konsumenci przejawiają zainteresowanie również ofertą edukacyjną. Jak dowodzą dane sta-
tystyczne udostępnione przez nadleśnictwo Drewnica, zainteresowanie różnymi formami edukacji 
leśnej stale rośnie. Również poziom zainteresowania społeczeństwa zbiorowymi formami wypo-
czynku w lesie wzrasta. Można oczekiwać, że indywidualna turystyka leśna także będzie zdoby-
wała nowych sympatyków. 

Z perspektywy zmian, jakie zachodzą na rynku usług turystycznych, konieczne wydaje się 
badanie potrzeb i wymagań konsumentów. Fakt, że osoby korzystające z proponowanych form 
aktywności zgłaszają swoje uwagi i oczekiwania, ich aktywna postawa świadczy o wysokiej świa-
domości konsumentów usług turystycznych. W dążeniu do zaspokajania potrzeb organizatorzy 
usług nie mogą zapomnieć o szczególnym charakterze obszarów leśnych. Nadmierna eksploata-
cja naturalnych siedlisk przez turystów może spowodować nieodwracalne, niepożądane zmiany 
w ekosystemach leśnych, a w skrajnych przypadkach ich całkowitą degradację. Badanie poziomu 
zainteresowania turystyką i edukacją leśną pozwoli na określenie dopuszczalnego poziomu presji 
ze strony człowieka, a tym samym umożliwi opracowanie strategii zarządzania tą szczególną dzie-
dziną turystyki. 
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tourism and forest education  
– consumer needs perspective

Keywords forest tourism, forest education, consumer needs

Abstract Forest tourism is one of the least expensive activity since it does not require neither any professional 
equipment nor knowledge. There are 9.1 mln hectares of forests in Poland which is approximately 
29.2% of country area. More than 83.5% of all forests are administered by the State Forests National 
Forest Holding. This organization is aware of popularity of forest tourism and basic human need of 
contact with nature. Several projects funded by both European Union and State Forests National 
Forest Holding resulted with creating multiple tracks for foot tourism, nature education tracks, 
bicycle paths, equestrian routes and more. This paper presents meaning and course of forest tourism 
from consumer perspective in relation with tourism services field using as an example unit of State 
Forests National Forest Holding Drewnica in Mazovia District. Educational activities held within 
the area of Drewnica unit has been analyzed. Further development possibilities has been set and 
changes has been proposed in forest tourism field based on data from project and data gathered 
within Drewnica unit. 

Translated by Katarzyna Kwiecińska
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Słowa kluczowe turystyka żeglarska, żeglarstwo osób niepełnosprawnych,  
jachty dla osób niepełnosprawnych

Streszczenie W pierwszej części opracowania przedstawiono podstawowe informacje dotyczące osób 
niepełnosprawnych w Polsce. Zdefiniowano i omówiono charakterystyczne dla tej gru-
py potrzeby oraz wynikające z nich potencjalne ograniczenia w uprawianiu turystyki. 
Zwrócono uwagę na pozytywny wpływ turystyki żeglarskiej na zdrowie niepełnospraw-
nych osób żeglujących. W drugiej części artykułu poddano analizie dostępną w Polsce, 
w roku 2015, ofertę rejsów i szkoleń żeglarskich, organizowanych z myślą o osobach 
niepełnosprawnych. Omówiono również dostosowania w zakresie konstrukcji i wyposa-
żenia jachtów uwzględniające różne rodzaje niepełnosprawności żeglujących na ich po-
kładach turystów. Skoncentrowano się na aspektach ekonomicznych, przeanalizowano 
sposób kalkulacji cen dostępnych rejsów oraz koszty, jakie uczestnicy musieliby ponieść 
w związku z uczestnictwem w wybranym szkoleniu żeglarskim. 
Głównym celem analiz i rozważań zawartych w artykule było określenie dostępności 
i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wybranych elementów produktu tu-
rystyki żeglarskiej, przy założeniu, że odpowiednia oferta w tym zakresie warunkuje 
rozwój ruchu turystycznego w wybranym segmencie turystów.



62 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016 

Aleksandra Łapko, Magdalena Kamińska

Wprowadzenie
Zgodnie z definicją, obsługa ruchu turystycznego obejmuje wszystkie formy świadczeń na 

rzecz turystów, które związane są z realizacją podróży turystycznej oraz zaspokojeniem innych 
potrzeb zgłaszanych przez turystów (Meyer, 2015, s. 14). 

Celem badań prowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu było przeanalizowanie dosto-
sowania oferty świadczeń dostępnych na rynku turystyki żeglarskiej do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Przyjęto przy tym założenie, że brak odpowiednich modyfikacji uwzględniających 
specyficzne potrzeby tego segmentu turystów, wprowadzonych do standardowych produktów tu-
rystycznych, może doprowadzić do wykluczenia osób niepełnosprawnych z rynku turystycznego. 
Jest to jednoznaczne z ograniczeniem grona potencjalnych konsumentów, a co za tym idzie, jest 
zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia ekonomii. 

osoby niepełnosprawne w polsce
W Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych (Uchwała…, 1997) niepełnosprawni zostali okre-

śleni jako „osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo 
utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecz-
nych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”. Dalej znajduje się zapis mówiący, że niepeł-
nosprawni mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać 
dyskryminacji. W odniesieniu do turystyki oznacza to możliwość pełnego uczestnictwa w wyjaz-
dach, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. 

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, licz-
ba osób niepełnosprawnych na koniec marca 2011 roku wynosiła ogółem 4 miliony 697 tysięcy. 
Tym samym osoby niepełnosprawne w Polsce stanowiły 12,2% ogółu obywateli (www.niepelno-
sprawni.gov.pl)1. Jest to więc duża część społeczeństwa, mogąca stać się potencjalnie znaczącym 
segmentem klientów wśród uczestników ruchu turystycznego, związanego również z żeglarstwem. 
Aby tak się stało, niezbędne jest dostosowanie do ich potrzeb oferty turystycznej związanej z tą 
formą turystyki. Jest to trudne, ponieważ grupa ta jest bardzo niejednorodna. Osoby niepełno-
sprawne różnią się między sobą nie tylko w zakresie stopnia niepełnosprawności, ale także pod 
względem wykształcenia, dochodu, zainteresowań i innych cech tożsamych z osobami pełno-
sprawnymi (Meyer, 2015, s. 317). 

1 Według danych zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku, 53,5% 
populacji osób niepełnosprawnych stanowią osoby starsze, powyżej 60. roku życia. Problematyka publikacji oscyluje 
wokół zagadnień dotyczących wszystkich osób niepełnosprawnych, we wszystkich grupach wiekowych. W dalszych roz-
ważaniach zdecydowano się nie wydzielać grupy osób starszych z opisywanej populacji, przyjmując, że podstawowym 
kryterium branym pod uwagę przy kreowaniu oferty usług turystycznych kierowanych do osób niepełnosprawnych jest 
rodzaj posiadanej przez daną osobę niepełnosprawności, nie zaś jej wiek. Dopóki na skutek zmian zachodzących w or-
ganizmie wskutek procesu starzenia się lub chorób współistniejących, nie wystąpią ograniczenia powodujące niepełno-
sprawność, osoby starsze mogą korzystać ze standardowej oferty. Unikano również używania zwrotu: „osoby starsze 
i niepełnosprawne” uznając, że byłoby błędem merytorycznym prowadzenie jednakowych rozważań w odniesieniu do 
osób zachowujących (mimo zaawansowanego wieku) pełną sprawność i osób niepełnosprawnych.
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Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią w Polsce schorzenia narządu ruchu, 
układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie niższy jest udział procentowy osób 
z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną oraz upośledzeniem umysłowym 
(www.niepelnosprawni.pl). Bez względu jednak na przyczynę, niepełnosprawni to miliony osób 
o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, a zatem wymagający szczególnego podej-
ścia w edukacji, na rynku pracy, w życiu codziennym, a także w turystyce.

osoby niepełnosprawne jako uczestnicy ruchu turystycznego związanego z turystyką żeglarską
Mimo że turystyka żeglarska to forma turystyki aktywnej, to może być uprawiana przez 

zdecydowaną większość osób niepełnosprawnych. Żeglarstwo niekoniecznie musi być związane 
z dużym wysiłkiem fizycznym. Podczas regat żeglarskich – najbardziej wysiłkowej formy że-
glarstwa – wydatek energii to ok. 9 do 20 kJ/min, co jest porównywalne z grą w siatkówkę lub 
tenisa stołowego. W przypadku pływania turystycznego, wydatek energetyczny jest dużo mniej-
szy. Ten umiarkowany wysiłek fizyczny, w połączeniu z oddziałującymi na organizm czynnikami 
meteorologicznymi, powoduje szereg pozytywnych zmian, wpływających na fizjologię człowieka 
(Błacha, Nowacki, 1997, s. 82–83; Jaskólski, Jaskólska, 2009, s. 387–389). Dla osób niepełnospraw-
nych ma to szczególne znaczenie. Podejmowana aktywność fizyczna pełni rolę czynnika pobudza-
jącego ośrodkowy układ nerwowy, pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze, rozwija pamięć 
ruchową, decyduje o szybkości oddziaływania na bodźce zewnętrzne oraz zapobiega zaburzeniom 
chodu i równowagi (Barnes, Ward, 2008, s. 413–430). Dodatkowo zwiększa wydolność tlenową 
organizmu oraz sprawność funkcjonowania układu krążenia, a także zwiększa sprawność mięśni 
gładkich, wydolność narządów jamy brzusznej i miednicy. Aktywność fizyczna zapewnia lepszą 
sprawność przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, mniejsze ryzyko gęstnienia i wykrze-
piania krwi w naczyniach krwionośnych, lepszą sprawność układu oddechowego, normalizację 
stężenia glukozy we krwi, mniejsze stężenie LDL – cholesterolu i triglicerydów, większe stężenie 
HDL – cholesterolu, większą odporność organizmu, przyspieszenie metabolizmu, lepsze samopo-
czucie fizyczne i psychiczne, a także większą efektywność (Plewa, Markiewicz, 2006, s. 30–37).

Blisko połowa osób niepełnosprawnych w Polsce to osoby powyżej 60. roku życia. W ich 
przypadku, umiarkowany wysiłek fizyczny opóźnia pojawienie się ogólnego spadku fizjologicznej 
sprawności, będącej efektem inwolucji starczej. Wpływa pozytywnie na jakość życia oraz zapo-
biega negatywnym konsekwencjom związanym z siedzącym trybem życia (Green, Crouse, 1995, 
s. 920–926). 

Obecnie, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych, turystyka żeglar-
ska może być uprawiana przez osoby z niemal każdym rodzajem i stopniem niepełnosprawno-
ści. Przykładem może być Hilary Lister, kobieta cierpiąca na odruchową dystrofię współczulną 
– sparaliżowana od szyi w dół, która w 2009 roku samotnie opłynęła jachtem żaglowym Wyspy 
Brytyjskie. Było to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego systemu sterowania jednostką, wy-
korzystującego oddech żeglarki (www.newtosailing.com/disabled.asp). 
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Za najczęstsze przeszkody w uprawianiu turystyki przez osoby niepełnosprawne uważa się 
bariery (Kaganek, 2015, s. 78):

 – finansowe,
 – społeczne,
 – psychologiczne,
 – organizacyjne,
 – sprzętowe,
 – architektoniczne,
 – brak kadry,
 – brak ofert turystycznych. 

Warto zwróć uwagę na fakt, że na pierwszym miejscu wśród barier pojawiają się czynniki 
finansowe. Osoby niepełnosprawne są często uboższe niż pełnosprawne. Wynika to chociażby 
z trudności w podjęciu pracy zawodowej. Według danych z 2010 roku w Polsce współczynnik 
zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w wieku 16–64 lata wynosił 42,7%, stopa bezrobocia 
wynosiła zaś 16,7%. Aż 21,4% osób niepełnosprawnych w kraju znajdowało się w owym czasie 
w sytuacji poważnej materialnej deprywacji (Gąciarz, Bartkowski, 2014, s. 30–31). Dlatego też 
uznano, że bariery ekonomiczne stanowią poważną przeszkodę w uprawianiu turystyki przez oso-
by niepełnosprawne. W związku z tym, w dalszych analizach poświęconych rejsom i szkoleniom 
żeglarskim uwzględniono również ich ceny.

oferta rejsów i szkoleń żeglarskich kierowana do osób niepełnosprawnych w polsce 
W niniejszym artykule poddano analizie oferty rejsów i szkoleń żeglarskich dedykowanych 

osobom niepełnosprawnym, dostępne w Polsce w 2015 roku. 
Rejsy i szkolenia żeglarskie stanowią dla potencjalnych uczestników ruchu turystycznego 

związanego w żeglarstwem bardzo ważne elementy produktu turystycznego. Te, które organizo-
wane są z myślą o osobach niepełnosprawnych, muszą uwzględniać odpowiednie czynniki sprzę-
towe, rozumiane jako przystosowanie jachtu do ograniczeń występujących u tych użytkowników. 
Ograniczenia te uzależnione są od rodzaju i stopnia niepełnosprawności występującej u danej 
osoby. 

W tabeli 1 przeanalizowano ofertę rejsów morskich organizowanych z myślą o osobach nie-
pełnosprawnych. Uwzględniano te, podczas których żegluga odbywa się na jachtach zaadapto-
wanych do potrzeb osób z określonym rodzajem niepełnosprawności. Część z tych rejsów orga-
nizowana jest cyklicznie od lat. Przykładowo fundacja „Gniazdo Piratów” działa już od 10 lat 
i w ramach prowadzonego przez nią Projektu Zobaczyć Morze, w rejsach udział bierze 96 osób 
rocznie, w tym 48 osób niewidomych i słabowidzących, pozostali to załoga i wolontariusze (www.
zobaczycmorze.pl).
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tabela 1. Wybrane przykłady rejsów żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dostępne w 2015 roku

Organizator Główna grupa docelowa Jednostka Trasa rejsu Cena

Fundacja Imago Maris osoby niewidome 
i słabowidzące

Generał Zaruski

Ocean A

Morze Bałtyckie: Gdańsk–
Sztokholm–Kalmar–Gdańsk

Morze Śródziemne: 
Barcelona–Majorka–Ibiza–
Barcelona

454 euro – ok. 1910 zł (13 dni)
34,92 euro/dzień
ok. 147 zł/dzień

560 euro (8 dni)
ok. 2352 zł
70 euro/dzień
294 zł/dzień

Fundacja Gniazdo 
Piratów

osoby niewidome 
i słabowidzące

Zawisza Czarny

Zjawa IV

Gdynia–Oslo

Oslo–Bergen

1500 zł (18 dni)
83,33 zł/dzień
j. w.

Pomorska Fundacja 
Sportu i Turystyki Osób 
Niepełnosprawnych 
„Keja”

osoby niewidome 
i słabowidzące

brak danych Morze Śródziemne: Wybrzeże 
Toskańskie–Korsyka–Elba

2300 zł (10 dni) w cenę wli-
czony został koszt transportu,
230 zł/dzień

Fundacja Empatia osoby z różnymi rodzaja-
mi niepełnosprawności

Empatia Polska porty Trójmiasta ok. 600 zł (5 dni)
120 zł/dzień

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.imagomaris.eu/pl ; www.zobaczycmorze.pl; fundacjakeja.org.pl; http://jach-
tempatia.pl.

Z zaprezentowanego w tabeli 1 zestawienia wynika, że najczęściej grupą docelową dla or-
ganizatorów rejsów są osoby niewidome i słabowidzące. Powodowane jest to faktem, że dostoso-
wanie jachtu do ich potrzeb jest stosunkowo proste. Dokonuje się tego najczęściej poprzez zasto-
sowanie specjalnej aparatury nawigacyjnej. Na pokładach jednostek stosuje się udźwiękowione 
stery i kompasy (reagujące na komendy wydawane głosem i potwierdzające słownie wykonanie 
komendy). Dodatkowym wyposażeniem są specjalne mapy nawigacyjne. Zawierają one wypukłe 
kształty, a wszelkie informacje zapisane są językiem Braille’a. Na żaglowcu „Zawisza Czarny”, na 
którym rejsy organizowane są w ramach programu „Zobaczyć Morze”, znajduje się mapa, na któ-
rej zastosowano specjalne naklejki z informacją głosową, które niewidomi stosują do oznaczania 
rozmaitych przedmiotów. Sygnały głosowe dotyczące np. miejscowości czy portów umieszczono 
pod poszczególnymi nazwami w języku Braille’a. Opracowanie to jest odporne na niekorzystne 
warunki atmosferyczne (http://geoforum.pl). Dostosowania jachtu do potrzeb osób niewidomych 
i słabowidzących nie mają więc trwałego, konstrukcyjnego charakteru. 

Przystosowanie jachtu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo jest bardziej skompliko-
wane i kosztowne. Wymaga zastosowania wielu rozwiązań o charakterze trwałym. Często adapta-
cja jachtu już istniejącego może okazać się droższa i bardziej pracochłonna niż budowa jednostki 
od podstaw.

Klasyfikację rozwiązań w zakresie dostosowania jednostki do potrzeb osób niepełno-
sprawnych w zależności od posiadanej niepełnosprawności w kompleksowy sposób przedstawił 
M. Cerveira (tab. 2). Rozwiązania te podzielone zostały przez niego na trzy grupy (Cerveira, 2011, 
s. 21): 
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 – o charakterze stałym, które muszą zostać uwzględnione już na etapie projektowania jachtu, 
ponieważ wiążą się z konstrukcją jednostki, a ich wprowadzanie ma najczęściej wpływ na 
stateczność i zachowanie się jachtu podczas żeglugi,

 – o charakterze niestałym, możliwe do wdrożenia na jachtach już istniejących, np. specjali-
styczne wyposażenie,

 – środki ochrony osobistej, stosowane przez poszczególnych członków załogi w celu ochrony 
ciała przed urazami, na które z racji swojej niepełnosprawności są szczególnie narażeni.

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto za M. Cerveirą podział niepełnosprawności na 
następujące rodzaje: fizyczną, intelektualną, zmysłową i wtórną.

Do niepełnosprawności fizycznej zalicza się (Prusiński, 2005, s. 173–180, 208–245, 273–275):
 – paraplegię, czyli porażenie dwukończynowe spowodowane uszkodzeniem rdzenia kręgo-

wego na różnych poziomach lub też uszkodzeniem mózgu,
 – hemiplegię, czyli porażenie połowiczne jednej połowy ciała, spowodowane uszkodzeniem 

drogi korowo-rdzeniowej w mózgu,
 – tetraplegię, czyli porażenie czterokończynowe spowodowane uszkodzeniem rdzenia krę-

gowego w odcinku szyjnym.
 – amputacje. 

tabela 2. Klasyfikacja rozwiązań w zakresie dostosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych 

w zależności od rodzaju posiadanej niepełnosprawności

Rodzaj 
niepełnosprawności

Adaptacje o charakterze stałym Adaptacje o charakterze 
niestałym

Środki ochrony 
osobistej

niski kąt 
nachylenia 

pokładu

urządzenia 
ułatwiające 
utrzymanie 
równowag

urządzenia 
ułatwiające 
poruszanie

wysoki 
bom

urządzenia 
ułatwiające 
wchodzenie 
na pokład

urządzenia 
ułatwiające 

obsługę 
żagli

urządzenia 
ułatwiające 
nawigację

ochrona 
ciała

duże 
kolorowe 
kontrolki

Fizyczna X X X X X X X X
Intelektualna X X X X X X X
Zmysłowa X X X X
Wtórna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cerveira (2011), s. 21.

Niepełnosprawność intelektualna obejmuje wrodzone lub urazowe uszkodzenia mózgu, a tak-
że porażenie mózgowe (Prusiński, 2005, s. 173–180, 208–245, 273–275). 

Niepełnosprawność zmysłowa to, w odniesieniu do zmysłu wzroku: ślepota lub upośledzenie 
wzroku, a w odniesieniu do zmysłu słuchu: głuchota lub upośledzenie słuchu. Do niepełnospraw-
ności wtórnej zaliczono cukrzycę i astmę (www.niepelnosprawni.pl). 

Adaptując jacht do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową zaleca się stosowanie róż-
nych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po pokładzie, np. handrelingów, albo ułatwiających 
wejście na pokład, np. mostków. Ważny jest również niewielki kąt nachylenia pokładu. Dzięki 
temu ogranicza się problemy załogi z utrzymaniem równowagi, umożliwia się również poruszanie 
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po pokładzie osobom na wózkach inwalidzkich. Jest to rozwiązanie możliwe do wdrożenia na eta-
pie budowy jednostki, podobnie jak takie rozplanowanie przestrzeni na jachcie, które pozwoli na 
ograniczenie ruchu członków załogi podczas żeglugi.

W celu dostosowania jachtu do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną zalecane 
są podobne rozwiązania, jak w niepełnosprawności ruchowej. Istotne jest również, wyższe niż 
standardowe, zamocowanie bomu, czyli poziomego drzewca służącego do umieszczania dolnego 
liku żagla. Podczas żeglugi bom przemieszcza się (czasem gwałtownie) nad kokpitem, czyli strefą 
pokładu, na której najczęściej znajduje się załoga. Niezbędne jest więc zachowanie szczególnej 
ostrożności. Wyższe zamocowanie bomu ogranicza możliwość powstania urazów u członków za-
łogi z niepełnosprawnością umysłową. Rozwiązanie to zalecane jest również w jednostkach, na 
których pokładzie będą żeglować osoby niewidome i słabowidzące. 

Urządzenia ułatwiające obsługę żagli oraz nawigację pożądane są na jednostkach, na których 
podróżują żeglarze z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i zmysłową. Mogą one mieć 
różne postaci w zależności od potrzeb załogi. Zalicza się tu odpowiednio oznaczone liny ułatwia-
jące identyfikację, specjalną konstrukcję, umożliwiającą sterowanie jachtem w pozycji siedzącej, 
dźwiękowy sprzęt nawigacyjny, ale także bardzo zaawansowane technologicznie systemy sterowa-
nia oddechem, stosowane w celu operowania żaglami i sterem przez osoby z tetraplegią.

Żeglarze z każdym rodzajem niepełnosprawności powinni stosować różne środki ochrony 
osobistej, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oprócz tak oczywistych rozwiązań jak 
kamizelki ratunkowe, można tu wyliczyć np. ochraniacze na różne części ciała i kaski. 

W Polsce przykładem jachtu wybudowanego specjalnie z myślą o niepełnosprawnych żegla-
rzach z ograniczonymi możliwościami poruszania się jest s/y „Empatia Polska”. Jednostka ta po-
wstała w szczecińskiej stoczni jachtowej w 2015 roku, a jej operatorem jest Fundacja Empatia. 
W budowie jachtu udział brały zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne, które to kon-
sultowały proces budowy i rozwiązania konstrukcyjne stosowane na jachcie (www.zagle.com.pl...). 
Jednostka jest przystosowana do przewożenia na pokładzie 6–7 osób, w tym 4–5 osób niepełno-
sprawnych. Elementy dostępne na pokładzie, stanowiące dostosowania do ich potrzeb, to m.in. 
reling biegnący wokół całego pokładu (z bramką ułatwiająca wejście na jacht), reling wokół koła 
sterowego, kosze przymasztowe, liczne handrelingi zainstalowane pod pokładem jednostki oraz 
wolne przejście wzdłuż całego jachtu (http://jachtempatia.pl...). Nie ma na nim windy dla wózków 
inwalidzkich, która byłaby z pewnością ogromnym ułatwieniem dla poruszających się na nich 
osób. Mimo to rejsy organizowane na „Empatii Polska” już w pierwszym roku jej pływania cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem. Operatorzy jachtu planowali rocznie w rejsach żeglarskich udział 
około 300 osób z różnymi formami niepełnosprawności. Aby ograniczyć niekorzystne zjawisko 
sezonowości – w okresie od października do maja – jacht będzie cumował w porcie w hiszpań-
skim Alicante i pływał po Morzu Śródziemnym. Dzięki temu, po odliczeniu niezbędnych przerw 
technicznych, jednostka będzie mogła być eksploatowana przez 10–11 miesięcy w roku (http://fun-
dacjaempatia.pl). W 2015 roku na pokładzie jachtu żeglowały m.in. osoby chore na stwardnienie 
rozsiane, osoby po amputacjach kończyn oraz niewidomi i słabowidzący.
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Prezentowana w tabeli 1 oferta jest bardzo zróżnicowana cenowo. Ceny uzależnione są od 
czasu trwania rejsu, a także akwenu żeglugi. Kierując się tym, co najczęściej wliczone jest w cenę 
rejsu, można je opisać według poniższego wzoru:

Cena rejsu = Kn + Kw + Ku + Ksz + Ko+ Kp + Km,
gdzie:

Kn  –  koszt noclegów liczony jako udział w koszcie czarteru całego jachtu,
Kw – koszty wyżywienia, niekiedy podawane przez organizatorów osobno, ale opłaty zwią-

zane z wyżywieniem są obowiązkowe, 
Ku  –  koszty ubezpieczenia,
Ksz – koszty szkolenia żeglarskiego, 
Ko  –  koszty opieki załogi i oficera wachtowego, w tym również koszty wynajęcia skippera,
Kp  –  koszty paliwa, 
Km  –  koszty opłat za postój w marinach i portach jachtowych.

Dodatkowo, ceny rejsów mogą zawierać koszty transportu do portu, w którym rejs się roz-
poczyna i z portu, w którym rejs się kończy, choć najczęściej transport organizowany jest przez 
uczestników we własnym zakresie. Niekiedy w cenie ujęte są również inne opłaty, np. taksa klima-
tyczna, albo opłata za sprzątanie jachtu po rejsie.

Zasadniczo jednak, sposoby kalkulacji ceny oraz jej wysokość nie odbiegają od cen stan-
dardowych. Tylko pozornie oznacza to jednakową dostępność oferty dla odbiorców sprawnych 
i z niepełnosprawnością. Jak wspomniano wcześniej, osoby niepełnosprawne mają zazwyczaj niż-
sze dochody niż pełnosprawne.

Mając na względzie aspekt ekonomiczny, zdecydowanie lepiej prezentowała się w bada-
nym okresie oferta dotycząca szkoleń żeglarskich. Były one najczęściej bezpłatne dla uczestni-
ków, a koszty ponosił w dużej części Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). Szkoleń takich w 2015 roku było jednak niewiele. Organizował je m.in. Polski Związek 
Żeglarzy Niepełnosprawnych we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa (www.pzzn.pl). 
Szkolenia te współfinansowane były ze środków PFRON. Dla uczestników były bezpłatne i obej-
mowały: zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorów i pomoce naukowe. Uczestnicy po-
nosili jedynie opłatę za egzamin (200 zł) i za wystawienie patentu (50 zł). W roku 2015 odbyły się 
cztery takie szkolenia, każde z nich trwało dwa tygodnie.

Ponadto, dwa obozy żeglarskie dla osób niepełnosprawnych w 2015 roku organizował Jacht 
Klub Arcus z Łomży. W trakcie ich trwania można było zdobyć patent żeglarza jachtowego. Obozy 
były dofinansowane przez PFRON, koszt dla uczestników to 1200 zł plus opłaty egzaminacyjne. 
Zgodnie z zapewnieniami organizatora, uczestnicy żeglowali na pokładach jachtów dostosowa-
nych do ich potrzeb. Sam Klub Arcus jest operatorem ośrodka w Rajgrodzie, który został dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych (http://ycarcus.pl).

Również Polski Związek Żeglarski w 2015 roku zorganizował sześć kilkudniowych zgrupo-
wań dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Sprawność w niepełnosprawności –żeglarze u ste-
ru”. Nie były to szkolenia na stopnie żeglarskie, a raczej szkolenia dla doświadczonych już żeglarzy. 
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Zgrupowania odbywały się w Gdańsku i Olsztynie. Były współfinansowane przez PFRON. 
Podczas spotkań uczestnicy doskonalili wiedzę praktyczną żeglując na sportowych jednostkach 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz teoretyczną, uczestnicząc w wykładach 
(http://niepelnosprawni.pya.org.pl...). 

podsumowanie
Obecnie w Polsce osoby niepełnosprawne rzadko bywają uczestnikami ruchu turystycznego 

związanego z żeglarstwem. Wynika to między innymi z faktu, że oferta kierowana do tych osób 
ciągle jest uboga. Tymczasem powinna być ona dostosowana do potrzeb tego segmentu turystów, 
w przeciwnym razie żeglarstwo będzie dla osób niepełnosprawnych mało dostępną formą tury-
styki. Obecna oferta rejsów żeglarskich dedykowana jest głównie osobom z niepełnosprawnością 
zmysłową, ponieważ dostosowanie jachtów do ich potrzeb jest stosunkowo najmniej kosztowne 
i skomplikowane. 

Niewiele jest również szkoleń żeglarskich organizowanych z myślą o osobach niepełnospraw-
nych. Jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ stanowią one najczęściej pierwszy kontakt z żeglar-
stwem. Mogą zachęcać do dalszego uprawiania tej formy turystyki, która, poza dostarczaniem 
odpoczynku i rozrywki, może mieć korzystny wpływ na zdrowie jej uczestników. W Polsce że-
glarstwo osób niepełnosprawnych wciąż uprawiane jest głównie dzięki ich pasji, zapałowi oraz 
chęci pomocy ze strony osób pełnosprawnych – najczęściej wolontariuszy. Można uznać, że proces 
dostosowywania produktu turystycznego do ich potrzeb dopiero się rozpoczyna. Dalsze tego typu 
działania powinny przełożyć się na popularyzację żeglarstwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycz-
nego związanego z tą formą turystyki. Duża liczba osób niepełnosprawnych, jak również duża 
dostępność akwenów zdatnych w Polsce do uprawiania żeglarstwa sprawia, że potencjał rynku jest 
ogromny. Dla Polski przykładem w tym zakresie może być chociażby Wielka Brytania. Według 
danych statystycznych (www.gov.uk...) w kraju tym mieszka około 11,6 mln osób niepełnospraw-
nych. W Wielkiej Brytanii działa potężna organizacja Royal Yachting Association Sailability 
(RYA Sailability), która skupia ok. 100 klubów żeglarskich i innych organizacji dysponujących 
jachtami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza ułatwieniem osobom niepeł-
nosprawnym znalezienia jednostki najlepiej dostosowanej do ich potrzeb, RYA Sailability prowa-
dzi szkolenia żeglarskie dla niepełnosprawnych, a także dla wolontariuszy z zakresu asystowania 
i pomocy niepełnosprawnym żeglarzom (www.rya.org.uk...). Organizacja ta szacuje, że rocznie na 
Wyspach Brytyjskich żeglarstwo uprawia 53 tys. niepełnosprawnych żeglarzy. 

Niewątpliwie, porównanie działalności polskich organizacji zajmujących się popularyzacją 
żeglarstwa wśród osób niepełnosprawnych z działalnością RYA Sailabilty wykazuje znaczne dys-
proporcje. Można mieć jednak nadzieję, że w kolejnych latach podejmowane będą dalsze aktyw-
ności, służące adaptacji produktu turystycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyniesie 
to wymierne korzyści osobom niepełnosprawnym i jednocześnie doprowadzi do rozwoju ruchu 
turystycznego związanego z turystyką żeglarską w tym segmencie konsumentów.
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sailing cruises and trainings dedicated to disabled 
people, as the example of tourism product modification 
intensyfing tourist movements

Keywords nautical tourism, sailing of disabled people, yachts for disabled people 

Abstract The first part of the article provides basic information about disabled people in Poland. It defines 
and discusses characteristic needs of this group and the resulting potential restrictions in practicing 
tourism. Attention is drawn to the positive impact of nautical tourism on the health of disabled people. 
The second part of the article analyzes the offer for cruises and sailing trainings for disabled people 
organized in Poland in 2015. It also discusses the adaptation of the construction and equipment of 
yachts taking into account the different types of disabilities. It focuses on the economic aspects, 
analyzes the method of calculation of the cruise prices and costs that participants would incur for 
participating in selected sailing training.
The main objective of analyzes and considerations contained in the article was to determine the 
availability of selected elements of nautical tourism and their adaptation to the needs of disabled 
people, assuming that a suitable offer in this area determines the development of tourism in selected 
segments of tourists.

Translated by Aleksandra Łapko
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Streszczenie Z punktu widzenia gospodarki turystycznej, jak też promocji zdrowego stylu życia, bar-
dzo ważne jest wykorzystanie istniejącej w Polsce infrastruktury sanatoryjnej rozmiesz-
czonej w 45 ustawowych uzdrowiskach oraz działanie w kierunku dalszego rozwoju 
ruchu turystycznego.
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań pierwotnych dotyczących cech ruchu tu-
rystycznego w dwóch wybranych obiektach sanatoryjnych miejscowości uzdrowisko-
wej Polańczyk w Bieszczadach nad Zalewem Solińskim. W procesie badawczym za-
stosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w tym technikę ankiety bezpośredniej. 
Zwrócono szczególną uwagę na takie cechy kuracjuszy, jak wiek, poziom wykształce-
nia, zatrudnienie zawodowe i pochodzenie terytorialne. Badano także długość pobytu 
w sanatorium, źródła finansowania pobytu, preferencje w korzystaniu z usług sanatoryj-
nych oraz opinie kuracjuszy odnośnie bazy materialnej uzdrowisk. Z badań wynika, że 
w uzdrowisku przebywali głównie kuracjusze powyżej 50. roku życia z wykształceniem 
średnim lub wyższym, będący na rentach i emeryturach, lecz stosunkowo duża była też 
grupa osób pozostających bez pracy w Polsce (21,3%). Wśród kuracjuszy dominowali ci, 
którzy przebywali w sanatoriach ponad 7 dni (68,3%). 

Wprowadzenie
Korzystanie z dobrodziejstwa wód leczniczych było znane już w starożytności. Pierwszymi, 

którzy dokonali zagospodarowania wód mineralnych, utworzyli infrastrukturę uzdrowiskową, 
byli Rzymianie. Powszechny rozwój uzdrowisk przypada jednak na wiek XIX. Do dzisiaj istotą 
funkcjonowania uzdrowisk w Europie jest balneologia uzupełniona peloidoterapią, hydroterapią, 
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klimatoterapią, kinezyterapią, fizykoterapią, fitoterapią, psychoterapią, farmakoterapią, lecze-
niem dietetycznym oraz edukacją zdrowotną (Kożuchowski, 2005, s. 130). W ostatnich dwu dzie-
sięcioleciach, w ramach budowy przewagi konkurencyjnej, sanatoria wprowadzają także usługi 
medyczne, będące dawniej domeną klinik oraz usługi spa&wellness (Januszewska, 2008, s. 105; 
Koźmiński i in., 2013, s.15; Krupa, 2012; Palmowska, Rutkowski, 2011). Z każdą dekadą coraz 
bardziej zwraca się uwagę na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach uzdrowisko-
wych i to nie tylko z powodów marketingowych, lecz także leczniczych (Sawicka, 2015, s. 187).

W obecnej dobie turystyka zdrowotna stała się światowym trendem sprzyjającym łączeniu 
leczenia z wypoczynkiem, stąd w krajowej gospodarce turystycznej należałoby położyć nacisk 
na jakość produktu uzdrowiskowego. Aktualnie w Polsce jest 45 miejscowości posiadających sta-
tus uzdrowiska (Koźmiński i in., 2013, s. 45). Należałoby więc ten potencjał należycie wykorzy-
stać poprzez likwidację barier prawnych oraz rozwój działań innowacyjnych (Krupa, 2012, s. 73; 
Łazarek, Łazarek, 2007, s. 139).

Bardzo ważnym zagadnieniem w kreowaniu popytu na usługi uzdrowiskowe jest możliwie 
najlepsze rozpoznanie motywów, cech i potrzeb przebywających kuracjuszy, stąd celem badaw-
czym w niniejszym opracowaniu była ocena ruchu turystycznego wybranych obiektów sanatoryj-
nych w Polańczyku pod względem socjologicznym, realizowanych potrzeb, źródeł finansowania 
pobytu oraz obszarów generowania tegoż ruchu.

metody badań i materiał badawczy
Badania przeprowadzono w miejscowości uzdrowiskowej Polańczyk w okresie od kwietnia 

do września 2014 roku w obiektach sanatoryjnych „Solinka” i „Dedal”. Pierwsze z nich wybudo-
wano w roku 1971 ze środków Związku Zawodowego Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”, 
zaś drugie oddano do użytku w roku 1972, a powstało ze środków finansowych Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego w Rzeszowie. Od strony architektonicznej oraz założeń urbanistycznych są to 
obiekty do siebie podobne.

W procesie badawczym zastosowano metodę obserwacji oraz metodę sondażu diagnostycz-
nego, a w ramach tej ostatniej technikę ankietową wśród kuracjuszy. Dobór próby badawczej był 
w pełni losowy. Wśród kuracjuszy ogółem rozprowadzono 700 ankiet, a uzyskano z powrotem 524 
poprawnie wypełnione kwestionariusze. W pytaniach ankietowych zwrócono główną uwagę na 
charakterystykę badanej populacji pod względem wieku, wykształcenia zawodowego, zatrudnie-
nia, liczby dni pobytu, źródeł finansowania pobytu i miejsca stałego zamieszkania. Pytano rów-
nież o ocenę ogólną obiektów sanatoryjnych (architektura, funkcjonalność, otoczenie) oraz o pre-
ferencje kuracjuszy w korzystaniu z określonych sanatoryjnych zabiegów leczniczych. Zwrócono 
również uwagę na ocenę istnienia ośrodków spa&wellness oraz korzystanie komercyjne z tego 
typu usług.
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charakterystyka uzdrowiska polańczyk i badanych obiektów
Polańczyk jest jedną z czterech miejscowości uzdrowiskowych w województwie podkarpac-

kim, a leży na terenie Bieszczad w powiecie leskim. Jest to największa wieś w gminie Solina, 
przylegająca terytorialnie do Zalewu Solińskiego. Część uzdrowiskowa Polańczyka wznosi się na 
wysokość oscylującą między 460 a 520 metrów nad poziomem morza. Sanatoria umiejscowione 
są na malowniczym półwyspie wcinającym się w powierzchnię zalewu, którego liczne płaty two-
rzą zatoki wśród opadających tu pasm górskich, tworząc krajobraz podobny do skandynawskich 
fiordów. Największa część Polańczyka posiada południowo-wschodnią wystawę tworzącą mikro-
klimat o bardzo korzystnych warunkach zdrowotnych. W nocy oraz w chłodnych porach roku 
ujawnia się ocieplający wpływ wód Zalewu Solińskiego, a poprzez aktywność wiatrów dochodzi 
do systematycznego ograniczenia nadmiernej wilgotności i zmniejszenia gęstości oraz długotrwa-
łości mgieł. 

W sanatoriach Polańczyka do picia oraz w zabiegach balneologicznych używana jest woda 
wodorowęglanowo-sodowa, borowa, jodkowa, bromkowa, fluorowa i chlorkowo-wodorowęglano-
wo-sodowa, spośród peloidów użytkowana jest borowina. Polańczyk-Zdrój posiada największy 
w Bieszczadach zespół sanatoriów, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i pensjonatów (ok. 1300 
miejsc noclegowych).

Sanatorium „Solinka” dysponuje 180 miejscami w pokojach 1–3-osobowych. Leczone są tutaj 
schorzenia narządów ruchu, górnych dróg oddechowych oraz przemiany materii, a także otyłość 
i nerwice. Dla kuracjuszy dostępne są następujące zabiegi: kąpiele mineralne, natryski wodne, 
masaże lecznicze, sauna, gimnastyka lecznicza, kriostymulacja, lampy kwarcowe i solux, ultradź-
więki, jonoforeza, galwanizacja, laseroterapia, okłady borowinowe i parafinowe, inhalacje.

Sanatorium „Dedal” posiada 130 miejsc w pokojach 1–4-osobowych i oferuje usługi w zakre-
sie leczenia i rehabilitacji schorzeń w zakresie: ortopedii, traumatologii, reumatologii, kardiologii 
i nadciśnienia, endokrynologii, otolaryngologii, diabetologii, chorób płucnych i balneologii, medy-
cyny fizykalnej, rehabilitacji medycznej. W sanatorium są dostępne dla kuracjuszy takie zabiegi 
jak: balneoterapia, hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, elektroterapia, fototerapia, magne-
toterapia, krioterapia, krenoterapia, termoterapia, paleidoterapia, masaż klasyczny.

Wyniki badań
Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polańczyku wśród badanej populacji kuracjuszy 

najwięcej było osób powyżej 60 lat (41,1%) oraz między 50. a 60. rokiem życia (37,4%). Najmniej 
liczną grupę stanowili kuracjusze w wieku 18 –29 lat (rys. 1). Tak więc ogółem w omawianych 
sanatoriach zdecydowanie przeważały osoby, które przekroczyły 50. rok życia. Młodsi turyści zde-
cydowanie rzadziej przyjeżdżają do sanatorium zapewne z tego powodu, że nie posiadają skiero-
wania z NFZ na leczenie, a jednocześnie brakuje im środków finansowych na pobyty komercyjne. 
W tym miejscu pojawia się potrzeba przeprowadzenia dalszych badań w zakresie zdrowego stylu 
życia młodego pokolenia. Podobną opinię wyraził również Puranok (2015, s. 156).
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Na podstawie analizy poziomu wykształcenia kuracjuszy stwierdzono największy ich odse-
tek w grupie z wykształceniem średnim (43,1%) i wyższym (37,4%). Najmniej liczną grupą byli 
uczniowie, a następnie osoby z wykształceniem podstawowym (rys. 2).
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rysunek 1. Procentowy podział kuracjuszy ze względu na wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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rysunek 2. Poziom wykształcenia kuracjuszy w % badanej populacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Nie można jednak zbyt upraszczać powyższego wnioskowania i wiązać tego zjawiska tylko 
z intelektem. Świadczy o tym chociażby aktualny rodzaj zawodowego zatrudnienia kuracjuszy 
(rys. 3). Największą grupę stanowili tu renciści i emeryci (35,8%), na drugim miejscu pracownicy 
fizyczni (23,7%), następnie niemający pracy w Polsce, czyli bezrobotni, pozostający na utrzyma-
niu rodziców lub współmałżonków, pracujący zagranicą (21,3%), a pracownicy umysłowi to zale-
dwie 18,4% badanej populacji.

Biorąc pod uwagę rodzaj finansowania pobytu w sanatorium stwierdzono, że tylko w grupie 
wiekowej 30–39 lat przeważa finansowanie komercyjne, natomiast w pozostałych grupach domi-
nują skierowania z NFZ (rys. 4). 
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rysunek 3. Aktualny rodzaj zawodowego zatrudnienia kuracjuszy w % badanej populacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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rysunek 4. Procentowy udział grup wiekowych kuracjuszy w rodzajach finansowania pobytu sanatoryjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Należy podkreślić, że samodzielne finansowanie zapewne świadczy zarówno o poziomie do-
chodów kuracjuszy, jak i potrzebie leczenia czy odnowy sił witalnych, lecz nie oznacza jednocze-
snej wysokiej świadomości prowadzenia zdrowego stylu życia. Z niniejszych badań wynika, że aż 
87,9% kuracjuszy podało, iż nie czuli się wystarczająco edukowani podczas pobytu w sanatorium. 
Tylko 12,1% oceniło za wystarczającą edukację indywidualną prowadzoną przez lekarzy sanato-
ryjnych. Powyższe dane dobrze korespondują z opinią Holeckiego i Woźniak- Holeckiej (2012, 
s. 223).

Podczas analizy długości pobytu kuracjuszy w sanatorium stwierdzono, że powyżej 14 dni 
przebywała tylko grupa stanowiąca 10,9% badanej populacji, a najbardziej popularne były pobyty 
11–14 dniowe (rys. 5). W opinii wielu badaczy wzrost wyjazdów do uzdrowisk zależy od polityki 
państwa, statusu materialnego i wiedzy społeczeństwa oraz sytuacji demograficznej (Krupa, 2012, 
s. 73; Kowal, 2006, s. 153; Szromek, Januszewska, Romaniuk, 2012, s. 208). 
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rysunek 5. Liczba dni pobytu kuracjuszy (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Rozpatrując obszary generujące ruch turystyczny w badanych obiektach uzdrowiskowych 
Polańczyka stwierdzono, że najwięcej kuracjuszy pochodzi z województwa podkarpackiego 
(57,8%), a następnie małopolskiego (14,1%) i mazowieckiego (12,3%), co uwidoczniono na rysun-
ku 6. Wynika stąd potrzeba bardziej szczegółowych badań, bowiem taka sytuacja może wynikać 
zarówno z logistyki, jak też realizacji skierowań wydawanych przez lekarzy oraz działań marke-
tingowych obszaru uzdrowiskowego. Bardzo interesująco wyglądają wyniki badań dotyczące pre-
ferencji kuracjuszy w korzystaniu z określonych sanatoryjnych zabiegów leczniczych w zależności 
od miejsca generowania ruchu turystycznego (rys. 7). Wynika z nich, że generalnie dominuje dieta, 
jednak kuracjusze z województwa dolnośląskiego korzystają aż w 100% z diety, ćwiczeń fizycz-
nych i masażu ciała. Można przypuszczać, że związane jest to zarówno z wiedzą, jak też z sytuacją 
materialną przybywających osób. Według badań A. Kowalskiej-Styczeń (2010, s. 217) powyżej 
obserwowany efekt można wiązać także z wpływem grupy, w jakiej przebywają kuracjusze.
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57,8%Małopolskie

14,1%

Mazowieckie
12,3%
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8,4%

Dolnośląskie
4,1%

Inne razem
3,3%

rysunek 6. Obszary generujące ruch turystyczny (województwa) w wybranych uzdrowiskach Polańczyka

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Z literatury wynika, że efekt zdrowotny pobytu w sanatorium zależy także od układów ar-
chitektoniczno-urbanistycznych, wystroju wnętrz sanatoryjnych oraz całego otoczenia (Sawicka, 
2015, s. 198). Z powyższych powodów pytano kuracjuszy o ocenę obiektów uzdrowiskowych oraz 
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najbliższego otoczenia. Okazało się, że wyniki zależały od ich płci, bowiem tylko 46,2% kobiet 
wystawiło ocenę bardzo dobrą i 12,8% ocenę słabą, zaś mężczyźni byli bardziej hojni w ocenach 
bardzo dobrych (51,8%) i powściągliwi w ocenach słabych – 2,4% (rys. 8). 
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rysunek 7. Procentowe preferencje kuracjuszy w korzystaniu z określonych sanatoryjnych zabiegów leczniczych 

w zależności od obszaru generowania ruchu turystycznego (województwa)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Na koniec warto jeszcze podać opinię kuracjuszy odnośnie usług spa&wellness. Otóż 96,7% 
z nich twierdzi, że są bardzo potrzebne w uzdrowisku, ale zaledwie 16,8% zadeklarowało regular-
ne z nich korzystanie. Tak duża rozbieżność była motywowana głównie barierą cenową. Warto jed-
nak podkreślić, że w literaturze uwydatnia się nie tylko funkcja zdrowotna pobytu w sanatorium, 
ale i wypoczynkowa, powiązana z możliwością korzystania z dostępnych usług uzdrowiskowych. 
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podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że z badanych obiektów sanatoryjnych korzystają głów-

nie kuracjusze po 50. roku życia z wykształceniem średnim lub wyższym korzystający w znacznej 
mierze ze skierowań finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, na co zwraca uwagę także 
wielu innych autorów (Kowal, 2006; Koźmiński i in., 2013; Szromek, 2014, s. 78). Jednocześnie 
zarysowuje się wyraźne zainteresowanie pobytem komercyjnym w grupie wiekowej 30–39 lat, co 
może mieć związek z promocją zdrowego stylu życia w społeczeństwie. 

Dla funkcjonowania obiektu sanatoryjnego, jak też dla radykalnej poprawy lub utrzymania 
zdrowia ważne są dłuższe pobyty kuracjuszy, tymczasem pobyty 11–14-dniowe dotyczą 35,9% 
badanej populacji, a dłuższe niż 14 dni zaledwie 10,9% kuracjuszy. Do obiektów sanatoryjnych 
w Polańczyku przybywa najwięcej osób z województwa podkarpackiego (57,8%), co jest logiczne 
ze względu na bliskość uzdrowiska. W celu zwiększenia ruchu turystycznego z innych regionów 
Polski, należy podjąć starania o lepszą promocję usług sanatoryjnych Polańczyka zarówno wśród 
kuracjuszy, jak i wśród lekarzy wydających skierowania pobytowe. 

W świetle uzyskanych wyników dotyczących ogólnej oceny obiektów uzdrowiskowych oraz 
ich najbliższego otoczenia, a także procentowego korzystania z zabiegów leczniczych w zależności 
od miejsca stałego zamieszkania turysty, należałoby przeprowadzić dalsze szczegółowe badania, 
które pozwolą lepiej wykorzystać istniejące zagospodarowanie uzdrowiska i prowadzić działania 
promocyjne usług uzdrowiskowych oraz towarzyszących.
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research on the Qualitative characteristics of tourism 
in polańczyk health resort

Keywords Polańczyk, sanatorium, quality, tourism 

Summary From the point of view of the tourist economy as well as the promotion of a healthy life style is very 
important to use the existing infrastructure in Poland sanatorium deployed in 47 laws spas and 
action towards the further development.
The paper presents the results of primary research on the characteristics of quality tourism in the 
Polanczyk health resort in the Bieszczady mountains. In the research process diagnostic survey 
method was used in this technique questionnaire and direct interview. Special attention was paid 
to patients’ characteristics such as age, education level, employment unions and territorial origin, 
were also tested length of stay in a sanatorium, sources of financing to stay, preferences for services. 
Generally that stayed here mainly spa guests over 50 years old with secondary or higher education 
who is on the pensions, but it was also a relatively large group of unemployed (21.3%). Among the 
patients they were dominated by those who were in nursing homes than 7 days (68.3%).

Translated by Bogusław Sawicki
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Streszczenie Celem artykułu jest ukazanie aktywności seniorów w Polsce. Przedstawiona zostanie 
sylwetka seniora-turysty oraz program wspierający i ułatwiający tej grupie podróżowa-
nie. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na rozwój turystyki mają 
seniorzy oraz jak kształtuje się przyszłość tego sektora usług. 

Wprowadzenie
Starość jest procesem nieuniknionym, kolejnym etapem w życiu każdego człowieka. Problem 

starości i seniorów jest jednym z ważniejszych podejmowanych współcześnie tematów. Postępujący 
proces starzenia się społeczeństw stawia przed współczesnym społeczeństwem i rządzącymi wie-
le problemów, którym muszą stawić czoła. Jest to niewątpliwie wyzwanie, jednak odpowiednie 
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podejście i podjęcie właściwych działań pozwolą na sprawne funkcjonowanie organizmu społecz-
nego. Niezbędne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób państwo i społeczeństwo 
mogą rozwiązać ten narastający problem?

Starość definiowana jest różnie, najczęściej jednak określa się ją jako złożony, długotrwały 
i skomplikowany proces, który zależy od czynników genetycznych, fizycznych, środowiskowych 
oraz związanych z prowadzonym stylem życia (Hołowiecka, Grzelak-Kostulska, 2013). Jest to etap 
życia człowieka, na który patrzy się z obawą. Jednak czy jest to prawidłowe podejście? Każdy 
kolejny okres w życiu człowieka stawia przed nim mnóstwo wyzwań i problemów, z którymi musi 
sobie poradzić. Starość jest jednak etapem, który mimo wielu przeszkód można wykorzystać ak-
tywnie. Osoba wkraczająca w okres starości staje się posiadaczem dużej ilości wolnego czasu 
(Hołowiecka, Grzelak-Kostulska, 2013). Czynnik ten, jak i chęci oraz potrzeby seniorów powo-
dują, że stają się oni ważnym obiektem z punktu widzenia sektora usług, do których należy tu-
rystyka, która jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki i życia 
społecznego (Wojtasik, Tauber, 2011). Jedną z jej gałęzi jest rozwijająca się turystyka seniorów. 
W katalogach biur podróży pojawia się coraz więcej ofert skierowanych do tej dość specyficznej, 
ze względu na preferencje i możliwości, grupy. 

Celem artykułu jest ukazanie aktywności seniorów w Polsce. W artykule przedstawiono tak-
że współczesną sylwetkę seniora-turysty oraz program wspierający i ułatwiający tej grupie po-
dróżowanie. Przedmiotem zainteresowania są seniorzy i ich rola w turystyce. Podjęta zostanie 
próba odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na rozwój turystyki mają seniorzy oraz jak kształtuje się 
przyszłość tego sektora usług. Istotne będzie uwzględnienie ich preferencji, kierunków podróży 
i poszczególnych jej elementów. 

Badania aktywności turystycznej w Polsce spotkały się z zainteresowaniem wśród wielu na-
ukowców. Mitręga (2002) podniósł starzenie się społeczeństwa jako problem badań naukowych. 
Charakterystyką aktywności turystycznej seniorów zajmowali się między innymi: Bąk (2010), Bac 
(2014), Graja-Zwolińska i Spychała (2012), Miszczak (2010) oraz Hołowiecka i Grzelak-Kostulska 
(2013).

sytuacja demograficzna w polsce
Problemem demograficznym Europy jest szybkie starzenie się jej społeczeństwa. Z roku na 

rok podnosi się mediana wieku (Długosz, Raźniak, 2008), która do roku 2050 wzrośnie w krajach 
Unii Europejskiej z 39 obecnie do 52 lat. Prym wiodą Włochy, które są jednym z najstarszych de-
mograficznie krajów na świecie. W 2013 roku przeszło 19% Włochów osiągnęło wiek 65 lat i wię-
cej. Podobne zjawisko jest również zauważalne na innych kontynentach (Długosz, Raźniak, 2014). 
W Polsce możemy mówić o starości demograficznej, gdyż zakłada się, że ludność danego kraju, 
w których odsetek osób po 60. roku życia przekroczył 12%, a po 65. roku życia 8% – to społeczeń-
stwa demograficznie stare (Borczyk; Sitek i in., 2013). Według Głównego Urzędu Statystycznego 
w roku 2014, osób w wieku 60 lat (kobiety) i 65 (mężczyźni) i więcej zamieszkiwało w Polsce 
ponad 7,3 mln i stanowiły one 20% ludności naszego kraju. Ponadto dostępne prognozy wskazują, 
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że proces starzenia się ludności Polski będzie nabierał tempa w najbliższych latach. Na przykład 
zaprezentowane dane Eurostatu pokazują, iż w 2020 roku seniorzy po 60. roku życia będą two-
rzyć około 25% ludności naszego społeczeństwa. Podobna prognoza została przygotowana przez 
GUS i potwierdza dane Eurostatu. Przedstawione liczby pokazują wagę problemu, z którym będzie 
zmuszona borykać się polska polityka społeczna i polskie społeczeństwo.
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rysunek 1. Ludność w wieku poprodukcyjnym w Polsce w latach 1995–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Koncentracja seniorów w Polsce przebiega w pasie od województwa podlaskiego, poprzez 
mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie, kończąc na opolskim i śląskim. Wyjątkowo zjawisko to 
nasila się na obszarach wiejskich położonych w Polsce północno-wschodniej (Pytel, 2014).

sylwetka współczesnego seniora
Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia senior jest dość trudne. Nie ulega wątpliwości, iż jest 

to osoba starsza, posiadająca pewne charakterystyczne dla tej grupy wiekowej cechy zarówno 
fizyczne, psychiczne, jak i społeczne. Za seniora można uznać osobę, która posiada swoje spe-
cyficzne potrzeby, system wartości i oczekiwania (Śniadek, 2015). Słowo „senior” stosowane jest 
jako jeden z synonimów osoby starej, zamiennie używa się także innych określeń, jak np. „trzeci 
wiek” czy „emeryt”. Określenia te są mniej drastyczne i unikają stereotypizacji tej grupy, ponie-
waż w społeczeństwie nadal niestety dość powszechne jest stwierdzenie, że osoba stara to osoba 
niedołężna, chora, potrzebująca opieki i pomocy. Jednak coraz częściej można spotkać się z opinią, 
iż jest to myślenie błędne. Sylwetkę seniora można rozpatrywać z punktu widzenia biologiczne-
go, społecznego i ekonomicznego (Kijak, Szarota, 2013). Biorąc pod uwagę biologię, seniorem 
staje się osoba, która osiąga pewien wiek, a jej możliwości fizyczne stają się nieco mniejsze niż 
w dotychczasowym życiu. Pogorszenie się stanu zdrowia może być wyznacznikiem świadczącym 
o przynależności do grupy seniorów, nie oznacza to jednak całkowitej utraty sił czy niedołężności, 
która często kojarzy się z osobami starszymi. W różnych środowiskach przyjmuje się inny próg 
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wiekowy wiążący się z uzyskaniem statusu seniora. Często wiek ten jest utożsamiany z zakoń-
czeniem aktywności zawodowej. W Polsce, według dotychczas obowiązującego wieku emerytal-
nego, seniorem staje się kobieta w wieku 60 lat oraz mężczyzna w wieku 65 lat. Osoby objęte 
nowymi ustaleniami dotyczącymi momentu przejścia na emeryturę staną się seniorami w wieku 
67 lat. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjmuje, że seniorem staje się osoba, która ukończy 
65. rok życia. Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy przyjęli tę granicę jako granicę wieku 
seniora. Patrząc na omawianą grupę z punktu widzenia społecznego, trzeba wziąć pod uwagę nowe 
role społeczne, które zaczyna pełnić senior. Rola emeryta, babci czy dziadka, rola uczestnika róż-
nych klubów i grup mogą być impulsem do nazwania osoby seniorem. Z ekonomicznego punktu 
widzenia senior utożsamiany jest ze wspomnianym już wcześniej emerytem. Oczywiście moment 
otrzymania statusu seniora jest kwestią sporną. Wpływa na to wiele czynników, w tym między 
innymi subiektywne uznanie siebie za osobę z grupy trzeciego wieku. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że moment przejścia z wieku dojrzałego w wiek starczy jest dość przełomowym momentem 
w życiu każdego człowieka. Wiąże się ze zmianami w dotychczasowym życiu, dotyczącymi m.in. 
trybu życia, a często także myślenia. Każdy człowiek posiada obawy przed wchodzeniem w nowy 
etap, a takim bez wątpienia jest rozpoczęcie go w roli seniora. Należy jednak zastanowić się nad 
możliwościami, jakie daje ta nowa sytuacja. Senior patrzy na swoje otoczenia z innej perspektywy, 
staje się posiadaczem dużej ilości wolnego czasu, co pozwala mu na rozwijanie swoich zaintere-
sowań. Współczesny senior jest osobą aktywną, należącą do różnych grup społecznych, klubów. 
Uczestniczy w spotkaniach z rówieśnikami, uprawia sport, interesuje się kulturą. Duża ilość wol-
nego czasu i coraz szersza grupa zainteresowań skłania seniorów do podejmowania czynności, na 
które do tej pory nie mieli czasu. Współczesny senior jest jednostką coraz bardziej pożądaną na 
rynkach usług, do których zalicza się turystykę. 

Aktywność turystyczna seniorów
Aktywność turystyczna to zachowania człowieka, które prezentują się w jego czynnej posta-

wie wobec turystyki (Berbeka, Makówka, Niemczyk, 2008). Seniorzy z racji bycia emerytami lub 
rencistami posiadają dużo wolnego czasu w ciągu całego roku. Ze względu na ten fakt mogą oni 
podróżować w okresach nie tylko wakacyjnych. Aktywność turystyczna seniorów mieszkających 
w Polsce znacząco różni się od aktywności turystycznej seniorów żyjących w krajach o wyż-
szym PKB. Spośród polskich seniorów w roku 2013 aż 84,7 % nie planowało wyjazdów. Pozostała 
część odbywała przede wszystkim samodzielne (9,5%) i zorganizowane podróże krajowe (4,1%). 
Najmniejszy odsetek seniorów korzystał ze zorganizowanych podróży zagranicznych i stanowił 
zaledwie 1,2% (tab. 1). Uwarunkowane jest to faktem, iż ponad 3 mln emerytów otrzymuje eme-
ryturę poniżej średniej, czyli poniżej 1900 zł i nie stać ich na drogi wyjazd. Najwyższe emery-
tury, powyżej 5 tys. zł, otrzymuje tylko 8 tys. Polaków i to oni najczęściej wybierają tę formę 
wypoczynku. W roku 2013 tylko 66 tys. seniorów wybrało zorganizowane podróże zagranicz-
ne. Kolejnym powodem jest brak odpowiedniej sprawności fizycznej pozwalającej na odbywanie 
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długich podróży za granicę i lęk przed nieznanym. Ważną rzeczą jest też brak nawyków spędzania 
wolnego czasu w ten sposób.

tabela 1. Planowane podróże urlopowe z co najmniej 4 noclegami w 2013 roku (w %)

Wyszczególnienie
Osoby planujące podróże urlopowe Osoby 

nieplanujące 
wyjazdów

Nie dotyczypodróże krajowe podróże zagraniczne
zorganizowane samodzielne zorganizowane samodzielne

65 lat i więcej 4,1 9,5 1,2 1,4 84,7 0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).

Skoro tak mało osób starszych podróżuje, to można postawić pytanie, w jaki sposób spędzają 
swój wolny czas przeznaczony na wypoczynek? Ulubionym sposobem spędzania wolnego cza-
su dla 26% seniorów jest słuchanie radia, muzyki i oglądanie telewizji. Ponad 13% wypoczywa 
czytając, a 12% opalając się i leżakując. Wędrówki, spacery, wycieczki rowerowe są ulubionym 
sposobem spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek dla 9% seniorów, a obco-
wanie z przyrodą dla prawie 9%. Około 7% wypoczywa na działce lub na praktykach religijnych. 
Pozostałe rodzaje aktywności turystycznej kształtują się na niskim poziomie, przyjmując wartość 
1% (rys. 2). Są to sposoby spędzania wolnego czasu, które wymagają zaangażowania znacznych 
środków finansowych (chodzenie do kina, teatru i kawiarni, zakupy czy żeglarstwo). Analiza 
zmian sposobów spędzania wolego czasu pokazuje, iż najbardziej ulubiony sposób spędzania wol-
nego czasu, czyli słuchanie radia, muzyki i oglądanie telewizji znacząco spadł z 44,6% w roku 
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rysunek 2. Ulubiony sposób spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek wśród seniorów w 2013 

roku (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).
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2001 do 26,4% w roku 2013. Znaczące zmiany zaobserwowano również w wypoczynku biernym, 
z którego w 2001 korzystało aż 18% i jego wartości spadały, by w 2013 osiągnąć 12,4 % (rys. 3). 
Można wysunąć tezę, iż następuje zmiana sposobu spędzania wolnego czasu przez seniorów, gdyż 
wzrost został zaobserwowany w takich sposobach spędzania czasu, jak: uprawianie hobby, prak-
tyki religijne, chodzenie do kina czy teatru, zwiedzanie muzeów, wystaw, zabytków. Są to bardzo 
korzystne zmiany, pokazujące coraz większą świadomość polskiego emeryta. Niezadowalającym 
może być jedynie fakt, iż są to jeszcze bardzo niewielkie zmiany. 

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2005 2009 2013

rysunek 3. Zmiany procentowe najbardziej ulubionego sposobu spędzania czasu wolnego (słuchania radia, muzyki 

i oglądania telewizji) przez seniorów w latach 2001, 2005, 2009, 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).

Analiza charakteru planowanych podróży wśród seniorów wskazuje, że dla 40% najważ-
niejszy jest wypoczynek, 32% podróżuje, aby spotkać się z rodziną, a 16% swój wypoczynek 
przeznacza na kurację zdrowotną (rys. 4). Znacząco mniejszy udział ma objazd krajoznawczy czy 
wyjazd na działkę. Marginalne znaczenie dla seniorów ma uprawianie sportu czy zdobywanie 
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rysunek 4. Charakter planowanych podróży urlopowych seniorów w 2013 roku (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).
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umiejętności. W 2013 roku tylko jedną podróż odbyło 45% seniorów, a od 2 do 5 podróży – 46%. 
Ponad 20 podróży odbyło tylko 1,2% osób starszych.

Ze względu na niski status materialny seniorów najważniejszym miejscem zamieszkania 
w czasie krótkookresowych podróży krajowych dla 76% jest mieszkanie u rodziny. Dla prawie 9% 
osób starszych miejscem noclegowym jest własny wakacyjny dom (rys. 5). Jedynie 15% seniorów 
płaci za nocleg. 
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rysunek 5. Krótkookresowe podróże krajowe seniorów w 2013 roku według rodzajów bazy noclegowej (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).

Seniorzy naczęściej wyjeżdżają w miesiącach letnich od maja do sierpnia (powyżej 12% 
w każdym miesiącu); w kwietniu i wrześniu wyjeżdza około 10% emerytów. Miesiące wiosenne, 
jesienne i zimowe nie są zbyt atrakcyjne dla seniorów za wyjątkiem grudnia, kiedy to odbywają 
podróże świąteczne do rodziny (rys. 6).
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rysunek 6. Krótkookresowe podróże krajowe seniorów według miesięcy (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).
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Ze względu na stan zdrowia, podróże odbywają się na niewielkie odległości, i tak 76% wy-
jeżdża na odległość do 200 km, przy czym 34% tylko do 50 km. Powyżej 500 km udaje się tylko 
4,5% (rys. 7).
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rysunek 7. Krótkookresowe podróże krajowe seniorów w 2013 roku według odległości od miejsca stałego 

zamieszkania (w km) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).

Wyjeżdżający seniorzy w 90% nie korzystają z rezerwacji, a ich wyjazd jest samodzielny. 
Samodzielnie u usługodawcy zarezerwowało wypoczynek 5% seniorów, a z organizacji skorzysta-
ło około 4%. W 2013 roku seniorzy nie skorzystali z usług biur podróży, szkoły (np. Uniwersytet 
III Wieku) lub zakładu pracy (rys. 8). Wynika to z faktu, iż w opinii seniorów zorganizowana przez 
biuro podróż jest droższa niż wyjazd przygotowany samodzielnie. Konieczna jest zmiana myślenia 
w tej grupie, co spowoduje częstsze korzystanie ze zorganizowanych usług turystycznych. 

 

90,6 

5,0 

2,4 1,7 – –

Samodzielnie – rezerwacja nie była konieczna

Samodzielnie usługi zarezerwowano u usługodawcy

Organizacja społeczna, związkowa lub sportowa

Organizacja kościelna, religijna

Biuro podróży

Zakład pracy, szkoła, uczelnia

rysunek 8. Krótkookresowe podróże krajowe seniorów według pośredników zakupionych usług (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).
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Seniorzy w czasie swoich podróży wybierają najczęściej własny samochód (63%); autobusem 
i koleją i autokarem podróżuje 33% osób starszych. Wynika to z komfortu podróży,  jaki musi być 
zapewniony osobom starszym (rys. 9). Kolejnym atutem podróży własnym samochodem jest moż-
liwość zatrzymania się w wybranym miejscu w celu odpoczynku i regeneracji sił. 
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rysunek 9. Krajowe podróże długookresowe z min. 4 noclegami (min. 5 dni) zrealizowane przez seniorów według 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).

Seniorzy na cel podróży w większości wybierają miasto. Aż dla 38% jest to najważniejsze 
miejsce wypoczynku. Wynika to z faktu, iż osoby starsze najczęściej wyjeżdżają do rodziny, która 
mieszka w mieście i u nich również się zatrzymują na noc. Prawie 30% seniorów wypoczywa na 
wsi, a morze i góry wybiera 33% (rys. 10). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl; Turystyka i wypoczynek… (2014).
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program pomocy oraz współfinansowania wyjazdów turystycznych
Mimo tego, iż ze zorganizowanych podróży zagranicznych korzysta tylko 1,2% seniorów, 

możemy znaleźć wiele przykładów pomocy ze strony państwa, czyli tzw. turystyki społecznej. 
Nie należy generalizować tego pojęcia, które kojarzy się zapewne z turystyką dla ludzi ubogich. 
Turystyka społeczna skierowana jest do wszystkich osób, obejmuje zarówno tradycyjne dofinanso-
wanie, jak i organizację wyjazdów, w których turysta opłaca tylko podstawowe koszty, natomiast 
pozostałe pokrywane są z ramienia różnych instytucji w formie wolontariatu (Włodarczyk, 2010). 
Ten rodzaj turystyki obejmuje zarówno rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne, jak i grupę 
seniorów. Tego typu działania wpływają pozytywnie na rozwój turystyki. Senior ze względu na 
ilość wolnego czasu generuje ruch turystyczny w okresie jego spadku, tj. poza sezonem turystycz-
nym. Jednak mimo dość dobrej sytuacji materialnej, często decyzja o wyjeździe turystycznym 
jest trudna. Turystyka społeczna przynosi więc obustronne korzyści, zarówno dla grupy seniorów, 
jak i sektora usług turystycznych. Działającym na terenie Europy, w tym w Polsce, programem 
wspierającym wyjazdy seniorów jest Europe Senior Tourism, będący częścią szerszego programu 
Calypso. Głównym jego celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego wypoczynku i wyjazdów 
do Hiszpanii głównie poza sezonem turystycznym (Mokras-Grabowska, 2010). Korzyści wynika-
jące z tego wyjazdu dotyczą zarówno seniorów, jak i gospodarki kraju docelowego. Zaletą progra-
mu są korzystne ceny wyjazdów wahające od 1700 zł do 2000 zł za tygodniowy pobyt, jak i kwota 
dofinansowania, która dla naszego kraju wynosi ok. 130 euro (www.starsirodzice.pl). 

podsumowanie 
Przeprowadzona analiza pokazuje, że aktywność turystyczna wśród seniorów nie jest na za-

dowalającym poziomie, co z drugiej strony staje się szansą jej rozwoju. Udział w turystyce osób 
w starszym wieku może wpłynąć na poprawę funkcjonowania ruchu turystycznego zarówno kra-
jowego, jak i zagranicznego. Ponieważ seniorzy mogą korzystać z wypoczynku również poza se-
zonem, możliwe będzie wykorzystanie wszystkich miejsc w istniejącej bazie noclegowej. Jednak 
słuchanie radia czy opalanie się w ogródku na wsi znacząco przeważa nad udziałem w wyjazdach 
czy imprezach turystycznych. Należy koniecznie uświadomić seniorów o możliwościach tanich 
wyjazdów zagranicznych poza sezonem. Dzięki zaangażowaniu seniorów można by w przyszłości 
zmniejszyć sezonowość turystyki i podnieść jej standard. Odpowiednie przygotowanie bazy noc-
legowej i towarzyszącej dla potrzeb osób starszych może być wykorzystane w przyszłości przez 
turystów w innych przedziałach wiekowych. 

Na postawione we wstępie pytanie: jaki wpływ na rozwój turystyki mają seniorzy oraz jak 
kształtuje się przyszłość tego sektora usług, można odpowiedzieć jednoznacznie – seniorzy mają 
niewielki wpływ na turystykę krajową i znikomy wpływ na turystykę zagraniczną. Z przepro-
wadzonej analizy wynika, że seniorzy w Polsce uczestniczą w imprezach turystycznych nie tak 
często jak ogół mieszkańców kraju. W porównaniu z całą populacją Polaków zdecydowanie rza-
dziej i na krótszy okres wyjeżdżają w celach turystyczno-wypoczynkowych, znacznie częściej 
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– w odwiedziny do krewnych lub znajomych. Głównymi przyczynami braku uczestnictwa w wy-
jazdach turystycznych są względy finansowe, choroba, podeszły wiek, a także brak ochoty i po-
trzeby wyjazdu, lęk przed nieznanym, a także brak nawyków spędzania wolnego czasu w ten 
sposób, dlatego można stwierdzić, że przyszłość tego sektora turystyki, ze względu na jeszcze 
trudniejszą sytuację finansową (w związku z niskimi emeryturami), raczej nie ulegnie poprawie.

Chcąc określić sylwetkę polskiego turysty-seniora możemy stwierdzić, że jest to osoba, która 
wyjeżdża wypoczynkowo sama lub z rodziną, nieco rzadziej ze znajomymi, głównie na niewielkie 
odległości w Polsce, raz w roku w miesiącach letnich. Zatrzymuje się głównie u rodziny, do której 
dociera własnym samochodem.
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Abstract The aim of the article is to present the senior citizens’ activity in Poland. The profile of senior 
tourist as well as programs supporting and facilitating travelling for this age group are going to be 
introduced. It is going to be found out what the seniors’ impact on tourism development is and what 
the future of this service sector is.
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Streszczenie Obecnie turystyka jest ważną sferą życia współczesnego człowieka. Aktywność tu-
rystyczna stała się jednym z podstawowych mierników jakości życia mieszkańców 
i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego. Czynników ją determinujących jest wiele, 
a jednym z nich jest miejsce zamieszkania. 
Celem opracowania jest ukazanie poziomu aktywności turystycznej mieszkańców wsi. 
Materiał źródłowy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
mieszkańców gminy Komorniki. Dobór respondentów do badań miał charakter kwo-
towy. 
Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie poziomu aktywności turystycznej 
badanych mieszkańców wsi. Wiodącym motywem ich peregrynacji turystycznych był 
wypoczynkowo-rekreacyjny cel oraz chęć poznania nowych miejsc, ludzi czy kultur. 
Z kolei za główne czynniki utrudniające podejmowanie podróży turystycznych respon-
denci uznali brak środków finansowych oraz brak wolnego czasu. 

Wprowadzenie
Wieś i obszary wiejskie zwykle kojarzą się z wykorzystaniem ich jako destynacji turystycz-

nej. Niewątpliwie są to doskonałe tereny do rozwoju i uprawiania wielorakich form turystyki oraz 
coraz częściej stają się atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla ludności pracującej w dużych mia-
stach. Należy pamiętać, że wiejskie obszary w Polsce, a nawet szerzej – w Unii Europejskiej – są 
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bardzo zróżnicowane regionalnie, inna jest wieś wielkopolska, zachodniopomorska, małopolska 
czy podlaska, dlatego ich znaczenie jest ogromne z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego, 
środowiskowego i turystycznego. 

Z danych GUS wynika, że obszary wiejskie stanowią 93,1% powierzchni kraju i zamieszkuje 
je 39,8% ludności Polski, czyli 15,3 mln osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 52 osoby/km2 
(Stan i struktura…, 2015) Analizując dane statystyczne na temat liczby mieszkańców obszarów 
wiejskich należy stwierdzić, że od 2002 roku systematycznie wzrasta ich liczba; łącznie w latach 
2002–2014 liczba mieszkańców wsi wzrosła o ponad 615 tys. osób. Zauważalna jest również zmia-
na w strukturze ludności, wieś staje się mniej rolnicza, gdyż około 60% ludności wiejskiej nie ma 
żadnego związku z produkcją rolniczą i użytkowaniem ziemi rolniczej, natomiast pod względem 
przemian demograficznych upodabnia się do miast  (Wilkin 2012).

Ważnym elementem życia współczesnego człowieka jest aktywność turystyczna, która sta-
nowi przejaw stylu życia oraz jednocześnie ukazuje i warunkuje poziom życia (Alejziak, 2011). 
Trzeba pamiętać, że potrzeby i motywy wyjazdów turystycznych są wielorakie (Awedyk, 2004; 
Kozioł, 2012, Anszperger, 2012). Według danych GUS czynnikami istotnie różnicującymi aktyw-
ność turystyczną netto są: poziom wykształcenia, wysokość dochodu na członka gospodarstwa 
domowego oraz klasa miejscowości zamieszkania (Turystyka i wypoczynek…, 2014). Z danych 
tych jednoznacznie wynika, że uczestnictwo w wyjazdach turystycznych mieszkańców wsi jest 
zdecydowanie mniejsze niż miast. 

Celem artykułu jest ukazanie skali aktywności turystycznej mieszkańców wsi oraz jej barier 
i determinant. Analiza literatury przedmiotu wykazała, że problematyka aktywności turystycz-
nej mieszkańców wsi bardzo rzadko jest przedmiotem szczegółowych badań. Ewidentne jest, że 
mieszkańcy miast i miasteczek chętniej wyjeżdżają w celach turystycznych, np. na tereny wiejskie, 
co jest dość dobrze opisane w literaturze naukowej.

Jak zauważa A. Balińska (2014), w ciągu ostatnich 15 lat problematyka ta również nie była 
poruszana w żadnym z czasopism wydawanych przez Elsevier. W ostatnim czasie zagadnieniem 
tym zajmowali się: J. Górka (2010), A. Balińska (2014), E. Sieńko-Awierianów i J. Eider (2014) oraz 
J. Uglis i P. Guth (2015).

Dla zrealizowania postawionego celu dokonano analizy literatury przedmiotu i danych wtór-
nych, w tym Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS. Materiał faktualny do napisania niniejsze-
go opracowania stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych techniką pen & paper 
w okresie od października do grudnia 2013 roku wśród mieszkańców 11 wsi gminy Komorniki 
(studium przypadku) w województwie wielkopolskim. Dobór respondentów do badań w ujęciu 
przestrzennym miał charakter kwotowy. Łącznie zgromadzono 265 kwestionariuszy, które podda-
no analizie statystycznej przy użyciu programu STATISTICA 12. W badaniu istotności wpływu 
czynników warunkujących aktywność turystyczną wykorzystano test niezależności chi-kwadrat 
(χ2) dla przyjętego poziomu istotności α = 0,05.
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charakterystyka obszaru badań
Gmina Komorniki jest gminą wiejską położoną w centralnej części województwa wielkopol-

skiego, wchodzi w skład powiatu poznańskiego. Obszar gminy wynosi 66 km2 i zamieszkuje go 
24 433 (stan w 2014 r. według BDL GUS) mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia 370,2 osoby/
km2. Warto podkreślić, że jest to najdynamiczniej rozwijająca się demograficznie gmina w Polsce, 
o średniorocznym tempie przyrostu liczby mieszkańców na poziomie 5,5%, co oznacza, że od 2002 
roku liczba ludności się podwoiła. Najwyższy przyrost odnotowano w roku 2010 – o 1512 osób. 
Niewątpliwie jest to spowodowane dogodną lokalizacją: bliskość Poznania i dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą drogową wraz z lokalizacją zjazdu z autostrady A2 w Komornikach. Sieć osadniczą 
badanej gminy tworzy jedenaście wsi, które wchodzą w skład ośmiu sołectw. 

Przeprowadzona kwerenda wykazała, że komornickie wsie są bardzo zróżnicowane pod 
względem liczebności mieszkańców. Informacje te posłużyły do ustalenia struktury próby badaw-
czej (dobór kwotowy), aby była ona reprezentatywna. 

Biorąc pod uwagę uzyskane dane, należy stwierdzić, że ponad połowa mieszkańców gminy 
zamieszkuje w dwóch wsiach, tj. Komorniki i Plewiska. Oczywiste jest, że pełnią one rolę wsi „sy-
pialni” dla osób pracujących w stolicy wielkopolski. W pozostałych miejscowościach realizowana 
jest funkcja rolnicza i wypoczynkowo-rekreacyjna.

omówienie wyników badań ankietowych
profil badanych respondentów
W badaniu udział wzięło 265 mieszkańców gminy Komorniki, z czego 57,4% stanowiły ko-

biety. Udział kobiet w badaniu był nieznacznie wyższy od udziału ich populacji generalnej (51,4%). 
Średnia wieku respondentów wyniosła 45 lat (ME = 42). Przedział wiekowy badanych był zróżni-
cowany. Największy udział miały osoby młode w wieku do 30 lat (28,3%) oraz w wieku powyżej 
60 lat (23,0%). W dalszej kolejności pod względem liczebności uplasowały się osoby w wieku 
31–40 lat – 18,9%, 41–50 lat – 16,6% oraz 51–60 lat – 13,2%. Warto podkreślić, że 3/4 ankieto-
wanych nie ukończyło 60 lat, co oznacza, że były to osoby o ustabilizowanym życiu społecznym 
i zawodowym. Zróżnicowany był również poziom wykształcenia respondentów. W badanej próbie 
najwięcej osób (48,7%) legitymowało się wykształceniem średnim. W dalszej kolejności uplaso-
wały się osoby z wykształceniem wyższym (35,8%), zasadniczym zawodowym (11,7%) i podsta-
wowym (3,8%). 

Czynnikiem warunkującym aktywność turystyczną jest poziom dochodów przypadających 
na jednego członka gospodarstwa domowego. Na pytanie o wysokość dochodów nie udzieliło od-
powiedzi 43 ankietowanych. Analiza odpowiedzi wykazała, że respondenci wskazywali na sto-
sunkowo wysoki poziom dochodów, dla 45,9% respondentów ich dochód był wyższy niż 1700 zł 
na jedną osobę. Z kolei dla prawie 1/4 badanych nie przekroczył 1000 zł. Pozostali deklarowali 
dochody na poziomie 1000–1299 zł (13,6%) oraz 1300–1699 zł (15,7%). Biorąc pod uwagę status 
zawodowy stwierdzono, że respondenci to w główniej mierze osoby pracujące (61,5%), w tym 



98 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016 

Jarosław Uglis, Adam Roszak

ponad połowa to osoby pracujące umysłowo. W badanej grupie udział rolników wyniósł 6,4%, a co 
siódmy z badanych był emerytem/rencistą. 

Aktywność turystyczna respondentów
Przedmiotem zainteresowań badawczych była aktywność turystyczna mieszkańców wsi. 

Zdecydowana większość respondentów (83,8%) określiła się jako osoby aktywne turystycz-
nie. Równie wysoki udział czynnych turystycznie mieszkańców terenów wiejskich wykazali 
A. Balińska (2014) oraz J. Uglis i P. Guth (2015). Tak wysoki odsetek osób aktywnych turystycznie 
na wsi wynika głównie z tego, że były to osoby pracujące poza rolnictwem. 

Biorąc pod uwagę status zawodowy, należy podkreślić, że w grupie rolników odsetek osób 
aktywnych turystycznie wyniósł 58,8%. 

tabela 1. Charakterystyka respondentów biorących udział w badaniu (w %)

Wyszczególnienie Aktywni
(n = 222)

Nieaktywni
(n = 43)

Płeć
 – kobiety
 – mężczyźni 

52,3
47,7

83,7
16,3

χ2 = 14,58 df = 1 p = 0,000
Wiek
 – do 30 lat
 – 31–40
 – 41–50
 – 51–60
 – 61 i więcej

32,4
18,9
16,2
12,2
20,3

7,0
18,6
18,6
18,6
37,2

χ2 = 14,00 df = 4 p =0,007
Poziom wykształcenia
 – podstawowe i gimnazjalne
 – zawodowe
 – średnie
 – wyższe 

2,7
8,6

53,2
35,6

9,3
27,9
25,6
37,2

χ2 = 21,34 df = 3 p = 0,000
Dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w złotych
 – do 399 zł
 – 400–699
 – 700–999
 – 1000–1299
 – 1300–1699
 – 1700 i powyżej

6,5
6,5
9,0

12,4
12,4
53,2

2,4
14,6
22,0
19,5
31,7
9,8

χ2 = 32,34 df = 5 p = 0,000
Status zawodowy:
 – pracownik fizyczny
 – pracownik umysłowy
 – bezrobotny
 – student/uczeń
 – emeryt/rencista
 – rolnik
 – przedsiębiorca
 – wolny zawód
 – osoba nie pracująca z wyboru
 – inny

13,1
36,0
0,9

11,3
14,9
4,5
7,7
8,6
0,9
2,1

16,3
13,8
4,6
-

30,2
16,3
7,0
4,6
7,0
-

χ2 = 17,82 df = 5 p = 0,001

Źródło: badania własne.
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W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę badanych respondentów z uwzględnieniem formy 
aktywności turystycznej. 

Z punktu widzenia analizy rynku turystycznego istotne jest określenie wpływu cech demo-
graficzno-społecznych na poziom uczestnictwa w ruchu turystycznym oraz jakie są wzorce kon-
sumpcji turystycznej. W tym celu wykorzystano test niezależności chi-kwadrat. Przeprowadzona 
analiza statystyczna wykazała istotny (p < 0,01) wpływ takich czynników, jak: płeć, wiek, poziom 
wykształcenia, wielkość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 
i status zawodowy. 

Poznanie przyczyn braku uczestnictwa ankietowanych w wyjazdach turystycznych pozwala 
na ustalenie barier ograniczających im uprawianie turystyki oraz podjęcie działań je niwelują-
cych. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że respondenci za główną barierę uczestnictwa 
w podróżach turystycznych wskazali brak środków finansowych (67,4%) oraz brak wolnego cza-
su (23,3%). Istotny wpływ miały również problemy zdrowotne (rys. 1). Warto zwrócić uwagę na 
barierę, jaką jest brak motywacji do wyjazdu turystycznego, którą można zinterpretować jako 
poważną barierę mentalną. Z badań GUS wynika, że w skali kraju ponad 13% osób nieuczestniczą-
cych w wyjazdach turystycznych wskazało właśnie na brak motywacji (Turystyka i wypoczynek…, 
2014).

67,4%

7,0%

23,3%

2,3%

Brak środków
finansowych

Powody zdrowotne Brak wolnego czasu
z powodu zobowiązań

rodzinych/zawodowych

Brak motywacji
do aktywności
turystycznej

rysunek 1. Bariery utrudniające podejmowanie aktywności turystycznej przez respondentów

Źródło: badania własne.

W dalszej części niniejszego opracowania wyniki badań własnych dotyczą wyłącznie osób 
aktywnych turystycznie. Przedmiotem zainteresowań badawczych były również motywy podróży 
turystycznych. Wiodącym motywem uprawiania turystyki przez respondentów był wypoczynko-
wo-rekreacyjny cel oraz potrzeby poznawcze (tab. 2). Stosunkowo rzadko jako motyw wyjazdu 
turystycznego podawano odwiedziny rodziny lub znajomych. Wybierając miejsce wypoczynku, 
respondenci kierowali się najczęściej rekomendacją rodziny/znajomych oraz atrakcyjnością ofer-
ty biura podróży. Z kolei wybierając obiekt noclegowy podczas wojaży turystycznych, istotne 
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znaczenie miała cena, komfort oraz lokalizacja. W tym wypadku rekomendacja rodziny/znajo-
mych nie odgrywała tak dużego znaczenia jak w przypadku wyboru destynacji. Z marketingowego 
punktu widzenia, interesujące jest prześledzenie źródeł informacji o docelowym miejscu wyjaz-
du. Informacja na ten temat wskazuje, gdzie potencjalni turyści szukają wiedzy przed podjęciem 
ostatecznej decyzji o skorzystaniu z danej oferty. Dla większości respondentów internet (41,4%) 
był głównym źródłem informacji. Cennym źródłem wiedzy o wybranej destynacji była również 
rodzina lub pracownicy odwiedzanych biur podróży. 

tabela 2. Determinanty wyjazdów turystycznych (w %)

Wyszczególnienie %

Główny motyw wyjazdów turystycznych*

 – chęć poznania nowych miejsc/ludzi/kultur
 – wypoczynek
 – rekreacja
 – zwiedzanie
 – odwiedziny rodziny/znajomych
 – inny

66,7
85,6
53,2
29,7
22,1
1,4

Determinanty wyboru miejsca wypoczynku
 – rekomendacja rodziny/znajomych
 – atrakcyjna oferta biura podróży
 – popularność wśród innych turystów
 – zawszy wyjeżdżam w nowe miejsce 
 – zawsze wyjeżdżam w to same miejsce
 – inny

32,9
29,3
9,0

20,6
4,1
4,1

Determinanty wyboru obiektu noclegowego w miejscu wypoczynku
 – cena
 – komfort
 – wyposażenie
 – lokalizacja
 – rekomendacja znajomych

69,8
68,4
31,5
64,0
12,6

Główne źródło informacji o miejscu wypoczynku*

 – rekomendacja rodziny/znajomych
 – internet
 – przewodniki
 – informacja turystyczna
 – biuro podróży

36,5
41,4
8,1
4,1

19,4
* Respondenci mogli wskazać maksymalnie do 3 odpowiedzi.

Źródło: badania własne.

Analizując preferencje respondentów pod względem okresu wyjazdu turystycznego stwier-
dzono, że najchętniej wybieranymi miesiącami były miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień i wrze-
sień). Jednakże niemal co piąty respondent preferował wyjazdy przed sezonem wakacyjnym, 
w czerwcu. Respondentów zapytano również, jakie rodzaje turystyki uprawiają najczęściej pod-
czas swoich wyjazdów (rys. 2). Wyniki badań wykazały, że respondenci najchętniej uprawiają 
turystykę pieszą i rowerową. Niewątpliwie te dwie formy umożliwiają regenerację sił fizycznych 
i psychicznych, zawłaszcza dla osób na co dzień pracujących umysłowo. Mniejszą popularnością 
cieszyła się agroturystyka i turystyka wodna, co wynika z faktu, że badani zamieszkują tereny 
wiejskie. 
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16,7%

45,0%

21,6%

5,4%

16,7%

1,8%

Agroturystryka Turystyka
piesza

Turystyka
rowerowa

Turystyka
edukacyjna

Turystyka
wodna

Turystyka
wędkarska

Ankietowani mogli wskazać maksymalnie trzy rodzaje.

rysunek 2. Rodzaje turystyki najczęściej uprawiane przez respondentów

Źródło: badania własne.

Z ekonomicznego punktu widzenia istotne jest poznanie preferowanej przez respondentów 
długości wyjazdu oraz akceptowanej wysokości wydatku turystycznego (tab. 3). Respondenci naj-
chętniej korzystali z kilkudniowych wakacji. Połowa badanych wskazała, że najchętniej wybiera 
wyjazdy krótkoterminowe od 4 do 7 dni, zaś wyjazd na 7–14 dni wskazało 38,7%. Najmniej po-
pularne były podróże powyżej 14 dni i wyjazdy najkrótsze, do 3 dni (w tym weekendowe), które 
preferowali studenci, osoby wykonujące wolny zawód oraz rolnicy. 

tabela 3. Ekonomiczne aspekty aktywności turystycznej (w %)

Wyszczególnienie %

Preferowana długość wyjazdu turystycznego
 – do 3 dni
 – 4–7 dni
 – 7–14 dni
 – powyżej 14 dni

7,7
50,0
38,7
3,6

Deklarowana wysokość wydatku podczas wyjazdu turystycznego na 1 osobę
 – do 500 zł
 – do 1000 zł
 – do 2000 zł
 – powyżej 2000 zł

15,3
17,6
33,3
33,8

Źródło: badania własne.

Analizując wyniki dotyczące deklarowanej kwoty wydatku w czasie podróży turystycznej 
stwierdzono, że były one zróżnicowane. W grupie badanych, którzy preferowali wyjazdy do sied-
miu dni, ponad połowa z nich byłaby skłonna wydać kwotę do 2000 i więcej na jedną osobę, 
natomiast pozostali deklarowali gotowość przeznaczenia najczęściej do 500 zł (23,4%) lub do 
1000 zł (21,6%). W celu określenia, czy istnieje istotna korelacja miedzy preferowaną długością 
wyjazdu a deklarowaną kwotą wydatku oraz wysokością dochodu, zastosowano współczynnik 
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korelacji rang Spearmana. Analiza statystyczna wykazała między preferowaną długością wyjazdu 
a kwotą wydatku podczas wyjazdu dodatnią istotną zależność korelacyjną o wysokiej sile związku 
(rs = 0,588, p = 0,000), natomiast w przypadku analizy pomiędzy długością podróży a poziomem 
dochodu zależność okazała się istotna, lecz o małej sile związku (rs = 0,189, p = 0,007). Dodatkowo 
obliczono wartości współczynnika korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi a cechami demo-
graficznymi (wiek, wykształcenie) respondentów. Wyliczenia wykazały, że istnieje istotna sta-
tystycznie słaba zależność między cechami demograficznymi a preferowaną długością wyjazdu 
turystycznego. Z kolei badania nie wykazały istotnego liniowego związku pomiędzy deklarowaną 
kwotą wydatku turystycznego a poziomem dochodu oraz cechami demograficznymi ankietowa-
nych. Natomiast w celu określenia wpływu płci analiza statystyczna testem chi-kwadrat w obu 
przypadkach wykazała istotną statystycznie zależność (p < 0,01).

Aktywność turystyczna wiąże się z wyjazdem poza miejsce zamieszkania w celach tury-
stycznych. Wybór środka transportu jest determinowany odległością od miejsca zamieszkania 
a docelową destynacją. Analiza wyników w tym zakresie wykazała, że podstawowym środkiem 
transportu był samochód (72,5%) oraz samolot, w przypadku podróży zagranicznych. 

Ostatnią kwestią zainteresowań badawczych była opinia wszystkich respondentów na temat 
atrakcyjności gminy Komorniki jako destynacji turystycznej. Niewątpliwie atrakcją turystyczną 
badanej gminy jest lokalizacja na jej części terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego, czterech 
jezior oraz Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Zdecydowana 
większość odpowiedziała „raczej tak” (47,5%) lub „zdecydowanie tak” (12,8%). Z kolei co czwarty 
ankietowany wskazał, że gmina Komorniki raczej nie jest atrakcyjna turystycznie, a co dziesiąty 
nie miał zdania w tej kwestii. Na rysunku 3 zaprezentowano wyniki opinii respondentów na temat 
atrakcyjności turystycznej gminy Komorniki w badanej próbie. 
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rysunek 3. Opinia respondentów na temat atrakcyjności turystycznej gminy Komorniki

Źródło: badania własne.
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Niewątpliwie opinia na temat atrakcyjności wśród badanych była zróżnicowana w zależno-
ści od poziomu aktywności turystycznej. Średnia ocena wśród osób nieaktywnych turystycznie 
wyniosła 3,8, natomiast 3,4 w grupie aktywnych. Trzeba podkreślić, że widoczna na rysunku 3 
różnica między wartościami średnimi była istotna statystycznie, co potwierdził test serii Walda-
Wolfowitza. Niższe oceny wśród osób aktywnych turystycznie wynikają z ich bagażu doświad-
czeń zdobytego podczas realizowanych peregrynacji turystycznych. Z kolei respondenci nieak-
tywni z racji braku porównania badanej gminy z innymi destynacjami ocenili wyżej poziom jej 
atrakcyjności. 

podsumowanie i wnioski
Polska wieś zmienia się, widać to w różnych wymiarach jej życia, a w szczególności w struk-

turze ludności na niej mieszkającej. Postępujący proces dezagraryzacji przyczynia się do zmiany 
postrzegania obszarów wiejskich z monofuncyjnych, gdzie dominowała produkcja rolnicza, na 
wielofunkcyjne, poprzez umiejętne wkomponowanie w wiejską przestrzeń coraz więcej nowych, 
pozarolniczych funkcji, rozwój przedsiębiorczości i mieszkalnictwa. Obecnie staje się ona atrak-
cyjnym miejscem zamieszkania dla coraz większej liczby Polaków. Ewidentnie zmiany te wpły-
wają na zmiany w strukturze konsumpcji mieszkańców wsi, w szczególności w zakresie turystyki. 
Należy zatem postrzegać wieś nie tylko jako obszar recepcji turystycznej (agroturystyka, turysty-
ka wiejska), ale również jako obszar emisji popytu turystycznego. Poznanie determinant i barier 
aktywności turystycznej mieszkańców terenów wiejskich ma istotne znaczenie i duży wpływ na 
przygotowanie odpowiedniej oferty turystycznej przez podmioty funkcjonujące na rynku. 

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła na wyciągnięcie kilku istotnych wnio-
sków. Wyniki badań wskazują, że zdecydowaną większość (83,8%) respondentów można określić 
jako osoby aktywne turystycznie. Są to w większości młode osoby, w wieku do 30 lat – podobne 
wyniki uzyskała również J. Górka (2010) – aktywni zawodowo (głównie pracownicy umysłowi), 
ze średnim wykształceniem. Charakteryzują się one również wyższymi dochodami na jednego 
członka gospodarstwa domowego. Potwierdza to tezę, że aktywność turystyczna jest miernikiem 
poziomu i jakości życia. 

Z badań wynika jednoznacznie, że determinantą aktywności turystycznej mieszkańców wsi 
jest płeć – ponad 83% osób nieaktywnych turystycznie to kobiety.

Podejmując decyzję o wyborze destynacji na wyjazd, badani kierują się rekomendacją ro-
dziny bądź znajomych oraz dostępnością atrakcyjnych ofert biur podróży. Głównym źródłem in-
formacji o miejscu wypoczynku jest internet oraz rodzina lub znajomi. Respondenci najczęściej 
udają się na wyjazd turystyczny w miesiącach wakacyjnych i preferują wyjazdy od 4 do 7 dni. 
Dla większości badanych mieszkańców wsi główny cel wyjazdu turystycznego ma charakter 
wypoczynkowo-poznawczo-rekreacyjny. 

Biorąc pod uwagę czynniki utrudniające aktywność turystyczną stwierdzono, że główną ba-
rierą jest brak środków finansowych oraz brak wolnego czasu z powodu zobowiązań rodzinnych 
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lub zawodowych. Co ciekawe, tylko 7% osób nieaktywnych turystycznie uznało problemy zdro-
wotne za barierę utrudniającą im uprawianie turystyki.

Konkludując należy podkreślić, że przedstawione wyniki badań wypełniają lukę w literaturze 
naukowej z zakresu aktywności turystycznej mieszkańców wsi. Jednocześnie stanowią przyczy-
nek do dalszych pogłębionych badań terenowych i analiz. 

literatura
Alejziak, W. (2011). Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia spo-

łecznego. Turyzm, 21 (1–2), 7–16.
Anszperger, A. (2012). Turystyka i dobrobyt. W: U. Zagórska-Jonszta, R. Pęciak (red.), Dokonania współczesnej myśli 

ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, 102, 11–21.

Awedyk, M. (2004). Społeczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców 
Polski. W: J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002, s. 165–174. Poznań: 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Balińska, A. (2014). Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rze-
czywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 101 (2), 112–122.

Górka, J. (2010). Uwarunkowania aktywności rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi Wielkopolski. Konin: 
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Kozioł, L. (2012). Typologia czynników motywujących do podróżowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Tarnowie, 20 (1), 87–98.

Sieńko-Awierianów, E., Eider, J. (2014). Tourist activity of women living in Polish rural areas. Centr Eur J Sport Sci Med., 
8 (4), 107–114.

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r. Stan w dniu 31 XII (2015). Warszawa: 
GUS.

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku (2014). Warszawa: GUS, Departament Badań 
Społecznych i Warunków Życia. Materiały na konferencję prasową z dn. 30 maja 2014 r.

Uglis, J., Guth, P. (2015). Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 847. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (29), 303 –314.

Wilkin, J. (2012), Polska wieś 2012 – główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska 
(red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, s. 9–13. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.



105Uczestnicy ruchu turystycznego

Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku

tourism activity of rural residents – case study

Keywords tourism activity, rural resident, Komorniki community

Abstract Nowadays tourism is an important sphere of modern man’s life. Tourism activity has become one of 
the key measures of inhabitants life quality and an indicator of civilization development. There are 
many factors which determine it, undoubtedly one of them is the place of living. 
The aim of this study is to show the level of the rural residents tourism activity. The source material 
were the results of the survey conducted among residents of Komorniki community. The choice of 
respondents to this survey was of a quote character. 
The results showed significant differences in the level of tourism activity surveyed villagers. The 
main motive for their tourist travel and journey was holiday and recreation purpose and desire 
to explore new places, people and cultures. On the other hand, the leading factors that hinder 
undertaking tourist destination by the respondents are: lack of money and lack of free time.

Translated by Jarosław Uglis





107Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016

EPT 2 (34) 2016 | ISSN: 1644-0501 | www.wzieu.pl/EPT | DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-09 | 107–118

aktyWność turystyczna 
słuchaczy uniWersytetu trzeciego Wieku 
na przykładzie Wybr anych placóWek 
W Wielkopolsce

joanna śniadek1, jowita górka2

AWF w Poznaniu
1  e-mail: j.sniadek@gmail.com
2  e-mail: jowitabera@op.pl

Słowa kluczowe seniorzy, populacja 60+, aktywność turystyczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Streszczenie Na tle krajów wysokorozwiniętych, Polacy należą wciąż do jednych z najmłodszych spo-
łeczeństw ze średnią wieku wynoszącą 39 lat, ale coraz szybciej przebiegające procesy 
starzenia się populacji sprawią, iż w perspektywie roku 2050 już co trzeci mieszkaniec 
naszego kraju będzie w wieku seniorskim. Lata życia na emeryturze, w związku z polep-
szaniem się warunków bytowych, rozwojem medycyny i świadomości społecznej w za-
kresie higieny, wynosić mogą nawet kilkadziesiąt lat. W tym kontekście niezwykle istot-
ne staje się skuteczne promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się, albowiem długie 
życie w dobrym zdrowiu oznacza jego lepszą jakość, większą niezależność oraz możli-
wość zachowania sprawności. Istotną rolę w tym zakresie mogą odegrać Uniwersytety 
Trzeciego Wieku (UTW), propagujące aktywny styl życia, zarówno w jego wymiarze 
intelektualnym (geragogika), jak i fizycznym. Celem podjętych badań było określenie 
poziomu aktywności turystycznej słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Badania 
przeprowadzono w pięciu placówkach UTW działających na terenie województwa wiel-
kopolskiego (Poznań, Leszno, Kalisz, Konin i Śrem). Stwierdzono, że słuchaczy UTW 
charakteryzuje wyższy niż przeciętny poziom aktywności turystycznej, co jest z jednej 
strony efektem aktywizującej działalności placówek, ale z drugiej – może być także 
rezultatem ukształtowanego jeszcze przed wkroczeniem w wiek seniorski aktywnego 
i towarzyskiego stylu życia. Przykład tych osób może skutecznie zachęcać szersze kręgi 
seniorów do włączenia się w ruch UTW.

