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Wstęp

Aktualny numer „Ekonomicznych Problemów Turystyki” zawiera artykuły naukowe 
poświęcone zróżnicowanym aspektom ruchu turystycznego w regionach turystycznych w podziale 
na grupy zagadnień dotyczące: Polski jako destynacji turystycznej, poszczególnych regionów 
w Polsce oraz regionów turystycznych w wybranych krajach. 

Obszary, na których kumuluje się ruch turystyczny, są beneficjentem zróżnicowanych 
korzyści wynikających z napływu turystów, mogących stanowić podstawę rozwoju społeczno- 
-gospodarczego. Równocześnie jednak zbyt duża liczba turystów może generować wiele 
negatywnych zjawisk identyfikowanych głównie w obrębie środowiska przyrodniczego, ale 
mających również odzwierciedlenie w sferze ekonomicznej i społecznej. Regiony turystyczne, 
funkcjonując w konkurencyjnym otoczeniu, starają konstruować ofertę, która najlepiej wykorzystuje 
ich potencjał i jest zgodna z nowymi trendami w ruchu turystycznym. Jej właściwa promocja 
może się przyczynić do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie i multiplikacji korzyści, 
co zapewni regionowi wysoką pozycję konkurencyjną. Na poziomie lokalnym, regionalnym 
i krajowym podejmowane są zróżnicowane działania mające na celu identyfikację wielkości ruchu 
turystycznego i jego charakterystykę, co może pomóc w wykreowaniu atrakcyjnego produktu 
turystycznego. Propozycje dla turystów bazują najczęściej na walorach środowiska przyrodniczego 
i antropogenicznego, które stanowią podstawę dla rozwoju różnych form turystyki, zarówno 
tradycyjnych, takich jak turystyka wypoczynkowa czy poznawcza, jak i nowych, takich jak różne 
odmiany turystyki aktywnej, geocaching czy turystyka emocji. Jednocześnie podejmowane są 
próby profilowania oferty ze względu na grupę docelową – dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi czy 
seniorów, czemu służą nie tylko posiadane przez region walory, ale przede wszystkim nowe atrakcje 
w postaci imprez tematycznych czy elementów infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. 
Regiony najczęściej wykorzystują najbardziej rozpoznawalny element potencjału turystycznego 
dla kreowania pożądanego wizerunku, który może być gwarancją powtórnej wizyty zadowolonych 
turystów oraz przyciągnięcia nowej grupy osób.

„Ekonomiczne Problemy Turystyki” są platformą wymiany poglądów naukowych, miejscem 
prezentacji wyników prac badawczych oraz dorobku naukowego badaczy, dla których turystyka, 
szczególnie w wymiarze ekonomicznym, stanowi główny przedmiot zainteresowań naukowych, 
chociaż wielość i różnorodność aspektów turystycznej aktywności człowieka, jej przyczyn 
i konsekwencji sprawia, że pozostaje ona w spektrum zainteresowań badaczy reprezentujących 
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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 23 grudnia 2015 r.).

Beata Meyer
redaktor naukowy



9Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35)

EPT 3/2016 (35) | ISSN: 1644-0501 | website: www.wzieu.pl/EPT | DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-01 | 9–23

sezonoWość i zmienność 
ruchu turystycznego W polsce

czesław Koźmiński1, Bożena michalska2

1 Uniwersytet Szczeciński
 e-mail: katedra.turystyki@univ.szczecin.pl
2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 e-mail: bozena.michalska@zut.edu.pl