Wprowadzenie
Pozytywny wpływ aktywności ruchowej na zdrowie, samopoczucie i satysfakcję z życia osób 

w starszym wieku potwierdzają liczne wyniki badań. Niestety, dowodzą one również, że wraz 
z wiekiem maleje zainteresowanie aktywnymi formami spędzania czasu wolnego, co uwarunko-
wane jest zarówno zachodzącymi zmianami w sferze potrzeb i motywacji człowieka, jak również 
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obiektywnymi czynnikami, takimi jak pogarszający się stan zdrowia, spadająca wydolność orga-
nizmu czy mniejsze dochody wynikające z ustania aktywności zawodowej (McGuire, Norman, 
2005; Klimczuk, 2012; Nimrod, Shrira, 2014). W związku z polepszaniem się ogólnych warunków 
bytowych społeczeństwa, rozwojem medycyny oraz wzrastającą świadomością w zakresie zdrowia 
i higieny, okres życia na emeryturze liczyć może w rozwiniętych, europejskich społeczeństwach 
nawet kilkadziesiąt lat (Gibson, Singleton, 2012; Wellner, 2015). W tym kontekście szczególnie 
istotne staje się tzw. pomyślne starzenie się, rozumiane jako proces optymalizacji możliwości za-
chowania zdrowia (fizycznego, społecznego i psychicznego). Zdaniem Gryglewskiej (2007) po-
myślne starzenie się zdefiniować można jako osiągnięcie wieku starości z małym ryzykiem chorób 
i niedołężności, z wysoką sprawnością umysłową i fizyczną oraz utrzymaną aktywnością życiową. 
Wśród podstawowych warunków pomyślnego starzenia się Kozdroń (2006) wymienia:

 – utrzymanie zadowalającego stanu zdrowia (niezależności funkcjonalnej),
 – utrzymanie niezależności finansowej i mieszkaniowej,
 – utrzymywanie więzi rodzinnych i społecznych,
 – możliwość kształcenia się i samorealizacji.

Aktywności czasu wolnego takie jak sport, rekreacja ruchowa czy turystyka są konieczne 
dla zaistnienia przynajmniej dwóch spośród wymienionych warunków pomyślnego starzenia się, 
tj. niezależności funkcjonalnej oraz samorealizacji, albowiem to właśnie sprawność ruchowa i ogól-
na wydolność decydują o samodzielnym uczestnictwie w codziennych czynnościach życiowych, 
zajęciach ruchowych, w życiu społecznym czy towarzyskim. Wyniki badań dowodzą m.in., że ak-
tywność turystyczna w starszym wieku wykazuje zarówno pozytywny związek z postrzeganiem 
własnego zdrowia (fizycznego i psychicznego), jak i oceną własnej samodzielności, zaradności 
oraz jakości życia (Carretero, Ferri, Garcés, 2013). Warto w tym miejscu zauważyć, że segmentacja 
rynku seniorskiego w turystyce i rekreacji powinna być dokonywana właśnie z uwzględnieniem 
subiektywnego poczucia wieku, zdrowia i własnej sprawności (González i in., 2009; Awdziej, 
2014; Wellner, 2015), a w mniejszym stopniu w oparciu o kryterium wieku chronologicznego czy 
rozpoznanych poprzez testy sprawności – cech motorycznych. 

Zdaniem Kozdroń (2006), zwiększona aktywność ruchowa osób starszych, oprócz efektów 
biologicznych i psychologicznych, skutkuje także:

 – zmniejszeniem kosztów opieki zdrowotnej,
 – zwiększeniem zdolności do podejmowania różnego rodzaju wysiłków,
 – kreowaniem pozytywnego i aktywnego wizerunku osób starszych w naszym społe - 

czeństwie,
 – przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu.

Jak zauważają Grzelak-Kostulska, Hołowiecka i Kwiatkowski (2011), problematyka włączenia 
starszej części populacji Polski w konsumpcję turystyczną stanowi w ostatnich latach dość często 
podejmowany temat badawczy. Jest to związane zarówno z koniecznością prowadzenia odpowied-
niej polityki społecznej, jak i chęcią „zagospodarowania” potencjału nabywczego osób w wieku 
poprodukcyjnym, wyraźnie dostrzeganego już przez przemysł czasu wolnego, w tym przez sektor 
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turystyczny. Warunkiem skuteczności podejmowanych w każdym z tych obszarów działań jest 
precyzyjne rozpoznanie czynników determinujących zachowania konsumpcyjne tej jakże niejed-
norodnej grupy społecznej (Śniadek, 2007). Należą do nich: 

 – w grupie czynników demograficznych m.in.: płeć, wiek, stan zdrowia, wielkość i struktura 
gospodarstwa domowego, faza cyklu życia rodziny,

 – w grupie czynników psychograficznych m.in.: subiektywne poczucie własnego wieku 
(wiek kognitywny), a także wyglądu i zdrowia, styl życia, motywacje, zainteresowania, 
osobowość,

 – w grupie czynników ekonomicznych m.in.: poziom dochodów gospodarstw domowych 
emerytów, poziom cen dóbr i usług, ogólna sytuacja gospodarcza kraju,

 – w grupie czynników społecznych m.in.: wykształcenie, wykonywany wcześniej zawód, 
status społeczny, rola społeczna, grupa odniesienia,

 – w grupie czynników kulturowych m.in.: obowiązujące w danej społeczności normy i wzor-
ce postępowania, przyjęte postawy, wyznawane wartości, moda,

 – w grupie czynników organizacyjnych i infrastrukturalnych m.in.: polityka społeczna pań-
stwa i samorządów terytorialnych, dostępność infrastruktury usługowej i jej oferta. 

Jak zauważa Bylok (2013), dotychczasowy stereotyp osoby starszej – biednej, schorowanej 
i skupionej na zaspokojeniu życiowych potrzeb ulega w Polsce stopniowej, ale wyraźnej zmianie. 
Podobne zmiany w społeczeństwach zachodnich dokonały się już kilkadziesiąt lat temu. Na eme-
ryturę przechodzi obecnie generacja Polaków, która mimo odmiennych doświadczeń życiowych 
wykazuje wiele wspólnych cech ze swoim zachodnioeuropejskim czy amerykańskim odpowied-
nikiem. Polscy emeryci, podobnie jak ich rówieśnicy z pokolenia baby boomers w krajach wyso-
korozwiniętych, zwracają większą uwagę na życie kulturalne i towarzyskie, poszerzanie zainte-
resowań, hobby, rekreację czy podróże (Śniadek, 2006; Motylewski i in., 2011; Bombol, Słaby, 
2011; Bylok, 2011, Bondos, 2013). Zdaniem Borczyk (2009, s. 34) kształcący się seniorzy to polski 
fenomen XXI wieku. 

Celem przeprowadzonych przez autorki badań sondażowych było rozpoznanie ogólnego pozio-
mu aktywności turystycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Badania przeprowadzono 
w okresie styczeń–maj 2014. Wzięli w nich udział słuchacze UTW w Poznaniu, Koninie, Lesznie, 
Kaliszu i Śremie, uczestniczący w zajęciach w dniu przeprowadzania badania. Wykorzystano au-
torski kwestionariusz ankiety, przygotowany w związku z prowadzonymi badaniami na temat ak-
tywności rekreacyjnej i turystycznej słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uzyskano 200 
prawidłowo wypełnionych ankiet. Badania zawarte w kwestionariuszu (łącznie 29 pytań plus me-
tryczka) dotyczyły aktywnych form spędzania czasu wolnego przez słuchaczy UTW (sport, rekre-
acja ruchowa, turystyka), na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano część z uzyskanych 
wyników. Do analizy statystycznej materiału zastosowano program Statistica 10.0. Związki mię-
dzy zmiennymi oceniono testem chi-kwadrat, przyjęto poziom istotności statystycznej p < 0,05.
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uniwersytet trzeciego Wieku jako forma aktywizacji osób w wieku 60+
Odpowiedzią na kulturalno-towarzyskie potrzeby osób kończących swoją aktywność za-

wodową stają się Uniwersytety Trzeciego Wieku, tworzone już w latach siedemdziesiątych XX 
wieku. Pierwszy taki uniwersytet został założony przez Pierre’a Vellasa we Francji w 1972 roku, 
przy uniwersytecie w Tuluzie. Celem zapoczątkowanego przez Vellasa ruchu było z jednej stro-
ny wykorzystanie intelektualnego i administracyjnego potencjału uniwersytetów dla kształcenia 
osób starszych, a z drugiej strony – seniorzy byli wspaniałą grupą do prowadzenia badań na-
ukowych z dziedziny gerontologii. Ideą Vellasa było także umożliwienie wymiany kulturalnej 
pomiędzy generacjami, przełamanie uprzedzeń oraz rozwój wzajemnej empatii (Borczyk, 2009, 
s. 32–33). Zainteresowanie tego typu instytucjami było tak znaczne, że w krótkim czasie powsta-
ły podobne placówki w innych państwach europejskich. Uniwersytety Trzeciego Wieku od lat 
działają w Austrii, Belgii, Niemczech, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Finlandii, Szwecji, 
Danii, Holandii, Szwajcarii. Polska była trzecim krajem po Francji i Belgii, w którym przyjął 
się i rozwijał ruch UTW. Pierwszy powstał w 1975 roku w warszawskim Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego z inicjatywy prof. Haliny Szwarc. Do końca lat 80. rozwój placówek 
UTW w Polsce następował bardzo powoli (do roku 1989 utworzono zaledwie 9 placówek), gwał-
towny wzrost ich liczby nastąpił dopiero po roku 2002. Według danych Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW, obecnie funkcjonuje w Polsce ponad pół tysiąca placówek, a w zajęciach 
uczestniczy ponad 100 tys. osób. Tak dynamiczny rozwój ruchu wskazuje na istnienie znaczącego 
zapotrzebowania na tego typu ofertę. Działalność konkretnej placówki UTW zależna jest od jej sta-
tusu organizacyjnego, sposobu finansowania i lokalizacji. Niektóre UTW działają w formie stowa-
rzyszeń i fundacji, inne funkcjonują w ramach uczelni lub struktur samorządów lokalnych. W wie-
lu polskich UTW, zwłaszcza z długim stażem i umiejscowionych w uczelni, realizowany jest tzw. 
francuski model kształcenia, charakteryzujący się wysokim poziomem działalności dydaktycznej 
i współpracą z wyższymi uczelniami (zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich). 
W pozostałych instytucjach jest on w dużym stopniu uzupełniany elementami modelu brytyjskie-
go, opartego na samopomocy członków (słuchacze mogą być jednocześnie uczniami i nauczycie-
lami) (Ziębińska, 2007). Niestety, jak dotąd UTW powstają głównie w miastach, a na obszarach 
wiejskich funkcjonuje tylko 11% spośród wszystkich tego typu placówek (Zoom na UTW, 2012). 
W ujęciu regionalnym, najwięcej oddziałów znajduje się w województwach: mazowieckim, ślą-
skim, dolnośląskim i wielkopolskim, najmniej w świętokrzyskim, podlaskim i podkarpackim. 
Zasadniczym celem działalności polskich UTW jest stymulowanie aktywności intelektualnej słu-
chaczy w wieku starszym, poprzez podstawowe formy zajęć, takie jak: wykłady audytorskie bądź 
modułowe, zajęcia seminaryjne, zajęcia warsztatowe, lektoraty, zajęcia z kultury fizycznej oraz 
zajęcia o charakterze okazjonalnym, takie jak turystyka (wycieczki, wyjścia do placówek kultural-
nych), rekreacja ruchowa czy zajęcia inspirujące do działań na rzecz środowiska lokalnego. Bardzo 
często programy i treści zajęć uwzględniają specyfikę terytorialną i zainteresowania słuchaczy 
(Hasińska, Tracz, 2013).
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Aktywność turystyczna słuchaczy utW w świetle wyników badań własnych 
W grupie dwustu osób uczestniczących w badaniach znaczącą większość stanowiły kobiety 

(75%), dominującą grupą były osoby w wieku do 65 lat (41%), wśród respondentów było także 
14 osób w wieku powyżej 80 lat. Prawie połowa respondentów posiadała wyższe wykształcenie. 
Mniej więcej połowa badanych osób pozostawała w związkach małżeńskich, prowadząc dwuoso-
bowe gospodarstwa domowe. W badanej grupie tylko 16 osób (8%) było aktywnych zawodowo. 
Pod względem wielkości miesięcznych dochodów na osobę w gospodarstwie domowym, ponad 
2/3 ankietowanych deklarowało dochody mieszczące się w przedziale 1001–2500 zł. Mieszkańcy 
Poznania stanowili 30% badanej grupy.

Wśród wartości życiowych, rozumianych jako wszelkie aspekty egzystencji ważne w ludz-
kim życiu, słuchacze UTW oceniali turystykę relatywnie wysoko – dla ponad połowy responden-
tów stanowi ona bardzo ważny lub ważny aspekt życia (rys. 1). 
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rysunek 1. Ocena ważności wybranych aspektów życia (%)

Źródło: badania własne.

Słuchacze uczestniczący w badaniu najczęściej spędzają czas wolny korzystając z mediów 
elektronicznych (oglądanie telewizji, słuchanie radia, słuchanie muzyki, oglądanie filmów wideo, 
internet) (rys. 2). Popularną formą wypoczynku jest także rekreacja ruchowa (np. spacery, piesze 
wycieczki czy uprawa ogródka działkowego), czytelnictwo oraz spotkania towarzyskie. Z kolei 
najrzadziej wybieranymi formami spędzania czasu wolnego są: działalność społeczna, woluntary-
styczna i polityczna. 

Turystyka, podróże – jako najczęściej praktykowane formy spędzania czasu – zadeklarowa-
ne zostały przez 1/4 respondentów. Podejmowanie podróży w celach turystycznych (z minimum 
1 noclegiem) deklaruje ponad 2/3 badanych, przy czym ponad 70% z nich wyjeżdża na ogół kilka 
razy w roku, 18% raz w roku, a 3% nawet kilka razy w miesiącu.
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rysunek 2. Najczęściej podejmowane przez respondentów sposoby spędzania czasu wolnego (%)

Źródło: badania własne.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wykazała statystycznie istotną zależność pomiędzy wy-
kształceniem respondentów a udziałem w turystyce (p = 0,2027), pomiędzy liczbą osób w gospo-
darstwie domowym a udziałem w turystyce (p = 0,1008) oraz pomiędzy dochodami a udziałem 
w turystyce (p = 0,0424). Głównymi przyczynami braku aktywności turystycznej pozostałej 1/3 
respondentów są: brak pieniędzy (33%), brak ochoty na wyjazd (30%), powody zdrowotne (12%) 
oraz brak towarzysza wyjazdu (9%). Najważniejszym motywem podejmowania podróży krótko-
okresowych (do 4 dni) i długookresowych (5 dni i więcej) jest typowa turystyka (wypoczynek, 
zwiedzanie) (rys. 3). Drugim w kolejności motywem, w przypadku podróży krótkookresowych, 
są odwiedziny, a w przypadku podróży długookresowych – leczenie. Cele religijne oraz handlowe 
i biznesowe wyjazdów deklaruje zaledwie kilka procent respondentów. 
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rysunek 3. Motywy podróży turystycznych (%)

Źródło: badania własne.

Większość respondentów (60%) organizuje wyjazdy samodzielnie, a 1/4 badanych osób ko-
rzysta w tym zakresie z usług biur podróży. W przypadku krajowych długookresowych, z usług 
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organizatorów turystyki korzysta 1/3 respondentów. Podejmując podróże w celach turystycznych, 
respondenci kierują się przede wszystkim wskazówkami udzielanymi przez rodzinę i znajomych 
(45%), 1/3 badanych osób poszukuje informacji w internecie, a 1/4 korzysta w tym zakresie z usług 
biur podróży.

Relatywnie duża grupa słuchaczy UTW podróżuje za granicę i to nawet kilka razy w roku, są 
to zarówno wyjazdy krótkookresowe, jak i długookresowe (rys. 4). Ich celem jest zarówno typowa 
turystyka, jak i odwiedziny u krewnych i przyjaciół.
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rysunek 4. Wyjazdy zagraniczne respondentów (%)

Źródło: badania własne.

Wydatki respondentów na podróże krótkookresowe są na ogół niższe niż 500 zł na jeden 
wyjazd (rys. 5). Na podróże długookresowe ponad połowa respondentów wydaje więcej niż 1000 
zł na jeden wyjazd. 
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rysunek 5. Wydatki respondentów na wyjazdy turystyczne (%)

Źródło: badania własne.
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Większość osób uczestniczących w badaniu wyraża opinię, że ich własna sytuacja materialna 
ma znaczący lub umiarkowany wpływ na możliwości uprawiania turystyki. Respondenci wyrażają 
opinię, że w sytuacji, gdyby turystyka seniorska była wspierana finansowo, częściej podejmowa-
liby wyjazdy w celach turystycznych. Nieco ponad połowa osób jest przekonana, że w związku 
z takim wsparciem z całą pewnością zwiększyłaby swoją aktywność turystyczną, a ponad 20%, że 
prawdopodobnie tak by się stało. 

podsumowanie
Badania naukowe potwierdzają, że osoby w wieku emerytalnym mogą i coraz częściej pragną 

być aktywne i twórcze, zwłaszcza jeśli zapewni się im troskliwą i profesjonalną opiekę rodzi-
ny, przedstawicieli ochrony zdrowia, a także różnego rodzaju instytucji (Wróblewska, Błaszczuk, 
2012). Instytucjami, które w szczególny sposób wpisują się w ten nurt, są Uniwersytety Trzeciego 
Wieku. Wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań, jak również źródła wtórne, w tym: 
dane statystyki publicznej GUS, badania opinii społecznej (CBOS), badania jakości życia Polaków 
(Czapiński, Panek, 2015), badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ba-
dania innych autorów prowadzone wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku można sformu-
łować wniosek, że w stylu życia tej społeczności turystyka odgrywa znacząco większą rolę, aniżeli 
w analogicznej pod względem wieku populacji generalnej. Słuchacze UTW uczestniczący w badaniu 
relatywnie wysoko cenią sobie takie wartości, jak sport i rekreacja, turystyka, kontakty towarzy-
skie, kultura tzw. wysoka (opera, teatr) czy zaangażowanie społeczne. Należy jednak zauważyć, że 
porównywanie uzyskanych w tym zakresie informacji z danymi dla całej populacji seniorów jest 
utrudnione, albowiem zazwyczaj autorzy badań koncentrują się na ustaleniu wagi takich wartości, 
jak zdrowie, rodzina, religia, pieniądze, miłość, dzieci, patriotyzm czy szacunek otoczenia (zob. m.in. 
badania Diagnoza społeczna; CBOS, 2014; GUS, 2015), a rzadko poddają pod ocenę znaczenie po-
dróży i turystyki, ruchu, sportu i rekreacji czy kultury i rozrywki w życiu seniora. Nielicznych infor-
macji w tym zakresie dostarczają badania CBOS z 2004 roku wskazujące, że podróże, poznawanie 
kraju i świata są ważne tylko dla 7% osób w wieku emerytalnym, kontakt ze sztuką i muzyką dla 5%, 
a barwne i pełne rozrywek życie tylko dla 3% tej populacji. Według autorów Diagnozy społecznej 
(Czapiński, Panek, 2015), populacja 60+ przypisuje niewielkie znaczenie takim wartościom, jak: 
przyjaciele (jedynie 2% osób uważa przyjaciół za istotną wartość życiową), wykształcenie (2,2%) 
czy wolność i swoboda (2%). Wyniki tych badań mogą w jakimś stopniu odzwierciedlać wagę, jaką 
seniorzy przywiązują do kontaktów towarzyskich, rekreacji, podróży czy samorealizacji. 

Preferowane przez respondentów formy spędzania czas wolnego można uznać za typowe dla 
całej populacji seniorskiej, o czym świadczą między innymi badania GUS (2014, 2015), bada-
nia oglądalności telewizji (Kurdupski, 2015) czy badania opinii społecznej (CBOS, 2012; Nawrot, 
2013). Dowodzą one, że większość osób w wieku 60+ najczęściej spędza czas wolny oglądając 
telewizję (w zależności od autorów i metodologii badań będzie to nawet ponad 90% populacji se-
niorskiej), słuchając radia, muzyki (60–70%) czy czytając prasę (40–50%). Przeprowadzone bada-
nia wskazują jednak, że słuchacze UTW wykazują mniejsze zainteresowanie oglądaniem telewizji 
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w czasie wolnym aniżeli ich rówieśnicy. W badanej grupie jedynie 36% respondentów wskazało 
telewizję jako jedną z najczęściej wybieranych form spędzania czasu, podczas gdy w skali kraju 
oglądanie telewizji jest najczęstszym wyborem około 80% starszych osób. Podobne spostrzeże-
nia formułują także autorzy badań zrealizowanych wśród słuchaczy innych UTW w Polsce (zob. 
Skawina, Błaszczyk, 2010, Motylewski i in., 2011 czy Rutkowska, Prośniewska, 2013).

Słuchaczy UTW charakteryzuje wyższy niż przeciętny dla tej grupy wiekowej poziom ak-
tywności turystycznej i rekreacyjnej (częściej podejmują wyjazdy turystyczne, w tym zagraniczne, 
cechuje ich także ogólnie wyższy poziom aktywności fizycznej i kulturalnej), co jest związane 
z wyższym poziomem wykształcenia tej społeczności, wyższymi dochodami oraz z prowadzonym 
we wcześniejszym okresie aktywnym stylem życia. W tym zakresie, badana grupa wyróżnia się 
na tle ogółu populacji seniorskiej, gdzie odsetek osób deklarujących bardzo częste podejmowanie 
aktywności turystycznej wynosi na ogół kilka procent (wg badań CBOS z 2012 zaledwie 2%). 
Cykliczne badania GUS na temat „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych” (reali-
zowane co 3–4 lata) wskazują, że imprezy objazdowe, odwiedzanie muzeów, wystaw, zabytków 
i zwiedzanie są ulubionym sposobem spędzania czasu wolnego znikomej grupy starszych osób 
(w roku 2013 było to zaledwie 1,1% populacji seniorskiej). Wyniki badań prowadzonych przez 
Instytut Turystyki w Warszawie w latach 2007–2012 (Łaciak, 2013a) wskazują, że w populacji 60+ 
odsetek osób podejmujących wyjazdy krajowe krótkookresowe wynosił we wspomnianym okresie 
przeciętnie ok. 13%, a wyjazdy długookresowe przeciętnie ok. 18%. Z kolei badania turystyki 
zagranicznej Polaków wskazują, że rocznie za granicę wyjeżdża na ogół mniej niż 10% seniorów 
(Łaciak, 2013a; GUS, 2013). 

Najważniejszą przyczyną braku aktywności turystycznej, zarówno w badanej grupie słucha-
czy UTW, jak i w całej populacji seniorskiej jest brak pieniędzy. Liczne badania wskazują, że 
niewystarczające środki finansowe są podstawową przeszkodą w podejmowaniu podróży tury-
stycznych dla ok. 1/3 populacji 60+ (Grzelak-Kostulska, Hołowiecka, Kwiatkowski, 2011; Graja-
Zwolińska, Spychała, 2012; Łaciak, 2013a). Dlatego też wielu słuchaczy UTW wyraziło pogląd, 
że finansowe wsparcie turystyki seniorskiej z pewnością wpłynęłoby na zwiększenie ich aktyw-
ności turystycznej. Wyniki badań zrealizowanych przez Korporację Badawczą Pretendent (2011) 
również wskazują, że wsparcie finansowe skłoniłoby osoby nieaktywne turystycznie do podjęcia 
wyjazdu zagranicznego. 

Słuchacze UTW wyróżniają się na tle ogółu swoich rówieśników deklarowanym głównym mo-
tywem wyjazdu. Większość respondentów, zarówno w przypadku podróży krótkookresowych, jak 
i długookresowych, wyjeżdża w celach typowo turystycznych (tj. wypoczynek, zwiedzanie), pod-
czas gdy w ogólnej populacji seniorów są to odwiedziny u krewnych i znajomych (Łaciak, 2012a). 
Co ciekawe, podobne wyniki badań uzyskano na wielkopolskim rynku „srebrnych głów” (Graja-
Zwolińska, Spychała, 2012). Wskazują one, że najliczniejsza grupa ankietowanych Wielkopolan 
deklarowała krajoznawcze motywy wyjazdów, natomiast w przypadku podróży długookresowych 
na kolejnej pozycji znalazły się motywy zdrowotne, a następnie odwiedziny.

Wielkość wydatków ponoszonych przez ankietowanych na podróże w celach turystycz-
nych jest porównywalna z przeciętnymi wydatkami ogółu Polaków (zob. m.in. Łaciak, 2012; 
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Janczak, Patelak, 2014), szacowanymi na kwotę ok. 1000 zł na wyjazd krajowy długookresowy 
i na ok. 500 zł na wyjazd krajowy krótkookresowy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwe-
stię zróżnicowanej metodologii badań wydatków na wyjazdy turystyczne oraz sposobu prezen-
towania wyników (np. zróżnicowana metodologia badań GUS i badań realizowanych na zlecenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki czy różne sposoby agregacji danych). W literaturze przedmiotu brak 
jest zgodności co do dolnej granicy wieku seniorskiego (55, 60 albo 65 lat). Stanowi to istotne ogra-
niczenie dla prowadzenia badań czy porównywania wyników i formułowania wniosków, stąd też ko-
nieczne jest podjęcie działań na rzecz wypracowania standardów w tym zakresie (Głąbiński, 2015).

Respondenci z UTW chętniej aniżeli ich rówieśnicy korzystają z usług biur podróży w zakre-
sie organizacji podróży, zarówno krótkookresowych, jak i długookresowych. Wyniki badań GUS 
wskazują, że niewiele osób w starszym wieku korzysta z usług biur podróży, zwłaszcza w związku 
z wyjazdami krajowymi (GUS, 2014). Danych na temat korzystania przez seniorów z oferty biur 
podróży w związku z podróżami za granicę dostarczają wyniki badań J. Łaciaka (2013b). Dowodzą 
one, iż w 2012 roku z usług biur podróży skorzystało ogółem 12% osób w wieku 60+.

Obserwowany w badanej grupie relatywnie niski poziom zaangażowania w działalność wo-
luntarystyczną jest charakterystyczny dla całej populacji seniorskiej. Wg badań CBOS (2012) 98% 
seniorów nie angażuje się w ogóle w wolontariat, a 2% jedynie sporadycznie, co więcej, nie odno-
towano w ogóle osób angażujących się w tę działalność regularnie. W populacji Polaków powyżej 
15 roku życia odsetek wolontariuszy szacowany jest na ok. 18% (Adamiak, 2014). Warto jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że słuchaczom UTW uczestniczącym w badaniu zadano pytanie o trzy 
najczęściej praktykowane aktywności czasu wolnego. Uzyskane odpowiedzi wskazują, że dla 5% 
respondentów wolontariat jest właśnie taką aktywnością. Pytania zawarte w ankiecie nie pozwo-
liły natomiast na pozyskanie informacji o liczbie osób angażujących się w tę działalność rzadziej 
czy w ogóle. W tym miejscu warto podkreślić, że problematyka wolontariatu seniorów wymaga 
dalszych, pogłębionych badań, służących rozpoznaniu przyczyn znacznie niższego, aniżeli w wie-
lu innych krajach UE, zaangażowania seniorów.

Cechy charakteryzujące zachowania turystyczne badanej grupy osób uzasadniają stwierdze-
nie, że mogą one być przykładem pomyślnego starzenia, zgodnie z podkreślanymi w literaturze 
przedmiotu uwarunkowaniami. Konieczne jest jednak prowadzenie dalszych, pogłębionych analiz, 
służących rozpoznaniu możliwości aktywizowania osób starszych, uwzględniającego preferencje, 
oczekiwania, a także specyficzne cechy tego segmentu rynku (Śniadek, Majchrzak, 2008). 

W chwili obecnej, najważniejszym wyzwaniem dla UTW jest dotarcie do szerokich kręgów 
seniorów, zwłaszcza do mężczyzn, którzy w strukturze słuchaczy stanowią zdecydowanie mniej-
szy odsetek, jak również do społeczności wiejskich, a także wdrażanie innowacyjnych metod 
kształcenia (np. systemów kształcenia na odległość, vlogów, podcastów) oraz zarządzania placów-
kami UTW (np. ich usieciowienie, fundraising czy e-wolontariat słuchaczy).
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tourist activity of university of the third age’s 
students on the example of selected institutions  
in Wielkopolska (greater poland) 

Keywords seniors, population 60+, tourist activity, University of the Third Age

Abstract The Polish, with an average age of 39, are still one of the youngest societies in Europe. However, 
the fast aging processes of the population, in 2050 will result in a situation where every fifth 
citizen of the country will be in the senior age group. The retirement period may last for decades, 
mostly due to the advancements in living conditions, medical progress as well as societal hygiene 
awareness. Therefore it has become vital to effective promote healthy and active ageing, since long 
life in good health means better quality of life, bigger independence and longer retention of mobility. 
An important role in this process may be played by Universities of the Third Age, which promote 
every aspect of an active lifestyle – both physical and intellectual (geragogics). The aim of this 
paper is to asses the tourist activity of the University of the Third Age’s students. The research was 
conducted in five UTA facilities in the voivodeship of Greater Poland (Poznań, Leszno, Kalisz, 
Konin, Śrem). The authors noted that students of UTA display greater than average tourist activity. 
This could have been caused by the activistation initiatives of UTA but the reason may also lay with 
prior (before retirement) highly developed social and active lifestyle. It is by following the example 
of such persons, that other seniors might join the UTA movement.

Translated by Adrianna Śniadek
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Streszczenie Osoby starsze stanowić będą coraz ważniejszy segment rynku turystycznego. W celu 
efektywnego wykorzystania tego potencjału i stworzenia atrakcyjnej oferty dla seniorów 
niezbędnym jest jednak wcześniejsze rozpoznanie ich oczekiwań, preferencji i zachowań 
turystycznych. W niniejszym artykule autor zaprezentował poziom uczestnictwa osób 
starszych w turystyce, powody i bariery w podejmowaniu wyjazdów, ich rodzaj i często-
tliwość, źródła informacji oraz przesłanki wyboru konkretnej oferty, sposób organizacji 
wyjazdy, preferowane towarzystwo, środek transportu, okres, kierunek, rodzaj wyży-
wienia i zakwaterowania, a także rodzaj aktywności i sposób spędzania czasu podczas 
wyjazdu. Próbę badawczą stanowiło 328 osób w wieku 60 i więcej lat.

Wprowadzenie
Cechą charakterystyczną społeczeństw krajów wysokorozwiniętych jest ich starzenie się. 

W chwili obecnej w wielu krajach Europy odsetek osób w wieku 60 i więcej lat przekracza 25%1. 

1 Są to m.in. Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Niemcy, Finlandia, Francja, Grecja, Litwa, Łotwa, Portugalia, Szwecja, 
Słowenia, Włochy.
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W roku 2050 odsetek ten w niektórych przypadkach przekroczy 40% populacji2. Udział osób 
w wieku 60+ w społeczeństwie Polski, wynoszący dziś 22,7%, w roku 2050 równy będzie 39,3%. 
Osób takich w naszym kraju będzie więc ponad 13 mln (World Population Prospects…, 2015, s. 21, 
27–31). Znacząco zmniejszy się zatem liczba osób młodych, a szczególnie osób w wieku średnim. 

Starzenie się społeczeństwa to problem, który szczególnie dotyczy państw europejskich 
(Szymańczak, 2012, s. 10). Ekonomiści i demografowie przewidują, że w XXI wieku Europa zmar-
ginalizuje się, stanie się wymierającym kontynentem, gdzie miejsce dotychczasowej ludności zaj-
mą emigranci. Przewiduje się, że populacja mieszkańców Europy, którzy stanowią ok. 10% lud-
ności świata, za 50 lat zmniejszy się do 5%. Starzenie się Europy wynika z trzech zasadniczych 
tendencji: 

 – ciągłego wzrostu długości życia, co jest wynikiem poprawy zdrowia i jakości życia 
Europejczyków, 

 – systematycznego wzrostu liczebności pokolenia w wieku powyżej 60 lat, 
 – utrzymującego się niskiego przyrostu naturalnego (współczynnik dzietności3 w większości 

państw europejskich jest niższy od współczynnika prostej zastępowalności pokoleń).
W tym miejscu warto zastanowić się, od kiedy o człowieku można mówić, że jest osobą star-

szą, seniorem. Słowo „senior” pochodzi od łacińskiego „senex”, oznaczającego starca. Przy usta-
laniu granicy pomiędzy dojrzałością a starością (Walker, 2004, s. 9) można brać pod uwagę kilka 
wyznaczników. Mogą być to aspekty ekonomiczne (związane z zakończeniem pracy zawodowej 
i przejściem na emeryturę) oraz kulturowe (dotyczące pewnych obyczajów i tradycji). O starości 
człowieka może świadczyć posiadanie wnuczka czy wnuczki (aspekt społeczny), a także utrata 
sprawności fizycznej i pogarszający się stan zdrowia (aspekt zdrowotny). Powyższe czynniki spo-
wodowały, iż w literaturze marketingowej przyjęto, że osoba starsza to osoba w wieku 60 i więcej 
lat. Podział ten może niektórym wydawać się dyskusyjny, ponieważ stan zdrowia czy postawa 
życiowa wielu osób zdaje się przełamywać te ustalenia, co nie zmienia jednak faktu, że zarówno 
polski rząd (Założenia Długofalowej…, 2014), jak i Światowa Organizacja Zdrowia (www.who.int) 
uznają 60. rok życia jako początek jesieni życia. 

Jak zauważa J. Śniadek (2007, s. 22), z uwagi na potencjał nabywczy rynku seniorów, jak 
i czas wolny, którym dysonują, należy stwierdzić, że rosnąca liczba osób starszych może być po-
tężnym źródłem koniunktury dla szeroko pojętego przemysłu turystycznego. Nie bez znaczenia 
pozostaje tutaj również coraz lepszy stan zdrowia seniorów, co w znacznej mierze jest zasługą 
ich świadomości w zakresie potrzeby podejmowania aktywności fizycznej. Świadomość ta sprzy-
jać może upowszechnianiu się wśród osób starszych aktywności turystycznej, w trakcie której, 
poza minimum aktywności ruchowej (które niezbędne jest do przedłużenia sprawności wszyst-
kich narządów), zapewnione może być oderwanie od codziennych trosk i monotonii życia poprzez 
kontakt z ludźmi, poznawanie nowych miejsc czy pobudzanie wielokierunkowych zainteresowań 

2 Bośnia i Hercegowina, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy.
3 Współczynnik dzietności to liczba urodzonych dzieci przypadająca na jedną kobietę w wieku rozrodczym 15–

49 lat. Przyjmuje się, że współczynnik dzietności między 2,10 a 2,15 jest poziomem zapewniającym zastępowalność 
pokoleń.
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i zamiłowań. Niestety, aktywność turystyczna wśród polskich seniorów nie jest powszechna. Jak 
dowodzą badania J. Łaciaka (2013), zaledwie 14% Polaków w wieku 60 i więcej lat w roku 2012 
odbyło krajowe turystyczne wyjazdy długookresowe, a 13% krótkookresowe. Tylko 9% polskich 
seniorów odbyło w tym czasie podróże zagraniczne. 

Korzyści płynących z udziału osób starszych w turystyce jest bardzo wiele. Żeby jednak 
zachęcić seniorów do podróżowania, niezbędne jest przygotowanie właściwej, a tym samym atrak-
cyjnej oferty usługowej dla tej grupy wiekowej. Koniecznym w tym celu jest wcześniejsze zdia-
gnozowanie ich oczekiwań w tym zakresie. W związku z powyższym autor za zasadne uznał 
rozpoznanie omawianego zjawiska i przeprowadzenie stosownych badań, a za cele opracowania 
przyjął ukazanie preferencji i zachowań turystycznych osób starszych.

materiał i metody badań
Badania przeprowadzone zostały w 2014 roku na próbie 328 osób w wieku 60 i więcej lat 

z wykorzystaniem techniki ankiety. Ankieterami byli studenci 2 roku studiów magisterskich kie-
runku Turystyka i Rekreacja w ramach zajęć z przedmiotu Turystyka dzieci, młodzieży i osób 
starszych, którzy pożądane informacje zdobyli od swojej rodziny, sąsiadów i znajomych. 

charakterystyka badanej grupy
Większość respondentów (58,5%) stanowiły kobiety. Prawie połowa badanych (49,1%) to oso-

by pomiędzy 60. a 64. rokiem życia, 32,0% to respondenci w wieku 65–69 lat, 10,4% w wieku 
70–74. Seniorzy w wieku 75 i więcej lat stanowili 8,5% badanej grupy. Aktywność zawodowa 
respondentów była związana z ich wiekiem – 54,9% stanowili emeryci i renciści, 42,1% wciąż pra-
cowało, a 3,0% było bezrobotnymi. 21,3% respondentów ukończyła szkołę podstawową lub gim-
nazjalną, 23,5% zawodową, a 36,3% średnią. Wykształceniem wyższym legitymowało się 18,9% 
badanych seniorów. Zdecydowaną część ankietowanych (62,9%) stanowiły osoby w związkach 
małżeńskich. Udział wdów i wdowców wynosił 18,3%, a kawalerów i panien oraz osób rozwie-
dzionych po około 6%. 71,0% badanych stanowili mieszkańcy miast. Najczęściej zamieszkiwali 
oni duże miasta, pow. 200 tys. mieszkańców (26,8%) oraz miasta niewielkie, do 50 tys. mieszkań-
ców (21,0%). Respondenci zamieszkujący na wsi stanowili 29,0% badanej grupy. 

Aktywność i preferencje turystyczne badanych seniorów
33,2% spośród badanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment przeprowadzenia ba-

dań nie odbyło żadnego wyjazdu w celach turystycznych. Najczęściej wskazywanym powodem 
był brak środków finansowych. Podobne wnioski wyciągnięto z badań prowadzonych na reprezen-
tatywnych grupach Polaków (Łaciak, 2013, s. 22; Janczak, Patelak, 2014, s. 13), a także seniorów 
(Górna, 2015, s. 158; Preferencje osób starszych… 2011, s. 17). Szczegóły na ten temat zaprezen-
towano na rysunku 1.
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Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

rysunek 1. Powody nieuczestniczenia przez badanych w wyjazdach turystycznych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Można podejrzewać, że brak ochoty czy odpowiedniego towarzystwa wynika w znacznej mie-
rze z braku odpowiedniej oferty – wiele osób zaznaczało jednocześnie te trzy powody. Istotność 
dwóch najczęściej wskazywanych barier uczestnictwa w ruchy turystycznym w znacznej mierze 
także można zniwelować odpowiednio przygotowaną ofertą. Osoby o nieco gorszej sytuacji mate-
rialnej z pewnością przystałyby na niższy standard, np. obiektu noclegowego, dzięki czemu cena 
całej imprezy byłaby być może akceptowalna. Zbyt pochopne może być także stwierdzenie: „nie 
jadę, bo nie mam zdrowia”. Profesjonalnie przygotowany wyjazd turystyczny dla grupy o okre-
ślonych schorzeniach może mieć wręcz właściwości rehabilitacyjne czy terapeutyczne, a sam fakt 
przebywania w grupie i nawiązywania nowych kontaktów może poprawić psychiczne samopoczu-
cie uczestników.

Znaczna część badanych (66,8%) w trakcie ostatnich 12 miesięcy zdecydowała się jednak na 
wyjazd o charakterze turystycznym. 37,4% spośród tego grona odbyło 1 podróż, 27,9% – 2 podró-
że, a 22,8% wyjeżdżało trzy razy. Osoby, które odbyły cztery i więcej wyjazdów stanowiły 11,9% 
grupy aktywnych turystycznie respondentów.

Zróżnicowany był także rodzaj wyjazdów odbytych w ciągu ostatniego roku, a także tych 
planowanych na kolejny. Wśród badanych najczęściej podejmowane były wyjazdy w granicach 
własnego kraju. Szczegółowe informacje na ten temat zaprezentowano na rysunku 2. 

Należy zauważyć pozytywną tendencję wśród osób, które pozostają bierne w zakresie wyjaz-
dów turystycznych. Odsetek osób, które nie zamierzały wyjechać turystycznie w ciągu najbliższe-
go roku był bowiem znacznie mniejszy niż odsetek osób niewyjeżdzających w roku poprzedzają-
cym badanie. 40,2% badanych stwierdziło jednak, że na przestrzeni ostatnich lat ich aktywność 
turystyczna spada. 33,5% badanych podróżowało równie często jak kiedyś, a zdaniem 26,2% re-
spondentów ich aktywność turystyczna wraz z wiekiem wzrasta. 

Ponad połowa badanych (50,3%) preferowała wyjazdy w ciągu sezonu letniego. Nieco 
chłodniejszy okres (maj i wrzesień) wybierany był przez 14,0% badanych, dla których istotną 
jego zaletą mogły być nieco niższe ceny oraz mniejsza liczba osób przebywających w ośrodkach 
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turystycznych. Okres pozasezonowy (październik, listopad, marzec oraz kwiecień) wskazywany 
był przez 7,9% badanych. Najmniej badanych wyjeżdżało zimą – zaledwie 3,7%. Można tłumaczyć 
to troską o własne zdrowie (możliwość upadku na oblodzonej nawierzchni) lub też obawą przed 
przeziębieniem się (osoby starsze charakteryzują się mniejszą odpornością oraz szybciej ulegają 
wychłodzeniu organizmu). Innym powodem może być również znikoma liczba amatorów „białego 
szaleństwa” wśród seniorów. Co ciekawe, prawie 1/4 badanych stwierdziła, że okres, w jakim uda-
dzą się na wyjazd, jest im obojętny.
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rysunek 2. Rodzaje wyjazdów podejmowanych przez badanych w ciągu ostatniego roku i planowanych na rok 

najbliższy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Respondentami kierowały różne powody podejmowania wyjazdów turystycznych4. 
Najczęściej, jako najważniejszy powód, wskazywany był jednak cel turystyczno-wypoczynkowy 
(rys. 3).

Relatywnie częstym celem były wyjazdy w celach zdrowotnych oraz religijnych. Biorąc pod 
uwagę specyfikę badanej grupy, nie powinno wydawać się to dziwne. Ludzie starsi zdecydowanie 
częściej wyjeżdżają np. do sanatoriów czy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym celem 
poprawy swojego stanu zdrowia. Dla seniorów ponadto znacznie bardziej istotna jest sfera „sa-
crum”, stąd też zdecydowanie częściej niż pozostała część społeczeństwa odbywają oni podróże 
o charakterze religijnym.

Badani (szczególna ich młodsza część) podróżowali najczęściej w towarzystwie współmał-
żonka (48,2%). Około 17% respondentów wyjeżdżało z dziećmi i wnukami bądź przyjaciółmi. 
13,1% badanych (najczęściej kobiety) podróżowało samotnie. Na towarzystwo partnera/partnerki 
decydowało się natomiast nieco ponad 4% badanych. 

4 Żaden z badanych nie stwierdził definitywnie, że jest i pozostanie bierny pod względem podejmowania jakich-
kolwiek wyjazdów turystycznych. W związku z tym w dalszej części pracy zaprezentowano preferencje, oczekiwania 
i zachowania turystyczne całej badanej zbiorowości, czyli 328 osób.
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rysunek 3. Najważniejsze powody podejmowania wyjazdów turystycznych przez badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Respondenci mieli zróżnicowane upodobania względem najchętniej odwiedzanych regionów. 
Najczęściej pod tym względem wskazywane były tereny nadmorskie oraz góry. Więcej informacji 
na ten temat zaprezentowano na rysunku 4.
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rysunek 4. Najchętniej odwiedzane przez badanych rodzaje regionów turystycznych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Nieco dziwić może fakt, że obszary wiejskie czy leśne wskazywane były relatywnie rzadko. 
Tereny tego typu mają do zaoferowania ciszę, spokój, kontakt z przyrodą, co w przypadku osób 
starszych mogłoby wydawać się pożądane. Powodem może być niedostateczny poziom efektywno-
ści promocji turystyki wiejskiej, dzięki której nie został najwidoczniej przełamany jeszcze stereo-
typ, że wieś nie ma nic ciekawego do zaoferowania pod względem turystycznym. Opinia taka jest 
oczywiście bardzo mocno krzywdząca dla obszarów wiejskich. Wystarczy choćby jedna wizyta 
np. na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL odbywających się w Kielcach 
od 2009 roku w każdy drugi weekend kwietnia, aby uświadomić sobie potencjał turystyczny drze-
miący w obszarach wiejskich oraz atrakcyjność i różnorodność oferty skierowanej do turystów 
przybywających na wieś.
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Ponad połowa badanych (52,1%) najczęściej odbywała podróże samochodem osobowym. Jest 
to niewątpliwie najbardziej komfortowy środek transportu podczas odbywania niezbyt dalekich 
wyjazdów. Jego zaletą jest duża elastyczność planowania podróży, odzwierciedlona swobodą pod-
czas planowania trasy i czasu przejazdu. Dość często (27,1%) wybierany był także autokar. Jest to 
najtańszy środek transportu w przeliczeniu na osobę, a osoby starsze przywiązują dużą wagę do 
kosztów podróży, co w pełni uzasadnia ten wybór. 12,2% respondentów podróżowało samolotem. 
Były to osoby wypoczywające zagranicą, w związku z czym znaczna odległość od destynacji 
turystycznej wykluczała wykorzystanie innego środka transportu. Ankietowani najrzadziej po-
dróżowali pociągiem – zaledwie 8,5%. Biorąc pod uwagę ceny biletów (nawet po uwzględnieniu 
zniżek dla seniorów), konieczność transferu siebie i bagażu na dworzec i do obiektu noclegowego 
i z powrotem, a także problemy związane z wsiadaniem czy wysiadaniem z wąskich i wysoko 
umieszczonych drzwi wagonu, kolej nie wydaje się optymalnym środkiem transportu dla osób 
starszych. Być może sytuacja ta ulegnie zmianie dzięki wprowadzeniu do użytku szybkich i kom-
fortowych składów Pendolino. 

Podczas badań rozpoznano także preferencje seniorów względem obiektów noclegowych oraz 
rodzaju wyżywienia. Najchętniej na miejsce noclegu wybierane były pensjonaty oraz kwatery pry-
watne (po około 19% wskazań). 15,2% badanych wskazało tańsze hotele (1, 2 lub 3 gwiazdki). 
Około 12% respondentów preferowało hotele oferujące większy komfort, wybierało sanatoria lub 
korzystało z noclegu u rodziny lub znajomych. Rzadko wykorzystywane były natomiast gospo-
darstwa agroturystyczne i campingi (po niespełna 5% wskazań). Znaczna część badanych (39,9%) 
korzystała z wyżywienia oferowanego w obiektach noclegowych. 26,5% stołowało się w okolicz-
nych restauracjach i barach. 22,6% respondentów posiłki przygotowywało samodzielnie, a 11,0% 
zabierało gotowy prowiant z domu. Tendencje do minimalizowania kosztów są więc widoczne 
także w kwestii zarówno zakwaterowania, jak i wyżywienia. 

Celem nieco dokładniejszego rozpoznania oczekiwań dotyczących obiektów noclegowych 
wybieranych przez osoby starsze podjęto próbę wskazania najbardziej istotnych udogodnień w opi-
nii tej grupy turystów. Większość badanych jednoznacznie uznała, że najważniejsza jest łazienka 
w pokoju. Więcej szczegółów na ten temat zaprezentowano na rysunku 5.

Osoby starsze borykają się często z problemem niestrawności czy potrzebą nietrzymania lub 
częstszego oddawania moczu. Łazienka do indywidualnej dyspozycji wydaje się więc w tym przy-
padku rzeczywiście najważniejszym elementem wpływającym na komfort pobytu. 

Badani seniorzy z dużą dozą nieufności podchodzili do organizatorów i pośredników tury-
stycznych, bowiem zaledwie 17,4% z nich podczas organizacji wyjazdu skorzystało z usług biur 
podróży. Najprawdopodobniej badanym towarzyszyło przekonanie, że samodzielnie zorganizowa-
ny wyjazd będzie tańszy – 37,2% więc podjęło się tego zadania samodzielnie, a 33,5% skorzystało 
z pomocy rodziny. 8,2% respondentów uczestniczyło w wyjazdach organizowanych przez parafie. 
Najczęściej miały one charakter religijny. Rodzina i znajomi byli również wskazywani najczęściej 
(43,6%) jako źródło, z jakiego badani korzystali w celu pozyskania informacji o możliwości wyjaz-
du. Dość często korzystano również z internetu (30,5%). Pomoc biura podróży ponownie nie była 
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wykorzystywana zbyt często (11,6%). Prasa, radio i telewizja, promocyjne materiały drukowane 
czy targi i wystawy były wskazywane sporadycznie. 
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Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

rysunek 5. Niezbędne udogodnienia w miejscu zakwaterowania w opinii badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Analizując elementy istotne z punktu widzenia wyboru oferty (rys. 6) oraz powody braku po-
dejmowania wyjazdów turystycznych, dojść można do wniosku, że osoby starsze w Polsce to oso-
by o niezadowalającej sytuacji materialnej. Niezwykle często przywoływany był bowiem problem 
natury finansowej. Biorąc pod uwagę wysokość świadczeń socjalnych dla seniorów w naszym 
kraju trudno polemizować z tym faktem. 
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rysunek 6. Istotne dla badanych elementy oferty turystycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Poza ceną często wskazywana była dogodność dojazdu. Osoby starsze często borykają się 
z chorobami układu krążenia, czego efektem może być m.in. puchnięcie kończyn dolnych podczas 
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długotrwałego siedzenia. Znacznie bardziej niż dla osób młodych uciążliwe mogą być ponadto 
liczne przesiadki czy przenoszenie, często dość ciężkiego, bagażu. Co ciekawe, osoby starsze 
niewielką wagę przywiązywały do standardu obiektu i jakości wyżywienia, a także infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej. Mogło być to spowodowane odczuwaniem przez seniorów znacznie 
mniejszej potrzeby ruchu. Nie jest to jednak korzystne z pragmatycznego punktu widzenia. Jedną 
z najważniejszych funkcji turystyki względem osób starszych powinno być bowiem właśnie za-
pewnienie minimum aktywności fizycznej. Mając to na uwadze, rozpoznano dodatkowo, jakie ak-
tywności i sposób spędzania czasu preferowane były przez respondentów. Wyniki zaprezentowano 
na rysunku 7.
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Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

rysunek 7. Formy aktywności i sposób spędzania czasu preferowany przez badanych podczas wyjazdów 

turystycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Największym powodzeniem cieszyło się zwiedzanie zabytków. Niestety, bierne formy wypo-
czynku wskazywane były również często. Taki typ zachowań praktycznie w ogóle nie przyczynia 
się do realizacji jednego z najważniejszych celów turystyki wobec seniorów, jakim jest poprawa 
stanu zdrowia i zapewnienie minimum aktywności ruchowej. Ta z kolei wskazana została zale-
dwie przez 7,6% badanych. Na sytuację tę korzystny wpływ ma poniekąd znaczna popularność 
spacerów.

podsumowanie
Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki (Podsumowanie sezonu 2014…, 2015) 

w 2013 roku około 56% Polaków5 uczestniczyło w wyjazdach turystycznych. Zaledwie około 12% 
tej grupy stanowiły osoby starsze (Turystyka..., 2015, s. 190).W niedalekiej przyszłości jednak 

5 W wieku 15 i więcej lat.
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udział osób starszych w naszym społeczeństwie ulegnie niemal podwojeniu w stosunku do stanu 
obecnego – według prognoz WHO w 2015 roku w Polsce liczba osób w wieku 65 i więcej lat prze-
kroczy 13 mln. Osoby starsze, na skutek rozwoju medycyny i technologii, będą również cieszyć 
się lepszym zdrowiem, a ich sytuacja materialna powinna ulegać ciągłej poprawie. Dostrzegając 
dodatkowo fakt, iż są to osoby dysponujące znaczną ilością czasu wolnego, należy jednoznacznie 
stwierdzić, że seniorzy będą niezwykle istotnym segmentem rynku turystycznego. Efektywne wy-
korzystanie tego potencjału jest jednak możliwe dopiero po dokładnym zdiagnozowaniu i ukaza-
niu potrzeb, preferencji i oczekiwań tej grupy turystów. 

Dzięki przeprowadzeniu omawianych badań możliwe jest sformułowanie kilku wniosków 
i uogólnień. Około 1/3 badanych nie podejmowała wyjazdów turystycznych, czego najczęstszym 
powodem były bariery finansowe lub zdrowotne. Aktywna turystycznie część respondentów prefe-
rowała podróże po własnym kraju. Wyjazdy te odbywały się zazwyczaj w trakcie sezonu letniego, 
a powodem ich podjęcia były cele turystyczno-wypoczynkowe. Seniorzy podróżowali najczęściej 
w towarzystwie swojego współmałżonka, a regionami, jakie najchętniej odwiedzali, były góry 
i region nadmorski. Najczęściej wykorzystywano w tym celu samochód osobowy. Dla badanych 
istotnym wyznacznikiem podczas wyboru oferty była jej cena. Przejawiało się to także podczas 
rodzaju najczęściej wybieranych obiektów noclegowych czy sposobu wyżywienia. Znaczna część 
badanych miała także przeświadczenie, że pominięcie biura podróży jako pośrednika w trakcie 
planowania wyjazdu przełoży się na obniżenie jego kosztów. 

Prezentowane badania powinno się traktować jako przyczynek lub uznać za pilotażowe do 
szerszego i bardziej dokładnego rozpoznania omawianego zjawiska. Precyzyjne zdiagnozowanie 
preferencji i turystycznych wymagań czy zachowań osób starszych warunkuje bowiem poziom 
dopasowania zakresu oferty produktowej do ich oczekiwań, przekładając się tym samym na jej 
atrakcyjność. 

Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości rozwoju turystyki wśród tej grupy społecznej, nie-
zbędne wydaje się podjęcie przez państwo odgórnych inicjatyw. Chodzi tu przede wszystkim o sze-
roko zakrojoną akcję „propagandową” dotyczącą uświadamiania pozytywnego wpływu aktywno-
ści ruchowej i turystycznej na fizyczne i psychiczne samopoczucie osoby starszej. Działania takie 
są w praktyce bardzo rzadko spotykane i nie dotyczą w zasadzie ludności wiejskiej. Nadmieniając 
natomiast bardzo często wskazywane przez badanych bariery o charakterze finansowym, niezwy-
kle istotne wydaje się uczynienie turystyki dla tego segmentu bardziej dostępną. Jako jeden z nie-
wielu można tu wyróżnić projekt Calypso, który realizowany był przez kilka lat za sprawą UE 
w Hiszpanii, w ramach programu „Europe Senior Tourism” i polegał na dofinansowaniu wyjazdów 
turystycznych m.in. dla seniorów z krajów europejskich i ich opiekunów (odbywanych poza sezo-
nem), w wysokości od 100 do 150 EUR. Udział osób mających świadomość istnienia tego projektu 
wśród badanych wynosił… niespełna 6%. 
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characteristics of tourist activity of seniors in poland

Keywords tourism, seniors, elderly, expectations and preferences

Abstract The elderly will be an increasingly important segment of the tourist market. In order to effectively 
use this potential and to create an attractive offer for seniors it is necessary to earlier diagnosis of 
their expectations, preferences, and behaviors of tourist. In this article author presented the level 
of participation of older people in tourism, reasons and barriers to taking trips, their form and 
frequency, sources of information and rationale for selection specific offer, the organization of trips, 
the preferred company, means of transport, period, direction, type of board and lodging and the type 
of activity and way to spend time during the trip. The study was conducted among 328 people aged 
60 and older.
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Słowa kluczowe Strategiczna Karta Wyników, turystyka, hotelarstwo 

Streszczenie Autorzy niniejszej pracy prezentują zastosowanie Strategicznej Karty Wyników (SKW) 
w procesie zarządzania obiektem hotelowym. W artykule przedstawiono charakterysty-
kę SKW, jej genezę oraz perspektywy i mierniki wykorzystywane przez to narzędzie. 
W dalszej części pracy przedstawiono wpływ cech branży hotelarskiej i specyficznych 
właściwości produktu turystycznego, które należy uwzględnić podczas opracowywania 
SKW dla firmy hotelarskiej.

Wprowadzenie
Procesy, koncepcje i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwami są nie-

ustannie rozwijane i doskonalone. Rozwój ten jest konsekwencją dostosowywania się przedsię-
biorstw i nauk o zarządzaniu do dynamicznie zachodzących zmian w otoczeniu biznesowym, 
w tym nasilania się konkurencji i postępującej globalizacji. Istotnym czynnikiem wpływającym 
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na rozwój, doskonalenie i opracowywanie nowych systemów zarządzania są zagrożenia zjawi-
skami kryzysowymi. Aby przedsiębiorstwo mogło skutecznie funkcjonować w takim otoczeniu, 
niezbędne jest określenie odpowiedniej wizji i strategii działania. By skutecznie je realizować, 
konieczne jest stosowanie narzędzi, które pozwalają wyznaczać odpowiednie cele krótko- i długo-
terminowe, umożliwiające monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych celów w czasie, a także 
wyciąganie wniosków i uczenie się z przeszłych osiągnięć i porażek. Jednym ze współczesnych 
narzędzi zarządzania oferującym takie możliwości jest Strategiczna Karta Wyników (SKW).

Branża turystyczna charakteryzuje się szczególnymi cechami, które wyróżniają ją spośród 
pozostałych. Po pierwsze, tworzy ją wiele przedsiębiorstw o różnorodnym charakterze funkcjono-
wania i oferowanych usług (transport osób, noclegi, sport i rekreacja, gastronomia itd.) (Gołembski, 
2009, s. 256). Ponadto przedsiębiorstwa skupione na obsłudze ruchu turystycznego są silnie podat-
ne na zjawisko sezonowości, a w wielu przypadkach także na panujące wśród konsumentów trendy. 
Równie duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych ma sytuacja ekonomiczna 
w kraju i na świecie. Kryzys gospodarczy może silnie wpływać na strukturę i wielkość rynku tu-
rystycznego. W przypadku gdy kryzys dotyczy państwa, w którym funkcjonuje dane przedsiębior-
stwo, klienci krajowi w obliczu trudnej sytuacji finansowej mogą rezygnować z zakupu produktów 
turystycznych, często uważanych za dobro wyższego rzędu lub produkt luksusowy. Słaba pozycja 
waluty w takiej sytuacji może przyciągać konsumentów zagranicznych z państw niedotkniętych 
kryzysem, zwiększając tym samych ich udział w popycie na produkty turystyczne w kraju.

Równie istotnymi czynnikami wpływającymi na zarządzanie przedsiębiorstwem turystycz-
nym jest natura oferowanego produktu i jego cechy charakterystyczne. Produkt turystyczny ofe-
rowany klientowi końcowemu zazwyczaj jest pakietem tworzonym przez szereg „podproduktów” 
(Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2005, s. 99), dlatego narzędzia zarządzania muszą być przysto-
sowane do wytwórcy konkretnego dobra lub usługi. W niniejszej pracy skupiono się na usługach 
hotelarskich, będących istotnym elementem wpływającym na obsługę ruchu turystycznego.

Celem pracy jest identyfikacja cech charakterystycznych produktu turystycznego i branży 
hotelarskiej mających istotny wpływ na zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w procesie 
zarządzania hotelem. Realizacja tego celu może posłużyć do opracowania takiego narzędzia dla 
obiektu hotelarskiego, zwiększając tym samym nie tylko wydajność procesów wewnętrznych 
przedsiębiorstwa, lecz przyczyniając się również do wzrostu wartości dodanej odbieranej przez 
klienta. To z kolei może mieć wpływ na jakość obsługi ruchu turystycznego przez dany hotel.

strategiczna karta wyników – charakterystyka narzędzia
Autorami opracowanej na początku lat 90. XX wieku koncepcji Strategicznej Karty Wyników 

(Balanced Scorecard (BSC)) są R.S. Kaplan i D.P. Norton (2009, s. 15). Podstawowym celem SKW 
jest zapewnienie realizacji strategii rozwoju, jaką wyznaczyło przedsiębiorstwo (Nowak, 2010). 
W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma nazwami tego narzędzia, wynikającymi 
z różnorodności przyjmowanego tłumaczenia poszczególnych składowych angielskiej nazwy – 
Balanced Scorecard (Kaplan, Norton, 2009, s. 15):
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 – słowo balanced jest tłumaczone jako: strategiczna, zrównoważona, zbilansowana lub 
kompleksowa,

 – słowo scorecard jako: karta wyników, tablica wyników, karta osiągnięć lub karta dokonań.
W niniejszej publikacji przyjęto popularne tłumaczenie: Strategiczna Karta Wyników. SKW 

opiera się na wizji i strategii firmy, rozumianej jako koncepcja działania w dłuższym horyzon-
cie czasu, uwzględniająca zmiany zewnętrzne i wewnętrzne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 
(Kaplan, Norton, 2009), przekładając je na mierzalne, możliwe do monitorowania cele postrzega-
ne w wielu perspektywach (Cholewicka-Goździk, 2002, s. 6–9). Po opracowaniu głównej SKW, 
zostaje ona przełożona na niższe hierarchicznie jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie, po-
przez tworzenie kolejnych kart dla poszczególnych jednostek. Proces przekładania kart, a zatem 
również strategii, na kolejne szczeble przedsiębiorstwa, nazywany jest kaskadowaniem (Kuchta, 
Ryńca, 2006, s. 87). Proces ten przebiega dla każdego przedsiębiorstwa indywidualnie, można 
w nim jednak rozróżnić dwie fazy. Składają się na nie: projektowanie wdrażania SKW oraz właści-
wy proces kaskadowania (Karmańska, 2006, s. 374).

Wprowadzenie SKW do przedsiębiorstwa może być procesem długotrwałym i złożonym, 
wymagającym nakładu zasobów i czasu. Narzędzia tego nie można traktować jak rozwiązania go-
towego do użycia (Doran, Haddad, Chow, 2002). Wymaga ono dostosowania do zaistniałych oko-
liczności i wymagań przedsiębiorstwa. Ponadto, nie jest to jednorazowe wydarzenie, lecz proces 
trwały, polegający na ciągłym monitorowaniu, uczeniu się, przyjmowaniu informacji zwrotnych 
i dostosowywaniu.

SKW w swojej strukturze wyodrębnia cztery perspektywy (Brzóska i in., 2011, s. 12):
 – finansową, która ocenia, w jaki sposób przedsiębiorstwo postrzegane jest przez właścicieli,
 – klientów, która ukazuje, w jaki sposób firma tworzy wartość dla konsumentów,
 – procesów wewnętrznych, która skupia się na priorytetowych procesach umożliwiających 

dostarczenie wartość klientom i właścicielom,
 – rozwoju i uczenia się, która skupia się na pracownikach, ich rozwoju i satysfakcji z realizo-

wanych działań oraz na wyciąganiu wniosków z poprzednich wyników.
Można zatem powiedzieć, że SKW jest tworzona w oparciu o strategię przedsiębiorstwa, dając 

jej mierzalny wyraz w postaci wskaźników pozwalających na kontrolowanie rozwoju firmy z czte-
rech wymienionych perspektyw.

W perspektywie finansowej SKW ujmuje stan przedsiębiorstwa w postaci mierników fi-
nansowych, ukazujących, czy realizowana strategia przyczynia się do poprawy wyników ekono-
micznych firmy. Do celów finansowych można zaliczać: zysk operacyjny, ekonomiczną wartość 
dodaną itd. SKW może również zawierać wskaźniki finansowe, należące do grup: płynności, pro-
duktywności (np. majątek trwały, majątek obrotowy itd.), wspomagania finansowego i rentowności 
(np. rentowość sprzedaży, majątku lub kapitału własnego) (Krajweski, 2014).

Perspektywa klienta określa klientów i segmenty rynku, w jakich przedsiębiorstwo planuje 
swoją działalność. SKW w tym aspekcie wykorzystuje takie mierniki efektywności, jak satysfak-
cja klientów, udział w rynku docelowym, utrzymanie i zdobywanie klientów (Brzóska i in., 2011, 
s. 15). Oprócz uniwersalnych mierników sprawdzających się w każdym przedsiębiorstwie, SKW 
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powinna zawierać wskaźniki wartości oferowanej klientom, specyficzne dla danego segmentu 
klientów i rynku, na którym przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność.

SKW w trzeciej perspektywie koncentruje się na procesach, które przyczyniają się do zwięk-
szenia satysfakcji klientów i właścicieli przedsiębiorstwa (w przeciwieństwie do tradycyjnych sys-
temów pomiaru efektywności, które skupiają się na usprawnieniu jakości, kosztu i czasu wyko-
nania zadań). Nierzadko pozwala to na identyfikację nowych procesów, które należy doskonalić, 
aby sukcesywnie realizować przyjętą strategię (Kaplan, Norton, 2009, s. 43). Ponadto, trzecia per-
spektywa dotyczy również personelu. Utrzymywanie dobrych pracowników i ciągłe doskonalenie 
kadry prowadzi do poprawy jakości świadczonych przez nich usług (Evans, 2005, s. 381).

Czwarta perspektywa SKW (rozwoju i uczenia się) pozwala na identyfikację zasobów ma-
jących istotny wpływ na długoterminowy rozwój i doskonalenie działalności przedsiębiorstwa. 
Zdolność organizacji do uczenia się może mieć trzy źródła (Kaplan, Norton, 2009, s. 44): ludzi, 
systemy oraz procedury. Cele formułowane w tej perspektywie, podobnie jak w przypadku per-
spektywy klientów, można wyrażać przy pomocy następujących mierników (Kaplan, Norton, 
2001):

 – podstawowych, takich jak rotacja personelu, satysfakcja pracowników, szkolenia 
i umiejętności,

 – specyficznych czynników sukcesu, determinujących wartość mierników podstawowych 
w przyszłości, formułowanych na podstawie indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa 
oraz otoczenia i rynku, na którym funkcjonuje.

W SKW wizja i strategia firmy zostaje przełożona na cele strategiczne przypisane do jednej 
z czterech perspektyw. Dokument Strategicznej Karty Wyników zawiera miejsca pozwalające na 
wyznaczenie jednostki pomiaru stopnia realizacji danego celu. Kolejną zamieszczoną w karcie 
pozycją jest wielkość celu, jaką przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć. Ostatnią pozycją wyszczegól-
nioną w SKW dla każdej perspektywy jest działanie, jakie należy podjąć, aby dany cel osiągnąć. 

Skuteczne wdrożenie SKW w struktury przedsiębiorstwa może przynieść wiele pozytyw-
nych efektów, takich jak (Friedag, Schmidt, 2004): wzrost zysków, redukcja kosztów, wzmocnienie 
pozycji przedsiębiorstwa na rynku, zwiększenie wydajności i efektywności, lepsze zarządzanie 
wiedzą.

SKW nie jest sztywnym narzędziem, wymuszającym ujmowanie stanu przedsiębiorstwa we 
wszystkich czterech perspektywach, lecz stanowi wzorzec. Narzędzie to nie odrzuca możliwości 
poszerzenia karty o dodatkowe perspektywy lub pominięcie którejś ze wzorcowych, jeśli istnieje 
ku temu jakaś przesłanka (lub potrzeba). Można się spotkać z zastosowaniem perspektywy: pu-
blicznej, ochrony środowiska, komunikacji (wewnętrznej oraz zewnętrznej), grupy kapitałowej, 
dawców kapitału, konkurencji lub organizacyjnej (Nita, 2008, s. 472).
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charakterystyka produktu turystycznego i jej wpływ na zarządzanie obiektem hotelowym 
z wykorzystaniem skW

Rozpatrując SKW jako narzędzie wspomagające proces zarządzania hotelem, można przybli-
żyć niektóre z elementów tworzących jej kolejne perspektywy. W przypadku hoteli klientami są 
przede wszystkim uczestnicy ruchu turystycznego, rozumiani jako osoby czasowo przemieszcza-
jące się w związku z ich potrzebami wypoczynkowymi, poznawczymi, rozrywkowymi, zdrowot-
nymi itd. (Bar, Doliński, s. 19). Zatem perspektywa klienta w SKW powinna koncentrować się na 
tworzeniu odpowiedniej jakości usług spełniających wymagania uczestników ruchu turystycznego.

Jak zauważa A. Panasiuk (2007, s. 140), jakość jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na 
poprawę konkurencyjności produktów turystycznych, na ich ciągłe doskonalenie. Jakość, w przy-
padku hoteli, tworzy obsługa hotelowa. Zatem zapewnienie oczekiwanej przez klienta jakości wy-
maga nie tylko odpowiednich procedur i technik ich świadczenia, ale także odpowiednio wykwa-
lifikowanej kadry pracowniczej (Panasiuk, 2007, s. 143; Rapacz, 1994, s. 240). W SKW znajduje to 
przełożenie w trzeciej perspektywie (procesów wewnętrznych).

Tworząc SKW, oprócz aspektów i mierników charakteryzujących każdą działalność gospodar-
czą (jak np. wskaźniki finansowe), należy uwzględnić charakterystykę produktu przedsiębiorstwa, 
otoczenia, w którym funkcjonuje i ogólną specyfikę branży. G. Gołembski (2009, s. 293–297) wy-
mienia szereg cech branży hotelarskiej. Do najważniejszych, wpływających na konstrukcję SKW, 
można m.in. zaliczyć:

1. Stały potencjał – tworzy go wartość budynków i urządzeń koniecznych do świadczenia 
usług. Potencjał ten jest źródłem wysokich kosztów eksploatacyjnych (zwłaszcza stałych) 
przedsiębiorstwa.

2. Zapotrzebowanie na inwestycje – funkcjonowanie obiektu hotelarskiego jest uzależnio-
ne od jego wyposażenia i infrastruktury. Aby hotel mógł zachować swój poziom konku-
rencyjności, konieczne są ciągłe nakłady inwestycyjne.

3. Kapitałochłonność w hotelarstwie – branża hotelarska cechuje się niskim współczynni-
kiem sprzedaży do zaangażowanego kapitału.

Podczas tworzenia SKW dla obiektu hotelowego, mając na uwadze stały potencjał branży 
hotelarskiej i jej dużą kapitałochłonność, należy mieć na uwadze typowy dla tego typu działal-
ności wysoki udział kosztów stałych w ogóle kosztów działalności. Ustalając poziom, jaki mogą 
przyjmować mierniki finansowe w SKW, należy przyjąć inne (wyższe) dopuszczalne poziomy, niż 
miałoby to miejsce w pozostałych branżach. Dotyczy to wskaźników uwzględniających koszt stały 
i udział sprzedaży do zaangażowanego kapitału. Podobnie będzie w przypadku wydatków i zobo-
wiązań związanych z inwestycjami. Ponieważ działalność hotelarska opiera się na wyposażeniu 
i infrastrukturze, poziom wydatków inwestycyjnych może przyjmować wielkości, które byłyby 
alarmujące w przypadku innego typu działalności. 

Strategia hotelu powinna również uwzględniać pozostałe cechy wyróżniające hotelarstwo 
spośród innych branż. Nienamacalność usługi hotelowej jest jedną z nich (Hassanien, Dale, Clarke, 
2010, s. 22). Pomimo tego, że branża hotelarska spaja wiele elementów namacalnych, wartość 
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kreowanej usługi opiera się na aspektach tworzonych przez to, co niematerialne. Oznacza to, że 
usługa świadczona przez hotel nie może zostać doświadczona zmysłami przed zakupem, gdyż 
jest ona ogółem wrażeń, doświadczeń i atmosfery doświadczanej przez klienta (Langviniene, 
Daunoraviciute, 2013, s. 906). Ujęcie tego aspektu w SKW można zawrzeć w trzech perspekty-
wach. Pierwszą z nich jest perspektywa klienta, która pozwala monitorować, za pomocą badań 
nad opinią i doświadczeniami gości hotelu, satysfakcję klienta z wartości nienamacalnych. Drugą 
zaś jest perspektywa procesów wewnętrznych. Umożliwia ona wyznaczenie celów dla działań 
marketingowych, które z kolei mogą przyczynić się do przybliżenia klientowi oferowanych przez 
hotel wartości niematerialnych. Ostatnią perspektywą w SKW, która pozwala kontrolować nie-
namacalny charakter usługi hotelowej, jest perspektywa rozwoju i uczenia się, gdyż dotyczy ona 
personelu. Osoby zatrudnione w hotelu i mające styczność z klientem, w dużej mierze wpływają 
na aurę miejsca, a w konsekwencji na odczucia gości. Wpływ ten można monitorować przy po-
mocy wskaźników dotyczących pracowników, takich jak np. ilość ukończonych szkoleń, stosunek 
skarg do pochwał pozostawionych przez gości itd. Kolejną cechą usługi hotelarskiej jest jej nie-
trwałość (Reid,Bjanic, 2009). Czas wytworzenia usługi hotelarskiej jest ograniczony i nie może 
zostać przełożony poza moment zakupu (Langviniene, Daunoraviciute, 2013, s. 906). Odbiciem tej 
cechy w SKW mogą być działania kluczowe, dążące do minimalizacji przestojów w pracy hotelu 
i czasów oczekiwania klientów. Miarami, jakie można w tym przypadku zastosować, w perspek-
tywie procesów wewnętrznych, są wskaźniki dotyczące czasu, np. czas potrzebny na przygoto-
wanie pokoju dla nowego gościa, czas potrzebny na rejestrację i przyjęcie gościa, czas realizacji 
zamówienia z pokoju itp. Ponadto, nietrwałość usługi hotelowej powinna zostać uwzględniona 
w działaniach marketingowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży w okresach niskiego 
obłożenia hotelu. Miarami, jakie można zastosować w SKW dla tych celów, są np. stosunek obłoże-
nia hotelu do obłożenia uzyskanego w poprzednim okresie, wynik finansowy uzyskany w danym 
okresie, zasięg i skuteczność działań promocyjnych itp. Jedną ze specyficznych cech wielu produk-
tów turystycznych jest heterogeniczność, która dotyczy również usług hotelarskich (Langviniene, 
Daunoraviciute, 2013, s. 906). Samo zastosowanie SKW może przyczynić się do zmniejszenia róż-
norodności świadczonych usług w jednostkach należących do tej samej sieci hoteli. Standaryzacja 
może nastąpić w przypadku, gdy SKW zostanie opracowana odgórnie dla poszczególnych jedno-
stek w sieci. Ponadto, można wymienić szereg cech branży hotelarskiej, dających źródło potrzebie 
opanowania przez menadżerów i obsługę hotelową specyficznych postaw i umiejętności (Whitelaw 
i in., 2009, s. 1). Pierwszą z nich jest różnorodność kulturowa, wyznaniowa i etniczna, która wyma-
ga opanowania przez gości i obsługę hotelową wysokiego stopnia komunikatywności oraz zdolno-
ści interpersonalnych. Jako kolejną cechę można wymienić fakt nazywania klienta hotelu gościem. 
Stosowanie takiej terminologii w hotelarstwie wynika z pewnego ogólnego stosunku przejętego 
przez hotele wobec klientów i oddaje charakter świadczonej usługi. Również ta cecha branży hote-
lowej wymaga od pracowników zdolności budowania specyficznej relacji z klientem. Dodatkowo, 
działalność hotelarska charakteryzuje się szczególnymi zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa 
dla obsługi hotelowej. Źródłami tych niebezpieczeństw mogą być: terroryzm, pożary, agresywni 
goście hotelowi, mogący znajdować się pod wpływem substancji odurzających itp. Wszystkie te 
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czynniki mogą znaleźć odbicie w SKW w postaci celów wyznaczonych dla pracowników hotelu, 
przypisanych do perspektywy rozwoju i uczenia się, w postaci ilości odbytych szkoleń przeciw-
pożarowych, seminariów dotyczących bezpieczeństwa, różnorodności kulturowej i wyznaniowej, 
stopnia znajomości języków obcych przez pracowników mających kontakt z gośćmi hotelowymi.

W literaturze przedmiotu często wymienia się szereg ogólnych cech produktu turystycz-
nego, by następnie przeanalizować ich wpływ na poszczególne aspekty działalności turystycz-
nej (Naramski i in., 2014, s. 124–126). Podobnie można postąpić podczas opracowywania SKW 
dla obiektu hotelarskiego. Wśród najistotniejszych cech wspólnych dla produktów turystycz-
nych można wyróżnić (Altkorn, 2006, s. 21–22; Gołembski, 2009, s. 31–32): sezonowość, brak 
możliwości magazynowania, złożoność, jedność procesu wytwarzania, wymiany i konsumpcji, 
komplementarność.

Wszystkie z wymienionych cech wpływają na działalność hoteli, gdyż nocleg jest jednym 
z elementów tworzących podstawowy pakiet produktu turystycznego (Kaczmarek i in., 2005, 
s. 99). SKW jest narzędziem pozwalającym na monitorowanie działalności przedsiębiorstwa 
i wskazywanie obszarów, w których istnieje możliwość poprawy tej działalności. Sezonowość jest 
silnym zjawiskiem obserwowanym w branży hotelarskiej, zwłaszcza w obiektach, które znajdują 
się w regionach opartych na walorach turystycznych. Dlatego uwzględnienie tego zjawiska pod-
czas projektowania i wdrażania SKW może mieć istotny wpływ na uzyskiwane efekty. Wielkości 
wyrażone w poszczególnych miernikach należałoby rozdzielić przynajmniej na dwie grupy: war-
tości mierzone w trakcie sezonu turystycznego i wielkości uzyskiwane poza sezonem. Take po-
dejście może przyczynić się do identyfikacji działań, jakie należy podejmować w konkretnych 
okresach działalności hotelu w ciągu roku, w celu uzyskania lepszych wyników całorocznych. 
Potrzebę szczegółowego rozróżniania osiąganych efektów dodatkowo uzasadnia druga właści-
wość produktu turystycznego, jaką jest brak możliwości magazynowania. Można przypuszczać, 
że działania mające na celu minimalizację strat wynikających z niepełnego wykorzystania pojem-
ności hotelu, są jednym z podstawowych zadań realizowanych przez obiekty hotelowe (zwłaszcza 
w okresie poza sezonem turystycznym, jeśli lokalizacja hotelu wystawia działalność na wpływ 
tego zjawiska). Strategiczna Karta Wyników może nie tylko monitorować stopień wykorzystania 
możliwości hotelu, ale może się także przyczynić do identyfikacji obszarów działalności, których 
udoskonalenie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie możliwości obiektu.

Trzecią z wymienionych cech produktu turystycznego jest jego złożoność. Z perspektywy za-
rządzania obiektem hotelarskim konieczne jest rozpoznanie elementów pakietu turystycznego wy-
chodzącego poza ofertę noclegową. Wynika to również z ostatniej z wymienionych cech – komple-
mentarności. Popyt na produkt turystyczny wynika z popytu na pozostałe dobra i usługi, w tym na 
usługi transportowe i noclegowe (Altkorn, 2006, s. 21–22). Ponieważ dobra i usługi tworzące pro-
dukt turystyczny wzajemnie się uzupełniają, można przyjąć, że wpływ ten jest obustronny. SKW 
powinna zatem odnosić się do czynników wykraczających poza bezpośrednią działalność hote-
lu, lecz determinujących natężenie ruchu turystycznego w jego otoczeniu. Podejmowanie działań 
wpływających na te czynniki może być w wielu przypadkach trudne lub niemożliwe. Nie oznacza 
to jednak, że nie należy ich monitorować. Wiedza, wynikająca z takich informacji, może pozwolić 
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na zrozumienie wpływu pozostałych elementów pakietu turystycznego, na działalność hotelu i do-
stosowanie do nich strategii przedsiębiorstwa.

Kolejna z wymienionych cech produktu turystycznego to jedność procesu wytwarzania, wy-
miany i konsumpcji. Rozważając tę właściwość w kontekście opracowywania SKW dla hotelu, 
będzie się ona przekładać na perspektywę klienta. Nocleg stanowi usługę hotelową, która jest 
wytwarzana bezpośrednio w miejscu konsumpcji. Uniemożliwia to standaryzację usługi hotelowej 
(Gołembski, 2009, s. 32), gdyż o jakości produktu decyduje przede wszystkim subiektywna ocena 
klienta, a ta w dużej mierze wynika z zachowania obsługi hotelowej (tworzona atmosfera, profesjo-
nalizm, uprzejmość, indywidualne podejście itd.). Aspekt ten powinien zostać uwzględniony przez 
SKW w ujęciu perspektywy klienta, poprzez utworzenie odpowiednich mierników zadowolenia 
konsumentów z poszczególnych elementów składających się na ogólne wrażenia z pobytu w hotelu.

Kolejnym źródłem mierników działalności hotelarskiej zawartych w SKW mogą być czynniki 
determinujące charakter usługi turystycznej. M. Turkowski (2003) dzieli je na trzy grupy: 

 – cechy zewnętrze produktu turystycznego, takie jak: rodzaj zakładu, kategoria zakładu, lo-
kalizacja obiektu, wygląd i otoczenie, stan techniczny, wyposażenie pokoi i pomieszczeń 
o ogólnym dostępie,

 – podstawowa użyteczność produktu turystycznego, którą w przypadku hotelu są zapewnie-
nie noclegu i posiłków,

 – suma użyteczności, będąca łącznym efektem poprzednich cech, postrzegana różnorodnie 
dla odmiennych rodzajów obiektów hotelarskich.

Ponieważ działalność hotelarska opiera się głownie na dwóch rodzajach usług – gastrono-
micznej i noclegowej, uzasadnionym jest podjęcie w SKW kolejnej dywersyfikacji. Dzięki temu 
możliwe jest oddzielenie wyników jednego obszaru działalności hotelu od pozostałych. Tym sa-
mym pozwala to na lepszą identyfikację zakresów, w których możliwe jest podejmowanie działań 
optymalizacyjnych, wynikających ze strategii firmy.

Ostatnim istotnym elementem, jaki powinien zostać uwzględniony podczas tworzenia SKW, 
jest otoczenie hotelu jako przedsiębiorstwa. Można tutaj posłużyć się szeroko stosowanym podzia-
łem otoczenia na (Griffin, 2013, s. 100–117):

 – zewnętrzne, do którego zalicza się wymiary: socjokulturowy, techniczny, polityczno-
-prawny oraz międzynarodowy,

 – wewnętrze, składające się z: konkurentów, producentów, klientów i odbiorców, dostawców 
i kooperantów, instytucji finansowych oraz sojuszników.

Ponieważ SKW jest narzędziem przekładającym strategię przedsiębiorstwa na działanie, stra-
tegia hotelu powinna być dostosowana do warunków narzuconych przez otoczenie zewnętrzne 
przedsiębiorstwa, a także uwzględniać obustronny wpływ otoczenia wewnętrznego. Strategiczna 
Karta Wyników równoważy miary finansowe i niefinansowe przedsiębiorstwa. Chociaż te pierw-
sze często bywają niesłusznie jedynym źródłem wiedzy o stanie przedsiębiorstwa hotelowego 
(Brander Brown, McDonnel, 1995, s. 7), nie można ich lekceważyć. Czynniki ekonomicznej opła-
calności hotelu można podzielić z uwagi na kryterium otoczenia, z którego pochodzą oraz ich 
zmienności lub stałego charakteru (Tulibacki, 2009, s. 51):
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 – czynniki zewnętrzne stałe: lokalizacja hotelu, infrastruktura i klimat,
 – czynniki zewnętrzne zmienne: dynamika ruchu turystycznego, sezonowość, dostępność 

i pogoda,
 – czynniki wewnętrzne stałe: gotowość świadczenia usług, praca wielozmianowa, wielkość 

i różnorodność usług hotelarskich,
 – czynniki wewnętrzne zmienne: koszty własne, płynność kadr i zmienność zakresu usług.

Wpływ niektórych z wymienionych czynników zewnętrznych może być równoważony przez 
realizację celów operacyjnych, ujętych w SKW. Celami takimi mogą być: powiększenie infrastruk-
tury o wskazane obiekty, przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnych prowadzących do 
określonych rezultatów, budowa wizerunku, dywersyfikacja. Realizację tych celów mogą wyrażać 
mierniki w postaci: nakładów inwestycyjnych, zasięgu i efektów promocji, badań nad wizerun-
kiem firmy wśród obecnych i potencjalnych klientów hotelu, ilości wprowadzonych innowacji. Zaś 
w przypadku czynników wewnętrznych celami mogą być: osiągnięcie wskazanego poziomu rotacji 
personelu, zapewnienie szybkiej i kompetentnej obsługi każdego dnia w ciągu całego roku, osią-
gnięcie wskazanego udziału kosztów własnych w całości kosztów przedsiębiorstwa itd. Wskaźniki 
stosowane podczas pomiaru stopnia realizacji tych celów będą przyjmowały postać: stopy rota-
cji personelu, ilości dni niedyspozycji hotelu w ciągu roku, czasu oczekiwania gościa na recepcji 
lub czasu oczekiwania potencjalnego klienta na uzyskanie informacji mailowej lub telefonicznej, 
udziału kosztów zmiennych w sumie kosztów przedsiębiorstwa itd.

podsumowanie
Praca poświęcona została zagadnieniu zastosowania Strategicznej Karty Wyników w proce-

sie zarządzania obiektem hotelarskim. SKW jest narzędziem zarządzania przekładającym wizję 
i strategię firmy na działanie, postrzegane w klasycznym podziale na cztery perspektywy: klienta, 
finansowej, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Aby opracować i skutecznie wdrożyć SKW 
do przedsiębiorstwa, niezbędnym jest ustalenie odpowiednich mierników zarówno opisujących 
obecne działanie firmy, jaki i umożliwiających wyznaczenie celów strategicznych do osiągnięcia 
w przyszłości. Część mierników jest uniwersalna dla większości przedsiębiorstw (np. mierniki 
finansowe), pozostałe zaś wynikają z typu prowadzonej działalności i określonej przez konkret-
ną firmę strategii. Dlatego też autorzy przedstawili charakterystykę trzech najważniejszych grup 
czynników, które należy uwzględnić podczas opracowywania SKW dla hotelu. Były nimi: cechy 
produktu turystycznego, czynniki determinujące charakter usługi hotelowej oraz otoczenie przed-
siębiorstwa. Praca zawiera opis wpływu tych czynników na konstrukcję SKW i aspektów działal-
ności hotelarskiej, które można przełożyć na mierniki w tym narzędziu.

Przedstawione opracowanie może posłużyć jako podstawa do dalszych prac poświęconych 
zagadnieniu SKW w hotelarstwie, zwłaszcza w zakresach: opracowania procedury wdrożenia 
SKW do hotelu, wyznaczenia nowych perspektyw, które mogą zostać ujęte w SKW oraz opraco-
wania konkretnych wskaźników opisujących przedsiębiorstwo hotelarskie w każdej z perspektyw 
ujętych w karcie. Zastosowanie SKW w hotelu może zaowocować wzrostem konkurencyjności 
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przedsiębiorstwa, wzrostem wydajności procesów wewnętrznych, poprawieniem warunków pracy, 
a także zadowolenia pracowników, prowadzących w konsekwencji do polepszenia usług świadczo-
nych klientom. Wszystko to prowadzi do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a także 
doskonalenia jakości obsługi ruchu turystycznego.
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strategiczna karta Wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi

the balanced scorecard in hotel managment
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Abstract The paper presents a concept for the application of Balanced Scorecard in hotel management 
processes. The paper also introduces the characteristics of BSC: its genesis, perspectives and 
measurers used within this tool. Further the authors discuss the impact of characteristic features of 
the hotel industry and touristic product, which have to be taken into account when creating a BSC 
for a hotel.
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Słowa kluczowe usługi hotelarskie, personel

Streszczenie W literaturze przedmiotu podkreśla się istotne znaczenie personelu w usługach w budo-
waniu relacji z klientem. W pracy podjęto próbę określenia znaczenia, jakie ma personel 
różnych szczebli w świadczeniu usług hotelarskich. Materiałem do zaprezentowanych 
rozważań były badania własne zrealizowane w hotelu wśród trzech grup osób, to jest 
gości hotelowych (100 respondentów), personelu (14 pracowników różnych działów) 
i menedżera hotelu (1 osoba). 
Rezultaty badań dotyczące czynników wpływających na jakość usług wskazują, że an-
kietowani goście i pracownicy mają podobne poglądy na ten temat. Zbliżone wartości 
dla obu grup miały miła i kompetentna obsługa (wskazania 46% gości i 50% personelu) 
oraz wygląd i wyposażenie hotelu (wskazania 41% gości i niemal 43% personelu), czyli 
dwa z najważniejszych czynników wpływających na ocenę jakości usług hotelarskich. 
Wyniki różniły się nieco jeśli chodzi o atmosferę pobytu (wskazania 16% gości i 28,6% 
personelu), szybkość i dokładność świadczenia usług (wskazania 36% gości i 50% per-
sonelu) oraz zgodność z wyobrażeniem klienta (wskazania 39% gości i 28,5% personelu). 
Uśmiech, życzliwość i uprzejmość zostały najwyżej ocenione przez obie badane grupy. 
Zupełnie odmienne są natomiast opinie dotyczące wykształcenia i przygotowania za-
wodowego oraz znajomości języków obcych. Goście zaznaczali te atuty na czołowych 
pozycjach, a pracownicy z kolei na ostatnich. Menadżer stwierdziła, że sukces zależy od 
personelu, a w najwyższym zakresie od wykształcenia zawodowego. 

Wprowadzenie
Hotelarstwo i turystyka to trudne branże pod względem pracy i wymagań stawianych pra-

cownikom. Praca związana z obsługą klienta jest ciekawa, ale też trudna i odpowiedzialna. Nie 
wystarczy posiadanie określonego zasobu wiedzy, ale trzeba mieć też odpowiednie predyspozycje 
i cechy charakteru pozwalające rozwijać się w tego rodzaju działalności. Hotelarze dobrze wiedzą, 
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że od dobrego wyboru personelu lub właściwie wyszkolonego i wyselekcjonowanego zależy bardzo 
wiele. Obsługa bowiem wpływa na opinię o hotelu, tworzy atmosferę pobytu, kreuje wizerunek 
obiektu, decyduje o ocenie jakości usług hotelarskich oraz bezpośrednio buduje relacje z klientem. 

Ponadto praca personelu hotelowego jest pracą zespołową, a wszyscy pracownicy są człon-
kami określonych grup pracowniczych. Największa odpowiedzialność za wizerunek hotelu, za 
dobre samopoczucie gości w czasie pobytu, za gotowość ich powrotu w przyszłości i wyrażanie 
dobrej opinii o hotelu po jego opuszczeniu, spoczywa na pracownikach kontaktowych. Są to osoby 
bezpośrednio obsługujące gości ( front office, front stage), pracownicy pierwszej linii, zatrudnieni 
w recepcji i służbie parterowej, w gastronomii hotelowej (głównie obsługa sali, szef kuchni i ku-
charze przygotowujący posiłki w ramach stacji gotowania „na żywo”) oraz pracownicy innych 
zespołów hotelowych obsługujący gości (np. specjaliści ds. sprzedaży, animatorzy, tłumacze, fry-
zjerzy, kamerdynerzy), a także personel zaplecza (pracownicy pomocniczy, niekontaktujący się 
z klientami – back office, back stage). Pracę w tych działach charakteryzuje zmianowość i często 
duża dynamika wykonywanych zadań.

Wśród wymagań charakteryzujących pracownika hotelu bezpośrednio obsługującego klien-
ta, różni autorzy (Kachniewska, 2002; Kruczek, 2004; Kaczmarek i in., 2005; Panasiuk, 2006; 
Witkowski, 2002; Jeznach, 2008; Tokarz, 2009a,b; Sawicka i in., 2014, 2015) wymieniają następu-
jące cechy: 

 – wygląd fizyczny, prezencję, uśmiech, wysoką kulturę osobistą,
 – odpowiednie cechy osobowości: uprzejmość, cierpliwość, opanowanie, grzeczność, życzli-

wość, gościnność, wyrozumiałość, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność komu-
nikowania się z ludźmi (udzielania zwięzłej i rzeczowej informacji),

 – zdolności językowe, znajomość języków obcych,
 – wysokie kwalifikacje zawodowe i chęć stałego rozwoju, kształcenia się,
 – wiedza ogólna z zakresu geografii, polityki, sportu, aktualnych wydarzeń,
 – wysoki poziom moralny i etyczny, odpowiedzialność,
 – systematyczność, dobrą organizację pracy, zamiłowanie do czystości, ładu i porządku,
 – umiejętność radzenia sobie ze stresem zawodowym, efektywne działanie w trudnych wa-

runkach (nadmiar pracy, presja czasu), otwartość na zmiany zachodzące w środowisku 
pracy, umiejętność pracy w zespole,

 – myślenie analityczne, kreatywność i konsekwencję w realizacji zadań.
Wizerunek personelu w pracy jest bardzo istotnym elementem wizerunku całego hotelu, gdyż 

stanowi on wizytówkę miejsca swego zatrudnienia. Dlatego też wszyscy pracownicy powinni pre-
zentować się schludnie i profesjonalnie. Strój odzwierciedla również przynależność do określonej 
grupy zawodowej w hotelu i pozycję pracownika w strukturach przedsiębiorstwa (Sawicka, 2014).

Celem pracy było określenie znaczenia personelu w świadczeniu usług hotelarskich, a w szcze-
gólności tworzenie wizerunku obiektu przez pracowników, ich wpływ na jakość usług i decyzje 
gości. 
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Materiałem do zaprezentowanych rozważań były badania własne zrealizowane w hotelu 
wśród trzech grup osób mających wpływ na ocenę roli personelu hotelowego, to jest gości, samych 
pracowników i kadry zarządzającej. Obiektem badań był hotel położony przy trasach szybkiego 
ruchu, 12 km od Warszawy. Był to hotel trzygwiazdkowy, dysponujący 70 miejscami noclegowy-
mi. Badania przeprowadzono za pomocą trzech różnych kwestionariuszy wywiadu, skierowanych 
do gości hotelowych (100 respondentów), personelu (14 pracowników różnych działów) i menedże-
ra hotelu (1 osoba). W ramach badań zebrano i przeanalizowano informacje na temat roli personelu 
z punktu widzenia gościa hotelu, przedstawiciela kadry kierowniczej i rekrutującej pracowników 
(dyrektor zarządzający), jak też samego personelu zajmującego się obsługą gości hotelu. 

Wyniki badań zaprezentowano zgodnie z przyjętą koncepcją, to jest w trzech częściach. 
Pierwszą grupę stanowiły wypowiedzi gości hotelu, drugą poglądy personelu, a trzecią – opinia 
przedstawiciela kadry zarządzającej hotelem.

opinia gości hotelu na temat znaczenia personelu hotelowego
Na początku zapytano gości hotelu o częstość korzystania z usług hotelarskich. Wśród bada-

nych 100 gości hotelowych było 36 kobiet i 64 mężczyzn (rys. 1).
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rysunek 1. Częstość korzystania z usług hotelarskich przez badanych

Źródło: badania własne.

Większość badanych, tj. 58% korzysta z usług hotelarskich kilka razy w miesiącu. Duża gru-
pa, bo aż 39% respondentów odwiedza hotele kilka razy w roku, a tylko nieliczni badani (zaledwie 
3%) stwierdzili, że są gośćmi hotelu raz w roku. Oczywiście personel musi być miły i uprzejmy dla 
wszystkich gości obiektu, ale należałoby większe starania przyłożyć, aby grupa gości korzystają-
cych z usług hotelarskich kilka razy w miesiącu była traktowana szczególnie życzliwie, ponieważ 
to właśnie oni stanowią główną cześć odbiorców usług hotelu i potrafią o wiele dokładniej ocenić 
jakość usług i kompetencje personelu, który ich obsługuje, porównując je podczas kolejnych wizyt 
lub w odniesieniu do innych hoteli.
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* Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wyboru maksymalnie 2 odpowiedzi.

rysunek 2. Motywy wyboru hotelu przez gości

Źródło: badania własne.

Wśród motywów wyboru hotelu (rys. 2) wskazywane było jego położenie (54% wskazań) oraz 
jakość świadczonych usług (45%). Cena świadczonych usług wymieniana była na trzecim miejscu 
(39%), natomiast kierowanie się przy wyborze hotelu atmosferą i miłą obsługą było istotnym kry-
terium dla 1/4 badanych. Nieco ponad 1/5 badanych (22%) sugerowała się kategorią hotelu. 

Jeśli chodzi o lokalizację hotelu jako czynnik decydujący o wyborze, to wydaje się logicz-
ne, że goście wybierają miejsce korzystne dla nich pod względem dojazdu czy bliskości miejsc 
będących celem podróży. Natomiast kolejny motyw wyboru hotelu – jakość świadczonych usług, 
która decyduje bardziej niż ich cena – potwierdza opinię Turkowskiego (2003), który zauważył, że 
w pewnych segmentach rynku to właśnie jakość wpływa na wybór danego hotelu, a pogorszenie 
jakości może wiązać się ze stratą klientów. Jeśli więc hotel chce zatrzymać tę grupę klientów, któ-
rzy szczególnie cenią sobie jakość, należy zadbać o to, aby standard usług hotelarskich był wciąż 
na wysokim poziomie, do jakiego przyzwyczaili się ci goście. Dziwi natomiast niski odsetek bada-
nych, dla których ważna jest atmosfera i miła obsługa. Można się jedynie domyślać, że ankietowani 
zaliczają ten czynnik do jakości świadczonych usług, co potwierdzają wyniki przedstawione na 
rysunku 3.

Gości hotelu zapytano o to, co ich zdaniem wpływa na jakość usług hotelarskich. Niemal 
połowa badanych (46%) wskazała miłą, kompetentną obsługę (przy czym zdecydowanie częściej 
mężczyźni wskazywali ten czynnik), a w następnej kolejności wygląd i wyposażenie hotelu (41%). 
Zgodność z wyobrażeniem i oczekiwaniami klienta (np. z opisem na stronie internetowej) wska-
zało 39% ankietowanych, a 36% szybkość i dokładność świadczenia usług. Tylko 16% badanych 
wybrało atmosferę pobytu jako czynnik wpływający na jakość usług. 
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* Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wyboru maksymalnie 2 odpowiedzi.

rysunek 3. Ocena czynników wpływających na jakość usług hotelarskich w opinii gości

Źródło: badania własne.

Badani mieli określić w skali od 1 do 7 (gdzie 1 oznaczało najważniejsze, a 7 – najmniej ważne) 
cechy i umiejętności, które powinny wyróżniać pracownika hotelu (rys. 4). Uśmiech, życzliwość 
i uprzejmość były najwyżej cenionymi cechami pracowników hotelu i aż 50 osób uznało te cechy 
za najważniejsze (przyznając ocenę 1), a średnia ocena wyniosła 2,27. Na drugim miejscu znalazło 
się wykształcenie i przygotowanie zawodowe (średnia ocena 3,29). Znajomość języków obcych, 
chęć niesienia pomocy oraz spokój, opanowanie i cierpliwość były preferowanymi przez badanych 
cechami. Porównując wyniki badań gości Kachniewskiej (2002) z modelem SERVQUAL, stwier-
dzono że wśród kryteriów, jakimi kierują się nabywcy w ocenie jakości różnych usług, na czoło-
wych miejscach znajdują się te dotyczące personelu, a w szczególności uprzejmość i kompetencja. 
Uśmiech, życzliwość i uprzejmość 3/4 ankietowanych umieściło na trzech pierwszych pozycjach. 
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rysunek 4. Ocena cech i umiejętności pożądanych u pracownika hotelu w ocenie gości

Źródło: badania własne.
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Gości hotelu zapytano o to, w jakim stopniu w skali od 1 (wcale) do 5 (bardzo) miły i kompe-
tentny personel mógłby wpłynąć na ich decyzję o powtórnym skorzystaniu z usług hotelu. Wyniki 
przedstawiono na rysunku 5, gdzie podano średnie wartości ze względu na płeć badanych. Okazało 
się, że wpływ personelu jest bardzo duży. Zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn średnia wartość 
oscyluje wokół 4, co dowodzi bardzo dużej roli personelu w wyborze badanego hotelu. 
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rysunek 5. Wpływ personelu na decyzję gości o wyborze hotelu 

Źródło: badania własne.

znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem w opinii pracowników
W badaniu dotyczącym personelu wzięło udział 14 pracowników (13 kobiet i 1 mężczyzna). 

Podobnie jak w badaniu gości, ocenie poddano ten sam zestaw czynników, o ocenę których po-
proszono pracowników hotelu (rys. 6). Badani mieli możliwość wyboru maksymalnie dwóch od-
powiedzi z pięciu propozycji. Aż połowa wskazań dotyczyła szybkości i dokładności świadcze-
nia usług oraz miłej obsługi. Dużo, bo 42,9% wskazań, uzyskały wygląd i wyposażenie hotelu. 
Zdaniem badanego personelu najmniejszy udział w ocenie jakości świadczonych usług mają takie 
czynniki, jak zgodność z wyobrażeniem i oczekiwaniami klienta oraz atmosfera pobytu w hote-
lu. Jeżeli chodzi o zgodność z wyobrażeniem, to dla gości był to czynnik jeden z ważniejszych, 
natomiast dla personelu hotelowego miał najmniejsze znaczenie. Taka rozbieżność w pojmowaniu 
tego czynnika może w przyszłości prowadzić do niezadowolenia gości. Dlatego wynikiem prak-
tycznym przeprowadzonych badań powinna być decyzja o baczniejszej kontroli treści tworzących 
wizerunek hotelu w świadomości jego potencjalnego gościa, w szczególności zamieszczanych na 
stronie internetowej. 

Rezultaty badań wskazują, że ankietowani goście mają podobne poglądy na temat czynników 
wpływających na jakość usług. Zbliżone wartości dla obu grup miały: miła i kompetentna obsługa 
(wskazania 46% gości i 50% personelu) oraz wygląd i wyposażenie hotelu (wskazania 41% gości 
i niemal 43% personelu), czyli dwa z najważniejszych czynników wpływających na ocenę jakości 
usług hotelarskich. Wyniki różniły się nieco jeśli chodzi o atmosferę pobytu (wskazania 16% gości 
i 28,6% personelu), szybkość i dokładność świadczenia usług (wskazania 36% gości i 50% perso-
nelu) oraz zgodność z wyobrażeniem klienta (wskazania 39% gości i 28,5% personelu). 
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* Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wyboru maksymalnie 2 odpowiedzi.

rysunek 6. Ocena czynników wpływających na jakość usług hotelarskich w opinii pracowników 

Źródło: badania własne.

Pracowników hotelu poproszono o ocenę cech i umiejętności, które powinny wyróżniać 
pracownika hotelu (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało najważniejsze, a 7 – najmniej ważne). 
Wyniki badań zaprezentowano na rysunku 7. Uśmiech, życzliwość i uprzejmość zostały najwyżej 
ocenione, a średnia ocena wyniosła 1,29. Za najważniejsze uznało te cechy aż 85,7% pracow-
ników. Na drugim miejscu (42,9% ankietowanych) znalazła się chęć niesienia pomocy (średnia 
ocena 3,36). W ocenie personelu właściwie te dwie wyróżnione grupy cech były najważniejszymi. 
Co ciekawe, znajomość języków obcych oraz wykształcenie i przygotowanie zawodowe były naj-
niżej ocenionymi cechami i umiejętnościami. 
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rysunek 7. Ocena cech i umiejętności pożądanych u pracownika hotelu w ocenie pracowników 

Źródło: badania własne.