Słowa kluczowe  wskaźniki, liczba turystów, noclegi, obszary sezonowości

Streszczenie  W celu określenia nieregularności ruchu turystycznego w Polsce w latach 2004–2014 
posłużono się danymi GUS – miesięcznymi dotyczącymi liczby turystów ogółem, w tym 
krajowych i zagranicznych, oraz udzielonych im noclegów w 16 województwach. Na ich 
podstawie obliczono wskaźnik sezonowości liczby turystów z okresu lata do zimy (Slz) 
i jesieni do wiosny (Sjw) oraz udzielonych noclegów z okresu lata do zimy (SNlz) i jesieni do 
wiosny (SNjw), a także współczynnik zmienności (W %) w ciągu roku. Nieregularność ru-
chu turystycznego najwyraźniej zaznacza się w województwach północnej Polski, w tym 
w strefie wybrzeża i na pojezierzach, gdzie liczba turystów latem jest 3–4 razy większa niż 
zimą, a liczba udzielonych noclegów nawet 5–7 razy większa. W miarę przemieszczania 
się w głąb kraju maleje wielkość sezonowości, przyjmując w jego środkowej części naj-
niższe wartości wskaźników dla liczby turystów krajowych Slz (iloraz liczby turystów 
z okresu lata do zimy) i udzielonych noclegów SNlz (iloraz liczby noclegów z okresu lata 
do zimy) – poniżej 2, a dla turystów zagranicznych – poniżej 3. W latach 2004–2014 
w większości województw występuje ujemny, istotny lub wysoce istotny statystycznie 
trend wskaźnika sezonowości liczby turystów (Slz). Uwzględniając wartości wskaźni-
ków sezonowości dla liczby turystów (Slz) zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz 
udzielonych im noclegów (SNlz), jak również współczynnika zmienności (W %) liczby 
turystów w roku, wydzielono na terenie kraju 5 obszarów o różnej sezonowości ruchu 
turystycznego: nadmorski, pojezierny, nizinny-wielkomiejski, wyżynny i górski.

Wprowadzenie
Wszystkie destynacje na świecie stoją przed problemem sezonowości. Jest ona zjawiskiem 

niekorzystnym, oddziałuje na wszystkie elementy rynku turystycznego, zarówno po stronie popy-
tu, jak i podaży (Borzyszkowski, 2014). W Polsce sezonowość ruchu turystycznego uwarunkowana 
jest głównie klimatem oraz przebiegiem pogody w ciągu roku, zwłaszcza czasowym rozkładem 
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temperatury powietrza i wody, wielkością usłonecznienia i liczbą dni z opadem, a ponadto czyn-
nikami ekonomicznymi, prawnymi, ekologicznymi i społeczno-demograficznymi (Koźmiński, 
Michalska, 2015b; Parry, 2000; Stasiak, 2011). W efekcie w okresie lata (czerwiec–sierpień) notu-
je się kilkakrotnie większą liczbę turystów w porównaniu z okresem zimowym (grudzień–luty). 
Wymienione relacje wykazują duże przestrzenne zróżnicowanie na terenie kraju związane rów-
nież z warunkami fizjograficznymi, krajoznawczymi i urbanistycznymi (Lijewski, Mikułowski, 
Wyrzykowski, 2008). Jedną z cech klimatu Polski jest duża jego zmienność w krótkich okre-
sach, która ma istotny wpływ na liczbę turystów, zwłaszcza tych niezorganizowanych, w tym 
weekendowych i świątecznych (Borzyszkowski, 2014; Koźmiński, Michalska, Mąkosza, 2015d). 
Jednocześnie wzrastająca intensywność życia ludzi, dostępność transportu, rozwój infrastruktury 
turystycznej i wydłużenie życia ludzi powodują wzrost zainteresowania turystyką krótkookresową 
do atrakcyjnych miejscowości – regionów w ciągu całego roku, co zmniejsza sezonowość ruchu 
turystycznego (Głąbiński 2015; Kozłowska-Szczęsna, Błażejczyk, Krawczyk, Limanówka, 2002; 
Koźmiński, Michalska, Szczepanowska, Górnik, Marks, 2015c). Nieregularność rozkładu liczby 
turystów w roku pomniejszają także posezonowe wyjazdy emerytów, a ponadto rolników jesienią, 
zimą i późną wiosną, kiedy maleje nasilenie prac polowych.