Jeśli chodzi o porównanie odpowiedzi gości i personelu dotyczące tego pytania, wyniki oka-
zały się dość ciekawe, gdyż obie badane zbiorowości podobnie umieściły uśmiech, życzliwość 
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i uprzejmość na pierwszym miejscu wśród pożądanych cech i umiejętności pracowników hotelu. 
Zupełnie odmienne są natomiast opinie dotyczące wykształcenia i przygotowania zawodowego 
oraz znajomości języków obcych. Goście zaznaczali te atuty na czołowych pozycjach, a pracow-
nicy z kolei na ostatnich. Może to wynikać z faktu, że zdecydowana większość personelu nie po-
siadała wykształcenia związanego z branżą hotelarską i nie potrafiła w związku z tym ocenić jego 
znaczenia. Nadmienić należy, że badany hotel był średniej wielkości obiektem, a współautorka 
badań miała być w przyszłości jego pracownikiem. W różnych pozycjach literatury cechy związa-
ne z kierunkowym wykształceniem zawsze są wymieniane w opisie sylwetki pracownika hotelu. 

Respondentów zapytano, w jakim stopniu (w skali od 1 – wcale do 5 – bardzo) kompetent-
ny personel mógłby wpłynąć na decyzję gości o powtórnym skorzystaniu z usług danego hotelu. 
Średnia odpowiedzi wyniosła 4,14 i jest zbliżona do średniej wartości odpowiedzi gości na to samo 
pytanie, co oznacza, że wpływ personelu jest bardzo duży zdaniem obu badanych grup.

opinia kadry zarządzającej na temat roli personelu w hotelu
Przedstawiciela kadry kierowniczej zapytano, jakie cechy i predyspozycje pracowników są 

istotne podczas procesu ich rekrutacji. Rolę wymienionych cech i predyspozycji, dyrektor zarzą-
dzająca miała określić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczał najmniej ważną cechę, a 5 najbardziej 
pożądaną. Wyniki zaprezentowano w tabeli 1. Pod uwagę brani byli tylko pracownicy, z którymi 
goście mają kontakt w pierwszych chwilach pobytu w hotelu.

tabela 1. Ocena ważności cech i predyspozycji podczas rekrutacji pracowników

Cechy i predyspozycje Ocena w skali od 1 do 5

Wykształcenie, szkolenia, kursy 4
Doświadczenie na podobnym stanowisku 3
Znajomość języków obcych 1
Miła aparycja, uśmiech, uprzejmość 1
Opanowanie, cierpliwość, dobra organizacja 3
Znajomość obsługi komputera 1

Źródło: badania własne.

Dyrektor była zdania, że sukces zależy od personelu, a za najmniej ważne uznała: znajo-
mość języków obcych, miłą aparycję, uśmiech i uprzejmość oraz znajomość obsługi komputera. 
Bardziej istotne dla badanej były natomiast takie cechy, jak opanowanie, cierpliwość, dobra or-
ganizacja i doświadczenie na podobnym stanowisku (wszystkie ocenione na 3). Za najważniejszą 
cechę uznane zostało wykształcenie, szkolenia i kursy (ocenione na 4). Zaprezentowane wyniki 
dotyczące oceny wykształcenia i przygotowania zawodowego kandydatów do pracy w hotelu na 
stanowiskach pierwszego kontaktu z gościem potwierdzają oczekiwania gości w tym zakresie. 
Goście również wysoko cenili (poza życzliwością, uśmiechem i uprzejmością) wykształcenie per-
sonelu. Niestety nie doceniał tego faktu sam personel. 
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Zarządzającą poproszono o podanie średniego okresu zatrudnienia pracowników z podziałem 
na działy: recepcji, gastronomii, służby pięter i techniczny. Wyniki przedstawiono w tabeli 2.

tabela 2. Średni okres zatrudnienia pracowników

Pracownik Czas pracy w latach

Recepcja 1–3 
Gastronomia 3–5 
Służba pięter 2–5 
Techniczny 4–5 

Źródło: badania własne.

Średni okres zatrudnienia najkrótszy jest w dziale recepcji (od 1 do 3 lat), nieco dłużej pra-
cownicy zostają w pozostałych działach: gastronomii, służby pięter i technicznym (do 5 lat). 

podsumowanie
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród gości, pracowników i zarządzających 

w hotelu obejmowała szereg zagadnień związanych z sylwetką pracownika hotelu, jakością usług 
hotelarskich, czynnikami wyboru hotelu ze szczególnym uwzględnieniem personelu, motywowa-
niem i oceną pracowników. 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że:
1. Rola personelu w świadczeniu usług hotelarskich jest bardzo duża, co wynika z opinii 

każdej badanej grupy. Osoba z kadry zarządzającej stwierdziła wprost, że „99% sukce-
su w branży hotelarskiej to personel”. Wpływ kompetentnego personelu na decyzję gości 
o powtórnym wyborze hotelu również jest znaczący. Zdaniem 43% gości i połowy per-
sonelu jest bardzo duży. Co więcej, zdaniem 50% pracowników i prawie połowy gości 
(46%) miła i kompetentna obsługa należy do najważniejszych czynników wpływających 
na jakość usług hotelarskich.

2. Idealny pracownik hotelu powinien być przede wszystkim uśmiechnięty, życzliwy i uprzej-
my. Prawie wszyscy pracownicy i 3/4 gości uznało te cechy za najważniejsze. Zdaniem 
gości najmniej istotne są zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność oraz czystość, porządek 
i dobra organizacja. Natomiast według personelu wykształcenie i przygotowanie zawo-
dowe oraz znajomość języków obcych nie są tak bardzo istotne, czego nie potwierdzają 
jednak odpowiedzi gości, bo dla nich są to ważne atuty.

3. Goście hotelu to w większości osoby korzystające z usług hotelarskich kilka razy w miesią-
cu (58%) przez 2–3 dni (49%), przeważnie służbowo (75%) lub podczas szkoleń, konferen-
cji (52%), kierujące się przy wyborze hotelu głównie jego położeniem (54%) oraz jakością 
świadczonych usług (45%), dla których zdanie innych o hotelu raczej (28%) lub trochę 
(32%) miałoby wpływ na decyzję o wyborze. W badanym okresie w większości gośćmi 
hotelu byli mężczyźni (64%) w wieku 26–45 lat (52%) z wyższym wykształceniem.
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Reasumując, zgodnie z teoretycznymi rozważaniami zawartymi w niniejszej pracy, jak też 
na podstawie wyników badań przeprowadzonych w hotelu, można stwierdzić, że personel jest 
niezwykle ważną, jeśli nie najważniejszą częścią przedsiębiorstwa hotelarskiego i od jego starań 
i pracy zależy wrażenie i opinia o hotelu. Zasoby ludzkie w branży hotelarskiej powinny być od-
powiednio kształcone i doszkalane pod kątem obsługi klienta. 
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the importance of the hotel staff  
in building relationships With customers 

Keywords services, personnel

Abstract The important role of personnel in services is underlined in literature on this subject. In this work 
it has been tried to describe the role of personnel in hotel services. The materials to this study 
consisted of own research carried out in a hotel among three groups of hotel guests (100 respondents), 
personnel (14 employees of different units) and hotel manager (1 person).
The results of the research about factors influencing the quality of services shown that interviewed 
guests and employees had similar opinions on this matter. Close values for both groups had: nice 
and competent service (indicated by 46% of guests and 50% of personnel) and hotel appearance 
and facilities (indicated by 41% of guests and almost 43% of personnel), the two most important 
factors influencing quality assessment of hotel services. Results differed a little bit in terms of 
ambiance during the staying (indicated by 16% of guests and 28,6% of personnel), speed and 
accuracy of services (indicated by 36% of guests and 50% of personnel) and compliance with client’s 
requirements (indicated by 39% of guests and 28,5% of personnel).
Smile, kindness and courtesy had reached the highest scores by two interviewed groups. Whereas 
totally different were opinions on education and professional training as well as knowledge of 
foreign languages. Guests indicated these assets on top, while the employees on last positions. 
Manager stated that the success depended on personnel, most importantly on professional training. 

Translated by Katarzyna Jeznach
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Streszczenie Choć biura podróży funkcjonują online na rynku turystycznym od 1996 roku, ich dzia-
łalność nie jest przedmiotem wielu prac naukowych z dziedziny ekonomiki turystyki. 
Oligopolistyczny rodzaj rynku OTA (online travel agencies) oraz stosunki między OTA 
a branżą hotelarską opisywane są głównie w czasopismach branżowych i prasowych. 
W niniejszym artykule autor stara się podsumować dotychczasowy stan wiedzy oraz 
zbadać pozycję OTA w polskich kanałach dystrybucji usług hotelarskich. Ponieważ 
dotychczasowe badania wskazywały, że przedmiotem zainteresowania OTA jest rynek 
turystyki biznesowej głównie w dużych miastach, jako obszar badań wybrano 20 pol-
skich miast o największej liczbie ludności. W badaniach zestawiono oficjalne dane do-
tyczące liczby hoteli z Centralnej Ewidencji Obiektów Hotelarskich z liczbą obiektów 
dostępnych w kanale sprzedaży największego OTA na rynku – Booking.com. Z badań 
wynika, że ponad 90% z 672 polskich hoteli współpracuje z Booking.com (w tym prawie 
wszystkie obiekty 3-, 4- i 5-gwiazdkowe). Ze względu na rozdrobnienie polskiego rynku 
hotelarskiego oraz rosnące uzależnienie od dystrybucji online można przyjąć, że siła 
przetargowa OTA jest bardzo duża. Stanowi to uzasadnienie dla działań regulacyjnych 
w zakresie zawartości kontraktów zawieranych między OTA a przedsiębiorstwami hote-
larskimi.

Wprowadzenie
Kiedy w 1996 roku Microsoft uruchomił serwis Expedia, idea rezerwacji usług noclegowych 

oraz pozostałych usług turystycznych online była jeszcze czystą abstrakcją. Współcześnie OTA 
(e-pośrednicy turystyczni, online travel agency) należą do najbardziej dynamicznie rozwijającego 
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się segmentu rynku turystycznego i trudno sobie bez nich wyobrazić dystrybucję usług turystycz-
nych, a w szczególności usług hotelarskich.

Pomimo istotnego znaczenia dla rynku hotelarskiego oraz stosunkowo długiej obecności 
na rynku polskim, działania OTA są w Polsce przedmiotem jedynie niewielu badań naukowych. 
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na teoretyczne aspekty funkcjonowania OTA na rynku 
hotelarskim oraz główne problemy złożonych relacji pomiędzy OTA i przedsiębiorstwami hotelar-
skimi. Autor stara się również oszacować odsetek przedsiębiorstw hotelarskich w 20 największych 
polskich miastach współpracujących z Booking.com – OTA z największym udziałem w europej-
skim rynku.

miejsce otA w kanałach dystrybucji usług hotelarskich
Rozwój internetu umożliwił początkowo przedsiębiorstwom hotelarskim zwiększenie sprze-

daży bezpośredniej oraz ominięcie kosztów tradycyjnych kanałów dystrybucji (Sidorkiewicz, 
Tokarz, 2009). Wiele przedsiębiorstw podjęło wyzwanie i rozpoczęło sprzedaż swoich usług po-
przez atrakcyjne witryny, z dużą liczbą atrybutów i funkcjonalności, z możliwościami rezerwacji, 
a później płatności online. Pojawienie się pośredników sprzedających swoje usługi w internecie, 
a zwłaszcza tzw. sieci Web 2.0, usprawniającej interakcje między konsumentem a przedsiębior-
stwem, zmieniło tę sytuację (Kachniewska, 2014b). Bardzo szybko okazało się, że nowi pośrednicy 
są w stanie zaoferować klientom połączenie użyteczności tradycyjnego pośrednika wraz z ko-
rzyściami wykorzystywania internetu, przez co bezpośrednie kanały dystrybucji zaczęły powoli 
tracić na znaczeniu (Biełuszko i in., 2015). 

W literaturze zagranicznej dla określenia e-pośrednika na rynku turystycznym najczęściej 
wykorzystuje się pojęcie online travel agency (OTA), zaś w języku polskim określa się te podmioty 
albo wykorzystując angielski akronim OTA albo e-pośrednik lub e-agent turystyczny. Ze względu 
na bardzo szerokie wykorzystanie angielskiego akronimu OTA w prasie branżowej, autor będzie je 
stosował również w niniejszej publikacji.

Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji przez potencjalnego klienta można 
podzielić na czynniki związane z produktem oraz z samym kanałem dystrybucji. Przedstawiono 
je na rysunku 1. 

Badania wykazały, że w przypadku zakupu usług można wyróżnić dwie główne fazy: po-
szukiwanie informacji na temat obiektu oraz decyzję o zakupie usługi. Dla klientów w pierwszej 
fazie bardziej istotne okazały się czynniki produktowe, podczas gdy w drugiej fazie – czynniki 
związane z kanałem dystrybucji. Proces wyboru usługi noclegowej zaczyna się od wyszukiwa-
rek internetowych, które prowadzą do bezpośrednich witryn przedsiębiorstw hotelarskich, witryn 
OTA, a nawet literatury podróżniczej (Verma i in., 2012).

Z punktu widzenia zakupów poprzez OTA istotne są opinie innych użytkowników zamiesz-
czane w internecie. Withiam (2011) cytuje badania, z których wynika, że dla 87% kupujących 
online istotne były opinie osób nieznajomych zamieszczone w sieci. Przykładowo, z tego względu 
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Expedia wciąż utrzymuje TripAdvisor jako niezależny serwis internetowy. Według Vermy, Stock 
i McCarthy (Verma i in. 2012) w przypadku negatywnych komentarzy na temat obiektu prawdopo-
dobieństwo rezerwacji wynosi 2/5, a w przypadku pozytywnych rośnie do 3,5/5–4/5. 

 

Informacja na temat produktu
Decyzja o zakupie

Czynniki produktowe

Cena

Marka

Warunki zakupu

Różnorodność produktu

Opinie na temat produktu

Czynniki związane 
z kanałem dystrybucji

Jakość strony internetowej

Możliwości zapłaty

Wcześniejsze doświadczenia klienta

Programy lojalnościowe

rysunek 1. Czynniki wpływające na decyzję o wyborze OTA przy zakupie usługi hotelarskiej

Źródło: Liu, Zhang (2014).

Podobnie Gretzel i Yoo (2008), badając turystów korzystających z treści zamieszczanych na 
stronach Trip Advisor, stwierdzili, że są to osoby dobrze wykształcone, posiadające wysokie do-
chody, często podróżujące, często korzystające z internetu oraz robiące długoterminowe plany. 
Treści zamieszczane na opiniotwórczych portalach oraz na witrynach OTA są przez tych klientów 
postrzegane jako bardziej wiarygodne od bezpośredniego przekazu promocyjnego oferodawców. 
Szczególne cechy posiadają konsumenci kupujący usługi w modelu opaque, którzy nie są przy-
wiązani ani do marki, ani nawet do OTA. Według badań Withiama (2011) ok. 20% z nich określa 
się jako entuzjaści promocji, dla których to cena jest najistotniejsza przy wyborze produktu. Poza 
tym klienci kupujący usługi w ramach modelu opaque mają podobne cechy charakterystyczne jak 
pozostali (w zakresie wykształcenia i dochodu). Szczególną grupą klientów są osoby dokonują-
ce rezerwacji przy wykorzystaniu telefonów komórkowych. Spośród nich dwie trzecie dokonuje 
rezerwacji na 1 dzień przed pobytem, a typowa długość pobytu to jedna noc. Ponadto osoby te 
najczęściej szukają zakwaterowania w obiektach o wyższym standardzie (Withiam, 2011). 
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znaczenie otA w kanałach dystrybucji usług hotelarskich
Rynek usług OTA rozwija się w sposób bardzo dynamiczny, dotyczy to zarówno tradycyjnej 

sprzedaży online, jak i mobilnych kanałów dystrybucji. Na rysunku 2 przedstawiono wielkość ryn-
ku OTA na świecie z uwzględnieniem sprzedaży usług poprzez kanały mobilne (pojęcie kanałów 
mobilnych w literaturze polskiej odnoszone jest głównie do sektora bankowego i odpowiada okre-
śleniu m-commerce) (Kuchciak, 2012). Należy podkreślić, że kanały mobilne dystrybucji usług 
turystycznych są wykorzystywane również w marketingu atrakcji turystycznych (Piechota, 2014; 
Kowalczyk-Anioł, Papińska-Kacperek 2015; Borzyszkowski, 2013; Borzyszkowski, 2014), a rynek 
rozwiązań mobilnych jest perspektywiczny ze względu na znaczny wzrost liczby smartfonów oraz 
znaczny spadek cen dostępu do internetu mobilnego (Reformat, 2015).
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Źródło: Schegg (2015).

Należy podkreślić, że rynek OTA jest typowym przykładem oligopolu. Według czasopisma 
„Forbes” cztery największe OTA w USA (Expedia, Priceline, Orbitz Worldwide i Travelocity) 
kontrolują 95% rynku, z czego dużą część posiada Expedia (40%) (TrefisTeam, 2014). Po przejęciu 
firmy Orbitz przez Expedię jej udział w rynku USA wyniesie prawie 75%. W Europie koncentracja 
rynku jest nieco mniejsza, ale cztery największe OTA w 2014 roku posiadały 70% rynku (w 2015 
współczynnik ten wynosił 45%) (Phocus, 2015). Pomimo istnienia dużej liczby małych operatorów 
(nawet narodowych), należy się spodziewać dalszego procesu konsolidacji na rynku OTA również 
w Europie. 

Rośnie również znaczenie OTA dla dystrybucji usług hotelarskich. Jeszcze w 2010 roku aż 
81% usług noclegowych było rezerwowanych z wykorzystaniem bezpośrednich kanałów sprze-
daży w USA, a udział OTA w liczbie rezerwacji wynosił jedynie 11% i dotyczył głównie seg-
mentu najdroższego (Green, LoManno, 2012). Według HOTREC już w 2013 roku jedna na pięć 
rezerwacji hotelowych dokonywana była za pośrednictwem OTA (badania zrealizowano na próbie 
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2298 ankiet z krajów członków HOTREC w 2013 roku), a trzy największe OTA osiągnęły poziom 
prawie 90% rynku (tab. 1).

tabela 1. Struktura rynku OTA w Europie

OTA Serwis OTA Udział w rynku (%)

Priceline
Agoda 0,9
Booking.com 60,9

HRS
HRS 8,9
Hotel.de 3,8
Tiscover 0,2

Expedia
Expedia 9,2
Venere 3,3
Hotels.com 1,6

Suma 88,8

Źródło: Schegg (2014).

Według badań HOTREC najwięcej rezerwacji za pośrednictwem OTA dokonywanych jest 
w małych hotelach (np. w Szwajcarii w obiektach z 20–50 pokojami – 22,5%, podczas gdy tyl-
ko 12% w grupie obiektów posiadających więcej niż 100 pokoi) oraz w obiektach o niższym 
standardzie. 

modele sprzedaży usług hotelarskich poprzez otA
Każdy kanał dystrybucji, również dystrybucja poprzez OTA, posiada swoje koszty i korzyści, 

które winny być uwzględnione przy jego wyborze. OTA, zawierając kontrakty z przedsiębiorstwa-
mi hotelarskimi, wykorzystują trzy główne typy kontraktów (Lee i in., 2013): 

1. Model kupiecki (Merchant model). OTA kupuje usługi od przedsiębiorstwa hotelarskiego, 
a później sprzedaje je we własnym zakresie. OTA zarabia na różnicy w cenie pomiędzy 
zakupem i sprzedażą usług.

2. Model agencyjny, w którym OTA sprzedaje usługi w imieniu przedsiębiorstwa hotelarskie-
go, w zamian za co otrzymuje prowizję. W tym przypadku od hotelarza z reguły wyma-
ga się udzielenia OTA allotmentu. Jest to najpopularniejszy model współpracy pomiędzy 
OTA i przedsiębiorstwami hotelarskimi. 

3. Tzw. model opaque, w którym OTA (wykorzystywany głównie przez Priceline) zaprasza 
do składania ofert przedsiębiorstwa hotelarskie oraz potencjalnych klientów. OTA realizuje 
zyski na bazie różnicy w oferowanych cenach.

Główną korzyścią dystrybucji usług hotelarskich z wykorzystaniem OTA jest niewątpliwie 
możliwość dotarcia do konsumentów, którzy w przeciwnym razie nigdy nie zakupiliby usług 
przedsiębiorstwa hotelarskiego. Anderson (2009) twierdzi ponadto, że korzyści z korzystania 
przez przedsiębiorstwa hotelarskie z kanałów dystrybucji OTA nie mogą być mierzone wyłącz-
nie poprzez pomiar wielkości sprzedaży. Wskazuje on na tzw. efekt billboardu, który polega na 
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dodatkowych korzyściach związanych z promocją marki obiektu na stronach OTA. Twierdzi także, 
że część klientów odwiedzających strony OTA dokonuje potem rezerwacji bezpośrednio poprzez 
stronę obiektu lub telefonicznie.

Naturalnie OTA w zamian za swoje usługi pobiera prowizję, która według różnych źródeł sta-
nowi stosunkowo znaczny odsetek ceny płaconej przez klienta. Według badań cytowanych przez 
Ling i in. (2015) kształtują się one w przedziale 15–30% w zależności od siły przetargowej kon-
trahenta. Starkov (2010) szacuje, że rezerwacje dokonywane przez własną stronę internetową są 
10–12 razy tańsze niż poprzez OTA. Wskazuje on ponadto na problemy ze ściąganiem lokalnych 
taks turystycznych w przypadku zakupu usług przez OTA. 

Większość badań relacji między OTA a hotelarzami dotyczy segmentu turystyki bizneso-
wej, która charakteryzuje się wyższymi marżami oraz znacznie większą standaryzacją produktu 
(Sidorkiewicz, Pawlicz, 2015; Pawlicz, 2011; Panasiuk, 2014). W przypadku obiektów noclegowych, 
dla których głównym rynkiem są inne formy turystyki (np. turystyka pielgrzymkowa), współpraca 
z OTA jest trudniejsza do wyobrażenia, również ze względu na niższy poziom ich informatyzacji 
oraz poziom wykształcenia kadr (Pawlicz i in., 2010), choć trend do łączenia podróży służbowych 
i wypoczynku może znacząco zmienić tę sytuację w przyszłości (Kachniewska, 2015).

problemy relacji między otA i przedsiębiorstwami hotelarskimi
Oligopolistyczny charakter rynku OTA oraz rozdrobnienie rynku hotelarskiego powodują, że 

OTA posiadają znaczną przewagę w negocjacjach szczegółowych warunków zawieranych umów. 
Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw posiadających jeden obiekt, ale również sieci hotelarskich. 
Lee, Guillet i Law (2013), opisując spór między Choice Hotels i Expedią z 2009 roku wykazali, 
że bez konsolidacji branży hotelarskiej nie ma możliwości odwrócenia tej niekorzystnej sytuacji. 
Poza rozdrobnieniem branży również zależność od elektronicznych kanałów dystrybucji jest przy-
czyną słabości hotelarzy w negocjacjach z OTA. Problem kontraktów nie dotyczy jedynie wielko-
ści prowizji oraz nacisków OTA na obniżanie poziomu cen, ale również innych warunków umowy 
oraz wpływu sprzedaży usług poprzez OTA na sprzedaż usług do innych segmentów rynku. 

Głównym problemem jest wykorzystanie allotmentu, w ramach którego hotelarz oddaje część 
kontroli dostępności pokoi w obiekcie na rzecz OTA. Może to mieć istotne znaczenie dla wizerun-
ku przedsiębiorstw hotelarskich oraz negatywnie wpływać na sprzedaż w długim okresie (Green, 
LoManno, 2012).

Hotelarz korzystający z dystrybucji poprzez OTA musi być również przygotowany na trudno-
ści w negocjacjach offline z nabywcami instytucjonalnymi (np. organizatorami konferencji), dla 
których punktem wyjścia negocjacji tradycyjnie były ceny regularne (rack rate). Transparentność 
cen OTA powoduje, że pozycja negocjacyjna przedsiębiorstwa hotelarskiego jest trudniejsza.

Badania wykazały, że wzrost liczby rezerwacji poprzez kanały OTA odbywa się głównie 
kosztem rezerwacji dokonywanych poprzez własną stronę internetową obiektu. Green i LoMano 
(2012) uważają, że powinno się to wliczyć do kosztów korzystania z tego kanału dystrybucji, które 
w 2015 roku mogą wynieść nawet 50% przychodów.
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Osobnym problemem w zakresie wykorzystania OTA jest standaryzacja produktu, która 
przekłada się na niższy poziom średnich cen (ADR) oraz trudność w prognozowaniu popytu zwią-
zana z dużym odsetkiem usług nabywanych krótko przed pobytem. W tym kontekście dystrybucja 
usług hotelarskich poprzez OTA charakteryzuje się podobnymi problemami do dystrybucji usług 
linii lotniczych poprzez GDS. Wielkość sprzedaży jest bardzo silnie uzależniona od pozycjonowa-
nia oferty, która to jest również przedmiotem sprzedaży przez OTA. Asymetria siły przetargowej 
pomiędzy pośrednikiem a dostawcą usług cząstkowych jest jednak znacznie większa, gdyż li-
nie lotnicze z natury są znacznie większymi przedsiębiorstwami niż przedsiębiorstwa hotelarskie 
(Panasiuk, 2015). 

Jako rekomendacje dla hotelarzy autorzy postulują rozwój własnych kanałów dystrybucji (po-
dobnie jak zrobiła część linii lotniczych uniezależniając się od GDS), rozwój alternatywnych kana-
łów dystrybucji oraz renegocjacje kontraktów. Trudno sobie nawet wyobrazić wymianę informacji 
na temat warunków umów z poszczególnymi OTA, nie mówiąc już o innych bardziej zaawan-
sowanych działaniach. Być może jedyną opcją byłoby oferowanie pakietów usług dla klientów 
niekorzystających z OTA (Lee i in. 2013). Należy podkreślić, że szukanie alternatywnych kanałów 
dystrybucji jest również postulowane przez część autorów dla hoteli indywidualnych w celu unie-
zależnienia się od sieci hotelowych (Kachniewska, 2014a). Wspólne działania podejmowane przez 
hotelarzy są niewątpliwie atrakcyjną opcją, niemniej jednak trudno je sobie wyobrazić na bar-
dzo rozdrobnionym i konkurencyjnym rynku hotelarskim. Dowodem tego jest przykład konfliktu 
Choice Hotels vs. Expedia, w którym duża sieć hotelowa już po miesiącu od zerwania umowy 
podpisała nowy kontrakt z Expedią na warunkach OTA. Trudno sobie również wyobrazić dys-
kryminację gości kupujących poprzez OTA na szeroką skalę lub sugerowane przez Lee, Guillet 
i Law (2013) agresywne zachęcanie gości z OTA do rezerwacji bezpośredniej następnym razem 
(np. poprzez zniżki lub pakiety). 

metodyka badań
Celem badań jest wskazanie odsetka hoteli współpracujących z OTA w Polsce. Badania zo-

stały przeprowadzone w 20 najludniejszych miastach Polski. Dokonano zestawienia oferty naj-
większego OTA (na bazie cytowanych badań HOTREC) Booking.com z obiektami dostępnymi 
w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich (CWOH). Porównaniem objęto jedynie hotele, 
a badania przeprowadzono na grupie obiektów w 20 największych (o największej liczbie ludności) 
miastach Polski. Badania przeprowadzono 6 listopada 2015 roku.

Wyniki badań
Według danych CWOH w 20 największych miastach Polski zlokalizowanych jest 672 obiekty 

sklasyfikowane jako hotele (ok. 25% wszystkich hoteli w Polsce). Dane dotyczące struktury ka-
tegorii obiektów nieznacznie odbiegają od danych dla wszystkich hoteli w Polsce. W strukturze 
badanych obiektów jest znacznie więcej tych posiadających kategorię 5 i 4 gwiazdek, a mniej –  
z 2 i 1 gwiazdką (tab. 2).
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tabela 2. Struktura próby badawczej na oraz struktura kategorii wszystkich hoteli w Polsce

Kategoria 20 miast % Polska %

5 40 6 68 3
4 125 19 344 13
3 320 48 1356 50
2 146 22 710 26
1 41 6 210 8

Suma 672 100 2690 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Centralna Ewidencja Obiektów Hotelarskich (2015).

Obiekty hotelarskie dostępne na stronach Booking.com podzielone są, podobnie jak w CWOH, 
na hotele oraz inne obiekty hotelarskie. Hotelom, na bazie przesłanej do OTA dokumentacji, przy-
znawane są klasy i kategorie. Klasy nadawane przez Booking.com różnią się jedynie nieznacznie 
od kategorii CWOH (np. w Szczecinie, Rzeszowie i Bydgoszczy wszystkie hotele z CWOH są 
również sklasyfikowane jako hotele w Booking.com). W przypadku niektórych miast (Gdańsk, 
Poznań) Booking.com wskazywał jednak na obiekty oznaczone określeniem „hotel” oraz katego-
ryzacją, które nie figurowały w CWOH. Porównanie struktury obiektów dostępnych na stronach 
Booking.com i CWOH w 20 największych miastach Polski przedstawiono w tabeli 3.

tabela 3. Struktura kategorii hoteli dostępnych w CWOH i Booking.com

Kategoria 20 miast % Booking.com %

5 40 6 39 6
4 125 19 134 21
3 320 48 338 52
2 146 22 122 19
1 41 6 20 3

Suma 672 100 653 100
Średnia kategoria 2,97 3,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Centralna Ewidencja Obiektów Hotelarskich (2015); Booking.com (2015).

Obiekty znajdujące się na stronach Booking.com są nieznacznie wyżej skategoryzowane 
od obiektów w bazie CWOH (różnica wynosi 0,11). Oznacza to, że część obiektów w serwisie 
Booking.com otrzymywało jedną gwiazdkę więcej niż w CWOH.

Liczba obiektów określanych jako hotele w Booking.com stanowiła 97% (= 653/672) licz-
by obiektów w CWOH. Nawet zakładając, że niewielka część obiektów znajdująca się w bazie 
Booking.com nie znajduje się w bazie CWOH, można przyjąć, że prawie wszystkie obiekty hote-
larskie w segmencie 3, 4 i 5 gwiazdek sprzedają swoje usługi poprzez OTA. W segmencie hoteli 
z jedną i dwiema gwiazdkami ten odsetek jest nieznacznie mniejszy. 
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podsumowanie
Serwis Booking.com stanowi istotny kanał dystrybucji dla znacznego odsetka przedsiębiorstw 

hotelarskich znajdujących się w dużych miastach w Polsce. Oznacza to, że jego pozycja negocjacyj-
na jest również bardzo silna i z tego względu część praktyk OTA w zakresie konstrukcji umów ba-
dał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dotyczyło to zakazu sprzedaży hotelarzom usług 
po cenach niższych od cen oferowanych przez OTA). Analiza wykazała, że budzące wątpliwości 
klauzule stosowało cztery działające w Polsce OTA: HRS, Expedia, Booking.com oraz eTravel 
(m.in. hotele.pl). Wszyscy czterej przedsiębiorcy dobrowolnie zgodzili się zrezygnować ze stoso-
wania postanowień wskazanych przez UOKiK. Działania UOKiK wpisują się bowiem w działania 
urzędów antymonopolowych w innych krajach (Horecanet, 2015). Nie rozwiązuje to jednak innych 
problemów związanych z silną pozycją OTA w negocjacjach z hotelarzami (wysokich prowizji, 
odpowiedzialności za gości, którzy nie pojawią się w obiekcie (tzw. no-shows) itp.).

Znaczna część problemów współpracy pomiędzy OTA i przedsiębiorstwami hotelarskimi wy-
nika z faktu, iż hotelarze sprzedają część usług poprzez kanały bezpośrednie budując w tym celu 
wizerunek, prowadząc działania marketingowe itd. Tymczasem nakłady na marketing obiektów 
hotelarskich w niewielkim stopniu przekładają się na wielkość sprzedaży z wykorzystaniem OTA, 
ponieważ usługi kupują konsumenci bardzo wrażliwi cenowo. Co więcej, wzrost sprzedaży za po-
średnictwem OTA odbywa się często kosztem kanałów bezpośrednich. Prasa hotelarska sugeruje 
przedsiębiorcom dalsze inwestycje w bezpośrednie kanały sprzedaży usług oraz zniechęcanie kon-
sumentów do sprzedaży poprzez OTA. Ze względu na bardzo silną pozycję OTA na rynku, trudno 
jest wróżyć powodzenie tego typu działaniom. 

Zdaniem autora znacznie lepszą strategią dla indywidualnych przedsiębiorców może być do-
stosowanie produktu do wymogów OTA (standaryzacja produktu, minimalny konieczny do uzy-
skania odpowiedniej kategorii OTA standard, bliska odległości od centrum, dopasowanie usług do 
klienta indywidualnego itd.). W tym przypadku produkt zostanie zbudowany pod właściwy kanał 
dystrybucji, a nie odwrotnie. Tego typu obiekty nie będą inwestować w markę i wizerunek, nie 
będą również poddawać się kategoryzacji (poza kategorią OTA), nie będą sprzedawać produktów 
odbiorcom grupowym, a ich przewagą konkurencyjną będzie przede wszystkim cena.

Badania przeprowadzone dla potrzeb niniejszego artykułu zostały przeprowadzone w naj-
większych polskich miastach. Należy przypuszczać, że pozycja OTA w mniejszych miejscowo-
ściach, zwłaszcza w miejscowościach z dominującą turystyką wypoczynkową, jest znacznie słab-
sza. Ze względu na naturę produktu, z pewnością inaczej układać się będą relacje pomiędzy OTA 
a przedsiębiorstwami hotelarskimi w tym obszarze. Stosunki kontraktowe oraz digitalizacja kana-
łów dystrybucji usług hotelarskich w segmencie turystyki wypoczynkowej mogą być przedmiotem 
dalszych badań naukowych. 
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online travel agencies on polish hospitality market

Keywords OTA, Booking.com, distribution, hospitality, market regulation

Abstract Although online travel agencies (OTA) exist on tourism market since 1996, they represent only 
a fraction of coverage in scientific tourism literature. Oligopolistic type of OTA market and relations 
between OTA and hospitality industry are referred mainly in industry journals and press releases. 
This paper tries to summarize existing knowledge about OTA market and investigate its position 
in Polish hospitality distribution channels. As previous research indicated that OTA cooperate 
mainly with business tourism establishments as a research area were chosen 20 Polish cities with 
highest population number. The number of Polish hotels from official record of Ministry of Sport 
and Tourism were compared with the number of hotels from a site of an OTA which has the highest 
market share (Booking.com). Over 90% of Polish hotels cooperate with Booking.com (almost all 
among 3,4 and 5 star hotels). Given the fragmented nature of Polish hospitality market and growing 
dependence of online distribution channels, it indicates a strong bargaining power of OTA. For that 
reason those contracts should be subject of industry specific regulations. 
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Streszczenie Celem opracowania było ustalenie kierunków rozwoju bazy noclegowej w wojewódz-
twie wielkopolskim na przestrzeni ostatnich 30 lat. Analizy zostały dokonane w oparciu 
o zgromadzony materiał empiryczny, charakteryzujący szczegółowo lokalizację obiek-
tów hotelowych. Analizie zostało poddanych 338 obiektów, które nie tylko podlegały ze-
widencjonowaniu, ale również stanowiły bazę do określenia czynników wpływających 
na politykę lokalizacyjną hoteli w Wielkopolsce. 

Wprowadzenie
Od początku lat 90. XX wieku następuje wyraźna ekspansja procesu globalizacji połączona 

z szybkim rozwojem hoteli w Polsce. Obiekty noclegowe (hotele, motele, pensjonaty i inne) stano-
wią jeden z podstawowych elementów rynku usług turystycznych, jednocześnie świadcząc usługi 
niezbędne, aby ruch turystyczny mógł w ogóle zaistnieć. Na rynku usług hotelarskich istnieje 
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znaczna i cały czas wzrastająca konkurencja. Jest to szczególnie zauważalne na obszarze dużych 
miast, gdzie zagęszczenie obiektów noclegowych jest największe, i gdzie występuje mnogość ele-
mentów, które mogą kształtować ten rynek i decydować o sukcesie lub porażce nowo powstającego 
obiektu. 

Jak zauważa Kowalczyk (2002), odwołując się do wielu autorów (Arbel, Pizam, 1977; 
Butowski, 1994; Dyduła, 1998; Klimczuk, 1995; Kot, Kowalczyk, 1998; Kowalski, 1998; Pearce, 
1987), obiekty hotelowe są zlokalizowane w centralnej części miasta. Jest to cecha charaktery-
styczna dla dużych ośrodków miejskich, ściśle związana z modelem użytkowania ziemi w mieście, 
zgodnie z którym obiekty noclegowe zazwyczaj lokalizuje się pomiędzy centrum administracyj-
nym a dzielnicą handlową (Kowalczyk, 2000, za: Yokeno, 1968). Wynika to przede wszystkim 
z faktu udawania się turystów do centrum administracyjno-handlowego w celach służbowo- 
-handlowych, jak również prywatnych.

Lokalizacja obiektu noclegowego zawsze związana jest z uzyskaniem zysku przez inwestora. 
Czynnikami również istotnymi, mającymi bezpośredni wpływ, są potrzeby turystów i motywy ich 
podróżowania (Rettinger, 2014). 

Jednym z podstawowych czynników dla każdego hotelu jest jego położenie, zarówno w samej 
przestrzeni, jak i względem innych obiektów. W porównaniu z przedsiębiorstwami działającymi 
w przemyśle lub świadczącymi usługi dla miejscowej ludności, przedsiębiorstwa z branży tury-
stycznej, w tym hotele, muszą przywiązywać do swojego położenia szczególną wagę (Yang, Wong, 
Wang, 2012). Zmiana położenia po rozpoczęciu świadczenia usług jest niemal niemożliwa i zawsze 
bardzo kosztowna. Newell i Seabrook (2006) wskazują położenie, jako jeden z pięciu podstawo-
wych czynników uwzględnianych podczas planowania nowej inwestycji.

Położenie hotelu determinuje nie tylko to, czy turyści w ogóle zdecydują się skorzystać z jego 
usług, ale także to, jaki rodzaj gości wybierze dany obiekt, z jakich usług zewnętrznych będzie 
mógł korzystać sam hotel w trakcie swojej działalności oraz jakie będą koszty eksploatacji obiektu 
(Urtasun, Gutiérrez, 2006).

Podstawowym celem przeprowadzonych badań była analiza przestrzennego rozmieszcze-
nia hoteli zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, określenie najistotniejszych 
czynników, które wpływają na lokalizację tych obiektów w terenie (przy założeniu cech prze-
strzennych, a nie bezpośrednio wynikających z atrakcyjności turystycznej), jak również wskaza-
nie pewnych tendencji w lokalizacji hoteli. Analizie zostały poddane hotele, motele, pensjonaty, 
schroniska, domy wycieczkowe i kempingi w województwie. Do najważniejszych czynników za-
liczono: położenie na mapie województwa, atrakcje turystyczne, obiekty targowe i konferencyjne, 
aż w końcu połączenia z głównymi węzłami komunikacyjnymi. Przeprowadzone analizy umoż-
liwiły jednocześnie wskazanie głównych trendów w bazie noclegowej, decydujących o rozmiesz-
czeniu obiektów różnej klasy, jak również podstawy do wstępnego opisania dynamiki tych zmian 
po roku 1977. Przeprowadzone badania zostały zakończone w roku 2014 i na tamten moment moż-
na mówić o ich aktualności. Informacje zostały zaczerpnięte w pierwszej kolejności z Ewidencji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Wykaz Obiektów Hotelowych 
w Wielkopolsce, który następnie został zweryfikowany wyjazdami terenowymi, kontaktem 
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telefonicznym lub też poprzez stronę internetową obiektu noclegowego. Inwentaryzację obiektów 
noclegowych w województwie wielkopolskim przeprowadzono w miesiącach marzec–grudzień 
2014 roku. W badaniu zidentyfikowano łącznie 338 obiektów noclegowych reprezentowanych 
przez hotele, motele, schroniska, domy wycieczkowe, pensjonaty i kempingi.

Determinanty rozmieszczenia obiektów hotelowych
Elementy decydujące o umiejscowieniu obiektu hotelowego w danym miejscu, jak również 

zależności pomiędzy rodzajem i ofertą hotelu i jego położenia były przedmiotem wielu badań na 
świecie. Na ich podstawie można wyróżnić kilka potencjalnych czynników uznawanych za kluczo-
we dla kwestii rozmieszczenia hoteli w mieście. 

Jednym z czynników najczęściej pojawiających się w literaturze jest odległość od centrum 
miasta, gdzie najbardziej atrakcyjne są lokalizacje blisko tego centrum, stanowiącego centralną 
dzielnicę biznesową (CBD – cental business district) albo szeroko rozumiane stare miasto, będące 
skupiskiem atrakcji turystycznych (Shoval, 2006). W tym miejscu skupiają się na ogół miejsca 
będące przedmiotem zainteresowania gości hotelowych. Położenie w stosunku do centrum ma 
również wpływać na rodzaj hoteli powstających w danym miejscu – blisko śródmieścia lokują się 
hotele najwyższej klasy, podczas gdy wraz z oddalaniem się od centrum rośnie liczba tańszych 
obiektów (Egan, Nield, 2000).

Z położeniem w przestrzeni miasta wiąże się również umiejscowienie węzłów komunikacyj-
nych, takich jak lotniska i główne stacje kolejowe (Ashworth, Tunbridge, 1990) oraz autostrady. 
Część autorów wskazuje w swoich pracach na tak zwany efekt aglomeracyjny (agglomeration ef-
fect), polegający na tendencji do skupiania się przedstawicieli danej branży w swoim pobliżu. Takie 
działanie ma na celu zwiększenie efektywności działania na rynku, zapewnienie dostępu do usług 
oferowanych przez zewnętrzne podmioty oraz łatwiejsze wejście na rynek (Barros, 2005; Urtasun, 
Gutiérrez, 2006).

Znaczenie ma również rozmieszczenie i dostępność różnego rodzaju dodatkowych usług, za-
równo o charakterze komercyjnym (banki, restauracje, centra handlowe), jak i niekomercyjnym 
(tereny rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej). Według badań, które prowadzili Rigall-I-
Torrent oraz Fluvià (2007) hotele mające dobry dostęp do tego rodzaju miejsc wykazują większe 
obłożenie.

Co istotne, wszystkie wymienione wyżej czynniki mogą być zmienne w czasie, wraz z prze-
strzennym i funkcjonalnym rozwojem danego miasta. Obszary zurbanizowane na ogół nie podle-
gają stagnacji, zatem i elementy wpływające pozytywnie lub negatywnie na lokowanie w danym 
miejscu nowego hotelu mogą ulec zmianie. Dodatkowym bodźcem może być tutaj poważna zmia-
na w otoczeniu biznesowym, w tym znacząca zmiana w polityce danego kraju i sposobie gospo-
darowania. Yang, Wong i Wang (2012) zaprezentowali takie zjawisko na przykładzie Chin, jednak 
można je w pewnej skali odnieść również do przemian w Europie Środkowej i Wschodniej z okre-
su transformacji ustrojowej. Warto czasami zwrócić również uwagę na czynniki wewnętrzne, 
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związane bezpośrednio z konkretnym obiektem noclegowym. Tutaj najważniejsze znaczenie ma 
wielkość hotelu (Egan, Nield, 2000) oraz jego kategoryzacja.

koncepcje dotyczące czynników kształtujących rozmieszczenie bazy noclegowej
W literaturze przedmiotu można zauważyć dwa podejścia kształtujące rozmieszczenie bazy 

noclegowej. Pierwsze wskazuje jako czynnik sprawczy inwestora, który kieruje się zazwyczaj ra-
cjonalnymi przesłankami, drugie natomiast jest silnie powiązane ze sposobem funkcjonowania 
regionów i ewolucji inwestycji turystycznych w określonych miejscach (Dziedzic, 2014). Do naj-
ważniejszych czynników na bazie decyzji inwestycyjnych zaliczyć można: czynniki związane ze 
stanem infrastruktury i dostępnością komunikacyjną, czynniki związane z walorami turystycz-
nymi, wizerunkiem miejscowości i stanem środowiska, czynniki dotyczące dostępności i kosz-
tów czynników produkcji, polityki lokalnych władz i nastawienia lokalnej ludności oraz wielkości 
i struktury ruchu turystycznego (Januszewska, Januszewski, 2008). 

Jeśli spojrzeć na dalsze badania w zakresie znaczenia poszczególnych czynników lokaliza-
cji, można znaleźć autorów skłaniających się do następującego wydzielenia czynników, istotnych 
z punktu widzenia inwestora: poziom rozwoju regionalnego rynku turystycznego, różnorodność 
walorów turystycznych, stan rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, poziom rozwoju go-
spodarczego obszaru, jego stabilność polityczna oraz otwartość na turystów. Ponadto umiarkowa-
ne związki z wyborem lokalizacji odnotowano w przypadku kosztów pracy i inwestycji, natomiast 
bardzo słabe w odniesieniu do kursu walutowego oraz wielkości bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych (Dziedzic, 2014, za: Ussi, 2011).

Wyniki badań
Na dzień 31 grudnia 2014 roku potwierdzono istnienie w województwie wielkopolskim 

273 hoteli (3 obiekty pięciogwiazdkowe, 25 obiektów – 4 gwiazdkowych, 119 – 3 gwiazdkowe, 
92 – 2 gwiazdkowe i 32 – jednogwiazdkowe), 25 moteli, 30 pensjonatów, 8 schronisk młodzieżo-
wych, 1 dom wycieczkowy i 1 kemping (rys. 1). Zdecydowana większość obiektów noclegowych 
jest zlokalizowana w powiecie poznańskim (115 przedsiębiorstw), a w samym mieście Poznaniu 
– 70. Zagęszczenie obiektów noclegowych jest uzależnione od wielkości ośrodka miejskiego, w po-
bliżu którego są one zlokalizowane. 

Sieć przedsiębiorstw noclegowych w województwie wielkopolskim jest tak gęsta, że po na-
łożeniu ekwidystanty o promieniu 1 km od obiektu, zostało pokryte 30% całego obszaru woje-
wództwa (rys. 2). Jeśli promień ten zostanie zwiększony do 5 km, to pokrycie zwiększa się już 
do powyżej 70% (rys. 3). Intensyfikacja zabudowy noclegowej jest widoczna również w jednost-
kach administracyjnych o charakterze miejsko-wiejskim i wiejskim. Uzależnione jest to od wy-
stępujących walorów przyrodniczych i antropogenicznych oraz od obecności znaczących szlaków 
komunikacyjnych. 
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rysunek 1. Schematyczne rozmieszczenie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim 

Źródło: opracowanie własne.

 

rysunek 2. Ekwidystanta bazy noclegowej w województwie wielkopolskim o promieniu 1 km

Źródło: opracowanie własne.
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rysunek 3. Ekwidystanta bazy noclegowej w województwie wielkopolskim o promieniu 5 km

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość analizowanych obiektów noclegowych to obiekty stosunkowo małe. 
Obiekty dysponujące do 50 miejscami noclegowymi to aż 209 przedsiębiorstw i kolejno: 84 obiekty 
(51–99 miejsc), 40 obiektów (100–299 miejsc) i 5 obiektów dysponujących powyżej 300 miejscami 
noclegowymi. Tutaj sytuacja oczywiście jest podobna, jak w przypadku liczby przedsiębiorstw 
noclegowych w poszczególnych powiatach; również największą liczbą miejsc noclegowych dyspo-
nują powiaty grodzkie (rys. 4).

Obserwując rozwój wielkopolskiego rynku noclegowego w czasie, można zauważyć niewiel-
kie zmiany w liczebności przedsiębiorstw noclegowych na przestrzeni lat do roku 1990 włącznie. 
W czasie tym odnotowano w województwie wielkopolskim istnienie jedynie 12 obiektów, 6 z nich 
powstało do roku 1980 i kolejne 6 do roku 1990. W obu przypadkach były to tylko i wyłącznie 
obiekty hotelowe. Dopiero po roku 2000 dynamika przyrostu bazy noclegowej uległa zwiększeniu 
i w okresie tym odnotowano pojawienie się już kolejnych 44 przedsiębiorstw, z czego 41 to były 
hotele, 2 – pensjonaty i 1 schronisko. Kolejne dziesięciolecie było czasem niesamowitej ekspansji 
obiektów noclegowych na terenie województwa wielkopolskiego, gdyż w czasie tym zewidencjo-
nowano pojawienie się kolejnych 210 obiektów. Po roku 2010 zdecydowanie następuje czas spo-
wolnionego wzrostu i pewnego rodzaju stagnacji. Widoczny jest kryzys w branży hotelarskiej, 
czego dowodem jest pojawienie się do roku 2014 zaledwie kolejnych 18 obiektów. Wspomniany 
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czas ekspansji to nie tylko pojawianie się nowych przedsiębiorstw, to również czas zamykania się 
innych. Na grudzień 2014 roku jednocześnie odnotowano zamknięcie 13 innych przedsiębiorstw 
noclegowych, na które składało się 12 hoteli oraz jeden pensjonat. Znikanie obiektów z mapy 
województwa było raczej proporcjonalne do liczby obiektów zlokalizowanych w poszczególnych 
powiatach: 5 obiektów zamkniętych w powiecie poznańskim, 2 w Koninie i kolejno po jednym 
w powiatach: śremskim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, żnińskim, wrzesińskim, słupeckim 
i w Kaliszu. Dosyć ważne uwagi jest to, iż zdecydowana większość zamkniętych obiektów były to 
przedsiębiorstwa utworzone po roku 2000 (tylko jeden powstał w 1977 roku) (rys. 5).

Analiza wskaźnika Baretje’a-Deferta umożliwia określenie miejsca mniejszych jednostek 
administracyjnych względem wielkości bazy noclegowej w stosunku do liczby mieszkańców wo-
jewództwa. Wyniki najwyższe osiągają miasto Poznań i powiat Leszno (z wyłączeniem samego 
miasta), uzyskując jednocześnie wartości wskaźnika powyżej 1. W następnej grupie, charaktery-
zującej się kolejno najwyższymi wskaźnikami, znalazły się powiaty: wolsztyński, nowotomyski, 
międzychodzki, poznański, gnieźnieński, międzychodzki, średzki, koniński, pilski i chodzieski. 
Natomiast najniższe wartości wskaźnika, jednocześnie potwierdzające istnienie bazy noclegowej 
na bardzo niskim poziomie, zewidencjonowano na terenie powiatu złotowskiego, kolskiego i tu-
reckiego (rys. 6).
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rysunek 4. Obiekty noclegowe w województwie wielkopolskim według liczby miejsc noclegowych

Źródło: opracowanie własne.
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rysunek 5. Tworzenie nowych przedsiębiorstw noclegowych do roku 1999 i po 2000

Źródło: opracowanie własne.

 

rysunek 6. Wartości wskaźnika Baretje’a-Deferta dla poszczególnych powiatów w województwie

Źródło: opracowanie własne.
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przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim

podsumowanie
Rozmieszczenie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim jest nierównomierne. 

Wynika to przede wszystkim z istnienia ośrodków miejskich, powiązaną z tym dostępnością ko-
munikacyjną, jak również obecnością walorów przyrodniczych i kulturowych. Obecność ośrodka 
miejskiego to jednocześnie centrum biznesu, które warunkuje zróżnicowanie standardu występują-
cej bazy. Na podstawie analizy powyższych elementów można sformułować następujące wnioski:

a) dynamika zmian w zakresie bazy noclegowej jest stosunkowo duża, szczególnie po roku 
2000;

b) zdecydowana największa część przedsiębiorstw noclegowych zlokalizowanych jest w po-
wiecie poznańskim i mieście Poznań, jednak ze względu na charakter oddziaływania mia-
sta zmiany te również są zauważalne w powiatach okalających, co bezpośrednio związane 
jest z poszukiwaniem przez turystów terenów oddalonych od centrów. Sytuacja taka doty-
czy nawet 30% zewidencjonowanych przedsiębiorstw noclegowych;

c) zauważalna jest zmniejszona koncentracja bazy noclegowej na skrajach województwa, 
szczególnie dotyczy to części: północnej, południowej i zachodniej;

d) średnia liczba miejsc noclegowych przypadająca na jeden obiekt wynosi 58, co pozwala 
wnioskować, że zdecydowana większość przedsiębiorstw są to obiekty małe i średnie;

e) warto podkreślić, że wraz ze wzrostem odległości od centrum Poznania zmianie ulega 
wielkość i struktura bazy noclegowej. Maleje liczba obiektów świadczących usługi nocle-
gowe, zmniejsza się również całkowita liczba miejsc noclegowych, maleje także przeciętna 
liczba miejsc noclegowych przypadających na jeden obiekt.
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Streszczenie Celem artykułu jest ocena sezonowości ruchu turystycznego w województwie opolskim 
w latach 2009–2012. W pracy zaproponowano także działania zmierzające do ogranicze-
nia jej negatywnych skutków. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że 
na obszarze Opolszczyzny występuje dość duża sezonowość ruchu turystycznego, który 
był szczególnie niski w styczniu i grudniu oraz w pierwszych kwartałach rozpatrywa-
nych lat. Aby ograniczyć to niekorzystne zjawisko, zaproponowano władzom lokalnym 
i regionalnym oraz przedsiębiorcom szereg działań, dotyczących m.in.: stymulowania 
rozwoju bazy hotelowej, różnicowania cen, przygotowania specjalnych ofert, czy innego 
niż turystyczne wykorzystania części obiektów.

Wprowadzenie
Sezonowość to, oprócz mobilności, sensytywności i kompleksowości, jedna z najważniej-

szych, specyficznych cech popytu turystycznego (Dziedzic, 1998, s. 54; Meyer, 2004, s. 78–89; 
Niezgoda, Zmyślony, 2006, s. 63–68; Niezgoda i in., 2012, s. 49–54; Panasiuk, 2010, s. 143–155; 
Puciato, 2008, s. 118–128; Puciato, 2010, s. 357–361). Wynika to z faktu, że termin podróży jest 
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często głównym kryterium wyboru produktu turystycznego (w ujęciu wąskim), zarówno dla po-
tencjalnego turysty, jak i biznesmena (Mrozowicz, Cichy, 2009, s. 95–102). Wahania sezonowe 
popytu turystycznego, czyli powtarzające się z okresu na okres, względnie regularne zmiany ilo-
ściowe, niekiedy także jakościowe, ruchu, a w konsekwencji wydatków turystycznych mają nie-
bagatelne znaczenie dla obszarów recepcji turystycznej – mieszkańców, przedsiębiorstw, władz 
lokalnych itp. (Borzyszkowski, 2012, s. 67–89; Dziedzic, Skalska, 2013, s. 11–15; Panasiuk, 2007, 
s. 62–66; Puciato, Grabiński, 2015, s. 43–45; Szromek, 2010, s. 108–118). W tym kontekście za 
najważniejszy, w odniesieniu do gospodarki turystycznej, rodzaj wahań sezonowych należy uznać 
rozpatrywane w artykule fluktuacje roczne.

Pomimo występowania pewnych korzyści wahań sezonowych dla obszarów recepcyjnych, 
dotyczących chociażby możliwości: prowadzenia przez mieszkańców normalnego życia społecz-
no-kulturalnego czy realizacji inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych w obiektach tury-
stycznych w tzw. „niskim sezonie”, należy podkreślić, że wywołują one również szereg negatyw-
nych konsekwencji. Konsekwencją dużych wahań popytu turystycznego mogą być przykładowo: 
zagrożenia ekologiczne wynikające z nadmiernego obciążenia ruchem turystycznym, konieczność 
gromadzenia zapasów i rezerw przez przedsiębiorstwa, a tym samym wzrost ryzyka operacyjne-
go i zmniejszenie efektywności ekonomicznej, groźba obniżenia jakości świadczonych usług czy 
konieczność ponoszenia kosztów alternatywnych – utraconych korzyści (Dziedzic, Skalska, 2013, 
s. 11–15; Niezgoda, Zmyślony, 2006, s. 63–68; Niezgoda i in., 2012, s. 49–54; Panasiuk, 2010, s. 
143–155). Występowanie tych zagrożeń sprawia, że podmioty gospodarki turystycznej podejmu-
ją działania zmierzające do zmniejszenia zbyt dużej amplitudy wahań sezonowych i/lub ograni-
czenia ich niekorzystnych skutków (Borodako, Berbeka, Rudnicki, 2014, s. 196–211; Gardzińska, 
2012, s. 135–142; Goranczewski, Puciato, 2010, s. 45–49; Grobelna, Biełuszko, 2014, s. 2212–2220; 
Hadzik, 2008, s. 287–296; Jaremen, Nawrocka, 2012, s. 76–91; Kachniewska, 2012, s. 61–75; 
Niedziółka, Perchał, 2013, s. 54–59; Oleśniewicz, Widawski, 2013, s. 14–78; Orfin, Sidorkiewicz, 
Wolna-Samulak, 2012, s. 385–396; Panasiuk, 2010, s. 143–155; Puciato, Łoś, Mrozowicz, 2013, 
127–147; Roman, 2009, s. 187–195; Sołtysik, 2013, s. 165–200).

W kontekście przedstawionych uwag wprowadzających niezwykle ważne wydaje się być 
prowadzenia badań nad problematyką sezonowości lokalnego i regionalnego popytu turystycz-
nego. Celem poznawczym artykułu jest ocena sezonowości wykorzystania bazy noclegowej na 
Opolszczyźnie w latach 2009–2012. Praca ma również cel praktyczny, jakim jest przedstawienie 
przedstawicielom praktyki gospodarczej praktycznych rekomendacji odnośnie do działań zmierza-
jących do zmniejszenia wahań sezonowych regionalnego popytu turystycznego oraz zniwelowania 
ich niekorzystnych skutków społeczno-ekonomicznych.

metodyczne założenia badań
Przedstawione w artykule informacje stanowią część badań ruchu turystycznego w woje-

wództwie opolskim w roku 2012, które zrealizowane zostały przez Wyższą Szkołę Bankową we 
Wrocławiu oraz Opolską Regionalną Organizację Turystyczną (Puciato, Grabiński, 2012). Projekt 



179Obsługa turystów w bazie noclegowej

sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009–2012 – implikacje dla praktyki gospodarczej

pt. „Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację 
wspólnej oferty Regionów” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa. „Lustrzany” projekt badawczy obejmujący analizę ruchu 
i wydatków turystycznych przeprowadzono w Republice Czeskiej.

Zakres przedmiotowy badań obejmował ruch turystyczny. Zgodnie z definicją WTO tury-
styka to „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbo-
wych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem” (Instytut 
Turystyki, 1995). Ruch turystyczny to „zjawisko społeczne polegające na dobrowolnym, prze-
strzennym przemieszczaniu się ludzi na obszary i do miejscowości turystycznych” (Kornak, 1985, 
s. 24). W pracy rozpatrywano ruch turystyczny przyjazdowy, obejmujący tylko osoby przyjeżdża-
jące do województwa opolskiego, spoza tego regionu.

Zakres podmiotowy badań to korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwate-
rowania, czyli osoby, które korzystają z usług noclegowych w takich obiektach jak: hotele, mote-
le, pensjonaty, inne obiekty hotelowe, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, 
szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wy-
poczynkowe, ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz świątecznego, zespoły domków tu-
rystycznych, kempingi, pola biwakowe, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne oraz pozostałe 
obiekty niesklasyfikowane.

Zakres czasowy pracy obejmował lata 2009–2012, natomiast zakres przestrzenny obszar ad-
ministracyjny województwa opolskiego. W artykule posługiwano się także synonimami tej kate-
gorii pojęciowej, takimi są: Opolszczyzna czy Śląsk Opolski.

W artykule wykorzystano dwie główne metody badawcze: metodę badania dokumentów oraz 
metodę statystyczną. W ramach metody badania dokumentów (badania typu desk research) wyko-
rzystano informacje ze źródeł wtórnych, pochodzące z opracowań (sprawozdań KT-1) Głównego 
Urzędu Statystycznego w Warszawie. W ramach metody statystycznej dokonano analizy liczby 
i struktury korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego za kwaterowania w wojewódz-
twie opolskim w latach 2009–2012 oraz wyliczono kwartalne i miesięczne wskaźniki sezonowości. 
Wybrane wyniki analiz statystycznych zostały przedsta wione w tabelach.

Wielkość i sezonowość ruchu turystycznego na opolszczyźnie w latach 2009–2012
Wielkość ruchu turystycznego w latach 2009–2012, opisywanego w kontekście liczby ko-

rzystających z bazy noclegowej województwa opolskiego, charakteryzowała się zmiennością. 
Analizując liczbę korzystających ogółem można dostrzec, że liczba osób, która korzystała z obiek-
tów bazy noclegowej wzrosła z 230 249 osób w roku 2009, do 260 178 osób w roku 2012. W ujęciu 
bezwzględnym przyrost liczby korzystających wynosił zatem 29 929 osób, natomiast w ujęciu 
względnym około 13%. Wartość minimalna miernika została odnotowana w roku 2010 (224 531 
osób), natomiast wartość maksymalna w roku 2012 (260 178 osób). Średnioroczne tempo zmian 
(średnia geometryczna) liczby korzystających z usług noclegowych turystów ogółem wynosiło oko-
ło +4,2%. Do tych dodatnich zmian wielkości ruchu turystycznego przyczynili się głównie turyści 
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krajowi. Porównując ze sobą liczbę korzystających w dwóch skrajnych latach analizowanego szere-
gu czasowego, można stwierdzić, że ich liczba w roku 2012 była o ponad 13,78% wyższa od liczby 
korzystających z obiektów noclegowych turystów krajowych w roku 2009. Średnioroczny przyrost 
korzystających krajowych wynosił około 8,0% w porównaniu do około 2,6% wśród turystów za-
granicznych. W przypadku tej ostatniej grupy rozpatrując tylko dwa skrajne okresy analizowanego 
szeregu czasowego, nastąpiło nieznaczne zwiększenie ich liczby z 30 984 w roku 2009 do 33 460 
w roku 2012, a zatem o około 7,99%. W latach 2009–2012 turyści krajowi stanowili średnio około 
86,6%, natomiast turyści zagraniczni około 13,4% wszystkich korzystających z bazy noclegowej 
w województwie opolskim (tab. 1).

Analizując skrajne lata szeregu czasowego dotyczącego liczby udzielonych noclegów, można 
stwierdzić, że w roku 2012 udzielono ich o 30 681 (5,38%) więcej w porównaniu do roku 2009. 
W tym przypadku zmiana ta również wynikała przede wszystkim ze wzrostu liczby noclegów 
udzielonych turystom krajowym z 489 935 w roku 2009, do 519 680 w roku 2012, a więc o około 
6,07%. W dwóch analizowanych latach odnotowano natomiast tylko niewielki, około 1,16% wzrost 
liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym – z 80 718 w roku 2009, do 81 654 w roku 
2012. W całym analizowanym okresie średnioroczne tempo zmian (średnia geometryczna) liczby 
udzielonych noclegów wynosiło: około +1,8% dla turystów ogółem, około +2,0% dla turystów kra-
jowych oraz około +0,4% dla turystów zagranicznych. Rok 2012 charakteryzował się najwyższymi 
wartościami liczby wykorzystanych noclegów zarówno w odniesieniu do turystów ogółem, jak tu-
rystów krajowych i zagranicznych. Turyści krajowi nabywali przeciętnie około 86,32%, natomiast 
turyści zagraniczni około 13,68% wszystkich noclegów, udzielanych w województwie opolskim 
w latach 2009–2012 (tab. 2).

Najdłuższy przeciętny czas przebywania turysty ogółem w obiekcie noclegowym wyno-
sił 2,48 dnia (rok 2009), zaś najkrótszy 2,31 dnia (rok 2012). Średnio turysta ogółem przebywał 
w obiekcie noclegowym około 2,4 dnia. W analizowanym okresie przeciętne pobyty w obiek cie 
noclegowym były dłuższe w przypadku turystów zagranicznych (średnio około 2,45 dnia) w po-
równaniu z turystami krajowymi (około 2,39 dnia). Wyjątkiem był rok 2010, w którym turyści 
krajowi spędzali w obiektach noclegowych przeciętnie 2,49 dnia, zaś zagraniczni 2,29 dnia (tab. 3).

tabela 1. Liczba korzystających z bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009–2012

Lata
Liczba korzystających turystów Odsetek korzystających turystów (%)

ogółem krajowych zagranicznych krajowych zagranicznych
2009 230 249 199 265 30 984 86,54 13,46
2010 224 531 193 376 31 155 86,12 13,88
2011 241 554 209 208 32 346 86,61 13,39
2012 260 178 226 718 33 460 87,14 12,86

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 13.
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tabela 2. Liczba noclegów udzielonych w obiektach bazy noclegowej w województwie opolskim  

w latach 2009–2012

Lata
Liczba udzielonych noclegów turystom Odsetek udzielonych noclegów turystom

ogółem krajowym zagranicznym krajowym zagranicznym
2009 570 653 489 935 80 718 85,86 14,14
2010 552 041 480 569 71 472 87,05 12,95
2011 568 663 488 714 79 949 85,94 14,06
2012 601 334 519 680 81 654 86,42 13,58

Źródło: Puciato ,Grabiński (2012), s. 15.

tabela 3. Średnia liczba noclegów udzielonych jednemu korzystającemu z turystycznych obiektów  

zakwaterowania zbiorowego w województwie opolskim w latach 2009–2012

Lata
Średnia liczba noclegów udzielona korzystającemu

ogółem krajowemu zagranicznemu
2009 2,48 2,46 2,61
2010 2,46 2,49 2,29
2011 2,35 2,34 2,47
2012 2,31 2,29 2,44

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 17.

Wartości miesięcznych i kwartalnych wskaźników sezonowości zestawiono w tabelach  
od 4 do 7. Rozpatrując dane miesięczne dotyczące liczby korzystających z obiektów bazy noc-
legowej, należy stwierdzić, że liczba ta przyjmowała wartości wyższe od przeciętnej miesięcz-
nej liczby korzystających z tego rodzaju obiektów, w miesiącach od maja do października każ-
dego z analizowanych lat. Najwyższe średnie wartości wskaźników sezonowości przypadały na 
lipiec i sierpień, zaś najwyższą indywidualną wartość wskaźnika (163,15%) odnotowano w lipcu 
2011 roku. Oznacza to, że liczba korzystających z obiektów bazy noclegowej była wówczas wyż-
sza o 63,15% od średniej miesięcznej liczby korzystających z tego rodzaju obiektów. W latach 
2009–2012 wskaźniki sezonowości przyjmowały średnio najniższe wartości w styczniu i grud-
niu. Najniższą indywidualną wartość wskaźnika odnotowano w styczniu 2012 roku (64,29%), 
co oznacza że liczba korzystających z obiektów bazy noclegowej była wówczas niższa o 35,71%,  
od przeciętnej miesięcznej liczby turystów korzystających z noclegów. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, że większy rozstęp między wartością maksymalną i minimalną wskaźników sezono-
wości, za wyjątkiem roku 2011, odnotowano w przypadku turystów zagranicznych. Sezonowość 
popytu na noclegi nabywane przez turystów zagranicznych była zatem, w analizowanym okre-
sie, większa. Podobne prawidłowości odnotowano w przypadku liczby udzielonych noclegów, z tą 
różnicą, że wartości wskaźników sezonowości wyższe od przeciętnych miesięcznych odnotowa-
no tylko w okresach od maja do sierpnia, a w latach 2010 i 2011 również do września. W przy-
padku sezonowości kwartalnej wartości wskaźników sezonowości przyjmowały wartości wyższe 
od średnich kwartalnych w drugich i trzecich kwartałach analizowanych lat, natomiast wartości 
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niższe od przeciętnych w kwartałach pierwszych i czwartych. Najwyższe średnie wartości wskaź-
ników sezonowości występowały w trzecim, zaś najniższe w pierwszym kwartale lat 2009–2012. 
Podobne prawidłowości odnotowano w przypadku liczby udzielonych noclegów, z tą jednak róż-
nicą, że wskaźniki sezonowości przyjmowały wartości wyższe od przeciętnych tylko w trzecim 
kwartale, za wyjątkiem roku 2012, w którym zjawisko to miało miejsce także w kwartale drugim.

tabela 4. Wartość miesięcznych wskaźników sezonowości liczby korzystających z bazy noclegowej  

województwa opolskiego w latach 2009–2012 (%)

Miesiące
Korzystający ogółem Korzystający krajowi Korzystający zagraniczni

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Styczeń 73,63 64,78 64,75 64,29 76,71 66,31 65,80 64,45 53,80 55,27 57,91 63,23
Luty 75,67 75,66 66,10 62,71 78,27 79,15 67,41 65,05 58,99 53,96 57,61 46,84
Marzec 82,03 80,94 70,61 73,21 81,71 83,02 69,77 71,62 84,08 68,02 76,05 83,99
Kwiecień 92,12 93,66 83,92 83,27 91,25 88,52 78,35 80,94 97,71 125,57 119,94 99,06
Maj 117,80 104,39 106,20 106,41 114,90 101,99 104,12 103,23 136,41 119,25 119,68 127,96
Czerwiec 118,52 119,22 123,38 129,01 116,78 118,69 122,08 127,36 129,74 122,56 131,81 140,23
Lipiec 136,21 145,83 163,15 155,50 134,03 146,16 166,67 156,74 150,23 143,78 140,35 147,04
Sierpień 137,24 135,04 145,77 155,55 136,83 132,35 145,14 155,46 139,85 151,76 149,84 156,19
Wrzesień 103,54 113,89 111,29 108,37 102,05 112,85 110,10 106,93 113,13 120,33 119,05 118,14
Październik 106,92 109,41 105,13 100,80 106,28 108,31 105,69 102,67 111,08 116,24 101,54 88,08
Listopad 86,24 88,48 91,02 92,64 87,86 89,69 92,90 94,95 75,83 80,96 78,80 76,96
Grudzień 70,08 68,71 68,68 68,23 73,34 72,97 71,97 70,58 49,15 42,29 47,41 52,29

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 22.

tabela 5. Wartość miesięcznych wskaźników sezonowości liczby udzielonych noclegów w obiektach  

bazy noclegowej województwa opolskiego w latach 2009–2012 (%)

Miesiące
Korzystający ogółem Korzystający krajowi Korzystający zagraniczni

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Styczeń 83,54 56,62 59,79 65,66 87,00 57,10 61,59 68,77 62,57 53,39 48,83 45,85
Luty 75,21 79,95 81,52 61,92 76,81 83,92 86,61 64,73 65,49 53,26 50,46 44,09
Marzec 75,52 66,37 64,66 68,07 73,22 67,51 64,03 66,81 89,47 58,70 68,53 76,08
Kwiecień 80,72 82,50 76,00 75,62 79,26 79,10 71,26 73,44 89,60 105,37 104,99 89,50
Maj 105,02 85,30 96,68 102,89 99,98 80,83 90,87 98,44 135,66 115,33 132,20 131,19
Czerwiec 113,40 111,91 118,10 122,89 110,51 109,34 112,17 122,69 130,97 129,20 154,37 124,15
Lipiec 173,22 181,74 174,34 195,01 175,80 184,98 181,71 202,14 157,59 159,97 129,31 149,61
Sierpień 167,87 180,41 188,52 190,25 170,49 181,35 191,67 192,39 151,95 174,08 169,23 176,65
Wrzesień 93,70 107,67 104,09 98,02 91,28 106,46 102,14 93,66 108,44 115,83 116,01 125,78
Październik 89,04 97,43 94,31 88,94 87,48 95,10 91,95 85,00 98,52 113,06 108,76 114,01
Listopad 71,47 81,15 80,38 77,53 73,06 81,90 80,56 75,79 61,83 76,11 79,27 88,60
Grudzień 71,28 68,96 61,60 53,19 75,13 72,42 65,45 56,13 47,91 45,70 38,03 34,48

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 22.
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tabela 6. Liczba oraz wskaźniki sezonowości korzystających z bazy noclegowej województwa opolskiego  

w latach 2009–2012 w ujęciu kwartalnym

Kwartały
Korzystający ogółem Korzystający krajowi Korzystający zagraniczni.

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Liczba korzystających

I 44 386 41 420 40 552 43 409 39 303 36 818 35 388 37 998 5083 4602 5164 5411
II 63 018 59 364 63 107 69 099 53 623 49 826 53 095 58 859 9395 9538 10 012 10 240
III 72 335 73 862 84 586 90 937 61 924 63 065 73 555 79 188 10 411 10 797 11 031 11 749
IV 50 510 49 885 53 309 56 733 44 415 43 667 47 170 50 673 6095 6218 6139 6060

Wskaźniki sezonowości (%)
I 77,11 73,79 67,15 66,74 78,90 76,16 67,66 67,04 65,62 59,09 63,86 64,69
II 109,48 105,76 104,50 106,23 107,64 103,07 101,52 103,85 121,29 122,46 123,81 122,41
III 125,66 131,58 140,07 139,81 124,30 130,45 140,64 139,71 134,40 138,62 136,41 140,45
IV 87,75 88,87 88,28 87,22 89,16 90,33 90,19 89,40 78,69 79,83 75,92 72,44

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 23.

tabela 7. Liczba oraz wskaźniki sezonowości udzielonych noclegów w obiektach bazy noclegowej  

województwa opolskiego w latach 2009–2012 w ujęciu kwartalnym

Kwartały
Korzystający ogółem Korzystający krajowi Korzystający zagraniczni.

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Liczba korzystających

I 111 406 93 356 97 612 98 044 96 774 83 508 86 431 86 747 14 632 9848 11 181 11 297
II 142 256 128 676 137 799 151 038 118 294 107 836 111 711 127 573 23 962 20 840 26 088 23 465
III 206 765 216 133 221 278 242 180 178 650 189 338 193 659 211 421 28 115 26 795 27 619 30 759
IV 110 226 113 876 111 974 110 072 96 217 99 887 96 913 93 939 14 009 13 989 15 061 16 133

Wskaźniki sezonowości (%)
I 78,09 67,64 68,66 65,22 79,01 69,51 70,74 66,77 72,51 55,12 55,94 55,34
II 99,71 93,24 96,93 100,47 96,58 89,76 91,43 98,19 118,74 116,63 130,52 114,95
III 144,93 156,61 155,65 161,10 145,86 157,59 158,50 162,73 139,32 149,96 138,18 150,68
IV 77,26 82,51 78,76 73,22 78,55 83,14 79,32 72,31 69,42 78,29 75,35 79,03

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 23.

rekomendacje z badań ruchu turystycznego dla przedsiębiorców oraz władz lokalnych i regionalnych
Mając na uwadze uzyskane wyniki badań, pokusić się można o sformułowanie następujących 

rekomendacji dla podmiotów regionalnej gospodarki turystycznej, których celem będzie rozwój 
turystyki na Opolszczyźnie, w tym ograniczenie niekorzystnych skutków sezonowości popytu 
turystycznego:

1. W konsekwencji transformacji polskiej gospodarki narodowej nastąpiła zmiana formy wła-
sności i rodzaju części obiektów zakwaterowania zbiorowego oraz stopniowa modernizacja 
i rozszerzenie zakresu świadczonych w nich usług. Spora część zdekapitalizowanej bazy 
noclegowej została także zlikwidowana, co spowodowało, że jej zasoby na Opolszczyźnie 
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zmniejszyły się o około 30%. Dalszy dynamiczny wzrost liczby korzystających z tury-
stycznych obiektów zakwaterowania zbiorowego i zbyt mała liczba tego rodzaju obiektów 
w regionie może stać się docelowo czynnikiem hamującym rozwój turystyki.

2. Potencjalna luka podażowa może być wyraźna w przypadku hoteli. W toku badań struktu-
ry ruchu turystycznego (Puciato, Grabiński, 2012, s. 39) wykazano, że ponad 30% tury stów 
odwiedzających Śląsk Opolski nocowało w hotelach. Mając na uwadze systema tyczną po-
prawę poziomu życia Polaków oraz fakt, iż w strukturze europejskiego hotelar stwa, hotele 
są dominującym rodzajem obiektów noclegowych, perspektywy dla powstawania nowych 
hoteli w województwie opolskim mogą być obiecujące.

3. Najkorzystniejszymi lokalizacjami dla nowopowstających obiektów hotelowych niskich 
i średnich kategorii wydają się być okolice największych atrakcji turystycznych regio-
nu (hotele wypoczynkowe) oraz najważniejszych traktów i węzłów komunikacyjnych 
(hotele tranzytowe). Bardzo dobrymi potencjalnymi lokalizacjami są również najwięk-
sze i najbar dziej atrakcyjne miasta województwa. Z badań prowadzonych przez auto-
rów artykułu oraz z informacji pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego 
oraz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wynika, że oprócz hoteli o niskim 
i średnim standardzie, dobre perspektywy rozwoju mogą mieć również obiekty wyż-
szych kategorii, których obecnie w regionie jest niewiele. Dotyczy to szczególnie hoteli 
dysponujących profesjonalnym zapleczem konferencyjno-kongresowym, z którego mo-
głaby skorzystać większa liczba gości, wraz z rozbudowaną ofertą usług rekreacyjnych 
i zdrowotnych (np. SPA&Wellness).

4. W ramach badań odnotowano relatywnie dużą sezonowość ruchu turystycznego, który 
przyjmował szczególnie niskie rozmiary w styczniu i grudniu oraz w pierwszych kwarta-
łach analizowanych lat. Pomimo że sezonowość jest stałą cechą popytu turystycznego, to 
za sprawą bardzo niekorzystnego jej oddziaływania na efektywność podmiotów gospodar-
czych należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia jej negatywnych skutków. 
W odniesieniu do podmiotów gospodarczych (głównie hotelarskich oraz gastronomicz-
nych) usytuowanych na obszarze województwa opolskiego należy rekomendować nastę-
pujące rozwiązania:
a) pozasezonowe różnicowanie cen, co może dodatkowo stymulować popyt ze strony, 

przeważających w strukturze badanych turystów, osób o średnich lub nawet niższych 
dochodach oraz osób o dużych zasobach czasu wolnego, np. emerytów;

b) przygotowanie specjalnych ofert, np. dla uczniów i studentów, osób starszych, osób ży-
jących samotnie, rodzin z dziećmi, turystów zagranicznych najczęściej odwiedzających 
Opolszczyznę, a więc głównie Niemców i Czechów, czy osób wykonujących określone 
zawody (np. nauczycieli);

c) „pozaturystyczne” wykorzystanie części posiadanych zasobów (np. pracowników, 
obiektów, gruntów) poza sezonem turystycznym, np. poprzez organizację imprez oko-
licznościowych, świadczenie usług cateringowych czy transportowych.
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5. Coraz więcej turystów oczekuje propozycji gotowych pakietów, na które składają się usłu-
gi: noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne, zdrowotne oraz zagospodarowanie wol nego 
czasu, np. poprzez zwiedzanie atrakcyjnych miejsc, poznawanie kultury i lokalnych tra-
dycji. Niezbędna jest zatem częstsza kooperacja lub/i koopetycja konkurujących ze sobą 
na co dzień przedsiębiorstw w celu stworzenia, promowania i sprzedaży wspólnej oferty, 
co może przyczynić się, w konsekwencji, do poprawy ich wyników finansowych Jednym 
z pożądanych rozwiązań mogłoby być przyłączanie kolejnych podmiotów do istniejących 
w województwie opolskim klastrów turystycznych.

6. Należy stymulować proces rozwoju różnorodnych rodzajów i form turystyki, m.in.: wypo-
czynkowej, poznawczej, kulturowej, w tym sentymentalnej, miejskiej (rozrywka, wyda-
rzenia sportowe i kulturalne, muzea, zakupy, gastronomia i kulinarna) i religijnej, a także 
zdrowotnej oraz przygranicznej. Formy te wraz z tradycyjnymi dla województwa opolskie-
go rodzajami turystyki, takimi jak turystyka wiejska, aktywna, industrialna i ekoturystyka 
powinny stanowić najważniejsze elementy kompleksowego produktu turystycznego.

7. Słabo rozwinięta na Opolszczyźnie jest turystyka biznesowa, która jest obecnie jednym 
z najszybciej rosnących na świecie rodzajów turystyki, generującym dużą wartość dodaną 
dla obszarów recepcyjnych. Dlatego należy podjąć działania zmierzające do jej bardziej 
dynamicznego rozwoju, polegające na uruchomieniu systemu zachęt dla potencjalnych 
inwestorów zainteresowanych budową hoteli biznesowych w regionie. Trzeba jednak pa-
miętać, że rozwój tej formy turystyki zależy przede wszystkim od skuteczności działań 
mających na celu poprawę potencjału gospodarczego regionu, głównie: zwiększenie spe-
cjalizacji gospodarczej, wzrost ilości zaangażowanego kapitału krajowego i zagranicz nego, 
pobudzanie przedsiębiorczości regionalnej oraz rozwój sektora usług biznesowych.

8. Godne rozważenia przez jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli jest zastoso-
wanie powszechnie wykorzystywanych instrumentów pobudzających rozwój turystyki na 
określonych obszarach recepcyjnych:
a) działania stymulacyjne ze strony władz lokalnych zmierzające do uruchamiania nowych 

przedsiębiorstw turystycznych, należących do prywatnych właścicieli: zachęty fiskalne 
(np. obniżone stawki danin lokalnych, głównie podatku od nieruchomości i środków 
transportu), zachęty planistyczno-administracyjne (np. uwzględnienie turystyki w lo-
kalnych strategiach rozwoju, wzrost znaczenia funkcji turystycznej w planach zagospo-
darowania przestrzennego) czy zachęty informacyjne (np. wzrost wydatków na promo-
cję lub bezpłatne doradztwo dla podmiotów gospodarczych);

b) tworzenie i konsekwentna realizacja lokalnych strategii rozwoju turystyki;
c) poprawa skuteczności pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych 

(UE) na inwestycje transportowe, turystyczne i sportowo-rekreacyjne;
d) wsparcie procesu tworzenia lokalnych organizacji turystycznych;
e) monitoring rynku turystycznego;
f) realizacja inwestycji mieszanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
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g) szkolenie kadr turystycznych, zgodne z potrzebami regionalnego rynku pracy;
h) rozwój systemu informacji turystycznej;
i) wzrost liczby miast partnerskich;
j) marketing terytorialny, w tym kreowanie marki turystycznej Opolszczyzny.

podsumowanie
Turystyka może stanowić ważny czynnik rozwoju województwa opolskiego. Aby tak się jed-

nak stało, należy konsekwentnie realizować działania zmierzające do poprawy atrakcyjności pro-
duktu turystycznego Opolszczyzny. Powinny być one ukierunkowane także na ograniczenie zbyt 
dużej sezonowości popytu turystycznego oraz zniwelowanie jej niekorzystnych skutków dla gmin, 
powiatów i całego województwa. Ważnym zadaniem w tym procesie wydaje się być systematyczne 
monitorowanie wielkości i struktury ruchu turystycznego oraz analiza jego zmian sezonowych. 
Prowadzenie dalszych badań naukowych w tym obszarze tematycznym pozwoli bowiem nie tylko 
na ocenę skuteczności już zrealizowanych projektów, ale także na ewentualną korektę planowa-
nych bądź realizowanych działań w ramach regionalnej polityki turystycznej.
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seasonality utilization of accommodation in opole 
province in 2009–2012 – implications for business practice

Keywords accommodation, tourist movement, seasonality, Opole province

Summary This article aims to assess the seasonality of tourism in Opole province in 2009–2012. The study 
also proposes measures to mitigate its negative effects. Analysis of the results showed that the area of 
Opole there is a large seasonal tourist traffic, which was particularly low in January and December 
and in the first quarters of the years concerned. To reduce these negative tendencies proposed local 
and regional authorities and entrepreneurs relating to: stimulate the development of hotel facilities, 
differential pricing, preparation of special offers, or other than tourist use parts of objects.
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Streszczenie Ze względu na zmiany demograficzno-społeczne, związane ze starzeniem się społe-
czeństw, coraz bardziej aktualny staje się temat dostosowania budynków użyteczności 
publicznej, w tym także hoteli, do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W opra-
cowaniu opisano istotę niepełnosprawności oraz wymagania związane z dostosowaniem 
obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część empiryczna jest próbą 
oceny dostępności wybranych hoteli w obsłudze osób niepełnosprawnych. Badanie prze-
prowadzono w wybranych hotelach metodą badań sondażowych przy użyciu kwestio-
nariusza pytań (ankiety) oraz wywiadu osobistego. Hotele te brały udział w spotkaniu 
roboczym dotyczącym tworzenia turystycznego klastra „Turystyczna Inicjatywa Kla-
strowa Bielska-Białej”. Obszarem realizowanych badań było miasto Bielsko-Biała.

Wprowadzenie
Warunki życia człowieka we współczesnym świecie sprawiają, że stale zwiększa się liczba osób 

niepełnosprawnych, a statystyki odnoszące się do osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej 
potrafią zadziwić samych niepełnosprawnych – 10% wszystkich obywateli Wspólnoty, czyli prze-
szło 50 mln osób, ma orzeczony mniejszy lub większy stopień niepełnosprawności (Winiecki, 
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2007). Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku licz-
ba osób niepełnosprawnych na koniec marca 2011 roku wynosiła ogółem około 4,7 mln (dokładnie 
4697,0 tys.). Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju 
wobec 14,3% w 2002 roku (blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych w 2002 r.). Udział mężczyzn 
wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1% wobec 53,9% dla kobiet (Biuro Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dane demograficzne).

Biorąc pod uwagę dynamikę przyrostu liczby osób niepełnosprawnych, śmiało można zało-
żyć, że wraz upływającym czasem osób niepełnosprawnych będzie przybywać w stosunku do osób 
w pełni sprawnych. Wiele instytucji, fundacji pomaga aktywizować ten segment, powstają part-
nerskie grupy, liczne programy i szkolenia mające na celu niwelować różnice, jednakże w Polsce, 
w porównaniu do innych państw, wciąż dostrzec można wykluczenia.

Opierając swe rozważania na Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Autorzy celowo używają określenia osoby 
niepełnosprawne zamiast używanego obecnie coraz częściej określenia osoby z niepełnosprawno-
ścią. Kwestia „osoby niepełnosprawnej” w opozycji do „osoby z niepełnosprawnością” nie została 
całkowicie rozstrzygnięta naukowo. Oficjalnie istnieje wyłącznie pojęcie osoby niepełnosprawnej, 
aczkolwiek Autorzy skłaniają się do podanej przez Dariusza Galasińskiego definicji osoby z nie-
pełnosprawnością, według której określenie „osoba niepełnosprawna” zamyka ową osobę w jego 
własnej niepełnosprawności, konstruuje ją jako osobę o jednej cesze, którą jest niepełnosprawność 
bądź niepełnosprawności, i na dodatek stygmatyzuje ją. Wyrażenia „osoba z niepełnosprawno-
ścią” czy „osoba z niepełnosprawnościami” unikają tego zamknięcia, na dodatek robią to bez defi-
cytu semantycznego (Galasiński, 2013, s. 5).

Jeden na sześciu obywateli UE – czyli ok. 80 mln osób – jest niepełnosprawny w stopniu od 
lekkiego po znaczny, a odsetek ten będzie wzrastał w miarę starzenia się społeczeństwa. Już dziś 
35% osób powyżej 65. roku życia twierdzi, że w życiu codziennym napotyka pewne przeszkody, 
15% osób w wieku 65–74 lat określa się jako osoby napotykające poważne trudności, a ponad 
jedna trzecia osób w wieku powyżej 75 lat jest niepełnosprawna w stopniu, który w jakimś za-
kresie ją ogranicza (Komisja Europejska Wymiar Sprawiedliwości). Niepełnosprawni obywatele 
UE, w tym również Polski, doświadczają dodatkowych problemów, m.in. w dostępie do kultury, 
turystyki, rekreacji i sportu. Ze względu na rosnącą liczbę konsumentów w starszym wieku argu-
menty ekonomiczne przemawiają za udostępnianiem usług i produktów wszystkim obywatelom. 
Osoby niepełnosprawne i starsze stanowią potencjalną i często niedocenianą grupę klientów hoteli 
i restauracji. W większości przypadków, dla bezpieczeństwa lub wygody niepełnosprawne osoby 
podróżują w towarzystwie innych osób, rodziny bądź opiekunów. Na wypoczynek wybierają okres 
poza sezonem, przywiązują się do miejsc, w których czują się dobrze, polecają je innym i chętnie 
do nich wracają będąc lojalnymi klientami. 

Aby stworzyć miejsce przyjazne dla osób z dysfunkcjami, należy zadbać o odpowiednie przy-
gotowanie obiektu wewnątrz, terenu wokół obiektu oraz dobór odpowiedniego wyposażenia uła-
twiającego osobom starszym i niepełnosprawnym czynności dnia codziennego.
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Celem opracowania jest ocena stanu obiektów noclegowych dla potrzeb segmentu ludzi star-
szych i niepełnosprawnych. Badaniem, według wcześniej opracowanego kryterium, objęto wy-
brane hotele znajdujące się w mieście Bielsko-Biała. Turystyka, podróżowanie i wypoczynek osób 
niepełnosprawnych są ograniczone różnymi czynnikami, zarówno finansowymi, społecznymi, jak 
i architektonicznymi. Badania pokazują, że hotele wyższych kategorii posiadają udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych, natomiast hotele niższych kategorii są tylko częściowo przystosowane 
do wypoczynku osób z dysfunkcjami.

niepełnosprawność w ujęciu definicyjnym
Definicja niepełnosprawności jest bardzo płynna i nie daje się jasno sprecyzować, odnosi się 

do różnych sfer funkcjonowania człowieka. Każde państwo UE posiada własne kryteria odnośnie 
niepełnosprawności, często się zdarza, że w jednym państwie istnieje kilka definicji, formuło-
wanych w zależności od rozmaitych potrzeb. Niejednorodność wynika z różnego definiowania 
niepełnosprawności w poszczególnych krajach. Zróżnicowanie to odnosi się zarówno do defini-
cji niepełnosprawności biologicznej, jak też określania niepełnosprawności prawnej. Aktualnie 
w większości państw europejskich niepełnosprawność definiuje się w odniesieniu do barier, jakie 
napotyka w życiu osoba niepełnosprawna (Najmiec, 2007, s. 5). W życiu każdego człowieka po-
jawiają się momenty mniejszych lub większych możliwości czy też ograniczeń fizycznych. To, co 
obecnie jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może być barierą nie do pokonania. Pomijając dys-
funkcje z powodów nieszczęśliwych wypadków, jest wiele przyczyn pogłębiania się wraz z wie-
kiem niepełnosprawności i dysfunkcji (Śledzińska, 2008, s. 40).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, 
uwzględniające stan zdrowia człowieka (Jedlińska, 2012, s. 76): 

 – niesprawność (impairment) – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy 
funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym,

 – niepełnosprawność (disability) – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikająca z nie-
pełnosprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznawanym za 
typowe dla człowieka,

 – ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) – ułomność określonej osoby wyni-
kająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną 
realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kul-
turowymi uwarunkowaniami.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych definiuje osoby niepełnosprawne jako „osoby, których stan fizyczny, psy-
chiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie 
ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały 
odpowiednie orzeczenie”. Ustawa ta zniosła obowiązujące wcześniej grupy inwalidzkie i wprowa-
dziła nowe nazewnictwo dla oznaczenia stopnia niepełnosprawności. 
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Obecnie w Polsce wyodrębnia się trzy stopnie niepełnosprawności: 
 – lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej 

w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,
 – umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną 

do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagającą 
czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,

 – znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do 
pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu 
pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podjęła inicjatywy w celu stworzenia wielowymiaro-
wego systemu niepełnosprawności. Eksperci powyższej organizacji wymienili dziewięć zasadni-
czych grup osób niepełnosprawnych. Są to osoby (Janiszewska-Dandyk, 2007):

 – z niepełnosprawnością natury organicznej,
 – z niepełnosprawnością intelektualną,
 – z niepełnosprawnością emocjonalną,
 – z upośledzeniami lokomocyjnymi,
 – z upośledzeniami widzenia,
 – z upośledzeniami w zakresie komunikowania się (mowa, pismo),
 – z wadami budzącymi szczególną odrazę,
 – z wadami skrytymi,
 – z upośledzeniami związanymi z procesami starzenia się.

System ten jest ciągle modyfikowany, zmierzający do stworzenia wielowymiarowego kry-
terium diagnostycznego, gdzie podstawowym założeniem jest przyjęcie istnienie dwóch różnych 
modeli niepełnosprawności: modelu społecznego i modelu medycznego.

Według Banku Światowego model społeczny zwraca uwagę na rolę społeczeństwa w za-
pewnianiu równości wszystkim członkom, bez postrzegania osób niepełnosprawnych jako ludzi 
ze „specjalnymi potrzebami”. Istotne jest znoszenie barier, zarówno psychologicznych, jak i fi-
zycznych. Model społeczny wiąże niepełnosprawność z rozwojem społecznym. Osoby niepełno-
sprawne są aktywnymi uczestnikami społeczeństwa, wnoszącymi istotny wkład w proces jego 
rozwoju. Model medyczny określa niepełnosprawność poprzez pryzmat zdrowia, postrzegając ją 
jako chorobę, która jest leczona przez lekarzy i specjalistów rehabilitantów. Lekarze powinni sto-
sować takie metody leczenia, które umożliwiają włączenie osób niepełnosprawnych do aktywnego 
uczestnictwa w społeczeństwie, tworzonym przez i dla ludzi pełnosprawnych (World Bank).

Biorąc pod uwagę powyższe modele, możemy wyróżnić następujące rodzaje niepełnospraw-
ności (Janiszewska-Dandyk, 2007):

1. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, do których należą:
 – osoby z uszkodzeniem narządu ruchu – niepełnosprawnością motoryczną,
 – osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi.
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2. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenie narządów zmysłów), do których 
zalicza się:
 – osoby niewidome i słabowidzące,
 – osoby niesłyszące i słabosłyszące.

3. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną, wśród których możemy wyróżnić:
 – osoby z chorobą psychiczną,
 – osoby z niesprawnością intelektualną.

Według WHO do grupy niepełnosprawnych zaliczamy (Grabowski, Milewska, Stasiak, 2007, 
s. 39–40):

 – osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 – osoby mające trudności w samodzielnym poruszaniu się bez potrzeby użycia urządzeń 

wspomagających (np. kula, laska, balkonik),
 – osoby starsze,
 – osoby małoletnie, poniżej 5. roku życia,
 – osoby niewidome i niedowidzące,
 – osoby głuchonieme i niedosłyszące,
 – osoby cierpiące na artretyzm, astmę, dolegliwości sercowe,
 – osoby cierpiące na różnego rodzaju fobie, łatwo wpadające w panikę,
 – osoby z zaburzeniami osobowości, typu delirium, amnezja, choroby psychiczne,
 – kobiety w ciąży,
 – osoby niepełnosprawne w wyniku nadużywania używek: alkohol, narkotyki, leki psycho-

tropowe i in., 
 – alergików,
 – osoby mające trudności ruchowe, wynikające np. z przebytej choroby lub wypadku,
 – osoby z upośledzeniem umysłowym.

Podstawową przeszkodą w rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych jest niewielki po-
ziom świadomości, zarówno organizatorów turystyki, jak i samych niepełnosprawnych turystów. 
Przyjmuje się, że turystyka skierowana jest tylko do ludzi zdrowych, a dla wielu niepełnospraw-
nych pozostaje jedynie w sferze marzeń. Badania pokazują, że w stosunku do zdrowych Polaków, 
niepełnosprawni podróżują ponad trzy razy rzadziej, tylko niewielki odsetek ludzi niepełnospraw-
nych decyduje się na uprawnianie turystyki, ponieważ natrafiają na szereg barier utrudniających 
aktywność turystyczną.

Wśród wielu barier w rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych należy wymienić (Matłosz, 
2010):

a) wewnętrzne, tkwiące w samej osobie niepełnosprawnej: 
 – stan fizyczny osoby niepełnosprawnej (możliwość poruszania się, ból),
 – stan psychiczny (zakłócenia w kontaktach społecznych),
 – stan świadomości (niedostatek wiedzy, niższy poziom wykształcenia, fizyczna i psy-

chiczna zależność od innych);
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b) środowiskowe: 
 – narzucone osobom niepełnosprawnym zewnętrzne warunki fizyczne i społeczne,
 – bariery wynikające z postaw demonstrowanych przez otoczenie,
 – bariery architektoniczne,
 – bariery ekologiczne (warunki terenowe, pogoda),
 – ograniczenia transportowe,
 – dyskryminujące przepisy i regulacje (np. dotyczące psów-przewodników, przewozu ba-

terii do akumulatorów itp.);
c) interakcyjne: 

 – wzajemne oddziaływanie osób niepełnosprawnych i reszty społeczeństwa (np. w poro-
zumiewaniu się),

 – ograniczenia w podejmowaniu aktywności wymagających specjalnych umiejętności.
Przyjęte przez ONZ i UE Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

określają zapewnienie osobom niepełnosprawnym m.in. dostępności do hoteli.

minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

W Polsce jest blisko 10 tys. turystycznych obiektów noclegowych, z których prawie 3,5 tys. to 
skategoryzowane obiekty hotelowe. Choć z roku na rok przybywa ich coraz więcej, to wciąż mamy 
problem z ich dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Obowiązek przystosowania hoteli jako 
obiektów ogólnodostępnych wynika z przepisów prawa budowlanego oraz wymagań kategoryza-
cyjnych. Ustawa różnicuje zakres przystosowania obiektów w zależności od tego, czy budynek jest 
istniejący, czy nowy (przebudowywany). Dla nowych budynków wymagania są bardziej rygory-
styczne. Mniejsze są wymagania względem budynków zabytkowych. Zdarza się, że nawet w loka-
lach zbudowanych zgodnie z wytycznymi, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich często 
napotykają na wiele przeszkód, jak szerokość drzwi (wydłużony czas zamykania i otwierania), 
wysokość załączników, strome podjazdy, zbyt wysoka lada recepcyjna, stopnie, śliska nawierzch-
nia i in. Drzwi wejściowe, a szczególnie przedsionek, powinien uwzględniać gabaryty wózka oraz 
niezbędną przestrzeń manewrową. 

Wszystkie obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2003 r., Dz.U. nr 33, 
poz. 270 z 2004 r. oraz Dz.U. nr 109, poz. 1156 z 2004 r.), a także uwzględniać wymagania zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów ho-
telarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz z Rozporządzeniem 
Ministra Sportu i Turystyki z 16 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obiek-
tów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.
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Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych zamieszczone są w załączniku nr 8 w Dz.U. nr 188, poz. 1945 i nakładają obo-
wiązek posiadania co najmniej jednej jednostki mieszkalnej dostosowanej do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych w obiektach powyżej 50 jednostek mieszkalnych. Przystosowanie obiektu zwykle 
ogranicza się do usprawnień dla osób na wózkach inwalidzkich, a pomija w szerszym stopniu 
udogodnienia dla osób niewidomych lub głuchoniemych. Zgodnie z tymi wymaganiami (załącznik 
nr 8):

1. Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji we-
wnętrznej, przyciski i wyłączniki, powinny być umieszczane na wysokości 90–110 cm, 
umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku.

2. Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby nie-
pełnosprawne powinien być umieszczony na wysokości 90–110 cm, umożliwiającej swo-
bodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku.

3. Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprze-
kraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być wydzielone 
osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach.

4. W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwia-
jące korzystanie z usług osobom na wózkach.

5. Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, 
a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową. Jednostki mieszkalne, powinny zostać wy-
posażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

6. Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny 
być dostępne z łóżka.

7. W jednostkach mieszkalnych, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie 
osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę 
stołu, biurka i umywalki.

Przystosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych obejmuje (Danasiewicz, 2006, 
s. 25):

 – tereny przyległe do hotelu np. parking,
 – obszar pomieszczeń ogólnodostępnych dla gości np. sala restauracyjna, hol recepcyjny,
 – jednostkę mieszkalną wraz z węzłem sanitarnym.

ocena dostępności wybranych hoteli miasta bielsko-biała w świetle badań
Celem badawczym opracowania jest ocena stanu obiektów noclegowych dla potrzeb segmen-

tu ludzi starszych i niepełnosprawnych. W szczególności badania zostały skoncentrowane na:
 – identyfikacji obiektów noclegowych miasta Bielsko-Biała,
 – określeniu wymagań w zakresie dostosowania obiektów noclegowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych,
 – określeniu dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych i starszych,
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 – określeniu świadomości znaczenia dostosowania obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

 – określeniu teoretycznego podejścia pracowników do obsługi segmentu osób starszych 
i niepełnosprawnych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą badań sondażowych przy użyciu kwestionariusza 
pytań (ankiety) oraz wywiadu osobistego. Obszarem realizowanych badań było miasto Bielsko- 
-Biała. Dobór próby był doborem celowym. Badaniem objęto 8 wybranych hoteli miasta Bielsko- 
-Biała, w tym jeden nieskategoryzowany, jeden jednogwiazdkowy, dwa dwugwiazdkowe, dwa 
trzygwiazdkowe i dwa czterogwiazdkowe (tab. 1, 2, 3).

tabela 1. Struktura badanych obiektów noclegowych (wartość liczbowa)

Wyszczególnienie
Hotele

bez
kategorii * ** *** **** *****

Udział badanych obiektów noclegowych 
w ogólnej liczbie obiektów 1 1 2 2 2 brak

Obiekty noclegowe dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 0 0 1 2 2 brak

Obiekty noclegowe niedostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 1 1 1 0 0 brak

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród 8 analizowanych hoteli tylko hotele najniższej kategorii nie są dostosowane do obsłu-
gi gości niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne i starsze mogą natomiast korzystać z usłu-
gi noclegowej wykorzystując hotele wyższych kategorii, które w swojej ofercie posiadają pokoje 
przystosowane do ich potrzeb.

tabela 2. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i starszych w obiektach noclegowych dostosowanych 

do potrzeb tych osób w mieście Bielsko-Biała (wartość liczbowa)

Rodzaj udogodnienia 
Hotele

bez
kategorii * ** *** **** *****

1 2 3 4 5 6 7

Wyznaczone miejsca parkingowe 0 0 1 2 2 –
Podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich 0 0 1 2 1 –
Zabezpieczenie schodów przed poślizgiem 0 0 1 2 2 –
Obiekt wyposażony w windę 0 0 1 2 2 –
Obiekt wyposażony w podnośnik 0 0 0 1 0 –
Obiekt wyposażony w platformę 0 0 0 0 0 –
Przyciski w windach wyraźne dla niewidzących 0 0 0 2 2 –
Windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową 0 0 0 0 0 –
Lada recepcyjna do wysokości 90 cm 0 0 0 0 1 –
Stanowisko recepcyjne z podjazdem 0 0 0 0 0 –
Wydzielone stanowisko recepcyjne do obsługi osób niepełnosprawnych 0 0 0 1 2 –
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Przyciski/wyłączniki umieszczone na wysokości 90–110cm 0 0 1 2 2 –
Aparat telefoniczny ogólnodostępny (korytarz) 0 0 0 0 0 –
Wyłączniki światła dostępne z łóżka 0 0 1 2 2 –
Sygnalizacja przywoławcza/alarmowa w jednostce mieszkalnej 0 0 1 2 2 –
Telefon dostępny z łóżka 0 0 1 2 2 –
Umeblowanie sali gastronomicznej z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych 0 0 0 0 0 –
Toaleta wyposażona w poręcze/uchwyty 0 0 1 2 2 –
Kabina prysznicowa wyposażona w siedzisko 0 0 1 2 2 –
Instalacja dźwiękowa/alarmowa w toalecie 0 0 1 2 2 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Polskie prawo budowlane nakazuje dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, ale nawet w lokalach zbudowanych zgodnie z wytycznymi, osoby 
niepełnosprawne i starsze napotykają na wiele barier architektonicznych. Prawo budowlane kon-
centruje się w głównej mierze na potrzebach osób poruszających się na wózkach, pomijając po-
trzeby osób z innymi niepełno sprawnościami – wzroku, mowy, słuchu czy z niepełnosprawnością 
intelektualną. Potwierdziło to również badanie – żaden z badanych hoteli nie posiada np. windy 
wyposażonej w sygnalizację dźwiękową. 

Z badań wynika, że badany hotel nieskategoryzowany oraz hotel jednogwiazdkowy nie 
mają w swojej ofercie obsługi osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać 
z usługi hotelarskiej w jednym z dwóch badanych hoteli dwugwiazdkowych, w obu badanych 
hotelach trzy- i czterogwiazdowych. Hotele te są w stopniu podstawowym przygotowane na przyj-
mowanie gości z dysfunkcjami. Podstawowe udogodnienia, jak: miejsca parkingowe, podjazdy, 
schody z zabezpieczeniem przed poślizgiem oraz odpowiednie wyposażenie węzła higieniczno-
-sanitarnego, wyłączniki światła dostępne z łóżka są dostępne we wszystkich badanych obiektach 
noclegowych obsługujących segment osób niepełnosprawnych. Żaden z badanych obiektów noc-
legowych nie posiada w salach gastronomicznych (restauracyjnych) specjalnych zestawów mebli 
dla osób niepełnosprawnych ani podnośnika do transportu osób niepełnosprawnych. Większość 
posiada telefony dostępne z łóżka. Analizowane hotele trzy- i czterogwiazdkowe, a także jeden 
hotel dwugwiazdkowy posiadają przyciski/wyłączniki umieszczone na wysokości 90–110 cm.

Z badań wynika, że analizowana pod względem dostępności dla osób starszych i niepełno-
sprawnych część rekreacyjna wybranych hoteli miasta Bielsko-Biała jest również słabo do nich 
dostosowana (tab. 3).

Tylko jeden z badanych hoteli (4*) posiada dostosowany do potrzeb analizowanego segmen-
tu basen wewnętrzny, udogodnienie w postaci sauny pojawia się w dwóch badanych obiektach  
(3* i 4*). Te same obiekty posiadające ofertę spa dysponują salami odnowy biologicznej dostoso-
wanymi do potrzeb osób z dysfunkcjami oraz są wyposażone są w sale fitness.
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tabela 3. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i starszych w części rekreacyjnej obiektów noclegowych 

dostosowanych do potrzeb tych osób w mieście Bielsko-Biała (wartość liczbowa)

Rodzaj udogodnienia 
Hotele

bez
kategorii * ** *** **** *****

Basen kryty 0 0 0 0 1 –

Basen zewnętrzny 0 0 0 0 0 –

Sauna 0 0 0 1 1 –

Sala odnowy biologicznej 0 0 0 1 1 –

Sala gimnastyczna/fitness 0 0 0 0 1 –

Park, ogród 0 0 0 1 2 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Niewątpliwym problemem jest brak informacji na temat udogodnień na stronach interneto-
wych hoteli. W hotelach często brakuje informacji turystycznej dla osób niepełnosprawnych, gdzie 
znajdują się lokale przystosowane do ich potrzeb, jak można się do nich dostać, a także co można 
zwiedzić.

podsumowanie
Analizowane w opracowaniu hotele miasta Bielsko-Biała nie są dostosowane dobrze do po-

trzeb osób niepełnosprawnych. Wiąże się to przede wszystkim z kwestiami finansowymi, ale tak-
że z faktu, że osoby niepełnosprawne są zaliczane głównie do gości indywidualnych i stanowią 
nieznaczny procent rocznego obłożenia w hotelach, stąd inwestowanie w specjalne udogodnienia 
z punktu widzenia hoteli i ośrodków wczasowych jest zbędne i w zupełności wystarczające na 
poziomie podstawowym, spełniającym minimalne wymogi ustawowe. Ponieważ prawo polskie nie 
nakłada żadnych obowiązków związanych z dostępnością najpopularniejszych i najmniej kosztow-
nych miejsc noclegowych (w małych hotelikach, pensjonatach, hostelach i schroniskach czy obiek-
tach agroturystycznych), osoby niepełnosprawne chcące zatrzymać się w Bielsku-Białej zmuszone 
są korzystać z usług hoteli wyższych kategorii. Nie wszystkich niepełnosprawnych stać jednak na 
zatrzymywanie się w dużych, drogich hotelach. Jest to spore utrudnienie, niewątpliwie wpływają-
ce na ilość odwiedzających.

Osoby niepełnosprawne należą do niedocenianej grupy klientów obiektów noclegowych, 
a przecież to lojalni klienci, chętnie wracający do miejsc, w których czują się dobrze. Dlatego za-
rządzający obiektami noclegowymi powinni zrozumieć, że osoby niepełnosprawne chcą być trak-
towane z należytym szacunkiem, podobnie jak osoby pełnosprawne, a ładny widok za oknem – to 
nie wszystko. Obiekty noclegowe konkurują ze sobą jakością, ceną, świadczeniem usług, różnymi 
atrakcjami, powinny również stworzyć jak najlepsze warunki do obsługi osób niepełnosprawnych 
w odpowiedni, niedyskryminujący sposób, tak by goście niepełnosprawni poczuli się jak u siebie, 
bezpiecznie i miło. Powinny zatrudniać profesjonalnie wyszkoloną kadrę, stale poszerzać ofertę, 
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wzbogacać program obsługi, starać się go urozmaicać, po to, by zyskać rzesze wiernych klientów 
i tym samym przewagę konkurencyjną nad pozostałymi przedsiębiorstwami.
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accessibility of hotels in bielsko-biała  
for disabled tourists

Keywords disability, accessible feature, accommodation, disabled tourist

Abstract Due to socio-demographic changes related to aging society, adapting the buildings – including hotels 
– to the needs of elderly and disabled persons become more and more vital. The aim of this paper is 
to evaluate an availability of hotels for the segment of elderly people and people with disabilities. 

Translated by Irena Szewczyk
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Słowa kluczowe baza noclegowa, zróżnicowanie przestrzenne, ruch turystyczny

Streszczenie Celem pracy była analiza zróżnicowania przestrzennego bazy noclegowej w Polsce oraz 
jej wykorzystania przez uczestników ruchu turystycznego. Zakres pracy obejmował 
prezentację zasobów i struktury bazy noclegowej w Polsce w 2014 roku oraz analizę 
przestrzenną i rodzajową tej bazy na podstawie wybranych wskaźników. Stwierdzono, iż 
rozwój bazy noclegowej w Polsce jest bardzo nierównomierny. Najwyższym poziomem 
wszystkich przeanalizowanych wskaźników charakteryzują się województwa zachod-
niopomorskie, pomorskie i małopolskie, w których stopień rozwoju funkcji turystycz-
nej jest także największy. Najniższą wartością większości wskaźników, zarówno tych 
związanych z rozwojem bazy noclegowej, jak i jej wykorzystaniem, charakteryzują się 
województwa świętokrzyskie, opolskie, podlaskie i lubelskie, co jest wynikiem słabego 
rozwoju bazy noclegowej w tych województwach.

Wprowadzenie
Baza noclegowa jest jednym z najważniejszych elementów zagospodarowania turystycznego, 

a usługi przez nią oferowane zaliczane są do podstawowych usług turystycznych umożliwiających 
przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania. Wielkość tej bazy decyduje o możliwościach 
recepcyjnych miejscowości lub regionu. 
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Rozwój turystyki w Polsce uwarunkowany jest w dużym stopniu rozwojem bazy noclegowej, 
która jest bardzo zróżnicowana. Wynika to z atrakcyjności turystycznej oraz potencjału turystycz-
nego, na które składają się zarówno same walory turystyczne, jak i zagospodarowanie obszaru. 
Czynnikiem, który znacząco wpływa na wybór określonej destynacji turystycznej, jest baza noc-
legowa, jej stan i struktura. 

W procesie obsługi ruchu turystycznego pojawia się ze strony turystów zróżnicowanie popytu 
na usługi obiektów hotelarskich, którego powodem jest fakt, iż korzystanie z usługi noclegowej 
nie stanowi celu samego w sobie, a jest jedynie środkiem do celu, jakim jest podróż do miejsca 
destynacji turystycznej. Dlatego kategoria obiektu, jego wyposażenie, system obsługi czy wyso-
kość cen nie determinują wykorzystania bazy noclegowej w takim stopniu jak atrakcyjność tury-
styczna regionu. Z drugiej jednak strony, zagospodarowanie turystyczne, którego elementem jest 
baza noclegowa, jest jednym z głównych czynników przyciągających turystów, a jednocześnie za-
pewniającym im właściwe warunki wypoczynku. Dlatego też analiza zmian przestrzennych bazy 
noclegowej w Polsce i jej wykorzystania w obsłudze ruchu turystycznego wydaje się być ważnym 
problemem badawczym.

znaczenie bazy noclegowej w obsłudze ruchu turystycznego
Zdaniem Kruczka i Turkiewicza (2000), bazę noclegową należy zaliczyć do najważniejszych 

elementów zagospodarowania turystycznego, o kluczowym znaczeniu w obsłudze ruchu tury-
stycznego; służy ona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb snu, wypoczynku i zamieszka-
nia (Mikuta, Żelazna, 2004; Mikuta i in., 2007). O znaczeniu bazy noclegowej dla obsługi ruchu 
turystycznego świadczy fakt, że usługi hotelarskie należą do usług podstawowych, zaspokajają-
cych potrzeby materialne turystów, związane ze zmianą miejsca pobytu i wyjazdem turystycznym 
(Tokarz, 2006; Sawicka, 2013, s. 46), a także szereg innych potrzeb osoby podróżującej (Knowles, 
2001). Można zatem stwierdzić, iż bez prawidłowego zagospodarowania turystycznego, którego 
elementem jest baza noclegowa, nie ma podstawy do rozwoju, a nawet zaistnienia ruchu tury-
stycznego (Witkowski, Kachniewska, 2005; Pawłowska-Piechotka, 2009). W procesie tworzenia 
i konsumpcji produktu turystycznego, baza noclegowa jest kluczowym elementem infrastruktury 
obszaru recepcji turystycznej (Wątroba, 2007).

Baza noclegowa składa się z obiektów i miejsc noclegowych znajdujących się na określonym 
obszarze (np. regionie), udostępnianych turystom sezonowo lub całorocznie (Kurek, Mika, 2007). 
Zgodnie z obowiązującą w Polsce od 1997 roku ustawą o usługach turystycznych, wyróżnia się 
osiem rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczko-
we, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe. Reszta obiektów, czyli: ośrodki wcza-
sowe, ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, kwatery agroturystyczne itd., 
w rozumieniu ustawy zaliczane są do „innych obiektów świadczących usługi noclegowe”. Oprócz 
obiektów wymienionych w ustawie, usługi noclegowe mogą być świadczone w gospodach, za-
jazdach, karczmach, oberżach, bungalowach, domach noclegowych, sanatoriach, stanicach wod-
nych, bacówkach, domach wczasowych, stacjach turystycznych, pokojach gościnnych, kwaterach 
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agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, domach wypoczynkowych, prewentoriach, 
ośrodkach wypoczynku świątecznego, botelach itd. W myśl ustawy obiekty te określa się jako 
„inne”, czyli świadczące usługi hotelarskie, ale nieposiadające statusu hotelu.

Trzon bazy noclegowej w Polsce stanowią obiekty hotelowe, najbardziej uniwersalne, a jed-
nocześnie wyznaczające pełne możliwości świadczenia usług noclegowych (Sala, 2008). Należą do 
nich: hotele, motele i pensjonaty, czyli obiekty hotelarstwa tradycyjnego. Posiadają one jednolity 
zarząd i dzielą się na pokoje, tworzące jednostki mieszkalne, przy czym liczba pokoi musi prze-
kraczać określone minimum, które zależy od przepisów prawa danego kraju. Obiekty te świad-
czą usługi hotelarskie, do których należą usługi w pokojach, tj. słanie łóżek, sprzątanie i mycie 
urządzeń sanitarnych oraz usługi gastronomiczne (Milewska, Włodarczyk, 2004). Najważniejsze 
znaczenie wśród obiektów hotelarskich w obsłudze ruchu turystycznego odgrywają hotele, któ-
re stanowią najstarszą i najbardziej typową formę noclegu. Oferują one klientom szeroki zakres 
usług, wykraczający poza standardowe usługi w pokojach. Różnią się między sobą obsługiwanym 
segmentem rynku (np. hotele biznesowe, SPA & Wellness), rodzajem świadczonych usług, ceną 
oraz komfortem. 

Wielkość bazy noclegowej determinuje możliwości recepcyjne regionu, umożliwiając roz-
wój ruchu turystycznego i dostęp do walorów turystycznych, natomiast charakter i struktura bazy 
noclegowej w regionie zależy m.in. od środowiska przyrodniczego (typu krajobrazu, warunków 
klimatycznych), struktury i charakteru ruchu turystycznego, a także charakteru regionu i jego 
znaczenia w obsłudze ruchu turystycznego (Kruczek, Turkiewicz, 2000, s. 23). 

cel, zakres i metodyka
Celem pracy była analiza zróżnicowania przestrzennego bazy noclegowej w Polsce oraz oce-

na jej wykorzystania przez uczestników ruchu turystycznego. Zakres pracy obejmował prezentację 
zasobów i struktury bazy noclegowej w Polsce w 2014 roku.

Materiał badawczy stanowiły dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd 
Statystyczny oraz bazę EUROSTAT.

Do analizy wybrano wskaźniki, które uznano za dobrze charakteryzujące bazę noclegową 
województwa oraz jej przystosowanie do obsługi ruchu turystycznego, a mianowicie: 

 – procentowy udział poszczególnych województw w ogólnopolskiej bazie noclegowej, doty-
czący zarówno obiektów, jak i miejsc noclegowych,

 – stopień wykorzystania miejsc noclegowych,
 – wskaźnik gęstości bazy noclegowej Charvata, wyrażony liczbą turystycznych miejsc noc-

legowych przypadających na 1 km2 powierzchni,
 – wskaźnik funkcji turystycznej Baretje’a i Deferta wyrażony liczbą turystycznych miejsc 

noclegowych przypadającą na 1000 mieszkańców,
 – wskaźnik rozwoju bazy noclegowej – liczba korzystających z noclegów do liczby miejsc 

noclegowych.
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zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej w polsce
Rynek hotelarski w Polsce jest trudny do oceny, ponieważ brakuje dokładnych badań dotyczą-

cych jego rozwoju i trendów na nim występujących; brak również oceny trafności inwestycji ho-
telarskich, również w kontekście ich lokalizacji (Witkowski, Kachniewska, 2005). Z danych bazy 
EUROSTAT wynika, że Polska znajduje się na 10 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod 
względem liczby obiektów noclegowych i na 12 miejscu pod względem liczby miejsc noclegowych 
oferowanych turystom (ec.europa.eu, 2015). Jak wynika z danych GUS (2014), pomimo ponad 
4-krotnego wzrostu liczby hoteli w latach 1991–2014 (z 515 do 2250) oraz wzrostu liczby obiektów 
zakwaterowania zbiorowego (z 7792 do 9885), rozmieszczenie przestrzenne tej bazy w Polsce jest 
bardzo nierównomierne. Efektem tego jest nadmierna podaż miejsc noclegowych w niektórych 
typach obiektów (np. w hotelach 4 i 5-gwiazdkowych w Warszawie), co powoduje niedostateczne 
ich obłożenie, zaś niedobór w niektórych tradycyjnie pod tym względem zaniedbanych regionach 
Polski (Wojdacki, 2014).

W 2014 roku najwięcej obiektów noclegowych w Polsce zlokalizowanych było na terenie wo-
jewództw: pomorskiego (1450 obiektów, łącznie zakładów zakwaterowania zbiorowego i pokoi go-
ścinnych), małopolskiego (1418 obiektów) i zachodniopomorskiego (1322 obiekty), zdecydowanie 
najmniej – na terenie województw opolskiego (142 obiekty), świętokrzyskiego (231) i podlaskiego 
(248 obiektów) (tab.1).

Rozmieszczenie bazy noclegowej wykorzystywanej w obsłudze ruchu turystycznego 
w Polsce, jej rozmiary oraz struktura rodzajowa wiążą się przede wszystkim z występowaniem 
i rangą walorów turystycznych, zarówno przyrodniczych, jak i historyczno-kulturowych, a także 
z wielkością popytu na usługi turystyczne. Wymienione powyżej, dominujące w zasobach zakła-
dów noclegowych województwa, stanowią część najbardziej atrakcyjnych turystycznie, ze wzglę-
du na specyficzny mikroklimat i bogate walory krajobrazowe, regionów Polski – pasa nadmorskie-
go na północy kraju oraz gór (Karpaty, Sudety) i pogórza na południu (Kruczek, Wolak, 2006). 
Koncentracja bazy noclegowej na ich obszarze łącznie sięga 70% krajowych zasobów, z czego 
ponad 42% przypada na małopolskie, pomorskie i zachodniopomorskie (rys. 1). Funkcja turystycz-
na tych województw determinuje charakter obiektów, wśród których dominują pokoje gościnne, 
a nie hotele, jak w pozostałych częściach Polski. Województwa nadmorskie, odwiedzane głównie 
latem, wyróżnia ponadto najbogatsza sezonowa baza noclegowa, reprezentowana przez kempingi, 
pola biwakowe oraz zespoły domków turystycznych, a także największa liczba ośrodków wcza-
sowych. W 2014 roku udział tych ostatnich w ogólnej liczbie turystycznych obiektów noclego-
wych województwa wynosił w zachodniopomorskim 24% (322 obiektów), zaś w pomorskim – 15%  
(212 obiektów). Na terenie obu województw znajduje się ponad połowa wszystkich krajowych 
ośrodków wczasowych. 

W każdym z trzech województw o najmniejszych zasobach bazy noclegowej można wskazać 
inną przyczynę odpowiedzialną za taki stan rzeczy. Województwo opolskie zajmuje najmniejszą 
powierzchnię spośród wszystkich województw w Polsce. Świętokrzyskie także należy do woje-
wództw o niewielkiej powierzchni (zajmuje przedostatnie miejsce), a dodatkowo znaczna jego 
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część (67% powierzchni) jest objęta ochroną, co ogranicza możliwości rozwoju infrastruktury, 
w tym również obiektów noclegowych (Świstak, Tul-Krzyszczuk, 2014, s. 142). Województwo 
podlaskie pod względem powierzchni należy do przeciętnych w Polsce, ale 30% jego powierzch-
ni zajmują lasy, obejmujące także obszary chronione (4 parki narodowe) (www.wrotapodlasia.pl). 
Ponadto rozwój infrastruktury turystycznej ogranicza rolniczy charakter regionu, stąd wśród 
obiektów noclegowych dominują kwatery agroturystyczne.
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Dane przed nawiasem dotyczą udziału województwa w ogólnokrajowej liczbie obiektów noclegowych,  
w nawiasie – w miejscach noclegowych oferowanych przez te obiekty.

rysunek 1. Udział procentowy poszczególnych województw w krajowej bazie noclegowej w zakresie liczby 

obiektów i miejsc noclegowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2015).

Rozmieszczenie przestrzenne dominującej w Polsce bazy hotelowej, na którą składają się 
oprócz samych hoteli, także motele, pensjonaty oraz obiekty hotelowe nieskategoryzowane, de-
terminowane jest głównie dwoma czynnikami: turystyką wypoczynkową oraz podróżami o cha-
rakterze biznesowym. Prawie 50% wszystkich obiektów tego typu zlokalizowanych jest w pięciu 
województwach: małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim i mazowieckim. Różnią 
się one atrakcyjnością turystyczną, ale ich wspólną cechę stanowi biznesowy charakter miasta 
będącego stolicą województwa. 

O znaczącej funkcji biznesowej świadczy nie tylko duży udział województwa w krajowej ba-
zie hotelowej, ale także dominacja obiektów hotelowych w lokalnej turystycznej bazie noclegowej. 
Taka sytuacja dotyczy trzech polskich województw: mazowieckiego (62% wszystkich obiektów 
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noclegowych to obiekty hotelowe), łódzkiego (57%) oraz świętokrzyskiego (55%). Biznesowy cha-
rakter Warszawy i Łodzi, na terenie których zlokalizowana jest większa część bazy hotelowej 
województwa (73% w Warszawie i 69% w Łodzi) (GUS, 2015) jest dość oczywisty. Województwo 
świętokrzyskie, mimo dysponowania atrakcyjnymi walorami turystycznymi, cechuje bardzo słabo 
rozwinięta baza noclegowa. Jest to spowodowane głównie dużym udziałem obszarów chronionych, 
na których obowiązują ograniczenia w rozwoju infrastruktury turystycznej. W efekcie obiekty 
hotelowe zlokalizowane są głównie w Kielcach, mieście zorientowanym przede wszystkim na ob-
sługę ruchu biznesowego, choć wyższa od przeciętnej liczba moteli wskazuje także na tranzytową 
funkcję województwa (tab. 1). 

tabela 1. Zasoby bazy noclegowej w Polsce w 2014 roku według województw
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Polska 9885 2250 110 337 949 59 405 1017 420 715 114 197 1830 804 678
Dolnośląskie 903 230 6 57 88 13 41 81 30 24 16 35 139 64 79
Kujawsko-pomorskie 331 106 5 2 36 1 11 35 15 32 2 33 14 19 20
Lubelskie 363 89 5 14 41 – 36 34 24 19 2 4 38 28 29
Lubuskie 283 62 14 11 40 1 13 31 23 35 – – 10 22 21
Łódzkie 362 115 10 3 78 1 10 12 21 19 11 – 30 26 26
Małopolskie 1418 300 7 69 73 21 35 96 61 30 37 36 449 100 104
Mazowieckie 476 212 10 6 69 – 15 11 21 15 10 – 25 40 43
Opolskie 142 48 2 4 17 1 10 7 5 12 – – 10 16 10
Podkarpackie 513 130 6 14 47 4 45 18 18 47 1 20 46 72 45
Podlaskie 248 35 2 11 39 2 9 6 12 23 2 1 19 56 31
Pomorskie 1450 182 4 39 89 1 37 212 41 144 11 8 512 89 81
Śląskie 636 192 4 15 93 13 22 41 40 33 3 8 79 42 51
Świętokrzyskie 231 95 12 9 12 – 12 7 10 12 – 8 11 36 7
Warmińsko-mazurskie 496 110 3 28 56 – 31 32 15 65 1 1 36 89 29
Wielkopolskie 711 231 15 20 78 – 35 72 38 71 15 – 23 71 42
Zachodniopomorskie 1322 113 5 35 93 1 43 322 46 134 3 43 389 34 61

* Suma: schronisk młodzieżowych, szkolnych schronisk młodzieżowych i ośrodków kolonijnych.
** Razem z polami biwakowymi i zespołami domków turystycznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2015).

Spośród hotelowej bazy noclegowej w Polsce największe znaczenie mają same hotele, sta-
nowiące najliczniejszą grupę obiektów noclegowych. Najwięcej hoteli znajduje się w wojewódz-
twach: małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim i mazowieckim (łącznie ponad 43% zasobów 
krajowych). Popularnym standardem hotelowym są trzy gwiazdki – w prawie wszystkich woje-
wództwach (z wyjątkiem świętokrzyskiego), hoteli tej kategorii jest najwięcej. Najmniej liczną 
grupę stanowią hotele pięciogwiazdkowe – w 2014 roku było ich 55, z czego połowa przypadała na 
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dwa województwa: małopolskie i mazowieckie (GUS, 2015). Jednocześnie w tym ostatnim znajdu-
je się najwięcej hoteli dużych, o czym świadczy fakt, iż województwa mazowieckie miało znacznie 
większy udział w hotelowych miejscach noclegowych niż w obiektach (tab. 2).

tabela 2. Udział województw w krajowych zasobach hoteli oraz wykorzystanie hotelowych miejsc noclegowych (%)

Województwo
Hotele

Wykorzystanie miejsc noclegowych
udział obiektów udział miejsc noclegowych

Dolnośląskie 10,2 11,3 32,8

Kujawsko-pomorskie 4,7 3,7 32,1

Lubelskie 4,0 2,6 30,3

Lubuskie 2,8 2,0 29,3

Łódzkie 5,1 5,0 30,6

Małopolskie 13,3 14,7 44,2

Mazowieckie 9,4 14,2 45,6

Opolskie 2,1 1,1 28,6

Podkarpackie 5,8 3,8 29,7

Podlaskie 1,6 1,6 35,0

Pomorskie 8,1 8,0 39,1

Śląskie 8,5 8,9 31,5

Świętokrzyskie 4,2 3,0 26,9

Warmińsko-mazurskie 4,9 5,7 33,6

Wielkopolskie 10,3 7,8 28,7

Zachodniopomorskie 5,0 6,6 50,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2015).

W 2014 roku największy stopień wykorzystania hotelowych miejsc noclegowych dotyczył 
województw: zachodniopomorskiego, mazowieckiego i małopolskiego. W przypadku dwóch 
ostatnich takie wykorzystanie uzasadnia duże zapotrzebowanie na luksusową całoroczną bazę 
noclegową, wynikające z dominującej funkcji biznesowej (mazowieckie) lub z połączenia funkcji 
biznesowej z turystyczną, charakteryzującą się przynajmniej dwoma „wysokimi” sezonami – let-
nim i zimowym (małopolskie). Najwyższe wykorzystanie miejsc noclegowych w hotelach Pomorza 
Zachodniego, połączone z przeciętnymi zasobami tego typu obiektów w omawianym regionie, 
może wskazywać na istnienie niezaspokojonego popytu na miejsca noclegowe dostępne przez cały 
rok, pomimo sezonowego charakteru ruchu turystycznego w tym regionie.

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej, uwzględniający wielkość województwa, nie zmienia 
dominującej pozycji trzech wymienionych wcześniej województw w zakresie liczby udostępnia-
nych miejsc noclegowych, choć mniejsza powierzchnia małopolskiego w porównaniu z pomor-
skim czy zachodniopomorskim stawia je na pierwszym miejscu (tab. 3). Z kolei skromne zasoby 
miejsc noclegowych w połączeniu z dużą powierzchnią województwa podlaskiego powodują, że 
plasuje się ono na ostatnim miejscu pod względem gęstości bazy noclegowej, za województwem 
opolskim. Wskaźnik funkcji turystycznej, odnoszący turystyczne miejsca noclegowe do liczby 
mieszkańców stałych województwa, zdecydowanie wyróżnia województwo zachodniopomorskie, 
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do czego przyczyniły się jego bogate zasoby miejsc noclegowych w połączeniu z niską gęstością 
zaludnienia. Pod względem wskaźnika rozwoju bazy noclegowej, odnoszącego liczbę turystów 
korzystających z noclegów do liczby miejsc noclegowych będących do ich dyspozycji, zdecydowa-
nie dominuje województwo mazowieckie. Oznacza to duży potencjał rozwojowy bazy noclegowej 
w tym województwie. Najmniejsza wartość tego wskaźnika charakteryzuje województwo zachod-
niopomorskie, co świadczy o najlepszym ilościowym dopasowaniu liczby miejsc noclegowych do 
liczby turystów odwiedzających ten region. 

tabela 3. Wskaźniki charakteryzujące zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej w Polsce

Wskaźniki
Charvata Baretje’a i Deferta rozwoju bazy noclegowej

Dolnośląskie 2,9 20 38
Kujawsko-pomorskie 1,5 13 33
Lubelskie 0,8 9 37
Lubuskie 1,4 19 32
Łódzkie 1,3 9 48
Małopolskie 5,5 24 43
Mazowieckie 1,3 9 77
Opolskie 0,8 8 34
Podkarpackie 1,4 12 31
Podlaskie 0,6 11 46
Pomorskie 5,2 41 21
Śląskie 3,6 10 42
Świętokrzyskie 1,2 11 32
Warmińsko-mazurskie 1,7 28 26
Wielkopolskie 1,4 12 38
Zachodniopomorskie 5,2 70 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014).

Analiza zmian zróżnicowania przestrzennego w ujęciu czasowym, dokonana przez 
Wojdackiego (2014) z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika rozwoju bazy hotelowej poka-
zuje, iż struktura hierarchiczna województw charakteryzuje się względną stabilnością. Wynika 
z niej, że najlepiej rozwiniętą bazą noclegową charakteryzują się województwa mazowieckie i ma-
łopolskie, mające przewagę konkurencyjną uwarunkowaną rozwojem turystyki odpowiednio biz-
nesowej i poznawczej, najmniej rozwiniętą zaś – województwo opolskie, a także podlaskie, lubel-
skie i podkarpackie. Do województw o wysokim rozwoju bazy hotelowej zaliczono województwa: 
dolnośląskie i śląskie, głównie w związku z obsługą turystyki wypoczynkowej i poznawczej, zaś 
pozostałe województwa określono jako o średnim rozwoju bazy hotelowej, przy czym jest to gru-
pa najbardziej niejednorodna. Zaliczono tu bowiem zarówno województwa polski północnej (za-
chodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie), w przypadku któ-
rych główną determinantą rozwoju bazy noclegowej jest turystyka wypoczynkowa, województwa 
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zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w polsce

rozwinięte gospodarczo (wielkopolskie, łódzkie), jak również słabo rozwinięte (świętokrzyskie 
czy lubuskie).

podsumowanie
Struktura rodzajowa i przestrzenna podaży miejsc noclegowych w Polsce wiąże się 

przede wszystkim z występowaniem i rangą walorów turystycznych oraz rodzajem popytu. 
Rozmieszczenie bazy noclegowej w Polsce nie jest równomierne. Blisko połowa wszystkich obiek-
tów zbiorowego zakwaterowania zlokalizowana jest w czterech województwach: małopolskim, 
zachodniopomorskim, pomorskim oraz dolnośląskim. Województwami o najmniejszej liczbie 
obiektów noclegowych pozostają podlaskie, świętokrzyskie oraz opolskie. Wynika to z uwarunko-
wań przyrodniczych, historycznych, a także ze stopnia urbanizacji danego województwa i udziału 
w jego powierzchni terenów chronionych.

Analiza wskaźnikowa bazy noclegowej w Polsce oraz jej wykorzystania z uwzględnieniem 
podziału administracyjnego na województwa wykazała, że trzy województwa charakteryzu-
ją się najwyższym poziomem wszystkich przeanalizowanych wskaźników. Są to województwa 
zachodniopomorskie, pomorskie i małopolskie. Oznacza to, że mają one najbardziej rozwiniętą 
bazę noclegową, a także stopień rozwoju pełnionej przez nie funkcji turystycznej jest największy. 
Najniższą wartością większości wskaźników, zarówno tych związanych z rozwojem bazy nocle-
gowej, jak i jej wykorzystaniem, odnoszą się do województw świętokrzyskiego, opolskiego, pod-
laskiego i lubelskiego. Są to województwa, w których baza noclegowa jest najsłabiej rozwinięta, 
ograniczając tym samym rozwój ruchu turystycznego. Warto jednak podkreślić duży potencjał 
województw świętokrzyskiego i podlaskiego w rozwoju bazy noclegowej nakierowanej na obsługę 
określonego segmentu uczestników ruchu turystycznego: dla świętokrzyskiego segmentem tym 
jest turystyka biznesowa (ważnym jej ośrodkiem stają się Kielce), zaś dla województwa podlaskie-
go – agroturystyka. 
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spatial diversity of accommodation  
as a determinant of tourism in poland
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Abstract The aim of the study was to analyze the spatial differentiation of accommodation facilities in 
Poland and its use by the participants of tourism. The scope of work included the presentation 
of the resources and structure of tourist accommodation in Poland in 2014 and generic spatial 
analysis and the database on the basis of selected indicators. It was found that the development of 
tourist accommodation in Poland is very uneven. The highest level of all the analyzed indicators 
are characterized by the Zachodniopomorskie, Pomorskie and Małopolskie, where the level of 
tourism development is also the largest. The lowest value of most indicators, both those related to 
the development of accommodation and its use, are characterized by Świętokrzyskie, Opolskie, 
Podlaskie and Lubelskie, as a result of the weak development of hotel accommodation in these 
regions.
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Słowa kluczowe ruch turystyczny, jakość, animacja, postawy turystów 

Streszczenie Animacje urlopowe odgrywają znaczącą rolę w zagranicznym ruchu turystycznym, ale 
nie dostrzega się ich znaczenia w rozwoju turystyki polskiej, mimo że kraj nasz dys-
ponuje odpowiednim zagospodarowaniem obszarów i miejscowości turystycznych oraz 
posiada pewne tradycje w zakresie organizacji czasu wolnego turystom. W opracowaniu 
postawiono problem teoretyczny dotyczący kształtowania jakości obsługi ruchu tury-
stycznego przez usługi animacji traktowane jako określony system działań oraz problem 
empiryczny, dotyczący postawy turystów wobec animacji urlopowej i jej związku z fak-
tycznym udziałem w jej programach animacyjnych. W celu rozwiązania problemu em-
pirycznego zastosowano podejście strukturalne do badania postaw, polegające na ocenie 
trzech różnych jej aspektów: wymiaru poznawczego, afektywnego i behawioralnego. 
W ocenie postaw zastosowano skalę Likerta. Wyniki badania potwierdzają postawioną 
hipotezę, że obecni uczestnicy krajowego ruchu turystycznego w zasadzie nie korzystają 
z animacji urlopowych, jeśli już takie są w pakiecie usług hotelowych, mimo że mają 
na ich temat określoną wiedzę, pozytywne przekonania i uczucia wobec nich. Z badań 
wynika, że uczestnicy krajowego ruchu turystycznego nisko oceniają jakości obsługi 
turystów i wiążą tę ocenę z brakiem zainteresowania organizatorów turystyki ich ocze-
kiwaniami w zakresie intensyfikacji przeżyć i doświadczeń urlopowych. 

Wprowadzenie
Jakość w obsłudze ruchu turystycznego ma dziś duże znaczenie, a jest to efekt dynamiczne-

go rozwoju samego zjawiska turystyki, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych 
oraz kształtowania się potrzeb i upodobań turystów. Dość powszechnie uważa się, że jakość w ob-
słudze ruchu turystycznego należy postrzegać przede wszystkim z perspektywy wymagań turysty, 
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którego ocena przesądza o jakości obsługi. Ocena ta ma charakter subiektywny i wynika w znacz-
nym stopniu z indywidualnych doświadczeń turysty (Faché, 2000, s. 339–346; Marciszewska, 
2004, s. 12–18 ).

Współczesny konsument usług turystycznych zaczyna sam kształtować swoje doświadczenia 
w wyniku angażowania się w tworzenie własnych doznań. Jego czas wolny, który zagospodarował 
wyjazdem turystycznym, staje się źródłem i czynnikiem twórczym określonych doświadczeń, kre-
owanych przez podejmowane aktywności lub ich brak (Marciszewska, 2010, s.17, 40). Szczególne 
możliwości w tym zakresie ma uczestnik ruchu turystycznego urlopowego, który dysponuje znacz-
ną ilością czasu wolnego i jest skłonny przeznaczyć znaczną część dochodu na aktywność mo-
tywowaną zaspokojeniem potrzeb rozbudzonych nowymi wartościami, takimi jak: emocjonalne 
doznania, efektywność, samorealizacja, indywidualizm i zdrowie (Mirońska, 2010, s. 114–132). 
Wartości te cechują współczesne style życia w czasie wolnym, a dążenie do ich osiągania postrze-
gane jest jako społeczny megatrend, nadający życiu ludzkiemu większej intensywności. Zdaniem 
Kachniewskiej (2011, s. 265–277) tacy turyści charakteryzują się wyjątkową wrażliwością na ja-
kość, postrzeganą nie tylko w kategoriach standardu usług, ale przede wszystkim w niecodzienno-
ści i intensywności doświadczeń. 

Pragnienie intensyfikacji wykorzystania czasu wolnego nie pozostaje bez wpływu na obsługę 
ruchu turystycznego, gdyż rozmaitość i możliwość różnicowania doznań w czasie wyjazdów tury-
stycznych postrzegane są jako ważny element ich jakości. Usługodawcy turystyczni uwzględniając 
obserwowane trendy, komponują rozbudowane propozycje zagospodarowania czasu, co po części 
wpisuje się w nurt ekonomii doświadczeń, której założenia opisali Pine i Gilmore (1999, s. 97–105).

Problematyka intensyfikacji doznań czasu urlopowego od lat jest przedmiotem badań i analiz 
w wielu krajach. Ich wyniki wskazują na coraz większą rolę animacji w życiu turystów, hotelarzy, 
touroperatorów, a także destynacji turystycznych (Hahn, Finger, 1975, s. 46–54; Miebach, 1980, 
s. 59–60; Ross, 1993; Michels,1995, s. 7–34). Próby opisu i wyjaśnienia zjawiska animacji nie mają 
w Polsce tradycji, więc praktyka naukowa w tym zakresie znajduje się w punkcie wyjścia, a głów-
nym jej celem na tym etapie jest dostarczenie informacji wynikających z zaobserwowanych i de-
dukcyjnie uzupełnionych uogólnień potocznego doświadczenia społecznego. Polskie opracowania 
na temat animacji są wycinkowe i mają charakter bardziej teoretyczny niż empiryczny (Bączek, 
2011; Kolny, 2013; Paczyńska-Jędrycka, Eider, 2014). 

Badania nad zachowaniami turystów urlopowych potwierdzają tezę, że urlopowicze częściej 
preferują aktywną formę wypoczynku niż bierną. Istotnym czynnikiem w wyborze konkretnego 
miejsca pobytu jest informacja o warunkach realizacji swoich potrzeb urlopowych, w tym m.in. 
o dostępności urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz fakultatywnych programów intensyfikacji 
wypoczynku (Zorba i in., 2003; Costa i in., 2004) . Urlopowicze uważają też, że każda miejscowość 
recepcyjna, kompleks turystyczny lub obiekt hotelowy powinien oferować usługi, których funk-
cją jest zaspokajanie odczuwanych potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą 
tak ważnych aspektów życia człowieka jak regeneracja zdrowia, zadowolenie, odzwierciedlenie 
statusu i prestiżu (Toczek-Werner, 1995, s. 109–112, 2003, s. 37–49). Urlopowicz nabywając ofer-
tę turystyczną dąży do osiągnięcia pewnego pożądanego stanu, określonego poziomem aspiracji, 
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reprezentowanego przez potrzeby, które muszą zostać zaspokojone dzięki nabywanym usługom. 
Efektywność świadczenia tych usług jest ważnym miernikiem poziomu jakości obsługi turystów.

Instytucje organizujące i obsługujące dziś wypoczynek urlopowy w naszym kraju ciągle jesz-
cze rozwiązują głównie problemy zakwaterowania, wyżywienia i transportu turystów. Usługi do-
datkowe zorientowane na zagospodarowanie czasu wolnego są w Polsce dopiero na etapie rozwoju, 
choć jest to ważny standard w turystyce światowej. Do tego typu usług należy animacja urlopowa. 
Tylko nieliczni zastanawiają się nad wypełnieniem urlopu turyście i przygotowują odpowiednie 
propozycje. A przecież urlop to coś więcej niż spanie i jedzenie. Z pilotażowych obserwacji tereno-
wych wynika, że większość współczesnych turystów szuka na urlopie nowych przeżyć i oczekuje 
efektów swojego wypoczynku, czyli osiągnięcia określonego pożądanego stanu. Właśnie anima-
cja jest tą dziedziną, która dąży do ich zaspokojenia, a także stara się je kształtować i rozwijać. 
Dostrzeżenie możliwości wspomagania ludzi w ich zabiegach o wyższą jakość życia na urlopie 
poprzez odpowiednio zaprogramowaną aktywność jest szansą dla turystyki. Idealną bazę mate-
rialną dla animacji stanowią przedsiębiorstwa hotelowe z ich kompleksami sportowo-rekreacyj-
nymi. Wraz ze swoimi obiektami i kadrą są one nośnikiem owej specyficznej oferty w usługach 
turystycznych. 

Celem opracowania jest ukazanie istoty animacji w turystyce oraz możliwości jej wyko-
rzystania w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego, przy czym chodzi tu o jakość 
„w oczach klienta”, czyli jakość obsługi definiowaną jako spełnienie oczekiwań turystów. Celem 
opracowania jest także ocena postaw turystów wobec animacji urlopowej oferowanej w polskich 
destynacjach turystycznych oraz faktycznego w niej uczestnictwa.

istota animacji i jej funkcja w turystyce
Animacja w systemie turystyki pełni rolę działania pomocniczego, wspomagającego, wzmac-

niającego i optymalizującego intensywność i efektywność wypoczynku urlopowego turysty. 
Nadaje się jej również funkcję narzędzia podnoszącego jakość obsługi w ruchu turystycznym, któ-
ra dotyczyć ma wszystkich: dzieci, dorosłych, zdrowych i wymagających specjalnej troski. Pojęcie 
to jest w źródłach podawane w różnych znaczeniach. W podstawowym znaczeniu słownikowym 
animacja jest to: „inicjowanie, pobudzanie jakichś działań (Słownik języka polskiego PWN, 2013). 
W literaturze naukowej animacja utożsamiana jest z pobudzaniem, zachęcaniem oraz dawaniem 
bodźca, dzięki któremu podejmowane są przez osobę bądź osoby tak inspirowane, rozmaite formy 
aktywności (Kopczyńska, 1993, s. 37). 

W rzeczywistości turystycznej dominuje typ animacji nastawiony do wewnątrz – na to co 
dzieje się w grupie, na jej wpływ na poszczególnych jej członków. Animacja jest metodą pobu-
dzania do działania, do aktywności. Celem animatorów jest odnajdywanie i uruchamianie sił 
tkwiących w grupie, dla jej rozwoju. Animacja polega na kreowaniu jednostki ludzkiej: świado-
mej, autentycznej, aktywnej, samodzielnej i twórczej. Animacja to zaplanowana, zorganizowana 
działalność, której celem jest optymalizacja zachowań ludzi w czasie wolnym dla podniesienia 
jakości tych zachowań. Zadaniem działań animacyjnych jest skłanianie, mobilizowanie ludzi do 
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aktywności, przy wykorzystaniu różnych sposobów. Animowanie to świadome zachęcanie, wspo-
maganie, stymulowanie jednostek i grup do samodzielnego decydowania, projektowania i reali-
zowania działań, które same uznają za pożądane i we wzajemnym zaufaniu współdziałają w ich 
realizacji. Animacja nie zaspokaja bezpośrednio określonych potrzeb, pobudza jedynie grupy do 
samodzielnego ich zaspokajania. Animacja nie jest aktywnością, a jedynie aktywizacją zachowań 
w dziedzinach związanych z czasem wolnym. Animacja polega na tym, aby tchnąć duszę, sens 
w grupę i wywołać ożywienie, aktywność. Animacja jest organizowana i prowadzona nie tylko 
w tym celu, aby rozbudzić i zaspokoić doraźne potrzeby związane z zadowalającym wykorzy-
staniem czasu wolnego, lecz także aby ułatwić jednostce włączanie się do życia grupy i aktywne 
w nim uczestniczenie. Rola animatora polega na stymulowaniu, zachęcaniu, pobudzaniu aktyw-
ność osób i grup, w których działa, będąc w praktyce doradcą, organizatorem, liderem. 

Animacja w turystyce jest usługą oferowaną głównie w obiektach hotelarskich (rzadko pol-
skich), choć znajduje się także w ofercie zagranicznej touroperatorów. To usługa nastawiona na 
motywowanie gości pobytów wczasowych do zdobywania nowych doświadczeń przez włączenie 
ich do różnych rodzajów działalności (Opaschowski, 2002, s. 100). Uruchamianie działań ani-
macyjnych występuje najczęściej w sytuacji problemowej. Zmierzają one do pomocy turystom 
urlopowym w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych związanych z czasem wolnym wów-
czas, gdy nie są oni w stanie samodzielnie zidentyfikować swoich potrzeb w tym zakresie, czy też 
zmodyfikować podejmowanych zachowań.

Zasada działania animacyjnego polega na wykorzystaniu trzech występujących we wzajem-
nej relacji elementów: sposobów, treści i efektów. Sposoby animacji to drogi (kanały) przepływu 
bodźców rozbudzających i umożliwiających aktywność, pochodzących z różnorodnych źródeł: 
środowisko naturalne, zasoby materialne, media oraz osoby. Do sposobów zalicza się też elementy 
pośredniczące (nośniki), za pomocą których bodźce oddziałują na: biosferę, informację, wypo-
sażenie, animatora, a także porę ich oddziaływania. Wynik oddziaływań animacyjnych zależy 
szczególnie od osoby animatora, lecz odpowiednie media oraz naturalne środowisko przyrodnicze 
i baza materialna mogą być równie skuteczne.

Treścią animacji jest programowanie zajęć, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwa-
niom turysty. Tematyka animacji urlopowej może być bardzo szeroka i urozmaicona. Jej zakresy 
zostały opracowane przez profesjonalne, komercyjne ośrodki i kluby wypoczynku wakacyjnego 
w krajach Zachodniej Europy, na podstawie badań życzeń i oczekiwań urlopowych tamtejszych 
społeczeństw. Tworzą one sześć zasadniczych grup: potrzeby aktywności sportowej, rozrywki, 
twórczości, edukacji, przygody i relaksu. 

Aktywność sportowa na urlopie wiąże się bezpośrednio z uprawianiem różnego rodzaju spor-
tów rekreacyjnych. W aktywności tego rodzaju powinien dominować element zabawy, jeśli ma ona 
zbliżyć do siebie ludzi, pozwolić im odpocząć i pokonać własny egocentryzm. Dzięki temu wzrasta 
jednocześnie motywacja do poprawiania osobistej sprawności i zdrowia. Zakłada się, że właśnie 
aktywność sportowa w formie zabaw ruchowych jest jednym z najważniejszych czynników ani-
macji na urlopie.
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Istotną formą wykorzystania czasu dla wielu ludzi jest rozrywka. Jako element tego czasu 
spełnia zatem także funkcję wypoczynkową. Potrzeba rozrywki należy do najsilniej występują-
cych. Rozrywka jest tu rozumiana w pierwszym rzędzie jako kontakt z innymi ludźmi i przeby-
wanie wśród nich. Dziedzina rozrywki jest niezwykle bogata w swoich formach, a jej granice 
wyznacza tylko fantazja animatora i samego zainteresowanego.

Pod pojęciem zajęcia twórcze na urlopie rozumie się różne manualne, muzyczne, plastyczne, 
teatralne, czyli artystyczne formy aktywności, które odwołują się do fantazji, oryginalności i spon-
taniczności wypoczywającego. Ta dziedzina animacji stwarza ogromne możliwości.

Uwzględniając edukację w działalności animacyjnej rozumie się ją jako wzbogacanie, roz-
szerzanie i pogłębianie wiedzy i zainteresowań turysty. Edukacja jest tu bezpośrednio związana 
z duchową aktywnością. Swoim zasięgiem obejmuje takie dziedziny, jak muzykę, sztukę, literatu-
rę, poezję, przyrodę, folklor itp.

Specjalnego znaczenia dla człowieka przebywającego na urlopie nabiera potrzeba przygody. 
Człowiek z racji swej natury tęskni za nieznanym i niezbadanym. Odczuwa potrzebę przeżywania 
wzniosłych i romantycznych przygód, najlepiej nieoczekiwanych, które nie są związane z góry 
zaplanowanymi zajęciami. Tego także może dostarczyć ukierunkowana działalność animacyjna.

Wśród różnych oczekiwań ludzi dotyczących wypoczynku urlopowego, bierność w ciszy 
i spokoju, czyli „ja dla samego siebie”, zajmuje istotne miejsce. Urlop powinien dać szansę na 
znalezienie chwili spokoju, która skłoni go do osobistych refleksji. Animacja w sferze relaksu, 
dająca człowiekowi wyciszenie, posiada równie niezaprzeczalne wartości jak wielokierunkowa 
aktywność.

Ważnymi aspektami programów animacyjnych są: znaczne różnicowanie zajęć dobieranych 
pod kątem interesującym turystę i wewnętrznie angażujących, takich, które odwołują się do jego 
umiejętności, wiedzy i doświadczeń; akcentowanie celowości zajęć i taka ich konstrukcja, by były 
dla turystów atrakcyjne ruchowo, poznawczo i emocjonalnie; funkcjonowanie zbiorowości (grupy) 
turystów jako grupy wspólnoty, w której obowiązują normy współpracy, a oczekiwania adresowa-
ne są do wspólnoty. Turyści pod opieką animatora często działają w parach lub małych grupach. 
Grupy otrzymują różnorodne zadania, pod uwagę bierze się więzy towarzyskie, wspólne zainte-
resowania. Turystów zachęca się do współpracy. Używa się rozmaitych narzędzi oceny; ocenia-
nie ma pomóc turystom rozpoznać i docenić postępy na drodze do indywidualnie dopasowanych 
celów. Plan oferowanych zajęć jest elastyczny, dzięki czemu można korzystać z szerszej ich gamy.

Efektem animacji, zależnym od sposobów i treści działań animacyjnych, jest najczęściej na-
wiązanie kontaktu z innymi ludźmi, przyjemność, radość, zabawa i odpoczynek. 

Ogromnych możliwości do wykorzystania w realizacji zadań animacyjnych, które ukierunko-
wane są na cele indywidualne i instytucjonalne, upatruje się w osobie kompetentnego specjalisty, 
określanego mianem animatora. Jego oddziaływanie ma przełamywać spotykaną w praktyce tu-
rystycznej stereotypową opinię, że czas na urlopie i jego wykorzystanie jest tak dalece prywatną 
sprawą jednostki, że wszelkie wpływy organizacyjne, informacyjno-edukacyjne i perswazyjne są 
zbędne, i stanowią naruszenie jej prawa do wolności wyboru sposobu wypoczywania. Specjaliści 
przygotowani do tej pracy mają do spełnienia zatem szczególnie istotna rolę. Od poziomu 
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profesjonalności i specyficznego wykształcenia kadry zależy nie tylko powodzenie w prowadzeniu 
działalności animacyjnej, ale i jej zaistnienie na rynku poszukiwanych produktów turystycznych. 
Uważa się nawet, że profesjonalnie wyszkolony w tym zakresie personel kompleksów turystycz-
nych i hoteli jest czynnikiem decydującym w rozbudzaniu i pogłębianiu zainteresowania rynku 
usług tą sferą działalności (Middleton i in., 2009).

W opinii potocznej, animacja ma służyć głównie turystom, którzy nie wiedzą, jak zorgani-
zować sobie czas, ma na celu opiekę nad dziećmi, ma też sprawić, by turyści wracali do danego 
miejsca za rok. Animacja w turystyce ma jednak jeszcze inną, bardzo istotną funkcję – ma zwięk-
szyć zyski obiektu hotelowego, biura podróży i społeczności lokalnej w miejscowości recepcji tu-
rystycznej. Wdrażanie rozwiązań modelowych programów animacyjnych do praktyki organizacji 
i obsługi ruchu turystycznego przynosi na świecie wymierne efekty w postaci korzyści ekono-
micznych, na które składają się m.in. wzrost przychodów lokalnych uzyskiwanych przez podmio-
ty zajmujące się turystyką, nowe miejsca pracy w obszarze instytucjonalnej, wyspecjalizowanej 
i profesjonalnej działalności obsługujących ruch turystyczny, a także zmiany postaw i rynkowych 
zachowań samych turystów (Middleton i in., 2009).

Nieukształtowane postawy i rynkowe zachowania krajowych nabywców ofert turystycz-
nych są ograniczeniem dla rozwoju rodzimego rynku animacji urlopowej. Wzrost świadomości 
organizatorów ruchu turystycznego, związku takich postaw i zachowań, pozwoli czerpać korzy-
ści związane z poprawą jakości obsługi urlopowiczów, a urlopowiczom pomoże czerpać korzyści 
z intensyfikacji przeżyć urlopowych. Właśnie ta obustronna zależność stała się przedmiotem opisu 
i badania w prezentowanym opracowaniu.

Pojęcie postawy jest pojęciem centralnym – zarówno w psychologii społecznej, jak i w ba-
daniach nad zachowaniami nabywców. Badacze rynków na świecie przywiązują wielką wagę do 
roli postaw w wyjaśnianiu zachowań konsumenta, a praktycy na szeroka skalę wykorzystują po-
stawy do przewidywania tego zachowania i oceny produktów. Postawa to jeden z najważniejszych 
czynników biorących udział w procesie podejmowania decyzji, dlatego stanowi też ważny obszar 
teorii zachowań nabywczych i praktyki marketingowej. Uważa się, że jest ona odpowiedzialna za 
związek między tym, co nabywcy myślą o produktach i usługach, a tym, co faktycznie kupują 
(Foxall, Goldsmith, 1998, s. 119; Światowy, 2006, s. 74). Ponieważ pozytywna postawa kojarzona 
jest z intencją kupna, dlatego wiedza o strukturze i znaku postawy nabywcy na rynku turystycz-
nym pozwala producentowi i usługodawcy oferty turystycznej „skroić” tę ofertę do jego indywi-
dualnych potrzeb i spełnić oczekiwania. Wiedza ta powinna być uwzględniana w strategiach firm 
obsługujących ruch turystyczny.

materiał i metoda
Badanie postaw wobec animacji urlopowej przeprowadzono w lipcu 2015 roku, w celowo 

dobranej 120-osobowej grupie dorosłych, dobrze wykształconych mieszkańców Wrocławia o do-
chodach miesięcznych powyżej średniej krajowej, uczestniczących w krajowym ruchu turystycz-
nym, którzy choć raz w życiu mieli bezpośredni lub pośredni kontakt z animacją jako usługą 
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hotelową lub oferowaną przez touroperatora. W grupie tej większość stanowiły kobiety (68,56%), 
a najliczniej reprezentowane były osoby w przedziale wiekowym 36–45 lat. Podgrupy w innych 
przedziałach wiekowych przedstawiały się następująco: w wieku do 35 lat 21,71%, w wieku od 
45–64 lat 15,45%, powyżej 65 lat 2,50%. Postawiono hipotezę, że badani posiadają określoną po-
stawę wobec animacji urlopowej oraz że występuje związek tej postawy z intencją zakupu oferty 
urlopowej z programami animacyjnymi, przy czym intencja ta nie przekłada się na rzeczywiste 
zachowanie zakupowe w wyniku przekonania o niskiej jakości obsługi klienta oferty animacyjnej 
w naszym kraju.

W celu rozwiązania problemu zastosowano podejście strukturalne do badania postaw, pole-
gające na ocenie trzech różnych jej aspektów: wymiaru poznawczego, afektywnego i behawioral-
nego. W ocenie postaw zastosowano jeden z najczęściej stosowanych formatów w przypadku py-
tań wykorzystywanych w badaniach marketingowych format pięciostopniowej skali szacunkowej 
Likerta. Osoby badane miały wyrazić swój sąd, odwołując się do uporządkowanego zbioru kate-
gorii (twierdzeń), począwszy od silnej niezgody po całkowitą zgodę. Kategorie te odzwierciedlają 
stopień intensywności każdej konkretnej oceny. Kod numeryczny, będący jednocześnie określoną 
wartością liczbową, znajdujący się przy każdej kategorii, jest interpretowany jako odzwierciedle-
nie stopnia aprobaty kategorii odpowiedzi – im większy numer odpowiedzi, tym większy stopień 
aprobaty. Obliczanie wyników tego rodzaju skali wymaga przyznania wszystkim pozytywnym 
twierdzeniom wartości od 1 do 5, przy czym 5 oznacza twierdzenie najbardziej pozytywne. W wy-
padku twierdzeń negatywnych sprawa wygląda odwrotnie, przyznaje się im wartości od 5 do 1. 
Zasadą konstrukcyjną skali jest to, że opracowuje się taką samą liczbę twierdzeń pozytywnych 
i negatywnych. Przyjmując w badaniu taką metodę zbierania danych, wzięto pod uwagę ewentu-
alną trudność związaną z szacowaniem aprobaty przez tych badanych, dla których tematyka ani-
macji urlopowej mogła mieć niewielkie znaczenie. Dlatego respondenci dostali więcej czasu na za-
stanowienie i większość poradziła sobie bez większych problemów. Po wyrażeniu przez badanych 
swoich sądów przez zakreślenie przy każdym z twierdzeń przypisanych im wartości liczbowych, 
wartości te zsumowano i otrzymano ogólny wynik skali, co pozwoliło określić ich postawę jako 
pozytywną lub negatywną. 

Wyniki i ich omówienie
Prezentowane dane wynikowe odzwierciedlają względną wagę trzech analizowanych aspek-

tów postawy w badanej grupie: poznawczego, afektywnego i behawioralnego (tab. 1–3). W każ-
dej z tabel twierdzenie pierwsze i drugie to opinia negatywna, dwa pozostałe mają wydźwięk 
pozytywny. Aspekt poznawczy wiąże się z posiadaną przez badanych wiedzą o animacji urlo-
powej, w perspektywie której byli oni zdolni wyrazić swoje przekonania, przypuszczenia bądź 
wątpliwości odnośnie do tego, co taki produkt wakacyjny ma im do zaoferowania. Przyjmując za 
Kotlerem (1999, s. 173) – przekonania są najważniejszym z tych elementów, gdyż stanowią intelek-
tualny stan pewności o realności lub słuszności danego zjawiska. Przekonania są przez tego autora 
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definiowane jako pewien opis myślowy, jaki człowiek tworzy na dany temat, także na podstawie 
wiary i opinii przejmowanych od innych ludzi. 

W tabeli 1 umieszczono twierdzenia, które opisują określone cechy animacji urlopowej oraz 
wartości liczbowe oceniające przekonania badanych na ich temat, które to wartości są jednocześnie 
oceną ważności tych cech dla badanych, na podstawie ich przekonań (w nawiasach podano liczbę 
badanych, do jakiej odnoszą się wartości ocen). Z danych liczbowych można wnosić, że grupa 
badanych jest pozytywnie nastawiona do animacji urlopowej, mając przekonanie, że niesie ze sobą 
określone korzyści, w tym m.in. wpływa na intensyfikację wypoczynku i specjalnie nie ogranicza 
swobodnego wyboru jego form.

Istotnym komponentem postawy jest afekt. Afekt, emocje lub uczucia są świadomie doświad-
czanym, subiektywnym stanem psychicznym. Reakcje emocjonalne towarzyszą procesom spo-
strzegania, przywoływania z pamięci kiedyś przeżytych doświadczeń, a także konsumenckim 
procesom decyzyjnym i podecyzyjnym (Falkowski, Tyszka, 2001, s. 69). Wzbudzanie pozytyw-
nych emocji takich jak radość, szczęście, wykorzystuje się w animacji, ponieważ jest to jej istotą. 
Człowiek zazwyczaj dąży do przeżywania takich emocji, zatem kojarzenie ich z animacją urlopo-
wą może wytwarzać w nim pozytywne do niej nastawienie. 

tabela 1. Rozkład zsumowanych wartości ocen dla składnika poznawczego postawy, z uwzględnieniem stopnia ich 

intensywności: badani ogółem 

Twierdzenia Zupełnie się 
nie zgadzam

Nie zgadzam 
się

Nie mam 
zdania Zgadzam się W pełni się 

zgadzam

Suma punktów 
dla kategorii 
twierdzenia

Suma punktów 
dla kategorii 

opinii
Animacja podnosi 
koszty wypoczynku 
urlopowego

5
(1)

128
(32)

15
(5)

130
(65)

17
(17)

295
(120)

718Animacja jest ogra-
niczeniem swobody 
wyboru sposobów 
wypoczywania 
na urlopie

90
(18)

236
(59)

6
(2)

76
(38)

15
(3)

423
(120)

Animacja pomaga 
rozwiązać problem 
dotyczący organi-
zacji czasu wolnego 
na urlopie

4
(4)

16
(8)

24
(8)

144
(36)

320
(64)

508
(120)

1047

Dzięki animacji wy-
poczynek urlopowy 
jest intensywniejszy

5
(5)

8
(2)

33
(11)

68
(17)

425
(85)

539
(120)

Źródło: badanie własne.

Rozkład danych dotyczących składnika afektywnego informuje, że inaczej niż w przypadku 
przekonań, emocje nie mają wydźwięku pozytywnego, co oznacza, że animacja urlopowa nie jest 
w tej grupie badanych korzystnie oceniana, a waga tej oceny wyrażanej prostymi zdaniami oznaj-
mującymi, jest większa niż w wypadku przekonań (tab. 2). 
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tabela 2. Rozkład zsumowanych wartości ocen dla składnika emocjonalnego postawy z uwzględnieniem stopnia 

ich intensywności: badani ogółem

Twierdzenia Zupełnie się 
nie zgadzam

Nie zgadzam 
się

Nie mam 
zdania Zgadzam się W pełni się 

zgadzam

Suma punktów  
dla kategorii
twierdzenia

Suma punktów 
dla kategorii 

opinii
Nakłanianie 
turystów do udziału 
w animacjach 
hotelowych jest 
irytujące 

100
(20)

312
(78)

27
(9)

32
(8)

5
(5)

476
(120)

936
Jakość obsługi klien-
ta oferty urlopowej 
z animacją budzi 
rozczarowanie

75
(15)

92
(23)

15
(5)

268
(67)

10
(10)

460
(120)

Obsługujący klienta 
oferty animacyjnej 
pracują z pasją

36
(36) 76

(38) – 124
(31)

75
(15)

311
(120)

679
Animacje urlopowe 
są ekscytujące 
i poprawiają nastrój

13
(13)

82
(41)

33
(11)

140
(35)

100
(20)

368
(120)

Źródło: badanie własne.

tabela 3. Rozkład zsumowanych wartości ocen dla składnika behawioralnego postawy z uwzględnieniem stopnia 

ich intensywności: badani ogółem

Twierdzenia Zupełnie się 
nie zgadzam

Nie zgadzam 
się

Nie mam 
zdania Zgadzam się W pełni się 

zgadzam

Suma punktów 
dla kategorii 
twierdzenia

Suma punktów 
dla kategorii 

opinii
Unikam na urlopie 
udziału w animacji 
i nie poszukuję imprez 
z takimi programami

50
(10)

40
(10)

18
(6)

164
(82)

12
(12)

272
(120)

548
Nie wyrażam pozytyw-
nych opinii o anima-
cjach hotelowych

60
(12)

108
(27)

9
(3)

62
(31)

37
(37)

276
(120)

Oglądam katalogi 
biur turystycznych 
w poszukiwaniu ofert 
z animacją urlopową

5
(5)

24
(12)

3
(1)

272
(68)

170
(34)

474
(120)

851Przeglądam programy 
animacyjne na stronach 
internetowych touro-
peratorów i obiektów 
hotelowych 

7
(7)

94
(47)

6
(2)

200
(50)

70
(14)

377
(120)

Źródło: badanie własne.

Trzeci komponent badanej postawy odnosi się do działania, które w tym przypadku obejmuje 
zamiar uczestnictwa w programach animacyjnych i zamiar rzeczywistego zakupu oferty urlopowej 
z programami animacyjnymi. Dane informujące o werbalnych zachowaniach badanych związa-
nych z animacją pozwalają sądzić, że istnieje też u nich zamiar zachowań niewerbalnych, tzn. 
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konkretnego działania związanego z zakupem oferty urlopowej z animacją (tab. 3). Pozytywnie 
o tym świadczą chociażby zsumowane wysokie wartości ocen wystawionych przez badanych dla 
dwóch twierdzeń pozytywnych behawioralnego składnika ich postawy. Zestawienie zsumowanych 
wartości ocen dla postawy jako pewnej względnie trwałej organizacji wiedzy, przekonań, uczuć 
oraz pewnych form postępowania informuje, że postawa badanych wrocławian wobec animacji 
urlopowej jest raczej pozytywna, choć nie wszystkie jej składniki są ze sobą zgodne (tab. 4). 

tabela 4. Zestawienie zsumowanych wartości ocen dla postawy ogółem wobec animacji urlopowej w odniesieniu 

do badanych ogółem

Składniki postawy Zsumowana wartość ocen negatywnych Zsumowana wartość ocen pozytywnych

Poznawczy 718 1047
Emocjonalny 936 679
Behawioralny 548 851
Ogółem pkt dla postawy 2202 2577

Źródło: badanie własne.

Wydaje się prawdopodobne, że uczucia badanych wobec animacji nie wypływają raczej z ich 
przekonań, ale można sądzić, że bardziej przekonania powstałe na bazie wiedzy i doświadczeń niż 
uczucia przekładają się w tym przypadku najpierw na zamiar, a w przyszłości być może na rzeczy-
wisty zakup oferty turystycznej z animacją urlopową. Ujawnioną postawę badanych, ze względu 
na brak zgodności znaków wszystkich trzech jej komponentów, nie można nazwać zwartą, ale 
można uznać za złożoną, uwzględniając fakt, że wszystkie te komponenty są rozwinięte.

Przygotowany dla potrzeb tego opracowania kwestionariusz ankietowy, poza skalą do bada-
nia postawy, zawierał też pytania ustalające, czy komponent behawioralny postawy, który ziden-
tyfikowano jako typowo werbalny, przekłada się na rzeczywiste działanie nabywcze. Zapytano 
badanych, czy w tym roku dokonali zakupu oferty urlopowej z programami animacyjnymi? Jeśli 
nie, to dlaczego? Zadając takie pytanie oczekiwano informacji, na ile rezygnacja z takiego zakupu 
jest powiązana z opinią na temat jakości obsługi klienta tej oferty.

Z zebranych informacji wynika, że ustalona pozytywna postawa wobec animacji i udziału 
w programach animacyjnych w grupie badanej na ogół nie wiąże się z rzeczywistym zachowa-
niem nabywczym. Na 120 badanych osób, których postawę oceniono jako bardzo przychylną, tylko 
5 osób w tym roku zakupiło u touroperatora krajową ofertę pobytową z animacją, a 8 osób zde-
cydowało się na jej nabycie już w trakcie pobytu w obiekcie hotelowym. 107 badanych na pytanie 
dlaczego tego nie zrobili, jako jeden z powodów podali brak odpowiadającej im oferty w Polsce, 
a jako drugi, związany z wcześniejszymi doświadczeniami, nieporównywalnie niższą w stosunku 
do animacji zagranicznych jakość obsługi klienta.
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podsumowanie
Wyniki badania potwierdzają postawioną hipotezę, że obecni uczestnicy krajowego ruchu 

turystycznego raczej nie korzystają z animacji urlopowych, jeśli już takie są w pakiecie usług ho-
telowych lub touroperatora, mimo że mają na ich temat określoną wiedzę, pozytywne przekonania 
i uczucia wobec nich. Z badań wynika, że uczestnicy krajowego ruchu turystycznego nisko oce-
niają jakość obsługi turystów w obszarze animacji, która nie odpowiada ich upodobaniom i wiążą 
tę ocenę z brakiem zainteresowania organizatorów turystyki ich oczekiwaniami w zakresie inten-
syfikacji przeżyć i doświadczeń urlopowych. 

W wyniku analizy danych teoretycznych oraz danych empirycznych nasuwa się kilka konklu-
zji. W dzisiejszych czasach można znaleźć wiele analogii w rozwoju potrzeb urlopowych między 
innymi społeczeństwami a naszym. Masowy urlopowicz coraz częściej rozwija swoje własne, in-
dywidualne życzenia i potrzeby, stając się coraz bardziej wymagającym i krytycznym wobec orga-
nizatora pobytów urlopowych. Wprowadzenie niektórych wzorów z dziedziny animacji urlopowej 
do naszej rodzimej kultury wypoczywania spotkałoby się na pewno z wielka aprobatą społeczną. 
Tym bardziej, że Polacy mają do tego pozytywne przekonanie, analizują dostępne informacje i po-
szukują rozwiązań w tym zakresie, a Polska posiada doskonałe warunki naturalne do oddziaływań 
animacyjnych i do ich rozpowszechniania wśród licznych rzesz turystów urlopowych spragnio-
nych dobrego wypoczynku.

Niedostrzeganie w turystyce nowych zjawisk, do których zaliczyć trzeba społeczne zainte-
resowanie intensyfikacją wypoczynku, skutkuje pominięciem w lokalnych systemach turystyki 
jednego z ważnych elementów – programów kształtujących jakość urlopowej oferty turystycz-
nej, wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom turystów. Animacja zachowań wypo-
czynkowych urlopowicza musi zaistnieć jako ważny przedmiot uwagi podmiotów obsługujących 
ruch turystyczny. Zjawisko to powinno dostać szansę stać się instytucjonalną, wyspecjalizowaną 
i profesjonalną działalnością organizatorów turystyki we wszystkich jego obszarach i zakresach. 
Nadanie animacji urlopowej odpowiednich cech jakościowych pozwoli na szybsze jej pojawienie 
się na polskim rynku turystycznym, co z kolei nada wyższej jakości krajowemu ruchowi turystycz-
nemu, a w efekcie podniesie jego znaczenie gospodarcze, tym bardziej, że istnieją już dziś bardzo 
dobre przesłanki materialne i formalne do prowadzenia innowacyjnej działalności w tym zakresie. 
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leisure time animation and its role  
in shaping the Quality of tourist traffic service

Keywords tourist traffic, quality, animation, tourist approach

Abstract Leisure-time animation plays a significant role in foreign tourist traffic but it’s meaning in 
the development of Polish tourism is not recognized, despite the fact that our country features 
relevant management of tourist areas and resorts and it has certain traditions in place in the area of 
organizing leisure time for tourists. The research paper talks about a theoretical problem concerning 
the formation of the quality of tourist traffic service through leisure-time animation, treated as 
a particular system of activities, and an empirical problem concerning the attitude of tourists towards 
leisure-time animation and it’s relation to the actual participation in the animation programs. In order 
for this empirical problem to be solved a structural approach to examine these attitudes has been 
implemented, which consists in the assessment of three of it’s aspects: the cognitive, affective and 
behavioral dimension. The Likert scale has been introduced here as a means of attitude assessment. 
The results of the research confirm the hypothesis that the current participants of domestic tourist 
traffic essentially do not participate in leisure-time animation, even if such animation is available 
and included in the hotel service package, despite having a certain degree of knowledge, positive 
beliefs and positive feelings about it. The research shows that the participants of the domestic tourist 
traffic assess the quality of tourist service in Poland as poor and they associate this assessment with 
the lack of interest of tourism organizers in their expectations in the area of intensification of leisure-
time experiences.

 Translated by Sylwia Dinehin
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Streszczenie Biura podróży, jako jedne z wielu przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku tury-
stycznym, odgrywają niezwykle istotną rolę w organizacji wyjazdów turystycznych dla 
dzieci i młodzieży. Coraz więcej osób w młodym wieku korzysta bowiem z gotowych 
ofert proponowanych właśnie przez te podmioty. Głównym celem artykułu jest wyod-
rębnienie biur podróży zajmujących się organizacją wypoczynku dla omawianej grupy 
w województwie zachodniopomorskim oraz określenie profili prezentowanej przez nie 
oferty turystycznej. W związku z tym zapoznano się z literaturą przedmiotu, przepro-
wadzono analizę materiałów źródłowych, w tym głównie raportów Centralnej Ewidencji 
Organizatorów i Pośredników Turystycznych, a także dokonano przeglądu stron interne-
towych wybranych organizatorów. W wyniku przeprowadzonych rozważań wykazano, 
że we wskazanym obszarze występuje niewielka liczba biur podróży specjalizujących 
się w wyjazdach turystycznych dzieci i młodzieży. Przedstawiona tematyka wydaje się 
być godna uwagi m.in. ze względu na specyfikę grupy docelowej oraz istnienie luki 
w raportach, analizach i opracowaniach kompleksowo ujmujących badania biur podróży 
nastawionych na obsługę turystyczną młodego pokolenia. 

Wprowadzenie
Turystyka dzieci i młodzieży stanowi współcześnie bardzo istotny i zarazem specyficzny seg-

ment rynku turystycznego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że spośród wszystkich grup spo-
łecznych pozostaje ona najbardziej aktywną pod względem mobilności turystycznej. I tak, w cza-
sie wolnym od zajęć szkolnych, jedni pozostają w miejscu swojego zamieszkania, ograniczając się 
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do form oferowanych przez szkołę, inni odwiedzają krewnych, a jeszcze inni (ma to miejsce coraz 
częściej) korzystają z gotowych ofert proponowanych przez funkcjonujące na rynku biura podróży. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wyodrębnienia biur podróży zajmujących się orga-
nizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim oraz analizy 
proponowanych przez nie ofert turystycznych dla młodego konsumenta. Artykuł składa się z wpro-
wadzenia, trzech części merytorycznych oraz podsumowania. Pierwsza część merytoryczna obej-
muje teoretyczne aspekty, dotyczące istoty i znaczenia biur podróży w zaspokajaniu potrzeb tury-
stycznych dzieci i młodzieży. Druga natomiast zawiera charakterystykę najczęściej występujących 
na rynku rodzajów ofert turystycznych przeznaczonych dla omawianej grupy docelowej. W trze-
ciej części uwaga autora skupia się na analizie konkretnych biur podróży funkcjonujących na ob-
szarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich ofercie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

istota i rola działalności biur podróży na rynku turystyki dzieci i młodzieży
Powstanie, rozwój oraz intensywny wzrost znaczenia rynku biur podróży w obsłudze ruchu 

turystycznego datuje się na połowę XIX wieku, kiedy to anglik Thomas Cook założył pierwsze 
biuro podróży i regularnie zaczął zajmować się organizacją zbiorowych wycieczek najpierw do 
Europy, a z biegiem czasu dookoła świata (Mikuta, Świątkowski, 2008, s. 98).

Pojęcie „biura podróży” ulegało na przestrzeni lat licznym zmianom, zarówno pod względem 
cech, jak i poszczególnych elementów działalności. Obecnie, zgodnie z ustawą o usługach tury-
stycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, na rynku turystycznym biura podróży mogą funkcjono-
wać w charakterze: organizatora turystyki (touroperatora), agenta turystycznego bądź pośrednika 
turystycznego. Pierwszy z nich zajmuje się nabywaniem cząstkowych usług turystycznych (np. 
zakwaterowania, wyżywienia czy usług transportowych) od ich wytwórców, łącząc je następnie 
w jedną całość i tworząc tym samym określoną ofertę dla masowego odbiorcy (tzn. dla dzieci 
i młodzieży o określonej grupie wiekowej i konkretnych zainteresowaniach) lub na konkretne za-
mówienie klienta, np. na zlecenie szkoły (Konieczna-Domańska, 2012, s. 100). Przykładem takiej 
oferty może być obóz językowy w Wielkiej Brytanii czy kolonia letnia w Darłowie. Organizator 
turystyki działa w imieniu własnym i na własny rachunek, ponosząc odpowiedzialność za cało-
kształt oferty – tzn. wyznaczony standard usług oraz ich realizację zgodnie z zawartą z klientem 
umową o świadczenie usług turystycznych (Konieczna-Domańska, 2012, s. 100).

Agent turystyczny natomiast jest przedsiębiorcą, którego działalność polega na stałym po-
średniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów tu-
rystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających sie-
dzibę w kraju. Innymi słowy, działa on w imieniu i na rzecz wytwórcy usługi cząstkowej (np. 
linii lotniczej, hotelu, towarzystwa ubezpieczeniowego) bądź samego producenta skondensowanej 
oferty (Michalska-Dudek, Przeorek-Smyka, 2010, s. 32). Co więcej, nie ponosi on żadnej odpo-
wiedzialności za sprzedaż usług. Odpowiada jedynie za należytą staranność w zawieraniu umów 
w imieniu organizatora lub innego producenta usług. Podstawowym jego zadaniem jest więc za-
pewnienie usługodawcy dostępu do rynku zbytu, natomiast klientowi (grupie dzieci i młodzieży 
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oraz pośrednio rodzicom/opiekunom) – dostępu do usług turystycznych (Konieczna-Domańska, 
2008, s. 17–18).

Ostatnim z wymienionych w ustawie o usługach turystycznych rodzajem biura podróży jest 
pośrednik turystyczny. Zdaniem J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka (2005, s. 273) jest 
to jednak niezbyt trafne określenie i powinno zostać zastąpione terminem brokera turystycznego. 
Otóż, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, jego działalność wiąże się z wykonywaniem na 
zlecenie konkretnego klienta czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów 
o świadczenie usług turystycznych (Ustawa…, 1997). Nie odpowiada on bezpośrednio za wyko-
nanie usług przez usługodawcę (np. ośrodek wypoczynkowy, w którym zakwaterowana jest grupa 
dzieci i młodzieży czy przewodnika). Jego odpowiedzialność sprowadza się zazwyczaj tylko do 
wyboru usługodawcy lub organizatora turystyki (Meyer, 2006, s. 88). Mając wobec tego na uwa-
dze rozumienie terminów, tj. touroperator i agent turystyczny, można uznać zdanie wymienionych 
powyżej autorów za słuszne, bowiem działalność obu opiera się również niejako o pośrednictwo 
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. 

Rolą biur podróży w systemie obsługi ruchu turystycznego jest zatem zbliżenie oferty usłu-
godawców turystycznych do ostatecznych nabywców tych usług, czyli w tym przypadku dzieci 
i młodzieży. Jak powszechnie wiadomo, korzystanie z gotowych propozycji ofert turystycznych 
pozytywnie wpływa na dzieci i młodzież. Są one bowiem dostosowane do ich zainteresowań, 
ponadto wyrabiają nawyk racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, podnoszą spraw-
ność fizyczną, uczą wytrwałości i współzawodnictwa, integrują grupę, a także mają duży wpływ 
na rozwój intelektualny. Przedstawione argumenty świadczą o tym, że znaczenie biur podróży na 
rynku turystyki dzieci i młodzieży nie odzwierciedla się jedynie w wymiarze stricte ekonomicz-
nym, lecz również społecznym. 

charakterystyka ofert turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży
Samo pojęcie „oferty”, choć jest terminem ekonomicznym, ściśle związanym z funkcjono-

waniem gospodarki rynkowej, nie znajduje miejsca w publikacjach naukowych z zakresu funk-
cjonowania rynku. Elementy rynku związane z ofertą określane są jako: produkt, cena oraz ja-
kość. Niemniej jednak oferta kreowana jest przez podmioty strony podażowej (w tym przypadku 
biura podróży) i skierowana na konsumenta (dzieci i młodzież) – masowo bądź indywidualnie. 
Najogólniej zatem ofertę turystyczną należy pojmować jako zespół elementów ją tworzących, bę-
dący propozycją sprzedaży produktów i zachętą do kupna, a także stanowiący podstawę do zawar-
cia transakcji, tj. umowy kupna–sprzedaży (Panasiuk, 2014, s. 121).

Biura podróży dysponują różnorodnymi ofertami dla dzieci i młodzieży. Z tego względu moż-
liwe staje się dokonanie wielu ich klasyfikacji. W tabeli 1 zestawiono oferty turystyczne dla dzieci 
i młodzieży wraz z określonymi kryteriami podziału. 

Najbardziej popularną formą wypoczynku dzieci i młodzieży jest wycieczka. Przybiera ona 
najczęściej formę grupowych podróży odbywających się według ściśle określonego programu. 
Cechuje ją wspólna trasa, środek transportu oraz krótkie pobyty w odwiedzanych miejscowościach. 
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Głównym celem tego typu wyjazdów jest kształtowanie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 
zainteresowań krajoznawczych związanych z poznawaniem swojego regionu i ojczyzny, np. zwie-
dzanie zabytków architektury danej miejscowości, udział w lokalnych koncertach (Toczek-Werner, 
2005, s. 105–107).

„Zielone szkoły”, jako kolejna z ofert biur podróży dla dzieci i młodzieży, są nieco zbliżone 
charakterem do wycieczek szkolnych. Najogólniej można je określić mianem śródrocznych wy-
jazdów, podczas których cały proces dydaktyczny zostaje przeniesiony w plener (Łobożewicz, 
Bieńczyk, 2001, s. 203). Wyjazdy te służą przede wszystkim edukacji ekologicznej dzieci i mło-
dzieży, umożliwiając wykształcenie poszanowania środowiska przyrodniczego. Realizacja pro-
gramu nauczania odbywa się w oderwaniu od bezpośredniego środowiska szkolnego, na wybra-
nym uprzednio terenie, cieszącym się odpowiednim mikroklimatem czy osobliwościami kultury 
(Bochenek, 2008, s. 43). Najczęściej są to obszary położone w sąsiedztwie parków narodowych 
i krajobrazowych lub w miejscach o bogatych walorach przyrodniczych (Denek, 2009, s. 43). 

„Zielone szkoły” skłaniają do obserwacji zachowań rozwijającej się grupy dzieci i młodzieży. 
Bogactwo oddziaływania na podopiecznych przewyższa w takim przypadku system klasowo-lek-
cyjny, gdyż nie odnosi się jedynie do określonych ram czasowych, lecz ma wymiar całodobowy 
(Denek, 2009, s. 43).

tabela 1. Przykładowe rodzaje ofert turystycznych adresowane do dzieci i młodzieży  

z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów

Kryterium podziału Przykłady ofert turystycznych

Cel wyjazdu
 – oferty o charakterze poznawczym (np. wycieczki szkolne do miast o bogatej historii)
 – oferty o charakterze wypoczynkowym (np. pobyt nad morzem, jeziorem)
 – oferty specjalistyczne (np. obozy narciarskie, żeglarskie, wędkarskie itd.)

Charakter oferty  – oferty objazdowe (zmiana miejsca pobytu – np. po najsłynniejszych miastach Hiszpanii)
 – oferty pobytowe (jedno miejsce – np. kolonia letnia dla dzieci w Ustroniu Morskim)
 – oferty pobytowo-objazdowe

Kraj realizacji oferty względem siedzi-
by organizatora

 – oferty krajowe
 – oferty zagraniczne

Miejsce sprzedaży oferty w stosunku 
do siedziby biura

 – oferty wyjazdowe
 – oferty przyjazdowe

Środek transportu  – oferty z dojazdem własnym
 – oferty z transportem zorganizowanym 
 – (np. autokar, kolej)

Twórca oferty  – oferty własne (indywidualne oferty biura sprzedawane przez katalogi)
 – oferty zlecone (np. na rzecz szkoły, związku harcerskiego z załączonym programem i koszto-

rysem – tzw. „zielone szkoły”)
Zakres świadczeń
zawartych w ofercie

 – oferty podstawowe (zawierające usługi niezbędne do przebywania poza miejscem stałego 
zamieszkania)

 – oferty poszerzone (z dodatkowymi dobrami i usługami wpływającymi na wzrost ich 
atrakcyjności)

 – oferty fakultatywne (elementy dodatkowe, dołączone do oferty podstawowej lub poszerzonej 
za dopłatą)

Okres trwania  – oferty odbywające się latem (koniec czerwca, w lipcu oraz sierpniu)
 – oferty odbywające zimą (ferie zimowe)
 – oferty odbywające się w weekend
 – oferty jedno- lub wielodniowe

Źródło: Kurek (2011), s. 363–364; Michalska-Dudek, Przeorek-Smyka (2010), s. 110; Bosiacki, Śniadek (2004), s. 39.
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Do najbardziej rozpowszechnionych ofert zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzie-
ży należą kolonie i obozy. Uczestnikami kolonii powinni być uczniowie szkół podstawowych, 
w przedziale wiekowym od 7 do 13 lat. Obozy natomiast winno się organizować dla młodzieży 
w wieku 14–19 lat (Nawara, 2012, s. 7). Często jednak biura podróży łączą obie grupy wiekowe 
podczas wypoczynku, co wynika niekiedy z niedostatecznej liczby chętnych do wzięcia udziału 
w konkretnym obozie czy kolonii. Turnusy podczas tego typu wyjazdów trwają zazwyczaj od 8 
do 14 dni (zarówno oferty o charakterze wypoczynkowym, jak specjalistycznym). Za podstawowy 
cel kolonii i obozów uważa się m.in. stworzenie optymalnych warunków zdrowego i bezpiecznego 
wypoczynku, umożliwiającego regenerację sił fizycznych i psychicznych po całym roku nauki 
w szkole, a co w efekcie wpłynie również na umiejętne przygotowywanie przez młode pokolenie 
własnego wypoczynku w przyszłości.

Analiza rynku biur podróży w województwie zachodniopomorskim oraz ich oferty skierowanej 
do dzieci i młodzieży

Podstawowym źródłem wszelkich danych dotyczących działalności biur podróży w Polsce 
jest Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych – wykaz prowadzony przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Umożliwia on pozyskanie informacji na temat przedsiębiorstw 
funkcjonujących w charakterze organizatora turystyki (touroperatora), pośrednika turystycznego 
bądź podmiotu łączącego obie funkcje, przede wszystkim w zakresie legalności działania, po-
siadania stosownego zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów, ewentualnego postępowania 
o wykreślenie z rejestru czy zakazu prowadzenia działalności. Wykaz ten nie obejmuje agentów 
turystycznych, ponieważ występują oni w imieniu organizatora, posiadającego wpis do rejestru. 

W niniejszej pracy dane uzyskane z Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników 
Turystycznych pozwoliły autorce na przeprowadzenie analizy zarówno rynku biur podróży w wo-
jewództwie zachodniopomorskim, jak i ich oferty skierowanej do dzieci i młodzieży. W początko-
wej fazie analizy danych wtórnych, wszystkie zawarte w wykazie podmioty poddano weryfikacji 
odnosząc się do aktualności i miejsca świadczenia usług. Oznacza to, że spośród wszystkich po-
siadających wpis wyłoniono wyłącznie te, których działalność nie została zawieszona bądź objęta 
zakazem, i przyporządkowano zgodnie z obszarem działalności (podział na konkretne miejscowo-
ści). Następnie dokonano przeglądu stron internetowych podmiotów w celu ustalenia, które z nich 
posiadają w swojej ofercie propozycje wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży, a jeśli tak, 
to jakiego rodzaju są to wyjazdy. Przeprowadzona w ten sposób analiza umożliwiła sporządze-
nie zestawienia biur podróży, specjalizujących się zarówno w wypoczynku dzieci i młodzieży, 
jak i tych, których propozycje stanowiły jedną z gałęzi oferty ogólnej. Ponadto, podjęte badanie 
pozwoliło na wskazanie poszczególnych rodzajów ofert, proponowanych przez biura podróży na 
rynku turystyki dzieci i młodzieży.

W województwie zachodniopomorskim w 2015 roku liczba podmiotów znajdujących się 
w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych wynosiła łącznie 163 biura 



230 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016 

karolina michalska

podróży (tab. 2), a zatem 4,18% ogółu zarejestrowanych. Wynik ten przełożył się na zajęcie 8 miej-
sca w ogólnej klasyfikacji wszystkich województw. 

tabela 2. Biura podróży zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Organizatorów  

i Pośredników Turystycznych w roku 2015 – podział według województw

Wyszczególnienie Liczba podmiotów 

Dolnośląskie 321
Kujawsko-pomorskie 105
Lubelskie 135
Lubuskie 56
Łódzkie 203
Małopolskie 504
Mazowieckie 842
Opolskie 73
Podkarpackie 137
Podlaskie 89
Pomorskie 288
Śląskie 507
Świętokrzyskie 74
Warmińsko-mazurskie 118
Wielkopolskie 286
Zachodniopomorskie 163
Polska ogółem 3901

Źródło: Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce.

Największa koncentracja biur podróży występowała na terenie województw o największej 
liczbie ludności, wysokim potencjale wyjazdowym mieszkańców, a także o bogatych walorach 
turystycznych, tj. mazowieckim, śląskim i małopolskim. Na Mazowszu były zarejestrowane bo-
wiem 842 biura podróży, co stanowiło 21,58% łącznej liczby podmiotów. Tak wysoka pozycja 
uwarunkowana jest w głównej mierze atrakcyjnością stolicy, a także zazwyczaj tym, że wiele biur 
podróży otwiera swoje przedstawicielstwa w Warszawie, nawet wtedy, gdy funkcjonują na terenie 
innego województwa. 

Warto zauważyć, że w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku najwięcej biur po-
dróży łączyło funkcję organizatora i pośrednika turystycznego (tab. 3). Podmioty te stanowiły 
66,87% wszystkich biur podróży prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopo-
morskiego. Najmniej liczną grupą okazały się natomiast te, których charakter działalności opierał 
się tylko na usługach w zakresie pośrednictwa. Na przestrzeni pięciu lat, tj. od 2010 do 2015 roku, 
liczba pośredników w województwie zachodniopomorskim była niezmienna i wynosiła 2 podmio-
ty, co dawało 1,23% ogółu wszystkich biur podróży w województwie zachodniopomorskim. 

Dalsza analiza biur podróży znajdujących się w Centralnej Ewidencji Organizatorów 
i Pośredników Turystycznych wykazała, że wśród wskazanych w tabeli drugiej 163 podmiotów 
działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się 7 biur o nieaktualnej 
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już działalności, tj. dwa biura z zakazem prowadzenia działalności (oba biura z Koszalina) oraz 5 
z zadeklarowanym, tymczasowym zawieszeniem funkcjonowania (4 biura z Koszalina oraz 1 biu-
ro z Choszczna). Łączna liczba biur podróży świadczących usługi turystyczne wyniosła zatem 156 
podmiotów i stała się tym samym bazą do wyodrębnienia tych, które posiadają w swojej ofercie 
propozycje wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

tabela 3. Biura podróży w województwie zachodniopomorskim według przedmiotu działalności  

w latach 2010–2015 

Przedmiot działalności 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Organizator 41 43 43 46 48 52
Pośrednik 2 2 2 2 2 2
Organizator/Pośrednik 51 61 72 83 99 109
Razem 94 106 117 131 149 163

Źródło: Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce.

Po dokonaniu przeglądu stron internetowych wszystkich podmiotów zdiagnozowano łącz-
nie 38 biur podróży w województwie zachodniopomorskim, oferujących wyjazdy turystyczne 
dla młodych konsumentów (tab. 4). Wszystkie wymienione w poniższej tabeli biura podróży zosta-
ły następnie podzielone na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie:

1. Biura specjalizujące się w organizacji wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Biura podróży, których oferta turystyczna dla dzieci i młodzieży stanowiła gałąź ogólnej 

oferty.
Wszystkie biura podróży przyporządkowano również do konkretnych miejscowości. 

Klasyfikację tę zaprezentowano w tabeli 5. 
W 2015 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonowało tylko sześć pod-

miotów specjalizujących się w wyjazdach turystycznych dzieci i młodzieży. Najwięcej z nich, gdyż 
aż cztery, zlokalizowanych było w Szczecinie. Były to następujące biura podróży: Biuro Podróży 
„Travel Shop Sp. z.o.o”, Biuro Podróży „Traper”, Biuro Podróży „Wer-Tour” oraz „AKME Edukacja 
i Wypoczynek”. Stanowiły one 10,53% wyodrębnionych przedsiębiorstw. Poza Szczecinem, w gru-
pie podmiotów specjalizujących się w wypoczynku dzieci i młodzieży znalazło się także jedno 
biuro z Koszalina, tj. Biuro Turystyki Aktywnej „DB-Active” oraz jedno biuro z Kołobrzegu – 
Centrum Edukacji i Wypoczynku „Active Planet” (po 2,63% każde). Podobnie jak w pierwszej 
grupie, tak również w drugiej, gdzie znalazły się biura podróży niespecjalizujące się w wyjazdach 
dla młodych konsumentów (32 biura podróży), dominowały podmioty prowadzące działalność na 
terenie miasta Szczecin (razem 21 podmiotów, a zatem 55,26% łącznie w obu grupach). Należały do 
nich biura podróży o następujących nazwach: „AS”, „Oriz”, „Fair-Play Travel”, Biuro Organizacji 
Imprez „Traper Tour”, „Evatrans Sp. z.o.o”, „Anawa Tour”, „Ekspedycja s.c.”, „Globtour”, „Hepi 
Sport-Turystyka”, „Stork Travel”, „Jaguar Travel”, „Greland T”, „Allegra”, „Happy Travel”, 
„Magellan”, „Britas”, „Namaxa Tour”, „Odra Travel”, „Pelikan”, „Maria” oraz „Roma”. Na drugiej 
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pozycji natomiast znalazły się biura podróży funkcjonujące w Koszalinie, drugim pod względem 
powierzchni mieście województwa zachodniopomorskiego. Liczba biur podróży, których oferta 
turystyczna dla dzieci i młodzieży stanowiła część ogólnej oferty wyniosła łącznie cztery podmio-
ty (tj. Biuro Usług Turystyczno-Spedycyjnych „Atlas”, Biuro Usług Turystycznych „Ava-Tour”, 
Biuro Podróży „Exodos” oraz Biuro Turystyczne „LemTour”), a zatem niecałe 10,53% ogólnej 
liczby podmiotów sklasyfikowanych w dwóch grupach. Oferty turystyczne dla dzieci i młodzie-
ży posiadają również biura podróży ze Świnoujścia (Biuro Turystyki Skandynawskiej „Fregata”, 
Biuro Aktywnej Turystyki „Partner”), Kołobrzegu (Biuro podróży „Navigator”, „Planik Travel”, 
„Amatur”) oraz Stargardu (Biuro Turystyczne „Maria Tour”). 

tabela 4. Zestawienie biur podróży posiadających w swojej ofercie propozycje wypoczynku  

dla dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Lokalizacja biura Nazwa biura

Szczecin  – Biuro Podróży „AS”
 – Biuro Podróży „Oriz”
 – Biuro Podróży „Travel Shop Sp. z.o.o”
 – Biuro Podróży „Fair-Play Travel”
 – Biuro Organizacji Imprez „Traper Tour”
 – Biuro Podróży „Wer-Tour”
 – Biuro Turystyki Zagranicznej „Evatrans sp. z o.o”
 – Biuro Podróży „Anawa Tour”
 – Centrum Aktywnego Wypoczynku Ekspedycja s.c.
 – Biuro Podróży i Turystyki „Globtour”
 – „Hepi Sport-Turystyka Piotr Henschke”
 – Biuro Turystyczne „Stork Travel”
 – Biuro Podróży „Jaguar Travel”
 – Biuro Podróży „Greland Tour”
 – Biuro Podróży „Allegra”
 – Biuro Turystyczne „Magellan”
 – Biuro Podróży „Happy Travel”
 – Biuro Podróży i Turystyki „Britas”
 – Biuro Podróży „Namaxa Tour”
 – Biuro Turystyczne „Odra Travel”
 – Biuro Turystyki „Pelikan”
 – AKME Edukacja i Wypoczynek
 – Biuro Podróży „Maria”
 – Biuro Turystyczne „Roma”
 – Biuro Podróży „Traper”

Kołobrzeg  – Biuro Usług Turystycznych „Navigator”
 – Polskie Biuro Podróży Michał Wolski
 – Biuro Turystyczne „Planik Travel”
 – Centrum Edukacji i Wypoczynku „Active Planet”
 – Biuro Usług Turystycznych „Amatur”

Stargard  – Biuro Turystyczne „Maria Tour”
Świnoujście  – Biuro Turystyki Skandynawskiej „Fregata”

 – Biuro Aktywnej Turystyki „Partner”
Koszalin  – Biuro Usług Turystyczno-Spedycyjnych „Atlas”

 – Biuro Usług Turystycznych „Ava-Tour”
 – Biuro Podróży „Exodos”
 – Biuro Turystyki Aktywnej „DB-Active”
 – Biuro Turystyczne „LemTour”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce.
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tabela 5. Biura specjalizujące się w wypoczynku dzieci i młodzieży bądź posiadające w ofercie wyjazdy 

turystyczne dla omawianej grupy

Miejscowość 
Rodzaj biura podróży

biura podróży specjalizujące się w organizacji wyjaz-
dów turystycznych dla dzieci i młodzieży

biura podróży, których oferta turystyczna dla dzieci 
i młodzieży stanowi gałąź ogólnej oferty

Kołobrzeg 1 4
Koszalin 1 4
Stargard 0 1
Szczecin 4 21
Świnoujście 0 2
Razem 6 32

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencja i Wykazów w Turystyce oraz stron internetowych biur podróży.

Wśród wyłonionych biur podróży oferujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży w woje-
wództwie zachodniopomorskim zaobserwowano konkretne rodzaje ofert turystycznych. Ich ana-
liza pozwoliła na dokonanie podziału według następujących kategorii: wycieczki szkolne krajowe 
jednodniowe, wycieczki szkolne krajowe wielodniowe, wycieczki szkolne zagraniczne jednodnio-
we, wycieczki szkolne zagraniczne wielodniowe, kolonie i obozy letnie krajowe, kolonie i obozy 
letnie zagraniczne, zimowiska krajowe, zimowiska zagraniczne oraz zielone szkoły krajowe. W ta-
beli 6 zestawiono wskazane oferty turystyczne w odniesieniu do lokalizacji biura podróży. 

tabela 6. Rodzaje ofert turystycznych dla dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Rodzaje ofert turystycznych
Miasto

Kołobrzeg Koszalin Stargard Szczecin Świnoujście razem
Kolonie i obozy letnie krajowe 2 4 0 11 0 17

Kolonie i obozy letnie zagraniczne 1 3 0 9 0 13

Wycieczki szkolne krajowe jednodniowe 4 3 1 17 2 27

Wycieczki szkolne krajowe wielodniowe 4 3 1 17 2 27

Wycieczki szkolne zagraniczne jednodniowe 4 1 1 15 2 23

Wycieczki szkolne zagraniczne wielodniowe 3 1 1 13 1 19

Zimowiska krajowe 0 4 0 8 0 12

Zimowiska zagraniczne 1 2 0 6 0 9

Zielone szkoły – krajowe 1 2 0 6 0 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych biur podróży.

Najbardziej popularnymi ofertami turystycznymi skierowanymi do dzieci i młodzieży 
w województwie zachodniopomorskim okazały się zarówno wycieczki szkolne krajowe jedno-
dniowe, jak i wielodniowe. W obu przypadkach propozycje te posiadało łącznie 27 biur podroży 
(po 17 podmiotów ze Szczecina, po 3 podmioty z Koszalina, po 4 podmioty z Kołobrzegu i po 
1 podmiocie w Stargardzie i Świnoujściu), a zatem nieco ponad 70% przeanalizowanych pod-
miotów. Ponadto popularne były także wycieczki szkolne zagraniczne. Wycieczki tego typu, któ-
rych czas trwania obejmuje jeden dzień, można znaleźć w 15 biurach podróży funkcjonujących na 
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terenie miasta Szczecin (39,47% ogółu biur podróży). Co ciekawe, drugim dominującym miastem 
pod tym względem nie był Koszalin, lecz Kołobrzeg. Zagraniczne wyjazdy jednodniowe posiadają 
bowiem w ofercie cztery podmioty (tj. Polskie Biuro Podróży Michał Wolski, Biuro Turystyczne 
„Planik Travel”, Centrum Edukacji i Wypoczynku „Active Planet” i Biuro Usług Turystycznych 
„Amatur”).

Organizacją krajowych koloni i obozów letnich zajmuje się w województwie zachodniopo-
morskim łącznie 17 podmiotów (44,74% ogółu), z czego 11 z nich zlokalizowanych jest na terenie 
Szczecina, 4 w Koszalinie oraz 2 w miejscowości nadmorskiej – Kołobrzegu. Ofert tego rodzaju 
nie posiadają biura podróży ze Stargardu czy Świnoujścia. Podczas analizy stron internetowych 
biur podróży zaobserwowano również, że w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje za-
ledwie 13 podmiotów, które oferują wyjazdy na kolonie i obozy letnie za granicę. W Szczecinie na 
tego typu propozycje można liczyć ze strony takich biur podróży, jak: Biuro Podróży „Travel Shop 
Sp. z.o.o”, Biuro Podróży i Turystyki „Globtour”, Biuro Podróży „Jaguar Travel”, Biuro Podróży 
„Happy Travel”, Biuro Podróży i Turystyki „Britas”, Biuro Turystyki „Pelikan”, AKME Edukacja 
i Wypoczynek, Biuro Podróży „Maria” oraz Biuro Podróży „Traper”. W Koszalinie natomiast 
świadczeniem usług turystycznych w postaci koloni i obozów letnich zagranicznych zajmują się 
tylko 3 podmioty – Biuro Turystyki Aktywnej „DB-Active”, Biuro Podróży „Exodos” oraz Biuro 
Turystyczne „Lemtour”, a w Kołobrzegu Biuro Usług Turystycznych „Amatur”.