Odrębnym czynnikiem istotnie łagodzącym sezonowość ruchu turystycznego w ciągu roku 
jest zwiększający się udział turystyki zdrowotnej obejmującej turystykę uzdrowiskową, medycz-
ną oraz spa & wellness. W ostatnich latach coraz częściej w domach i pensjonatach wczasowych 
oferuje się w ciągu całego roku zabiegi rehabilitacyjne poprawiające stan zdrowia pacjentów 
(Koźmiński i in. 2015c). Sezonowość ruchu turystycznego stanowi dużą uciążliwość w organi-
zacji i ustalaniu cen pobytu, w planowaniu nowych inwestycji i w zaopatrzeniu (BarOn, 1973; 
Bigović, 2012; Jansen-Verbeke, Spee, 1995; Więckowski, Muchniak, 2012). S. Liszewski (2009) 
wyróżnił trzy funkcjonalne typy regionów turystycznych: metropolitalny o całorocznej sezono-
wości, wypoczynkowo-rekreacyjny o wyróżniającym się sezonie letnim i poznawczo-edukacyjny 
z dwoma sezonami wiosny i jesieni. Bender, Schumacher i Stein (2005) podkreślają, że najmniej-
sza sezonowość ruchu turystycznego występuje w regionach miejskich, a największa w regionach 
turystycznych. Postępujące ocieplenie klimatu będzie sprzyjać wydłużaniu letniego sezonu tury-
stycznego i łagodzeniu zjawiska sezonowości, a w konsekwencji także uciążliwości dla środowiska 
(Koźmiński, Michalska, 2015a).

Celem opracowania jest ocena nieregularności rozkładu ruchu turystycznego i jego zmien-
ności w ciągu roku, a także wydzielenie obszarów na terenie kraju o zróżnicowanej sezonowości.

materiały i metody
W artykule wykorzystano z roczników Głównego Urzędu Statystycznego miesięczne dane 

dotyczące liczby turystów ogółem, w tym krajowych i zagranicznych, oraz udzielonych im noc-
legów dla 16 województw za dostępne lata 2004–2014. W celu określenia stopnia rozwoju funkcji 
turystycznej w danym województwie posłużono się wskaźnikiem Schneidera Ts = 100T/L, gdzie:  
T – liczba turystów, L – liczba ludności miejscowej. Wskaźnik ten obliczono dla dwóch lat: 2004 
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i 2014. Dla porównania wyników uzyskanych dla poszczególnych województw wykorzystano rów-
nież wskaźnik gęstości ruchu turystycznego Gt = T/S, gdzie: T – liczba turystów, a S – powierzch-
nia województwa w kilometrach kwadratowych. Ponadto, dla poszczególnych województw obli-
czono czasowe trendy liczby turystów w latach 2004–2014. Jedenastoletni okres pozwala jedynie 
na wstępną ocenę wielkości zwiększenia lub zmniejszenia liczby turystów, chociaż uzyskane war-
tości współczynników korelacji r są dla większości województw istotne i wysoce istotne. 

Nieregularność ruchu turystycznego określono wskaźnikiem sezonowości jako iloraz liczby 
turystów oraz udzielonych noclegów z okresu lata (VI–VIII) do okresu zimy (XII–II) oraz Sjw 
jesieni (IX–XI) do wiosny (III–V), a także współczynnikiem zmienności (W %) liczby turystów 
z miesiąca na miesiąc w ciągu roku. Obliczono procentowy udział liczby turystów i udzielonych im 
noclegów w poszczególnych miesiącach w stosunku do sumy w całym roku według województw, 
zwracając uwagę na znaczne wzrosty i spadki natężenia ruchu turystycznego z miesiąca na mie-
siąc. Uwzględniając wielkości ilorazu wskaźników sezonowości (Slz) i (SNlz) oraz współczynnika 
zmienności liczby turystów (W %) w ciągu roku opracowanych dla poszczególnych województw, 
wyróżniono na terenie kraju 5 obszarów o zróżnicowanej sezonowości ruchu turystycznego. 
Należy podkreślić, iż zasięg przestrzenny wydzielonych obszarów może się zmienić w zależności 
od uwzględnionego okresu badań i dostępności danych z mniejszych jednostek administracyjnych, 
np. powiatów, a nawet gmin.

Wyniki 
W analizowanych latach 2004–2014 na terenie Polski przebywało średnio rocznie ponad 

20 ml turystów ogółem, w tym krajowych 15,6 mln, a zagranicznych 4,5 mln. Najwięcej tury-
stów krajowych − po ok. 2 mln – zanotowano w woj. małopolskim i mazowieckim, a najmniej – 
ok. 200 tys. – w woj. opolskim. Podobnie dwa wymienione województwa cieszyły się największym 
zainteresowaniem turystów zagranicznych – średnio rocznie powyżej 900 tys. w każdym z nich, 
a najmniejszym − woj. świętokrzyskie i opolskie – ponad 25 tys. (rysunek 1). Ze względu na liczeb-
ność turystów krajowych można wyróżnić trzy grupy województw: o dużej, średniej i małej licz-
bie odwiedzających, co obrazuje rysunek 1. W opisywanych latach najwięcej noclegów udzielono 
turystom krajowym − średnio rocznie 7,7 mln w woj. zachodniopomorskim i ponad 6 mln w woj. 
małopolskim, a turystom zagranicznym − ponad 2 mln w każdym z tych województw. Najmniej 
noclegów udzielono turystom krajowym w woj. opolskim (ok. 500 tys.), a turystom zagranicznym 
w woj. świętokrzyskim (ok. 65 tys.).

Istotną informację o ruchu turystycznym w poszczególnych województwach daje wskaźnik 
gęstości ruchu (rys. 2), który wynosi średnio poniżej 0,4 osoby na km2, głównie we wschodniej 
części kraju. W nizinnej, środkowej części Polski wskaźnik ten kształtuje się od 0,4 do 0,6 osoby 
na km2. Znacznym zagęszczeniem turystów (od 0,8 do 1,0) odznaczają się woj. dolnośląskie i po-
morskie, a największym – woj. śląskie (1,4) i małopolskie (1,9). W świetle rysunku 2 na obszarze 
kraju występuje kilkukrotne przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika gęstości ruchu tury-
stycznego między województwami.
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                             Liczba turystów
Turyści krajowi Turyści zagraniczni

Udzielone noclegi 
Turyści krajowi Turyści zagraniczni

rysunek 1. Średnia liczba turystów krajowych i zagranicznych i udzielone im noclegi według województw.  

Lata 2004–2014

Źródło: badania własne.

 

0,4 0,6 0,8 1,0

rysunek 2. Wskaźnik gęstości ruchu turystycznego dla liczby turystów ogółem według województwa  
(lata 2004–2014)

Źródło: badania własne.
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rysunek 3. Wskaźnik Schneidera rozwoju funkcji turystycznej według województw w roku 2014

Źródło: badania własne.

Biorąc pod uwagę wielkości wskaźnika Schneidera obliczonego dla roku 2014 (rys. 3), 
stwierdza się, iż najniższe jego wartości (poniżej 40) występują w województwach położonych na 
wschodzie i południu Polski, oprócz woj. małopolskiego (111). Najintensywniej ruch turystyczny 
rozwija się na północy kraju, zwłaszcza w woj. zachodniopomorskim, gdzie wartość wskaźnika 
wyniosła nawet 131, a także w zachodniej części kraju (wartości 60–80). Z porównania wartości 
wskaźnika Schneidera z lat 2004 i 2014 wynika, iż największy rozwój funkcji turystycznej nastąpił 
w województwach położonych w północnej części kraju, następnie w mazowieckim, dolnośląskim 
i w małopolskim, a najsłabszy w lubuskim i lubelskim.