Kolejnym typem oferty w biurach podróży prowadzących działalność na Pomorzu Zachodnim 
są zimowiska, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Pierwsze z wymienionych oferują wyłącznie 
biura podróży ze Szczecina i Koszalina, a dokładniej mówiąc 8 podmiotów ze stolicy wojewódz-
twa i o połowę mniej podmiotów, gdyż 4, z Koszalina. Niedobór tego rodzaju ofert występuje 
w pozostałych miejscowościach, tj. Stargardzie, Świnoujściu i Kołobrzegu. Podobną sytuację za-
obserwowano również w przypadku zimowisk zagranicznych, które znajdują się w ofercie dwóch 
największych miast województwa oraz w jednym biurze podróży z Kołobrzegu (Centrum Edukacji 
i Wypoczynku „Active Planet”). 

Na koniec warto także dodać, że w województwie zachodniopomorskim najrzadziej spo-
tykanymi ofertami wyjazdów dla dzieci i młodzieży na wypoczynek okazały się zielone szko-
ły. Wszystkie podmioty (tj. 9 biur podróży – 6 biur ze Szczecina, 2 biura z Koszalina oraz 
1 z Kołobrzegu) skupiły się na organizacji tego typu wyjazdu tylko w kraju. 

podsumowanie
Przeprowadzona krótka analiza wykazała, że w województwie zachodniopomorskim funk-

cjonuje niewielka liczba biur podróży, których odbiorcą są dzieci i młodzież. Może mieć to zwią-
zek z faktem, że prowadzenie biura podróży dla dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym nie 
należy do działalności łatwych ze względu na nasiloną, dość rozdrobnioną konkurencję. Niemniej 
jednak badanie pozwoliło na wyodrębnienie w województwie zachodniopomorskim kilku poten-
tatów na rynku turystyki dzieci i młodzieży. Należą do nich: Biuro Podróży „Travel Shop Sp. 
z.o.o”, Biuro Podróży „Traper”, AKME Edukacja i Wypoczynek czy Biuro Podróży „Exodos”. Do 
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najbardziej popularnych ofert turystycznych na Pomorzu Zachodnim należą natomiast wycieczki 
szkolne krajowe i zagraniczne jednodniowe lub wielodniowe. Większość z nich znaleźć można 
w biurach podróży zlokalizowanych na terenie Szczecina i Koszalina. 

Na zakończenie warto także dodać, że przedstawione w artykule wyniki nie prezentują ca-
łościowego obrazu rynku biur podróży i ich oferty dla dzieci i młodzieży na wybranym obszarze. 
Są jedynie pewnym zarysem, który może stanowić wstęp do przeprowadzenia ogólnokrajowych, 
bardziej szczegółowych badań, np. w podziale na poszczególne województwa i konkretne cechy 
prezentowanej oferty, co ostatecznie mogłoby się przełożyć się na dokonanie porównań i wycią-
gnięciu wartościowych wniosków.
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analysis of travel agents offer addressed to children 
and young people in West pomeranian voivodeship

Keywords children’s and youth tourism, travel agency, tourist offer, West Pomeranian Voivodeship

Abstract The aim of the article is to specify the number of travel agencies dealing with the organization 
of trips for children and young people in West Pomeranian voivodeship and the indication of the 
most popular deals for this segment. The article contains such elements as an introduction, three 
substantive parts and a summary. The first part includes theoretical aspects concerning the nature 
and importance of the operation of travel agencies with regard to children and young people. 
The other presents the most common types of tourist offers in the market for this target group, 
together with the tuple of their characteristics. The third presents an analysis the specific offices and 
most commonly offers in the local market.
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It’s time to shift the focus  
from mobile to mobility…

Anthony Young

Słowa kluczowe nowoczesne technologie, transport lotniczy, rynek przewozów lotniczych, porty lotnicze, 
linie lotnicze, aplikacje mobilne, marketing mobilny 

Streszczenie W artykule opisano, jaką rolę na rynku przewozów lotniczych odgrywają nowe tech-
nologie. Wstępnie scharakteryzowano rynek usług lotniczych zarówno na świecie, jak 
i w Polsce, oraz opisano jego specyfikę. Dokonano przeglądu osiągnięć technologiczno-
-technicznych w sektorze lotniczym oraz przybliżono zagadnienie związków między 
postępem technologicznym a rozwojem transportu lotniczego. Następnie skoncentro-
wano się na opisie aplikacji mobilnych funkcjonujących na rynku usług lotniczych. 
W podsumowaniu podjęto temat szans i zagrożeń dla rozwoju sektora lotniczego, wyni-
kających z wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, informacyjnych 
i telekomunikacyjnych.

Wprowadzenie
Turystyka stanowi integralną część naszej rzeczywistości. Liczba turystów przemierzających 

każdego dnia naszą planetę jest olbrzymia i stale rośnie, dzięki czemu gospodarka turystyczna sta-
je się silnym stymulatorem dla wielu innych branż. Stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej 
staje się więc istotnym wyzwaniem menadżerskim w kreowaniu przyszłości wielu przedsiębiorstw. 
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We współczesnym świecie szczególnego znaczenia na rynku usług turystycznych nabiera 
segment przewozów lotniczych. Kadra zarządzająca nieustannie musi odpowiadać sobie na py-
tanie, jak wzmocnić pozycję konkurencyjną kierowanych przez siebie podmiotów na coraz bar-
dziej wymagającym rynku. Ogromny potencjał tkwi w umiejętnym wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii. Rozwijająca się dynamicznie branża ICT oferuje coraz więcej możliwości, a potencjał 
twórczy tego segmentu rynku jest praktycznie nieograniczony1. Wykorzystywane są coraz nowsze 
i doskonalsze udogodnienia w wielu sferach działalności człowieka, także kluczowych dla branży 
lotniczej, takich jak bezpieczeństwo, marketing czy podnoszenie jakości świadczonych usług. 

Celem artykułu jest przedstawienie założeń teoretycznych, jak również ukazanie niektó-
rych praktycznych przykładów rozwiązań na rynku przewozów lotniczych, wykorzystujących 
nowe technologie. Zaprezentowano zarówno główne obszary tego rynku, na których wykorzy-
stuje się nowoczesne technologie ICT, jak również potencjalne możliwości dalszego ich rozwoju. 
Szczególną uwagę zwrócono na aplikacje mobilne z perspektywy ich wykorzystania jako narzędzi 
i instrumentów marketingowych. 

specyfika rynku przewozów lotniczych na świecie i w polsce
Podstawowym wymogiem i warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania ryn-

ku turystycznego jest dobrze działający, efektywny transport. Teoretycznie rzecz ujmując, usługa 
turystyczna w ogóle nie może być zrealizowana bez zapewnienia możliwości skorzystania z usługi 
transportowej. Ponieważ w XXI wieku transport lotniczy odgrywa coraz ważniejszą rolę, można 
powiedzieć, że podróż powietrzna jest integralną częścią globalnego świata, w którym żyjemy2. 
Obecnie ponad 85% światowego transportu lotniczego stanowią przewozy pasażerskie. Szacuje 
się, iż wszystkie linie lotnicze na świecie przewożą rocznie ponad kilka miliardów pasażerów na 
łącznym dystansie kilkunastu milionów kilometrów3. Na uwagę zasługuje też fakt, iż w tym sek-
torze pracy zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt milionów osób4. 

W Polsce – podobnie jak na świecie – transport lotniczy wykazuje stałą tendencję wzrosto-
wą, zwłaszcza od 2004 roku, w którym nastąpił bezprecedensowy wzrost łącznej liczby odpra-
wionych pasażerów w polskich portach lotniczych – było to 8,9 mln podróżnych, co oznaczało 

1 Nowe technologie kojarzą się głównie z branżą technologiczną, a sformułowanie „nowoczesne technologie” od-
nosi się do zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce. Szczególnie interesujące są technologie ICT. Pod 
pojęciem „technologii informacyjnych i komunikacyjnych” (TIK, Information and communication Technologies – ICT) 
– zwanych zamiennie „technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi”, „technikami informacyjnymi” lub „telein-
formatycznymi” – kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie 
elektronicznej (http://konferencje.frse.org.pl...).

2 Obecnie funkcjonuje: 1568 komercyjnych linii lotniczych, 3846 komercyjnych lotnisk, 192 służby kontroli ruchu 
powietrznego oraz 23 844 eksploatowanych samolotów (ATAG, 2012). 

3 W 2013 r. liczba obsłużonych pasażerów wyniosła 5683 pas./km (Tłoczyński, 2014).
4 W 2013 r. światowy transport lotniczy dostarczył 58,61 mln miejsc pracy, a jego udział w tworzeniu światowego 

PKB wyniósł 3,4%. W 2010 roku z 56,6 mln miejsc pracy wspieranych przez lotnictwo 8,4 mln osób jest bezpośrednio 
zatrudnionych w tym sektorze, 9,3 mln to osoby zatrudnione u dostawców w przemyśle lotniczym oraz 4,4 mln miejsc 
pracy wynika z wydatków pracowników lotnictwa (jeżeli doliczyć do tego sektor turystyczny, to dochodzi 34,5 mln 
miejsc pracy) (ATAG, 2012).
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wzrost w stosunku do 2003 roku o ponad 25%5. I tak, w wyniku dalszego rozwoju ruchu lotnicze-
go, w 2014 roku obsłużono 27 mln pasażerów, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowiło 
wzrost o 2 mln pax. 

rysunek 1. Lokalizacja portów lotniczych w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.callandfly.pl/?page=mapa_lotnisk.

Podział i rozmieszczenie lotnisk w Polsce jest konsekwencją licznych i złożonych procesów 
politycznych i społecznych, jakie miały miejsce w naszym kraju6. Obecny system cywilnych por-
tów lotniczych w Polsce wykorzystywanych do transportu pasażerskiego składa się z kilkunastu 
czynnie funkcjonujących obiektów o charakterze portów regionalnych7. Rolę portu centralnego 
pełni niezmiennie lotnisko Warszawa-Okęcie (PL WAW) (rys. 1).

5 Rok 2004 był szczególnie ważny dla polskiego lotnictwa komunikacyjnego, wraz z przystąpieniem Polski do UE 
otworzyły się bowiem nowe możliwości, również dla branży lotniczej. Dzięki polityce otwartego nieba na polskim rynku 
zaczęły obowiązywać w pełni konkurencyjne warunki przewozu. W związku z tym wzrosła znacząco liczba odprawia-
nych pasażerów, a Polska była wówczas najbardziej dynamicznie rosnącym rynkiem na świecie. Rok 2004 zapoczątkował 
trwającą 4 lata serię bardzo wysokich przyrostów liczby pasażerów obsłużonych przez polskie porty, przykładowo: rok 
2005 – wzrost o blisko 30% (11,5 mln obsłużonych pasażerów), rok 2006 – przyrost aż o 33,5% (15,4 mln) (Tłoczyński, 
2014).

6 Sieć lotnicza w Polsce zaczęła się intensywnie rozwijać przed II wojną światową, a pierwsze polskie porty lotnicze 
związane były z działalnością wojskową. W okresie powojennym początkowo większość lotnisk służyła celom wojsko-
wym, dopiero z czasem zostały one przekazane na użytkowanie w celach cywilnych.

7 Należą do nich porty regionalne: Bydgoszcz-Szwederowo (RPL BZG), Gdańsk-Rębiechowo (RPL GDN), 
Katowice-Pyrzowice (RPL KTW), Kraków-Balice (RPL KRK), Łódź-Lublinek (RPL LCJ), Poznań-Ławica (RPL 
POZ), Rzeszów-Jasionka (RPL RZE), Szczecin-Goleniów (RPL SZZ), Wrocław-Strachowice (RPL WRO), Zielona 
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rozwój nowych technologii a rynek usług lotniczych
Na sukces bądź porażkę przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku usług lotniczych w wa-

runkach silnej konkurencji składa się wiele powiązanych ze sobą komponentów kształtujących 
ich pozycję konkurencyjną. Wśród nich coraz istotniejsze, a wręcz kluczowe, stają się nowe tech-
nologie. Rozwój technologiczny sprzyja wzmocnieniu rynku usług lotniczych, co niewątpliwie 
przyczynia się do rozwoju przemysłu turystycznego.

W nowych technologiach tkwi ogromny potencjał dla wielu segmentów rynku usług tury-
stycznych8. Rynek ten wymusza i inspiruje zarazem zmiany oraz innowacje, a jednocześnie od-
powiada na potrzeby i żądania płynące od potencjalnych klientów. Rynek przewozów lotniczych 
pozostaje w ściślej korelacji z rynkiem usług turystycznych. Postęp technologiczny to jeden z pod-
stawowych warunków istnienia oraz rozwoju lotnictwa. Można wręcz powiedzieć, że to dzięki in-
nowacyjnemu podejściu poszczególnych wynalazców, począwszy od braci Wright, lotnictwo stało 
się w ogóle możliwe. Historia transportu – także lotniczego – jest ciągiem wynalazków, innowa-
cji i usprawnień. Nie powinno zatem dziwić, że nowoczesne technologie bardzo szybko znajdują 
wszechstronne zastosowanie w sektorze transportu lotniczego, napędzając jego rozwój9. Z kolei 
żądania ze strony lotnictwa generują postęp technologiczny, który później znajduje zastosowanie 
w innych sferach życia10. Widać to choćby na przykładzie rozwoju infrastruktury lotniskowej – 
rozbudowa infrastruktury punktowej transportu lotniczego została wymuszona przede wszystkim 
zmianami technologicznymi zachodzącymi w infrastrukturze liniowej11. 

Najbardziej dynamiczny rozwój technologiczno-techniczny w sektorze lotniczym przypada 
na czas I oraz II wojny światowej, jak również na okres tzw. „zimnej wojny”. Przeobraziła się 
wówczas struktura i dynamika środowiska lotniczego – nastąpiło umasowienie i upowszechnienie 
dostępu do usług oferowanych przez sektor lotniczy. 

W lotnictwie cywilnym procesy innowacyjne obejmują koncepcje nowej generacji samolo-
tów, nowatorskiego ich wyposażenia, opartego na technologiach informatycznych i satelitarnych 

Góra-Babimost (RPL IEG), Warszawa-Modlin (RPL WMI) oraz Lublin-Świdnik (RPL LUZ) i Radom-Sadków (RPL 
RDO). W rejestrze znajdują się także lotniska lokalne, są to lotniska sportowe czy aeroklubowe, funkcjonują także lotni-
ska wojskowe i prywatne.

8 Funkcjonuje wiele aplikacji komercyjnych o celach społecznych czy edukacyjnych, prowadzone są również 
projekty dotyczące realizacji np. badań ruchu turystycznego z wykorzystaniem map i wizualizacji GIS (Geographic 
Information System) czy też GPS (Global Position System) oraz z użyciem aplikacji mobilnych wykorzystywanych przez 
telefonię komórkową.

9 Wprowadzenie do eksploatacji silnika odrzutowego w 1959 r. pozwoliło skrócić średni czas podróży na danym 
dystansie o ponad połowę (Goeldner, Ritchie, 2006, s. 245).

10 Jako interesujący przykład można podać produkt, jakim są pampersy. Pojawiły się one po raz pierwszy 
w kabinach samolotów, bowiem dla pilotów była to jedyna możliwość dokonania podstawowej czynności fizjologicznej. 
Dopiero z czasem materiały, z których wykonywano pampersy, przeszły w powszechne użytkowanie.

11 Zasadniczą zmianę w portach lotniczych wymusiło pojawienie się w 1955 r. Boeinga 707 (pierwszego seryjnie 
produkowanego odrzutowego samolotu pasażerskiego). Ten typ samolotu umożliwiał przewóz 200 pasażerów (dotychczas 
jedynie 30 pasażerów było przewożonych przez turbośmigłowego DC-3). Ostatnim potężnym stymulatorem rozwoju było 
wprowadzenie na rynek nowego Airbusa 380, który może pomieścić do 853 pasażerów, podczas gdy dotychczasowo naj-
większy istniejący Boeing 747 mógł zabrać ich „jedynie” 568. 
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systemach organizacji ruchu lotniczego12. Zastosowanie innowacyjnych technologii nie tylko 
umożliwia korzystanie z usług transportu lotniczego, ale przede wszystkim zwiększa jego bez-
pieczeństwo i dostępność, a także umożliwia obniżenie kosztów. Nowe technologie znajdują za-
stosowanie na polu marketingowym, zwłaszcza dystrybucyjnym, służą też podniesieniu jakości 
oferowanych usług.

Priorytetem w działalności lotnictwa jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, 
rozumianego w wielu aspektach i wymiarach. Postęp technologiczny umożliwia przede wszyst-
kim skuteczną ochronę infrastruktury portu lotniczego13. Kolejną kwestią związaną z bezpieczeń-
stwem jest stosowanie odpowiednich urządzeń, m.in. systemów satelitarnych ułatwiających bez-
pieczne podróżowanie, jak również systemu podejść14. Równie istotnym wyzwaniem dla nowych 
technologii jest ochrona granic lotniska, co jest zadaniem nie tylko niezwykle kosztownym, ale 
i wymagającym dużej ilości sprzętu i personelu15. 

Dla sprawnego funkcjonowania lotniska szczególne znaczenie ma informacja w zarządzaniu 
procesami technologicznymi. Strategicznym narzędziem zarządzania w transporcie lotniczym jest 
na przykład A-CDM (Airport Collaborative Decision Making)16. Zapewnienie sprawnego funkcjo-
nowania oraz bezpieczeństwa obsługi ruchu lotniczego wymaga z kolei, aby w systemach informa-
tycznych bagaż zawsze był przyporządkowany do pasażera17. 

Na uwagę zasługują również nowe rozwiązania technologiczne stosowane przy odprawie 
pasażerów. Od niedawna istnieje możliwość wcześniejszej odprawy za pomocą biletów elektro-
nicznych. Bilet elektroniczny (e-ticket) w przeciwieństwie do biletu papierowego nie jest druko-
wany, lecz bezpiecznie przechowywany w bazie danych linii lotniczej, a potwierdzeniem zakupu 
biletu jest e-mail lub faks zawierający numer biletu18. Bilet elektroniczny to ogromne ułatwienie 

12 Wśród obserwowanych trendów można wskazać: technologię zautomatyzowanego bezpiecznego sterowania ru-
chem lotniczym (ATS), konstrukcje samolotów przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji hałasu i CO2 czy prace nad 
samolotami pionowego startu o zmiennej geometrii skrzydeł.

13 Infrastruktura tzw. „krytyczna” lotniska powinna być zabezpieczona nie tylko od ataku (security), ale także 
bezpieczna (safety), co jest rozumiane jako normalne funkcjonowanie danego lotniska.

14 Dla portów lotniczych istotne jest zwłaszcza posiadanie systemów typu ILS. Częste paraliże lotnisk z powodu np. 
zamglenia mogą spowodować utratę potencjalnych klientów w przyszłości, gdyż przewoźnicy będą się starali wybierać 
lotniska o wyższej klasie urządzeń. Możliwość wykonywania operacji startów i lądowań niezależnie od warunków pogo-
dowych decyduje o statucie danego portu lotniczego (http://www.groundflight pl…).

15 Istnieją możliwości automatyzacji zadań ochrony, można bowiem zastosować bezzałogowe urządzenia latające 
do wspomagania ochrony granic lotniska w postaci UAV, umożliwiającego automatyczną kontrolę granic lotniska.

16 Jest to platforma współdzielenia informacji w czasie rzeczywistym oraz wspomagania procesów decyzyjnych 
wszystkich służb w celu zagwarantowania punktualności niezbędnej dla maksymalizacji przepustowości w porcie lot-
niczym, jak i w przestrzeni powietrznej w każdych warunkach. Integracja w takiej sytuacji musi uwzględniać wyelimi-
nowanie nadmiaru informacji przez hierarchizację podsystemów, sensorów i detektorów, możliwość tworzenia lokal-
nego ośrodka ochrony, możliwość rozbudowy o kolejne elementy, w tym również zintegrowane systemy łączności oraz 
obserwacji.

17 Wykorzystuje się w tym celu inteligentny system RFiD dla zastosowań lotniskowych, który umożliwia śledzenie 
pasażerów, bagażu i sprzętu lotniskowego, co pozwala na szybką identyfikację bagażu w lukach samolotu.

18 E-ticket jest wpisem w systemie rezerwacyjnym linii lotniczych, zawierającym wszystkie informacje o locie, 
podróżującym oraz płatności. Sam bilet ma formę elektronicznego zbioru informacji zapisanych na komputerach linii 
lotniczych. Jedynym sposobem weryfikacji, że pasażer stawiający się do lotu jest osobą, na którą wystawiony jest bilet, 
jest sprawdzenie zgodności danych podanych w rezerwacji z danymi w dokumencie tożsamości. Bilety papierowe są 



242 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016 

Ewa Grabińska, Sebastian Grabowski

dla pasażerów. Taka dostępność usługi zakupu biletu generuje wzrost ruchu lotniczego. Istotne 
znaczenie mają także komputerowe systemy rezerwacyjne (CRS) o rozbudowanych funkcjach19. 
Trzeba podkreślić, że innowacyjne rozwiązania są także coraz częściej obecne także w polskich 
portach lotniczych. Przykładowo w Warszawie istnieje możliwość dokonania odprawy we wcze-
śniejszym czasie i w innym miejscu niż teren portu lotniczego20.

Nie sposób wymienić wszystkich zalet obrotu elektronicznego. Pasażer oszczędza czas, nie 
musi stawiać się na lotnisku na długo przed wejściem na pokład samolotu, miejsce w samolocie 
nie może zostać odsprzedane komuś innemu, praktycznie do ostatnich chwil przed odlotem pa-
sażer ma możliwość wyboru/zmiany i potwierdzenia miejsca w samolocie, zyskuje możliwość 
uzyskiwania bonusów lub dodatkowych punktów w programach lojalnościowych (niektóre linie 
oferują dodatkowe punkty dla uczestników programów lojalnościowych, atrakcyjne rabaty lub niż-
sze ceny za nadbagaż) itd. Odprawa online przynosi ogromne korzyści także liniom lotniczym, 
gdyż można zredukować personel potrzebny do obsługi naziemnej, a także zaoszczędzić na druku 
dokumentów21. 

Warunkiem sukcesu rozpowszechnienia omawianej formy usług elektronicznego obrotu jest 
odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, czyli np. wyposażenie portów lotniczych w skanery do 
odczytu kodów paskowych wyświetlanych na monitorach telefonów komórkowych czy odpowied-
nie przeszkolenie personelu pomocniczego22. 

Rozwój technologii sprzyja też rozwojowi także innych aspektów funkcjonowania lot-
nictwa. Technologie informatyczne (w tym CR i GDS) są cennym źródłem badań marketingo-
wych o klientach, stanowią również istotny kanał dystrybucji oraz są ważnym elementem działań 

sukcesywnie wycofywane. Posiadacz biletu elektronicznego może dokonać dalszych etapów elektronicznej odprawy przy 
pomocy specjalnych automatów (tzw. self service machine). Umieszczając w kiosku do samodzielnej odprawy i nadania 
bagażu np. kartę kredytową, pasażerowie mogą samodzielnie wydrukować kartę pokładową oraz nalepkę na bagaż, a na-
stępnie umieścić go na stojącej obok taśmie. Jeśli podróżny posiada wyłącznie bagaż podręczny, który nie podlega odpra-
wie, po przybyciu na lotnisko udaje się bezpośrednio do bramki i zostaje wpuszczony do samolotu (http://www.esky.pl...).

19 Oprócz pierwotnej funkcji rezerwacji i sprzedaży biletów umożliwiają one rezerwację na inne środki transportu, 
wynajem samochodów, a także rezerwacje hotelowe i wiele usług dodatkowych (bilety na imprezy artystyczne, do mu-
zeów i innych atrakcji turystycznych). Obecnie praktycznie żaden większy touroperator nie jest w stanie funkcjonować 
bez dostępu do przynajmniej jednego z globalnych systemów dystrybucyjnych (GDS – Global Distribution System), jak 
Amadeus, Sabre czy Worldspan. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie e-fakturowania, które obniża koszty i ułatwia 
obsługę pasażerów. Wzrosło wykorzystanie internetu jako alternatywnego systemu sprzedaży biletów lotniczych oraz 
wprowadzono powszechnie stosowany przez niskokosztowych przewoźników komputerowy system sprzedaży bezbileto-
wej (niektórzy przewoźnicy, np. Direct Fly, wprowadzają też air-karnety).

20 Pasażerowie PLL LOT mogą odprawić bagaż w warszawskich Złotych Tarasach i skorzystać z bezpłatnego 
transportu na lotnisko im. F. Chopina. Warunkiem dostępu do nowej usługi jest zakup biletu bez pośredników, czyli na 
www.lot.com, przez infolinię lub w biurze sprzedaży przewoźnika. Dla lotów realizowanych wspólnie z innymi liniami 
lotniczymi także będzie można się odprawić, o ile pierwszy odcinek podróży wykonywany jest przez LOT. Odprawa 
w centrum handlowym możliwa jest najwcześniej dobę, a najpóźniej trzy godziny przed planowanym odlotem samolotu. 

21 Według szacunkowych danych IATA rocznie kwota oszczędności wynosi około 3 mld USD, gdyż koszt wy-
stawienia jednego biletu elektronicznego to 1 USD, papierowego zaś 10 razy tyle. Taki sposób odprawy staje się coraz 
bardziej popularny, a linie lotnicze rozszerzają go o telefoniczną czy SMS-ową wersję.

22 Ścisła współpraca linii lotniczych i portów lotniczych musi dążyć do uproszczenia i ułatwienia podróży w za-
kresie „od-drzwi-do-drzwi”. Wymaga to wykorzystania w systemach CRM (zarządzanie relacjami z klientami) nowych 
kanałów komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych, jak również zapewnienia prostych i przyjaznych dla użyt-
kownika interfejsów do systemów informatycznych linii lotniczej i portu lotniczego.
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promocyjnych. Nowe formy komunikacji wewnętrznej (komunikacja kaskadowa) i zewnętrznej 
wykorzystywane są na przykład do promocji usług oferowanych przez lotnisko.

Aplikacje mobilne funkcjonujące na rynku lotniczym
Przewiduje się, iż w najbliższym czasie większość użytkowników będzie łączyła się z inter-

netem poprzez telefony komórkowe. W szczególnym polu zainteresowania pozostają urządzania 
telefonii komórkowej, które zaczynają dominować i powoli zastępują, a nawet eliminują koniecz-
ność korzystania z komputerów stacjonarnych czy laptopów. Wynika to z ludzkiej mobilności, 
jak i coraz bogatszej funkcjonalności urządzeń mobilnych. Jednym z głównych czynników popu-
larności urządzeń mobilnych jest stale malejący koszt ich zakupu oraz powszechna dostępność. 
Nic dziwnego, że wszystkie gałęzie gospodarki, chcące kontrybuować do świata internetu, muszą 
dostosować się do wymogów życia w 24-godzinnym trybie pracy. Instytucje, urzędy czy przed-
siębiorcy stają wobec wyzwań – zarówno szans, jak i zagrożeń – płynących z zastosowania tech-
nologii mobilnych. 

Aplikacje na telefony komórkowe oferują przedsiębiorcom, menadżerom i użytkownikom 
wiele możliwości. Otwierają nowy, niezwykle funkcjonalny kanał dystrybucyjny, a jednocześnie 
są źródłem informacji o profilu klienta korzystającego z danej aplikacji, stają się również wyśmie-
nitym narzędziem do poznawania potrzeb, preferencji czy wzorców zachowań klientów. Aplikacje 
mobilne coraz bardziej zyskują na znaczeniu także w branży usług lotniczych. Oferują pasaże-
rom i innym potencjalnym klientom liczne funkcje i usługi, które stanowią podstawę marketingu 
mobilnego23. Stosowanie tego rodzaju narzędzi świadczy o wysokim wskaźniku nowoczesności 
i otwartości firmy na technologiczne innowacje. Należy pamiętać, że prawidłową strategią mobil-
nego marketingu jest najpierw mobilna strona, a następnie finalny oferowany produkt, jakim jest 
aplikacja o wszechstronnych możliwościach zastosowania24. 

Na rynku przewozów lotniczych aplikacja mobilna staje się funkcjonalnym przewodnikiem 
po określonym terenie, a tym samym – geolokalizacja udostępniana w ramach samej aplikacji jest 
istotnym narzędziem marketingu mobilnego. Umożliwia ona użytkownikom łatwe zlokalizowanie 
się na mapie, a zarazem daje dodatkowe możliwości, np. w postaci informacji, kuponów, wskazó-
wek turystycznych. Wiele lotnisk na całym świecie udostępnia również mapy z drogami dojazdo-
wymi i plany parkingów25. 

23 Marketing mobilny, zgodnie z definicją określoną przez Mobile Marketing Association, „jest to zbiór praktyk, 
które umożliwiają organizacjom komunikowanie się i współpracę z użytkownikami w sposób interaktywny za pośrednic-
twem dowolnego urządzenia mobilnego”. Są to zatem wszelkie działania marketingowe realizowane poprzez urządzenia 
mobilne o specyficznych cechach, wśród których można wymienić m.in.: precyzyjne i natychmiastowe dotarcie do grupy 
docelowej, wysoki poziom skuteczności, relatywnie niskie koszty, łatwą, dynamiczną i elastyczną interakcję z odbiorcą. 
Por. MMA Updates Definition of Mobile Marketing; Sznajder, 2014.

24 Aplikacja mobilna jest zaawansowanym narzędziem, które powstało wraz z rozwojem „mobile marketingu”.
25 Warto zwrócić uwagę na kwestię bezprzewodowego i darmowego dostępu do internetu na terenie lotniska, jako 

warunku koniecznego dla rozwoju wielu usług udostępnianych, np. za pośrednictwem mobilnych aplikacji. Na wielu 
lotniskach można spotkać się z brakiem dostępu albo sprawnego działania sieci wifi, co znacznie utrudnia, a wręcz unie-
możliwia korzystanie z udogodnień aplikacyjnych. Na świecie tworzone są rankingi portów lotniczych, i właśnie jednym 
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Do nawiązania głębszej relacji i budowania lojalności przydatne są w szczególności wszel-
kiego rodzaju programy lojalnościowe, oferowane użytkownikom aplikacji. Wśród usług są m.in. 
zarządzanie rezerwacjami, uzyskiwanie informacji o aktualnych odlotach wraz z pojawiającymi 
się opóźnieniami (wysyłanymi automatycznie na urządzenie pasażera), dokonywanie rezerwa-
cji miejsc parkingowych czy oferowanie kuponów zniżkowych. Nie tylko lotniska, ale również 
przewoźnicy korzystają z aplikacji mobilnych przy sprzedaży, dystrybucji czy obsłudze swoich 
produktów. 

Na rynku przewozów lotniczych funkcjonuje wiele aplikacji, a ilość oferowanych przez nie 
funkcji oraz udogodnień związanych z budowaniem relacji oraz lojalności klientów jest imponu-
jąca26 (tab. 1).

tabela 1. Aplikacje mobilne na rynku lotniczym

Nazwa Lokalizacja Opis Logo Wizualizacja strony

1 2 3 4 5

Aplikacja
Gatwick Airport 
Assistant

Lotnisko
Gatwick

Wybrane funkcjonalności:
 – dane lotu w czasie rzeczywistym
 – informacje na temat restauracji
 – mapy terminali 
 – dzwonienie do sklepów na lotnisku
 – odprawa online (w wybranych liniach)
 – porady dotyczące komunikacji miejskiej 

Jest dostępna dla innych londyńskich lotnisk

Aplikacja Schiphol
Plus

Lotnisko
Amsterdam
Schiphol

Wybrane funkcjonalności:
 – dane dotyczące lotu, np. otwarcia bramek 

czy rozpoczęcia boardingu
 – iPhone, iPad 

Dodatkowo oferowana jest również aplikacja 
dotycząca parkingu przy Lotnisku Amsterdam 
Schiphol

z istotnych kryteriów jest posiadanie przez lotnisko urządzeń ds. bezprzewodowych sieci komputerowych o wysokich 
standardach dotyczących zasięgu czy przepustowości.

26 Jako przykład można podać aplikację Airport Maps. Aplikacja ta, przeznaczona dla telefonów komórkowych 
firmy Apple, ułatwia poruszanie się po terminalach największych lotnisk na świecie. Airport Maps jest prostym progra-
mem, z którego mogą korzystać użytkownicy telefonów iPhone. Dzięki niej można błyskawicznie wyświetlić na ekranie 
swojego telefonu mapę terminala dworca lotniczego i odnaleźć na niej swoje położenie. Nie jest do tego potrzebny zasięg 
sieci telefonicznych, odbiornik GPS ani sieć wifi. Z programu można korzystać bezpłatnie i bez żadnych limitów czaso-
wych. Aplikacja ułatwia wyszukiwanie ważnych miejsc w terminalu, np. stanowisk odprawy lub odbioru bagażu, biur 
wypożyczalni samochodów, toalet, sklepów czy restauracji. Obecnie w Airport Maps dostępne są plany ponad 100 portów 
lotniczych, m.in. Frankfurt, Berlin, Praga, Wiedeń i Zurych. Lotnisko Chopina był pierwszym polskim portem lotniczym, 
który znalazł się w aplikacji Airport Maps (https://itunes.apple.com/pl...).
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1 2 3 4 5

Aplikacja
iPlane London City 
Airport

London City 
Airport

Wybrane funkcjonalności:
 – wysłanie szczegółów lotu z poziomu progra-

mu przez SMS lub e-mail 
 – aplikacje iPlane są dostępne dla większości 

dużych lotnisk

Aplikacja
Heathrow Airport 
Guide Pro

Lotnisko
Heathrow

Wybrane funkcjonalności:
 – mapy terminali
 – prognozy pogody dla 220 miejsc na świecie 
 – informacje kontaktowe
 – iPhone
 – iPad

Aplikacja Fly
New York

Lotnisko
JFK
New York

Wybrane funkcjonalności:
 – uzyskanie informacji dotyczących lotu, 

obecnego statusu lotu czy numeru bramki

Dodatkowo oferowana jest również aplikacja 
dotycząca parkingu przy JFK

Aplikacja Priority 
Pass

300 lotnisk Wybrane funkcjonalności:
 – zawiera bazę danych ponad 600 saloników 

biznesowych znajdujących się na 300 
lotniskach świata

 – program korzysta z technologii GPS 
umożliwiającej skierowanie do najbliższego 
saloniku 

 – posiada opcję wyszukiwania offline 
 – iPhone
 – iPad 

Aplikacja 
Winnicoapp

Lotnisko Chopina
Warszawa

Wybrane funkcjonalności:
 – pokazuje tablicę przylotów i odlotów (go-

dzinowe zestawienie)
 – dostępna na telefon w systemie iOS 

i Android 

Aplikacja Air 
Canada

Linie Lotnicze
Canada

Wybrane funkcjonalności:
 – możliwość śledzenia lotów, odprawy, 

boardingu 
 – udostępnia ofertę przeniesienia do wyższej 

klasy lub sprawdzania zmian dotyczących 
rozkładu lotów

 – iPhone, 
 – iPad, 
 – Blackberry 

Aplikacja linii 
Lufthansa

Linie Lotnicze
Lufthansa

Wybrane funkcjonalności:
 – posiada bazę saloników biznesowych
 – możliwość rezerwacji lotów, odprawy on-

line, wyboru miejsc na pokładzie, pobranie 
karty pokładowej na telefon

 – dostęp do swojego konta mają członkowie 
programu Miles and More

 – iPhone, iPad, Nokia, Android, Blackberry 
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1 2 3 4 5

Aplikacja CX 
Mobile

Linie Lotnicze
Cathay Pacific

Wybrane funkcjonalności:
 – udostępnia przewodniki po 70 miastach
 – członkowie programu Marco Polo posiadają 

dostęp do swojego konta
 – rezerwacja lotów możliwa wyłącznie na 

iPadach 
 – iPhone, iPad, Blackberry, Android, 

Samsung, Sony Ericsson, LG, Nokia
Aplikacja Skyteam Członkowie 

sojuszu
Skyteam
(13 linii 
lotniczych)

Wybrane funkcjonalności:
 – możliwość wglądu w informacje dotyczące 

lotów 13 członków sojuszu
 – przewodnik eSky Guide zapewnia dostęp do 

rozkładów w trakcie samego lotu
 – iPhone, iPad, Android, Blackberry 

Aplikacja Virgin 
Atlantic Flight 
Tracker

Linie Lotnicze
Virgin

Wybrane funkcjonalności:
 – pozwala zobaczyć w czasie rzeczywistym 

położenie wszystkich samolotów linii, jak 
również czasy ich odlotów i przylotów

 – możliwość odprawy online, wyboru miejsca 
w kabinie oraz zagrania w grę „Where’s 
Richard?”

 – członkowie programu Flying Club mają 
wgląd w swoje konto

 – iPhone, iPad 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://itunes.apple.com/pl/app.

Podmioty działające na polskim rynku usług lotniczych dostosowują się do panujących na 
świecie standardów. Pierwszym polskim lotniskiem, które stworzyło swoją własną aplikację, było 
Lotnisko Chopina w Warszawie27. Obecnie również porty lotnicze w Poznaniu28 czy Rzeszowie29 
proponują swoje aplikacje, a Polskie Linie Lotnicze LOT mają dla swoich klientów aplikację 
LOT Mobile (http://www.lot.com/pl/pl/lot-mobile). Należy pamiętać, że samo stworzenie aplika-
cji nie wystarczy. Zarówno strony internetowe, jak i oferowane aplikacje powinny być nieustan-
nie modyfikowane, tak aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i odpowiadać na działania 
konkurencji. 

27 Tablica przylotów i odlotów lotniska Chopina w Warszawie to własna aplikacja Winnicoapp, stworzona z myślą 
o wszystkich użytkownikach warszawskiego portu lotniczego. Przedstawia ona godzinowe zestawienie wszystkich przy-
lotów i odlotów z lotniska Chopina, można prześledzić, jakie opóźnienia mają samoloty, np. ze względu na złe warunki 
atmosferyczne (http://winnicoapp.pl/33-lotnisko_chopina).

28 Poznań Airport Guide umożliwia stały dostęp do rzeczywistych rozkładów lotów poznańskiego lotniska wraz 
z alertami o opóźnieniach przylotów i odlotów, multimodalnego planera podróży obejmującego miejską i podmiejską 
komunikację publiczną, planu lotniskowych parkingów z informacjami o cenach i możliwością rezerwacji miejsc, roz-
budowanej wyszukiwarki punktów użyteczności publicznej (POI), aktualnych rozkładów jazdy poznańskich autobusów 
i tramwajów oraz wszystkich pociągów na terenie całego kraju. (http://www.airport-poznan.com.pl...).

29 Aplikacja pozwala m.in. na bieżące śledzenie rozkładu lotów, gruntowne przygotowanie się do podróży, zapo-
znanie się z planem lotniska, procedurami oraz informacjami o obsłudze osób niepełnosprawnych, a także ofertą bizne-
sową portu, sprawdzenie oferty wakacyjnej przygotowanej przez największych touroperatorów. Pobieranie i korzystanie 
z aplikacji jest bezpłatne. Transmisja danych może się wiązać z opłatami naliczanymi przez operatorów sieci komórko-
wych (http://www.rzeszowairport.pl...).
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Bez wątpienia postęp technologiczny, w tym również technologii mobilnych, sprzyja rozwo-
jowi ruchu lotniczego, ale niesie ze sobą także zagrożenia. Sektor lotniczy jest mocno uzależniony 
od technologii, i to na każdym etapie podróży pasażera. Jak silna jest to zależność, pokazują przy-
padki zakłóceń30, jak również sytuacje całkowitego unieruchomienia procesu sprawnej obsługi 
ruchu lotniczego31 z powodu awarii technicznej.

Potencjalnym zagrożeniem dla rozwoju lotnictwa, płynącym z sektora nowych technologii, 
mogą być technologie systemów wideokonferencyjnych (telepresence)32, umożliwiające komuni-
kację międzyludzką na zasadzie tzw. „teleobecności”. Pojawia się pytanie, czy tego typu rozwią-
zania są w stanie zastąpić podróż, zwłaszcza typu biznesowego. Choć branża ICT coraz bardziej 
agresywnie promuje nowe technologie telekonferencji, trzeba zauważyć, że z wielu względów lu-
dzie na całym świecie niechętnie rezygnują z okazji do odbycia podróży i spotkania się z rozmówcą 
„twarzą w twarz”, gdyż cenią sobie kontakt osobisty bardziej niż wirtualne spotkanie33. Dlatego 
też powszechnie uznaje się, iż zasadniczo nie pojawiły się dotychczas na tyle zaawansowane tech-
nologicznie wynalazki, aby można było mówić o nadciągającym zmierzchu transportu lotniczego.

podsumowanie
We współczesnym świecie nie sposób sobie wyobrazić sprawnego funkcjonowania na konku-

rencyjnym rynku przewozów lotniczych bez zastosowania nowych technologii. Olbrzymi wpływ 
na funkcjonowanie rynku transportu lotniczego ma wykorzystanie nowoczesnych urządzeń kom-
puterowych i telekomunikacyjnych. Bez skutecznej dwustronnej komunikacji zapewnianej przez 
systemy bądź aplikacje mobilne nie można sprostać wyzwaniom związanym z obsługą klienta 
XXI wieku. 

Rozwój technologiczny sprzyja upowszechnieniu lotnictwa, co jest niezwykle korzystne dla 
rozwoju także polskiego rynku usług lotniczych. Wdrażanie nowych rozwiązań jest naturalnie 
bardzo kosztowne, jednak jest ono niezbędne, jeśli przedsiębiorstwa oferujące usługi lotnicze chcą 
się rozwijać i pozostawać konkurencyjne względem innych firm. Inwestycje w nowe technologie 
z pewnością przyniosą zyski w dłuższej perspektywie czasowej i dlatego powinny stać się moty-
wem przewodnim w działalności przedsiębiorstw. Powinny się nimi zainteresować także polskie 

30 Bardzo niebezpieczne są awarie komputerów, gdyż powodują one m.in. zagubienia i pomyłki w sortowaniu i wy-
dawaniu bagaży pasażerów. W UE na tysiąc pasażerów przypada 14 zagubionych bagaży, a dla porównania w USA − pięć. 
W 2008 r. każdego dnia na europejskich lotniskach zaginęło ok. 12 tys. bagaży (http://ec.europa.eu...; http://fakty.interia.
pl...).

31 Przykładem może być wydarzenie z 24.03.2011 r., gdy awaria komputera spowodowała chaos na lotniskach w sto-
licy Argentyny. Buenos Aires zostało sparaliżowane przez awarię głównego komputera nadzorującego ruch lotniczy, 
gdyż została przerwana komunikacja pomiędzy pilotami a wieżami kontrolnymi. Ponad 300 lotów zostało odwołanych 
lub przesuniętych (http://www.air-europa.pl...).

32 Telepresence oferuje transmisję obrazu oraz dźwięku w jakości HD, poza tym szeroko wykorzystywana jest 
możliwość wyświetlania obrazu na więcej niż jednym monitorze. Dzięki temu możemy rozmawiać z wieloma rozmówca-
mi, z których każdy będzie na osobnym ekranie lub otrzymać pełen obraz pomieszczenia po drugiej stronie ekranu, np. 
panoramiczny widok sali konferencyjnej (http://techwp.pl...).

33 W badaniach przeprowadzonych w 2009 r. 83% respondentów wyraziło opinię, iż rozwijanie osobistych relacji 
jest nadal najważniejszym elementem efektywnego biznesu (http://www.business-traveller.com...).
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władze i wszystkie podmioty mające na celu promowanie i wspieranie szeroko pojętej gospodarki 
turystycznej. 

Prognozuje się, iż zmiany technologiczne w lotnictwie w najbliższej przyszłości będą do-
tyczyć takich aspektów, jak problemy ekologiczne (np. redukcja emisji zanieczyszczeń, uciąż-
liwości hałasu34), kwestie bezpieczeństwa (np. wzmocnienie środków ochrony), wzrost przepu-
stowości (np. podnoszenie efektywności czasowej rozkładów lotów), podnoszenie jakości usług 
(np. zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa klientów, dostępność dla niepełnosprawnych) 
(por. Sławiński).

Patrząc z perspektywy globalnej, należy stwierdzić, że w Polsce zarówno rynek usług lotni-
czych, jak i segment nowych technologii marketingowych wykorzystujący potencjał aplikacji mo-
bilnych znajdują się w początkowej fazie rozwoju. Nie powinny być one jednak zaniedbywane czy 
niedoceniane. Drzemie w nich ogromny potencjał i już w najbliższej przyszłości funkcjonowanie 
na rynku przewozów lotniczych będzie wymagało podjęcia innowacyjnych działań z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii w wielu sferach, gdyż działalność opierająca się na technologiach 
informacyjno-telekomunikacyjnych to już nie dodatkowy atut, ale norma – wręcz standard w wa-
runkach nieustających wyzwań i silnej konkurencji panującej we współczesnym świecie. 
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neW technologies on the air transport market

Keywords modern technologies air transport, air transport market, airports, airlines, mobile applications, 
mobile marketing

Abstract Tourism and the consumption of goods, as well as tourism-related services, especially air transport, 
are determined by a large number of factors, which make these issues an interesting subject of study, 
yet a complicated one. An analysis and a study are essential for this article, especially with the 
prospects of the proper and correct description of the potential improvements to information-related 
technologies. The growth of the air transportation system depends on new technology. Although 
mobile marketing in Poland is still in its early stages of development, it should not be ignored, 
especially by air transport business. In the near future, mobile marketing will play a big role in 
business promotion activities. The aim of this article is to contribute to the illustration of the current 
state, as well as to describe the perspectives of the future. 
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Słowa kluczowe transport lotniczy, przewoźnicy niskokosztowi, przychody pozabiletowe

Streszczenie Zarządzanie przychodami (revenue management) oraz procedurą kształtowania cen 
to zagadnienia kluczowe dla sektora usług. Doświadczenia przewoźników lotniczych 
związane z zarządzaniem przychodami mogą być przykładem zwiększania zysków i bu-
dowania wartości firmy w czasach, gdy możliwości dalszego wzrostu produktywności 
i obniżki kosztów są bliskie wyczerpania. Posiadając ograniczone rezerwy finansowe 
i niewielkie możliwości dalszej obniżki kosztów eksploatacyjnych, przedsiębiorstwa 
działające w branży lotniczej zaczęły intensywnie poszukiwać metod działania, umoż-
liwiających poprawę efektywności ekonomicznej, poprzez aktywizację podaży prowa-
dzonej w ramach szerszego zakresu nowoczesnego wolumenu usług dodatkowych.
W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania omawianego pojęcia, zaprezentowano ge-
nezę i istotę technik uzyskiwania przychodów pozabiletowych, przedstawiono systema-
tykę tego rodzaju przychodów oraz wskazano na ich znaczenie w bilansie przewoźników 
działających w segmencie low cost. Przedstawiono również elementy systemu zarządza-
nia przychodami, na które organizacje muszą położyć szczególny nacisk, aby prawidło-
wo wdrożyć przedmiotową koncepcję.

Wprowadzenie
Spowodowana kryzysem światowym dekoniunktura globalnej gospodarki znacznie skom-

plikowała sytuację ekonomiczną wszystkich przedsiębiorstw lotniczych, jednak w największym 
stopniu dotknęła linie niskokosztowe. Część przewoźników tego segmentu, mając ograniczone 
możliwości kumulacji zysków z podstawowej działalności, znalazła się w sytuacji zagrożenia 
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destabilizacją ekonomiczną. W oparciu o te uwarunkowania wytyczono cel artykułu, którym jest 
zaprezentowanie metody optymalizacji przychodów Revenue Management, umożliwiającej zacho-
wanie rentowności, szczególnie w warunkach kryzysu i spowolnienia gospodarczego, w sytuacji 
kiedy istnieje bariera możliwości dalszego zwiększania efektywności poprzez obniżkę kosztów 
i poprawę wydajności w zakresie działalności podstawowej.

Zwiększający się poziom globalizacji sektora pasażerskich przewozów lotniczych intensyfi-
kuje motywację do realizacji zamierzeń związanych z optymalizacją operacyjnych metod zarzą-
dzania przychodami. Zrealizowanie takiej strategii charakteryzuje się wysokim poziomem trudno-
ści, ponieważ poza koniecznością uzyskania skuteczności podejmowania autonomicznych decyzji 
przez przedsiębiorstwo należy także uwzględnić wpływ stopnia poprawy koniunktury w gospo-
darce światowej i na globalnym rynku przewozów, których znaczącego wzrostu w najbliższej per-
spektywie trudno się spodziewać. Tymczasem nasilająca się konkurencja zmusza przewoźników 
do dalszej redukcji kosztów i zaostrzenia dyscypliny finansowej. W takich uwarunkowaniach 
źródeł uzupełniania dochodów, poza sprzedażą usług podstawowych, poszukuje się w poprawie 
wykorzystania zdolności przewozowej, wskaźnika wykorzystania miejsc (load factor) oraz rozsze-
rzeniu spektrum działalności dodatkowej. 

pojęcie i znaczenie przychodów pozabiletowych
Nowoczesne metody zarządzania przychodami stanowią zagadnienie kluczowe w strategii 

działania sektora usług. Sposób działania, w którym przedsiębiorstwa wykorzystują techniki ope-
racyjne, jest z powodzeniem stosowany przez firmy świadczące usługi turystyczne, w szczególno-
ści hotelarskie, lecz przede wszystkim przez wiele linii lotniczych na całym świecie. Ten mecha-
nizm, uwzględniający także czynniki pozaekonomiczne, jest coraz skuteczniej wykorzystywany 
przez przewoźników, którzy szczegółowo i systematycznie kalkulują efektywność przewozów. 
Stosują oni system zarządzania przychodami, dzięki któremu istnieje możliwość ich maksymali-
zowania w oparciu o nowoczesne modele matematyczne i metody prognozowania (Stanton, 1981, 
s. 449). Doświadczenia przewoźników lotniczych związane z zarządzaniem przychodami mogą 
być przykładem zwiększania zysków i budowania wartości firmy (Ziob, 2011, s. 63–75).

Pojęcie „przychody pozabiletowe” pochodzi od angielskiego terminu ancillary revenues. Słowo 
ancillary oznacza „zapewniający pomoc lub wsparcie o charakterze dodatkowym” (Cambridge 
Advanced…, 2008). W działalności linii lotniczych ten zakres przychodów do niedawna był trak-
towany jako mniej znaczący, jednak od czasu powstania przewoźników niskokosztowych zyskuje 
coraz większe znaczenie, stanowiąc ważny instrument w procesie podnoszenia efektywności eko-
nomicznej świadczenia usług lotniczych. W literaturze brakuje jego jednoznacznej i powszechnie 
przyjętej precyzyjnej definicji. Powoduje to, iż często zdarza się mylić przychody pozapodsta-
wowe, które są terminem stosowanym w rachunkowości i stanowią jedną z pozycji w rachunku 
zysków i strat, z pozostałymi przychodami operacyjnymi (Wędzki, 2007, s. 225). Należy rów-
nież zauważyć, że poziom kosztów nie jest decydującą determinantą ustalania strategii cenowych, 
gdyż jej wysokość jest w znacznym stopniu zależna od akceptacji przez klienta (Hawlena, 2004, 
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s. 21–23). Ponadto instrumenty ułatwiające obniżkę kosztów wykazują zróżnicowaną skuteczność 
i zmienne oddziaływanie w czasie. Siła wpływu tych czynników jest zatem zależna od umiejęt-
ności ich wykorzystania przez zespoły zarządzające z uwzględnieniem ich aktualnego znaczenia 
w przemianach rynkowych i polityce taryfowej oraz w powiązaniu z wielkością przewidywanego 
popytu w okresach szczytowych (Holloway, 2008, s. 188).

 Przewoźnicy niskokosztowi starają się uzyskać przewagę kosztową w głównym zakresie 
działalności operacyjnej, co niejednokrotnie prowadzi do oferowania „czystej” usługi, obejmu-
jącej jedynie przewóz pasażera pomiędzy dwoma lotniskami. Taki system generuje jednak niską 
zyskowność, która w wielu przypadkach nie zapewnia oczekiwanego poziomu korzyści. Z tego 
względu obserwuje się ciągłe rozszerzanie zakresu tej działalności, co dla przewoźników nisko-
kosztowych jest jednym z ważniejszych źródeł poprawy rentowności. Z tego powodu w ocenie 
całokształtu strategii ekonomicznej linii lotniczych nie można pominąć zakresu tych korzyści 
w wynikowym bilansie firmy tym bardziej, że ich rozmiary mają tendencję wzrostową (http://
pieniadze..., 2015).

 W przypadku bezpośredniej konkurencji pomiędzy przewoźnikami na jednej trasie, przy 
założeniu podobnego poziomu kosztów jednostkowych i identycznej strategii cenowej, przewa-
gę osiągnie oferent, który wygeneruje wyższy poziom zysku w sferze produktów i usług dodat-
kowych. W przypadku osłabienia popytu i konieczności obniżenia stawek, większe możliwości 
będzie miał również ten przewoźnik, który będzie w stanie spowodować, aby jego klient zakupił 
dodatkowe produkty na pokładzie, np. posiłek czy artykuły duty free oraz wszelkie inne komple-
mentarne usługi sprzedawane przez internet zazwyczaj w fazie rezerwacji biletu lotniczego, z któ-
rych zamierza skorzystać w trakcie podróży, np. rezerwacja noclegów, wynajem samochodu czy 
ubezpieczenia podróżne. W tym przypadku przewoźnicy sprzedają produkty firm kooperujących, 
a wynagrodzenie otrzymują na zasadzie prowizji.

systematyka przychodów pozabiletowych 
Przedsiębiorstwa lotnicze starają się optymalizować proces istotnej racjonalizacji kosztów, 

ponieważ jest to nadal skuteczny mechanizm umożliwiający stabilizację rynkową, jednak jego 
efektywność ma tendencję malejącą, w wyniku czego rozszerza się zakres poszukiwania dodat-
kowych zysków (Ziob, 2010, s. 270–277). Wielkość przychodów z działalności dodatkowej jest 
zależna od wielu czynników (w ujęciu najbardziej ogólnym, od dochodów ludności i kondycji eko-
nomicznej gospodarki w regionie), jednak głównym źródłem ich wzrostu jest aktywność i zakres 
autonomicznych inicjatyw przewoźników zwiększających atrakcyjność oferowanych usług. 

Oferenci tego segmentu przewozów w sposób racjonalny łączą efekty obniżki kosztów z pro-
cesem rozszerzania zakresu podaży usług dodatkowych. Wynikające z tej działalności skutki two-
rzą korzystne uwarunkowania rynkowe, których beneficjentem są zarówno oferenci, jak i odbior-
cy. Klienci korzystający z rozszerzającego się zakresu usług dodatkowych uzyskują możliwość 
doprecyzowania wariantu podróży, przez co zwiększają się przychody usługodawców oraz maleją 
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koszty odbiorców, co w głównej mierze jest skutkiem rosnącej konkurencji w tym zakresie dzia-
łalności (Ziob, 2009, s. 61–69). 

 

Przewóz bagażu 
rejestrowanego i specjalnego 

Rezerwacja u pośredników 

Korzystanie z telecentrum 

Opłata za zmianę 
rezerwacji 

Opłata za pierwszeństwo 
wejścia na pokład 

Opłata za miejsce 
numerowane 

Prowizje za sprzedaż polis 
ubezpieczeniowych 

Prowizje za sprzedaż miejsc 
noclegowych 

Prowizje za wynajem 
samochodów 

Dochody z transferów 
lotniskowych 

Przychody wynikające  
 z różnic kursowych 

Przychody z reklam  
w magazynie pokładowym 

Przychody za nadbagaż 

Opłaty za użycie karty 
kredytowej 

Przychody ze sprzedaży 
pokładowej 

Generowane w fazie 
zakupu biletu 

Generowane w fazie 
korzystania z usługi 

PRZYCHODY 
POZABILETOWE 

rysunek 1. Generowanie przychodów z działalności dodatkowej

Źródło: opracowanie własne.

Tak kształtujący się proces powoduje wzbogacenie ofert o nowe cechy oraz zwiększenie wo-
lumenu usług lotniczych zarówno dla bardziej, jak i mniej zamożnych odbiorców. Dzięki realiza-
cji wielu dodatkowych potrzeb, przedsiębiorstwo poza ofertą przelotu spełnia szeroki zakres tzw. 
oczekiwań wyższego rzędu, przez co usługa staje się ofertą kompletną i coraz bardziej poszuki-
waną przez zasobniejszych odbiorców. Zabezpieczając konsumpcję dodatkowych potrzeb, podnosi 
się poziom komfortu i daje satysfakcję klientom wynikającą ze zmniejszenia uciążliwości poszu-
kiwania dodatkowych usług we własnym zakresie. Ten rodzaj usługi w literaturze ekonomicznej 
został określony terminem „enkapsulacja” (encapsulation)1 i wywodzi się z medycyny i cybernety-
ki (Rudawska, 2009, s. 156). Skutkiem tego procesu jest rosnąca konsumpcja oraz przejęcie przez 
organizatora w znacznym stopniu realizacji komplementarnych usług, które musiałby wykonać 

1 Enkapsulacja – proces otaczania trwałego jądra szerokim zakresem komplementarnych dodatków, zamykających 
niejako w „kapsule” pełny zakres oczekiwanej usługi. 
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indywidualnie każdy klient w przypadku braku tego zakresu obsługi. Rozszerzanie oczekiwanego 
przez klientów wachlarza dodatkowych usług umożliwia poprawę sytuacji ekonomicznej oferen-
tów, ponieważ w tym obszarze występuje wzrost popytu, zmniejszenie intensywności konkurencji 
oraz zwiększenie zakresu korzyści dla klientów, co sprzyja stabilizacji tego rodzaju działalności 
i związanych z nią przychodów (Hawlena, 2012, s. 751–790).

Podstawowym kryterium podziału przychodów pozabiletowych jest element wartości doda-
nej. W zależności od tego, czy usługa dodatkowa stanowi wartość dodaną dla pasażera czy nie, 
można je podzielić na:

 – przychody pochodzące z wydzielenia atrybutów usługi przewozu, które wcześniej były 
jego częściami składowymi poza cenę samego przewozu i naliczanie dodatkowej opłaty dla 
klientów chcących z nich skorzystać,

 – przychody pochodzące ze sprzedaży produktów i usług dodatkowych, często komplemen-
tarnych w stosunku do przewozu lotniczego (Holloway, 2008, s. 188–189).

Pierwsza z wymienionych grup jest stosunkowo kontrowersyjna, gdyż oznacza, że pasażer 
musi płacić za rzeczy, które dotychczas były zawarte w cenie usługi np. posiłki serwowane na 
pokładzie, przewóz bagażu rejestrowanego, odprawę tradycyjną czy płatność kartą kredytową 
(Gross, Schroder, 2007, s. 580). Na drugą grupę generującą przychody pozabiletowe składają się 
wszelkiego rodzaju usługi związane z przelotem, które linie lotnicze oferują na zasadzie dodatku. 
Wśród nich wymienić można rezerwację noclegów, wynajem samochodu czy ubezpieczenie po-
dróżne (Doganis, 2006, s. 183). W tym przypadku, jak już wcześniej wspomniano, przewoźnicy 
sprzedają produkty firm kooperujących, a wynagrodzenie otrzymują na zasadzie prowizji (Ziob, 
2010, s. 270–277). 

Przykładem realizacji strategii współpracy z przedsiębiorstwami kooperującymi może być 
wdrożenie 24 kwietnia 2014 roku systemu Amadeus Cars, obejmującego szeroką gamę rozwiązań 
internetowych, które umożliwiają liniom lotniczym maksymalną elastyczność w zakresie ofero-
wania swoim klientom rezerwacji samochodów. Istotnym jest, iż narzędzia można dostosować 
do wyglądu witryny linii lotniczej. Przewoźnik jest w stanie zintegrować usługi wypożyczania 
samochodów na różnych etapach procesu rezerwacji: od momentu wejścia klienta na stronę inter-
netową, poprzez różne etapy zakupu biletów, aż do sprzedaży po zakończonym locie. Amadeus 
Cars umożliwia wgląd w taryfy w czasie rzeczywistym oraz dostępność 33 dostawców z ponad 
37 000 miejsc na całym świecie. Dzięki współpracy z firmą Amadeus linie lotnicze mogą zapew-
nić pasażerowi korzyści wynikające z rozwiązania typu one-stop-shop, które integruje elementy 
podróży w ramach jednego harmonogramu, ułatwiając planowanie i organizację podróży. Z kolei 
wypożyczalnie samochodów, udostępniając swoje usługi na stronach internetowych linii lotni-
czych, mają szansę zwiększyć swój zasięg i liczbę klientów korzystających z ich oferty (http://
www.rynek-turystyczny…, 2015).
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znaczenie przychodów pozabiletowych w bilansie przewoźników działających w sektorze low cost 
Poszukując nowych rynków, przedsiębiorstwa lotnicze starają się optymalizować rozwiązania 

handlowe. Te inicjatywy nie hamują procesu istotnej racjonalizacji kosztów, ponieważ jest to nadal 
jeden ze skuteczniejszych mechanizmów umożliwiających stabilizację rynkową, jednak jego efek-
tywność ma tendencję malejącą, w wyniku czego zwiększa się zakres poszukiwania dodatkowych 
źródeł przychodów (Ziob, 2010, s. 270–277). Zakres tej działalności rozszerza się, a dla przewoźni-
ków niskokosztowych jest to jedno z ważniejszych źródeł poprawy rentowności, o czym świadczą 
dane zaprezentowane na rysunku 2.
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rysunek 2. Całkowite przychody linii lotniczych uzyskane ze sprzedaży usług dodatkowych oraz ich średnia 

wartość przypadająca na 1 linię lotniczą w latach 2007–2014

Źródło: World Airline… (sierpień 2009), s. 76; World Airline… (sierpień 2010), s. 33; Worldwide Review… (2015).

Opłaty dodatkowe to dla wielu przewoźników bardzo istotne źródło dochodów stanowiące 
kilkadziesiąt procent całkowitych przychodów. Podczas gwałtownego wzrostu cen paliw i kursu 
dolara, które miały miejsce jesienią 2008 roku, wiele firm transportu lotniczego znalazło się na 
skraju bankructwa. Największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie – Ryanair, w czwartym 
kwartale 2008 roku zanotowała stratę operacyjną w wysokości 101 mln euro, ale cały rok obra-
chunkowy, który upłynął 30 marca 2009 roku, zakończyła kilkudziesięciomilionowym zyskiem. 
W tym okresie podjęto trzy zakresy istotnych działań:

 – zawieszono lub zlikwidowano rejsy, które przestały być dochodowe,
 – obniżono ceny, średnio o 9%, dzięki czemu udało się powstrzymać spadek popytu,
 – zintensyfikowano działania związane z metodyką osiągania zysków z przychodów 

pozabiletowych. 
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Z tytułu przychodów, zaksięgowanych w pozycji „Ancillary Revenues”, w kolejnych dwóch 
latach zanotowano dalszy ich wzrost do wysokości 663 mln euro w 2009 roku2 oraz do poziomu 
802 mln euro w roku 20103, w konsekwencji czego uzyskano zysk operacyjny i zysk netto w ogól-
nym bilansie działalności firmy (Worldwide Review…, 2011). Potwierdzają to wyniki badań spółki 
konsultingowej IdeaWorks4, która przy wsparciu firmy Amadeus5, opracowała raport Amadeus 
Guide to Ancillary Revenue by IdeaWorks, z którego wynika, że lata 2009–2010 były okresem 
wzrostu przychodów pozabiletowych linii lotniczych, przede wszystkim w grupie przewoźników 
niskokosztowych (Worldwide Review…, 2009–2010). 

W 2012 roku usługi dodatkowe przyniosły przedsiębiorstwu ponad 1,3 mld dolarów, co sta-
nowi niecałe 22% jej całkowitych rocznych przychodów. To oznacza, że pasażer Ryanaira podczas 
przelotu na opłaty dodatkowe przeznaczył średnio ponad 17 dolarów. (http://pieniadze..., 2015). 
Na rynku przewozów lotniczych przychody pozabiletowe przypadające na jednego pasażera wzro-
sły w 2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,5%, licząc łącznie wszystkie 63 przeba-
dane linie lotnicze, ale ogólna kwota tych wpływów wzrosła o 20%.

Prawidłowa ocena tego zakresu działalności wymaga badania efektywności linii lotni-
czych z uwzględnieniem udziału przychodów pozabiletowych w ogólnych przychodach firmy. 
Analizując dane zaprezentowane w tabeli 1 można stwierdzić, że ich średni udział w przypadku 
przewoźników niskokosztowych wynosi od prawie 20% do ponad 32%. (Worldwide Review…, 
2010–2015). W omawianej grupie oferentów ten udział jest większy niż w przypadku tradycyjnych 
linii lotniczych.

tabela 1. Udział przychodów dodatkowych w przychodach całkowitych wybranych linii lotniczych  

w latach 2008–2014 

Lp. Linia lotnicza
Udział (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Allegiant 22,7 29,2 29,2 27,0 29,9 32,6 32,4
2. Ryanair 19,3 22,2 22,1 20,5 21,8 24,8 24,6
3. easyJet 15,5 19,4 21,1 20,8 19,5 19,2 19,9
4. Jet2 15,5 18,1 21,0 27,1 26,5 27,7 28,5
5. AirAsia 9,6 13,1 15,7 16,5 18,7 17,6 20,0

Źródło: Worldwide Review… (2009–2015).

Na istotną uwagę zasługuje również wielkość przychodów pozabiletowych przypadająca na 
jednego pasażera. Jest to znaczący element oceny aktywności handlowej przewoźników, będący 
wynikiem umiejętności kreowania nowych form strategii. W tabeli 2 zaprezentowano wartość 

2 Rok obrachunkowy upłynął 30 marca 2010 r.
3 Rok obrachunkowy upłynął 30 marca 2011 r.
4 IdeaWorks – wiodąca firma konsultingowa specjalizująca się w dochodach z usług dodatkowych linii lotniczych.
5 Amadeus – światowy dostawca rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla globalnej branży 

turystycznej.
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usług dodatkowych przypadających na 1 pasażera podróżującego liniami Allegiant, Jet 2, Ryanair, 
easyJet i Air Asia w latach 2008–2014.

tabela 2. Wartość usług dodatkowych przypadających na 1 pasażera w latach 2008–2014 

Lp. Linia lotnicza
Przychody dodatkowe na jednego pasażera (USD)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Allegiant 20,00 24,89 29,20 34,00 38,86 44,87 45,16
2. Jet2 14,28 22,51 21,00 41,37 34,24 56,28 55,61
3. Ryanair 10,84 10,16 22,10 21,1 21,30 20,50 22,20
4. easyJet 10,55 13,47 21,10 21,8 22,10 22,50 25,00
5. AirAsia 8,90 8,27 18,70 38,25 46,31 44,22 44,43

Źródło: Worldwide Review… (2009–2015); Roczne deklaracje… (2007–2014).

Przedstawione wielkości wykazują, że oferenci tego segmentu przewozów w sposób racjo-
nalny łączą efekty obniżki kosztów z procesem rozszerzania zakresu podaży usług dodatkowych. 
W wyniku tego procesu powstał system tworzący korzystne uwarunkowania rynkowe (Ziob, 2009, 
s. 61–69). 

Przewaga rynkowa uzyskana przez najaktywniejszą grupę przewoźników niskokosztowych 
motywuje ich nawet do podjęcia działalności eksploatacyjnej na rynku międzykontynentalnym 
oraz zwiększania stopnia integracji w ramach istniejących struktur globalnych. Takie dążenia są 
w pełni zasadne, ponieważ uwarunkowania tego rynku stwarzają możliwość wygospodarowani 
znacznych zysków. 

podsumowanie
W działalności linii lotniczych przychody pozabiletowe traktowane były do niedawna jako 

drugorzędne źródło generowania zysków. Powstanie przewoźników działających w formule low 
cost zmieniło relacje rynkowe, ponieważ w tym segmencie przewozów ancillary revenues zaczę-
ły uzyskiwać coraz większe znaczenie w procesie podnoszenia efektywności świadczenia usług. 
W warunkach intensywności współczesnej konkurencji poszukiwanie źródeł przychodów pozabi-
letowych jest w pełni racjonalne, ponieważ ich zastosowanie umożliwia uzyskanie znaczącej prze-
wagi konkurencyjnej i zwiększenie udziału w rynku. W tak kształtujących się uwarunkowaniach 
powstaje strategiczny wymóg prowadzenia ciągłej i precyzyjnej analizy ponoszonych nakładów, 
ponieważ każda zmiana ich poziomu powoduje odczuwalne skutki ekonomiczne, często decydują-
ce o sukcesie lub niepowodzeniu. Rozszerzenie przez niskokosztowych przewoźników spektrum 
usług dodatkowych jest w pełni zasadne, ponieważ nie wymaga znacznych nakładów inwestycyj-
nych, a w niektórych przypadkach jedynie logistycznej współpracy kooperantów. Efektywność 
tego zakresu działalności wzrasta wraz z rozszerzeniem rynku i zajmowanej na nim pozycji. 
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Przychody z tego rodzaju działalności mogą decydować o rentowności konkretnej linii, 
a w ostateczności również o zysku lub stracie netto poszczególnych przewoźników w danym roku 
finansowym. Przychody pozabiletowe stanowią coraz ważniejszy element działalności niskokosz-
towego przewoźnika lotniczego, gdyż bezpośrednio wpływają na wynik jego działalności ope-
racyjnej i stopień konkurencyjności. Przewoźnicy lepiej wykorzystujący rynkowe szanse w tym 
zakresie usług zyskują atuty pozwalające nawet na przejęcie tras uważanych za nierentowne przez 
pozostałych uczestników rynku.
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Abstract Revenue Management and pricing procedure are key issues for the service sector. Experience of 
air carriers in the field of revenue management can be seen as an example of increasing profits and 
creating value of the company at a time when the possibilities of further increases in productivity 
and cost savings have been exhausted. Having at disposal limited financial reserves and low 
possibilities of further reductions in operating costs, companies operating in the aviation industry 
began to intensively seek to improve economic efficiency, by activating the supply carried out within 
a wider range of modern portfolio of additional services. 
The study attempts to define this concept, presents the genesis and essence of the techniques of 
obtaining revenue for services other than tickets, shows the classification of that kind of revenue and 
points out its importance in the economic balance of the carriers operating in the low cost sector. It 
also presents elements of the revenue management system on which organizations must particularly 
focus in order to properly implement the concept discussed herein.
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Streszczenie W artykule wskazano możliwość zastosowania wybranych metod logistycznych w ob-
słudze ruchu turystycznego w uzdrowiskach. Celem pracy jest egzemplifikacja imple-
mentacji algorytmu Conwaya, będącego jednym ze sposobów optymalizacja zadań na 
wielu jednakowych stanowiskach pracy. Autor wskazuje na możliwości zastosowania tej 
metody optymalizacji w działalności przyrodoleczniczych zakładów uzdrowiskowych.

Wprowadzenie
Praktyka biznesowa współczesnych menedżerów wskazuje, iż działania organizacyjne 

w przedsiębiorstwach usługowych są bardzo podobne do tych, jakie zauważa się w przedsię-
biorstwach o charakterze produkcyjnym. Poszukiwanie rozwiązań optymalnych wymaga się-
gania po zróżnicowane narzędzia analizy danych, a często również adaptacji narzędzi dotąd 
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wykorzystywanych w innych obszarach biznesu lub nauki. Niezwykle istotnymi narzędziami są 
metody i techniki ilościowe, które nauki o zarządzaniu zaadaptowały z nauk ścisłych, a nadając 
im formę użyteczności sprawiły, iż stały się już nie tylko narzędziami, ale zasobem przedsię-
biorstwa. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw uzdrowiskowych, których dotychczasowa 
działalność operacyjna w dużej mierze była oparta na sytuacyjnym, a do tego intuicyjnym modelu 
planowania. Jednak zadania współczesnego menedżera uzdrowiskowego coraz częściej wymagają 
znajomości i wykorzystywania bardziej zaawansowanych technik obliczeniowych. Powszechne 
stają się aplikacje informatyczne, służące do planowania zabiegów, czy systemy rezerwacji nie 
odbiegające zbytnio od systemów rezerwacji miejsc w hotelach. Niemniej jednak coraz częściej 
zauważa się potrzebę większej optymalizacji działań związanych z planowaniem dla ograniczenia 
niepotrzebnych strat. 

Artykuł ma na celu scharakteryzowanie wybranych narzędzi z grupy metod ilościowych wy-
korzystywanych w logistyce dla optymalizacji działań operacyjnych prowadzonych w realizacji 
ruchu turystycznego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Celem utylitarnym pracy jest eg-
zemplifikacja implementacji algorytmu Conwaya, jako jednego ze sposobów optymalizacji zadań 
na wielu jednakowych stanowiskach pracy. 

Działalność logistyczna w przedsiębiorstwie
Współczesne zakłady uzdrowiskowe coraz częściej są przedsiębiorstwami o zaawansowanej 

infrastrukturze zabiegowej oraz nowoczesnej bazie noclegowej. Jednak nadal wykorzystują natu-
ralne surowce lecznicze, które stanowią istotną pozycję kosztową, a zarazem są zasobem o ograni-
czonej ilości. Stąd zwiększająca się świadomość wagi tego dobra i podążania za zrównoważonym 
rozwojem prowadzonych działań gospodarczych.

Logistyka zajmuje się problemami związanymi z integracją różnych aspektów logistycz-
nych, które mierzone są jednostkami czasu i jednostkami przestrzennymi (Kisperska-Moroń, 
Krzyżaniak, 2009), a tym samym wydaje się być istotną propozycją zaspokojenia potrzeb narzę-
dziowych współczesnych menedżerów uzdrowiskowych. Jednak definicja logistyki, sformułowa-
na przez Council of Logistics Management w 1992 roku (Coyle, Langrey, 2002, s. 51–52) ukazuje 
znacznie szerszy zakres znaczeniowy tej działalności w obszarze aplikacyjnym, gdyż wskazuje, 
że jest to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicz-
nie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu 
pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Również inne ujęcia tej 
praktyki gospodarczej wskazują, że obejmuje ona m.in. takie czynności, jak realizację zamówień 
i dostaw, lokalizację zakładów produkcyjnych i magazynów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, 
obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie, obsługę klienta, przepływ 
informacji czy kontrolę zapasów. 

Choć dotychczasowe definicje dotyczyły niemal wyłącznie optymalizacji działań gospo-
darczych w zakładach produkcyjnych, to zauważa się, że w wielu przypadkach metody używa-
ne w logistyce produkcji mogą się sprawdzać również w optymalizacji procesów związanych ze 
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świadczeniem usług. Wymaga to jednak przeformułowania założeń stosowania niektórych metod, 
gdyż logistyka podejmowanych czynności będzie dotyczyła nie tylko odmiennych obszarów, ale 
i odmiennego ukierunkowania jej celów. 

Na szczególną uwagę zasługuje logistyczna obsługa klienta, która definiowana jest jako wy-
konywanie wzajemnie skoordynowanych usług logistycznych mających wpływ na satysfakcję 
klienta przy zakupie produktu (Kisperska-Moroń, Krzyżaniak, 2009, s. 7). Być może właśnie ten 
obszar działalności logistycznej z punktu widzenia usług uzdrowiskowych warto rozwinąć dla 
optymalizacji procesów gospodarczych w uzdrowisku. Wymaga to jednak dostosowania wielu 
mierników obsługi klienta, do których zalicza się m.in. czas upływający od przyjęcia zamówienia 
do jego realizacji (Kempny, 2001, s. 27).

Skromna literatura podejmująca tę tematykę wskazuje trzy zasadnicze dziedziny prowadzo-
nej optymalizacji w logistyce usług (Rzeczyński, 2001, s. 16–18). Należą do nich: 

 – minimalizowanie czasu oczekiwania na usługę lub realizacji samej usługi,
 – zarządzanie potencjałem usługowym,
 – dostawa usługi poprzez kanał dystrybucji.

W ramach tych trzech celów optymalizacji mogą podlegać liczne aspekty działalności usłu-
gowej i produkcyjno-usługowej występującej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Można tu wy-
mienić takie problemy logistyczne, jak:

 – ustalenie optymalnej kolejności wykonywanych działań (usług, zleceń) na określonych 
stanowiskach,

 – optymalizacja lokalizacji regionów obsługi i poszczególnych obiektów usługowych 
w uzdrowisku,

 – optymalizacja dystrybucji miejsc (zakwaterowania),
 – kolejki i czas oczekiwania na usługę, 
 – optymalizacja wielkości zapasów surowców i momentów ich uzupełnienia dla zachowania 

ciągłości świadczenia usług i minimalizacji kosztów magazynowania,
 – wybór wariantu cenowego, wielkości produkcji i świadczenia usług zdrowotnych, klasyfi-

kacji usług itp.
Pozycje literatury przedmiotu prezentujące wysoką użyteczność działań gospodarczych dzię-

ki próbom optymalizacji zachodzących procesów organizacyjnych wskazują na dorobek naukowy 
znakomitych polskich badaczy metod optymalizacji, prognozowania i symulacji oraz metod ilo-
ściowych w logistyce, np. S. Krawczyka (2001, 2001), K. Kukuły (2000), J.B. Gajdy (2001) oraz 
wielu innych praktyków i teoretyków zarządzania.

problem kolejności zleceń
Procesy informatyzacji przedsiębiorstw uzdrowiskowych po części doprowadziły do stopnio-

wej optymalizacji niektórych działań (szczególnie planowania zabiegów przyrodoleczniczych), jed-
nak wynikało to głównie z postępującego rozwoju maszyn informatycznych i ich możliwości, a nie 
ze świadomości menedżerów, dotyczącej metod optymalizacji. Do lat 90. XX wieku posługiwano 
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się głównie arkuszami papieru, które wypełniano planując zabiegi. Na przełomie XX i XXI wieku 
niektóre przedsiębiorstwa uzdrowiskowe posługiwały się już oprogramowaniem umożliwiającym 
koordynację poszczególnych zabiegów. Jednak zdolności tego oprogramowania były ograniczone 
i nie pozwalały na uwzględnienie wielu warunków ograniczających (takich jak pory serwowania 
posiłków, koordynację zabiegów prowadzonych przez różne obiekty itd.). Oprogramowanie stoso-
wane w zakładach uzdrowiskowych współcześnie pozwala na wiele możliwości, ale jest ono drogie 
i zarazem mało elastyczne. Wymienione wady skutkują zwykle ograniczonym wykorzystaniem 
metod optymalizacji w logistyce usług uzdrowiskowych lub podniesieniem kosztów prowadzonej 
działalności.

Warto jednak zauważyć, że działalność uzdrowiskowa opiera się na własnych zasadach orga-
nizacji świadczeń, często odmiennych od tych obserwowanych w innych obiektach noclegowych. 
Przykładem może być możliwość dysponowania czasem pobytu kuracjusza w uzdrowisku, który 
powinien być podporządkowany celom zdrowotnym, a tym samym programowi zabiegów przyro-
doleczniczych. Innym przykładem jest możliwość kwaterowania kilku obcych sobie osób w jed-
nym pokoju. Takie warunki organizacji pobytu kuracjusza w uzdrowisku pozwalają na przyjęcie 
założeń dopuszczających zastosowanie wielu metod logistycznych, w tym algorytmów optymali-
zacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż rozwiązanie problemu optymalnej kolejności wykonywania 
zleceń uzależnione będzie od przyjęcia określonych warunków. Jednym z kluczowych warunków 
wyboru odpowiedniego algorytmu jest liczba zróżnicowanych stanowisk, na których wykonywa-
ne są zlecenia. Najprostszym przypadkiem jest sytuacja, w której występuje tylko jeden rodzaj 
stanowiska pracy i nie ma znaczenia, na które ze stanowisk trafi zlecenie. Sytuacja zmienia się 
wówczas, gdy bierzemy pod uwagę stanowiska pracy o zróżnicowanym typie, przez które powinno 
przejść zlecenie. Zadania realizowane na różnych stanowiskach możemy podzielić na trzy typy:

a) otwartego systemu obsługi (open-shop), w którym kolejność wykonywania operacji (zle-
ceń na jednym obiekcie) jest dowolna;

b) przepływowego systemu obsługi ( flow-shop), w którym każdy obiekt musi przejść przez 
wszystkie stanowiska w ustalonej kolejności (kolejność wykonywania poszczególnych 
operacji w ramach pewnego zlecenia jest obligatoryjna);

c) ogólnego systemu obsługi (job-shop), w którym dla każdego ze zleceń ustalono okre-
ślony porządek kolejność operacji na stanowiskach, ale różne zlecenia mogą mieć różne 
kolejności.

Poniżej omówiono jeden z algorytmów mogących wspomóc pracę menedżera zakładu uzdro-
wiskowego w zakresie planowania zabiegów balneologicznych.

Algorytm conwaya
Jeden z najprostszych problemów optymalizacji kolejności realizacji zleceń dotyczy sytu-

acji, w której zakład przyrodoleczniczy otrzymuje jednorodne i niepodzielne zlecenia wykonania 
zabiegów tego samego typu (A1, A2, A3, …, An) na kilku tożsamych stanowiskach zabiegowych 
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(M1, M2, M3, …, Mm). Zlecenia Ai są przydzielone do konkretnych kuracjuszy, stąd też, zapobiegając 
konfliktowi oznaczeń w kolejnych metodach optymalizacji kolejności zleceń, stosowanie takich 
oznaczeń będzie jednoznaczne z zakodowanym identyfikatorem kuracjusza, na którym to zlece-
nie zostanie wykonane. Należy również zauważyć, iż w związku z tym, iż czas realizacji zabiegu 
uzależniony jest od wielu czynników (np. wieku, stanu zdrowia itp.) określono również czasy wy-
konywania poszczególnych zabiegów (t1, t2, t3, …, tn).

Pomocny w ustaleniu optymalnej kolejności wykonywania zleceń (zabiegów) dla tak określo-
nego problemu jest algorytm opracowany przez Johna Conwaya, który posługując się dwoma itera-
cjami operacji matematycznych uzyskał sposób ustalania optymalnej kolejności. Jego wizualizację 
zaprezentowano na poniższym schemacie (rys. 1).

 

rysunek 1. Schemat algorytmu J. Conwaya

Źródło: opracowanie własne.
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Choć algorytm Conwaya został opracowany nie tyle w celu poprawy i koordynacji sprawności 
wykonywania zleceń (czyli zadowolenia kuracjuszy), ale dla uniknięcia przestojów na poszczegól-
nych stanowiskach i przez to podniesienia efektywności prowadzonej działalności, to jednak oba 
cele są tu realizowane.

Należy zauważyć, iż omawiany algorytm opiera się na prostym założeniu, że zabiegi powinno 
się wykonywać w kolejności od najkrócej trwającego do trwającego najdłużej, przydzielając je ak-
tualnie wolnym stanowiskom zabiegowym. Po uporządkowaniu zleceń następuje ich przydzielenie 
zgodnie z kolejnością stanowisk, czyli do stanowiska najwcześniej dostępnego. Następnie należy 
odpowiedzieć na pytanie, czy uzyskany w ten sposób rozdział zleceń spełnia warunki początko-
we, które zwykle określane są indywidualnie do każdego problemu, a dotyczyć mogą takich za-
gadnień, jak całkowity czas pracy stanowisk, dodatkowe przestoje (przerwy) czy też konieczność 
nierównomiernego obciążenia pracą poszczególnych stanowisk pracy.

Jeśli odpowiedź na pytanie o spełnienie warunków początkowych jest pozytywna, wówczas 
można uznać, iż osiągnięto wynik optymalny lub przynajmniej zadowalający. Jeśli jednak odpo-
wiedź nie jest pozytywna, to należy przeprowadzić korektę ostatnich zleceń na poszczególnych 
stanowiskach pracy i ponownie dokonać weryfikacji.

Dla zobrazowania sposobu uzyskiwania optymalnych rozwiązań za pomocą algorytmu 
Conwaya zostanie omówiony przykład problemu adekwatnego do przedstawionych założeń wstęp-
nych omawianego algorytmu. 

przykład implementacji algorytmu conwaya
Wśród zastosowań praktycznych algorytmu Conwaya w obsłudze ruchu turystycznego 

w uzdrowisku jest zagadnienie optymalnego rozdziału zleceń w zakładzie przyrodoleczniczym. 
W przykładzie implementacji algorytmu założono, iż zadaniem menedżera uzdrowiskowego jest 
ustalenie pracy trzech rehabilitantów prowadzących gimnastykę indywidualną w zakładzie przy-
rodoleczniczym. Programy rehabilitacji poszczególnych kuracjuszy dotyczą ćwiczeń zróżnicowa-
nych części ciała. Czas zabiegów jest więc dostosowywany do indywidualnych potrzeb kuracjusza 
i uwzględnia czas przygotowania do zabiegu, czas wykonania zabiegu i czas przygotowania sta-
nowiska do kolejnego zabiegu (będący zarazem czasem wyjścia pacjenta z szatni). Problemem, 
który należy rozwiązać, jest konieczność zorganizowania planu zabiegów dla trzech rehabilitantów 
(M1, M2, M3) wiedząc, że ich dzienny czas pracy nie może przekraczać 7,5 godziny, a do zabiegów 
zostało zgłoszonych 30 kuracjuszy, których czasy zabiegów podano w tabeli 1. 

tabela 1. Czasy zabiegów 30 kuracjuszy

Zlecenia Czas zabiegu 
(w godzinach) Zlecenia Czas zabiegu 

(w godzinach)
1 2 3 4

A1 1:12 A16 0:28
A2 0:43 A17 0:28
A3 0:28 A18 0:28
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1 2 3 4

A4 0:28 A19 0:43
A5 0:28 A20 0:57
A6 0:57 A21 0:57
A7 0:43 A22 0:57
A8 0:28 A23 0:28
A9 0:28 A24 1:12
A10 0:28 A25 0:43
A11 0:43 A26 0:28
A12 0:57 A27 0:43
A13 0:28 A28 0:28
A14 0:57 A29 0:57
A15 0:43 A30 0:57

Źródło: opracowanie własne.

Każdemu z rehabilitantów przysługuje 15-minutowa przerwa w połowie dnia pracy. Nazwiska 
kuracjuszy zakodowano symbolami A1, A2, A3, …, A30. Należy ustalić również harmonogram pracy 
każdego z rehabilitantów wiedząc, że zakład rozpoczyna pracę o godzinie 9:00.

Stosując algorytm Conwaya, najpierw – dla ułatwienia obliczeń – przekształcono zapis cza-
sowy w zapis ilościowy wyrażając czas trwania zabiegów tij w formie części godziny1, a następ-
nie uszeregowano czasy trwania poszczególnych zabiegów od najkrócej trwającego do trwającego 
najdłużej. Uzyskana kolejność pozwoliła na przydzielenie poszczególnych zabiegów trzem reha-
bilitantom, ustalając jednocześnie moment rozpoczęcia i zakończenia każdego zabiegu. W ostat-
niej fazie powrócono do zapisu w formacie czasu uzyskując czas pracy każdego z rehabilitantów 
(tab. 2). 

tabela 2. Uporządkowane czasy zabiegów 30 kuracjuszy

Zlecenia Czas (h:min) tij (godz) Rehabilitanci 
(stanowiska)

Czas
Czas (h:min)

rozpoczęcia zakończenia
1 2 3 4 5 6 7

A3 0:28 0,47 M1 0 0,47 0:28
A4 0:28 0,47 M2 0 0,47 0:28
A5 0:28 0,47 M3 0 0,47 0:28
A8 0:28 0,47 M1 0,47 0,93 0:56
A9 0:28 0,47 M2 0,47 0,93 0:56
A10 0:28 0,47 M3 0,47 0,93 0:56
A13 0:28 0,47 M1 0,93 1,40 1:24
A16 0:28 0,47 M2 0,93 1,40 1:24
A17 0:28 0,47 M3 0,93 1,40 1:24
A18 0:28 0,47 M1 1,40 1,87 1:52

1 Wynik tij w godzinach uzyskano mnożąc czas podany w formacie czasowym przez 24 godziny i zmieniając format 
zapisu na ogólny. Wówczas 28 minut (0:28) to zarazem 0,47 godziny. Odwracając działanie – dzieląc czas podany w go-
dzinach przez 24 – uzyskujemy czas podany w zapisie czasowym.
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1 2 3 4 5 6 7

A23 0:28 0,47 M2 1,40 1,87 1:52
A26 0:28 0,47 M3 1,40 1,87 1:52
A28 0:28 0,47 M1 1,87 2,33 2:20
A2 0:43 0,72 M2 1,87 2,58 2:35
A7 0:43 0,72 M3 1,87 2,58 2:35
A11 0:43 0,72 M1 2,33 3,05 3:03
A15 0:43 0,72 M2 2,58 3,30 3:18
A19 0:43 0,72 M3 2,58 3,30 3:18
A25 0:43 0,72 M1 3,05 3,77 3:46
A27 0:43 0,72 M2 3,30 4,02 4:01
A6 0:57 0,95 M3 3,30 4,25 4:15
A12 0:57 0,95 M1 3,77 4,72 4:43
A14 0:57 0,95 M2 4,02 4,97 4:58
A20 0:57 0,95 M3 4,25 5,20 5:12
A21 0:57 0,95 M1 4,72 5,67 5:40
A22 0:57 0,95 M2 4,97 5,92 5:55
A29 0:57 0,95 M3 5,20 6,15 6:09
A30 0:57 0,95 M1 5,67 6,62 6:37
A1 1:12 1,20 M2 5,92 7,12 7:07
A24 1:12 1,20 M3 6,15 7,35 7:21

Źródło: opracowanie własne.

Warto zwrócić uwagę na to, że zaproponowane rozwiązanie nie uwzględnia przerw, do któ-
rych pracownicy mają prawo. Dlatego w kolejnej tabeli 3 przedstawiono wyniki uwzględniające 
15-minutową przerwę w zabiegach w połowie dnia pracy.

tabela 3. Czasy zabiegów 30 kuracjuszy uwzględniające przerwę na stanowiskach zabiegowych

Zlecenia Czas (h:min) tij (godz) Rehabilitanci
Czas Czas 

(h:min)rozpoczęcia zakończenia
1 2 3 4 5 6 7

A3 0:28 0,47 M1 0 0,47 0:28
A4 0:28 0,47 M2 0 0,47 0:28
A5 0:28 0,47 M3 0 0,47 0:28
A8 0:28 0,47 M1 0,47 0,94 0:56
A9 0:28 0,47 M2 0,47 0,94 0:56

A10 0:28 0,47 M3 0,47 0,94 0:56
A13 0:28 0,47 M1 0,94 1,41 1:24
A16 0:28 0,47 M2 0,94 1,41 1:24
A17 0:28 0,47 M3 0,94 1,41 1:24
A18 0:28 0,47 M1 1,41 1,88 1:52
A23 0:28 0,47 M2 1,41 1,88 1:52
A26 0:28 0,47 M3 1,41 1,88 1:52
A28 0:28 0,47 M1 1,88 2,35 2:21
A2 0:43 0,72 M2 1,88 2,60 2:36
A7 0:43 0,72 M3 1,88 2,60 2:36
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1 2 3 4 5 6 7

A11 0:43 0,72 M1 2,35 3,07 3:04
A15 0:43 0,72 M2 2,60 3,32 3:19
A19 0:43 0,72 M3 2,60 3,32 3:19

Przerwa M1 0:15 0,25 M1 3,07 3,32 3:19
Przerwa M2 0:15 0,25 M2 3,32 3,57 3:34
Przerwa M3 0:15 0,25 M3 3,32 3,57 3:34

A25 0:43 0,72 M1 3,32 4,04 4:02
A27 0:43 0,72 M2 3,57 4,29 4:17
A6 0:57 0,95 M3 3,57 4,52 4:31

A12 0:57 0,95 M1 4,04 4,99 4:59
A14 0:57 0,95 M2 4,29 5,24 5:14
A20 0:57 0,95 M3 4,52 5,47 5:28
A21 0:57 0,95 M1 4,99 5,94 5:56
A22 0:57 0,95 M2 5,24 6,19 6:11
A29 0:57 0,95 M3 5,47 6,42 6:25
A30 0:57 0,95 M1 5,94 6,89 6:53
A1 1:12 1,20 M2 6,19 7,39 7:23

A24 1:12 1,20 M3 6,42 7,62 7:37

Źródło: opracowanie własne.

Należy jednak zauważyć, iż uzyskane rozwiązanie wciąż nie jest optymalne, gdyż nie speł-
nia jednego z warunków zadania. Rehabilitant M3 pracuje o 7 minut za długo, z kolei pozostali 
rehabilitanci pracują znacznie krócej. Chcąc ograniczyć koszty zatrudnienia spowodowane nadgo-
dzinami pracownika M3 oraz bezczynnością pozostałych pracowników, należy dokonać korekty 
przydzielonych zleceń. Zgodnie z algorytmem Conwaya konieczna jest zamiana ostatnich zleceń. 
Zamiana zlecenia A30 i A24 powinna dać pozytywny rezultat. 

tabela 4. Czasy zabiegów 30 kuracjuszy po uporządkowaniu zleceń

Zlecenia Czas 
(h:min) tij (godz) Rehabilitanci

Czas Czas 
(h:min)

Czas pracy
rozpoczęcia zakończenia rozpoczęcia zakończenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A3 0:28 0,47 M1 0 0,47 0:28 9:00 9:28
A4 0:28 0,47 M2 0 0,47 0:28 9:00 9:28
A5 0:28 0,47 M3 0 0,47 0:28 9:00 9:28
A8 0:28 0,47 M1 0,47 0,93 0:56 9:28 9:56
A9 0:28 0,47 M2 0,47 0,93 0:56 9:28 9:56

A10 0:28 0,47 M3 0,47 0,93 0:56 9:28 9:56
A13 0:28 0,47 M1 0,93 1,40 1:24 9:56 10:24
A16 0:28 0,47 M2 0,93 1,40 1:24 9:56 10:24
A17 0:28 0,47 M3 0,93 1,40 1:24 9:56 10:24
A18 0:28 0,47 M1 1,40 1,87 1:52 10:24 10:52
A23 0:28 0,47 M2 1,40 1,87 1:52 10:24 10:52
A26 0:28 0,47 M3 1,40 1,87 1:52 10:24 10:52
A28 0:28 0,47 M1 1,87 2,33 2:20 10:52 11:20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

A2 0:43 0,72 M2 1,87 2,58 2:35 10:52 11:35
A7 0:43 0,72 M3 1,87 2,58 2:35 10:52 11:35
A11 0:43 0,72 M1 2,33 3,05 3:03 11:20 12:03
A15 0:43 0,72 M2 2,58 3,30 3:18 11:35 12:18
A19 0:43 0,72 M3 2,58 3,30 3:18 11:35 12:18

Przerwa M1 0:15 0,25 M1 3,05 3,30 3:18 12:03 12:18
Przerwa M2 0:15 0,25 M2 3,30 3,55 3:33 12:18 12:33
Przerwa M3 0:15 0,25 M3 3,30 3,55 3:33 12:18 12:33

A25 0:43 0,72 M1 3,30 4,02 4:01 12:18 13:01
A27 0:43 0,72 M2 3,55 4,27 4:16 12:33 13:16
A6 0:57 0,95 M3 3,55 4,50 4:30 12:33 13:30

A12 0:57 0,95 M1 4,02 4,97 4:58 13:01 13:58
A14 0:57 0,95 M2 4,27 5,22 5:13 13:16 14:13
A20 0:57 0,95 M3 4,50 5,45 5:27 13:30 14:27
A21 0:57 0,95 M1 4,97 5,92 5:55 13:58 14:55
A22 0:57 0,95 M2 5,22 6,17 6:10 14:13 15:10
A29 0:57 0,95 M3 5,45 6,40 6:24 14:27 15:24
A24 1:12 1,20 M1 5,92 7,12 7:07 14:55 16:07
A1 1:12 1,20 M2 6,17 7,37 7:22 15:10 16:22

A30 0:57 0,95 M3 6,40 7,35 7:21 15:24 16:21

Źródło: opracowanie własne.

tabela 5. Harmonogram pracy rehabilitantów

Wyszczególnienie Czas (h:min) Start Koniec

1 2 3 4

Zlecenia dla M1
A3 0:28 9:00 9:28
A8 0:28 9:28 9:56
A13 0:28 9:56 10:24
A18 0:28 10:24 10:52
A28 0:28 10:52 11:20
A11 0:43 11:20 12:03
Przerwa M1 0:15 12:03 12:18
A25 0:43 12:18 13:01
A12 0:57 13:01 13:58
A21 0:57 13:58 14:55
A24 1:12 14:55 16:07
Zlecenia dla M2
A4 0:28 9:00 9:28
A9 0:28 9:28 9:56
A16 0:28 9:56 10:24
A23 0:28 10:24 10:52
A2 0:43 10:52 11:35
A15 0:43 11:35 12:18
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1 2 3 4

Przerwa M2 0:15 12:18 12:33
A27 0:43 12:33 13:16
A14 0:57 13:16 14:13
A22 0:57 14:13 15:10
A1 1:12 15:10 16:22
Zlecenia dla M3
A5 0:28 9:00 9:28
A10 0:28 9:28 9:56
A17 0:28 9:56 10:24
A26 0:28 10:24 10:52
A7 0:43 10:52 11:35
A19 0:43 11:35 12:18
Przerwa M3 0:15 12:18 12:33
A6 0:57 12:33 13:30
A20 0:57 13:30 14:27
A29 0:57 14:27 15:24
A30 0:57 15:24 16:21

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z przewidywaniami zamiana zleceń A24 i A30 pozwoliła uzyskać optymalne roz-
wiązanie, w którym każdy z pracowników pracuje mniej niż 7,5 godziny, uwzględniając przerwę 
w pracy (tab. 4). Ustalono zarazem harmonogram pracy każdego z rehabilitantów (tab. 5).

podsumowanie
Algorytmy dotąd wykorzystywane w działalności produkcyjnej w wielu przypadkach mogą 

pełnić również rolę narzędzi optymalizacji działalności usługowej. Dotyczy to również działal-
ności związanej z obsługą ruchu turystycznego w uzdrowiskach. Wynika to z faktu, iż działal-
ność turystyczno-lecznicza prowadzona w polskich uzdrowiskach prowadzona jest według zasad, 
które jedynie nieznacznie odbiegają od tych, jakie obserwuje się w działalności produkcyjnej. 
Szczególnie dotyczy to kolejności wykonywania zleceń i czasu pracy na stanowiskach.

Adaptacja algorytmu Conwaya do optymalizacji kolejności działań na stanowiskach zabie-
gowych w zakładzie przyrodoleczniczym jest jedynie jednym z wielu zastosowań algorytmów 
służących optymalizacji wykonania zleceń. Niektóre z problemów optymalizacyjnych w przed-
siębiorstwach uzdrowiskowych i w uzdrowiskach wymagają zastosowania jeszcze innych algo-
rytmów o bardziej złożonej metodologii. Można tu wymienić np. algorytm Gonzalesa-Sahniego, 
służący do optymalizacji kolejności zleceń na dwóch stanowiskach (gdzie kolejność zleceń nie 
ma znaczenia), czy algorytm Johnsona, gdzie istotna jest kolejność przechodzenia zlecenia przez 
poszczególne stanowiska, albo algorytm Palmera, który pozwala na optymalizację złożonych pro-
blemów o charakterze wielowymiarowym.

W pracy opisano algorytm Conwaya, opracowany na potrzeby problemu optymalizacji 
wykonania czynności realizowanych na kilku jednakowych stanowiskach pracy. Warto jednak 
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zauważyć, iż zarówno w algorytmie Conwaya, jak i we wszystkich wymienionych przypadkach al-
gorytmów optymalizacyjnych istnieje możliwość ich zastosowania w optymalizacji obsługi ruchu 
turystycznego w uzdrowisku. Można nawet stwierdzić, iż ich zastosowanie staje się obligatoryjne 
dla ograniczenia kosztów działalności i zużycia surowców oraz podniesienia efektywności pracy. 
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the conWay algorithm use in the optimization process 
of tourism services in spa company

Keywords spas, logistic, algorithm

Abstract The article suggests the possibility of using selected logistics methods to service of tourist traffic in 
spas. The aim of the study is the exemplification of the implementation of the Conway’s algorithm, 
which is one of the ways of optimization tasks on many identical workstations. The author identify 
opportunities to apply this method to optimize the activities of health resorts companies.
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Słowa kluczowe zagospodarowanie turystyczne, turystyka aktywna, ruch turystyczny, parki wodne

Streszczenie Bez względu na to, jak zdefiniowalibyśmy park wodny i co rozumielibyśmy pod tym 
pojęciem, to niezaprzeczalnie jest on elementem towarzyszącym infrastrukturze tury-
stycznej. Jest to obiekt, urządzenie, które jest dedykowane zarówno mieszkańcom, jak 
i turystom. Oczywiście stopień wykorzystania przez wspomniane grupy klientów jest 
zmienny sezonowo, uwarunkowany skalą (wielkością) obiektu, jego lokalizacją oraz 
tym, czy dla danej lokalizacji, obiektu jest to funkcja główna czy uzupełniająca. Okre-
ślenie stopnia oddziaływania i struktury klientów, szczególnie od strony placówki usłu-
gowej, jest zagadnieniem, które nie jest obecne w literaturze przedmiotu. Aby podjąć 
ten temat, na wstępie należy ustalić przestrzenne zróżnicowanie parków wodnych z jed-
noczesnym ukazaniem struktury, zróżnicowania elementów je opisujących. W realiza-
cji głównego założenia badawczego wykorzystano źródło internetowe, które zdaniem 
Autorów w chwili obecnej najpełniej opisuje to zjawisko. W pierwszym kwartale 2014 
roku można było mówić o 619 parkach wodnych w blisko 390 lokalizacjach. Opisano je 
18 cechami, które tę infrastrukturę charakteryzują (np. obecność strefy (nie)zadaszonej, 
basenu sportowego, strefy dla dzieci, udogodnień dla niepełnosprawnych itp.). W opra-
cowaniu ukazano podobieństwa i różnice w strukturze przestrzennej lokalizacji oraz 
poszczególnych cech opisujących parki wodne. Równocześnie odniesiono liczbę parków 
wodnych w poszczególnych lokalizacjach do ich miejsca w hierarchii osadniczej i funk-
cji turystycznej danego miejsca.

Wprowadzenie
Jednym z najważniejszych trendów występujących w turystyce XXI wieku jest stopniowe 

odchodzenie od znanego paradygmatu 3S (sun, sea, sand) do 3E (entertainment, exicitement, edu-
cation) (Alejziak, 1999, s. 213; Kowalczyk, 2002, s. 263). Współczesny turysta poszukuje rozrywki, 
nowych doznań i przeżyć, a jednocześnie chce poznawać nieznane miejsca. Odzwierciedleniem 
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tego jest intensywny rozwój turystyki aktywnej, zorientowanej na uprawianie różnych form ak-
tywności fizycznej czy też rozrywkowej, w której głównym motywem podjęcia podróży tury-
stycznej jest motyw rozrywkowy. Wśród wielu rodzajów obiektów, będących celami turystów 
poszukujących aktywności ruchowej, rozrywki, zabawy i ciekawych przeżyć, bardzo ważną rolę 
odgrywają obiekty wodno-rekreacyjne, pozwalające na uprawianie tak zwanych usportowionych 
form rozrywki (Pawlusiński, 2008, s. 3). 

Obiekty wodno-rekreacyjne w powszechnym rozumieniu stanowią elementy zagospodaro-
wania turystycznego i należą do tak zwanej bazy towarzyszącej. Określane są także składnikami 
infrastruktury paraturystycznej, gdyż służą zarówno mieszkańcom (rekreantom), jak i turystom 
oraz odwiedzającym. Obiekty wodno-rekreacyjne dają możliwość aktywnego spędzania czasu 
wolnego, a tym samym przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej osób korzy-
stających (Chudy, 2013). Stanowią one istotny składnik wyposażenia głównych centrów i ośrod-
ków turystycznych. Wiąże się to z obserwowaną w ostatnich latach tendencją promocji zdrowia 
poprzez prowadzenie aktywnego stylu życia. Wśród wielu rodzajów obiektów wodno-rekreacyj-
nych, ze względu na wielkość ruchu turystycznego, na szczególną uwagę zasługują parki wod-
ne. Powszechnie przyjmuje się, że park wodny to obiekt rekreacyjny, którego główną częścią są 
baseny kąpielowe. Rozszerzenie tej definicji proponują K. Parzych i R. Gotowski (2013, s. 374), 
którzy uważają, że parki wodne zazwyczaj wyposażone są w kilka niecek basenowych o zróż-
nicowanej wielkości i przeznaczeniu oraz liczne inne atrakcje, tj. zjeżdżalnie, oczka wodne czy 
sauny. Według IAAPA Europe (International Assiociation of Amusement Parks and Attractions) 
parki wodne to obiekty otwarte (outdoor) lub zamknięte (indoor), posiadające znaczące elementy 
służące wypoczynkowi i rekreacji w środowisku wodnym. Nie zalicza się natomiast do tej gru-
py basenów termalnych i spa, publicznych pływalni z podstawową infrastrukturą oraz parków 
wodnych zlokalizowanych w zamkniętych ośrodkach wypoczynkowych bez publicznego dostępu 
(European…, 2014).

Celem opracowania jest ukazanie struktury przestrzennej zakrytych obiektów wodno- rekre-
acyjnych na poziomie wojewódzkim oraz poszczególnych miejscowości. Poza ukazaniem prze-
strzennego zróżnicowania obiektów zwrócono uwagę na dwa aspekty, a mianowicie: stopień ich 
koncentracji przestrzennej w kontekście rozmieszczenia ludności i miejsca w hierarchii osadniczej 
poszczególnych miejscowości oraz zróżnicowanie analizowanej grupy obiektów ze względu na 
wybrane cechy je charakteryzujące. 

parki wodne jako obiekty zainteresowania ruchu turystycznego
Należy zauważyć, że współcześnie coraz częściej obiekty wodno-rekreacyjne, z elementów 

uzupełniających ofertę turystyczną, stają się głównymi (bądź równorzędnymi) celami podróży 
turystycznych i ważnymi atrakcjami turystycznymi. Parki wodne uważane są za jeden z głównych 
rodzajów atrakcji turystycznych (Leask, 2009), projektowane i budowane w celu zaspokojenia po-
trzeb turystów (Swarbrooke, 2002). Jak zauważa M. Nowacki (2014, s. 188), znaczenie parków 
wodnych w segmencie atrakcji turystycznych systematycznie rośnie. Atrakcje takie przyczyniają 
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się do rozwoju turystyki obszarów poprzez zwiększenie liczby turystów, wykorzystanie bazy 
noclegowej, rozbudowę infrastruktury, przedłużanie sezonu turystycznego (Świątkiewicz, 2011). 
Przynoszą one również liczne korzyści ekonomiczne – napływ środków finansowych, znaczne 
wpływy z podatków, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy (Sharpley, 2009; 
Kapera 2014). Parki wodne posiadają istotne znaczenie dla regionu i generują znaczny ruch tury-
styczny Z. Kruczek (2012, s. 1) określa je flagowymi atrakcjami turystycznymi regionów. Parki 
wodne jako element infrastruktury turystycznej powstawały początkowo głównie w Ameryce 
Północnej. Jednak obecnie obserwuje się ich szybki rozwój we wszystkich regionach turystycz-
nych, szczególnie w Europie i Azji Południowo-Wschodniej oraz wybranych krajach Bliskiego 
Wschodu (Demir, Oral, 2007; Kwak i in., 2010). 

Według danych Themed Entertaiment Assiociation (TEA), najważniejszej światowej organi-
zacji zrzeszającej parki rozrywki, w 2014 roku 20 głównych światowych parków wodnych zostało 
odwiedzonych przez 27,6 miliona turystów. W porównaniu do roku 2013, wzrost uczestnictwa 
wyniósł 2,8% (Global Atractions…, 2014) (tab. 1). 

tabela 1. Najczęściej odwiedzane parki wodne świata (2014)

Lp. Nazwa obiektu Lokalizacja Liczba odwiedzających 
w tysiącach 

1. Chimelong Waterpark Guangzou, Chiny 2259
2. Typhoon Lagoon (Disney World) Orlando, USA 2185
3. Blizzard Beach (Disney World) Orlando, USA 2007
4. Thermas dos Laranjais Olimpia, Brazylia 1939
5. Ocean World Gangwon–Do, Korea Południowa 1604
6. Aquatica Orlando, USA 1569
7. Caribbean Bay Gyeonggi-Do, Korea Południowa 1493
8. Aquaventure Waterpark Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1400
9. Hot Park Rio Quente Caldas Novas, Brazylia 1288

10. Wet’ N Wild Orlando, USA 1284
11. Reson Spa Castle Deoksan, Korea Południowa 1218
12. Wet’ N Wild Gold Coast Gold Coast, Australia 1200
13. Shenyang Royal Ocean Park Fushun, Chiny 1172
14. Sunway Lagoon Kuala Lumpur, Malezja 1100
15. Schlitterbahn New Braunfelds, USA 1037
16. Piscilago Bogota, Kolumbia 1018
17. Therme Erding Erding, Niemcy 1000
18. Atlantis World Adventure Jakarta, Indonezja 960
19. Beach Park Aquiraz, Brazylia 949
20. Woongjin Playdoci Waterdoci Gyeonggi-Do, Korea Południowa 945

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Global Atractions… (2014).

Z danych wynika, że niezmiennie najwyższą frekwencją charakteryzują się parki wodne 
w Stanach Zjednoczonych oraz nowe obiekty wybudowane w Chinach, Korei Południowej, a także 
w Brazylii. W Europie do najchętniej odwiedzanych parków wodnych należą obiekty zlokalizowane 
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w Niemczech: Therme Erding (jedyny park europejski klasyfikowany na światowej liście TOP 20) 
w Erding, Tropical Island w Krausnick, Miramar w Heidelbergu, Aqualand w Kolonii, Palm Beach 
w Norymberdze oraz Nettebad w Osnabrück, które to w 2014 roku odwiedziło łącznie prawie 
5,5 miliona osób. 

Z badań przeprowadzonych przez D&J International Consulting & Morisetti Associates na 
zlecenie IAAFA Europe wynika, że w Europie w roku 2012 znajdowało się 188 parków wodnych, 
a ruch turystyczny przekroczył w nich 76 milionów odwiedzających (European…, 2014).

Podobnie jak w innych krajach, również w Polsce parki wodne stanowią istotny element in-
frastruktury turystycznej i są chętnie odwiedzane. Nie istnieją jednak żadne oficjalne statystyki 
przedstawiające aktualną ich liczbę oraz poziom wykorzystania tego typu obiektów. Według da-
nych portalu branżowego www.infobasen.pl, w czerwcu 2015 funkcjonowało w Polsce 89 obiek-
tów, które można nazwać parkiem wodnym (lub aquaparkiem). Za najczęściej odwiedzany uważa 
się aquapark wrocławski, który w 2014 roku odwiedziło blisko 1,5 mln osób (Cichosz 2015). Do in-
nych chętnie odwiedzanych tego typu obiektów Z. Kruczek (2014, s. 36) zalicza: Termy Maltańskie 
w Poznaniu (około 700 tys. rocznie), Termy Białka w Białce Tatrzańskiej (600–700 tys.), Termy 
Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej (450 tys.), parki wodne w Zakopanem i Tarnowie (300 tys.) 
oraz Termy Uniejów (200 tys.). 

Źródło danych oraz jego zakres treściowy
W przypadku zamkniętych obiektów wodno-rekreacyjnych w skali Polski można mówić 

o dwóch źródłach internetowych, które pozwalają na relatywnie szerokie i w miarę pełne ujęcie 
problemu z jednoczesnym uwzględnieniem aspektu przestrzennego. Są to portale www.infobasen.
pl oraz www.parkiwodne.pl. Poza tymi dwoma źródłami można jeszcze przywołać jedno – www.
basenywpolsce.pl. Warto zauważyć, że źródła te są w stosunku do siebie uzupełniające w opisie za-
mkniętych obiektów wodno-rekreacyjnych. Można by zaryzykować stwierdzenie, że portal www.
infobasen.pl jest sumą treści zawartych w portalu www.basenywpolsce.pl oraz www.aquaparki.
pl. Również, co niezwykle istotne dla prowadzonych badań, portal www.infobasen.pl podaje ze-
standaryzowaną informację o danym obiekcie. Pozostałe dwa źródła natomiast charakteryzują się 
ograniczoną dostępnością i zakresem danych. Warto jednak podkreślić, że portal traktujący jedy-
nie o aquaparkach podaje ich ponad dwukrotnie większą liczbę (202) niż portal www.infobasen.pl 
(90). Oczywiście fakt ten może częściowo dyskwalifikować to źródło z opisu. Jest to jednak tylko 
„potencjalna” dyskwalifikacja ze względu na wielkość zjawiska, a nie jego strukturę przestrzenną 
i rodzajową. Tym samym można zadać pytanie, czy pomimo różnej liczby aquaparków, struktura 
przestrzenna jest zbliżona oraz czy struktura regionalna aquaparków jest podobna do struktury 
pozostałych zamkniętych obiektów wodno-rekreacyjnych? Takie podejście do uwiarygodniania 
danych wynika z faktu, że poziom zjawiska może się zmieniać z różnych przyczyn, a tym samym 
wynikać z różnorodnych uwarunkowań. To jednak struktura przestrzenna, a mówiąc prościej – 
zróżnicowanie przestrzenne – zasadniczo nie ulega zmianie (Ilnicki, 2009; Ilnicki, Michalski, 
2015). 
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Analizowane obiekty w stworzonej bazie danych opisane są 18 cechami, które tę infrastruk-
turę charakteryzują. Są to obecność: strefy (nie)zadaszonej, basenu sportowego, strefy dla dzieci, 
udogodnień dla niepełnosprawnych, basenu termalnego, basen solankowego, jacuzzi, zjeżdżalni, 
sztucznego wodospadu, sztucznej rzeki, sztucznej fali, sauny, restauracji, spa, kręgielni, fitness/
siłowni/zajęć sportowych. 

Wykorzystana w niniejszej publikacji baza danych o zakrytych obiektach wodno-rekreacyj-
nych została stworzona w oparciu o treści zawarte w serwisie internetowym www.infobasen.pl 
(styczeń 2014). Dokonano autorskiego przeglądu wszystkich obiektów wyszczególnionych w ser-
wisie internetowym, którym przypisano fakt występowania lub braku występowania w ich obrębie 
każdej z wyżej wymienionych 18 cech. Dodatkowo bazę wzbogacono o nazwę miejscowości i wo-
jewództwo, w której dany obiekt był zlokalizowany (macierz 619 x 20). Następnie dokonano agre-
gacji danych dla poszczególnych miejscowości z rozróżnieniem ich na poszczególne województwa 
(macierz 386 x 20). Innymi słowy, dokonano zsumowania występowania cech charakteryzujących 
zakryte obiekty wodno-rekreacyjne w poszczególnych miejscowościach. Z serwisu internetowego 
www.parkiwodne.pl pozyskano jedynie informacje o liczbie parków wodnych w podziale na po-
szczególne województwa. 

ujęcie regionalne – wybrane aspekty
Na przełomie 2013 i 2014 roku w Polsce funkcjonowało 619 zamkniętych obiektów wod-

no-rekreacyjnych 1. Obiekty te zlokalizowane były w 386 miejscowościach, z których zdecydo-
wana większość to miasta, wyczerpujące cały zakres ich struktury wielkościowej. Lokalizacje 
pozamiejskie stanowią niewiele ponad 14% ich ogólnej liczby (55), które koncentrują już tylko 
9,2% obiektów wodno-rekreacyjnych. W przypadku lokalizacji pozamiejskich, co raczej nie jest 
zaskoczeniem, mamy do czynienia z regułą, że w jednej lokalizacji znajduje się tylko jeden obiekt. 
Natomiast wyjątkami potwierdzającymi tę regułę są dwie miejscowości z województwa zachod-
niopomorskiego, a mianowicie Łazy i Pobierowo, w których znajdują się po dwa obiekty tego typu.

W poszczególnych województwach liczba obiektów wodno-rekreacyjnych wahała się od 13 
(lubuskie) do 77 (mazowieckie). Województwami z „co najmniej” 50 obiektami, zlokalizowany-
mi w ich granicach, są: śląskie (73), małopolskie (63), zachodniopomorskie (52) i pomorskie (49). 
Wspomniane województwa, wraz z wymienionym wcześniej województwem mazowieckim, kon-
centrują blisko 51% wszystkich obiektów znajdujących się w 42% ogólnej liczby ich lokalizacji. 
Fakt ten od razu przekłada się na przeciętną lokalizację dwóch obiektów wodno-rekreacyjnych 
w jednej miejscowości. Koncentracja połowy wszystkich obiektów „tylko” w 5 województwach 
uwarunkowana jest przez dwa czynniki, a mianowicie: potencjał ludnościowy (liczba ludności) – 
województwo śląskie i mazowieckie – oraz szeroko rozumianą funkcję turystyczną – małopolskie, 
pomorskie i zachodniopomorskie. Ten dwoisty wpływ na kształtowanie się liczby i rozmieszcze-
nia zakrytych obiektów wodno-rekreacyjnych jest dobrze widoczny, kiedy zestawi się nie tyle 

1 Przedstawione wyniki częściowo korelują z wynikami badań uzyskanymi przez K. Parzycha i R. Gotowskiego 
(2013).
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liczbę obiektów czy ludności i w dowolny sposób rozumianą funkcję turystyczną, co ich frakcję. 
W przypadku małopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego mamy do czynienia z wyraź-
ną nadwyżką koncentracji obiektów w stosunku do liczby ludności, wynoszącą co najmniej 1,4%. 
Nadkoncentracja obiektów bezsprzecznie związana jest z atrakcyjnością turystyczną tych woje-
wództw, która nie zamyka się tylko w ruchu turystycznym w sezonie wakacyjno-urlopowym czy 
też ferii zimowych. Stwierdzenie to zdaje się potwierdzać fakt, że województwa te charakteryzują 
się największą liczbą zlokalizowanych poza miastami obiektów (26). Odwrotna sytuacja ma miej-
sce dla wymienianego już województwa mazowieckiego oraz łódzkiego i wielkopolskiego. W ich 
przypadku mamy do czynienia z nadwyżką ludności nad analizowanymi obiektami, również na 
poziomie co najmniej 1,4%. Należy jednak nadmienić, że pomiędzy koncentracją obiektów wodno-
-rekreacyjnych a liczbą ludności widoczna jest silna wprost proporcjonalna współzależność linio-
wa. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi rij = 0,8869. Przekłada się to automatycznie 
na blisko 80% zmienności koncentracji jednej wielkości na podstawie drugiej.

Poza samą liczbą obiektów wodno-rekreacyjnych, ich strukturą przestrzenną, determinowa-
nia ich liczby przez potencjał ludnościowy oraz funkcję turystycznej, niezwykle istotne jest to, 
jakie inne szeroko rozumiane atrakcje i funkcje towarzyszące występują w tego typu obiektach. 
Pomijając obecność basenu sportowego, na pierwszym miejscu w grupie najczęściej występujących 
dodatkowych atrakcji należy wymienić fitness, siłownię czy inne zajęcia sportowe (454 obiekty). 
Druga w kolejności jest sauna (434), a dalej jacuzzi (367) i zjeżdżalnia (308). Na dalszych miej-
scach plasują się restauracje (294), strefy dla dzieci (262) i obecność udogodnień dla osób niepełno-
sprawnych chcących skorzystać z obiektów wodno-rekreacyjnych (237). Z wyraźnie mniejszą czę-
stością występowania mamy do czynienia w przypadku spa (156) i sztucznej rzeki (117). Pozostałe 
możliwe do identyfikacji atrakcje, jak: kręgielnia, sztuczne fale, basen solankowy czy termalny, to 
jednostkowe wystąpienia – odpowiednio: 55, 22, 20, 16. Jak można zauważyć, na pierwszych miej-
scach znajdują się te atrakcje, które bezpośrednio wynikają z pierwotnej funkcji obiektu, leżącej 
u podstaw środowiska wodnego, a następnie elementów związanych ze spędzaniem czasu wolnego 
i udogodnieniami z tym związanymi. Oczywiście w takim sklasyfikowaniu należy „pominąć” 
atrakcje, których występowanie związane jest z właściwościami środowiska naturalnego (baseny 
solankowe, termalne) bądź wymaga znacznych/dodatkowych nakładów finansowych ze strony in-
westora (sztuczna rzeka, sztuczne fale) czy indywidualnego klienta (spa). 

Rozbicie analizowanych zakrytych obiektów wodno-rekreacyjnych na grupę 90 aquaparków 
i obiektów pozostałych pozwala stwierdzić, że stopień wyposażenia w inne, dodatkowe atrakcje 
i funkcje, dla tych dwóch grup wyraźnie się od siebie różni. Pomimo występujących różnic, struk-
tury wyposażenia pozostają w zależności o wykładniczym charakterze. Zasadniczo, pomijając 
spa, strefę niezadaszoną, kręgielnie, sztuczną falę oraz baseny solankowy i termalny, to ponad 
2/3 aquaparków posiada wszystkie pozostałe atrakcje i udogodnienia, pozwalające na spędzanie 
czasu wolnego. Dla tej grupy obiektów można je określić mianem powszechnych, podstawowych. 
Natomiast dla (nie)aquaparków, za powszechne, obecne w co najmniej 2/3 obiektów, uznać należy 
jedynie obecność basenu sportowego, fitnessu/siłowni/zajęć sportowych oraz sauny. Na koniec 
można by zadać pytanie, na ile uogólnienia, w szczególności dla aquaparków, dotyczą całej ich 
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zbiorowości w sytuacji, kiedy stwierdzenia formułowane są na podstawie mniej niż połowy obiek-
tów (90 lub 220 aquaparków w zależności od źródła). Nie jest to dowód wprost, jednak wskazać na-
leży na fakt, że struktury liczby aquaparków, pochodzących z dwóch źródeł, są ze sobą skorelowa-
ne na poziomie rij = 0,8377. Tym samym, jeśli nie analizowano całej zbiorowości (220), to „próba” 
(90) odzwierciedla jej strukturę przestrzenną, a w konsekwencji zmienność szeroko rozumianej 
atrakcyjności turystycznej, warunków środowiska przyrodniczego oraz specyfiki społeczno- 
-ekonomicznej danego regionu/województwa.

ujęcie w układzie jednostek osadniczych – wybrane aspekty
W analizie w układzie województw stwierdzono, że istnieje silny związek pomiędzy kon-

centracją obiektów wodno-rekreacyjnych a koncentracją ludności, który modyfikowany jest przez 
poziom rozwoju funkcji turystycznej. Tym niemniej interesujące jest spojrzenie na kwestie, czy 
występuje związek kategorii wielkościowej miejscowości z liczbą obiektów w nich zlokalizowa-
nych? Jeśli tak, to jaka jest siła tego związania ? Innymi słowy, czy liczba obiektów wodno-rekre-
acyjnych jest:

 – zdeterminowana wielkością miejscowości, w których jest zlokalizowana,
 – charakterystyczna dla określonej kategorii wielkościowej danej lokalizacji, a może
 – zbieżna ze strukturą wielkościową miejskiej sieci osadniczej?

W Polsce dominują miasta małe, do 20 tysięcy mieszkańców, które stanowią ponad 3/4 ogól-
nej liczby miast. Zaznaczyć jednak należy, że w tym relatywnie szerokim przedziale dla miast ma-
łych, kolejne kategorie wielkościowe, po 5 tysięcy, co do udziału i liczby, wykazują się tendencją 
spadkową. Miasta średnie (20–100 tys.) stanowią jedną piątą wszystkich jednostek, z dominacją 
miast do 50 tysięcy mieszkańców. Miasta pozostałe (powyżej 100 tys.) to już tylko niewiele ponad 
4%w ogólnej liczbie miast. Odnosząc strukturę wielkościową miast do struktury liczby lokaliza-
cji, jak i liczby obiektów wodno-rekreacyjnych w nich zlokalizowanych, można mówić o widocz-
nych analogiach, a tym samym podobieństwach i możliwych do sformułowania prawidłowościach. 
W przypadku samych aquaparków, strukturę liczby lokalizacji, jak i liczby obiektów, można uznać 
za identyczne. Obie te wielkości są największe dla grupy miast określonych mianem średnich i du-
żych. Wyraźnie dominują średnie miasta, do 50 tysięcy mieszkańców, a później duże, z zaznacze-
niem jednak, że nie dotyczy to miast największych, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Natomiast 
dla pozostałych obiektów wodno-rekreacyjnych mamy do czynienia z ich występowaniem „tylko” 
w grupie miast małych (10–20 tys. mieszkańców) i średnich (20–50). Nadmienić przy tym należy, 
że dla tych miejscowości charakterystyczne jest większe znaczenie liczby miejsc lokalizacji niż 
liczba obiektów w nich usytuowanych. Diametralnie zmienia się to dla miast dużych, gdzie wy-
stępuje nadkoncentracja obiektów, nad liczbą miast, w których są one zlokalizowane. Jedynie 8% 
miast dużych koncentruje 35% obiektów wodno-rekreacyjnych. Tym samym mamy do czynienia 
ze zmianą rozkładu, struktury wielkościowej miast z lewostronnie asymetrycznego, dla liczby 
ludności, przez „symetryczny” dla obiektów pozostałych, do prawostronnie asymetrycznego dla 
aquaparków. Zauważone prawidłowości i sformułowane wnioski wynikają z faktu, że niewielka 
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liczba miast dużych koncentruje nieproporcjonalnie dużą liczbę ludności, która, jak i samo jej 
rozmieszczenie, jest podstawowym czynnikiem decydującym o lokalizacji każdego rodzaju usług. 
Równocześnie uprawnionym jest stwierdzenie, że aquapark jako usługa związana jest z miastami 
co najmniej średniej wielkości. 

Ciekawym wątkiem rozważań jest próba umieszczenia i analizy zjawiska w przestrzeni. 
W przestrzennym rozmieszczeniu zakrytych obiektów wodno-rekreacyjnych można zauważyć 
kilka prawidłowości. Pierwsza – że generalnie rozkład przestrzenny jest zgodny z rozmieszcze-
niem ludności i potencjałem społeczno-ekonomicznym, tak zwanym trójkątem koncentracji poten-
cjału ludnościowego i społeczno-ekonomicznego (rys. 1A). Zasadniczo zamyka się on pomiędzy 
bokami trójkąta rozpiętymi na południowej granicy kraju i połączeniu ich z Trójmiastem. Ponadto 
można zauważyć, że poza nielicznymi wyjątkami, z koncentracją obiektów mamy do czynienia 
w miastach dużych, które są, lub w poprzednim podziale administracyjnym były, siedzibami wo-
jewództw. Równocześnie warto zwrócić uwagę na pas polskiego wybrzeża, szczególnie w części 
zachodniej, gdzie tego typu infrastruktura jest zlokalizowana i w dużej części jest charakterystycz-
na dla lokalizacji pozamiejskich. Mówiąc o lokalizacjach pozamiejskich nie można zapomnieć 
o trzech województwach południowych (śląskie, małopolskie, podkarpackie), do których można 
jeszcze dołączyć świętokrzyskie i pomorskie.

Liczba obiektów z fitnessem/siłownią /zajęciami sportowymi oraz sauną, jest zbliżona co do 
liczby jak i rozkładu przestrzennego liczby obiektów ogółem (rys. 1B). Dokonując próby gene-
ralizacji obrazu można stwierdzić, że „brak występowania” tego typu atrakcji dotyczy dużych 
miejscowości ze względu na liczbę ludności (m.in. Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Rybnik, Szczecin, 
Warszawa, Wrocław). Nie tyle spadki, co brak tego typu usług ma miejsce w przypadku miejsco-
wości, w których zlokalizowany był jeden obiekt. Również wydaje się, że fitness/siłownia/zajęcia 
sportowe oraz sauna w mniejszym stopniu towarzyszą obiektom wodno-rekreacyjnym zlokali-
zowanym we wschodniej części kraju (na wschód od linii Trójmiasto– Konurbacja Górnośląska). 

W przypadku jaccuzi jest ono charakterystyczne dla jednostek większych niż mniejszych, 
ze względu na liczbę ludności oraz będących znanymi miejscami turystyczno-wypoczynkowymi 
(m.in. Szklarska Poręba, Karpacz, Ciechocinek, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Ustka, Władysławowo) 
(rys. 1C). Warto zwrócić uwagę na niewielką liczbę tego typu usługi w przypadku obiektów zloka-
lizowanych w obrębie Trójmiasta. 

Natomiast w przypadku zjeżdżalni można zauważyć odmienną tendencję, a mianowicie wy-
raźne ich występowanie w przypadku miejscowości z jedną lokalizacją, jak i dwóch, na w miarę 
zwartych obszarach (rys. 1D). Pierwszy to trzy województwa południowe (śląskie, małopolskie, 
podkarpackie). Drugi to obszar wyznaczony przez Bydgoszcz–Poznań–Łódź–Radom–Lublin 
i Warszawę. W mniejszym stopniu widoczne w tym przypadku są lokalizacje nadmorskie. 

W przypadku lokalizacji restauracji w obiektach wodno-rekreacyjnych w pierwszej kolejno-
ści trudno jest odnaleźć czy wskazać jakąś prawidłowość przestrzenną (rys. 1E). Restauracje towa-
rzyszą analizowanym obiektom w miastach dużych tylko w nielicznych przypadkach. Natomiast 
zauważalne jest występowanie restauracji w znacznej części miejscowości z jednym obiektem. 
Jednak patrząc na zagadnienie obszarowo, to wydaje się, że analizowana usługa towarzyszy 
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Oznaczenia: A – liczba obiektów ogółem; B – sauna; C – jacuzzi; D – zjeżdżalnia; E – restauracja; F – spa.
Wyjaśnienia: skalowanie pierwiastkowe; na mapie A brak wypełnienia symbolu zastosowano dla lokalizacji pozamiejskich; na mapach B–F obwódka 
bez koloru odpowiada ogólnej liczbie zamkniętych obiektów wodno-rekreacyjnych.

rysunek 1. Przestrzenne zróżnicowanie liczby (A) oraz wybranych elementów opisujących zamkniętych obiektów 

wodno-rekreacyjnych (B–F)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.infobasen.pl.
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parkom wodnym w województwach atrakcyjnych turystycznie (dolnośląskie, małopolskie, śląskie, 
podkarpackie, pomorskie, zachodniopomorskie). 

Gabinety spa występują najrzadziej, co związane jest z niewielką liczba miejsc (rys. 1F). 
Trudno mówić, że koncentrują się w dużych miastach w Polsce, choć relatywnie częściej w nich 
występują niż w miejscowościach pozostałych. Natomiast globalnie rzecz ujmując, związane są 
z turystycznymi miejscowościami nadmorskimi, a rzadziej ze zlokalizowanymi na południu kraju. 

podsumowanie
Obiekty wodno-rekreacyjne, w szczególności parki wodne, są istotnym składnikiem potencja-

łu turystycznego regionów i miejscowości oraz koncentrują znaczny ruch turystyczny. Dokonana 
analiza przestrzenna wskazuje na fakt, że parki wodne zlokalizowane są przede wszystkim w du-
żych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) oraz miejscowościach z dobrze rozwiniętą funk-
cją turystyczną (miejscowości nadmorskie oraz położone na obszarach górskich). Warto również 
zwrócić uwagę na zróżnicowanie dodatkowych atrakcji, uzupełniających ofertę parków wodnych, 
których występowanie w dużej mierze koresponduje z wielkością miejscowości oraz pełnionymi 
przez nie funkcjami. Obserwowane na świecie trendy rozwojowe wskazują, że współczesne aqu-
aparki to obiekty posiadające coraz więcej atrakcji przeznaczonych dla różnorodnych grup klien-
tów i łączące wypoczynek w wodzie z innymi formami rekreacji, zabiegami spa i wellness oraz 
oferujące bogatą infrastrukturę gastronomiczną, a nawet hotelarską. Przynajmniej jak na razie 
z przeprowadzonych badań nie wynika, żeby ta tendencja była obecnie obserwowana w Polsce. 
Niestety, brak obiektywnych danych statystycznych nie pozwala przeanalizować wielkości ru-
chu turystycznego w polskich aquaparkach. Ze względu na obserwowany wzrost zainteresowania 
tego typu obiektami w Polsce, należałoby dokonać szczegółowej oceny stopnia ich wykorzystania 
z uwzględnieniem ludności miejscowej (rekreantów) oraz turystów. Również ciekawe byłoby po-
znanie motywów i preferencji osób korzystających z usług parków wodnych, aby odpowiedzieć na 
pytanie, czy rzeczywiście i w jakim stopniu wpływają one na atrakcyjność turystyczną miejsco-
wości i regionów.
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description of selected features of the tourism industry 
on the example of Water parks

Keywords tourism industry, leisure facilities, water parks, spatial distibution

Abstract Water parks are an important components of tourism industry. Nowadays, this segment of leisure 
facilities is recorded significant growth in attendance and is becoming one of the most popular tourist 
attractions. The main purpose of the study is to assess the spatial distribution of indoor water parks 
in the Polish voivodeships and cities or towns. Authors focused on the level of spatial concentration 
in terms of population and the rank in the hierarchy of settlement and also the diversification of 
water parks due to main amenities (e.g. slides, spas or dining areas). The results obtained from this 
study showed that water parks are located mainly in big cities (with population over 100 thousands) 
and in tourist resorts (located on the coast of Baltic Sea or in the mountains).

Translated by Izabela Gruszka
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Streszczenie W artykule przedstawiono istotę parku rozrywki ze szczególnym uwzględnieniem te-
matycznych parków rozrywki jako elementu tworzącego i uzupełniającego turystykę 
kulturową. Obszar zainteresowań objął Polskę i Europę. W części teoretycznej opisano 
wybrane aspekty badanego zagadnienia dotyczące koncepcji, definicji, modelu i cha-
rakteru funkcjonowania. W części praktycznej przedstawiono wyniki badań własnych 
dotyczących m.in. zachowań turystów, percepcji odwiedzanych atrakcji turystycznych 
oraz profilu odwiedzających. 

Wprowadzenie
Rozwój światowej turystyki, nasilenie działań konkurencyjnych oraz zmieniające się upodo-

bania turystów determinują konieczność zapewnienia atrakcji postrzeganych w kategoriach przy-
jemności, zaciekawienia i rozrywki. Taką rolę spełniają parki rozrywki i wyodrębniona ich spe-
cjalna kategoria, tj. tematyczne parki rozrywki. Powszechność i sukces parków rozrywki stały się 
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powodem specjalizacji i powstawania parków o określonej tematyce, przyciągających określone 
grupy turystów. 

Celem niniejszej pracy jest analiza wybranych tematycznych parków rozrywki w Polsce 
i w Europie z uwzględnieniem zachowań turystów, percepcji atrakcji turystycznych itp. Szczególną 
uwagę zwrócono na kształtowanie oferty usługowej w zakresie dostępnych atrakcji oraz zagospo-
darowania turystycznego. 

materiał i metodyka
Niniejsza praca ma charakter badawczy z wyodrębnioną kwerendą literatury w zakresie ana-

lizowanego zagadnienia. Opisano zagadnienie parków rozrywki i tematycznych parków rozrywki 
w ujęciu historycznym, zwracając uwagę na specyfikę oferowanych produktów i usług. 

Badania empiryczne przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy1 dotyczył analizy zacho-
wań turystów w trzech wybranych parkach rozrywki na terenie Polski: Jura Park w Bałtowie, 
Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie i Western City w Karpaczu w okresie między 27 lipca 
a 16 września 2012 roku. Głównym celem badania było zidentyfikowanie grupy docelowej odwie-
dzającej wymienione obiekty, typu wyjazdu, miejsca pochodzenia turysty, jak również cech bada-
nych obiektów, które są dla turysty najbardziej atrakcyjne. W badaniu wzięło udział 300 respon-
dentów. Liczniejsza była populacja kobiet (56%). Pod względem struktury wiekowej przeważały 
osoby w wieku 26–35 lat (32%) oraz 46–55 lat (23%), mniej było osób w wieku 18–25 lat (15%), 
36–45 lat (18%) oraz powyżej 56 roku życia (12%). 

Drugi etap badań dotyczył wybranych europejskich parków rozrywki2, a celem badawczym 
była percepcja tematycznych parków rozrywki jako atrakcji turystycznych. Badania zostały prze-
prowadzone w maju 2015 roku z wykorzystaniem formularzy przeglądarki internetowej Google. 
Ankieta została wypełniona przez 65 anonimowych osób, jako kryterium przyjęto znajomość za-
gadnienia tematycznych parków rozrywki. Większość ankietowanych w przeprowadzonym bada-
niu stanowiły kobiety (78,5%). W badanej populacji przeważały osoby do 25 roku życia (77,5%). 
Respondentów w wieku 26–35 lat było 15%, 36–50 lat – 5%. Odzwierciedla to strukturę polskich 
turystów znających i odwiedzających te parki rozrywki – głównie są to młodzi ludzie podróżujący 
samodzielnie lub w grupach rówieśniczych. 

parki rozrywki i tematyczne parki rozrywki – wybrane aspekty teoretyczne
Koncepcja parku rozrywki bazuje na idei „supermarketu wypoczynku”, miejsca, gdzie doko-

nuje się produkcja i konsumpcja czasu wolnego, ceny są zryczałtowane i następuje tzw. integracja 

1 Badania wykonano w ramach pracy magisterskiej mgr Oleny Kulykovets: Parki tematyczne i parki rozrywki 
– pułapki turystyczne czy nowe atrakcje w turystyce kulturowej na kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych SGGW w Warszawie w 2013 r. (promotor dr inż. Katarzyna Gralak).

2 Badania wykonano w ramach pracy licencjackiej Zuzanny Tchorek: Europejskie tematyczne parki rozrywki jako 
atrakcja turystyczna na kierunku Turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie w 2015 
r. (promotor dr hab. Hanna Górska-Warsewicz).
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technologii, zarządzanie sztuką i spektaklem. Jednym z pierwszych popularnych parków rozrywki 
był park wytwórni Walta Disneya, otwarty 17 lipca 1955 roku. Obecne parki rozrywki nastawione 
są na konsumpcję masową (Kruczek, 2012, s. 2).

Jedną z powszechnie przyjętych interpretacji parku rozrywki jest definiowanie danego zjawi-
ska jako miejsca do rekreacji i wypoczynku. Bardziej rozbudowana definicja mówi, że jest to miej-
sce zapewniające relaks i tymczasową ucieczkę od życia codziennego (Ho, Ap, 2009, s. 26). Inna 
definicja odnosi się do określenia parku rozrywki jako wydzielonego obszaru o stosunkowo dużej 
powierzchni, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia służące rozrywce połączonej z eduka-
cją, ewentualnie aktywnym wypoczynkiem (Palusiński, 2014, s. 2). Park rozrywki musi posiadać 
atrakcje wzbudzające określone emocje (strach, przyjemność, rozbawienie, satysfakcję) (Bigné, 
2005, s. 842). Parki rozrywki, jako atrakcje turystyczne, uznawane są w klasyfikacji przedstawio-
nej przez J. Swabrooke’a za miejsca lub obiekty zaprojektowane oraz wybudowane od podstaw, 
jako atrakcje (Kruczek, 2009, s. 3).

Jako model idealnego parku rozrywki uważa się Disneyland, jednak pierwszym parkiem tego 
typu był Coney Island, powstały w 1893 roku i podzielony niedługo po otwarciu na cztery parki, 
działające pod jedną marką. Jego głównym celem było przeniesienie odwiedzających w inną rze-
czywistość, nierealistyczną codzienność, gdzie odbywał się bajkowy spektakl wśród symulowa-
nego krajobrazu. 

Park rozrywki jest produktem opartym na pokazaniu alternatywy dnia powszedniego, w kre-
owaniu którego uczestniczy technologia, iluzja i psychologia. Coney Island stał się miejscem nie 
tylko kulturalnej rozrywki dla klasy robotniczej, ale także alternatywą dla zagranicznych podró-
ży egzotycznych klasy średniej i wyższej. Europejskim odpowiednikiem amerykańskiej kultury 
rozrywki był park Blackpool Pleasure Beach, otwarty w 1896 roku. W odróżnieniu od Stanów 
Zjednoczonych, w Europie zwracano uwagę na widoki – park powstał na plaży. 

Kryzys w 1929 roku i II wojna światowa przyczyniły się do spadku zainteresowaniem parka-
mi rozrywki. Efekt ten szczególnie był widoczny w Stanach Zjednoczonych. W latach 1930–1950 
odnotowano mniejsze zainteresowanie parkami ze względu na ubogi asortyment i powtarzające się 
spektakle. Park rozrywki przestał się kojarzyć z rozrywką i zabawą, coraz częściej jawił się jako 
miejsce brudne i niebezpieczne. W tabeli 1 ukazano dynamikę rozwoju parków rozrywki według 
regionów świata (Clave, 2007, s. 16–53).

tabela 1. Dynamika rozwoju parków rozrywki według regionów świata

Rok USA i Kanada Europa Azja i Pacyfik Reszta świata

1950 start
1960 rozwój start
1970 rozbudowa rozwój start
1980 dojrzałość rozbudowa rozwój start
1990 stężenie dostosowanie rozbudowa rozwój
2000 zróżnicowanie repozycjonowanie selektywny wzrost rozbudowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Clave (2007), s. 49.
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A.S. Clave (2007, s. 28–30) wyróżnił 4 typy parków rozrywki:
1. Parki destynacje – specjalnie zaprojektowane, aby przyciągnąć jak największą liczbę tu-

rystów z pobliskich miast i dalszych miejscowości, których pobyt nastawiony jest także na 
nocleg w danej destynacji, a odwiedziny obiektu są głównym powodem przyjazdu turysty. 
Przykładem jest Disney World.

2. Regionalne parki – funkcjonujące w określonym terminie, przyciągające znaczącą liczbę 
turystów w przeciągu kilku godzin dziennie. Większość odwiedzających park pochodzi 
z miejscowości oddalonych o 100–200 km. Przykładem takiego parku może być Ocean 
Park w Hong Kongu.

3. Parki lokalne – odwiedzane głównie przez mieszkańców pobliskich miejscowości. Są uboż-
sze tematycznie, czasem zorientowane na tematykę lokalną. Przykładem jest Enchanted 
Kingdom na Fillipinach.

4. Niszowe parki rozrywki – nieprzystosowane do dużej liczby odwiedzających. Ich funk-
cjonowanie uwarunkowane jest poziomem rozwoju miejscowej infrastruktury. Potencjał 
turystyczny parku jest niewielki, a lista atrakcji – uboga. Często takie parki zorientowane 
są na ofertę wakacyjną.

Zapamiętanie parku rozrywki przez konsumenta determinowane jest przez jego wielkość – im 
większy, tym bardziej rozpoznawalny. W parkach stosuje się określony podział atrakcji: thrill ride 
(tzw. atrakcje z dreszczykiem emocji, np. karuzele, huśtawki, wieże swobodnego spadania i dia-
belskie młyny), rollercoaster (kolejki górskie), water attractions (atrakcje wykorzystujące wodę 
i obiekty pływające), indoor dark rides (przejażdżki w zadaszonych miejscach, np. domy stra-
chów) oraz family ride (atrakcje dostępne dla wszystkich grup wiekowych, np. kolejki i karuzele) 
(De Groote, 2009, s. 21).

Tematyczne parki rozrywki to kapitałochłonne, wysoko rozwinięte, samodzielne obszary re-
kreacyjne pobierające opłaty za wstęp. Atrakcje, infrastruktura gastronomiczna i hotelarska oraz 
specjalne budynki parku są zazwyczaj zorganizowane wokół jednego głównego tematu lub zbioru 
powiązanych ze sobą pomysłów, takich jak np. szczególny okres z historii czy określony rejon 
geograficzny. Motywy te są szczególnie istotne dla parków, których celem jest oderwanie gości 
od świata codziennego oraz stworzenie silnego powiązania między turystą a wykreowanym w da-
nym miejscu światem. Wyróżnić można parki komercyjne (z ogromnymi nakładami finansowymi 
i liczbą odwiedzających) oraz mniejsze obiekty, takie jak kompleksy muzealne czy zabytkowe 
parki tematyczne mające na celu zachowanie dziedzictwa i edukowanie raczej niż rozrywkę i zysk 
(Jafari, 2000, s. 124–125).

Większość tematycznych parków ma rodzinny charakter, zawiera jeden lub kilka światów 
tematycznych. Oprócz typowych atrakcji, zapewniają one rozrywkę przy pomocy osób występują-
cych na żywo, np. muzyków, artystów cyrkowych lub osób w przebraniach. Ponadto mają wysoki 
poziom inwestycji w przeliczeniu na jednostkę pojemności jazdy lub pokazu przy wysokim stan-
dardzie obsługi, konserwacji i utrzymania czystości (Jones, 1998, s. 17). Najczęściej spotykane są 
parki odnoszące się do filmów, obszarów geograficznych czy książek (komiksów) (Mitrasinovic, 
2006, s. 35). Temat parku jest też podstawą do działań marketingowych (Clave, 2007, s. 34).
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Pierwowzorem parków tematycznych (nazywanych parkami rozrywki) były wesołe miastecz-
ka z atrakcjami, tj. „diabelski młyn”, i eksponatami do oglądania. Jednym z podstawowych kryte-
riów, różnicujących parki kiedyś i dzisiaj jest ich wielkość (skala). Kiedyś były to małe tradycyjne 
obiekty z prostymi eksponatami dla niewymagającej publiczności, dzisiaj parki rozciągają się na 
ogromnych obszarach, oferują wiele atrakcji, na ogół ekscytujących, niezwykłych i zaawansowa-
nych technicznie (Kruczek, 2012, s. 2).

Parki, by osiągnąć sukces, muszą posiadać wizję rozwoju. Ważne jest odpowiednie rozpla-
nowanie, zarządzanie i ocena sytuacji ekonomicznej prowadzona na bieżąco. Parki muszą być 
przygotowane na zmiany zachodzące w gospodarce oraz w upodobaniach klientów. Dodatkowym 
atutem może być doświadczony zarządca i przynależność do sieci parków oraz wymienianie mię-
dzy nimi dobrych praktyk (Braun, 1998).

Parki tematyczne zawdzięczają popularność rozwojowi kina, a szczególnie kinematografii 
w Hollywood. Teraźniejsze parki i ich tematyka inspirowane są scenami z filmów i bajek. 

Różnice między parkiem rozrywki a parkiem tematycznym odnoszą się do liczby i rodza-
ju atrakcji. Park rozrywki dysponuje w ofercie określoną liczbą atrakcji na dużej powierzchni. 
Natomiast park tematyczny ma mniejszą ofertę atrakcji na relatywnie dużej powierzchni, co deter-
minuje mniejszy zysk. Do wspólnych cech zaliczyć należy: 

 – zbieżność tematyczną, która stanowi alternatywę dla rekreacji,
 – łączenie jednego albo kilku wystylizowanych obszarów,
 – zorganizowanie jako zamkniętych przestrzeni z kontrolowanym wstępem,
 – zdolność do przyciągania rodzin,
 – wystarczającą liczbę atrakcji, efektów świetlnych, efektów specjalnych, aby zatrzymać 

konsumenta na dłuższy pobyt trwający od pięciu do siedmiu godzin,
 – przesycenie atmosferą rozrywki,
 – komercyjną oprawę (baza gastronomiczna, noclegowa, sklepy),
 – wysoką zdolność do inwestowania i tworzenia atrakcji na najwyższym poziomie,
 – oferowanie produktów o wysokiej jakości i wysokim standardzie bezpieczeństwa,
 – funkcjonowanie systemu pay-one-price (opłata dokonywana jest raz, co zapewnia korzy-

stanie z dowolnej liczby atrakcji).
Przegląd literatury wskazuje, że wiodącym tematem parków rozrywki jest tematyka ko-

miksów (Asterix Park), nauka i przyszłość (Epcot), historia (IslaMagica), baśnie dla najmłod-
szych (Efteling), świat zabawek (Legoland), podróże (Port Aventura), przyroda (Sea World), 
kino (Warner Bros), lokalna mitologia (Dragon World of Singapure) albo muzyka (SixFlags New 
Orlean). Kluczowym elementem przy wyborze parku tematycznego przez konsumenta jest tema-
tyka (Clave, 2007, s. 35).

tematyczne parki rozrywki w Europie w percepcji turystów 
Pierwszym z badanych tematycznych europejskich parków rozrywki jest Legoland w Billund 

w Danii. Został otwarty 7 czerwca 1968 roku jako wystawa budowli z klocków przeniesiona 
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z siedziby firmy w tej miejscowości. Koncepcja parku powstała w pierwszej połowie lat 60. ubie-
głego wieku w wyniku pomysłu właściciela przedsiębiorstwa, Godtfreda Kirka Christiansena. 
Głównym założeniem było połączenie placu zabaw dla dzieci z miejscem, gdzie można zobaczyć 
możliwości tworzenia, jakie niosą klocki Lego. Do budowy parku zatrudniono wykwalifikowa-
nych projektantów Lego, którzy w ciągu 5 lat wykorzystali ponad 6 mln klocków dla stworzenia 
Minilandu, czyli modeli budynków, krajobrazów z różnych stron świata, ruchomych statków oraz 
maszyn budowlanych. 

Obecnie Legoland podzielony jest na sekcje tematyczne odpowiadające produkowanym 
przez Lego zestawom klocków i zajmuje powierzchnię 140 000 m2 (Legoland…) Legoland Billund 
podzielony jest na 8 części tematycznych. Są to: Miniland, Legoredo Town, Imagination Zone, 
Adventure Land, Knights’ Kingdom, Duplo Land, Pirate Land i Polar Land. Każda z tych stref 
posiada charakterystyczne atrakcje przeznaczone dla całych rodzin lub dla dzieci z podziałem na 
młodsze i starsze (Legoland...).

Od 2005 roku Legoland Billund należy do Merlin Entertainments Group, która zarządza licz-
nymi parkami rozrywki na kilku kontynentach. Do grupy tej należą wszystkie Legolandy na świe-
cie: Windsor (otwarty w 1996), Kalifornia (1999), Niemcy (2002), Floryda (2011), Malezja (2012) 
oraz Dubaj (planowane otwarcie w 2016) (Carr, 2011, s. 126).

Disneyland Resort Paris znajduje się w miejscowości Marne-La-Velle położonej w odległości 
ok. 30 km na wschód od centrum Paryża. Oficjalne otwarcie Disneylandu odbyło się 12 kwietnia 
1992 roku. Do dyspozycji gości oddany został park rozrywki, hotele oraz Disney Village – centrum 
rozrywki z kilkunastoma kinami i polem golfowym. Wszystko inspirowane jest bajkowym świa-
tem znanym z filmów animowanych. Mimo ogromnego doświadczenia w prowadzeniu parków, 
początkowo ponoszono straty finansowe (Kruczek, 2012, s. 34). Po wprowadzeniu zmian park 
zaczął zdobywać popularność i uznanie, otwarto drugi park tematyczny Walt Disney Studios zwią-
zany z tajnikami produkcji filmowych (www.corporate.disneylandparis.com).

Obecnie Disneyland Resort Paris zajmuje 19 km2, na których mieszczą się 2 parki (łącznie 
58 atrakcji), sklepy i restauracje, 7 hoteli oraz wioska rozrywki. Disneyland podzielony jest na 
5 sekcji tematycznych związanych z bajkami, a Walt Disney Studios na 4 części odnoszące się do 
produkcji filmowej. Kompleks jest częścią ogólnoświatowej sieci parków mieszczących się m.in. 
w Tokio, Hong Kongu, Kalifornii i na Florydzie.

Park Asterixa położony ok. 30 km na północ od Paryża w miejscowości Plailly, poświęcony 
jest bohaterom z komiksów René Goscinnego i Alberta Uderzo, wydawanego od 1961 roku. Park 
został otwarty 30 kwietnia 1989 roku, przyciągając 2 mln odwiedzających w ciągu pierwszego 
roku swojego działania. Popularność zawdzięcza zróżnicowanym atrakcjom oraz oryginalnemu 
tematowi przewodniemu – jest to jedyny park na świecie o tej tematyce i nie należy do żadnej sieci 
łączącej podobne obiekty. Obecnie park zajmuje powierzchnię 40 ha, podzielony jest na 6 krain 
tematycznych, posiada jeden obiekt noclegowy oraz kilka sklepów i restauracji. W 2012 roku zo-
stała otwarta najnowsza część parku o tematyce Egiptu. Park posiada 35 atrakcji, w tym 6 kolejek 
górskich (Parc Asterix…)
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Spośród trzech badanych europejskich tematycznych parków rozrywki najbardziej znany był 
Disneyland (98,5%) oraz Legoland (90,8%). Najmniej znanym parkiem okazał się Park Asterixa 
(32,3%). Tematyczne parki rozrywki odwiedziło 30,8% ankietowanych, najwięcej osób Disneyland 
Resort Paris (57,1%), następnie Legoland Billund (19%) i Park Asterixa (14,3%). Ponad 2/3 bada-
nych (67,7%) uznało, że tematyczne parki rozrywki są bardziej atrakcyjne niż zwykłe. Przeciwnego 
zdania było 10,8% ankietowanych. Pozostali nie potrafi wyrazić opinii w tym zakresie. 

Wśród ankietowanych 95,4% wyraziło chęć odwiedzenia tematycznego parku rozrywki 
w przyszłości. Disneyland Resort Paris chciałoby odwiedzić 80,6%, następnie Legoland Billund 
(59,7%) i Park Asterixa (51,6%). 

Znajomość oferty atrakcji turystycznych kształtowała się na różnym poziomie: od 58,5% 
w przypadku Dinseylandu, przez 24,6% dla Legolandu, do 18,5% w odniesieniu do Parku Asterix. 
Ankietowani w pytaniu wielokrotnego wyboru zostali poproszeni o wybór najbardziej interesu-
jących – w ich opinii – atrakcji. Bez względu na rodzaj parku najczęściej wybierano kolejki gór-
skie (84,6–86,2%), atrakcje wodne (80–81,5%) oraz atrakcje z dreszczykiem emocji (72,3–75,4%). 
Najmniej osób wybrało wystawy (24,6–30,8%) oraz atrakcje rodzinne (16,9–24,6%).

tabela 2. Zainteresowanie atrakcjami turystycznymi w tematycznych parkach rozrywki (w %)

Wyszczególnienie Legoland Disneyland Park Asterixa

Kolejki górskie 86,2 87,7 84,6
Atrakcje z dreszczykiem emocji 72,3 75,4 73,8
Atrakcje wodne 80,0 81,5 80,0
Atrakcje rodzinne 16,9 21,5 24,6
Zadaszone atrakcje interaktywne 43,1 44,6 47,7
Wystawy 27,7 30,8 24,6
Występy i pokazy na żywo 33,8 38,5 35,4

Możliwe wielokrotne odpowiedzi.

Źródło: badanie własne 2015, N = 65.

Specyfika europejskich tematycznych parków rozrywki oraz fakt ich odwiedzania przez tu-
rystów z Polski determinuje konieczność korzystania z zagospodarowania turystycznego: bazy 
noclegowej i gastronomicznej. 

Chęć skorzystania z noclegu w Legolandzie wyraziło 21,5%. Jednocześnie 43,1% ankietowa-
nych wyraziło chęć wybrania dłuższego niż jednodniowy wstępu do parku. Taką możliwość za-
pewniają dwa obiekty noclegowe: Hotel Legoland oraz Legoland Holiday Village. Hotel Legoland 
(czterogwiazdkowy) oferuje apartamenty oraz pokoje tematyczne, np. Lego Friendsroom (pokój 
w wystroju domku na drzewie), Pirateroom (styl piratów), Adventure room (styl poszukiwaczy 
przygód), Princessroom (styl księżniczek), Knight room (styl komnaty rycerskiej), Kingdomroom 
(styl średniowiecznego zamku królewskiego). Drugi z obiektów, Legoland Holiday Village, po-
dzielony jest na 3 części: Pirates Inn, Wild West Cabins i Campsites (Legoland...).
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Z oferty noclegowej Disneylandu chciało skorzystać 20% ankietowanych. Dłuższy niż 1-dnio-
wy pobyt w Disneylandzie wybrałoby 52,3% respondentów. Dla 47,7% pobyt jednodniowy byłby 
wystarczający. Disneyland Resort Paris oferuje gościom nocleg w siedmiu hotelach należących do 
parku: Disneyland Hotel, 5-gwiazdkowy obiekt w wiktoriańskim stylu położony przy wejściu do 
parku, Disney’s Hotel New York nawiązujący stylistyką do drapaczy chmur (4 gwiazdki), Disney’s 
Newport Bay Club, 3-gwiazdkowy hotel w stylu nadmorskiej posiadłości z lat 20. ubiegłego wie-
ku, Disney’s Sequoia Lodge, hotel 3-gwiazdkowy, stylowo nawiązujący do drewnianych górskich 
ośrodków, Disney’s Hotel Cheyenne, 2-gwiazdkowy w stylu drewnianych budynków z Dzikiego 
Zachodu, Disney’s Hotel Santa Fe, 2-gwiazdkowy w stylu amerykańskich moteli w tematyce mo-
toryzacyjnej oraz Disney’s Davy Crockett Ranch, który składa się z małych drewnianych domków 
sypialnianych (www.disneylandparis.com).

Tylko 21,5% badanych było zainteresowanych skorzystaniem z oferty noclegowej w Parku 
Asterixa. Park posiada niewielki drewniany Hotel Des Trois Hiboux, klasyfikowany na 3 gwiazdki. 
Na dłuższy niż jednodniowy wstęp do parku zdecydowałoby się 36,9% ankietowanych. Pozostali 
nie byliby zainteresowani.

tematyczne parki rozrywki w polsce – perspektywa turystów 
Pierwszym badanym tematycznym parkiem rozrywki w Polsce był Bałtów – największy 

kompleks turystyczny w kraju i najczęściej odwiedzana atrakcja województwa świętokrzyskiego. 
Kompleks podzielono na 12 obszarów tematycznych, które co roku odwiedza ponad 200 tysię-
cy turystów (Kotal, Rościszewska). Obszar obiektu to ponad 40 ha, na których można zobaczyć 
ekosafari, oceanarium prehistoryczne, jurajską ścieżkę edukacyjną, krainę koni i park rozryw-
ki. Obiekt jest całoroczny. W czasie zimowym funkcjonuje stacja narciarska, oferująca sześć tras 
o różnej długości, trzy wyciągi i wioskę Świętego Mikołaja. Na bazę noclegową składają się domki 
turystyczne typu schroniskowego i rodzinnego oraz 4 domki typu willowego. 

Drugi obiekt to Western City usytuowany w Karpaczu. Jest to park tematyczny, którego te-
mat przewodni to western i kowboje. Park rozciąga się na powierzchni 65 ha, w tym 5 ha to tereny 
rekreacyjne, reszta – rozległe pastwiska dla koni i bydła. Główne atrakcje parku to stadnina koni 
(ok. 40 sztuk), saloon – jako główny obiekt bazy gastronomicznej – prowadzony przez prawdziwe 
„saloonowe” dziewczyny, sklep kolonialny i poczta. Obiekt jest całoroczny: w okresie letnim or-
ganizowane są wydarzenia rodzinne i zawody jazdy konnej, a w okresie zimowym – Mistrzostwa 
Polski w skiringu, kuligi, nauka jazdy konnej czy bal sylwestrowy w stylu country. Na bazę nocle-
gową składają się Pensjonat Palomino oraz domki typu rodzinnego.

Ostatnim badanym obiektem było Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie. Obiekt zajmuje 
powierzchnię 26 ha, a oferta skierowana jest do odwiedzających w każdym wieku. Atrakcjami 
są m.in. karuzele, dmuchane zamki, rollercoaster, ześlizg do wody, gwiazda duża i inne. Obiekt 
działa sezonowo od końca maja do końca września. Wejście na teren parku odbywa się na zasadzie 
pay-for-one, czyli jeden bilet daje możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji. Możliwy jest też 
zakup tzw. season pass (karnet sezonowy), biletu seniora lub dla grup zorganizowanych. Na bazę 
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gastronomiczną składają się punkty typu fast food. Park z ponad 50-letnią tradycją dzisiaj potrze-
buje jedynie unowocześnienia wystroju i modernizacji oferty. 

Korzystanie z polskich parków cechuje przede wszystkim indywidualny charakter wyjaz-
dów (94,3% badanych). W badanej populacji przeważały wyjazdy z rodziną, w tym z dziećmi 
(69% respondentów) oraz ze znajomymi (11%) (rys. 1). Liczna frekwencja rodzin z dziećmi wynika 
z oferty nastawionej na atrakcje skierowane do dzieci. Wśród badanych dominowali turyści polscy 
(99%), w tym prawie połowa (48%) to turyści lokalni, z najbliższej okolicy; mniej odwiedzających 
było z sąsiednich województw (22%) i dalszych regionów (30%).

Głównym źródłem informacji na temat odwiedzanych obiektów były doświadczenia i relacje 
znajomych (34%), doświadczenia własne (29%) i internet (23%). Mniejszym zaufaniem cieszyła się 
literatura, w tym przewodniki, ulotki (ok. 13%); tylko 1% osób korzystało z usług biura podróży. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rodzinny wyjazd na weekend

Dzień wolny w pracy

Chęć poznania czegoś nowego

Ucieczka od codzienności

Odpoczynek i relaks/rozrywka

Edukacja

Łatwy dostep

Inne

JuraPark Western City Śląskie Wesołe Miasteczko

rysunek 1. Główne motywy przyjazdu do parku

Źródło: badanie własne 2013, N = 300.
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Śląskie Wesołe Miasteczko Western City JuraPark

rysunek 2. Długość pobytu na terenie obiektu

Źródło: badanie własne 2013, N = 300.
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Badane parki (Jura Park, Western City i Śląskie Wesołe Miasteczko) stanowiły główny cel 
podróży dla 70% odwiedzających, dla pozostałych były raczej „obiektami po drodze” w trakcie 
odwiedzin lub podróży do innej destynacji.

Dominującym motywem przyjazdu do badanych obiektów była potrzeba relaksu i odpoczyn-
ku, potrzeba ucieczki od codzienności. Wskazywano również na rodzinny wyjazd na weekend 
oraz konieczność odwiedzenia danego obiektu, co określano jako „must see”. 

Czas spędzony w badanych obiektach wynosił około 5–6 godzin (rys. 2). Wskazywano na 
optymalność tak długiego pobytu ze względu na konieczność zobaczenia lub skorzystania z naj-
bardziej pożądanych atrakcji. 

podsumowanie
Dynamiczne zmiany zachodzące w światowej turystyce determinują działania zmierzające do 

zapewnienia turystom atrakcji postrzeganych jako sposób na przyjemne spędzenie wolnego czasu, 
wywołanie zaciekawienia, propagowanie edukacji i zapewnienie rozrywki. Ewolucja parków roz-
rywki i ich subkategorii, jaką są tematyczne parki rozrywki, wskazuje na postępującą specjalizację 
i koncentrację tematyczną. Jednocześnie obserwuje się dążenie do oferowania pobytów dłuższych 
niż jeden dzień, co jest możliwe dzięki zmieniającemu się zagospodarowaniu turystycznemu. 
Takie działania, odnoszące się do specjalizacji i koncentracji, należy przyjąć jako imperatyw dla 
zwiększenia ruchu turystycznego i promocji określonych destynacji. 
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theme parks in europe and poland  
in the tourists perception

Keywords cultural tourism, theme park, consumer, destination

Abstract The article presents the essence of theme park with particular emphasis on the theme parks as 
a complementary element forming and complementing a cultural tourism. Area of interest took over 
Poland and Europe. The theoretical part describes drafted aspects of the examined issues concerning 
concepts, definitions, models and the character of the functioning. The practical part presents the 
results of own research concerning tourist behavior, the perception of visited tourist attractions and 
profile of visitors. 
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Streszczenie Współcześnie turystyka staje się jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi gospo-
darki. Wiele państw i regionów upatruje w niej możliwości uzyskiwania znaczących 
dochodów. Z tego powodu kreuje się zupełnie nowe atrakcje, ruch turystyczny zaś jest 
wnikliwie monitorowany i analizowany. Tworzy się listy rankingowe największych 
atrakcji turystycznych. Jednak podstawą opracowania takich zestawień jest najczęściej 
liczba sprzedanych biletów w danym obiekcie w ciągu roku. Ostatecznie zatem takie in-
wentarze niekoniecznie prawidłowo odzwierciedlają postrzeganie przez turystów atrak-
cyjności poszczególnych obiektów. Poza tym, niektóre hity turystyczne ze względów 
ekologicznych bądź powodów technicznych, mogą nie mieć możliwości do zwiększania 
natężenia ruchu turystycznego. Dlatego w województwie świętokrzyskim, wśród tury-
stów zwiedzających jeden z obiektów cieszących się w ostatnich latach wielką popular-
nością przeprowadzono badanie przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego kwestio-
nariusza. Celem studiów było uzyskanie opinii turystów na temat największych atrakcji 
turystycznych w regionie. Wyniki prac badawczych wskazują, że turyści za największą 
atrakcję w regionie świętokrzyskim uważają Góry Świętokrzyskie, zaś w ich obrębie 
szczególne znaczenie ma Święty Krzyż. Jednakże należy podkreślić, że coraz większa 
grupa turystów jako bardzo znaczące atrakcje turystyczne wskazuje także wcześniej nie-
istniejące lub mało znane atrakcje, wśród których wyraźnie dominuje Bałtów.

Wprowadzenie
Region Świętokrzyski, który dla uproszczenia autorzy niniejszej pracy utożsamiają z zasię-

giem administracyjnym województwa świętokrzyskiego, należy do terenów o znaczących walorach 
turystycznych i ugruntowanym znaczeniu w turystyce (Kruczek, 2002, s. 288; Lijewski i in., 2008, 
s. 384). Poza tym obszar ten cechuje się ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczo-kulturowymi 
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(Jastrzębski, 2008; Zieliński, 2007). Biorąc pod uwagę fakt, że turystyka jest dynamicznie roz-
wijającą się gałęzią gospodarki (Gołembski, 2002, s. 435) nie dziwi, że wiele regionów (w tym 
i region świętokrzyski) upatruje w niej możliwości uzyskiwania znaczących dochodów. Z tego też 
powodu w województwie świętokrzyskim ruch turystyczny jest precyzyjnie i szczegółowo badany. 
Tworzone są statystyki, listy rankingowe, porównania oraz analizy ruchu turystycznego, które dają 
możliwość udoskonalenia zarówno poszczególnych obiektów, jak i czynników wpływających na 
atrakcyjność turystyczną regionu.

Wśród zwiedzających jedno z cieszących się w ostatnich latach wielką popularnością miejsc 
turystycznych przeprowadzono badanie mające na celu sprecyzowanie, które z atrakcji wojewódz-
twa świętokrzyskiego turyści zaliczają do największych. Takie badania wydają się być niezmier-
nie istotne, bowiem zarówno przestrzeń turystyczna, jak i postrzeganie jej atrakcyjności podlega 
nieustannym zmianom.

przedmiot badań i zastosowane metody
Badaniami ankietowanymi objęto turystów odwiedzających Zespół Pałacowy w Kurozwękach. 

Miejscowość, w której znajduje się ten obiekt, jest zlokalizowana w południowo-wschodniej części 
województwa świętokrzyskiego (rys. 1). Miejsce to do niedawna nie wzbudzało zainteresowania tu-
rystów, obecnie zaś Kurozwęki stają się atrakcją o ponadregionalnym znaczeniu (Zieliński, 2012b) 
i są chętnie odwiedzane przez dziesiątki tysięcy turystów (rys. 2) z różnych zakątków Polski (rys. 3). 
Kurozwęki swój sukces turystyczny zawdzięczają pałacowi, który powrócił w ręce spadkobierców 
i przeszedł generalny remont, a otaczający go park odzyskał urok. W odrestaurowanej posiadłości 
stworzono szereg inwestycji, na bazie których powstał Zespół Pałacowy. Warto jeszcze podkreślić, 
że w ostatnich latach większego znaczenia w turystyce nabierają także inne obszary zlokalizowane 

rysunek 1. Położenie obszaru badań na tle mapy konturowej Polski z podziałem administracyjnym na 

województwa

Źródło: opracowanie własne.
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w południowo-wschodniej (Zieliński, 2010, 2012a) i południowej (Zieliński, Czerwiński, 2013a, b) 
części województwa świętokrzyskiego.
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rysunek 2. Liczba turystów odwiedzających Zespół Pałacowy w Kurozwękach w latach 2011–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

rysunek 3. Obszary, z których turyści przyjeżdżają do Kurozwęk według podziału administracyjnego Polski na 

województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

Jedną z wielu atrakcji Kurozwęk, cieszącą się dużym zainteresowaniem, jest labirynt tworzo-
ny w kukurydzy i konopi. Obiekt ten funkcjonuje przez około 3 miesiące w roku. Jednak w tym 
czasie może go odwiedzić nawet kilkanaście tysięcy osób. Turyści po pokonaniu labiryntu, za-
chęceni nagrodami, wypełniają specjalny kwestionariusz ze swoimi adresami. Wykorzystywane 
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są one w celu ustalenia miejsc, z których zwiedzający przyjeżdżają. Zawarte w kwestionariuszu 
odpowiedzi są dodatkowym źródłem informacji i przedmiotem analiz. Polecenia są tak sformuło-
wane, aby nie sugerowały jakichkolwiek odpowiedzi i nadawały badaniom możliwie jak najwięk-
szy obiektywizm.

Zadaniem ankietowanych było udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione polecenia:
1. Wymienić największe atrakcje turystyczne w regionie świętokrzyskim.
2. Wymienić miejsca, które warto zobaczyć w okolicy Kurozwęk.
Poza tym turyści określi swój wiek, długość czasu turystycznego pobytu na ziemi świętokrzy-

skiej i precyzowali źródła informacji, które skłoniły ich do przyjazdu do Kurozwęk. Przedmiotem 
przeprowadzonych analiz było 2503 kwestionariuszy pozostawionych przez turystów w Zespole 
Pałacowym w Kurozwękach w 2014 roku.

Wyniki badań
Wyniki badań wskazują, że Zespół Pałacowy w Kurozwękach, w którym przeprowadzono 

badanie, ma ugruntowaną i solidną pozycję turystyczną. Jest jedną z ważniejszych atrakcji woje-
wództwa świętokrzyskiego. Od szeregu lat cieszy się znaczącą popularnością, którą potwierdzają 
dziesiątki tysięcy turystów odwiedzających rocznie Kurozwęki (rys. 2). Ta znacząca liczba tury-
stów nadaje ponadregionalny charakter, o czym świadczy fakt, że 56,5% odwiedzających omawia-
ny obiekt pochodzi spoza województwa świętokrzyskiego (rys. 3). Turyści przyjeżdżają tu głównie 
z województwa małopolskiego (12,2%), podkarpackiego (11,9%), mazowieckiego (11,1%). Poza 
tym zauważono wyraźny wzrost liczby turystów z województwa zachodniopomorskiego (5,2%) 
i dolnośląskiego (3,5%) w stosunku do odwiedzających z 2010 roku (Zieliński, 2012b). Zanotowano 
również odwiedzających spoza Polski, m.in. z Czech, Szwecji, a nawet z USA.

50% gości przebywa tutaj jedynie zatrzymując się podczas przejazdu. Z kolei 23% na zwie-
dzanie Kurozwęk poświęca jeden dzień, a 16% tydzień lub dłużej. 

Turyści z reguły pobyt w Kurozwękach oceniają celująco i bardzo dobrze (95%). Przyjazd do 
Kurozwęk wybierają głównie ludzie młodzi. Turyści do 25 roku życia stanowią 49%, a grupa osób 
w wieku od 25 do 45 lat stanowi 42%. 

Źródłem wiedzy o atrakcjach turystycznych w Kurozwękach zasadniczo są znajomi (41%), 
internet (36%) oraz prasa (9%), telewizja i radio (7%), a także różne publikacje (5%).

Według przeważającej większości ankietowanych Góry Świętokrzyskie są największą atrak-
cją regionu świętokrzyskiego. Są one też bardzo mocno kojarzone z województwem. Poza tym 
wiąże się z nimi nie tylko wiele faktów historycznych, ale również legend, wierzeń czy obrzędów. 
Najlepiej znanym miejscem w Górach Świętokrzyskich jest Święty Krzyż, na którym znajduje się 
bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego (fot. 1). Miejsce to 
jest zarazem najstarszym sanktuarium w Polsce. Założenie opactwa przypisuje się Bolesławowi 
Chrobremu, zaś sam klasztor i romański kościół ufundowany został przez Bolesława Krzywoustego. 
Jest to obiekt wielu pielgrzymek zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. W 2006 roku bardzo 
uroczyście obchodzono tysiąclecie istnienia tejże świątyni. Natomiast w 2014 roku odbudowano 
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wierzę kościelną, która jest doskonałym punktem widokowym na rozległą i niezwykle malowni-
czą okolicę. Ponadto, w obrębie Gór Świętokrzyskich turyści za znaczące atrakcje uważają: Św. 
Katarzynę, Nową Słupię oraz najwyższy punkt Łysogór – Górę Łysicę, której wysokość sięga 612 m 
n.p.m. i jednocześnie jest najwyżej położonym punktem w całym pasie Wyżyn Środkowopolskich. 
Zainteresowaniem turystów cieszy się także niewielkie miasteczko Bodzentyn, leżące u północne-
go podnóża Gór Świętokrzyskich oraz osobliwości przyrodnicze gór, a w szczególności gołoborza. 
Stanowią je swoiste pokrywy stokowe, składające się z lekko redeponowanego rumoszu skalnego. 
Swe powstanie zawdzięczają procesom mrozowym, a w szczególności zamarzaniu i rozmarzaniu 
podłoża, które doprowadziło do rozpadu blokowego skał.

Fotografia 1. Klasztor na Świętym Krzyżu (fot. A. Zieliński)

Godne uwagi jest, że co piąty z ankietowanych turystów za jedną z największych atrakcji 
wymienił Jaskinię Raj. Jest to niewielka, wapienna jaskinia krasowa o długości ok. 240 m. Zaczęła 
powstawać już w dewonie (ok. 350 mln lat temu) i rozwijać się w późnym trzeciorzędzie i czwar-
torzędzie. Mimo nieznacznej wielkości obiekt ten wyróżnia się dobrze zachowaną i bogatą szatą 
naciekową. Ciekawostką jest, że zamieszkiwana była ona przez neandertalczyków. Jako obiekt tu-
rystyczny funkcjonuje już kilkadziesiąt lat. Rocznie odwiedza ją około 95 tys. osób (dane z Urzędu 
Marszałkowskiego z 2014 roku). Jednak, mimo że atrakcja ta cieszy się wielkim uznaniem wśród 
turystów, ze względów ekologicznych ich liczba nie powinna być zwiększana, aby zbyt mocno nie 
zakłócać naturalnych rytmów funkcjonowania jaskini.
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Niezwykle fascynującym dla zwiedzających obiektem jest Kompleks Turystyczny w Bałtowie. 
Jest on doskonałym przykładem na to, że nawet w miejscowości o pierwotnie małej atrakcyjności 
turystycznej można stworzyć i wykreować niezwykle interesujący produkt, do którego przybywają 
turyści z całej Polski. Na terenie tego kompleksu znajduje się park, w którym można obejrzeć m.in. 
makiety dinozaurów w naturalnych wymiarach. Ścieżki spacerowe podzielone są na odcinki, które 
reprezentują kolejne epoki geologiczne Ziemi, począwszy od kambru, do momentu pojawienia się 
człowieka w neolicie. Obecnie na terenie parku znajduje się około czterdziestu modeli dinozaurów 
(największy z nich – diplodok –mierzy około 26 metrów długości) z okresu triasu, jury i kredy. 
Ponadto, na terenie parku znajduje się również muzeum, w którym wystawione są skamieniało-
ści z okresu jurajskiego, w tym między innymi tropy dinozaurów znalezione w innych miejsco-
wościach regionu świętokrzyskiego. Zimą funkcjonuje Stacja Narciarska Szwajcaria Bałtowska. 
Jest to ośrodek narciarski z wyciągiem krzesełkowym, dwoma wyciągami orczykowymi, dwoma 
wyciągami dla dzieci oraz sześcioma trasami o łącznej długości ok. 4 km. Istnieje tam również 
wiele innych ciekawych obiektów, spełniających oczekiwania turystów w różnym wieku. Warto 
podkreślić, że wokół Jura Parku nieustannie prowadzone są dalsze liczne inwestycje. Mają one na 
celu poszerzanie oferty turystycznej o nowe atrakcje. Obecnie Bałtowski Kompleks Turystyczny 
jest największym obiektem rozrywkowym w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że badania ankietowe 
odzwierciedliły sukces tego miejsca.

Do największych atrakcji regionu świętokrzyskiego turyści zaliczają także zamek w Chęcinach 
oraz okoliczne obiekty turystyczne wykreowane w ostatnich latach (Centrum Nauki Leonardo 
da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach), 
a także skansen w Tokarni cieszący się niezmiennie dużą popularnością. Po rewitalizacji chęciń-
skiego zamku i miasta Chęciny wyraźnie zanotowano wzrost turystycznego zainteresowania tymi 
obiektami. 

Kolejnym miejscem, którego walory dostrzegli badani, jest zamek Krzyżtopór w Ujeździe. 
Jest to jedyna w swoim rodzaju budowla ukazująca wielkie bogactwo i przepych swojego funda-
tora, Krzysztofa Ossolińskiego. Pomimo że obecnie budowla ma status trwałej ruiny, imponuje 
rozmiarami. W jej skład wchodzi majestatyczny zamek oraz obszerne fortyfikacje: bastiony, fosa, 
ślady umocnień i mostów (fot. 2). 

Biorąc pod uwagę najbliższe okolice Kurozwęk, największym uznaniem cieszył się Szydłów. 
Jest to historyczne miasto z licznymi zabytkami (średniowieczny zespół miejski i zachowane na 
długości 700 m mury obronne z blankami i strzelnicami z XIV w.). Niestety, z trzech prowa-
dzących do miasta bram zachowała się jedynie Brama Krakowska z XIV wieku (fot. 3). Bardzo 
cennym zabytkiem miasteczka jest również późnorenesansowa synagoga z XVI wieku, która jest 
najstarszą zachowaną bożnicą w regionie świętokrzyskim i jedną z najstarszych w Polsce (fot. 4).
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Fotografia 2. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (fot. A. Zieliński)

Fotografia 3. Brama Krakowska w Szydłowie (fot. A. Zieliński)
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Fotografia 4. Synagoga w Szydłowie (fot. A. Zieliński)

Poza tym za miejsca bardzo interesujące w regionie świętokrzyskim ankietowani uznali 
jeszcze Sandomierz. Zainteresowanie Sandomierzem szczególnie wzrosło po emisji popularnego 
serialu telewizyjnego Ojciec Mateusz, którego akcja rozgrywa się właśnie w tym mieście. W dal-
szej kolejności turyści wskazywali Pacanów, bowiem w miejscowości tej funkcjonuje od kilku 
lat Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, a poza tym samo miasteczko zaczyna być 
uważane za polską stolicę bajek. 

Za kolejne z liczących się atrakcji regionu świętokrzyskiego badani podawali imprezy plene-
rowe. Największą popularnością cieszyły się Dymarki Świętokrzyskie odbywające się w Nowej 
Słupi i Święto Śliwki organizowane w Szydłowie. Dymarki Świętokrzyskie to dwudniowe wy-
darzenie o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Główną jego atrakcją jest pokaz wytopu żelaza, 
który przeprowadzany jest w piecach ziemnych metodą sprzed 2000 lat. Natomiast Święto Śliwki 
to cykl prezentacji promujących rejon (największy w Polsce obszar z sadami śliwkowymi) oraz 
podkreślających specyfikę i atrakcyjność Szydłowa. Na licznych stoiskach można degustować re-
gionalne potrawy, których głównym składnikiem jest szydłowska śliwka. Wśród niektórych gości 
odwiedzających Szydłów uznaniem cieszy się także miejscowa nalewka. Szydłowska „śliwowi-
ca” produkowana jest według starej receptury. Niezwykłą atrakcją jest również pokaz suszenia 
owoców starodawną metodą ziemną na tzw. laskach. W dalszej kolejności badani jako atrakcje 
turystyczne wymieniali pokamedulski klasztor w Rytwianach, zalew w Chańczy na rzece Czarnej 
Staszowskiej oraz najbliższe powiatowe miasto – Staszów.
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Wyniki badań dokumentują, że opisywany region świętokrzyski staje się coraz bardziej 
atrakcyjny dla turystów. Uznanie i rozgłos wśród zwiedzających zyskują zarówno znane wcześniej 
przestrzenie turystyczne, jak i zupełnie od podstaw stworzone obiekty. Istotnym ograniczeniem 
dynamiki rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim jest w niektórych częściach tego 
regionu nie najlepsza strategia promocji walorów turystycznych (Zieliński, 2003, 2011, 2012a). 
Jednak mimo tego, turyści korzystając z opinii znajomych oraz źródeł internetowych mają dosta-
tecznie dobrą wiedzę o największych atrakcjach turystycznych województwa świętokrzyskiego.

podsumowanie
Kurozwęki to niewielka miejscowość, położona nieco marginalnie w południowo-wschodniej 

części województwa świętokrzyskiego. Zlokalizowana jest przy drodze łączącej niezbyt duże mia-
sta powiatowe Jędrzejów i Staszów, jednak mimo tego co roku odwiedzana jest przez dziesiątki 
tysięcy turystów z różnych regionów Polski. Fakt ten wymownie potwierdza, że Zespół Pałacowy 
w Kurozwękach jest ponadregionalną atrakcją turystyczną. W związku z powyższym, przeprowa-
dzone badania opierające się na 2503 kwestionariuszach, mają obiektywny charakter. Wyniki stu-
diów dokumentują bowiem, w jaki sposób turyści postrzegają różne miejsca i które z nich typują 
jako najatrakcyjniejsze obiekty turystyczne w regionie świętokrzyskim. Analiza taka wydaje się 
być bardzo wartościowa, bowiem opiera się na opinii osób najbardziej zainteresowanych – samych 
turystów. Interesujące jest, że przybysze zamieszkujący nawet odległe regiony Polski mają gene-
ralnie dobre rozeznanie o atrakcyjności turystycznej województwa świętokrzyskiego. 

Badania potwierdzają, że największym atutem regionu są Góry Świętokrzyskie, które nadają 
unikatowość i wyjątkową specyfikę całemu regionowi. Z jednej strony są pełne tajemnic, licznych 
legend oraz starych obrzędów i wierzeń, zaś z drugiej – szczególnych osobliwości przyrodniczych, 
które sprawiają, że znaczna powierzchnia województwa świętokrzyskiego jest rajem dla tury-
stów o różnorodnych zainteresowaniach. Przestrzeń taka doskonale nadaje się także do inicjowa-
nia nowych projektów turystycznych. Znakomitym tego przykładem jest Kompleks Turystyczny 
w Bałtowie, Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Centrum 
Nauki Leonardo da Vinci czy Park Miniatur w Krajnie. Obiekty te w doskonały sposób wzbogaca-
ją atrakcyjność miejsc, w których funkcjonują.

Wielką rolę na opisywanym terenie odgrywają zabytki architektury, których również nie bra-
kuje. Zamki w Ujeździe i Chęcinach przyciągają swoim majestatem i bogatą historią. 

Warto podkreślić, że inicjatywy mające potencjał „ściągania” ogromnej liczby turystów 
z różnych stron Polski mogą się przyczynić do podjęcia jeszcze bardziej wzmożonych działań na 
rzecz dalszego rozwoju turystyki. W konsekwencji takie działania podniosą wartość i atrakcyjność 
turystyczną opisywanego obszaru. Mogą spowodować także wydłużenie czasu pobytu turystów 
w regionie, jak również podnieść wartość regionu w opinii jego mieszkańców (Niezgoda, 2011). 
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greatest tourist attractions  
in śWiętokrzyskie voivodeship by the tourists’ opinions

Keywords the greatest tourist attractions, świętokrzyskie voivodeship, tourists, survey research

Abstract Nowadays, tourism is becoming one of the most dynamically developing part of the economy. Many 
countries and regions are seeing it as a source of significant revenue. For this reason all the time there 
are creating a lot of new attractions and touristic objects. Tourism is greatly carefully monitored and 
analyzed. The ranking list of the greatest touristic attractions are being created. The basis for the 
development of such rankings is the number of tickets sold in individual objects. Therefore, in one of 
the most popular touristic object in świętokrzyskie voivodeship anonymous survey was conducted. 
The aim of the study was receiving tourists’ opinion about the biggest attractions in region. Results 
indicate that tourism in this area is identified with Świętokrzyskie Mountains. What is important, 
many tourists mentions new, objects, witch the most popular is Bałtów.

Translated by Katarzyna Janeczko
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Streszczenie Celem badania było poznanie sposobów organizacji żywienia przez osoby uczestniczące 
w niezorganizowanych wyjazdach turystyczno-wypoczynkowych. Badanie zrealizowa-
no w październiku 2014 roku, metodą ankietową, na próbie 367 respondentów w wieku 
15 i więcej lat. Stwierdzono, iż blisko połowa respondentów przygotowywała posiłki 
przeważnie lub wyłącznie we własnym zakresie, co czwarty badany mniej więcej w tych 
samych proporcjach robił to samodzielnie oraz korzystał z usług gastronomicznych 
i zbliżony odsetek jadał posiłki przeważnie lub wyłącznie w lokalach gastronomicznych. 
Odnotowano różnice jeśli chodzi o preferowane miejsca konsumpcji poszczególnych 
posiłków. Skłonność do korzystania z usług gastronomicznych przez turystów malała 
wraz wiekiem, wielkością miejsca zamieszkania, wagą przywiązywaną do żywienia 
oraz długością wyjazdu, natomiast rosła wraz ze wzrostem dochodu. Główną motywacją 
do spożywania posiłków w gastronomii była dla badanych osób wygoda oraz możliwość 
spędzenia czasu w atrakcyjny sposób, zaś do samodzielnego przygotowywania posił-
ków – niższe koszty. W opinii respondentów posiłki spożywane podczas wyjazdów mają 
niższą wartość odżywczą, wyższą wartość energetyczną, jadane są w innych porach, ale 
bardziej regularnie niż zazwyczaj. 

Wprowadzenie
Turystyka to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną cza-

sową zmianą miejsca pobytu. Jest to zespół działań, które wynikają z podróży i pobytu osób 
przyjezdnych, o ile nie występuje w związku z tym osiedlenie i podjęcie działalności zarobko-
wej (Przecławski, 2009, s. 27). Aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia 
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mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Turystyka jest także ważnym 
obszarem aktywności gospodarczej. Udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na po-
ziomie 5–6%, z zatrudnieniem szacowanym na ok. 760 tys. (4,7% ogółu pracujących), przy czym 
ok. 170–200 tys. osób zatrudnionych jest w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (Program rozwoju…, 2015).

Jedną z form turystyki jest turystyka wypoczynkowa. Zainteresowanie tym typem wyjazdów 
wśród polskich konsumentów systematycznie rośnie. Według danych COBOS w roku 2014 ponad 
połowa (53%) dorosłych Polaków wypoczywała poza miejscem zamieszkania przynajmniej 2 dni. 
Najczęściej były to wyjazdy krajowe (46% ogółu, 87% wyjeżdżających w celach wypoczynko-
wych), rzadziej zagraniczne (18% ogółu, 33% wyjeżdżających). Największą grupę wypoczywającą 
poza miejscem stałego zamieszkania stanowiły osoby, które skorzystały z takiego wyjazdu tylko 
raz (42% wyjeżdżających, 22% ogółu), a najczęstszym deklarowanym powodem ograniczenia czę-
stości wyjazdów bądź rezygnacji z nich był brak pieniędzy. Najczęściej z wyjazdów wypoczyn-
kowych korzystali kierownicy i specjaliści (91%), pracownicy administracyjno-biurowi (80%), 
uczniowie i studenci (79%) oraz personel średniego szczebla i technicy (75%). Grupą zawodową 
sporadycznie korzystającą z wyjazdów wypoczynkowych byli rolnicy indywidualni (16%), rzadko 
korzystali z nich także renciści (25%), bezrobotni (30%) oraz emeryci (34,5). Najczęściej odwie-
dzanymi regionami były województwa pomorskie i małopolskie, na kolejnych miejscach znalazły 
się województwa: zachodniopomorskie, śląskie i dolnośląskie. Jeżeli chodzi o plany wyjazdowe 
na rok 2015, to w porównaniu rokiem 2014 o 6 p.p. więcej dorosłych Polaków planowało wyjechać 
poza miejsce stałego zamieszkania w celach wypoczynkowych lub turystycznych (Badora, 2015). 

Rynek turystyczny charakteryzuje specyficznymi cechami, wśród którzy wymienić można: 
przewagę usług nad dobrami, występowanie łącznego popytu na dobra i usługi, kształtowanie się 
rynku turystycznego zarówno w miejscu zamieszkania, jak w miejscu czasowego pobytu, sezono-
wość występowania popytu (Milewski, 2013, s. 32). 

Na zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych wpływ wywierają różnorodne 
czynniki, działające na każdego konsumenta z różną siłą, co jest związane z indywidualnymi ce-
chami jednostki (Żelazna, 2012, s. 27). W efekcie ich oddziaływania konsumenci zgłaszają różno-
rodne potrzeby w odniesieniu do oferty turystycznej. W odpowiedzi na nie rynek oferuje usługi 
turystyczne, czyli wszelkie społecznie pożyteczne czynności służące zaspokajaniu materialnych 
i niematerialnych potrzeb turystycznych człowieka (Gaworecki, 2013, s. 56). 

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o usługach turystycznych, do głównych części skła-
dowych usług turystycznych należą usługi przewodnickie, hotelarskie i wszystkie inne świadczo-
ne turystom lub odwiedzającym. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności zadania realizowane 
w obszarze turystyki związane są najbardziej z dwiema sekcjami, a mianowicie sekcją H, obejmu-
jąca transport i gospodarkę magazynową, oraz sekcją I, dotyczącą działalności związanej z zakwa-
terowaniem i usługami gastronomicznymi (Panasiuk, 2008, s. 25–33). Nie wyczerpuje to jednak 
zakresu usług nabywanych przez konsumentów w ramach oferty turystycznej. W literaturze fa-
chowej wymieniane jest bowiem znacznie szersze ich spektrum, a mianowicie: usługi transporto-
we, noclegowe, gastronomiczne, wypoczynkowe i rekreacyjno-sportowe, sanatoryjne (medyczne, 
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lecznicze), informacyjne i pośrednictwa, przewodnickie i pilotażowe, biznesowe i konferencyjne, 
kulturalno-rozrywkowe itp. (Łazarek, 1999, s. 15; Mikuta, Żelazna, 2004, s. 13; Czubała, 2006, 
s.10; Świątkowska, 2008, s. 20; Świstak, Tul-Krzyszczuk, 2013, s. 16–17). 

Jednym z elementów oferty turystycznej są usługi gastronomiczne, polegające na zaspokaja-
niu potrzeb żywieniowych konsumentów poprzez sprzedaż gotowych potraw i napojów, stwarza-
nie warunków umożliwiających ich konsumpcję oraz świadczenie usług zaspokajających potrzeby 
w zakresie rozrywki, odpoczynku oraz psychicznej regeneracji sił (Sala, 2011, s. 12). 

Usługa gastronomiczna obejmuje dwa obszary działalności, a mianowicie produkcję (wytwa-
rzanie we własnym zakresie posiłków i napojów) i usługi (sprzedaż wytworzonych we własnym 
zakresie produktów, sprzedaż w roli pośrednika handlowego towarów zakupionych na rynku, or-
ganizacja usług rozrywkowych) (Kowalczuk, 2012, s. 21). 

W latach 2000–2014 w Polsce nastąpił rozwój rynku usług gastronomicznych. Wprawdzie 
odnotowano spadek liczby lokali ogółem (o blisko 20%), jednak w przypadku restauracji miał 
miejsce dwukrotny wzrost ich liczby, co świadczy o wzroście jakości oferty gastronomicznej. 
Systematycznie wzrastały także przychody z działalności gastronomicznej (o ponad 70%), a głów-
nym ich źródłem, z systematycznie rosnącym udziałem w strukturze, była produkcja gastrono-
miczna (75% w roku 2014) (GUS Roczniki…, 2001, 2015). 

Rosnące dochody Polaków sprawiają, że częściej korzystją oni z usług gastronomicznych, 
ponosząc na ten cel coraz większe wydatki (od 7,6 zł miesięcznie na osobę w roku 2000 do 26,5 zł 
w roku 2014) (GUS Budżety…, 2001, 2015). Oprócz czynnika ekonomicznego, wzrostowi popytu 
sprzyjają także uwarunkowania demograficzne (zwiększenie liczby 1 i 2-osobowych gospodarstw 
domowych, miejsce zamieszkania), społeczno-zawodowe (wzrost aktywnosci zawodowej kobiet), 
kulturowe (zmiany w stylu życia), marketingowe oraz gospodarcze (infrastruktura, poziom roz-
woju) (Imai, Brunett, Dwyet, 2009, s. 48–65). 

Jednym z czynników wzrostu popytu na usługi gastronomiczne jest rozwój turystyki. Zgodnie 
z piramidą potrzeb Maslowa, potrzeba żywieniowa, którą za ich pośrednictwem możemy zaspo-
koić, należy do podstawowych w hierarchii wszystkich potrzeb człowieka i dopiero po jej zaspo-
kojeniu człowiek dąży do realizacji innych potrzeb (Żelazna, Kowalczuk, Mikuta, 2002). Dobrze 
zaplanowane żywienie przyczynia się do sprawności fizycznej i psychicznej człowieka, co jest 
niezbędne w przypadku turysty. Co więcej, podróżując, spotyka się on z różnymi formami żywie-
nia, tak pod względem organizacyjnym, jak i kulturowym, co samo w sobie może być atrakcyjne 
poznawczo (Dominik, 2011, s. 5). Dlatego istotne jest poznanie zachowań żywieniowych turystów, 
w tym zakresu korzystania przez nich z usług gastronomicznych i ich preferencji w tym zakresie, 
co było celem badań podjętych przez autorkę. 

materiał i metodyka badania
Badanie zrealizowano w październiku 2014 roku, metodą ankietową (ankieta rozdawana), na 

próbie 367 respondentów w wieku 15 i więcej lat. Dobór próby miał charakter celowy – w badaniu 
wzięły udział osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyły w krajowym wyjeździe 
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turystyczno-rekreacyjnym (w przypadku wielu wyjazdów, odpowiedzi miały dotyczyć ostatniego 
z nich). 

Kwestionariusz ankiety zawierał 4 pytania, dotyczące:
 – organizacji poszczególnych posiłków (skala pozycyjna od 1 do 5; 1 – jadam wyłącznie 

w lokalach gastronomicznych; 2 – jadam przeważnie w lokalach gastronomicznych; 3 – ja-
dam w lokalach gastronomicznych i przygotowuję samodzielnie; 4 – przeważnie przygoto-
wuję samodzielnie; 5 – wyłącznie przygotowuję samodzielnie), 

 – lokali gastronomicznych, w których spożywane są posiłki (pytanie zamknięte wielokrot-
nego wyboru, skala nominalna),

 – powodów spożywania posiłków w lokalach gastronomicznych oraz przygotowywania ich 
we własnym zakresie (pytanie częściowo otwarte wielokrotnego wyboru, skala nominalna), 

 – różnic w żywieniu podczas wyjazdu w stosunku do żywienia zwyczajowego (skala seman-
tyczna, 5-stopniowa). 

W metryczce ankiety zawarto pytania charakteryzujące respondentów pod względem demo-
graficznym, społecznym i ekonomicznym (płeć, wiek, wykształcenie, dochód), pytanie dotyczące 
znaczenia żywienia oraz pytanie dotyczące czasu trwania wyjazdu (tab. 1). 

tabela 1. Charakterystyka badanej populacji

Wyszczególnienie Liczba %

1 2 3

Ogółem 367 100,0
Płeć

Kobiety 202 55,0
Mężczyźni 165 45,0

Wiek
15–29 lat 92 25,1
30–44 lat 86 23,4
45–59 lat 87 23,7
60–74 lat 62 16,9
75 lat i więcej 40 10,9

Miejsce zamieszkania
Wieś 36 9,8
Miasto do 20 tys. Mieszkańców 94 25,6
Miasto 20–500 tys. Mieszkańców 116 31,6
Miasto >500 tys. Mieszkańców 121 33,0

Wykształcenie
Zawodowe i niższe 94 25,6
Średnie 131 35,7
Wyższe 142 38,7

Dochód (netto na osobę miesięcznie)
<1500zł <1500 zł 99,0
1500–2000 zł 1500–2000 zł 144,0
>2000 zł >2000 zł 124,0
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1 2 3

Znaczenie żywienia
Małe 95 25,9
Przeciętne 130 35,4
Duże 142 38,7

Czas trwania wyjazdu
Do 4 dni 87 23,7
4–10 dni 127 34,6
10–14 dni 108 29,4
Powyżej 14 dni 45 12,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W ramach analiz statystycznych wykonano analizę częstości oraz tabele krzyżowe. Do stwier-
dzenia istotności różnic między zmiennymi zastosowano test niezależności Chi2 przy poziomie 
istotności p = 0,05, a do zbadania siły związku między zmiennymi analizę korelacji dwustronnych 
(współczynnik korelacji rang Spearmana). Do obliczeń wykorzystano program Excel 2010.

Wyniki badania 
Uzyskane wyniki świadczą o tym, że w ujęciu ogólnym podczas wyjazdów wypoczynko-

wych blisko połowa respondentów (49,1%) przygotowywała posiłki przeważnie lub wyłącznie we 
własnym zakresie. Co czwarty badany zadeklarował, że mniej więcej w tych samych proporcjach 
przyrządzał posiłki samodzielnie i jadał je w lokalach gastronomicznych, zaś 26,1% korzystało 
przeważnie lub wyłącznie z usług gastronomicznych. 

Stwierdzono zróżnicowanie sposobów organizacji poszczególnych posiłków przez respon-
dentów. Śniadanie przygotowywane było przez badanych samodzielnie (32,7%) lub przeważnie 
samodzielnie (52,7%). W przypadku drugiego śniadania blisko 60% respondentów zadeklarowa-
ło, iż nie jada tego posiłku, 12% przygotowywało je we własnym zakresie, a 11,4% przeważnie 
we własnym zakresie. Spożywanie obiadu zadeklarowało blisko 3/4 badanych, przy czym 23,3% 
wskazało, że w mniej więcej równych proporcjach gotuje ten posiłek samodzielnie i jada go w lo-
kalach gastronomicznych, 24,5% korzystało w celu jego konsumpcji wyłącznie lub przeważnie 
z usług gastronomicznych, a niewiele większy odsetek (25,7%) przygotowywał go samodzielnie 
lub przeważnie samodzielnie. Podwieczorek, podobnie jak drugie śniadanie, to posiłek pomijany 
przez większość (62,4%) respondentów. Pozostali badani jedli go mniej więcej w równych propor-
cjach w gastronomii, jak i przyrządzali samodzielnie. Posiłkiem najczęściej spożywanym w ga-
stronomii była obiadokolacja. Wyłącznie lub głównie w lokalach gastronomicznych jadało ją 29,7% 
respondentów, podobny odsetek (29,2%) wskazał odpowiedź „zarówno w gastronomi, jak i samo-
dzielnie”, zaś wyłącznie lub przeważnie we własnym zakresie obiadokolację przygotowywał co 
piąty respondent (19,7%). W przypadku kolacji dominującym rozwiązaniem było samodzielne lub 
przeważnie samodzielne jej przygotowanie (31,6%). Głównie lub wyłącznie w gastronomii jadało 
ten posiłek 20,9% badanych, zaś rezygnowało z jego spożycia 36,2% (tab. 2).
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tabela 2. Sposób organizacji poszczególnych posiłków (n = 367)

Wyszczególnienie
Sposób organizacji*

Nie jadam
1 2 3 4 5

Ogólnie 8,7 17,4 24,8 45,8 3,3 0
Śniadanie 7,4 12,0 18,3 21,0 32,7 8,4
II śniadanie 3,8 5,4 10,1 11,4 12,0 57,2
Obiad 10,1 14,4 23,3 18,3 7,4 26,7
Podwieczorek 5,4 7,4 9,3 9,0 6,5 62,4
Obiadokolacja 13,4 16,3 29,2 10,2 9,5 20,4
Kolacja 6,5 14,4 11,4 14,4 17,2 36,2

* W skali od 1 do 5, gdzie 1 – jadam wyłącznie w lokalach gastronomicznych; 2 – jadam przeważnie w lokalach gastronomicznych; 3 – jadam w lokalach gastro-
nomicznych i przygotowuję samodzielnie; 4 – przeważnie przygotowuję samodzielnie; 5 – wyłącznie przygotowuję samodzielnie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Analiza zależności pomiędzy sposobem organizacji posiłków a cechami demograficznymi, 
społecznymi i ekonomicznymi respondentów wykazała, że płeć w niewielkim stopniu różnico-
wała zachowania badanych w tym zakresie. Jedynie w przypadku kolacji stwierdzono, że kobiety 
istotnie statystycznie częściej wskazywały odpowiedź, że nie spożywają tego posiłku. Jeżeli cho-
dzi o wiek, to generalnie starsi badani byli mniej zainteresowani korzystaniem z usług gastro-
nomicznych (R = 0,188), a najsilniejszą zależność z tą cechą stwierdzono w przypadku obiadu 
(R = 0,234) i obiadokolacji (R = 0,241). Większe zainteresowanie korzystaniem z usług gastrono-
micznych przez młodych konsumentów stwierdzono także w innych badaniach Levytskiej (2011, 
s. 158) i Kowalczuk (2012, s. 94). Wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkania malało zain-
teresowanie badanych samodzielnym przygotowaniem posiłków (R = –0,176), szczególnie w przy-
padku obiadu i obiadokolacji (odpowiednio R = 0,198 i R = 0,178). Podobną zależność stwierdzono 
w przypadku dochodu – wraz ze wzrostem jego poziomu badani deklarowali powszechniejsze 
korzystanie z usług gastronomicznych, co znajduje potwierdzenie w wynikach badań Jeżewskiej-
Zychowicz (2007, s. 733–739), Wolnego (2008, s. 53–57), Levytskiej (2011, s. 158) i Kowalczuk 
(2012, s. 96). Najsilniejsze zależności odnotowano w przypadku obiadokolacji (R = –0,312), obiadu 
(R = –0,267) i kolacji (R = –0,245). 

Z kolei wraz ze wzrostem znaczenia żywienia skłonność badanych do przygotowywania 
posiłków samodzielnie rosła, aczkolwiek stwierdzone zależności nie były silne. Również czas 
trwania wyjazdu wypływał na sposób organizacji żywienia. Wraz ze wzrostem długości wypo-
czynku rosła skłonność do organizacji żywienia we własnym zakresie (R = 0,199), a najsilniejsze 
zależności wystąpiły w przypadku śniadań (R = 0,295), obiadów (R = 0,245) oraz obiadokolacji 
(R = 0,211) (tab. 3).