Załączone w tabeli 1 wartości współczynników korelacji i regresji (obliczone na 10 lat) wska-
zują na powolne zmniejszanie się wielkości sezonowości ruchu turystycznego (lato do zimy) 
w okresie 2004–2014 w 13 województwach, przy czym w 7 spadek ten jest statystycznie co naj-
mniej istotny. Według współczynnika regresji największy spadek jego wartości na 10 lat dla ilora-
zu liczby turystów z okresu lata do zimy występuje w woj. pomorskim (1,240) i zachodniopomor-
skim (1,164), a najmniejszy w woj. dolnośląskim, (zaledwie 0,050), mazowieckim (0,069) i łódzkim 
(0,079). Zastanawia niewielki dodatni wzrost sezonowości w badanych latach w woj. lubuskim, 
śląskim i opolskim. W tym ostatnim jest nawet istotny statystycznie, chociaż wielkości współczyn-
ników regresji dla tych województw są niskie, od 0,065 w lubuskim do 0,426 w opolskim.

W odniesieniu do ilorazu liczby turystów z jesieni do wiosny obliczony współczynnik 
korelacji przyjmuje dodatni, nieistotny wzrost sezonowości ruchu turystycznego w 10 wojewódz-
twach i ujemny, nieistotny statystycznie (poza woj. lubuskim) w pozostałych 6 województwach 
(tab. 1). Wartości współczynników regresji są bardzo małe, od 0,001 w woj. łódzkim do 0,153 
w woj. lubuskim, co świadczy o znikomej przewadze liczby turystów jesienią w stosunku do wio-
sny. Utrzymująca się w Polsce niewielka przewaga liczby turystów z okresu jesieni w stosun-
ku do wiosny uwarunkowana jest m.in. cieplejszym początkiem jesieni w porównaniu z chłod-
niejszą wiosną, zwłaszcza w strefie wybrzeża Bałtyku (Koźmiński, Michalska, 2011). Zdaniem 
Goeldner i Ritchie (2003) oraz Borzyszkowskiego (2014) sezonowości i popytu w turystyce nie 
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da się wyeliminować − można je jedynie ograniczyć poprzez wielorakie działania (Bigović, 2012; 
Puciato, 2008). 

tabela 1. Współczynniki korelacji i regresji (wartości na 10 lat) obrazujące zmiany ilorazu liczby turystów  

w okresach lata do zimy i jesieni do wiosny. Lata 2004–2014

Województwo
Lato/zima Jesień/wiosna

współczynnik
korelacji

współczynnik
regresji

współczynnik
korelacji

współczynnik
regresji

Zachodniopomorskie –0,8901** –1,164 0,5164 0,070
Pomorskie –0,9391** –1,240 0,2636 0,045
Warmińsko-mazurskie –0,5512 –0,560 –0,5223 –0,105
Podlaskie –0,9241** –0,688 0,2834 0,052
Lubuskie  0,1934 0,065 –0,7143** –0,153
Wielkopolskie –0,8185** –0,506 0,0412 0,006
Kujawsko-pomorskie –0,7167** –0,412 –0,0510 –0,007
Mazowieckie –0,2827 –0,069 –0,5695 –0,050
Łódzkie –0,5369 –0,079 –0,0100 –0,001
Świętokrzyskie –0,6273* –0,417 –0,3273 –0,060
Lubelskie –0,4746 –0,492 0,5534 0,084
Dolnośląskie –0,2396 –0,050 0,3236 0,047
Opolskie 0,6834* 0,426 0,3855 0,064
Śląskie 0,4928 0,092 0,2354 0,031
Małopolskie –0,5997* –0,267 0,2606 0,042
Podkarpackie –0,3841 –0,144 0,4841 0,050

* – istotne na poziomie α = 0,05,
** – istotne na poziomie α = 0,01.

Źródło: badania własne.