Odnotowano różnice jeśli chodzi o preferowane miejsca konsumpcji poszczególnych posił-
ków. W przypadku śniadań były to lokale typu fast food (38,4%), punkty gastronomiczne (30,6%) 
oraz bary (25,9%). Na miejsce drugich śniadań i podwieczorków najczęściej wybierane były punk-
ty gastronomiczne (odpowiednio 55,4 i 26,5%), kawiarnie, ciastkarnie i lodziarnie (33,9 i 36,7%) 
oraz lokale typu fast food (33,9 i 36,7%). Z kolei obiady i obiadokolacje najchętniej jadane były 
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w restauracjach (odpowiednio 56,8 i 67,8%), lokalach typu fast food (46,5 i 26,7%) oraz barach 
(39,9 i 41,9%) (tab. 4). 

tabela 3. Uwarunkowania sposobu organizacji poszczególnych posiłków ( n = 367)

Wyszczególnienie
Płeć Wiek Miejsce 

zamieszkania Dochód Znaczenie 
żywienia

Czas trwania 
wyjazdu

p* R**
Ogólnie – 0,188 –0,176 –0,283 0,132 0,199
Śniadanie – 0,098 0,079 –0,099 0,101 0,295
II śniadanie – 0,051 0,048 –0,102 0,109 0,056
Obiad – 0,234 –0,198 –0,267 0,154 0,245
Podwieczorek – 0,067 0,065 –0,187 0,104 0,104
Obiadokolacja + 0,241 –0,178 –0,312 0,133 0,211
Kolacja + 0,085 0,119 –0,245 0,117 0,147

* Różnica statystycznie istotna przy p < 0,05.
** Współczynnik korelacji Spearmana, p < 0,05.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

tabela 4. Preferowane lokale gastronomiczne (%) (n = 332)*

Wyszczególnienie n** Restauracje Bary/bistra/puby Lokale 
fast food

Punkty 
gastronomiczne

Kawiarnie, ciastkarnie,
lodziarnie Stołówki

Śniadanie 216 18,5 25,9 38,4 30,6 18,5 19,0
II śniadanie 112 10,7 27,7 33,9 55,4 46,4 9,8
Obiad 243 56,8 39,9 46,5 28,8 9,9 24,7
Podwieczorek 109 9,2 22,9 36,7 26,5 59,6 4,6
Obiadokolacja 258 67,8 41,9 26,7 10,5 2,3 21,5
Kolacja 171 29,8 38,6 36,3 21,1 8,8 19,3

* Nie uwzględniono respondentów przygotowujących posiłki wyłącznie samodzielnie.
** Liczba respondentów korzystająca z usług gastronomicznych podczas organizacji posiłku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Główną motywacją dla respondentów do spożywania posiłków w gastronomii była wygoda 
(76,8%) oraz możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób (64,5%). Oba te czynniki zostały 
wymienione przez Hansena i Jansena (2005, s. 17–26) wśród zasadniczych determinant korzysta-
nia z usług gastronomicznych. Nieco mniej istotnymi powodami były oszczędność czasu (54,4%), 
możliwość spróbowania nowych dań (48,8%) oraz smak dań (38,6%). Jedynie 16,6% badanych za-
deklarowało, że zachętą do korzystania z usług gastronomicznych są walory zdrowotne posiłków, 
a zaledwie 12,3% uznało, że jest to tańszy sposób organizacji żywienia. 

W przypadku motywacji do samodzielnego przygotowywania posiłków najczęściej wskazy-
wanym powodem były niższe koszty (76,5%). Za oszczędność czasu takie rozwiązanie uznało 
46,6% badanych. Zdaniem 39,9% respondentów jest to zdrowszy sposób żywienia, w opinii 37,8% 
samodzielne gotowanie umożliwia spożywania zwyczajowych potraw, 35,4% uważało takie posiłki 
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za smaczniejsze, a zdaniem 34,5% badanych takie rozwiązanie jest wygodniejsze. Jako atrakcyjny 
sposób spędzenia czasu przygotowywanie posiłków we własnym zakresie uznało 21,3% badanych 
(tab. 5). 

tabela 5. Powody spożywania posiłków w gastronomii i samodzielnego ich przygotowywania (%)

Powody spożywania posiłków w gastronomii
n = 332*

Powody przygotowywania posiłków we własnym zakresie
n = 328**

wyszczególnienie % wyszczególnienie %
Niższe koszty 12,3 Niższe koszty 76,5
Wygoda 76,8 Wygoda 34,5
Oszczędność czasu 54,4 Oszczędność czasu 46,6
Smaczniejsze posiłki 38,6 Smaczniejsze posiłki 35,4
Zdrowszy sposób żywienia 16,6 Zdrowszy sposób żywienia 39,9
Możliwość spróbowania nowych potraw 48,8 Możliwość spożywania zwyczajowych potraw 37,8
Atrakcyjny sposób spędzenia czasu 64,5 Atrakcyjny sposób spędzenia czasu 21,3
Inne (jakie?) 2,1 Inne (jakie?) 1,5

* Nie uwzględniono respondentów przygotowujących posiłki wyłącznie samodzielnie.
** Nie uwzględniono respondentów jadających posiłki wyłącznie w gastronomii.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Analizując kierunki zmian w żywieniu podczas wyjazdów wypoczynkowych stwierdzono, 
że spożywane posiłki mają zdaniem badanych niższą wartość odżywczą (średnia 2,0), przy czym 
opinia taka była powszechniejsza wśród osób korzystających wyłącznie lub przeważnie z oferty 
gastronomicznej (odpowiednio 1,9 i 2,3). Jedzenie podczas wyjazdu ma także zdaniem badanych 
wyższą wartość energetyczną (4,0) i również w tym przypadku było to bardziej typowe dla re-
spondentów często korzystających z usług gastronomicznych (odpowiednio 4,3 i 3,8). Niska ocena 
wartości odżywczej posiłków spożywanych w lokalach gastronomicznych w przypadku niniejsze-
go badania związana być może z faktem powszechnego korzystania przez respondentów z usług 
fast foodów, aczkolwiek słabą jakość żywienia w gastronomii sugerują również Zimna (2008, 

tabela 6. Różnice w żywieniu podczas wyjazdu w stosunku do żywienia zwyczajowego (n = 367)

Kierunek zmian Populacja 
ogółem

Osoby korzysta-
jące przeważnie 
lub wyłącznie 
z usług gastro-
nomicznych

Osoby przeważnie 
lub wyłącznie 
przygotowu-
jące posiłki 

samodzielnie

Kierunek zmian

ocena 1 oceny średnie (w skali od 1 do 5) ocena 5
Niższa wartość odżywcza posiłków 2,0 1,9 2,3 wyższa wartość odżywcza posiłków 
Bardziej regularne żywienie 2,1 2,2 2,0 mniej regularne żywienie
Inne pory posiłków 1,9 1,8 2,1 takie same pory posiłków
Większe urozmaicenie żywienia 2,6 2,1 3,1 mniejsze urozmaicenie żywienia
Spożywanie nowych produktów i potraw 2,5 2,1 2,9 spożywanie typowych potraw i produktów
Niższa wartość energetyczna 4,0 4,3 3,8 wyższa wartość energetyczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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s. 23–29) oraz Edwards (2009, s. 1–3). Badani deklarowali także, iż wprawdzie spożywają posiłki 
w innych porach niż zazwyczaj (1,9), ale odżywiają się nieco bardziej regularnie (2,1). W popula-
cji ogółem nie stwierdzono zmian w zakresie urozmaicenia żywienia (2,6), jednak analizując tę 
kwestię z podziałem na korzystających z usług gastronomicznych i żywiących się samodzielnie 
odnotowano, że pierwsza grupa deklaruje większą różnorodność żywienia (3,1 i 2,3). Analogiczne 
różnice stwierdzono w przypadku spożywania nowych potraw i produktów (2,5), co było bardziej 
powszechne wśród klientów lokali gastronomicznych (2,9) (tab. 6). 

podsumowanie
W związku z rosnącym zainteresowaniem Polaków wyjazdami wypoczynkowymi, znaczenia 

nabiera kwestia organizacji żywienia, zwłaszcza w przypadku wyjazdów niezorganizowanych. 
Przeprowadzone badanie wykazało, że połowa respondentów organizuje posiłki przeważnie 

lub wyłącznie we własnym zakresie, przy czym dotyczy głównie śniadań, II śniadań i kolacji. 
Co czwarty badany mniej więcej w tych samych proporcjach przygotowuje posiłki samodzielnie 
i jada je w lokalach gastronomicznych i zbliżony odsetek korzysta przeważnie lub wyłącznie z usług 
gastronomicznych – głównie w przypadku obiadów i obiadokolacji. Stwierdzono, że skłonność do 
korzystania z usług gastronomicznych przez turystów maleje wraz z wiekiem, wielkością miejsca 
zamieszkania, wagą przywiązywaną do żywienia oraz długością wyjazdu, natomiast rośnie wraz 
ze wzrostem dochodu. Odnotowano różnice jeśli chodzi preferowane miejsca konsumpcji poszcze-
gólnych posiłków, jednak zwraca uwagę powszechne korzystanie przez turystów z usług lokali fast 
food i punktów gastronomicznych. Zauważono, że główną motywacją do spożywania posiłków 
w gastronomii była dla turystów wygoda oraz możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób, 
zaś w przypadku samodzielnego przygotowywania posiłków najczęściej wskazywanym powodem 
były niższe koszty. Analizując kierunki zmian w żywieniu podczas wyjazdów wypoczynkowych 
stwierdzono, że spożywane posiłki mają zdaniem badanych niższą wartość odżywczą, wyższą 
wartość energetyczną, spożywane są w innych porach, ale bardziej regularnie niż zazwyczaj.

Uzyskane wyniki wskazują na konieczność poprawy jakości żywienia w lokalach gastrono-
micznych oraz sugerują wprowadzanie rozwiązań ograniczających koszty żywienia w gastronomii 
(abonamenty, rabaty, kupony). W przeciwnym razie potencjał, jakim jest popyt generowany przez 
turystów, nie zostanie wykorzystany. 
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organization of nutrition  
by participants of non-organized tourist trips

Keywords tourism, nutrition, consumer behavior

Abstract The aim of the survey was to analyze the ways of organizing the nutrition by people participating 
in non-organized tourist and leisure trips. The survey was carried out in October 2014, using 
questionnaire method, on a sample of 367 respondents aged 15 years and older. It was found that 
nearly half of respondents prepared meals mostly or exclusively on their own; a quarter of the 
respondents cooked by themselves and used food services roughly in a similar proportion; and 
another quarter ate meals mostly or exclusively in food service locals. There have been differences 
regarding the preferred places of consumption for each meal. The tendency to use the catering 
services by tourists decreased with age, the size of the place of residence, importance attached to 
nutrition and length of a trip, and increased with income. The main motivation for eating meals in 
gastronomy was its convenience and the opportunity to spend time in an attractive way; in case of 
self-catering it was lower costs. According to the respondents, meals eaten during trips have lower 
nutritional value, higher energy value, are eaten at other times, but more regularly than usual.
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Streszczenie W artykule zaprezentowano problematykę odszkodowania i zadośćuczynienia za zmar-
nowany urlop w usługach turystycznych w kontekście wyników przeprowadzonego 
badania wyceny poszczególnych obszarów nienależytego świadczenia usług przez or-
ganizatorów turystyki. Uzyskane wyniki pokazały, iż polscy respondenci przywiązują 
wagę przede wszystkim do podstawowych aspektów związanych z wykonaniem samej 
usługi, zaś niemieccy badani większą uwagę zwracają na komfort świadczonych usług 
i te obszary wyceniają na równi z podstawowymi. Niewielki wpływ na wyniki badania 
miał profil demograficzny respondentów. Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, 
iż cena wycieczki nie wpływa na wysokość wyceny. Kluczowe znaczenia miała nato-
miast sytuacja gospodarcza danego kraju i wysokość osiąganych przez konsumentów 
dochodów. 

Wprowadzenie
W regulacjach prawnych funkcja zadośćuczynienia wiąże się z pewnymi kwestiami ekono-

micznymi w postaci konieczności ustalenia wysokości odpowiedniej sumy, którą należy przyznać 
poszkodowanym konsumentom. W przypadku usług turystycznych najczęściej spotykamy się 
ze szkodą materialną, w związku z powstaniem której zobowiązany ma obowiązek naprawienia 
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szkody oraz niematerialną, gdzie poszkodowany ma prawo do zadośćuczynienia ex contractu. 
Możliwość dochodzenia roszczeń za tzw. zmarnowany urlop dał Sąd Najwyższy dokonując wy-
kładni w uchwale z 19 listopada 2010 roku, w której stwierdził, iż przepis art. 11a ust. 1 ustawy 
o usługach turystycznych może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę 
niemajątkową klienta w postaci zmarnowanego urlopu (Uchwała SN…). Wykładnia ta daje obecnie 
klientom organizatorów turystyki uprawnienie dochodzenia szkód niematerialnych i uzyskania 
zadośćuczynienia. Pierwsza regulacja tematyki zadośćuczynienia została unormowana w dyrek-
tywie EWG- 90/314/EWG (Dyrektywa…), dzięki której stało się możliwe naprawienie szkody 
niemajątkowej wynikającej z tego, że klient nie mógł w pełni korzystać z atrakcji i usług, do 
jakich uprawniała go umowa z organizatorem turystyki. Podstawą wydania uchwały przez Sąd 
Najwyższy było orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 marca 2002 roku, 
w którym stwierdzono, że dyrektywa w sprawie organizowania podróży, wakacji i wycieczek 
przyznaje konsumentowi prawo do odszkodowania za uszczerbek niemajątkowy poniesiony na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez organizatora wycieczki 
(Wyrok…, 12 marca 2002). Pojęcie „zmarnowanego urlopu” nie jest jednak terminem ustawowym. 
W literaturze określa się go jako „powodujące powstanie strat moralnych po stronie klienta wsku-
tek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez 
organizatora” (Nesterowicz, 2004, s. 979–980). W judykaturze krajowej przyjmuje się dopuszczal-
ność przyznania zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w sytuacji utraty 
przyjemności z urlopu. W innych systemach prawnych przewiduje się możliwość przyznania za-
dośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę bez względu na reżim odpowiedzialności, tj. ex 
delicto czy contractu. Takie rozwiązania dotyczą głównie standardów niemieckich, holenderskich 
oraz szwajcarskich (Bierć, 2012, s. 180). W praktyce rośnie znaczenie pełnej kompensacji ujem-
nych doznań psychicznych oraz wysokości sum przyznawanych tytułem zadośćuczynienia. Uważa 
się, że tego rodzaju szkoda powinna podlegać naprawieniu, „ponieważ przemawiają za tym: 

 – zasada pełnego odszkodowania, która powinna uwzględniać także interes niemajątkowy 
w granicach uznawanych w społeczeństwie za wartość zasługującą na ochronę,

 – potrzeba mocniejszej ochrony wartości o charakterze niemajątkowym wobec przywiązy-
wania przez społeczeństwo coraz większego znaczenia do wartości wpływających na ja-
kość życia” (Gnela, 2013, s. 272).

Obecnie zarówno w naukach ekonomicznych, jak i polskim systemie prawnym brak jest tary-
fikatora wskazującego odpowiednią sumę pozwalającą zrekompensować poniesione przez konsu-
menta straty związane z utraconą przyjemnością z wypoczynku, zaś sformułowane pojęcie „sumy 
odpowiedniej” w art. 445 & 1 k.c. nie zostało do końca zdefiniowane.

W badaniach europejskich często wykorzystywana jest metoda tzw. gotowości do zapłaty 
(willingness to pay), uznawana jako najodpowiedniejsza miara wartości bólu, cierpienia czy stra-
chu. „Podstawowym sposobem bezpośredniego oszacowania wartości jest uzyskanie od potencjal-
nych lub aktualnych użytkowników odpowiedzi na pytania zawarte w specjalnie przygotowanej 
ankiecie. Pytania zmierzają do określenia jego preferencji względem dobra i jego cech oraz do od-
powiedzi na pytanie: ile byłby gotów zapłacić za określone dobro lub dany poziom dostarczanych 
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usług” (Zbaraszewski, Pieńkowski, Steingrube, 2014, s. 168). W odniesieniu do wysokości zasą-
dzanego odszkodowania uznanym narzędziem jest również tabela frankfurcka, dokument stwo-
rzony na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech, zaś w Polsce zaakceptowany 
jako podstawa do rozstrzygania sporów między biurami podróży a konsumentami przez UOKiK. 
Celem niniejszych badań było ustalenie, jakie są oczekiwania respondentów w zakresie wyceny 
poszczególnych obszarów nienależytego świadczenia umowy o usługi turystyczne, a także, które 
elementy usług są najistotniejsze podczas realizacji umowy. 

metodyka badań
Badanie zostało poprzedzone badaniem pilotażowym, przeprowadzonym na grupie 100 lo-

sowych dobranych respondentów. Po badaniu dokonano niewielkiej modyfikacji kwestionariusza 
w celu uzyskania jego większej przejrzystości. Badanie główne zaadresowano do wybranej grupy 
celowej, którą stanowiły osoby korzystające z biur podróży i rezerwujące wycieczki w oparciu o za-
mieszczone oferty internetowe1. Kwestionariusz skierowano zarówno do respondentów polskich, 
jak i niemieckich. Badanie, podobnie jak próba pilotażowa, miało charakter ilościowy i zostało 
zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) za pomocą udostępnionego re-
spondentom kwestionariusza internetowego. Zaletą tej metody była możliwość szybszego dotarcia 
do większej grupy zainteresowanych oraz większe poczucie anonimowości respondentów. Dobór 
metody podyktowany był możliwością stymulacji respondenta do większej otwartości, a także fak-
tem, iż coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów wycieczek drogą internetową. Informacja 
o prowadzonym badaniu oraz kwestionariusz ankiety zostały zamieszczone na polskich oraz nie-
mieckich portalach i forach internetowych poświęconych turystyce (wymagających rejestracji) 
oraz serwisach społecznościowych. Łącznie w badaniu udział wzięło 300 respondentów. 

Wykorzystany w badaniu kwestionariusz składał się łącznie z 13 pytań głównych dotyczących 
ekonomicznych aspektów zadośćuczynienia oraz siedmiu dotyczących statusu demograficzno-
-ekonomicznego. Dane zbierano od maja do października 2015 roku. Do analizy danych jakościo-
wych wykorzystano tabele liczności oraz tabele wielodzielcze, zaś same analizy przeprowadzono 
w środowisku programu Statistica. 

charakterystyka badanych
W badaniu udział wzięło 300 pierwszych osób, które wypełniły kwestionariusz, z czego 200 

to byli respondenci polscy, zaś 100 – niemieccy2. W grupie polskiej 60% stanowiły kobiety, zaś 
38% mężczyźni. Podobna struktura badanych występowała w populacji niemieckiej, w której 
udział w badaniu wzięło 65% kobiet oraz 20% mężczyzn. Wśród polskich respondentów ponad 
połowa legitymowała się wyższym wykształceniem, 25% ukończyło szkołę średnią, zaś 5% szkołę 

1 Nie wszystkie osoby badane udzieliły odpowiedzi na każde pytanie (obszar), dlatego wyniki nie sumują się do 
100%. 

2 Do badania nie włączano próby pilotażowej.
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policealną. Niewielki odsetek (1%) stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym. U większości 
badanych liczba osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe nie przekraczała 2 (30%) 
oraz trzech (20%). Wśród wyjeżdżających najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wie-
kowym 18–25 lat (48%) oraz 36–45 lat (25%). W grupie respondentów niemieckich przeważały oso-
by z wyższym wykształceniem (73%) oraz średnim (20%) w wieku 18–25 lat, co może wskazywać 
na duży udział w badaniu studentów. Zainteresowanie badaniem wyraziły osoby zamieszkujące 
duże miasta w obu populacjach (ponad 50%) o dochodach powyżej 3500 tys. zł na jednego członka 
rodziny. Wśród niemieckich badanych dochody zadeklarowane przekraczały zwykle 3000 euro. 
W grupie polskiej przy wyborze oferty przeważały wyjazdy krajowe (45%), Niemcy preferowali 
głównie kierunki europejskie (60%). W badaniu zauważono również inną częstotliwość wyjazdów 
w ocenianych grupach. Częstotliwość korzystania z usług organizatorów turystyki w przypadku 
turystów niemieckich była dwukrotnie wyższa. Deklarowali oni wyjazdy przynamniej trzy razy 
w ciągu jednego roku, zaś Polacy wskazali, iż najczęściej nie korzystają z usług biur podróży 
więcej niż raz do roku. Zarówno konsumenci polscy, jak i niemieccy wskazywali na podobną wy-
sokość wydatków przeznaczanych na wypoczynek (do 4 tys. zł na osobę). 

Wyniki 
Konstruując kwestionariusz bazowano na aktualnej linii orzeczniczej polskich sądów oraz 

tabeli frankfurckiej w zakresie uszczegółowienia poszczególnych obszarów świadczenia usług 
podlegających ocenie. Wykorzystana tabela opracowana została na zlecenie Izby Cywilnej Sądu 
Krajowego w Niemczech i uznana w 2003 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
za podstawę do rozstrzygania sporów pomiędzy biurami podróży a klientami. „Tabela ta okre-
śla, o ile procent można obniżyć cenę wyjazdu ze względu na konkretną niedogodność, np. brak 
klimatyzacji, brudną plażę czy brak widoku na morze” (Gajda-Roszczynialska, 2012, s. 195). 
W stworzonej ankiecie skategoryzowano poszczególne grupy problemów pod kątem najczęściej 
zdarzających się nieprawidłowości w świadczeniu usług turystycznych w oparciu o wyniki sporów 
sądowych zakończonych prawomocnymi orzeczeniami. Analizując wyniki badania stwierdzono, 
iż zarówno polscy, jak i niemieccy respondenci nie wykazywali tendencji do zawyżania wysokości 
satysfakcjonującej ich rekompensaty pieniężnej (tab. 1). 

W odniesieniu do grupy polskiej średnią kwotą, jaką chciano uzyskać za niezgodność obiektu 
hotelowego ze wskazanym w katalogu, było 3000 zł. 20% ankietowanych wskazała również, iż 
rekompensata nie powinna przekroczyć 50% wartości wycieczki. Nieco wyższe oczekiwania mieli 
konsumenci niemieccy, dla których wysokość roszczenia sprowadzała się do całości wartości im-
prezy turystycznej – 20% badanych, oraz kwoty 5000 zł. Zakwaterowanie gości w innych pokojach 
niż wskazane w rezerwacji zostało wyżej wycenione przez polskich konsumentów, którzy wska-
zali wysokość odszkodowania na poziomie 30–50% całkowitego kosztu wycieczki. W przypadku 
niezgodności wyposażenia pokoju z danymi wskazanymi w katalogu wyższą wysokość rekompen-
saty preferowali turyści niemieccy, 22,5% badanych wskazało przedział od 50 do 100% kosztów 
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wyjazdu. Również brak czystości dla drugiej grupy konsumentów odgrywał kluczową rolę. Na te 
elementy komfortu wypoczynku zwracali uwagę głównie turyści legitymujący się wyższym wy-
kształceniem (65%). 

tabela 1. Wycena satysfakcjonującej rekompensaty za niezgodne z ofertą organizatora usługi hotelowe (n = 300)

Wysokość satysfakcjonu-
jącej rekompensaty 
(Polska/Niemcy)

Niezgodność obiektu ho-
telowego ze wskazanym 
w katalogu (kategory-
zacja hotelu, odległość 

od plaży)

Zakwaterowanie gości 
w innych pokojach niż 
wskazane w rezerwacji

Niezgodność wyposa-
żenia pokoju z danymi 

wskazanymi w katalogu, 
gwarantowanymi przez 
organizatora turystyki

Brak czystości na terenie 
obiektu hotelowego

Do 10% całkowitego 
kosztu wycieczki 10%/15% 10%/10% 5%/7,5% 5%/5%

10–20% całkowitego 
kosztu wycieczki 10%/10% 20%/15% 20%/15% 20%/15%

20–30% całkowitego 
kosztu wycieczki 25%/20% 20%/22,5% 25%/20% 25%/20%

30–50% całkowitego 
kosztu wycieczki 30%/20% 25%/20% 10%/15% 15%/10%

50–100% całkowitego 
kosztu wycieczki 10%/20% 10%/10% 10%/22,5% 15%/15%

Więcej niż 100% kosztu 
wycieczki 15%/10% 10%/12,5% 20%/15% 15%/30%

Pytanie otwarte – sa-
tysfakcjonująca średnia 
kwota podana przez re-
spondenta w odniesieniu 
do usług hotelowych

3000 zł/5000 zł 2000 zł/8000 zł 1000 zł/4000 zł 1000 zł/10 000 zł

W pytaniach otwartych respondenci niemieccy wskazywali wartość rekompensaty w krajowej walucie, euro. W celu zapewnienia porównywalności danych 
dokonano przeliczenia na zł (zaokrąglano do pełnych złotych). 
Wartości procentowe zaokrąglano do jednego miejsca po przecinku.
Zacieniowano odpowiedzi respondentów dla poszczególnych krajów:

Polska.
Niemcy.

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując dane dotyczące usług gastronomicznych można zauważyć (tab. 2), iż dla polskich 
turystów zdecydowanie najistotniejsza była realizacja oferty gastronomicznej zgodnie z umową. 
Takie obszary, jak niewłaściwa jakość posiłków serwowanych w obiekcie hotelowym oraz nieodpo-
wiednia obsługa gastronomiczna nie stanowiły powodu do żądania rekompensaty przekraczającej 
10% całkowitego kosztu wycieczki. Badani, którzy wskazywali wyższe roszczenia, legitymowali 
się wyższym wykształceniem i osiągali dochód powyżej 3500 zł. W zakresie niezgodności oferty 
gastronomicznej z umową oceny polskich i niemieckich respondentów były do siebie zbliżone. 
Zdecydowanie wyższe oczekiwania formułowali konsumenci niemieccy w zakresie jakości posił-
ków. Dla większości ankietowanych satysfakcjonująca kwota oscylowała wokół 30–50% całkowi-
tego kosztu wycieczki. 
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tabela 2. Wycena satysfakcjonującej rekompensaty za niezgodne z ofertą organizatora usługi gastronomiczne na 

terenie obiektu hotelowego (n = 300)

Wysokość satysfakcjonującej 
rekompensaty 

(Polska/Niemcy)

Niezgodność oferty gastrono-
micznej z umową (np. niewłaści-

wa liczba posiłków)

Niewłaściwa jakość posiłków 
serwowanych w hotelu (np. nie-
właściwa temperatura posiłków, 

monotonny jadłospis)

Nieodpowiednia obsługa  
gastronomiczna w hotelu  

(np. brak kelnera, długi czas 
oczekiwania na posiłek)

Do 10% całkowitego kosztu 
wycieczki 2,5%/5% 30%/10% 25%/10%

10–20% całkowitego kosztu 
wycieczki 10%/10% 5,5%/10% 17%/15%

20–30% całkowitego kosztu 
wycieczki 25%/15% 20%//10% 20%/20%

30–50% całkowitego kosztu 
wycieczki 30%/20% 20%/22,5% 15%/22,5%

50–100% całkowitego kosztu 
wycieczki 5,5%/25% 5%/15% 5%/7,5%

Więcej niż 100% kosztu 
wycieczki 2,5%/5% 5%/7% 5%/7%

Pytanie otwarte – satysfakcjonu-
jąca średnia kwota podana przez 
respondenta w odniesieniu do 
usług hotelowych

3500 zł/6500 zł 1000 zł/4000 zł 1000 zł/4000 zł

Objaśnienia jak pod tab. 1.

Źródło: opracowanie własne.

tabela 3. Wycena satysfakcjonującej rekompensaty za niezgodne z ofertą organizatora usługi transportowe 

(n = 300)

Wysokość satysfakcjonującej 
rekompensaty 

(Polska/Niemcy)

Nieodpowiednie usługi transpor-
towe (niezgodność godziny odlo-
tu lub odjazdu z potwierdzonymi 

przez organizatora turystyki)

Niewłaściwa jakość  
środków transportu  

(np. brak klimatyzacji)

Brak właściwego środka transportu 
gwarantowanego przez organizatora 
(lub zmiana środka transportu, brak 

transferu do hotelu)
Do 10% całkowitego kosztu 
wycieczki 5%/5% 10%/20% 5%/5%

10–20% całkowitego kosztu 
wycieczki 10%/15% 22%/10% 7,5%/10%

20–30% całkowitego kosztu 
wycieczki 35%/20% 10%/33% 10%/15%

30–50% całkowitego kosztu 
wycieczki 15%/45% 5%/10%

35%
40%

50–100% całkowitego kosztu 
wycieczki 10%/5% 5%/7% 7,5%/5%

Więcej niż 100% kosztu 
wycieczki 5%/0% 5%/0% 0%/5%

Pytanie otwarte- satysfakcjonu-
jąca średnia kwota podana przez 
respondenta w odniesieniu do 
usług hotelowych

2000 zł/8000 zł 1000 zł/4000 zł 2000 zł/8000 zł

Objaśnienia jak pod tab. 1.

Źródło: opracowanie własne.
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Podobieństwa w odpowiedziach pomiędzy dwiema grupami respondentów występowały 
w obszarze oceny usług transportowych (tab. 3). Osoby wypełniające kwestionariusz wskazywały 
konieczność otrzymania wyższej rekompensaty w sytuacji braku zapewnienia przez organizatora 
właściwego środka transportu, co mogłoby spowodować niewykonanie opłaconej usługi. Bardzo 
podobnie ankietowani wyceniali złą jakość usług transportowych, a więc sytuację, w której godzi-
ny odlotu nie pokrywałyby się z terminami wskazanymi przez organizatora, powodując u konsu-
mentów niepokój oraz stres (30–50% całkowitego kosztu wycieczki). 

Brak dodatkowych atrakcji w postaci wycieczek, animacji oraz innych rozrywek stanowiły 
elementy wypoczynku, które najmniej istotne okazały się dla polskich turystów (tab. 4). Niemieccy 
turyści wyceniali ten obszar na podobnym poziomie co pozostałe usługi. 

tabela 4. Wycena satysfakcjonującej rekompensaty w sytuacji braku odpowiednich atrakcji gwarantowanych  

przez organizatora turystyki 

Wysokość satysfakcjonującej rekompensaty 
(Polska/Niemcy)

Brak dodatkowych atrakcji lub obiektów gwarantowanych przez organizatora turystyki 
(np. wycieczek fakultatywnych, animacji, dyskoteki, basenu, leżaków przy basenie itp.)

Do 10% całkowitego kosztu wycieczki 10%/10%
10–20% całkowitego kosztu wycieczki 22,5%/15%
20–30% całkowitego kosztu wycieczki 12%/10%
30–50% całkowitego kosztu wycieczki 5%/42%
50–100% całkowitego kosztu wycieczki 7,5%/10%
Więcej niż 100% kosztu wycieczki 5%/0%
Pytanie otwarte – satysfakcjonująca średnia 
kwota podana przez respondenta w odniesie-
niu do usług hotelowych

1000 zł/8000 zł

Objaśnienia jak pod tab. 1.

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z wyceny poszczególnych obszarów przez konsumentów usług turystycznych, 
minimalną wartością zaspokajającą roszczenie polskich badanych była kwota 1000 zł (pytanie 
otwarte), zaś niemieckich – kwota około 2000 euro. W przypadku rekompensaty z powodu od-
czuwanych cierpień fizycznych i psychicznych, a więc szeroko rozumianej krzywdy prowadzącej 
do niemożności uzyskania przyjemności z wakacji, ponad połowa polskich badanych wskazała 
w pytaniu otwartym kwotę 5000 zł, w przypadku respondentów niemieckich kwota ta była ponad 
trzykrotnie wyższa, zaś jej wartość nie zależała od ceny wycieczki. 

podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonych badań wśród respondentów polskich i niemieckich, bada-

ni największą uwagę przywiązywali do czynników stwarzających ryzyko niewykonania usługi. 
Niemieccy turyści przywiązywali większą wagę do zapewnienia przez organizatora komfortu i do-
datkowych atrakcji zagwarantowanych w umowie. W odniesieniu do oceny czynników ograniczo-
nych ceną wycieczki, w swoich odpowiedziach respondenci nie przekraczali poniesionych kosztów 



328 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (34) 2016 

Agnieszka maciąg

imprezy turystycznej i nie wykazywali tendencji do zawyżania cen. W pytaniach otwartych ba-
dani wskazywali wyższe kwoty, nie uzależniając wysokości satysfakcjonującej rekompensaty od 
górnej granicy imprezy turystycznej. 

Badania pokazały, iż tabela frankfurcka nie może stanowić jedynego narzędzia do oceny 
rozbieżności pomiędzy ofertą biura podróży a rzeczywiście wykonaną usługą. Każdorazowa pro-
pozycja, o jaki procent cena wycieczki powinna zostać obniżona za dane uchybienie, zawęża oceny 
respondentów do kwot wskazanych w tabeli. Tymczasem w praktyce orzeczniczej każde odszko-
dowanie i zadośćuczynienie zasądzane w związku z niewykonaniem umowy przez organizatora 
turystyki rozpatrywane jest indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 
Obecnie również niemieckie sądy w wielu sprawach odchodziły od stosowania wytycznych za-
wartych w tabeli frankfurckiej. W polskiej linii orzeczniczej przeważa pogląd, że tabeli tej nie 
można traktować jako wiążącej, ale jako instrument wynikający z pewnego doświadczenia, który 
można stosować przy braku przeciwwskazań (Wyrok…, 27 marca 2014). W innej sprawie sąd 
nie przyznał powodowi żądanej kwoty odszkodowania ustalonej w oparciu o tabelę frankfurcką 
z uwagi na fakt, że dokument ten nie jest dokumentem obowiązującym na terenie Polski (Wyrok…, 
6 maja 2014). 

Do chwili obecnej w polskim prawie brak jest przepisów, które jednoznacznie normowałyby 
sposób regulowania roszczenia o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop oraz utratę przyjemności 
z wakacji. Z przeprowadzonego badania wynika, iż zarówno polscy, jak i niemieccy konsumen-
ci w pytaniach otwartych wskazują wysokość rekompensaty w górnej cenie wycieczki. Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, iż również materialny charakter szkody w usługach turystycznych ma 
elementarny wpływ na odczucia, wrażenia i odczuwalny komfort z wypoczynku. 

W ocenie autorki tylko stworzenie taryfikatora w oparciu o wyniki badań konsumentów 
usług turystycznych może być jedynym skutecznym narzędziem umożliwiającym wyznaczenie 
wysokości satysfakcjonującego klientów odszkodowania i zadośćuczynienia w sytuacji niewła-
ściwego wykonania świadczenia przez organizatora turystyki. Wskazują na to przede wszystkim 
wyniki w grupie polskiej i niemieckiej; niemieccy respondenci, pomimo iż ponosili koszty wy-
cieczek na poziomie zbliżonym do opłat uiszczanych przez polskich respondentów, mieli o wie-
le wyższe wymagania niż Polacy. Obywatele Polski oczekiwali od organizatora turystyki przede 
wszystkim zrealizowania usługi zgodnie z informacjami wskazanymi w umowie, zaś respondenci 
niemieccy zwracali uwagę również na komfort. Struktura uzyskanych wyników wskazuje na niską 
przydatność tabeli frankfurckiej w procesie określania wysokości należnej konsumentom rekom-
pensaty. Przygotowany w oparciu o wyniki badań taryfikator pozwoli ustalić wysokość odszko-
dowania i zadośćuczynienia oraz dostosować jego wysokość do wagi problemu, a także do stopnia 
niezrealizowania usługi turystycznej. Ponieważ dobra niematerialne nie mają wartości rynkowej, 
taryfikator pozwoli wskazać ich wartość w formie pieniężnej na podstawie oczekiwań obecnych 
i potencjalnych klientów. Obecnie tabele i taryfikatory wykorzystywane są we Francji, Hiszpanii 
oraz Włoszech. 
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economization functions of compensation  
for Wasted holiday on the background of polish  
and germany
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Abstract The article presents the issue of compensation and redress for wasted vacation in tourist services. 
The obtained results showed that Polish respondents attach importance primarily to the fundamental 
aspects related to the execution of the service itself, while German respondents pay more attention to 
the comfort of services and valuations of these areas on an equal footing with the basic. Little impact 
on the results of the study had a demographic profile of respondents. The study showed that the 
price hike does not affect the amount of valuation The crucial importance had instead the economic 
situation of the country and the amount of revenue generated by the consumers.
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Słowa kluczowe zdolność do absorpcji, wiedza, gospodarka turystyczna

Streszczenie Ze względu na dużą dynamikę zmian na współczesnym rynku turystycznym, podmioty 
zaangażowane w obsługę ruchu turystycznego potrzebują zasobów ludzkich zoriento-
wanych na ciągłe podnoszenie swoich kompetencji. Zasoby wiedzy mają bowiem stra-
tegiczny charakter dla przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących w turbulentnym 
otoczeniu. Umiejętność wykorzystania wiedzy spoza organizacji jest w dużym stopniu 
funkcją posiadanej wiedzy i umiejętności rozpoznania wartości nowej wiedzy oraz jej 
asymilacji i adaptacji. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zdolności do absorp-
cji wiedzy dla podmiotów gospodarki turystycznej, a także określenie sposobów jej kon-
ceptualizacji i operacjonalizacji w oparciu o dotychczasowe prace badawcze. W artykule 
zaprezentowano aktualny stan badań nad zagadnieniem zdolności do absorpcji wiedzy 
w turystyce i wskazano kierunki dalszych badań.

* Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego „Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przed-
siębiorstw – uwarunkowania i znaczenie dla innowacyjności gospodarki turystycznej” (UMO-2014/15/D/HS4/01217), 
sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Wprowadzenie
Rozwój kompetencji pracowników zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w dużym 

stopniu opiera się na informacjach i wiedzy zdobytych poza organizacją, m.in. w zewnętrznych 
firmach szkoleniowych, na targach i spotkaniach branżowych, portalach internetowych, w prasie 
fachowej czy na uczelniach wyższych. Zasoby te są praktycznie nieograniczone. Niezbędna jest 
jednak umiejętność odnalezienia takiej wiedzy, która jest potrzebna przedsiębiorstwu, tzn. jest 
zgodna z potrzebami informacyjnymi pracowników i organizacji. Konieczna jest także umiejęt-
ność adaptacji nowej wiedzy do warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jej wykorzysta-
nie w praktyce. Pozyskanie i wykorzystanie zewnętrznej wiedzy wymaga więc od przedsiębior-
stwa umiejętności określanych jako zdolność do absorpcji.

Zmiany zachodzące w ostatnich trzech dekadach spowodowały, że współczesny ład eko-
nomiczny określamy takimi pojęciami, jak nowa gospodarka lub gospodarka oparta na wiedzy. 
Kluczowym zasobem przedsiębiorstw stały się informacja i wiedza. Według Nonaki (1998, s. 21), 
„w gospodarce, w której pewną rzeczą jest tylko niepewność”, wiedza jest kluczowym źródłem 
trwałej przewagi konkurencyjnej, szczególnie w długim horyzoncie czasowym (Gallupe, 2001). 
Znaczenie wiedzy jako zasobu strategicznego dostrzeżono najpierw w działalności związanej z no-
woczesnymi technologiami (przedsiębiorstwa wiedzochłonne – KIS). Jednak coraz częściej wska-
zuje się na konieczność rozwijania lub pozyskiwania zasobów wiedzy przez przedsiębiorstwa high 
touch i low tech, a w szczególności te z branży turystycznej.

Znaczenie wiedzy jako zasobu niezbędnego do skutecznego konkurowania powoduje, że 
wzrasta na niego zapotrzebowanie. Ewentualny niedostatek zasobu wiedzy w stosunku do potrzeb 
informacyjnych określany jest jako luka wiedzy. Jej niwelowanie możliwe jest dzięki tworzeniu 
zasobów wewnątrz przedsiębiorstwa (np. poprzez działy R & D) oraz ich pozyskiwanie spoza orga-
nizacji. Współcześnie rośnie znaczenie zewnętrznych źródeł wiedzy, które pozyskiwane są przez 
przedsiębiorstwa na rynkach zasobów wiedzy. Rynki te cechuje duża niedoskonałość, która wiąże 
się z ograniczeniem pełnego dostępu do pożądanych zasobów. Trudności z pozyskaniem wiedzy 
spoza organizacji wynikają nie tylko z wad rynków zasobów, ale także z cech wiedzy i przed-
siębiorstw turystycznych. Ze względu na komplementarny i heterogeniczny charakter produktu 
cechują je wyjątkowo intensywne i zróżnicowane powiązania z podmiotami otoczenia. Powiązania 
te powodują, że przedsiębiorstwa turystyczne są zależne od zewnętrznych źródeł wiedzy w więk-
szym stopniu niż inne rodzaje działalności gospodarczej (Thomas, Wood, 2014). W efekcie rośnie 
znaczenie zdolności do absorpcji wiedzy zewnętrznej. 

Problematyka zdolności do absorpcji wiedzy, mimo że podejmowana w odniesieniu do wielu 
rodzajów działalności gospodarczej, nie była przedmiotem pogłębionych badań w przedsiębior-
stwach turystycznych (Nieves, Quintana, Osorio, 2015). Jak dodaje Show (2015, s. 46), pozostaje 
ona „szczególnie zaniedbanym obszarem badań w turystyce”. Dopiero w ostatnich latach (2014–
2015) można dostrzec wzrost liczby publikacji i prac badawczych poświęconych temu zagadnieniu 
w przedsiębiorstwach turystycznych. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zdolności do 
absorpcji wiedzy dla podmiotów gospodarki turystycznej, a także sposobów jej konceptualizacji 
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i operacjonalizacji. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawione zostało pojęcie 
zdolności do absorpcji. Część druga stanowi przegląd badań przeprowadzony w oparciu o meto-
dę SALSA, której efektem jest systematyzacja dotychczasowych prac badawczych poświęconych 
zdolności do absorpcji wiedzy w turystyce. W części trzeciej przedstawione zostały wnioski doty-
czące znaczenia zdolności do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych. W zakończe-
niu zawarto propozycje dalszych badań poświęconych tej problematyce.

istota i znaczenie zdolności do absorpcji wiedzy 
Pojęcie zdolności do absorpcji w literaturze ujmowane jest na dwa sposoby: procesowe (bez-

pośrednie) i podmiotowe (pośrednie). W podejściu procesowym zdolność do absorpcji jest to 
sekwencja działań, umiejętności przedsiębiorstwa i jego członków (zob. Flatten, Greve, Brettel, 
2011; Jiménez-Barrionuevo, García-Morales, 2011) związanych z pozyskaniem, przekształceniem 
i wykorzystaniem wiedzy spoza organizacji. Cohen i Levinthal (1990, s. 128) zdefiniowali ją jako 
„zdolność przedsiębiorstwa do rozpoznania wartości nowych, zewnętrznych informacji, przy-
stosowania ich, oraz zastosowania do celów komercyjnych”. W podejściu podmiotowym pojęcie 
zdolności do absorpcji utożsamia się z ludźmi, którzy posiadają umiejętność absorpcji wiedzy. 
Najczęściej przyjmuje się, że są to absolwenci uczelni wyższych oraz pracownicy zaangażowani 
w działalność rozwojową i badawczą (Cohen, Levinthal, 1990; Andriambeloson, Ramangalahy, 
2004). W tym ujęciu zdolność do absorpcji będzie tym większa, im większy będzie udział tych 
pracowników w całej populacji zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 

Zdolność do absorpcji związana jest z umiejętnością uczenia się i rozwiązywania problemów. 
Pozwala ona na skuteczne przekształcanie elementów wejścia do przedsiębiorstwa (informacji 
i wiedzy) w elementy wyjścia (nowa wiedza, nowe, doskonalsze usługi). Poziom zdolności do 
absorpcji wiedzy uwarunkowany jest wiedzą już zgromadzoną w przedsiębiorstwie. Pojęcie tzw. 
bazy wiedzy (knowledge base) oznacza dotychczasowy stan zasobów wiedzy będący w dyspozycji 
przedsiębiorstwa (Kim, 1997). Organizacje wykorzystują je do pozyskiwania nowej wiedzy i prze-
kształcania jej w innowacyjne produkty (Wensley, Navarro, 2015). Szybkość uczenia się zależy 
więc od tego, co już znane. O zdolności do absorpcji decydują także indywidualne umiejętności 
pracowników (Valentina, Passiante, 2009). Oznacza to, że organizacyjna zdolność do absorpcji 
wiedzy w dużym stopniu zależy od indywidualnych umiejętności uczenia się członków tej organi-
zacji (Cohen, Levinthal 1990). Na poziom zdolności do absorpcji wpływają także rutyny i procesy 
organizacyjne związane z komunikacją wewnątrz przedsiębiorstwa (Cohen, Levinthal, 1990) oraz 
zewnętrzne powiązania z podmiotami otoczenia (Wensley, Navarro, 2015). 

Pogłębioną konceptualizację zdolności do absorpcji przeprowadzili Zahra i George (2002), 
którzy wyodrębnili cztery bardziej szczegółowe etapy, tj. pozyskanie, asymilację, transformację 
i wykorzystanie wiedzy. Dwa pierwsze etapy tworzą tzw. potencjalną zdolność do absorpcji wie-
dzy, a dwa ostatnie zrealizowaną (faktyczną) zdolność. Poprzez zdolność do pozyskania wiedzy 
rozumieć należy umiejętność identyfikacji tych zasobów w otoczeniu oraz pozyskania ich z ze-
wnętrznych źródeł. Zdolność do asymilacji wiedzy polega na interpretacji pozyskanej wiedzy 
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w kontekście strategicznych potrzeb przedsiębiorstwa. Celem tego etapu jest zrozumienie kon-
tekstu pozyskanej wiedzy, co umożliwi transformację wiedzy. Jej istotą jest powiązanie nowej 
wiedzy z już istniejącą. Ten etap pozwala na rozpoznanie nowych możliwości tkwiących we wnę-
trzu przedsiębiorstwa i jego otoczeniu. Ostatnim etapem jest wykorzystanie wiedzy, które oznacza 
zastosowanie nowej wiedzy w praktyce biznesowej. Istotne jest, aby wykorzystywanie wiedzy nie 
miało przypadkowego charakteru, ale opierało się na istniejących w przedsiębiorstwie rutynach, 
które tworzą trwały i powtarzalny mechanizm wykorzystania wiedzy. Podział na potencjalną 
i faktyczną zdolność do absorpcji wskazuje, że samo pozyskanie wiedzy nie musi przynosić po-
żądanych efektów ekonomicznych. Dopiero wiedza odpowiednio przekształcona i wykorzystana 
sprawia, że potencjalne korzyści z nowej wiedzy uzyskują wartość rynkową. 

Z dotychczasowych badań prowadzonych przede wszystkim w przemyśle wynika, że zdol-
ność do absorpcji wiedzy ma istotne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw. Badacze identyfi-
kują dwa rodzaje powiązań pomiędzy zdolnością do absorpcji a wynikami. Pierwszy ma charakter 
bezpośredni, w którym przedmiotem badań było oddziaływanie zdolności do absorpcji wiedzy 
wprost na efekty działalności gospodarczej wyrażone miarami finansowymi. Takie badania pro-
wadzili m.in. Yeoh (2009), Flatten, Greve i Brettel (2011) oraz Tzokas, Kim, Akbar i Al-Dajani 
(2015). Wpływ pośredni ma miejsce, gdy zdolność do absorpcji oddziałuje na wyniki poprzez inne 
zmienne. Z prowadzonych do tej pory badań wynika, że jest to przede wszystkim przepływ wie-
dzy i innowacyjność przedsiębiorstw. Keller (1996) oraz Zander i Kogut (1995) wykazali, że zdol-
ność do absorpcji jest czynnikiem determinującym transfer wiedzy pomiędzy nadawcą i odbiorcą. 
Muscio (2007) ustalił, że poprawia ona współpracę z innymi organizacjami. Escribanoa, Fosfurib 
i Tribó (2009) wykazali, że zdolność do absorpcji zwiększa innowacyjność przedsiębiorstw po-
przez poprawę wykorzystania przez nie wiedzy. 

Podsumowując, zdolność do absorpcji wiedzy była do tej pory przedmiotem licznych ba-
dań empirycznych prowadzonych przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na ich 
podstawie można stwierdzić, że ma ona istotne znaczenie dla transferu wiedzy spoza organizacji, 
wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw, sprzyja poprawie wyników. W kolejnej części artyku-
łu przedstawiono odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie powyższa problematyka podejmowana 
była w odniesieniu do podmiotów gospodarki turystycznej. 

badania empiryczne dotyczące zdolności do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych  
– systematyczne studium literatury

W tej części artykułu przeprowadzono krytyczny przegląd literatury poświęcony efektom 
i metodom pomiaru zdolności do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych. Na po-
trzeby opracowania przeprowadzono systematyczne studia literaturowe wykorzystujące podejście 
SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis, Analysis) (Booth, Papaioannou, Sutton, 2012). Celem tego 
badania była identyfikacja dotychczasowych prac badawczych poświęconych zdolności do absorp-
cji wiedzy w podmiotach gospodarki turystycznej. Źródłem informacji na temat artykułów była 
naukowa baza danych Scopus, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. W efekcie wyszukania 
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frazy „zdolność do absorpcji” (absorptive capacity) uzyskano 3075 artykułów opublikowanych 
w latach 1923–2015, zawierających powyższe określenie w tytule, słowach kluczowych lub 
abstrakcie. 

W kolejnym kroku przeprowadzono redukcję artykułów do tych, w których problem zdolno-
ści do absorpcji wiedzy dotyczy podmiotów gospodarki turystycznej. W tym celu, w uzyskanych 
wynikach wyszukano 44 artykuły zawierające frazy: tourism, hotel, hospitality, restaurant, ca-
tering industry w tytule, słowach kluczowych lub abstrakcie. Następnie, w oparciu o analizę abs-
traktów, do dalszej analizy zakwalifikowane zostały te, które są dostępne w wersji pełnotekstowej, 
mają charakter empiryczny oraz w których podmiotem badań są przedsiębiorstwa turystyczne. 
W efekcie uzyskano 11 artykułów, opublikowanych w latach 2008–2015. W kolejnym etapie, na 
podstawie analizy treści całego artykułu, zidentyfikowano sposoby konceptualizacji i operacjona-
lizacji zdolności do absorpcji oraz metody jej pomiaru. Określono także najważniejsze efekty tych 
pomiarów, a szczególnie znaczenie zdolności do absorpcji wiedzy w procesie poprawy innowacyj-
ności przedsiębiorstw. Wyniki tych prac przedstawiono w tabeli 1. Zakres czasowy publikacji po-
święconych zdolności do absorpcji wskazuje, że jest to problematyka nowa i ciesząca się rosnącym 
zainteresowaniem badaczy gospodarki turystycznej. 

Dotychczasowe badania poświęcone zdolności do absorpcji wiedzy w gospodarce turystycznej 
prowadzone były przede wszystkim w przedsiębiorstwach hotelarskich (Herath, Mahmood, 2014; 
Thomas, Wood, 2014; Pace, 2015; Nieves, Quintana, Osorio, 2015). Kumar, Kumar i de Grosbois 
(2008) oraz Valentina i Passiante (2009) uwzględnili kilka rodzajów działalności wchodzących 
w skład gospodarki turystycznej (hotele, gastronomia, transport, atrakcje). Hoarau (2014) przepro-
wadził pogłębione badanie wśród przedsiębiorstw zajmujących się turystyką morską. Wang (2008) 
oraz Thomas i Wood (2015) badaniami objęli podmioty turystyki biznesowej, takie jak: convention 
bureaus, organizatorzy konferencji oraz obiekty konferencyjne.

Do oceny zdolności do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych wykorzystywa-
ne były narzędzia badawcze rozwinięte i zweryfikowane w badaniach dotyczących innych rodza-
jów działalności gospodarczej (np. Herath, Mahmood, 2014). Badacze odwoływali się najczęściej 
do propozycji podziału na cztery etapy: pozyskanie, asymilacja, transformacja i wykorzystanie 
wiedzy (Zahra, George, 2002). Niewielu badaczy zdecydowało się na modyfikację metody i jej 
przystosowanie do potrzeb przedsiębiorstw turystycznych. Thomas i Wood dostosowali skale po-
miaru zdolności do absorpcji wiedzy do przedsiębiorstw hotelowych (2014) oraz podmiotów tury-
styki biznesowej (2015). Wykorzystując dotychczasowe sposoby pomiaru stosowane w przemyśle, 
zaproponowali narzędzie badawcze, która uwzględnia odmienne cechy tych podmiotów gospodar-
ki turystycznej. 

Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych badana była przede 
wszystkim przy wykorzystaniu metod opartych na subiektywnej ocenie respondenta, a w mniej-
szym zakresie przy zastosowaniu miar obiektywnych. Wykorzystanie miar subiektywnych ozna-
czało badanie postrzegania procesów składających się na zdolność do absorpcji wiedzy przy po-
mocy skal mierzących postawy, np. skal Likreta (Lee, 2008; Valentina, Passiante, 2009; Thomas, 
Wood, 2015). Taka ocena, w dotychczasowych badaniach, oparta była na opinii jednej osoby, 
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tj. przedstawiciela kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Natomiast Kumar, Kumar i de Grosbois 
(2008) oraz Nieves, Quintana i Osorio (2014) w badaniu zdolności do absorpcji wykorzystali miary 
obiektywne związane z wykształceniem pracowników.

tabela 1. Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – przegląd dotychczasowych badań

Autorzy Podmiot badania Operacjonalizacja zdolności 
do absorpcji wiedzy Źródła i metody Wnioski

1 2 3 4 5

Brookes, M. (2014) Sieć hotelowa (1), USA Jedna miara określająca 
zdolności do przyjęcia i wyko-
rzystania nowej wiedzy 

Studium przypadku, 
analiza dokumentów 
wywiady pogłębione, 
kadra kierownicza 

Zdolność do absorpcji 
wiedzy determinuje transfer 
wiedzy pomiędzy franczy-
zodawcą a franczyzobiorcą

Herath i Mahmood 
(2014)

Hotele i restauracje 
(350), Sri Lanka 

4 etapy: pozyskanie, asymila-
cja, transformacja i wykorzy-
stanie wiedzy

Dobór losowy, badanie 
ankietowe, skala Likerta 
(5-stopniowa), kadra kie-
rownicza przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa cechujące 
się wyższą zdolnością do 
absorpcji wiedzy uzyskują 
lepsze wyniki dzięki utrzy-
mywaniu wyższego pozio-
mu orientacji strategicznej

Hoarau (2014) Przedsiębiorstwa zajmu-
jące się turystyką morską 
(3), Islandia 

Potencjalna zdolność do ab-
sorpcji wiedzy; 7 wymiarów: 
uczenie się od konkurentów; 
uczenie się poprzez otwartość 
na przyrodę (obserwacja); 
uczenie się poprzez współpra-
cę; uczenie się od klientów; 
wewnętrzny rozwój kompeten-
cji; integracja nowej wiedzy 
z dostępnymi zasobami; zaso-
by ludzkie; rozpowszechnianie 
wiedzy pomiędzy pracownika-
mi; benchmarking

Studia przypadków, 
analiza dokumentów, ob-
serwacja, wywiady czę-
ściowo ustrukturyzowane 

Potencjalna zdolność 
do absorpcji wiedzy jest 
czynnikiem sprzyjającym 
transferowi wiedzy, który 
determinuje innowacyj-
ność przedsiębiorstw 
turystycznych 

Kumar, Kumar i de 
Grosbois (2008)

Hotele, restauracje, biura 
podróży, przedsiębior-
stwa transportowe (62), 
Kuba

Logarytm naturalny ze 
stosunku absolwentów szkół 
wyższych do techników

Metoda mieszana: bada-
nie ankietowe i wywiad, 
kadra kierownicza

Zdolność do absorpcji 
wiedzy technologicznej nie 
ma statystycznie istotnego 
znaczenia dla rozwoju kom-
petencji technologicznych

Nieves, Quintana, 
i Osorio (2014)

Hotele (109), Hiszpania Udział pracowników z wyż-
szym wykształceniem w za-
trudnionych ogółem; przyjęto, 
że wskaźnik > 10% oznacza 
wysoki poziom zdolności do 
absorpcji wiedzy 

Badanie ankietowe, 
kadra kierownicza

Zdolność do absorpcji 
wiedzy nie ma znaczenia 
jako zmienna moderująca 
zależność pomiędzy rela-
cjami społecznymi kadry 
menadżerskiej a innowa-
cyjnością przedsiębiorstw 
hotelarskich 

Pace (2015) Hotele (17), Malta Działania przedsiębiorstw 
w zakresie: pozyskiwania 
zewnętrznych informacji do-
tyczących nowych technologii 
oraz współtworzenie nowych 
rozwiązań proekologicznych 
w hotelu 

Studia przypadków, 
wywiady częściowo 
ustrukturyzowane, kadra 
kierownicza lub wła-
ściciele oraz wywiady 
z ekspertami wdrażają-
cymi nowe technologie 
w dziedzinie ekologii 

Badanie pozwoliło na 
opracowanie czterech 
schematów adaptacji inno-
wacji w przedsiębiorstwach 
hotelarskich
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1 2 3 4 5

Thomas i Wood 
(2014)

Hotele (259), Hiszpania 4 etapy: pozyskanie, asymila-
cja, transformacja i wykorzy-
stanie wiedzy 

Dobór losowy, badanie 
ankietowe, skala Likerta 
(5-stopniowa), kadra kie-
rownicza przedsiębiorstw

Celem badania było 
stworzenie  
i weryfikacja narzędzia 
badawczego służącego 
do oceny zdolności do 
absorpcji wiedzy. Nie udało 
się potwierdzić rzetelności 
zastosowanych skal 

Thomas i Wood 
(2015)

Podmioty turystyki 
biznesowej: 
Convention bureaus; 
organizatorzy konfe-
rencji oraz podmioty 
organizujące spotkania 
(208), 9 krajów 

4 etapy: pozyskanie, asymila-
cja, transformacja i wykorzy-
stanie wiedzy 

Badanie ankietowe 
online, skala Likerta 
(5-stopniowa), kadra 
kierownicza

Istnieje silny i statystycznie 
istotny związek pomiędzy 
poziomem zdolności 
do absorpcji wiedzy 
a poziomem postrzeganej 
innowacyjności

Valentina i Passiante 
(2009)

Hotele, domy gościnne, 
muzea, restauracje (134), 
Holandia i Irlandia

3 grupy zmiennych: analiza 
otoczenia (7 zmiennych), 
komunikacja (5 zmiennych), 
pozyskiwanie i przekazywanie 
zasobów (5 zmiennych)

Badanie ankietowe, skala 
Likerta (5-stopniowa) 

Zdolność do absorpcji 
wiedzy jest jednym z czyn-
ników warunkujących 
proces innowacyjny

Wang (2008) Convention bureaus 
(260), USA

5 zmiennych związanych 
z częstotliwością wymiany 
informacji z różnych źródeł 
(pracownicy, zarząd, klienci, 
konkurenci, doradcy) 

Dobór losowy, badanie 
ankietowe; skala Likerta 
(5-stopniowa), kadra 
kierownicza Convention 
bureaus

Zdolność do absorpcji wie-
dzy ma statystycznie istotny 
wpływ na skuteczność 
działań marketingowych 
prowadzonych w internecie 

Wensley i Navarro 
(2015)

Hotele (164), Hiszpania Zrealizowana zdolność do ab-
sorpcji (RACAP), 8 zmiennych

Dobór losowy, skala 
Likerta (7-stopniowa), 
kadra kierownicza 
przedsiębiorstw

Świadome oduczanie się 
(intentional unlearning) 
ma wpływ na zdolność 
do absorpcji wiedzy

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

znaczenie zdolności do absorpcji w przedsiębiorstwach turystycznych
Dotychczasowe badania prowadzone w przedsiębiorstwach turystycznych sugerują, że zdol-

ność od absorpcji wiedzy może być istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki przedsiębior-
stwa. Badacze testowali zarówno bezpośrednie związki pomiędzy zdolnością do absorpcji wiedzy 
a wynikami przedsiębiorstw (Herath, Mahmood, 2014), jak również pośredni wpływ na wyni-
ki poprzez wzrost innowacyjności przedsiębiorstw (Hoarau, 2014) oraz zdolności do uczenia się 
(Brookes, 2014).

Badanie prowadzone przez Herath i Mahmood (2014) wskazuje, że przedsiębiorstwa tury-
styczne charakteryzujące się wysoką zdolnością do absorpcji wiedzy mają lepsze wyniki dzięki 
utrzymywaniu wyższego poziomu orientacji strategicznej. Jest ona także niezwykle istotną deter-
minantą transferu wiedzy w ramach sieci hotelowej pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobior-
cą (Brookes, 2014). Wang (2008) wykazał, że poziom zdolności do absorpcji wiedzy wpływa na 
skuteczność działań marketingowych prowadzonych w przestrzeni wirtualnej. Wensley i Navarro 
(2015) podkreślają znaczenie zdolności do absorpcji nowej wiedzy w przypadku utraty starej wie-
dzy na przykład w wyniku odejścia pracowników z przedsiębiorstwa. Jak wynika z badania, świa-
dome oduczanie się (intentional unlearning) ma wpływ na zdolność do absorpcji wiedzy. Z drugiej 
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strony autorzy podkreślają, że utracie wiedzy wynikającej np. z odejścia pracowników (accidental 
unlearning) powinny towarzyszyć działania zwiększające zdolność do absorpcji nowej wiedzy. 

W badaniach empirycznych prowadzonych w podmiotach gospodarki turystycznej, zdolność 
do absorpcji wiedzy pojawia się najczęściej jako determinanta innowacyjności. Pace (2015) ba-
dał znaczenie zdolności do absorpcji wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw hote-
larskich. Jak wynika z badania, wysoka zdolność do absorpcji wiedzy pozwala na identyfikację 
nowych pomysłów na innowacje w otoczeniu przedsiębiorstw oraz na skuteczne wykorzystanie 
źródeł zewnętrznych (np. ekspertów) w działalności innowacyjnej. Według Hoarau (2014) trudny, 
lecz szczególnie ważny dla wzrostu innowacyjności, jest transfer wiedzy ukrytej. Z prowadzonego 
badania wynika, że zdolność do absorpcji wiedzy ukrytej uwarunkowana jest istnieniem sieci 
powiązań opartych na zaufaniu. Badanie, które prowadzili Thomas i Wood (2015) wykazało istnie-
nie silnego i statystycznie istotnego związku pomiędzy poziomem zdolności do absorpcji wiedzy 
a poziomem postrzeganej innowacyjności.

Z drugiej strony, badania prowadzone przez Nieves, Quintana i Osorio (2014) nie potwier-
dziły statystycznie istotnego znaczenia zdolności do absorpcji wiedzy jako zmiennej moderującej 
wpływ powiązań społecznych kadry menedżerskiej na innowacyjność przedsiębiorstw hotelar-
skich. Podobnie badanie prowadzone przez zespół Kumar, Kumar i de Grosbois (2008) wykazało 
brak zależności pomiędzy zdolnością do absorpcji a możliwością rozwoju kompetencji technolo-
gicznych w hotelach. W jednym i drugim badaniu zdolność do absorpcji wiedzy mierzona była 
formalnym wykształceniem personelu hotelowego. Brak znaczenia zdolności do absorpcji wie-
dzy wyjaśnić można faktem, że w hotelarstwie wiedza niezbędna dla procesów innowacyjnych, 
a pozyskiwana spoza przedsiębiorstwa, nie ma technologicznego charakteru. W takim przypadku 
formalne wykształcenie nie jest kluczowe dla zrozumienia, przyswojenia i wykorzystania wiedzy. 

podsumowanie
W warunkach rosnącej intensywności procesów konkurowania osiągnięcie przewagi nad 

rywalami wymaga personelu, który posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi ruchu 
turystycznego na najwyższym poziomie. Podnoszenie kompetencji pracowników wymaga jednak 
istnienia zdolności i umiejętności implementacji nowej wiedzy i wykorzystania jej w działaniu. 
Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się oczekiwań tury-
stów, powinny doskonalić indywidualną i organizacyjną zdolność do absorpcji wiedzy. Jak wynika 
z przeprowadzonego systematycznego przeglądy literatury, zdolność ta ma szczególnie duże zna-
czenie dla zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych. 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury wskazać można rekomendacje dotyczą-
ce warstwy merytorycznej i metodycznej przyszłych badań. Wskazane jest rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego badań nad zdolnością do absorpcji. Dalsze prace powinny wyjaśnić rolę zdolno-
ści do absorpcji wiedzy w adaptacji przedsiębiorstw do zmieniających się warunków otoczenia, 
a szczególnie zmieniających się oczekiwań nabywców i konieczności ciągłego uczenia się per-
sonelu zajmującego się obsługą ruchu turystycznego. Jednoznacznego wyjaśnienia wymaga też 
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rola zdolności do absorpcji wiedzy w procesie pozyskiwania informacji i wiedzy z zewnętrznych 
źródeł i ich wpływ na innowacyjność podmiotów gospodarki turystycznej. Do szczególnie inte-
resujących obszarów badań należy kwestia tzw. słabych więzi, tj. nieregularnych i sporadycznych 
powiązań przedsiębiorstw z innymi podmiotami (np. uczelniami wyższymi) i rola zdolności do 
absorpcji w procesie pozyskiwania wiedzy z tych źródeł. 

Rekomendacje dotyczą także warstwy metodycznej. Dalsze badania powinny w większym 
stopniu uwzględniać miary o charakterze obiektywnym (poziom wykształcenia, wydatki na pro-
cesy związane z wiedzą). Zalecane jest także rozszerzenie zakresu podmiotowego badania o przed-
siębiorstwa zajmujące się organizacją i pośrednictwem, transportem turystycznym, organizacją 
czasu wolnego i in. Te rodzaje działalności w ramach gospodarki turystycznej nie były do tej pory 
podmiotem pogłębionego badania. Dalsze prace powinny być prowadzone w oparciu o konceptu-
alizację i operacjonalizację zdolności do absorpcji przeprowadzoną specjalnie na potrzeby przed-
siębiorstw turystycznych. Dotychczasowe badania wśród przedsiębiorstw turystycznych opierają 
się na skalach opracowanych dla innych rodzajów działalności gospodarczej. Jest to postulat wy-
suwany także przez Hoarau (2014). 

Sukces w obsłudze ruchu turystycznego uwarunkowany jest zdolnością pracowników do wy-
korzystywania informacji i wiedzy znajdujących się w otoczeniu przedsiębiorstwa. Sama dostęp-
ność zasobów informacyjnych w otoczeniu przedsiębiorstwa nie jest już wystarczająca. Potrzebna 
jest umiejętność dostrzeżenia wiedzy wartościowej i zgodnej z potrzebami informacyjnymi oraz 
zdolność do adaptacji tej wiedzy.
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absorptive capacity in tourism enterprises  
– the significance and measurement possibilities

Keywords absorptive capacity, knowledge, tourism industry

Abstract The knowledge-based view suggests that the extent of knowledge transfer from knowledge 
generators to knowledge recipients may depend on recipients’ absorptive capacity ie. “ability of 
a firm to recognize the value of new, external information, assimilate it, and apply it to commercial 
ends” (Cohen and Levinthal, 1990, p. 128). The lack or insufficiency of absorptive capacity in a firm 
hinders the ability to recognize the potential of new ideas arising from interaction with other external 
knowledge generators. The purpose of this article is to identify the importance of the absorptive 
capacity in tourism industry, as well as methods of its conceptualization and operationalization. 
The results include systematization of existing research dedicated to absorptive capacity in tourism 
and propositions of further studies on this subject.

Translated by Marcin Olszewski
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Streszczenie Wykształcone kadry, które ze swoistą pasją i zaangażowaniem realizują proces usługo-
wy to wiodąca determinanta sukcesu współczesnych firm turystycznych. Szczególne 
miejsce w procesie ich kształcenia i przygotowania do obsługi ruchu turystycznego zaj-
muje praktyka zawodowa, ukazująca faktyczne realia pracy w turystyce, weryfikująca 
i rozwijająca umiejętności przyszłych kadr. Dobrze zaplanowany i przygotowany proces 
praktyk stanowi swoiste medium pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą, a jego wła-
ściwa realizacja może mieć istotne znaczenie zarówno dla postrzegania branży tury-
stycznej jako przyszłego pracodawcy, jak i intencji zatrudnienia w niej po zakończeniu 
studiów. 
Celem niniejszej pracy była próba oceny praktyk studenckich jako formy doświadczenia 
pracy oraz ukazanie ich znaczenia dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi 
ruchu turystycznego wobec pracy. Problemem badawczym było poszukiwanie odpo-
wiedzi na dwa szczegółowe pytania: czy praktyki studenckie tworzą istotną przestrzeń 
edukacyjną sprzyjającą uczeniu się poprzez zdobywanie doświadczania pracy; czy do-
świadczenie to może wpływać na postrzeganie branży i kształtować pozytywne postawy 
studentów wobec przyszłej pracy w turystyce. Rezultaty badań ukazały, że satysfakcjo-
nujące doświadczenie praktyki może odgrywać ważną rolę zarówno w kształtowaniu 
pozytywnych postaw studentów wobec przyszłej pracy w branży turystycznej, jak i ich 
intencji zatrudnienia w niej po zakończeniu studiów. Jednak aby praktyka mogła przy-
nieść założony rezultat, podkreśla się potrzebę ścisłego partnerstwa między uczelnia-
mi a podmiotami turystycznymi w zakresie doskonalenia kształcenia praktycznego, co 
przedstawiono w zaproponowanym w pracy modelu praktyk studenckich. 
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Wprowadzenie
Turystyka wydaje się zdobywać rynek dzięki swoim szczególnym cechom –niematerialnym 

i nieuchwytnym (Marciszewska, 2008, s. 105), które to silnie oddziałują na sferę emocjonalną 
turystów i ich pozytywne doświadczenia konsumpcji. Mając na względzie fakt, że jakość usług 
jest punktem wyjścia do uzyskania przez konsumentów (turystów) odpowiedniego poziomu satys-
fakcji, zaoferowanie im pożądanego poziomu jakości wymaga nie tylko odpowiednich procedur, 
technik czy czynników wytwórczych, ale także odpowiedniego poziomu kwalifikacji pracowni-
ków (Panasiuk, 2006, s. 222). Obsługa ruchu turystycznego zależy więc szczególnie od personelu, 
którego postawy, zachowania podczas interakcji usługowych stanowią kluczowe dla satysfakcji 
klienta momenty prawdy. Podkreśla się, że dobrze wykształcone, wyszkolone i entuzjastyczne 
kadry mają ogromne znaczenie szczególnie tam, gdzie przewaga konkurencyjna zdobywana jest 
poprzez ludzi (Kusluvan, Kusluvan, 2000, s. 252), tak jak w turystyce, gdzie postrzegana jakość 
usług w sposób szczególny zależy od pracownika (Lundberg i in., 2009, s. 890).

Mimo że rozwój turystyki stwarza nowe możliwości zatrudnienia (Roney, Öztin, 2007, s. 5), 
to zdobywanie i utrzymanie wykwalifikowanych kadr staje się poważnym problemem, przed któ-
rym stoi współcześnie branża turystyczna (Mohsin i in., s. 49; Richardson, Butler, 2012, s. 262; 
Wan i in., 2014, s. 1), a wysoce niepokojący jest fakt, że – pomimo wzrostu popytu na specjalistów 
z zakresu turystyki i hotelarstwa – wielu absolwentów decyduje się odejść od branży, nawet zaraz 
po zakończeniu studiów (Chen, Shen 2012, s. 37; Lam, Ching, 2007, s. 338; Richardson, 2009, 
s. 383; Zopiatis, Theocharous, 2013, s. 44), często przechodząc do innych niepowiązanych sekto-
rów (Zopiatis, Theocharous, 2013, s. 44). 

Powyższa sytuacja może więc stanowić poważne zagrożenie dla jakości obsługi ruchu tury-
stycznego, stawiając turystykę i hotelarstwo w obliczu poważnych trudności związanych z przy-
ciągnięciem i utrzymaniem wykwalifikowanych kadr. Tym bardziej, że sama natura pracy w bran-
ży turystycznej może nie zachęcać studentów do jej rozważania w kontekście podjęcia realizacji 
długoterminowej kariery (np. Jiang i Tribe, 2009, s. 13).

Dlatego też szczególne miejsce w zwiększaniu zainteresowania branżą turystyczną jako przy-
szłym miejscem zatrudnienia należy przypisać doświadczeniu pracy, które studenci zdobywają 
jeszcze na studiach, w tym w formie praktyk zawodowych. Dobrze zaplanowany i przygotowany 
proces praktyk stanowi pomost pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą, a jego właściwa realiza-
cja może mieć istotne znaczenie nie tylko dla procesu kształcenia przyszłych kadr, ale także dla 
postrzegania przez nich atrakcyjności branży turystycznej jako miejsca pracy i realizacji kariery 
po zakończeniu studiów. 

Pilna potrzeba prowadzenia badań empirycznych w tym zakresie wynika z poniżej zdiagno-
zowanych luk badawczych:

a) po pierwsze – chociaż istnieje wiele interesujących prac odnoszących się do problematyki 
praktyk studenckich, to niewiele z nich bada możliwe czynniki, które mogą wpłynąć na 
postrzeganie kariery przez studentów i jednocześnie wynikać z praktyk (Kim, Park, 2013, 
s. 71);
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b) po drugie – wciąż postrzega się pewien niedostatek badań, gdzie szczegółowo dyskutu-
je się, jak doświadczenie praktyki może wpłynąć na studentów i ich intencje pozostania 
w branży (Chen, Shen, 2012, s. 31);

c) po trzecie – rzadko podejmowane są badania nad sprawdzeniem przydatności umiejętno-
ści, które zostały nabyte w czasie studiów dla praktyki współpracy z innymi podmiotami 
(Marciszewska, 2008, s. 101).

Powyższe argumenty sugerują konieczność podejmowania badań naukowych, które prowa-
dziłyby do tworzenia wiedzy zarówno o zjawiskach, jak i procesach oraz zależnościach zachodzą-
cych w turystyce z odniesieniem uzyskanych wyników do procesu dydaktycznego (Marciszewska, 
2008, s. 104), zwłaszcza jego integralnego komponentu, jakim jest praktyka zawodowa.

Celem niniejszej pracy jest więc próba oceny praktyk studenckich jako formy doświadczenia 
pracy oraz ukazanie ich znaczenia dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu tury-
stycznego wobec pracy w turystyce. Problemem badawczym jest poszukiwanie odpowiedzi na dwa 
szczegółowe pytania: czy praktyki studenckie tworzą istotną przestrzeń edukacyjną sprzyjającą 
uczeniu się poprzez zdobywanie doświadczania pracy oraz czy doświadczenie to może wpływać 
na postrzeganie branży turystycznej i kształtować pozytywne postawy studentów wobec przyszłej 
pracy w turystyce. 

Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz badania an-
kietowe przeprowadzone wśród wszystkich studentów specjalności turystyczno-hotelarskiej jed-
nej z trójmiejskich uczelni, którzy zrealizowali proces praktyk studenckich w roku akademickim 
2014/2015. 

Współczesne wyzwania stojące przed zasobami ludzkimi w turystyce
Podróże i turystyka (travel & tourism) to jeden z największych sektorów gospodarki na ca-

łym świecie, oferujący ponad 100 mln miejsc pracy w bezpośrednim zatrudnieniu (Global Talent 
Trends…, 2015, s. 8). Jak ukazują prognozy Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC), przewi-
duje się, że sektor ten w ciągu następnej dekady może zapewnić łącznie aż 347 mln miejsc pracy, 
w tym bezpośrednio w podróżach i turystyce 126 mln (Global Talent Trends…, 2015, s. 6). 

Turystyka jest także ważną częścią gospodarki Polski, z zatrudnieniem szacowanym na ok. 
760 tys. osób (tj. 4,7% ogółu pracujących), z czego ok. 170–200 tys. osób pracuje w działalności 
związanej bezpośrednio z zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi (Program rozwoju 
turystyki do 2020 roku, 2015, s. 3). 

Jednak, jak alarmuje Raport przygotowany przez Oxford Economics dla Światowej Rady 
Podróży i Turystyki (WTTC) (Global Talent Trends…, 2015), dla większości państw analizowa-
nych w Raporcie, w tym Polski, przewiduje się deficyt talentów w sektorze turystyki i podróży, 
który oznacza, że w najbliżej dekadzie (2014–2024) przewidywany popyt na zasoby ludzkie bę-
dzie rósł znacznie szybciej niż ich przewidywana podaż (Global Talent Trends…, 2015, s. 28). 
Szczególnie jednak niepokoi prognoza wskazująca, że największy deficyt talentów może dotknąć 
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przede wszystkim poziom kształcenia uniwersyteckiego w Polsce (Global Talent Trends…, 2015, 
s. 33). 

Powyższe problemy wydają się stanowić istotne wyzwania stojące przed zasobami ludzkimi 
w turystyce, zwłaszcza w obliczu innych niepokojących zjawisk dotykających absolwentów uczel-
ni kształcących kadry dla turystyki w Polsce. Należy tu wymienić przynajmniej trzy z nich:

1. Po pierwsze – mniej niż połowa absolwentów uczelni kształcących kadry dla turystyki 
(45,3%) deklaruje zatrudnienie zgodne z profilem wykształcenia (Losy absolwentów…, 
2014, s. 137), przy czym jedynie 19,6% z nich uważa swoją pracę za bardzo atrakcyjną, 
a odsetek ten kształtuje się na poziomie dużo niższym w porównaniu do analogicznych 
badań z 2010 roku, kiedy to osiągnął poziom 30,7% (Losy absolwentów…, 2014, s. 144).

2. Po drugie – wśród wiodących przyczyn podjęcia pracy niezgodnej z przygotowaniem za-
wodowym wymienia się m.in. pojawiające się okazje do podjęcia innej atrakcyjnej pracy 
czy satysfakcjonujące zarobki w innej branży (Losy absolwentów…, 2014, s. 148). Do in-
tensyfikacji tego zjawiska może przyczyniać się również fakt, że programy nauczania z za-
kresu turystyki i hotelarstwa, rozwijając szereg uniwersalnych umiejętności (transferable 
skills), mogą zwiększać atrakcyjność swoich absolwentów także dla pracodawców z innych 
sektorów (Richardson, Butler, 2012, s. 273), powodując tym samym tworzenie się silnej 
konkurencji m.in. ze strony szybko wzrastających branż poszukujących/rekrutujących po-
dobne talenty, ale oferujących np. wyższe zarobki (Global Talent Trends…, 2015, s. 16).

3. Po trzecie – ocena przygotowania do pracy zawodowej, w opinii absolwentów szkół wyż-
szych, wypadła mniej korzystnie w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2010 (Losy absol-
wentów…, 2014, s. 111), a odsetek osób, które oceniły przydatność zdobytych umiejętności 
praktycznych w kategorii „bardzo pozytywnie” spadł o połowę (11%) w porównaniu z ro-
kiem 2010 (22,6%). (Losy absolwentów…, 2014, s. 121).

Zauważa się więc pilną potrzebę zapewnienia większej równowagi pomiędzy teorią a prakty-
ką, zmianę tradycyjnego modelu nauczania na bardziej nowoczesny, innowacyjny, interaktywny, 
a przede wszystkim wrażliwy na potrzeby sektora i do nich dopasowany (Global Talent Trends…, 
2015, s. 17). Istotną rolę mogą tu odegrać atrakcyjne programy praktyk oferowane studentom, pro-
mujące kierunki i/lub specjalności turystyczne z jednej strony, i rozbudzające zainteresowanie 
branżą jako miejscem realizacji przyszłej kariery zawodowej z drugiej. 

znaczenie doświadczenia pracy dla rozwoju przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego 
Jakość odgrywa ogromną rolę w nauce i edukacji, a zwłaszcza w procesie kształcenia stu-

dentów (Kozioł, 2001, s. 29). W tym kontekście szczególną rolę odgrywa edukacja oparta na do-
świadczeniu (experiential education), która w istotny sposób może zwiększyć efektywność pro-
cesu uczenia się. W literaturze anglojęzycznej uczenie się poprzez doświadczenie (experiential 
learning) odzwierciedlone jest poprzez rożne sformułowania oddające jego istotę i specyfikę jak 
np. „window to the real world” czy „bridge to the real world” (Chen, Shen, 2012, s. 30). W szerokim 
znaczeniu, termin „uczenie się” można postrzegać jako proces, który prowadzi do modyfikacji 
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zachowania jednostki w wyniku jej uprzednich doświadczeń (Tomaszewski, 1995, s. 98). Dorosły 
uczy się inaczej niż dziecko, do tego celu wykorzystuje on własne doświadczenie, refleksję, kon-
frontuje swoją wiedzę z praktyką (Dąbrowska, 2014, s. 202). Podkreśla się, że nauka przez zdo-
bywanie doświadczenia jest niezwykle efektywna (Leary-Joyce, 2007, s. 170). Stąd na szczególną 
uwagę zasługuje tu koncepcja Davida Kolba uczenia się przez doświadczenie, która podkreśla, 
że najpierw uczącemu się należy stworzyć okazję do bezpośredniego doświadczenia, by mógł on 
wyciągać z niego wnioski i odnieść do teorii, która pomoże mu je lepiej zrozumieć (Łaguna, 2008, 
s. 40). Podczas tego rodzaju uczenia się, wiedza teoretyczna nie jest już tak obca/odległa od osobi-
stych doświadczeń, zostaje bowiem odniesiona do tego, w co dana osoba była osobiście zaangażo-
wana (Łaguna, 2008, s. 41). Według Kolba proces uczenia się toczy się w rożnych sytuacjach, ale 
przede wszystkim w interakcji ze środowiskiem (Łaguna, 2008, s. 39). 

Pierwszy kontakt (doświadczenie) ze środowiskiem branżowym dla wielu studentów odbywa 
się często poprzez praktykę studencką (Kusluvan i in., 2003, s. 135), która pełni rolę swoistego 
pomostu pomiędzy teorią a praktyką (Jiang, Tribe, 2009, s. 13). Literatura przedmiotu definiu-
je praktykę zawodową jako krótkoterminowe doświadczenie pracy, w czasie którego studenci są 
szkoleni, a także zyskują doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie bądź wybranej przez 
siebie przyszłej karierze zawodowej (Zopiatis, Theocharous, 2013, s. 34). Praktyki studenckie stają 
się, i powinny być, istotną częścią programów nauczania (Beggs i in., 2008, s. 37; Chen i in., 2011, 
s. 62; Ruhanen i in., 2013, s. 60) i jednym z ważniejszych czynników determinujących jakość 
kształcenia. 

W literaturze anglojęzycznej praktyki określane są m.in. jako internship placement (Chen, 
Shen, 2012, s. 30); practical work experience, experiential learning activity (Zopiatis, Theocharous, 
2013, s. 34), supervised work experience (Solnet i in., 2007, s. 67; Kusluvan i in., 2003, s. 135), in-
ternship czy student placements (Kusluvan i in., 2003, s. 135), a także practicum (Busby, Gibson, 
2010, s. 4). Praktyki mogą mieć zróżnicowane ramy czasowe (Chen, Shen, 2012, s. 30; Kusluvan 
i in., 2003, s.135; Ruhanen i in., 2013, s. 61), mogą być podejmowane w jednym lub kilku miej-
scach (Ruhanen i in., 2013, s. 61), mogą być płatne lub bezpłatne (Zopiatis, Theocharous, 2013, 
s. 34). Jednak, pomimo trudności w ich jednoznacznym zdefiniowaniu (Kim, Park, 2013, s. 72), 
ich wspólnym celem jest zapewnienie doświadczenia, dzięki któremu studenci uczą się specyfiki 
pracy i szczególnych jej charakterystyk, zdobywając/rozwijając kluczowe umiejętności i specjali-
styczną wiedzę związaną z pracą i przyszłą karierą w branży (Chen i in., 2011, s. 63–64). Podkreśla 
się, że prawdziwe doświadczenie pracy i profesjonalny rozwój studenta, to jedne z najbardziej 
pozytywnych aspektów praktyk (Beggs i in., 2008, s. 32; Chen i in., 2011, s. 64), które podnoszą 
wartość absolwentów na rynku pracy i ich dojrzałość (Busby, Gibson, 2010, s. 11), czego dowo-
dzą również wyniki badań empirycznych, ukazujące liczne korzyści płynące z realizacji praktyk, 
wpływające na rozwój studenta w kontekście jego wiedzy, umiejętności i innych jego charaktery-
styk (np. Srinivasan, Karmarkar, 2014, s. 106).

Należy więc zauważyć konieczność stałego dążenia do łączenia teorii z praktyką, czemu 
sprzyjać może odpowiednia organizacja praktyk zawodowych (Winiarski, 2001, s. 45).
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Doświadczenie pracy a postrzeganie branży turystyczno-hotelarskiej – perspektywa praktykanta
Praktyki mogą się okazać kluczowe dla podjęcia decyzji o pracy w branży turystyczno-hote-

larskiej po zakończeniu studiów (Kim, Park, 2013, s. 72; Hsu, 2013, s. 182). Udana praktyka może 
wzmocnić decyzję o przyszłej karierze w branży, negatywne doświadczenia zaś prowadzić do zgo-
ła odmiennych reakcji (na ten temat m.in. Chen, Shen, 2012, s. 30, 31; Hsu, 2013, s. 182; Kusluvan 
i in., 2003, s. 136). 

Przykładowo Zopiatis i Theocharous (2013, s. 44) w swoich badaniach wśród studentów na 
Cyprze udowodnili, że udane i skutecznie zdobyte doświadczenie podczas praktyk może wzmoc-
nić zamiar praktykanta do kontynuowania kariery w branży hotelarskiej po skończeniu studiów. 
Również Srinivasan i Karmarkar (2014, s. 105, 112) dowiedli, że większość przebadanych przez 
nich studentów była zadowolona z praktyk, decydując się na hotelarstwo jako wybraną drogę 
kariery.

Praktyki mogą jednak nie spełnić oczekiwań studentów, co w swych badaniach ukazali m.in. 
Lam i Ching (2007, s. 345); ponadto zarówno studenci j,ak i branża mogą różnie postrzegać prakty-
ki, w tym m.in. ich cel i rolę, co udowodnili Beggs i in.( 2008, s. 34, 37) w swojej pracy. W rezulta-
cie może więc istnieć wiele czynników powodujących, że praktyka będzie prowadzić do negatyw-
nych doświadczeń pracy i postaw studentów względem ich karier w turystyce. 

Przykładowo Kusluvan i in. (2003, s. 144) w swoich badaniach wśród studentów turysty-
ki i hotelarstwa z Nevsehir Tourism and Hotel Management College (Erciyes University, Turcja) 
ukazali, że większość respondentów nie była zadowolona ze swoich praktyk. Co więcej, po ich 
realizacji myśli i odczucia badanych co do pracy w turystyce zmieniły się u większości w nega-
tywnym kierunku, a chęć podjęcia zatrudnienia w branży spadła (Kusluvan i in., 2003, s. 147). 
Podobnie Jiang i Tribe (2009, s.13, 16), którzy w rezultatach swoich badań (Chiny) ukazali m.in., 
że doświadczenie praktycznego szkolenia (practical training experience) negatywnie wpłynęło 
na postawy studentów turystyki wobec ich kariery w branży, którą postrzegają raczej jako miejsce 
krótkotrwałego zatrudnienia, a nie długoterminowej kariery. 

Powyższe rozważania i rezultaty badań ukazują, iż doświadczenia z praktyki mogą wpływać 
na postawy i intencje studentów wobec ich przyszłej pracy i kariery w turystyce. W tym kontek-
ście, postrzeganie i satysfakcja z praktyk wydają się być czynnikiem krytycznym, który może 
determinować przyszłe aspiracje zawodowe studentów (Kusluvan i in., 2003, s. 136).

metodyka badań 
Celem niniejszej pracy jest próba oceny praktyk studenckich jako formy doświadczenia pracy 

oraz ukazanie ich znaczenia dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystyczne-
go wobec pracy. Badania przeprowadzono wśród wszystkich studentów specjalności turystyczno-
-hotelarskiej jednej z trójmiejskich uczelni, którzy zrealizowali proces praktyk studenckich w roku 
akademickim 2014/2015 (łącznie 34 studentów). Z uwagi na niewielką liczebność celowo wybranej 
grupy wyników badań nie należy uogólniać. 
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Badania przeprowadzono metodą ankiety, a wykorzystanym instrumentem pomiaru był 
kwestionariusz sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej wypełniany przez studentów po jej 
zakończeniu. 

W obszarze zainteresowań niniejszych badań była przede wszystkim kompleksowa ocena 
praktyk zawodowych dokonana przez praktykantów. Studenci określili ogólny poziom swojej sa-
tysfakcji z realizacji praktyki zawodowej oraz odnieśli się do kwestii rekomendacji podmiotów, 
w których realizowali praktykę studencką. Badane zagadnienia oceniali na pięciostopniowej skali, 
gdzie (1) oznacza poziom bardzo niski, zaś (5) bardzo wysoki.

Analizie poddano także dodatkowe pytanie otwarte o uwagi własne/komentarze praktykanta 
z realizacji praktyki, które pozwoliło zebrać osobiste i wysoce subiektywne doświadczenia studen-
tów z realizacji praktyki zawodowej. 

Ostatnia część kwestionariusza służyła zbadaniu postrzegania branży turystycznej przez stu-
dentów po realizacji praktyki zawodowej oraz intencji zatrudnienia w niej po zakończeniu studiów. 

Celem identyfikacji potencjalnych zależności pomiędzy oceną praktyki w różnych jej 
aspektach a ogólną satysfakcją z jej realizacji zastosowano współczynniki korelacji r-Pearsona. 
Przeprowadzono ponadto analizę częstości oraz test niezależności Chi2 w celu ustalenia istnienia 
potencjalnego związku między postrzeganiem praktyki a intencją zatrudnienia w branży po za-
kończeniu studiów. 

Wyniki badań i dyskusja 
Spośród wszystkich badanych najwięcej respondentów realizowało praktyki w branży ga-

stronomicznej (11 osób) i podmiotach zakwaterowania turystycznego (10 osób) – rysunek 1. 
Respondenci wskazali na takie miejsca, jak m.in. restauracje, kawiarnie, podmioty oferujące 
usługi cateringowe i obsługę bankietów oraz hotele, gospodarstwa agroturystyczne i inne obiekty 
noclegowe. 

Biura podróży
21%

Zakwaterowanie 
29%

Gastronomia
32%

Jednostki samorządu 
terytorialnego

9%

Konferencje/eventy
6%

Informacja 
turystyczna 

3%

rysunek 1. Charakterystyka miejsc realizacji praktyki zawodowej

Źródło: opracowanie własne.

Ocenie własnej studentów poddanych zostało 12 zmiennych dotyczących zrealizowanej prak-
tyki i odnoszących się do różnych jej aspektów (rys. 2). 
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(1)
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(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 – merytoryczne wsparcie ze strony opiekuna praktyki w przedsiębiorstwie; 2 – możliwość zaangażowania w pracę zespołową w przedsiębiorstwie;  
3 – poinformowanie o zakresie obowiązków studenta w czasie praktyki zawodowej; 4 – przydatność praktyki w kontekście poszerzenia i rozwoju wła-
snych umiejętności i kompetencji; 5 – przydatność praktyki w zakresie weryfikacji własnych predyspozycji do pracy w zawodzie; 6 – dostęp do infor-
macji związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa; 7 – przydatność zrealizowanej praktyki w kontekście praktycznego przygotowania 
do pracy zawodowej; 8 – możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa; 9 – przydatność 
praktyki w zakresie poznania realnych uwarunkowań pracy w branży turystyczno-hotelarskiej; 10 – perspektywa dalszego zatrudnienia w przedsię-
biorstwie; 11 – możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach; 12 – przydatność praktyki w zakresie zdobycia nowych umiejętności poprzez 
kursy, szkolenia, treningi oferowane przez praktykodawcę.
Respondenci zaznaczali odpowiedzi na pięciostopniowej skali, gdzie (1) to ocena bardzo niska, (5) ocena bardzo wysoka.

rysunek 2. Ocena praktyki studenckiej w opinii badanych

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci najwyżej ocenili merytoryczne wsparcie ze strony opiekuna praktyki w przed-
siębiorstwie (4,59), akcentując to w swoich komentarzach, jak np. „zawsze serdeczne i meryto-
ryczne wsparcie ze strony opiekuna praktyk w hotelu”, czy „osoby nadzorujące moją pracę były 
osobami kompetentnymi, które w sposób przejrzysty i dokładny przekazywały mi swoją wiedzę”.

Wysoko oceniono także inne aspekty praktyki, m.in. stworzenie możliwości zaangażowania 
w pracę zespołową (4,53) czy też możliwości poszerzenia własnych umiejętności i kompetencji 
(4,26). Respondenci szczególnie docenili wzrost umiejętności w zakresie organizacji pracy i efek-
tywnego zarządzania, pisząc w swoich komentarzach m.in.:

 – „Doskonaliłam umiejętności planowania, organizacji i kontroli własnej pracy oraz komu-
nikacji i współdziałania ze współpracownikami”;

 – „Najbardziej zadowolona jestem z tego, że nauczyłam się organizować swoje godziny pra-
cy odpowiednio do powierzonych obowiązków, tak, żeby wykonać je solidnie i na czas”;

 – „Praca w hotelu w ramach praktyk dała mi możliwość polepszenia umiejętności organiza-
cji pracy i zarządzania czasem”.

Badani podkreślili również wartość pracy zespołowej, np. „Podczas realizacji praktyk 
w firmie X1 nauczyłam się doceniać pracę zespołową, polegać na współpracownikach.”, czy też: 
„Podczas praktyk nauczyłam się pracy w grupie, zaufania do osób, z którymi się pracuje, jak i wza-
jemnego polegania na sobie”. 

1 Użycie sformułowania „w podmiocie X” lub zastąpienie nazwy przedsiębiorstwa znakiem X służyło zapewnieniu 
anonimowości respondentom niniejszych badań.
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Niższą ocenę badanych generowały jednak takie aspekty, jak możliwość wykorzystania zdo-
bytej wiedzy (3,59) czy zdobycia nowych umiejętności poprzez kursy/szkolenia oferowane przez 
praktykodawców (3,29) – rysunek 2.

Powyższa ocena być może wynika z faktu, iż praktyka trwała stosunkowo krótko (4 tygo-
dnie) i odbywała się głównie w wysokim sezonie (czerwiec–sierpień), kiedy to obsługa ruchu tu-
rystycznego ulega istotnej intensyfikacji, co mogło w pewnym stopniu utrudnić poczucie pełnego 
wdrożenia się i wykorzystania wiedzy w realiach praktyki. Stąd też, być może, pogląd jednego 
z respondentów, który napisał w swoich komentarzach: „W związku ze stuprocentowym obłoże-
niem hoteli, a co za tym idzie bardzo dużą ilością pracy zwyczajnie brakuje czasu na wdrażanie 
i tłumaczenie procedur krok po kroku. (…) Pracownicy w miarę możliwości starali się przydzielać 
zadania i pokazywać, ale ciężko wygospodarować czas na takie aktywności w czasie sezonu”. 
W takich warunkach trudno również o dodatkowe aktywności praktykodawcy, jak kursy czy szko-
lenia. Można by więc zastanowić się nad praktykami, które mogłyby być realizowane częściej 
w czasie trwania studiów i/lub w innych terminach. Choć z drugiej strony spotyka się i taki pogląd: 
„Okres wakacyjny był odpowiednim momentem na takie wyzwanie, ponieważ mogłam sprawdzić 
swoje umiejętności w szybkim działaniu pod presją czasu”; czy też inny komentarz: „Sezon letni 
(…) dostarczył wiele takich sytuacji (sytuacji trudnych – przyp. autora), ale to właśnie one stano-
wiły wyzwania, którym musiałam sprostać”.

Literatura przedmiotu podkreśla, że wprowadzając praktyki do programów nauczania, satys-
fakcja studenta staje się istotnym kryterium oceny (Chen i Shen, 2012, s.30). W niniejszych ba-
daniach studenci zadeklarowali wysoki poziom satysfakcji ze zrealizowanej praktyki zawodowej 
(4,26), wysoko zarekomendowali też podmioty, które ją oferowały (4,5), pisząc m.in. „Praktyki 
tego rodzaju i współpracę z przedsiębiorstwem poleciłabym każdemu”. Wyrazem zadowolenia są 
również komentarze, takie jak: „Po zakończeniu studiów z przyjemnością mogłabym podjąć pracę 
w podmiocie X” czy „Cieszę się, że praktykę zrealizowałam właśnie w podmiocie X – myślę, że 
jest to miejsce, gdzie mogłabym pracować w przyszłości”.

Pomiędzy dwiema zmiennymi, tj. satysfakcją praktyki a rekomendacją praktykodawcy, 
obserwuje się zależność pozytywną i istotną (r = 0,805; p ≤ 0,001), można więc powiedzieć, iż 
w przypadku niniejszych badań, wzrostowi satysfakcji z praktyki towarzyszy jednocześnie istotny 
wzrost rekomendacji dla podmiotu, w którym studenci zrealizowali praktykę. 

Analizując zależności pomiędzy oceną praktyki studenckiej a satysfakcją z jej realizacji, za-
uważa się, iż szczególnie silnie i istotnie z poczuciem satysfakcji koreluje postrzeganie przydatno-
ści praktyki w zakresie: 

 – (4) poszerzenia i rozwoju własnych umiejętności i kompetencji (r = 0,810; p ≤ 0,001), 
 – (7) praktycznego przygotowania do pracy zawodowej (r = 0,753; p ≤ 0,001),
 – (11) możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach (r = 0,751; p ≤ 0,001),
 – (5) weryfikacji własnych predyspozycji do pracy w zawodzie (r = 0,725; p ≤ 0,001).
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tabela 1. Ocena praktyki studenckiej a satysfakcja z jej realizacji – analiza zależności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O
gó

ln
a 

sa
ty

sf
ak

cj
a Korelacja 

Pearsona 0,580** 0,383* 0,581** 0,810** 0,725** 0,460** 0,753** 0,512** 0,529** 0,353* 0,751** 0,489**

Istotność 
(dwu-
stronna)

0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,002 0,001 0,040 0,000 0,003

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

** – korelacja istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie); * – korelacja istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie).
1 – merytoryczne wsparcie ze strony opiekuna praktyki w przedsiębiorstwie; 2 – możliwość zaangażowania w pracę zespołową w przedsiębiorstwie; 3 – poin-
formowanie o zakresie obowiązków studenta w czasie praktyki zawodowej; 4 – przydatność praktyki w kontekście poszerzenia i rozwoju własnych umiejętności 
i kompetencji; 5 – przydatność praktyki w zakresie weryfikacji własnych predyspozycji do pracy w zawodzie; 6 – dostęp do informacji związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa; 7 – przydatność zrealizowanej praktyki w kontekście praktycznego przygotowania do pracy zawodowej; 8 – możliwość 
samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa; 9 – przydatność praktyki w zakresie poznania realnych uwa-
runkowań pracy w branży turystyczno-hotelarskiej; 10 – perspektywa dalszego zatrudnienia w przedsiębiorstwie; 11 – możliwość wykorzystania wiedzy 
zdobytej na studiach; 12 – przydatność praktyki w zakresie zdobycia nowych umiejętności poprzez kursy, szkolenia, treningi oferowane przez praktykodawcę.

Źródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do powyższych aspektów, można przywołać niektóre komentarze studentów 
podkreślające znaczenie praktyk w kontekście stworzenia przez nie sposobności na uzupełnienie/
wzbogacenie wiedzy teoretycznej, poprzez doświadczenie, które może pomóc im przygotować się 
do przyszłej pracy zawodowej, jak np.:

 – „Zdobyłam praktyczną wiedzę z zagadnień związanych z kierunkiem moich studiów”; 
 – „W wyniku przebytych praktyk uzyskałam praktyczną wiedzę dotyczącą pracy w branży 

hotelarskiej, będącej dopełnieniem teoretycznej wiedzy nabytej na studiach”;
 – „Uzupełniłam swoją wiedzę zdobytą podczas edukacji”;
 – „Dzięki odbytej praktyce zdobyłam doświadczenie, które będzie przydatne w przyszłości”.

Szczególnie interesujące i ważne jest to, że studenci odwołali się do swoich doświadczeń 
z bezpośrednich kontaktów usługowych z klientami, pisząc m.in. „Uświadomiłam sobie, że każda 
praca, w której ma się bezpośredni kontakt z człowiekiem wcale nie jest taka łatwa jak się wydaje, 
ponieważ każdy jest inny i czego innego oczekuje”. Literatura przedmiotu wyraźnie podkreśla, że 
najważniejszym działaniem w jakie angażuje się przedsiębiorstwo turystyczne jest moment, w któ-
rym dochodzi do interakcji między pracownikiem a klientem (Martin, 2006, s. 23). Relacje z klien-
tami (turystami) stanowią więc integralną część procesu świadczenia, a każda taka interakcja to 
dla klienta istotny moment będący swoistym ogniwem łańcucha doświadczeń (Jak zapewnić…, 
2006, s. 15), wpływający na postrzeganą przez niego jakość i odczuwaną satysfakcję. Słuszne jest 
więc stwierdzenie, że praca w turystyce wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, przygo-
towania, ale także odpowiednich predyspozycji (Kruczek, 2010, s. 9), ważnych tam, gdzie kontakt 
z drugim człowiekiem jest częsty i intensywny, jak w obsłudze ruchu turystycznego. W tym kon-
tekście praktyka zapewniając faktyczną ekspozycję studentów na bezpośrednie relacje usługowe 
z różnymi klientami, „niekiedy bardzo wymagającymi i o różnym charakterze” – jak podkreśla 
jeden ze studentów – powinna dostarczyć im realnych sposobności do weryfikacji własnych umie-
jętności i indywidualnych predyspozycji. 
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Dla niektórych studentów bezpośredni kontakt z klientem mógł być jednak szczególnie trud-
ny i wymagający, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych; jak podkreślono w jednym z komen-
tarzy: „Poznanie branży (…) pokazało również niedogodności mające swoje źródło w niecierpli-
wym/opryskliwym kliencie, który potrafi wylać całą frustrację na niczego winnym pracowniku”. 
Jednak początkowe trudności, których badani doświadczali, w wielu przypadkach mogły przyczy-
nić się do wypracownia właściwych zachowań w sytuacjach trudnych i nietypowych, wzbogacając 
tym samym ich umiejętności obsługi. To ogromna wartość praktyki, podkreślana przez studentów 
w wielu komentarzach, jak np.: 

 – „Pomimo początkowych trudności relacja z klientem stała się dla mnie przyjemniejsza 
i pełna wyzwań”; 

 – „Miałam do czynienia z różnymi sytuacjami, zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi – 
uczyłam się reagować i postępować z klientem w odpowiedni sposób”; 

 – „Udoskonaliłam umiejętność radzenia sobie z «trudnym klientem» oraz rozwiązywania 
konfliktów”;

 – „Dzięki pracy w podmiocie X zyskałam bardzo duże doświadczenie przy bezpośredniej 
pracy z klientami, co pozwoliło na nauczenie się odpowiedniego podejścia do klienta”.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak podkreślają Ruhanen i in. (2013, s. 61), podczas praktyk 
studenci doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, z zakresu krytycznego 
myślenia, rozwiązywania problemów i inne, weryfikując tym samym własne predyspozycje do 
pracy, co zauważa się także w rezultatach niniejszych badań.

Analizując znaczenie praktyki dla postrzegania branży turystyczno-hotelarskiej jako miejsca 
przyszłej pracy i kariery zawodowej, większość badanych, tj. 19 osób, była zdania, że praktyka 
pozytywnie wpłynęła na postrzeganie przez nich branży jako potencjalnego pracodawcy, pozo-
stałym studentom trudno było jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Większość studentów 
była również zdecydowana co do chęci podjęcia pracy w turystyce i hotelarstwie po zakończeniu 
studiów (18 osób), jedynie 2 osoby wskazały na brak takiej intencji, a pozostałym respondentom 
trudno było zająć jednoznaczne stanowisko w tym względzie. 

Warto również zauważyć, że w grupie studentów, którzy zadeklarowali chęć pracy w branży 
turystyczno-hotelarskiej po zakończeniu studiów, więcej było tych, którzy jednoznacznie stwier-
dzili, że praktyka zawodowa pozytywnie wpłynęła na ich postrzeganie branży jako potencjalnego 
pracodawcy. Wyniki przeprowadzonego testu Chi2 potwierdziły tę zależność jako istotną (przy 
10% progu istotności; p = 0,09). 

Warto w tym miejscu przywołać komentarz jednej ze studentek, która podkreśliła: „Moje 
wrażenia po odbyciu praktyk są jak najbardziej pozytywne. Zachęciły mnie do tego, abym wiązała 
swoją przyszłość właśnie z gastronomią”. Inne wyrażone w kwestionariuszu opinie stanowią do-
skonałe uzupełnienie dla analizowanej powyżej relacji. Można tu wymienić m.in.:

 – „Po zakończeniu praktyk uznaję, że chciałabym ukierunkować ścieżkę swojej kariery 
w stronę hotelarstwa”; 

 – „Dzięki praktyce wiem, że swoją przyszłość chciałabym związać właśnie z pracą w branży 
hotelarskiej”.
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Podsumowując, praktyka poprzez możliwość doświadczenia realnych sytuacji pracy, to oka-
zja do przetestowania umiejętności, zainteresowań i wyborów zawodowych (Collins 2002, s. 93). 
Po jej realizacji, jak ukazują Jiang i Tribe (2009, s. 10), studenci lepiej rozumieją branżę turystycz-
ną, mogą dostrzec zalety i pewne ograniczenia zawiązane z realizacją swojej kariery w turystyce. 
Świadomość tego faktu powinna być kluczowa dla praktykodawców jako przyszłych pracodaw-
ców, zwłaszcza obecnie, gdy na rynku mamy do czynienia ze swoistą wojną o talenty, a sukces 
w rywalizacji o najlepszego pracownika w istotnej mierze zależeć będzie od wizerunku firmy jako 
atrakcyjnego pracodawcy (Czerwińska, 2009, s. 70). Dzięki oferowanym praktykom, firmy sekto-
ra turystycznego mają doskonałą sposobność efektywnego promowania siebie jako potencjalnego 
pracodawcy z jednej strony oraz wyszukania i zatrzymania najlepszych kandydatów z drugiej, co 
jest obecnie największym wyzwaniem menedżerskim większości firm, zwłaszcza w obliczu defi-
cytu utalentowanych pracowników (Turel, 2009, s. 109), który obserwuje się także w sferze obsługi 
ruchu turystycznego.

implikacje dla edukacji i praktyki 
Rezultaty badań pozwalają także na sformułowanie kilku rekomendacji pod rozwagę zarówno 

instytucji edukacyjnych, jak i praktyków branży. 
Po pierwsze, studenci przed rozpoczęciem praktyk powinni otrzymać realistyczne i prak-

tyczne informacje o środowisku pracy, by możliwie zredukować ewentualną lukę pomiędzy wy-
obrażeniami a aktualnymi uwarunkowaniami pracy w branży (Shin i Lee, 2011, s. 143) i uniknąć 
późniejszych rozczarowań (Kusluvan, Kusluvan, 2000, s. 262). Tym bardziej, że – jak ukazują 
wyniki badań (np. Kim, Park, 2013, s.75) – mogą wystąpić istotne rozbieżności między wysokimi 
oczekiwaniami formułowanymi przed realizacją praktyki a rzeczywistym postrzeganiem wybra-
nych czynników kariery po jej zakończeniu. Sytuacja ta w wielu przypadkach może prowadzić do 
rozczarowań studenta i zmiany zainteresowań branżą jako potencjalnym pracodawcą. Proponuje 
się więc, aby przedsiębiorstwa i uczelnie nawiązywały wzajemną współpracę, oferując studentom 
interesujące programy edukacyjne, zrzeszanie się w klubach, staże, przyciągając w ten sposób 
potencjalnych pracowników (Piotrowska, 2009, s. 89). Ponadto na spotkania organizowane z przy-
szłymi praktykantami warto zapraszać przedstawicieli różnych sektorów turystyki, oferujących 
i promujących swoje miejsca praktyk, ale także innych studentów (z wyższych lat), którzy zreali-
zowali proces praktyki i mogliby podzielić się własnymi doświadczeniami.

Szczególnie ważne jest rozpoznanie, w drodze wywiadów/konsultacji, potrzeb studenta, jego 
zawodowych zainteresowań, by pomóc mu zrozumieć, jaki rodzaj doświadczenia pracy byłby, 
w jego indywidualnym przypadku, optymalny w kontekście planowania przyszłej kariery w bran-
ży turystycznej. Ważną rolę miałby tu do spełnienia powołany w tym celu akademicki mentor/ 
konsultant lub/i biuro karier.

Kluczowa jest także ciągła aktualizacja potrzeb przedsiębiorstw turystycznych, by kształ-
cenie praktyczne było dopasowane do dynamicznie zmieniających sie potrzeb rynku, a program 
praktyk optymalnie łączył oczekiwania obu stron – tj. studentów i praktyków.
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W kontekście implikacji dla branży turystycznej sugeruje się, by podczas realizacji prak-
tyk zapewnić studentom rotację pracy i możliwość jej doświadczania w różnych departamentach 
i obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw turystycznych, tak jak napisał jeden z responden-
tów: „Miałam możliwość sprawdzić siebie w każdym dziale, zweryfikować swoje umiejętności”. 
Rotacja pracy pozwala także studentom optymalnie czerpać z relacji społecznych i wiedzy wielu 
współpracowników; ich oddziaływanie jest tu znaczące, zarówno dla procesu uczenia się, jak i po-
zytywnych wrażeń z praktyki (Chen i Shen, 2012, s. 38), co podkreślają komentarze studentów, 
jak np. „Poznałam pracowników firmy, którzy udzielali mi wielu cennych wskazówek na temat 
pracy, za co jestem im bardzo wdzięczna.”; „Wiedza oraz doświadczenie osób tam pracujących 
wywarły na mnie motywujące wrażenie oraz pozytywne emocje dotyczące branży turystycznej”. 
Nie dziwi więc fakt, że studenci, którzy doświadczają licznych interakcji społecznych podczas 
praktyk (ze współpracownikami, zwierzchnikami) mogą być bardziej zainteresowani przyszłą 
pracą w branży i postrzegać ją bardziej pozytywnie niż inni, co ukazują Kim i Park (2013, s. 76) 
w rezultatach swoich badań.

Studenci powinni więc mieć sposobność poznania pracy w turystyce z różnych perspektyw, 
w tym nie tylko stanowisk operacyjnych, ale także, a może przede wszystkim, menedżerskich. 
Oczekują oni zaufania, autonomii, powierzania im odpowiedzialnych zadań uczących samodziel-
ności, dających w poczucie wartości i pewności siebie. Praktykanci chcą więc czuć się potrzebni 
i doceniani, co podkreślają także ich pisemne wypowiedzi, jak np.: 

 – „Nauczyłam się podejmować samodzielne decyzje, dzięki czemu stałam się bardziej pewna 
siebie”;

 – „Jestem bardzo usatysfakcjonowana, czułam się potrzebna oraz doceniona”.
Warto zatem, aby praktycy branży wciąż stymulowali i rozwijali potencjał tkwiący w mło-

dych ludziach, przyszłych wykształconych kadrach sektora turystycznego. Podkreśla się, że stu-
denci turystyki i hotelarstwa to inteligentni pracownicy, charakteryzujący się wysoką elastyczno-
ścią, którzy wnoszą do pracy szeroki zakres umiejętności i wiedzy, ważnej i użytecznej (Barron, 
2007, s. 40).

Prawdą jest jednak, że niezależnie od starań wielu stron, tj. uczelni, branży, opiekunów, suk-
ces praktyk w dużej mierze zależy od nich samych – studentów, którzy będą skłoni otworzyć się 
na nowe, często nieoczekiwane sytuacje i wyzwania oraz czerpać (uczyć się) możliwie jak najwię-
cej z doświadczeń, jakich nabywają w – stosunkowo krótkim – czasie praktyk. Niektórzy badani 
doskonale rozumieli tę sytuację, pisząc: „Starałam się poznać jak najwięcej obowiązków i zadań, 
jakie należy wykonywać”.

Uwzględniając powyższe rozważania, w niniejszej pracy zaproponowano model praktyk 
zawodowych będący pochodną trójstronnej kooperacji „EDUKACJA–BRANŻA–STUDENT”, 
wspierającej tych ostatnich w efektywnym planowaniu przyszłej pracy i kariery zawodowej w tu-
rystyce (rys. 3). 

Proponowany model uwzględnia fazy organizacji, realizacji i rozliczenia praktyk, z których 
każda ma istotne znaczenie dla kształtowania właściwych postaw studentów wobec przyszłej pra-
cy i powinna być szczegółowo koordynowana przez uczelnię. Tak postrzegany model ma na celu 
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optymalizację jakości kształcenia praktycznego, opartego na programie praktyk, który jest stale 
monitorowany i modyfikowany do zmieniających się potrzeb rynku. Jego ciągła adaptacja wyma-
ga podjęcia przez uczelnię pracy zespołowej zarówno z praktykami branży, jak i studentami, oraz 
uwzględnienia w tych działaniach informacji zwrotnych otrzymywanych od obu stron, tj. studen-
tów oraz podmiotów oferujących miejsca praktyk.
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rysunek 3. Proponowany model praktyki studenckiej

Źródło: opracowanie własne.

W procesie uczenia się szczególnie ważne są refleksje/wnioski studenta płynące ze zreali-
zowanej praktyki, podczas formułowania których często porządkuje on swoje doświadczenia 
i uświadamia sobie, co mu się udało podczas realizacji praktyki, a co mógł zrobić lepiej, co stanowi 
jego mocną stronę jako przyszłego pracownika branży, a co jest dla niego wyzwaniem i wyma-
ga dalszego doskonalenia. Jak podkreślił jeden z respondentów, „Praktyka w biurze podróży X, 
które jest liderem na rynku polskim i światowym, umożliwiła mi zorientowanie się (…) na czym 
polega taka praca oraz jakie cele muszę postawić sobie w najbliższym czasie, by udoskonalić moje 
umiejętności”.

Resumując, proponowany model w swym założeniu powinien zapewnić realizację praktyki 
będącej swoistą bramą do realnego świata (gateway to the real world) (Collins, 2002, s. 93) za-
pewniającą uczenie się poprzez doświadczenie, które niewątpliwie wpływa na rozwój kompetencji 
i umiejętności przyszłych kadr sektora turystycznego i powinno skutecznie zachęcać młodych do 
alokacji swoich zasobów właśnie w turystyce, ukazując walory tej pracy, tak jak ujął to jeden ze 
studentów po zakończonej praktyce: „Praca w biurze podróży jest ciekawsza i bardziej urozmaico-
na, niż mogłoby się wydawać”. 

Wydaje się więc, że podejmowanie ciągłych inicjatyw badawczych w odniesieniu do proce-
su praktyk jest uzasadnione i może pomóc w ponownym postrzeganiu branży jako pracodawcy 
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z wyboru, a nie z konieczności, zwłaszcza w percepcji najmłodszych pokoleń (Zopiatis, Theocharous, 
2013, s. 44).

podsumowanie
W obliczu stałego wzrostu liczby odwiedzających Polskę turystów, jakość obsługi ruchu tu-

rystycznego, która istotnie zależy od wykwalifikowanych kadr, jawi się jako kluczowa zarówno 
dla satysfakcji odwiedzających, jak i ich pozytywnych rekomendacji Polski jako kraju atrakcyj-
nego turystycznie. Należy więc podkreślić, że branża turystyczna, niemal jak żadna inna, zależy 
od czynnika ludzkiego, stąd wymiar funkcjonalny kontaktu usługowego, jak stosunek do gości, 
sposób zachowania pracowników czy umiejętności komunikacyjne personelu (Martin, 2006, s. 20) 
stają się kluczowe dla doświadczeń turystów. W tym świetle praktyka studencka, jako integralny 
komponent programu nauczania, odgrywa szczególną rolę. W wielu przypadkach pozwala ona 
studentom, a tym samym przyszłym wykwalifikowanym kadrom, na ocenę możliwości kariery 
w turystyce, ocenę dopasowania do wymagań rynku pracy, na weryfikację własnych predyspozy-
cji i umiejętności, by ostatecznie z całą pewnością mogli oni powiedzieć to, co zadeklarował jeden 
z respondentów niniejszych badań: „W przyszłości chciałabym podjąć pracę w tej właśnie branży”.
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Working experience and its importance  
in shaping future tourist employees’ attitudes 

Keywords tourism and hospitality students, working experience, internships, learning 

Summary The aim of this study was to evaluate internships as a form of the working experience, and to show 
their importance in shaping the attitudes and working intentions of tourism and hospitality students, 
who are perceived as a future and well qualified tourism workforce. The research problem was to 
find the answers for two specific questions: whether the student internships constitute an important 
educational space conducive to learning by providing students with real working experience; 
whether this experience can influence the perception of the industry and shape positive attitudes 
of students towards their future work in tourism. Research results showed that successful working 
experience during internships may potentially play an important role in shaping positive attitudes 
of students towards their future employment in the tourism industry and may contribute to their 
working intentions in the industry after graduation. 
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Streszczenie W pracy przedstawiono diagnozę potrzeb edukacyjnych nauczycieli i oczekiwania pra-
codawców branży turystycznej wobec przyszłych pracowników. Pokazano, jak fundu-
sze unijne zostały wykorzystane dla rozwoju branży turystycznej poprzez organizację 
innowacyjnych praktyk zawodowych dla nauczycieli szkół o profilu turystycznym oraz 
szkoleń branżowych i językowych dla osób zatrudnionych w sektorze usług turystycz-
nych. Przedstawiono rezultaty projektów badawczych i szkoleniowych wspierających 
procesy edukacyjne w branży turystycznej przeprowadzonych przez Dolnośląską Izbę 
Gospodarczą i Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy-Zdroju w latach 2009–2013 
w ramach trzech projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na lata 2007–2013: „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa 
zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku”, „Wzrost jakości 
kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku” 
i „Akademia Branży Hotelarskiej, Restauracyjnej i Uzdrowiskowej – kompleksowe 
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i znajomość języków obcych pracowni-
ków”.
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Wprowadzenie
Bardzo szybki i ciągły rozwój branży turystycznej w Polsce wpływa na wzrost zapotrzebowa-

nia na osoby znające języki obce i standardy europejskie w zakresie obsługi gościa, a także spraw-
nie korzystające z nowoczesnych urządzeń mających zastosowanie w gastronomii i hotelarstwie. 
Współczesną sytuację branży turystyczno-gastronomicznej charakteryzuje przede wszystkim 
konkurencja, duża zmienność gustów klientów oraz ciągła presja, aby zwiększać innowacyjność 
i efektywność kosztową. Takie uwarunkowania tworzą trudne i wymagające środowisko pracy. 
W konsekwencji pracownicy muszą przez cały czas uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności, pod-
nosić kwalifikacje i doskonalić kompetencje. Poziom nauczania i atrakcyjność oferty edukacyjnej 
w szkole zawodowej zależą przede wszystkim od kadry pedagogicznej, gdyż to właśnie ona orga-
nizuje i realizuje proces edukacji zawodowej. To ona wybiera program i metody pracy z uczniem, 
buduje jego świadomość, wyposaża w wiedzę i kształtuje umiejętności. Kompetencje zawodowe 
(twarde) nauczyciela stanowią konieczny warunek jego efektywnej pracy. Nieodzowne dla jego 
warsztatu są także kompetencje miękkie czy umiejętności psychospołeczne, tzw. kompetencje 
osobiste oraz społeczne. Kompetencje miękkie zapewniają sprawne zarządzanie sobą (kompeten-
cje osobiste) oraz wysoką skuteczność interpersonalną (kompetencje społeczne) i są uznawane 
za kluczowe dla współczesnego pracownika. Niestety dość często nauczyciele nie posiadają żad-
nej wiedzy praktycznej w zakresie wykładanych przez siebie przedmiotów zawodowych lub brali 
udział w zajęciach praktycznych w rzeczywistym obiekcie kilkanaście lat temu. Także współpra-
ca pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami praktycznie nie istnieje, a oczekiwania pracodawców 
wobec potencjalnych pracowników odbiegają od realizowanego programu nauczania, ubogiego 
we wszelkie zajęcia prowadzone przez prawdziwych praktyków z branży. Potwierdzają to wyniki 
badań przeprowadzonych przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą i Regionalną Szkołę Turystyczną 
w Polanicy-Zdroju w latach 2009–2010 w ramach projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych 
w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku” 
(Sebastian i in., 2010). Badania te zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. 
Pozwoliły one na zidentyfikowanie najistotniejszych problemów do rozwiązania; są to: potrzeba 
dokształcania kadry nauczycielskiej szkół zawodowych oraz pracowników branży hotelarsko- 
-gastronomicznej, zwłaszcza osób z wykształceniem maksymalnie średnim, a ponadto koniecz-
ność nawiązania trwałej współpracy pomiędzy szkołami i pracodawcami.

Celem pracy było przedstawienie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli, oczekiwań 
pracodawców branży turystycznej wobec przyszłych pracowników, a także zorganizowanych 
dzięki funduszom unijnym innowacyjnych praktyk zawodowych dla nauczycieli szkół o profilu 
turystycznym oraz szkoleń branżowych i językowych dla osób zatrudnionych w sektorze usług 
turystycznych. Zaprezentowano rezultaty projektów wspierających procesy edukacyjne w bran-
ży turystycznej przeprowadzonych przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą i Regionalną Szkołę 
Turystyczną w Polanicy-Zdroju w latach 2009–2013 w ramach trzech projektów finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007–2013.
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Współpraca pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami
Przynależność Polski do struktur Unii Europejskiej oraz zmieniające się uwarunkowania go-

spodarcze oznaczają większą konkurencyjność i konieczność dostosowania standardów kształce-
nia zawodowego do obowiązujących w Europie. W tych warunkach nauczyciele, przedsiębiorcy 
i instytucje odpowiedzialne za edukację stają przed nowymi wyzwaniami. Dostosowanie progra-
mów nauczania w szkolnictwie zawodowym do potrzeb rynku pracy wydaje się najważniejszym 
zadaniem w kontekście przeobrażeń systemu. Do istotnych problemów szkolnictwa zawodowego 
w Polsce, w tym na Dolnym Śląsku, należą problemy finansowe. Niedofinansowanie szkół po-
woduje, że niewiele z nich może się pochwalić dobrze wyposażonymi pracowniami-warsztatami 
służącymi do nauki zawodu. Jakość kształcenia zawodowego zależy bowiem także od warunków, 
w jakich odbywa się proces dydaktyczny (Drożyńska, 2010). Brakuje także środków na doszka-
lanie nauczycieli zawodu. Jednym z rozwiązań wydaje się nawiązanie i wspieranie współpracy 
pomiędzy szkołami a pracodawcami, którzy w swoich przedsiębiorstwach umożliwiliby zdoby-
cie praktycznych umiejętności nie tylko młodym ludziom, ale także kadrze nauczycielskiej, która 
musi być otwarta na ustawiczne dokształcanie i aktualizować swoją wiedzę w zakresie obowiązu-
jących trendów i wymogów. 

W ramach zrealizowanego projektu badawczego „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w ob-
szarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku” prze-
prowadzono m.in. badania dotyczące analizy współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi 
i przedsiębiorstwami (Sebastian i in., 2010). W badaniu zastosowano metodę bezpośrednich wy-
wiadów kwestionariuszowych, które przeprowadzono w przedsiębiorstwach branży hotelarsko-ga-
stronomicznej w 64 miejscowościach regionu Dolnego Śląska. W badaniach wzięło udział 367 firm 
z branży hotelarskiej i gastronomicznej posiadających placówki na Dolnym Śląsku, w tym: 100% 
hoteli 5-gwiazdkowych, 74% hoteli 4-gwiazdkowych, 53% hoteli 3-gwiazdkowych, 53% hoteli 
2-gwiazdkowych, 59% hoteli 1-gwiazdkowych oraz pozostałych placówek hotelarskich (takich jak 
pensjonaty, domy wczasowe), a także 46% placówek restauracyjnych zlokalizowanych na Dolnym 
Śląsku (rys. 1).

Na pytanie, jaka jest ich relacja pracodawca–szkoła, 55% przedsiębiorców odpowiedziało, że 
prowadzi współpracę ze szkołami. Aż 45% ankietowanych nie współpracowało w ogóle ze szkoła-
mi zawodowymi, choć 15% zadeklarowało chęć podjęcia takiej współpracy (rys. 2). 

Respondenci oceniali także formy współpracy ze szkołami (rys. 3), nadając im rangę w skali 
0–5, gdzie 1 to małe znaczenie, 2 – średnie, 3 – duże, 4 – bardzo duże, 5 – decydujące. Ranga 0 
oznacza, że dane zagadnienie jest dla respondenta nieistotne. 

Spośród firm współpracujących ze szkołami branżowymi 25% przyjmuje uczniów na prak-
tykę zawodową i ma ona dla nich bardzo duże znaczenie (przedsiębiorcy nadali tej formie współ-
pracy rangę 5). Oznacza to, że przedsiębiorcy dostrzegają powiązanie pomiędzy doborem kadr 
a sukcesem firmy. Niestety, jedynie 0,4% stanowią inne formy współpracy, w których zawiera się 
element relacji nauczyciel–przedsiębiorca. Wskazuje to, jak rzadką formą kooperacji jest kształ-
cenie ustawiczne nauczycieli w przedsiębiorstwach. Nie znając realnych potrzeb właścicieli hoteli 
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Hotel
46%

Pensjonat
5%

Ośrodek 
wypoczynkowo-

-wczasowy
3%

Restauracja 
samodzielna 

32%

Restauracja 
hotelowa 

10%

Inne
4%

rysunek 1. Kategorie placówek hotelarsko-gastronomicznych objętych badaniem

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. Dane bazowe na podstawie danych GUS z roku 2008 oraz uaktual-
nień bazy danych przeprowadzonych przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą w roku 2010.
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Obecnie nie współpracujemy, 
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chcemy podjąć taką współpracę 

w najbliższym czasie
15%

Nie, nie podejmujemy 
obecnie takiej współpracy

30%

Czy współpracujecie Państwo ze szkołami branżowymi, które kształcą uczniów?

rysunek 2. Współpraca przedsiębiorca–szkoła

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Jakie formy ma Państwa współpraca ze szkołami branżowymi?

rysunek 3. Formy współpracy ze szkołami

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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czy restauracji, nauczyciele nie są w stanie przekazać uczniom wiedzy, która byłaby im napraw-
dę przydatna w momencie podjęcia pracy zawodowej. Co więcej, opierając się jedynie na teorii 
i wiedzy wyniesionej ze studiów, nie potrafią przekazać uczniom praktycznych umiejętności ani 
sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku turystycznego. 

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli zawodu w branży hotelarsko-gastronomicznej  
na Dolnym Śląsku

W ramach projektu przeprowadzono także badania ankietowe wśród 34 nauczycieli szkół 
kształcących w branży hotelarsko-gastronomicznej z sześciu reprezentatywnych dla regionu szkół 
branżowych z Dolnego Śląska, które przyjęły zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu grup 
roboczych. Badania dotyczyły kwalifikacji kadry pedagogicznej w opinii samych nauczycieli. 
Nauczycieli zapytano m.in. o ich praktyczne doświadczenia zawodowe. Na pytanie „Czy w Twojej 
szkole nauczyciele przedmiotów zawodowych posiadają, oprócz kwalifikacji uzyskanych na stu-
diach wyższych, praktyczną znajomość warsztatu pracy wyniesioną z doświadczeń zawodowych 
w hotelu lub restauracji?” dokładnie połowa ankietowanych odpowiedziała, że większość ma prak-
tyczne doświadczenie w pracy, ale tylko 6% stwierdziło, że dotyczy to całej kadry nauczycielskiej 
(rys. 4).

Wszyscy posiadają praktyczne 
doświadczenia

6%

Większość posiada 
praktyczne doświadczenia

50%Nikt nie posiada 
praktycznych doświadczeń

15%

Nie wiem, czy inni posiadają 
takie doświadczenia, 

ale ja posiadam
20%

Nie wiem, czy inni posiadają takie 
doświadczenia, 

ale ja nie posiadam
9%

Czy w Twojej szkole nauczyciele przedmiotów zawodowych posiadają, oprócz kwalifikacji 
uzyskanych na studiach wyższych, praktyczną znajomość warsztatu pracy wyniesioną 

z doświadczeń zawodowych w hotelu lub restauracji?

rysunek 4. Praktyczne doświadczenie zawodowe kadry nauczycielskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wyniki te pokazują, jak głębokim problemem w nauczaniu jest brak u nauczycieli zawodu 
uaktualnianej na bieżąco wiedzy praktycznej. Wykładający dany przedmiot zawodowy nauczy-
ciel, sam nie zdobywając nowoczesnej wiedzy w praktyce, nie jest w stanie przekazać jej swoim 
uczniom. A właśnie w branży turystycznej trendy ciągle się zmieniają, podobnie jak nieustannie 
rosną oczekiwania i wymagania klientów. 
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Spośród badanych nauczycieli 79% stwierdziło, że w ich szkole prowadzona jest diagnoza 
oczekiwań pracodawców wobec absolwentów lub uczniów, a jedynie 15% ankietowanych odpo-
wiedziało zdecydowanie, że takich badań się nie prowadzi. Nie zgadzają się z tą opinią przedsta-
wiciele branży turystycznej, ponieważ na pytanie „Czy zdarzyło się, żeby same szkoły zwracały 
się do Państwa z prośbą o dokonanie diagnozy oczekiwań wobec absolwentów?” zaledwie 8% 
odpowiedziało, że regularnie uczestniczy w takich diagnozach; 16% stwierdziło, że taka sytuacja 
zdarza się sporadycznie, natomiast aż 68% wskazało, że nigdy żadna szkoła nie prosiła o określenie 
oczekiwań wobec swoich absolwentów. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, co jest potrzebne nauczycielowi w szkole do kształtowa-
nia wśród uczniów umiejętności lub cech odpowiadających modelowi absolwenta. Odpowiedzi 
na to pytanie pokazują, że nauczyciele uważają za ważne zdobywanie wiedzy praktycznej przez 
uczniów. Aż 38% stwierdziło, że do kształtowania umiejętności w ich szkole sama kadra nauczy-
cielska potrzebowałaby praktycznych doświadczeń płynących z pracy zawodowej w hotelu czy 
restauracji; 6% uznało, że dodatkowa wiedza doskonaląca warsztat pracy wpłynęłaby pozytywnie 
na kształcenie uczniów (rys. 5). 

Poznania  aktywnych 
metod pracy z uczniem

11%

Praktycznych doświadczeń 
płynących z pracy zawodowej 

w hotelu czy restauracji
38%

Specjalistycznych 
pracowni

27%

Odpowiedniego 
sprzętu i urządzeń

18%

Dodatkowej wiedzy 
6%

Wymień, czego potrzebowałbyś w swojej szkole  do kształtowania umiejętności 
lub cech wśród Twoich uczniów,  odpowiadających modelowi absolwenta

rysunek 5. Potrzeby nauczycieli kształcenia zawodowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Na zadane pytanie „Czy chciałbyś wzbogacać swój nauczycielski warsztat pracy o nową wie-
dzę i doświadczenia, by móc aktywnie kształtować oczekiwane umiejętności wśród uczniów?” aż 
91% udzieliło odpowiedzi twierdzącej (rys. 6).

Odpowiadając na pytanie dotyczące zmian w warsztacie pracy nauczycieli i jego lepszego 
dopasowania do kształtowania modelu absolwenta, 47% stwierdziło, że nie widzi potrzeby wpro-
wadzania takich zmian, a 12% nie wie, czy chciałoby coś zmieniać, ponieważ swoje metody na-
uczania ocenia bardzo dobrze (rys. 7).

Ankieta wśród nauczycieli została przeprowadzona podczas zorganizowanego w ramach pro-
jektu tzw. spotkania grupy roboczej, które odbyło się w jednym z 5-gwiazdkowych hoteli grupy 
Radisson SAS we Wrocławiu. W trakcie spotkania uczestnicy mogli przyjrzeć się funkcjonowaniu 
hotelu najwyższej klasy, a także poznać standardy i wymogi hotelu sieciowego. Kolejne pytanie 
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– o to, ile razy każdy z nauczycieli zwiedzał hotel lub restaurację pod kątem wprowadzenia zmian 
w swojej pracy – ujawniło, że w przypadku aż 32% respondentów miało to miejsce po raz pierwszy 
właśnie podczas opisywanego spotkania (rys. 8).

TAK
91%

NIE
6%

Jestem od teorii, 
a nie od praktyki

0% Brak odpowiedzi
3%

Czy chciałbyś wzbogacać swój nauczycielski warsztat pracy o nową wiedzę 
i doświadczenia, by móc aktywnie kształtować oczekiwane umiejętności wśród uczniów?

rysunek 6. Potrzeby wzbogacania warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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NIE
47%
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swój warsztat pracy oceniam bardzo dobrze

12%

Chciałbym wiele zmienić w swoim warsztacie pracy, gdyż to co robię, dalekie jest 
od kształtowania modelu  absolwenta, który powinien być profesjonalnie przygotowany do pracy

rysunek 7. Potrzeby zmian w warsztacie pracy nauczycieli kształcenia zawodowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Nigdy
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Wiele razy
65%

Podczas spotkania grup 
roboczych  po raz pierwszy

32%

Ile razy zwiedzałeś hotel lub restaurację  pod kątem wprowadzenia zmian w swojej pracy?

rysunek 8. Częstotliwość zmian w pracy dokonywanych w oparciu o spostrzeżenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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W ostatnim pytaniu poproszono ankietowanych nauczycieli o wskazanie, czy otwartość na 
zmianę poprawiającą jakość ich pracy, własne uczenie się, zdobywanie nowych doświadczeń uwa-
żają za niepotrzebnie stracony czas, konieczność, swój obowiązek czy też przyjemność i obowią-
zek. Aż 91% nauczycieli stwierdziło, że jest to dla nich przyjemność i obowiązek (rys. 9).

Niepotrzebnie stracony czas
0%

Konieczność
3% Swój obowiązek

6%

Przyjemność i obowiązek
91%

Czy otwartość na zmianę poprawiającą jakość Twojej pracy, własne uczenie się, 
zdobywanie nowych doświadczeń,  uważasz za:

rysunek 9. Otwartość na zmiany w pracy w oparciu o doświadczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Nauczyciele są zatem w pełni świadomi potrzeby ciągłego doszkalania i zdobywania wiedzy 
praktycznej. Dlatego jest niezwykle ważne, by mieli możliwość doszkalania się, poznawali obo-
wiązujące standardy międzynarodowe oraz zdobywali nowe umiejętności praktyczne, które potem 
mogliby przekazywać swoim uczniom. 

samorozwój kluczem do sukcesu w zawodzie pedagoga
Uzyskane wyniki pokazały potrzebę organizacji szkoleń, praktyk i staży zawodowych dla na-

uczycieli oraz ich pozytywne zaangażowanie w ten proces. Dzięki przeprowadzonej analizie oraz 
licznym konsultacjom z dyrektorami szkół i kadrą pedagogiczną, Dolnośląska Izba Gospodarcza 
wraz z Regionalną Szkołą Turystyczną w Polanicy-Zdroju stworzyły modelowy projekt pt. „Wzrost 
jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku”, 
wspierający nauczycieli przedmiotów zawodowych w doskonaleniu ich warsztatu pracy. Udział 
w programach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli został sfinansowany w ramach projektu 
Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet III – Wysoka ja-
kość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez 
całe życie.

Celem nadrzędnym projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branży ho-
telarsko-gastronomicznej na Dolnym Śląsku poprzez organizację praktyk zawodowych w hotelach 
i restauracjach o najwyższym standardzie w Polsce (hotele 5- i 4-gwiazdkowe) oraz stworzenie 
możliwości spotkań i wymiany doświadczeń poprzez udział w spotkaniach międzyszkolnej sieci 
współpracy. Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 50 nauczycieli zawodu oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu (42 kobiety oraz 8 mężczyzn) z 13 dolnośląskich szkół posiadających 
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profil kształcenia hotelarstwo lub gastronomia. Uczestnicy projektu wzięli udział w 20-dniowych 
praktykach, z możliwością podziału na okresy 10-dniowe i zmiany pracodawcy.

Celem strategicznym organizacji praktyk zawodowych było zapoznanie uczestników projektu 
ze specyfiką pracy zakładów hotelarsko-gastronomicznych oraz wymagań stawianych pracowni-
kom na różnych stanowiskach pracy. Opracowano unikalny program praktyk zawodowych dosto-
sowanych do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, mający zagwarantować pedagogom zdobycie 
nowoczesnej wiedzy praktycznej, którą następnie mogliby przekazać swoim uczniom. Program 
praktyk zapewnił uczestniczącym w projekcie nauczycielom poznanie:

 – specyfiki funkcjonowania zakładu hotelarsko-gastronomicznego,
 – wymagań, jakie pracodawcy i szefowie działów w zakładach hotelarsko-gastronomicznych 

stawiają swoim podwładnym,
 – specyfiki pracy w różnorodnych działach zakładu hotelarsko-gastronomicznego,
 – funkcjonowania działu obsługi (bezpośredni kontakt z gościem hotelowym w recepcji 

i części parterowej hotelu),
 – zakresu zadań pracowników działu marketingu,
 – pracy działu obsługi konsumenta w zakładzie hotelarsko-gastronomicznym,
 – funkcjonowania restauracji w zakładzie hotelarsko-gastronomicznym,
 – specyfiki obsługi konsumentów baru,
 – obsługi rachunkowej w zakładzie hotelarsko-gastronomicznym,
 – charakterystyki stanowisk, na których szczególnie wymagana jest obsługa gości w języku 

obcym.
Potwierdzeniem zdobytej wiedzy był złożony egzamin pisemny na temat „Wykorzystanie 

przez nauczyciela doświadczeń zdobytych podczas praktyki zawodowej w procesie kształcenia za-
wodowego uczniów”. Egzamin oceniany był przez powołaną komisję, w skład której weszli przed-
stawiciele instytucji, polityki i biznesu, w tym m.in. członkowie powołanej w 2011 roku między-
regionalnej komisji ds. kształcenia zawodowego, a także przedstawiciele szkół i wyższych uczelni.

Wykorzystanie doświadczeń zdobytych podczas praktyki zawodowej w procesie kształcenia 
zawodowego uczniów

Nauczyciele uczestniczący w projekcie „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży 
hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku” podkreślają wpływ praktyk na wzrost ich wie-
dzy branżowej. Zwiększyła się również świadomość uczestników projektu w zakresie oczekiwań 
pracodawców i ich rzeczywistych potrzeb kadrowych1. Po zakończeniu udziału w projekcie na-
uczyciele przekazali uczniom zdobyte doświadczenia, zachęcając ich do pracy i nauki oraz po-
magając w kreowaniu indywidualnych ścieżek kariery. Niektórym z nich nie zabrakło determina-
cji – nawiązali współpracę z szefami kuchni renomowanych restauracji, którzy obecnie udzielają 
uczniom praktycznych wskazówek. Na przykład w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 

1 Do sformułowania opinii wykorzystano wiedzę zdobytą podczas bezpośrednich wywiadów z nauczycielami, któ-
rzy wzięli udział w organizowanych praktykach, a także ich opinie przedstawione w pracach egzaminacyjnych.
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im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze nauczyciele organizują sesje live cooking przy współpra-
cy z szefami kuchni, którzy odkrywają przed uczniami sekrety kulinarne; korzystają z tego także 
nauczyciele, wzbogacając swój warsztat pracy. Innym przykładem może być Regionalna Szkoła 
Turystyczna z Polanicy-Zdroju, która m.in. dzięki dobrym doświadczeniom zdobytym podczas 
projektu we współpracy z firmą Unity Line otrzymała 11 grudnia 2015 roku nagrodę za zaję-
cie pierwszego miejsca w konkursie „Szkoła dla rynku pracy”. Konkurs zorganizowany został 
w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego 
wyboru”. 

Według opinii nauczycieli udział w praktykach zaowocował wzrostem potrzeby współpracy 
z przedsiębiorcami – właścicielami i menedżerami hoteli czy szefami kuchni – nie tylko w celu 
zorganizowania praktyk dla uczniów i nauczycieli, ale także ze względu na możliwość konsultacji, 
zapraszania profesjonalistów na lekcje, organizowania wizyt studyjnych. Dostrzeżono konieczność 
uczestnictwa w targach branżowych, czytania prasy branżowej czy nawet oglądania programów 
kulinarnych. Nauczyciele uświadomili sobie, jak często przekazywana przez nich wiedza odbiega 
od oczekiwań pracodawców. 

oczekiwane kompetencje pracowników w branży hotelarsko-gastronomicznej
Dzięki badaniom przeprowadzonym wśród przedsiębiorców udało się także określić ocze-

kiwane kompetencje pracowników w branży hotelarsko-gastronomicznej. Respondenci nadali 
poszczególnym kategoriom rangę w zakresie 0–5, gdzie 0 oznaczało brak zapotrzebowania, a 5 
– bardzo duże zapotrzebowanie:

 – kultura osobista – średnia nota: 4,55 (74% ankietowanych uznało tę cechę za niezbędną, 
przyznając rangę 5);

 – pozytywny stosunek do klienta – średnia nota: 4,51 (rangę 5 przyznało aż 79,3% 
ankietowanych);

 – przestrzeganie etyki zawodowej – średnia nota: 4,19 (rangę 5 przyznało 63% ankietowanych);
 – praktyczne umiejętności pracy w zawodzie – średnia nota: 3,95 (rangę 5 przyznało 47% 

ankietowanych);
 – umiejętność prawidłowego posługiwania się językiem polskim – średnia nota: 3,93 (rangę 

5 przyznało 58,3% ankietowanych);
 – chęć rozwoju i uczenia się – średnia nota: 3,90 (rangę 5 przyznało 53,7% ankietowanych);
 – umiejętności interpersonalne i komunikacyjne – średnia nota: 3,87 (rangę 5 przyznało 

45,7% ankietowanych).
Pracodawcy oczekują od absolwentów szkół hotelarskich i gastronomicznych dobrej znajomo-

ści języków obcych. Najbardziej pożądana jest znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego. 
Najważniejsze natomiast kompetencje osobowe absolwenta to zdaniem pracodawców: sumienność 
(średnia nota: 3,56 w skali 0–5), dyscyplina (średnia nota: 3,44) i umiejętność utrzymania porząd-
ku (średnia nota: 3,38).
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Opisywana potrzeba doszkalania absolwentów szkół zawodowych branży turystycznej 
zaowocowała kolejnym projektem szkoleniowym. W okresie od lutego 2012 roku do paździer-
nika 2013 roku Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu w partnerstwie z Regionalną 
Szkołą Turystyczną w Polanicy-Zdroju zrealizowała projekt szkoleniowy pt. „Akademia Branży 
Hotelarskiej, Restauracyjnej i Uzdrowiskowej – kompleksowe szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe i znajomość języków obcych pracowników”. Projekt był realizowany z działania 8.1.1 C 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Głównym celem projektu był rozwój kompe-
tencji i wzrost kwalifikacji zawodowych dorosłych osób pracujących na Dolnym Śląsku w branży 
hotelarsko-restauracyjnej i uzdrowiskowej z wykształceniem najwyżej średnim. Projekt był skie-
rowany do osób, które z własnej inicjatywy poza godzinami pracy chciały uczestniczyć w szkole-
niach dokształcających zawodowo z intensywną nauką języków. Na cykl szkoleniowy (150 godz./
os.) złożyły się szkolenia z nowoczesnej wiedzy branżowej (60 godz./os.), realizowane w formie 
ośmiu bloków szkoleniowych, oraz intensywna nauka języków obcych: angielskiego lub niemiec-
kiego na różnych poziomach zaawansowania (90 godz./os).

W projekcie rozpoczęło udział 90 osób, z których 59 (66%) stanowiły kobiety, a 31 (34%) męż-
czyźni. Spośród 90 osób, które rozpoczęły szkolenia, 4 uczestników przerwało udział w projekcie 
(3 mężczyzn i 1 kobieta). Ostatecznie projekt ukończyło 86 osób, które otrzymały certyfikaty 
ukończenia pełnego cyklu szkoleniowego. Uczestnikami projektu byli pracownicy hoteli, pensjo-
natów, restauracji oraz uzdrowisk z terenu Dolnego Śląska, m.in. z Wrocławia, Kudowy-Zdroju, 
Polanicy-Zdroju, Legnicy, Jelcza-Laskowic oraz Borowej Oleśnickiej. Wśród uczestników najlicz-
niejszą grupę wiekową stanowiły osoby młode, w wieku 18–29 lat (59%). Kolejną grupą były oso-
by w wieku 30–49 lat (38%), natomiast najmniej było osób powyżej 50. roku życia (zaledwie 3% 
uczestniczących w szkoleniach).

Przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego zbadano potrzeby i oczekiwania edukacyjne bene-
ficjentów projektu, których spełnienie miało zwiększyć wiedzę i kompetencje zawodowe, a co za 
tym idzie, spowodować wzrost konkurencyjności na rynku pracy. Po zakończeniu cyklu szkoleń 
także przeprowadzono ankiety badawcze, aby zbadać poziom zadowolenia uczestników projektu 
i jakości udzielonego wsparcia. 

Analiza liczby uczestników uwzględniająca podział ze względu na zajmowane stanowisko 
(rys. 10) wskazała, że najwięcej osób było zatrudnionych na stanowiskach typowych dla branży 
hotelarskiej i restauracyjnej. Najliczniejszą grupę stanowili kelnerzy i barmani, następnie kucha-
rze i recepcjoniści. 
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rysunek 10. Struktura zawodowa uczestników projektu „Akademia Branży Hotelarskiej, Restauracyjnej 
i Uzdrowiskowej – kompleksowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i znajomość języków obcych 
pracowników”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wszyscy uczestnicy w trakcie rekrutacji do uczestnictwa w szkoleniach byli przydzielani do 
poszczególnych grup językowych oraz do odpowiednich programów nauczania w ramach szko-
leń branżowych: program I – Profesjonalny pracownik branży hotelarsko-restauracyjno-uzdrowi-
skowej2; program II – Mistrz gastronomii3. Oprócz szkoleń branżowych uczestnicy projektu brali 
udział w lektoratach z języka angielskiego oraz języka niemieckiego. 

2 Program I: Profesjonalny pracownik branży hotelarsko-restauracyjno-uzdrowiskowej (branży HRU)
Blok 1: Uroczyste rozpoczęcie. Światowe i europejskie trendy w hotelarstwie i gastronomii. Ekspert z UE.
Blok 2: Nowoczesny menedżer/pracownik usług branży hotelarsko-restauracyjno-uzdrowiskowej (perfekcyjna orga-
nizacja pracy).
Blok 3: Nowe trendy w usługach HRU (spa, wellness, zdrowe odżywianie, uroda).
Blok 4: Pierwszy kontakt z klientem – profesjonalna obsługa klienta. 
Blok 5: Specjalne wymagania – klient trudny.
Blok 6: Nowe trendy w gastronomii i prezentacji potraw. 
Blok 7: Profesjonalna obsługa imprez gastronomicznych. Karty menu, nowoczesne aranżacje – imprezy cateringowe 
i plenerowe, bankiety, protokół VIP. Test wiedzy branżowej.
Blok 8: Uroczyste zakończenie. Wierzę w siebie. Mistrzostwo osobiste. Identyfikowanie się z potrzebami firmy i branży 
hotelarsko-restauracyjno-uzdrowiskowej.

3 Program II: Mistrz gastronomii
Blok 1: Uroczyste rozpoczęcie. Światowe i europejskie trendy w hotelarstwie i gastronomii. Ekspert z UE.
Blok 2: Organizacja usług gastronomicznych (stanowisko pracy, zespół, komunikacja).
Blok 3: Nowe trendy w gastronomii, cz. I. Mięsa, ryby i owoce morza. 
Blok 4: Nowe trendy w gastronomii, cz. II. Zupy, sosy, potrawy jarskie.
Blok 5: Nowe trendy w gastronomii, cz. III. Desery i wyroby ciastkarskie.
Blok 6: Potrawy europejskie i regionalne. Standardy i nowości. Dietetyka. Potrawy niskokaloryczne.
Blok 7: Profesjonalna obsługa imprez gastronomicznych. Karty menu, nowoczesne aranżacje – imprezy cateringowe 
i plenerowe, bankiety, protokół VIP. Test wiedzy branżowej.
Blok 8: Uroczyste zakończenie. Wierzę w siebie. Mistrzostwo osobiste. Identyfikowanie się z potrzebami firmy i branży 
hotelarsko-restauracyjno-uzdrowiskowej.
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W trakcie realizacji szkoleń przeprowadzono wśród uczestników dwie ankiety ewaluacyj-
ne. Jedną z nich przekazano przed rozpoczęciem kursu, drugą natomiast na zakończenie cyklu 
szkoleń. Dzięki tym badaniom Dolnośląska Izba Gospodarcza mogła dokonać rzetelnej diagnozy 
służącej do zaplanowania dalszych działań, które wspomogły rozwój zawodowy pracowników 
i rozwój turystyczny regionu Dolnego Śląska. Ankiety składały się z pytań zamkniętych, dla któ-
rych wskazywano jedną odpowiedź, oraz z pytań otwartych, przy których ankietowani dzielili się 
swoimi przemyśleniami i opiniami. Spośród 90 osób, które rozpoczęły udział w projekcie, 49% za-
deklarowało, iż posiada przygotowanie do obecnie wykonywanego zawodu, 20% przyznało, że nie 
ma wykształcenia branżowego, a 31% oceniło swoje przygotowanie jako jedynie częściowe. Przy 
pytaniu o podmiot odpowiedzialny za wyniki i efekty firmy ponad połowa badanych wskazała 
samych pracowników (55%) jako odpowiedzialnych w dużym lub bardzo dużym stopniu, a szefa/
sposób zarządzania firmą – w dużym stopniu (28%). 

Większość badanych wysoko (55,5%) lub bardzo wysoko (32%) oceniła swoje zaangażowanie 
w wykonywaną pracę, jako średnie określiło je jedynie 11% badanych. Ponad 95% ankietowa-
nych widziało potrzebę doskonalenia własnego warsztatu pracy, a oczekiwania wobec szkoleń były 
jednoznaczne: zdobycie nowej wiedzy branżowej, wzrost kompetencji zawodowych i znajomości 
wybranego języka obcego. Jako drugi istotny czynnik badani podawali możliwość poznania no-
wych ludzi. Osoby rozpoczynające szkolenie liczyły też na bycie lepszym w tym, co się robi, oraz 
wzrost samooceny, wiary w siebie i zadowolenia z wykonywanego zawodu. Według badanych 
najważniejszymi czynnikami z punktu widzenia gościa korzystającego z placówki hotelarskiej, 
gastronomicznej czy uzdrowiskowej są atmosfera panująca w danej placówce, szybka i sprawna 
obsługa oraz jakość świadczonych usług. Jednocześnie większość pytanych uważa, że to, czym 
zajmują się w pracy, ma bezpośredni wpływ na poziom zadowolenia gości. Zależy on bowiem od 
zaangażowania i indywidualnego podejścia do klientów, którzy – jak zaznaczali ankietowani – 
odpowiednio potraktowani, zechcą po raz kolejny skorzystać z usług danej firmy. Zdecydowanie 
poziom zadowolenia gości z usług świadczonych przez poszczególnych pracowników ma większy 
wpływ na jakość ich pracy, choć podkreślano również istotne znaczenie kontroli przełożonych, 
a w wielu przypadkach równorzędnie wskazywano rolę obu wymienionych czynników jako waż-
ną i warunkującą jakość pracy. Uczestnicy uważali także, że ich praca mogłaby być wykonywa-
na z większą starannością, a zależy to przede wszystkim od nich samych. Jako inne czynniki 
wymieniano potrzebę szkoleń, nauki technik obsługi, odpowiedniej motywacji, zaangażowania 
wszystkich członków zespołu, gratyfikacji finansowej, a także odpowiedniej komunikacji w re-
lacjach szef–pracownik oraz konsekwencji w działaniu władz firmy. Jako czynniki wpływające 
na opisywaną motywację ankietowani wymieniali – oprócz wynagrodzenia – atmosferę miejsca 
pracy, nastawienie współpracowników do powierzonych zadań, zadowolenie klientów, docenienie 
przez załogę i zwierzchników. Do największych trudności w pracy zawodowej respondenci zali-
czyli niedostateczną wiedzę fachową oraz niewystarczającą znajomość języków obcych. Część 
uczestników skarżyła się na małe szanse rozwoju w swojej firmie, brak programów motywujących 
czy samego zainteresowania przełożonych. Zła organizacja pracy, nadmiar obowiązków, a także 
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brak narzędzi do pracy lub słaba ich jakość stanowią bariery w codziennej pracy. Mimo wspomnia-
nych problemów większość ankietowanych identyfikowała się z potrzebami swojego zakładu, wy-
chodząc z założenia, że są wizytówką firmy, w której pracują. Ci, którzy nie czuli takiej potrzeby, 
tłumaczyli to brakiem docenienia ich pracy ze strony pracodawców, co skutkowało tym, że nie 
chcieli podejmować kolejnych wysiłków na rzecz firmy.

W analizie realizacji celów i założeń omawianego projektu jako wskaźnik skuteczności pro-
gramu służyć może opinia uczestników. Na pytanie bowiem dotyczące oceny swoich bieżących 
umiejętności związanych z wykonywaną pracą ankietowani przed rozpoczęciem szkoleń odpo-
wiadali następująco: ocena bardzo wysoka – 5% uczestników, ocena wysoka – 45%, ocena śred-
nia – 47%. Po ukończeniu pełnego cyklu szkoleniowego swoje umiejętności jako bardzo wysokie 
oceniało 12% ankietowanych, 55% uważało je za wysokie, a liczba osób, które uznały je za śred-
nie, spadła do 32%. Wśród rezultatów kursu ukończonego w ramach projektu uczestnicy określili 
te, które były dla nich najważniejsze, w 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało rezultaty najmniej 
istotne, a 5 – tzw. bardzo duże. Obok wzrostu samooceny, wiary w siebie i zadowolenia z wykony-
wanej pracy (43%) ankietowani bardzo wysoko oceniali wzrost konkurencyjności własnej osoby 
na rynku pracy dzięki rozwinięciu kompetencji językowych i branżowych (27%). Rangę ważną 
przydzielono również wyżej wymienionym rezultatom, bowiem wzrost kompetencji uznano za 
rezultat tzw. duży – został on wskazany aż w 41% odpowiedzi, a wzrost samooceny w 27% odpo-
wiedzi. Za trzeci efekt pod względem znaczenia uznano bycie lepszym w tym, co się robi (17,5%). 
Natomiast najmniej osób, bo zaledwie 4,5%, przyznało, że szansa na awans lub podwyżkę dzięki 
kursowi jest bardzo wysoka. Reasumując, rangi od bardzo dużej poprzez dużą do średniej przy-
dzielono wszystkim pięciu pozytywnym rezultatom kursu ukończonego w ramach projektu w ok. 
50%, z wyjątkiem wspomnianej szansy na awans lub podwyżkę w firmie (23%) (rys. 11).
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rysunek 11. Rezultaty związane z ukończonym kursem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Na zakończenie cyklu szkoleń przeprowadzono także końcową ankietę ewaluacyjną dotyczą-
cą zadowolenia z uczestnictwa w szkoleniach. Aż 99% uczestników przyznało, że aktywny udział 
w projekcie wpłynął korzystnie na wzmocnienie wiary w siebie oraz wzrost samooceny i satysfak-
cji zawodowej. Ankietowani oceniali również perspektywę przydatności poszczególnych rodzajów 
szkoleń w rozwoju ich umiejętności i w rozwoju firmy. W 5-punktowej skali, w której 1 oznaczało 
najmniejszą, a 5 – największą przydatność, blisko 75% respondentów określiło zarówno zajęcia 
językowe, jak i szkolenia tematyczne jako najbardziej przydatne. Aż 98% uczestników projektu za-
deklarowało, że zdobytą podczas szkoleń wiedzę wykorzystuje z sukcesem podczas pracy w swojej 
firmie, a 90% ankietowanych uznało, że udział w projekcie wpłynął na wzmocnienie ich pozycji 
zawodowej na rynku pracy. 

podsumowanie
Uzyskane wyniki wskazały, że opisana forma doszkalania osób dorosłych w branży tury-

stycznej jest niezwykle interesująca i skuteczna. Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej 
możliwe było zorganizowanie innowacyjnych kompleksowych szkoleń branżowych połączonych 
z intensywną nauką języków obcych dla pracowników branży, a także praktyk zawodowych dla na-
uczycieli przedmiotów zawodowych. Szkolenia i praktyki były bezpłatne, a dokładna analiza ryn-
ku i wcześniejsze doświadczenia pozwoliły na stworzenie optymalnego programu edukacyjnego.
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european union support funds.  
the diagnosis of educational needs and the development 
of innovative education forms for the tourist field

Keywords European Union funds, vocational schools, tourist field, business-education cooperation, Lower 
Silesia

Abstract The paper presents a diagnosis of teachers’ educational needs and employers’ expectations with 
reference to future employees in the tourist field. The authors show how European Union funds 
have been applied for tourist field development through innovative vocational practicums for tourist 
school teachers, as well as substantial and language training for employees in the tourist services 
sector. Also, results are presented of research and training projects supporting educational processes 
in the tourist field; the projects were performed by the Lower Silesian Chamber of Commerce and 
the Regional School of Tourism in Polanica-Zdrój, Poland, in years 2009–2013, within three projects 
financed by the European Social Fund for years 2007–2013: ‘The diagnosis of educational needs in 
the field of vocational schools for hotel industry and gastronomy in Lower Silesia’, ‘Improving the 
quality of vocational education in the hotel and gastronomy field in Lower Silesia’, and ‘Academy 
of Hotel, Restaurant, and Resort Fields: complex training to improve employees’ professional and 
language qualifications’.
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Słowa kluczowe obsługa ruchu turystycznego, system kształcenia zawodowego 

Streszczenie Jednym z głównych problemów edukacji zawodowej jest dostosowanie kształcenia 
w systemie szkolnym do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W artykule scharakte-
ryzowano istniejący w Polsce system kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu tury-
stycznego oraz przedstawiono oczekiwania pracodawców w tym zakresie. Niniejszy ar-
tykuł jest wynikiem studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych wtórnych, 
dotyczących analizowanego zagadnienia.

Wprowadzenie
Turystykę w ujęciu ekonomicznym należy traktować jako formę gospodarowania w sektorze 

usługowym. Usługi są najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarczym zarów-
no w warunkach gospodarki globalnej, Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W krajach o najwyższym 
poziomie rozwoju gospodarczego udział sektora usługowego w strukturze produktu krajowego 
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brutto wynosi ponad 70%. Znaczący wpływ na tę wielkość ma także działalność gospodarcza 
w obszarze rynku usług turystycznych. Chociaż bardzo trudno jest jednoznacznie oszacować 
udział bezpośredniej gospodarki turystycznej w produkcie krajowym brutto, wskazuje się, że 
w warunkach polskiej gospodarki wielkość ta wynosi w zależności od metody pomiaru od 5–6% 
(Raport, 2013, s. 3).

Przedsiębiorstwa turystyczne to przedsiębiorstwa usługowe, czyli takie, w których czynnik 
ludzki pełni rolę szczególną. Wnosząc do firmy swoją wiedzę, umiejętności, zdolności, własne sys-
temy wartości, pracownicy przyczyniają się do stworzenia specyficznej kultury i klimatu organi-
zacyjnego, decydujących o odmienności całego systemu, jakim jest przedsiębiorstwo turystyczne. 
Aby przedsiębiorstwo turystyczne mogło sprawnie realizować swoje zadania w gospodarce rynko-
wej, winno mieć nie tylko załogę właściwą co do liczebności, ale też odpowiednią pod względem 
kwalifikacji zawodowych, a poziom kadry zależy bezpośrednio od systemu edukacji.

Celem artykułu jest charakterystyka istniejącego w Polsce systemu kształcenia kadr dla po-
trzeb obsługi turystycznej oraz przedstawienie oczekiwań pracodawców w tym zakresie. Niniejszy 
artykuł jest wynikiem studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych wtórnych, dotyczą-
cych analizowanego zagadnienia.

system kształcenia zawodowego dla potrzeb obsługi ruchu
System kształcenia zawodowego obejmuje wszystkie formy kształcenia zawodowego ukierun-

kowane na generalny cel, jakim jest dostarczenie uczestnikom tego procesu wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do skutecznego i efektywnego wykonywania wyuczonego zawodu (Mydłowska, 2015 
s. 118).

W procesie instytucjonalnego przygotowania kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego 
pierwszym ogniwem są szkoły ponadgimnazjalne o profilu turystycznym (Ustawa…, art. 2, pkt 3). 
Jednostki edukacyjne na poziomie ponadgimnazjalnym można podzielić na:

 – zasadnicze szkoły zawodowe, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym 
niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifika-
cje zawodowe po zdaniu egzaminu i dalsze kształcenie w uzupełniających liceach ogólno-
kształcących lub technikach uzupełniających,

 – trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

 – trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego (w za-
kresie określonej dziedziny gospodarki), których ukończenie umożliwia uzyskanie świa-
dectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

 – czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego,

 – dwuletnie licea ogólnokształcące i trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów za-
sadniczych szkół zawodowych,
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 – szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie 
umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

W 2013 roku w Polsce funkcjonowało 2053 szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycz-
nym (w tym 631 techników, 86 techników uzupełniających, 141 szkół policealnych oraz 1195 za-
sadniczych szkół zawodowych). Ich rozmieszczenie w układzie wojewódzkim przedstawiono na 
rysunku 1. 

 
rysunek 1. Liczba szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku kształcących kadry dla branży turystycznej

Źródło: Raport (2014), s. 195.

Województwa posiadające najwięcej szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycznym to: 
mazowieckie (232), małopolskie (216) i śląskie (195). Najmniej szkół znajduje się w wojewódz-
twach: opolskim (68), podlaskim (68) i lubuskim (70). 

Zasadnicze szkoły zawodowe kształcą przede wszystkim w zawodach kucharza i kelnera. 
Mimo dość znacznego udziału praktyk zawodowych i laboratoryjnych zajęć praktycznych poziom 
przygotowania do zawodu jest minimalny i upoważnia co najwyżej do czynności wykonawczych, 
nadzorowanych przez specjalistę o wyższych kwalifikacjach. Absolwenci uzyskujący lepsze oceny 
mają możliwość podjęcia dalszej nauki w uzupełniających liceach ogólnokształcących lub techni-
kach uzupełniających. 

Kształcenie na średnim poziomie stanowi główny trzon przygotowania zawodowego do pracy 
w turystyce. Nauka na poziomie ponadgimnazjalnym prowadzona jest w specjalistycznych klasach 
lub w specjalistycznych szkołach turystycznych lub hotelarskich. Z reguły są to technika, których 
absolwenci otrzymują dyplom i tytuł technika w danym zawodzie oraz mogą ubiegać się o uzyska-
nie matury. Dyplom technika upoważnia do podjęcia pracy na średnim poziomie kierowniczym, 
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natomiast matura do podjęcia studiów wyższych. W tabeli 1 przedstawiono liczbę absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycznym w 2013 roku.

tabela 1. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycznym w 2013 roku 

Zawód Liczba absolwentów

Technik hotelarstwa 9 809
Pracownik pomocy obsługi hotelowej 313
Technik obsługi turystycznej 3 788
Technik organizacji usług gastronomicznych 4 375
Kelner 1 180
Kucharz 4 545
Kucharz małej gastronomii 11 687
Ogółem 35 697

Źródło: Raport (2014), s. 209.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, w 2013 roku szkoły ponadgimnazjalne o profilu 
turystycznym ukończyło ponad 35 tys. uczniów. Największa grupa absolwentów zdobyła zawód 
kucharza małej gastronomii i technika hotelarstwa.

Kolejnym poziomem kształcenia dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego są szkoły poma-
turalne, w tym policealne szkoły kształcące w zawodach „technik hotelarstwa”, „technik obsługi 
turystycznej” oraz w obu tych specjalnościach jednocześnie. Szkoły te prowadzone są przy tech-
nikach zawodowych i w założeniu mają przygotowywać do wykonywania takiej samej pracy, jak 
absolwenci techników. Przewidziane są głównie dla absolwentów liceów ogólnokształcących, a ich 
absolwenci uzyskują dyplom technika równoznaczny z dyplomem absolwenta technikum.

Następnym poziomem kształcenia w zawodach turystycznych są studia wyższe (licencjackie, 
magisterskie i doktorskie). W ramach kształcenia na poziomie wyższym można wyróżnić m.in. 
profile:

 – turystyki i rekreacji,
 – ekonomiczny,
 – zarządzania.

Warto dodać, że tylko profil turystyczno-rekreacyjny wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra 
lub licencjata turystyki i rekreacji. W pozostałych przypadkach tytuł wynika z kierunku, na któ-
rym odbywało się kształcenie. Założeniem kształcenia na poziomie wyższym jest przygotowanie 
absolwentów do pełnienia w przedsiębiorstwach turystycznych obowiązków kierowniczych.

W 2014 roku kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja na poziomie wyższym oferowało 
89 uczelni; ich rozmieszczenie w układzie wojewódzkim przedstawiono na rysunku 2. 
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rysunek 2. Liczba szkół wyższych posiadających w swojej ofercie kierunek turystyka i rekreacja w 2014 roku

Źródło: Raport (2014), s. 217.

Widoczne są zdecydowane dysproporcje w liczbie uczelni w poszczególnych województwach. 
Prawie 18% całej oferty edukacyjnej na poziomie wyższym, tj. 16 uczelni, zlokalizowanych jest 
w województwie mazowieckim. Kolejne miejsca zajmują duże ośrodki akademickie i jednocześnie 
województwa atrakcyjne turystycznie: wielkopolskie (10 uczelni), małopolskie (9), pomorskie (8), 
dolnośląskie (7). 

System kształcenia dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego w Polsce jest dość rozbudowany 
w zakresie oferowanych kierunków, specjalności, trybów nauczania oraz możliwych typów szkół. 
Duża liczba szkół skutkuje dużą liczbą absolwentów. Ich liczbę przedstawiono na rysunku 3.
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rysunek 3. Liczba absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki 

Źródło: Raport (2014), s. 253.
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Jak wynika z rysunku 4, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych systematycznie ro-
śnie, natomiast w przypadku absolwentów szkół wyższych można zaobserwować tendencję male-
jącą – w ciągu ostatnich 4 lat ich liczba spadła aż o 2000 osób (–15%). Dopatrywać się tu należy 
głównie wpływu niżu demograficznego.

Obok edukacji instytucjonalnej kwalifikacje do pracy w branży turystycznej można zdobyć 
także poprzez specjalistyczne kursy. Korzystają z nich głównie pracownicy kontraktowi zatrud-
nieni w obsłudze ruchu turystycznego. Do grupy tej należą m.in. kierownicy wycieczek szkolnych 
i obozów młodzieżowych, ratownicy górscy, a także piloci oraz przewodnicy turystyczni.

Dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w branży turystycznej
Wszelkie formy świadczeń na rzecz turysty związane z realizacją wyjazdu turystycznego są 

określane mianem obsługi ruchu turystycznego, która ma złożony charakter i angażuje wiele pod-
miotów z różnych sektorów gospodarki. Obejmuje nie tylko obsługę wynikającą z realizacji ak-
tywności turystycznej, ale również ze wszelkich potrzeb podczas wyjazdu turystycznego. Dlatego 
też branża turystyczna generuje wiele miejsc pracy. Funkcję pracodawcy w branży turystycznej 
pełni bardzo dużo podmiotów, są to m.in. organizatorzy turystyki, pośrednicy w sprzedaży usług 
turystycznych, przedsiębiorstwa hotelarskie, oferenci usług gastronomicznych, informacyjnych, 
pilotażowych i przewodnickich.

W 2011 roku liczba pracujących w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej 
w Polsce wyniosła 519,4 tys. osób, co stanowiło prawie 6% siły roboczej w całej gospodarce, z cze-
go największa grupa pracujących, bo 34%, znalazła zatrudnienie w hotelarstwie (rys. 4).

Biura podróży
7%

Transport pasażerski
22%

Baza gastronomiczna
32%

Baza noclegowa
34%

Działalność związana 
z rekreacją

5%

rysunek 4. Pracujący w turystyce (stan na 31.12.2011 r.)

Źródło: Dziedzic (2014), s. 36.

Należy mieć na uwadze, że poza zatrudnieniem w przedsiębiorstwach turystycznych (głównie 
hotelach), wiele miejsc pracy tworzy się w ich otoczeniu (kultura, rekreacja, sport, rozrywka, han-
del). Z obserwacji szacunkowych w obszarach turystycznych wynika, że w związku z powstaniem 
jednego nowego miejsca noclegowego, tworzone jest kilka miejsc pracy w przedsiębiorstwie hote-
larskim i firmach bezpośrednio z nim współpracujących, a w obszarach o silnie rozwiniętej funkcji 
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turystycznej i o ograniczonym stopniu sezonowości nawet do kilkunastu miejsc pracy w szeroko 
rozumianym otoczeniu tego przedsiębiorstwa, w firmach oferujących usługi turystom (Panasiuk, 
2014, s. 21).

Kształcenie zawodowe to dziedzina edukacji powszechnej, której rozwój uwarun kowany jest 
stanem i potrzebami gospodarki narodowej. Szkolnictwo zawodowe odpowiada za stronę podażo-
wą na rynku pracy. W modelu idealnym podaż powinna być wchłonięta przez popyt. W warunkach 
realnych zazwyczaj występuje stan braku równowagi między popytem a podażą.

W sytuacji, gdy szkolnictwo zawodowe nie odpowiada na potrzeby gospodarki narodowej, 
generuje napięcia na rynku pracy polegające na tym, iż pojawia się na nim nadpodaż specjalistów 
w określonych zawodach, przy jednoczesnych brakach podażowych w innych. Na polskim ryn-
ku pracy występuje nadprodukcja absolwentów w wielu zawodach, także o profilu turystycznym. 
Jak wynika z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zawody deficytowe i nadwyżko-
we, z 2601 zawodów wymienionych w klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie…) 
w 2014 roku aż 67,4% stanowiły zawody nadwyżkowe, tj. takie, na które występuje na rynku pracy 
niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie (tab. 2).

tabela 2. Wykaz wybranych zawodów nadwyżkowych w Polsce w 2014 roku

Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik nadwyżki
podaży siły roboczej

522301 sprzedawca 107 838
331403 technik ekonomista 41 206
512002 kucharz małej gastronomii 20 376
512001 kucharz 19 608
514101 fryzjer 19 304
263102 ekonomista 18 585
235107 pedagog 17 734
311204 technik budownictwa 13 915
751201 cukiernik 13 649
351203 technik informatyk 11 216
422402 technik hotelarstwa 8 314
242222 specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 7 806 

Źródło: Raport (2015), s.14.

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli 2, cztery zawody związane z obsługą ruchu tu-
rystycznego, tj. kucharz, kucharz małej gastronomii, technik hotelarstwa oraz specjalista do spraw 
organizacji usług hotelarskich należą do zawodów nadwyżkowych. 

Dysonans między podażą absolwentów a popytem na ich pracę może wynikać z niewystar-
czającej jakości kształcenia i braku u absolwentów wystarczających kwalifikacji do pracy w bran-
ży turystycznej. Potwierdzeniem tego są informacje z raportu Losy absolwentów szkół i uczelni 
kształcących kadry dla turystyki, przygotowanego w 2014 roku (rys. 5).
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rysunek 5. Ocena przygotowania do pracy zawodowej zatrudnionych absolwentów (w %)

Źródło: Raport (2014), s. 174.

Zgodnie z przedstawionymi na rysunku 5 wynikami badań, pracodawcy w branży turystycz-
nej najczęściej uważają, że absolwenci przez nich zatrudnieni są średnio przygotowani do pracy 
(40% wskazań). Pozytywną ocenę przygotowania wystawiło 38,2% respondentów; 15,8% uważa, 
że przygotowanie absolwentów do pracy jest niewystarczające. 

Brak dopasowania między wiedzą i umiejętnościami czynnych zawodowo a wiedzą i umie-
jętnościami, na które występuje zapotrzebowanie w gospodarce, wywołuje szereg niekorzystnych 
skutków, do których zaliczyć należy przede wszystkim możliwość zatrudnienia tylko części poda-
ży pracy i związaną z tym frustrację absolwentów, obniżenie dochodów czy występowanie pato-
logii społecznych.

podsumowanie
Dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego jednostki edukacyjne przygotowują kadry na po-

ziomie szkolnictwa średniego oraz studiów wyższych. System kształcenia jest dość rozbudowany 
zarówno w zakresie oferowanych kierunków, jak i specjalności. Jednak cechuje go zbytnie uteore-
tycznienie i niedostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych w 2013 roku przez Departament 
Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, wśród pracodawców branży turystycznej najwy-
żej cenieni są absolwenci szkół zawodowych (takiej odpowiedzi udzieliło 68% respondentów). 
Wykształcenie wyższe u pracowników, jako preferowane, zostało wskazane przez 27% badanych 
pracodawców. Natomiast tylko 5% badanych uznało wykształcenie ogólne jako pożądane (Raport 
2013, s. 10).

Uzupełnieniem kształcenia instytucjonalnego powinien być rozbudowany, ale i ściśle nadzo-
rowany system specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych. Niezbędne jest także ciągłe 
monitorowanie rynku pracy w branży turystycznej umożliwiające prognozowanie i dające podsta-
wę do określenia wielkości potrzeb edukacyjnych dla turystyki w perspektywie kilku lat.
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education of staff for the needs of tourism industry

Keywords tourism, vocational education-based system

Abstract One of the main problems connected with vocational education in Poland is the adoption of the 
school-based education to the changing needs of labour market in tourism industry. The article 
characterizes Poland’s system of staff education for needs of tourism industry and presents 
employers’ demands in this field. Moreover it shows areas that require changes e.g. in cooperation 
between schools and tourism enterprises. The article is based on literature studies and on analysis of 
available secondary data.
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turystyczna

Streszczenie O sukcesie współczesnych organizacji na rynku turystycznym decydują pracownicy, 
którzy są gotowi aktywnie angażować się w kreowanie kapitału klienta, stanowiącego 
główne źródło zwiększania wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie z usługowym łańcuchem 
korzyści, pracownicy, którzy postrzegają swoje środowisko pracy jako satysfakcjonują-
ce, wykazują wysoki poziom retencji i wydajności, a ich postawy i zachowania sprzyjają 
dostarczaniu usług zgodnych z oczekiwaniami nabywców. Kreując wartość dla klien-
ta, pracownicy oddziałują na satysfakcję nabywców, co stanowi podstawę utrzymania 
trwałych relacji, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu rentowności prowadzonej 
działalności gospodarczej. Celem artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy jakością usług 
wewnętrznych, satysfakcją zawodową a zaangażowaniem w pracę i lojalnością wobec 
pracodawcy w gospodarce turystycznej. Celowi temu służyły badania ankietowe prze-
prowadzone na grupie 768 osób pracujących na stanowiskach operacyjnych w obsłudze 
ruchu turystycznego. Badania wykazały, że stopień, w jakim warunki pracy spełniają 
oczekiwania pracowników, wpływa na poziom zaangażowania w pracę oraz lojalność 
wobec pracodawcy za pośrednictwem odczuwanej satysfakcji. Zidentyfikowane relacje 
podkreślają wagę działań zmierzających do poprawy jakości usług wewnętrznych w gos-
podarce turystycznej.

* Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego „Jakość pracy w procesie budowania potencjału 
konkurencyjnego w gospodarce turystycznej”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS4/03089.
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Wprowadzenie
Postawy wobec pracy stanowią przedmiot badań nauk psychologicznych od wielu lat, a w or-

bicie zainteresowań nauk ekonomicznych znalazły się relatywnie niedawno. Rosnące zaintere-
sowanie tą kategorią należy wiązać z rolą postaw w kształtowaniu potencjału kompetencyjnego 
pracowników oraz z symbiotycznymi relacjami zachodzącymi pomiędzy postawami pracowni-
ków a postawami klientów i ich konsekwencjami dla efektywności prowadzonej działalności. 
Z licznych studiów empirycznych prowadzonych w przedsiębiorstwach turystycznych wynika, że 
pozytywne postawy pracowników sprzyjają kreowaniu wartości dla klienta. Badania potwierdzi-
ły, że satysfakcja z pracy jest predyktorem orientacji na klienta, gotowości do naprawy usług, 
jakości usług i satysfakcji klientów (Chi, Gursoy, 2009; Gazzoli, Hancer, Park, 2009; Lee, Song, 
Lee, Lee, Bernhard, 2013; Ng, Sambasivan, Zubaidah, 2011). Z kolei zaangażowaniu pracowni-
ków towarzyszą zachowania innowacyjne w miejscu pracy, wzrost poziomu świadczonych usług, 
zadowolenie z obsługi i skłonność do rekomendacji usługodawcy (Bednarska, Małkowska, 2014; 
Slåtten, Mehmetoglu, 2011; Yeh, 2012). Kształtowanie pozytywnych postaw pracowników jawi się 
zatem jako metoda poprawy jakości obsługi ruchu turystycznego oraz źródło zwiększania kapitału 
klienta.

W artykule podjęto problematykę postaw wobec pracy i ich sytuacyjnych uwarunkowań 
w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta. Celem opracowania jest zba-
danie relacji pomiędzy jakością usług wewnętrznych, satysfakcją zawodową a zaangażowaniem 
w pracę i lojalnością wobec pracodawcy. Celowi temu służyły badania ankietowe przeprowadzone 
na grupie 768 osób pracujących na stanowiskach operacyjnych w obsłudze ruchu turystycznego. 
W pierwszej części opracowania przedstawiono pokrótce rolę zasobów ludzkich w budowaniu ka-
pitału klienta na rynku usług. Następnie zaprezentowano metodykę i wyniki badań dotyczących 
uwarunkowań postaw wobec pracy w podmiotach gospodarki turystycznej. Artykuł kończą impli-
kacje dla praktyki gospodarczej i sugestie kierunków dalszych badań.

rola zasobów ludzkich w kreowaniu kapitału klienta na rynku usług
Klienci stanowią kluczowe źródło zasilania kapitałowego przedsiębiorstwa, zatem zwiększa-

nie jego wartości w warunkach intensywnej walki konkurencyjnej i rosnącej siły przetargowej na-
bywców wymaga ukierunkowania wewnętrznych procesów na kreowanie kapitału klienta. Kapitał 
klienta oznacza sumę obecnych i przyszłych korzyści, jakie przedsiębiorstwo odnosi w następstwie 
nawiązania relacji z klientami w całym okresie ich utrzymywania (Dobiegała-Korona, 2008). 

Korzyści z relacji z klientem są efektem zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego wkładu 
klienta w osiąganie celów przedsiębiorstwa. Wkład bezpośredni ma wymiar finansowy, zależy od 
rynkowego (transakcyjnego) potencjału klienta i jest następstwem zakupu oferowanych produktów. 
Wkład pośredni ma wymiar pozafinansowy, zależy od zasobowego potencjału klienta i wynika 
z jego aktywności informacyjnej. Potencjał rynkowy wyraża zdolność klienta do utrzymania i roz-
wijania relacji transakcyjnych z przedsiębiorstwem, czyli jego gotowość do korzystania z oferty 
przedsiębiorstwa. Potencjał zasobowy wiąże się ze skłonnością klienta do rekomendowania oferty 
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potencjalnym klientom oraz do przekazywania przedsiębiorstwu informacji wspomagających two-
rzenie oferty (Caputa, 2015).

O skuteczności strategii budowania kapitału klienta przesądzają kompetencje przedsiębior-
stwa w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów w procesie tworzenia, dostarczania i komu-
nikowania wartości dla klienta. W działalności usługowej, a zwłaszcza w obsłudze ruchu tury-
stycznego, którą charakteryzuje wysoki poziom interakcji pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, 
szczególna rola w tym procesie przypada zasobom ludzkim, gdyż o wartości postrzeganej przez 
konsumentów nierzadko w większym stopniu niż materialne świadectwa decydują elementy prze-
biegu procesu usługowego i postawy osób w nim uczestniczących.

Zgodnie z usługowym łańcuchem korzyści (service profit chain) (Heskett, Jones, Loveman, 
Sasser, Schlesinger, 1994) do wzrostu przychodów i rentowności prowadzonej działalności go-
spodarczej przyczynia się satysfakcja nabywców z oferowanych usług, która stanowi podstawę 
utrzymania pozytywnych i trwałych relacji z klientami. Poziom satysfakcji jest pochodną wartości 
dla klienta dostarczonej przez przedsiębiorstwo, a o zdolności do kreowania takiej wartości, która 
skłania klientów do korzystania z oferty przedsiębiorstwa decydują pracownicy, których postawy 
i zachowania sprzyjają świadczeniu usług zgodnych z oczekiwaniami nabywców. Pożądane po-
stawy przejawiają pracownicy, którzy postrzegają swoje środowisko pracy jako satysfakcjonujące, 
a satysfakcja z pracy wynika z jakości usług wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Idea jakości usług wewnętrznych nawiązuje do koncepcji marketingu wewnętrznego, któ-
rej istotą jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb pracowników jako klientów wewnętrznych 
oraz do filozofii kompleksowego zarządzania jakością, która akcentuje znaczenie operacji pomię-
dzy wewnętrznymi dostawcami i odbiorcami w procesie kreowania wartości dla odbiorców ze-
wnętrznych (Brandon-Jones, Silvestro, 2010). Pomimo rosnącego zainteresowania jakością usług 
wewnętrznych nie wypracowano powszechnie akceptowanej definicji tej kategorii. Na potrzeby 
niniejszej pracy przyjęto, że oznacza ona zdolność do zaspokajania potrzeb pracowników doty-
czących kontekstu pracy, tj. warunków, w jakich wykonywane są obowiązki zawodowe. W świetle 
wcześniejszych rozważań warto poddać analizie empirycznej relacje pomiędzy jakością usług we-
wnętrznych a postawami wobec pracy w gospodarce turystycznej.

Hipotezy i metodyka badań
Konceptualnych podstaw rozważań na temat wpływu jakości usług wewnętrznych na posta-

wy wobec pracy dostarcza teoria wymiany społecznej, która tworzy ramy interpretacyjne dla wie-
lu zjawisk i procesów zachodzących w relacjach pracobiorca–pracodawca (Cropanzano, Mitchell, 
2005). Teoria ta traktuje relacje jako formę wymiany dóbr materialnych i niematerialnych, pod-
porządkowaną optymalizacji nagród i kar (korzyści i kosztów), jakie dana jednostka otrzymała 
lub spodziewa się otrzymać od partnera interakcji. Głównym założeniem teorii wymiany społecz-
nej jest wzajemność zachowań partnerów – jeżeli jedna strona podejmuje korzystne działanie na 
rzecz drugiej, zobowiązuje ją do odwzajemnienia się, w przeciwnym razie dojdzie do zaburzenia 
równowagi między nimi (Blau, 2009). Przekonanie pracownika, że jego pracodawca go docenia 
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i rewanżuje się za wniesiony wkład w pracę, znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych postawach 
wobec pracy, które sprzyjają osiąganiu celów przedsiębiorstwa. Innymi słowy, im wyższa jakość 
usług wewnętrznych, tym wyższa satysfakcja z pracy oraz zaangażowanie i lojalność pracowników.

Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych postawiono i weryfikacji poddano 
następujące hipotezy badawcze (rys. 1):

 – H1: Satysfakcja z pracy jest mediatorem pozytywnej zależności pomiędzy jakością usług 
wewnętrznych a zaangażowaniem w pracę.

 – H2: Satysfakcja z pracy jest mediatorem negatywnej zależności pomiędzy jakością usług 
wewnętrznych a zamiarem odejścia z pracy.

 

+Jakość usług
wewnętrznych

Zaangażowanie
w pracę

Zamiar odejścia
z pracy

Satysfakcja
z pracy

–

+

rysunek 1. Model badanych zależności

Źródło: opracowanie własne.

Empirycznej weryfikacji zaproponowanego modelu dokonano na podstawie badań przepro-
wadzonych wśród pracowników podmiotów gospodarki turystycznej. W badaniu uwzględniono 
osoby świadczące pracę w tzw. charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej. Takie 
ujęcie jest zgodne z zaleceniami UNWTO, OECD i Eurostatu dotyczącymi rachunku satelitarnego 
turystyki (2010). Charakterystyczne rodzaje działalności turystycznej tworzą podmioty prowa-
dzące działalność usługową związaną z zakwaterowaniem, wyżywieniem, organizacją turysty-
ki i pośrednictwem turystycznym, transportem pasażerskim oraz kulturą, rozrywką i rekreacją. 
Badania miały ogólnopolski zasięg, a procedura doboru próby była dwustopniowa. W pierwszej 
kolejności wylosowano 15 powiatów (12 ziemskich i 3 grodzkie), na terenie których prowadzono 
dalsze badania1. Na ich potrzeby skontaktowano się z 520 podmiotami, 370 z nich wyraziło zgodę 
na udział w projekcie (71%), a w 329 zrekrutowano respondentów (63%). Pozyskiwanie danych 
miało miejsce w okresie od sierpnia 2014 do marca 2015 roku. W celu zwiększenia współczynni-
ka zwrotności zadecydowano o zastosowaniu podejścia multi-mode, tzn. połączeniu dwóch tech-
nik pomiaru – ankiety pocztowej i ankiety bezpośredniej. Z 1668 kwestionariuszy przekazanych 
pracownikom wypełnionych zostało 1125 (67%). W niniejszym artykule analizie poddano opinie 
768 osób pracujących na stanowiskach operacyjnych. Ograniczenie próby badawczej do tej grupy 

1 Były to powiaty: aleksandrowski, giżycki, głogowski, łęczyński, myślenicki, namysłowski, nowosądecki, nowo-
tomyski, skarżyski, śremski, świdnicki, wołowski, Kraków, Łódź, Włocławek; szczegółowe założenia metodyczne dobo-
ru próby zawiera publikacja Bednarskiej i Olszewskiego (2015).
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pracowniczej podyktowane było rolą osób bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług 
turystycznych w tworzenie relacji z klientami.

Podstawowe informacje o respondentach zawarto w tabeli 1. Wśród uczestników badań prze-
ważały kobiety (65%), osoby ze średnim wykształceniem (48%), zatrudnione w pełnym wymiarze 
czasu pracy (65%), na podstawie umów cywilnoprawnych (29%), w małych przedsiębiorstwach 
(45%). Średnia wieku ankietowanych wyniosła 30 lat, przeciętny staż pracy – 9 lat, a staż u obec-
nego pracodawcy – 4 lata. W próbie największy udział mieli pracownicy gastronomii (40%).

tabela 1. Profil respondentów

Cecha Kategoria Poziom

Płeć (%) kobieta
mężczyzna

64,5
35,5

Wiek (lata) średnia
mediana

30,1
26,0

Wykształcenie (%)

wyższe
średnie
zawodowe
gimnazjalne i podstawowe

32,8
48,1
16,3
2,8

Wymiar czasu pracy (%) pełny
niepełny

64,5
35,5

Forma zatrudnienia (%)

samozatrudnienie
stała umowa o pracę
terminowa umowa o pracę
umowa zlecenia/o dzieło
inna

5,4
28,8
27,6
29,1
9,0

Staż pracy u obecnego pracodawcy (lata) średnia
mediana

3,8
2,0

Staż pracy ogółem (lata) średnia
mediana

9,1
5,0

Wielkość podmiotu (%)

mikro
małe
średnie
duże

43,5
45,2
10,6
0,7

Rodzaj działalności (%)

hotelarstwo
gastronomia
transport pasażerski
organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne
kultura, rozrywka i rekreacja

31,9
40,1
10,2
6,6

11,2

Źródło: badania własne.

W procesie pomiaru źródeł wykorzystano kwestionariusz ankiety. Główna część narzędzia 
badawczego obejmowała pytania dotyczące zarówno pożądanych cech pracodawców (pracy ideal-
nej), jak i postrzeganych cech pracodawców w gospodarce turystycznej (pracy obecnej), co pozwo-
liło określić stopień zaspokojenia potrzeb pracowników2. Respondenci poddali ocenie zarówno 

2 Stopień zaspokojenia potrzeb zmierzono jako różnicę pomiędzy percepcją a oczekiwaniami dla cech pożądanych 
i jako różnicę pomiędzy oczekiwaniami a percepcją dla cech niepożądanych (Bednarska, Olszewski, 2013); uzyskane 
wyniki zostały przekodowane tak, aby zawierały się w przedziale od 1 do 7.
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treść, jak i kontekst pracy. W celu weryfikacji hipotez badawczych analizę ograniczono do po-
strzegania warunków wykonywania pracy, które scharakteryzowane zostały przez 14 stwierdzeń. 
W dalszej części uczestników badań poproszono o opinie na temat satysfakcji zawodowej, zaan-
gażowania w pracę i skłonności do zmiany pracodawcy. Oceny dokonano za pomocą 7-stopnio-
wej skali Likerta, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 7 – „zdecydowanie się 
zgadzam”. Kwestionariusz zamykały pytania o doświadczenie zawodowe oraz cechy społeczno-
-demograficzne respondentów.

Zgromadzone dane pierwotne poddano analizie wstępnej oraz analizie zależności. W celu 
scharakteryzowania natężenia badanych zjawisk i określenia siły związku pomiędzy zmiennymi 
wykorzystano metody statystyki opisowej i analizę korelacji. Weryfikację hipotez o efektach me-
diacyjnych umożliwiła analiza regresji wielokrotnej. Analizę statystyczną danych przeprowadzo-
no za pomocą pakietu SPSS.

Wyniki badań
W celu wyodrębnienia wymiarów jakości usług wewnętrznych zastosowano analizę głów-

nych składowych z rotacją varimax i normalizacją Kaisera. Procedura pozwoliła zredukować 
14 elementów kontekstu pracy do 3 wymiarów, które wyjaśniły łącznie 64,6% wariancji całkowi-
tej. Wymiarami tymi są: wynagrodzenia i rozwój (7 cech), relacje społeczne (5 cech) oraz orga-
nizacja pracy (2 cechy). Respondenci najwyżej ocenili zdolność pracodawcy do zaspokajania po-
trzeb pracowników w obszarze relacji społecznych, najniżej – w obszarze wynagrodzeń i rozwoju 
zawodowego (tab. 2). Wszystkie składowe jakości usług wewnętrznych były istotnie skorelowane 
z satysfakcją z pracy, zaangażowaniem w pracę i zamiarem odejścia z pracy, przy czym najniższą 
siłę związku zdiagnozowano dla organizacji pracy.

tabela 2. Statystyki opisowe i macierz korelacji dla badanych zmiennych

Zmienna Śred.
Odch. 
stand.

Współczynniki korelacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Płeć 1,35 0,48

Wiek 30,07 10,69 0,07

Wymiar czasu pracy 1,35 0,48 –0,11** –0,33**

Forma zatrudnienia 1,66 0,47 –0,09* –0,37** 0,38**

Staż pracy 3,79 5,69 0,07 0,67** –0,29** –0,43**

Wynagrodzenia i rozwój 3,46 1,16 0,08* 0,06 –0,20** –0,25** 0,10**

Relacje społeczne 4,45 0,98 –0,02 –0,02 –0,03 –0,07 –0,05 0,54**

Organizacja pracy 4,09 1,41 –0,04 0,04 –0,16** –0,07 0,07 0,34** 0,24**

Satysfakcja z pracy 5,11 1,47 –0,02 0,07* –0,18** –0,13** 0,08* 0,48** 0,54** 0,28**

Zaangażowanie w pracę 5,90 0,98 –0,06 0,19** –0,14** –0,16** 0,14** 0,31** 0,31** 0,18** 0,51**

Zamiar odejścia z pracy 4,65 2,00 0,01 –0,24** 0,24** 0,18** –0,19** –0,31** –0,29** –0,10** –0,45** –0,32**

Płeć: 1 = kobieta, 2 = mężczyzna; wymiar czasu pracy: 1 = pełny, 2 = niepełny; forma zatrudnienia: = samozatrudnienie i stała umowa o pracę, 2 = umowa 
terminowa.
Korelacje istotne na poziomie * p < 0,05; ** p < 0,01 (test dwustronny).

Źródło: badania własne.
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Aby zweryfikować hipotezy o mediującej roli satysfakcji z pracy, zastosowano podejście 
zaproponowane przez Barona i Kenny’ego (1986), które polega na sprawdzaniu istotności i siły 
związku pomiędzy poszczególnymi zmiennymi za pomocą regresji liniowych. W pierwszym kro-
ku zbadano zależność pomiędzy składowymi jakości usług wewnętrznych (zmienne niezależne) 
a zaangażowaniem w pracę (zmienna zależna). Następnie sprawdzono związek jakości usług we-
wnętrznych (zmienne niezależne) z satysfakcją pracowników (mediator) oraz satysfakcji pracowni-
ków (mediator) z zaangażowaniem w pracę (zmienna zależna). W ostatnim kroku zbadano relacje 
pomiędzy jakością usług wewnętrznych (zmienne niezależne) a zaangażowaniem w pracę (zmien-
na zależna) przy jednoczesnym uwzględnieniu satysfakcji pracowników (mediator). Analogiczną 
analizę przeprowadzono dla zamiaru odejścia z pracy. W każdym przypadku badając powiązania 
między zmiennymi, kontrolowano wpływ płci, wieku, wymiaru czasu pracy, formy zatrudnienia 
oraz stażu pracy w obecnej organizacji. Ponieważ organizacja pracy nie wykazała statystycznie 
istotnych związków ani z zaangażowaniem pracowników, ani z zamiarem zmiany miejsca pracy, 
została pominięta w prezentacji wyników analiz (tab. 3 i 4).

tabela 3. Mediacyjna rola satysfakcji z pracy w relacji pomiędzy jakością usług wewnętrznych a zaangażowaniem 

w pracę

Zmienna M1
Zaangażowanie w pracę

M2
Satysfakcja z pracy

M3
Zaangażowanie w pracę

M4
Zaangażowanie w pracę

Blok 1
Płeć
Wiek
Wymiar czasu pracy
Forma zatrudnienia
Staż pracy

–0,08*

0,18***

–0,03
–0,04
–0,02

–0,02
0,02

–0,10**

–0,02
0,03

–0,07*

0,17***

0,02
–0,06
–0,04

–0,07*

0,17***

0,02
–0,05
–0,04

Blok 2
Wynagrodzenia i rozwój
Relacje społeczne
Satysfakcja z pracy 

0,13**

0,22***
0,20***

0,41***

0,48***

0,04
0,04
0,45***

R2

R2 skor.
F

0,15
0,14

14,36***

0,36
0,36

45,76***

0,28
0,27

41,04***

0,28
0,27

27,48***

Tabela zawiera standaryzowane współczynniki regresji.
Zależności istotne na poziomie * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Źródło: badania własne.

Wyniki zaprezentowane w tabeli 3 potwierdzają, że postrzeganie wynagrodzeń i możliwości 
rozwoju zawodowego oraz relacji społecznych w miejscu pracy było istotnie i pozytywnie powią-
zane z zaangażowaniem pracowników (M1). Satysfakcja z pracy wykazała zaś istotny związek 
zarówno z jakością usług wewnętrznych (M2), jak i z zaangażowaniem w pracę (M3). Gdy od-
działywanie zmiennych niezależnych i mediatora na zmienną zależną zostało uwzględnione jed-
nocześnie (M4), siła wpływu analizowanych wymiarów jakości usług wewnętrznych na zaanga-
żowanie w pracę spadła do statystycznie nieistotnego poziomu, a jedynym istotnym predyktorem 
w modelu pozostała satysfakcja zawodowa. Oznacza to, że satysfakcja pracowników odgrywa rolę 
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całkowitego mediatora w badanych relacjach, zatem hipoteza 1 została zweryfikowana pozytyw-
nie (rys. 2).

Wynagrodzenia
i rozwój

Zaangażowanie
w  pracę

Satysfakcja
z pracy

0,41***

0,20***

Relacje
społeczne

0,45***

Na rysunku zaprezentowano standaryzowane współczynniki regresji.
Zależności istotne na poziomie *** p < 0,001.

rysunek 2. Mediacyjna rola satysfakcji z pracy w relacji pomiędzy jakością usług wewnętrznych 

a zaangażowaniem w pracę

Źródło: badania własne.

tabela 4. Mediacyjna rola satysfakcji z pracy w relacji pomiędzy jakością usług wewnętrznych 

a zamiarem odejścia z pracy

Zmienna M1
Zamiar odejścia z pracy

M2
Satysfakcja z pracy

M3
Zamiar odejścia z pracy

M4
Zamiar odejścia z pracy

Blok 1
Płeć
Wiek
Wymiar czasu pracy
Forma zatrudnienia
Staż pracy

0,05
–0,22***
0,13***

–0,02
–0,02

–0,02
0,02

–0,10**
–0,02
0,03

0,03
–0,21***
0,09*
0,01
0,00

0,04
–0,21***
0,09*

–0,02
–0,00

Blok 2
Wynagrodzenia i rozwój
Relacje społeczne
Satysfakcja z pracy

–0,20***
–0,19***

0,20**
0,41**

–0,44***

–0,12**
–0,03
–0,39***

R2

R2 skor.
F

0,21
0,20

21,38***

0,36
0,36

45,76***

0,29
0,28

44,13***

0,31
0,30

31,43***

Tabela zawiera standaryzowane współczynniki regresji.
Zależności istotne na poziomie * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Źródło: badania własne.

Jak wynika z tabeli 4, postrzeganie wynagrodzeń i możliwości rozwoju zawodowego oraz 
relacji społecznych w miejscu pracy było istotnie i negatywnie powiązane z zamiarem odejścia 
z pracy (M1). Z kolei satysfakcja z pracy wykazała istotny związek zarówno z jakością usług 
wewnętrznych (M2), jak i z zamiarem zmiany pracodawcy (M3). Kiedy w modelu uwzględniono 
jednoczesny wpływ zmiennych niezależnych i mediatora na zmienną zależną (M4), związek po-
między wynagrodzeniami i rozwojem a zamiarem odejścia stracił na sile, zaś związek pomiędzy 
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relacjami społecznymi a zamiarem odejścia stał się nieistotny, podczas gdy rola satysfakcji z pracy 
w przewidywaniu wyniku nie uległa znaczącemu ograniczeniu. Oznacza to, że satysfakcja pra-
cowników jest częściowym mediatorem zależności pomiędzy wynagrodzeniami i rozwojem a za-
miarem zmiany pracodawcy oraz całkowitym mediatorem zależności pomiędzy relacjami społecz-
nymi a zamiarem odejścia z pracy. Hipoteza 2 została więc zweryfikowana pozytywnie (rys. 3).

Wynagrodzenia
i rozwój

Zamiar odejścia
z pracy

Satysfakcja
z pracy

0,41***

0,20***

Relacje
społeczne

–0,39 ***

–0,12**

Na rysunku zaprezentowano standaryzowane współczynniki regresji.
Zależności istotne na poziomie ** p < 0,01; *** p < 0,001.

rysunek 3. Mediacyjna rola satysfakcji z pracy w relacji pomiędzy jakością usług wewnętrznych a zamiarem 

odejścia z pracy

Źródło: badania własne.

Reasumując, przeprowadzone badania pokazują, że stopień, w jakim warunki wykonywania 
pracy spełniają oczekiwania pracowników, wpływa na poziom ich zaangażowania w pracę oraz 
skłonność do zmiany pracodawcy. Pośredniczącą rolę w tej zależności odgrywa odczuwana satys-
fakcja zawodowa.

Dyskusja
Przeprowadzone badania empiryczne stanowią próbę wypełnienia luki poznawczej dotyczą-

cej uwarunkowań postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej. Ich celem była weryfikacja 
mediującej roli satysfakcji z pracy w relacji pomiędzy jakością usług wewnętrznych a zaangażo-
waniem i lojalnością pracowników. Uzyskane rezultaty analiz potwierdziły, że zdolność do zaspo-
kajania potrzeb pracowników dotyczących kontekstu pracy ma bezpośredni wpływ na odczuwaną 
satysfakcję zawodową, a pośredni na zaangażowanie w pracę i intencje odejścia z pracy. Innymi 
słowy, im wyższa jakość usług wewnętrznych, tym silniejsze przekonanie pracowników, że warto 
długookresowo inwestować w zatrudniającą organizację swoje zasoby.

Wyniki badań dostarczają argumentów na rzecz podejmowania przez pracodawców na rynku 
turystycznym inicjatyw zmierzających do poprawy jakości usług wewnętrznych w celu kształtowa-
nia pożądanych postaw wśród zatrudnionych. Działania takie wpisują się w tworzenie warunków 
do ekwiwalentnej wymiany wartości między firmą a jej pracownikami, co w niemałym stopniu 
wpływa na możliwości budowania trwałych relacji z zewnętrznymi interesariuszami przedsiębior-
stwa, zwłaszcza klientami (Rudawska, 2015). Zaangażowanie i lojalność pracowników sprzyjają 
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nie tylko świadczeniu usług wysokiej jakości, co znajduje odzwierciedlenie w skłonności uczest-
ników ruchu turystycznego do ponawiania zakupów i rekomendowania usługodawcy innym oso-
bom, ale także pozyskiwaniu od nich kluczowych informacji, które ułatwiają tworzenie wartości 
przez nich pożądanych. Innymi słowy, postawy pracowników wpływają na kreowanie kapitału 
klienta oddziałując zarówno na wykorzystanie jego potencjału rynkowego, jak i zasobowego.

Interpretując przedstawione wyniki, należy pamiętać o ograniczeniach, jakie wynikają 
z przyjętego podejścia badawczego. Po pierwsze, informacje o wszystkich poddanych analizie 
zjawiskach pochodziły z tego samego źródła, tj. od pracowników przedsiębiorstw turystycznych. 
Takiej procedurze towarzyszy wzrost ryzyka zniekształcenia rezultatów wskutek wystąpienia błę-
du systematycznego (obciążenia metody pomiaru) związanego z efektem spójności odpowiedzi. Po 
drugie, pomiar zmiennych niezależnych i zależnych miał miejsce w tym samym czasie – badania 
transwersalne nie dają możliwości jednoznacznego potwierdzenia związków przyczynowo-skut-
kowych między zmiennymi. Niemniej jednak wyniki wcześniejszych badań longitudinalnych dają 
podstawy, by uznać kierunki zależności w weryfikowanym modelu za właściwe. Wreszcie bada-
niami zostały objęte osoby świadczące pracę w gospodarce turystycznej, nie można zatem odnosić 
uzyskanych wyników do całej populacji pracowników sektora usług.

Mając na uwadze, że zweryfikowany model stanowi fragment łańcucha powiązań pomię-
dzy jakością usług wewnętrznych i postawami pracowników a postawami klientów i osiągany-
mi wynikami operacyjnymi, warto podjąć dalsze badania o szerszym zakresie przedmiotowym 
i podmiotowym. Niewątpliwie interesujące poznawczo byłoby uwzględnienie opinii nabywców 
usług turystycznych o jakości oferty i gotowości do budowania długookresowych relacji z przed-
siębiorstwem. Istotnym uzupełnieniem analizy byłyby także informacje o wynikach prowadzonej 
działalności gospodarczej. Takie dane pozwoliłyby na pełniejsze poznanie roli zasobów ludzkich 
w kreowaniu kapitału klienta i zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa na rynku turystycznym.

podsumowanie
Kluczem do osiągnięcia zakładanych przez przedsiębiorstwo efektów rynkowych jest two-

rzenie wartości dla klienta, która jest podstawą kreowania kapitału klienta. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że skuteczność budowania kapitału klienta zależy od takiego ukształtowania kultury 
organizacyjnej, w której pracownicy identyfikują się z organizacją i czują się zmotywowani do 
nawiązywania pozytywnych i długotrwałych relacji z klientami. Wymaga to zwrócenia uwagi na 
potrzeby pracowników dotyczące warunków wykonywania pracy i zdolność pracodawcy do za-
spokojenia tych potrzeb. Zależność ta jest szczególnie ważna w działalności usługowej, zwłaszcza 
w obsłudze ruchu turystycznego, ze względu na wysoki poziom interakcji pomiędzy usługodawcą 
a usługobiorcą. W takich warunkach postawy i zachowania personelu znajdują bezpośrednie od-
zwierciedlenie w postrzeganiu doświadczenia usługowego i korzyści z nim związanych.
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Work attitudes as the basis for customer capital 
building in the tourism industry
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Abstract The success of contemporary tourism organizations depends on their employees, who are ready 
to contribute to building customer capital, which is the main source of enterprise value growth. 
According to the service profit chain, employees who are satisfied with their work environment tend 
to stay with the employer and are more productive, and their attitudes and behaviors are conducive to 
delivery of high quality services. External service value enhances customer satisfaction, which leads 
to long-term relationships and, consequently, improves profitability of business. The purpose of the 
paper is to examine relationships among internal service quality, job satisfaction, work engagement 
and loyalty toward employer. The study was conducted with a group of 768 operational employees 
in the tourism industry. Research revealed that the degree to which the needs of individuals are 
fulfilled by rewards in the work environment is linked to work engagement and turnover intentions 
and that these relationships are mediated by job satisfaction. Identified relations demonstrate the 
importance of internal service quality improvement in the tourism industry.
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