Załączony na rysunku 4 procentowy udział liczby turystów i udzielonych im noclegów w po-
szczególnych miesiącach w stosunku do całego roku uwidacznia znaczne czasowe zróżnicowa-
nie ruchu turystycznego w rozpatrywanych województwach. W północnej części kraju przeważa 
liczba turystów, a zwłaszcza udzielonych im noclegów, w lipcu i sierpniu w porównaniu z innymi 
miesiącami okresu ciepłego. W miesiącach półrocza chłodnego przeważa procentowy udział licz-
by turystów nad udzielonymi noclegami, co świadczy o krótkoterminowych pobytach turystów 
w tym sezonie. W miarę przemieszczania się z północy na południe kraju zmniejsza się nierów-
nomierność rozkładu liczby turystów w ciągu roku, która szczególnie wyraźnie uwidacznia się 
w woj. mazowieckim, łódzkim i śląskim. Charakterystyczną cechą tych województw jest znaczące 
zmniejszenie liczby turystów w lipcu i sierpniu uwarunkowane głównie harmonogramem urlopów 
pracowników w urzędach i instytucjach, a także zmniejszeniem się liczby wyjazdów w celach biz-
nesowych i konferencyjnych. W województwach usytuowanych na terenach górskich, gdzie latem 
popularna jest turystyka piesza, wzrasta liczba turystów w lipcu i sierpniu, a w miesiącach zimo-
wych – także ze względu na organizację ferii zimowych młodzieży i turystyki narciarskiej (rys. 4).
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rysunek 4. Procentowy udział liczby turystów i udzielonych im noclegów w poszczególnych miesiącach  

w stosunku do całego roku według województw. Lata 2004–2014

Źródło: badania własne.

Na frekwencję turystów w poszczególnych miesiącach w ciągu roku wpływa m.in. duża 
zmienność warunków pogodowych w Polsce. Utrudnia to planowanie wielkości ruchu turystycz-
nego, zwłaszcza w strefie nadmorskiej (Koźmiński, Michalska, 2011). Z rozkładu liczby turystów 
(z podziałem na krajowych i zagranicznych) oraz udzielonych im noclegów w ciągu roku określo-
nego za pomocą współczynnika zmienności (rys. 5) wynika, że duża jest zmienność liczby tury-
stów z miesiąca na miesiąc, zwłaszcza krajowych – od poniżej 15 do ponad 60%. Bardzo duża jest 
zmienność w zakresie udzielonych im noclegów – od poniżej 20 do ponad 80%. Dużą wartością 
współczynnika zmienności wyróżniają się województwa usytuowane nad morzem, a następnie 
położone na pojezierzach (od ok. 40 do ok. 80%). Z kolei najniższą zmiennością liczby turystów 
i udzielonych im noclegów charakteryzują się województwa o dużej urbanizacji i randze gospodar-
czo-kulturalnej: mazowieckie, łódzkie i śląskie (poniżej 20%).
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Rys. 5. Współczynnik zmienności (w %) liczby turystów oraz udzielonych 
noclegów według miesięcy w ciągu roku. Lata 2004-2014.
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rysunek 5. Współczynnik zmienności (%) liczby turystów oraz udzielonych noclegów według miesięcy  

w ciągu roku. Lata 2004–2014

Źródło: badania własne.

Zróżnicowane warunki fizjograficzne kraju i związane z nimi walory krajoznawcze, baza 
hotelowo-gastronomiczna oraz różna liczba ludności i stopień urbanizacji w poszczególnych wo-
jewództwach, a także różne funkcje administracyjno-gospodarcze powodują znaczne zróżnico-
wanie sezonowości ruchu turystycznego w ciągu roku w Polsce. Istotny jest również wpływ kli-
matu na turystykę sprzyjający lub ograniczający uprawianie różnych form rekreacji (Błażejczyk, 
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Kunert, 2011). Na rysunku 6 przedstawiono sezonowość ruchu turystycznego wyrażoną ilorazem 
liczby turystów ogółem i udzielonych im noclegów (Slz i SNlz VI–VIII/XII–II), w tym krajowych 
i zagranicznych.

 

Rys. 6. Sezonowość ruchu turystycznego wyrażona ilorazem liczby 
turystów i udzielonych im noclegów ogółem (VI-VIII/XII-II) w tym 
krajowych i zagranicznych. Lata 2004-2014.                    
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rysunek 6. Sezonowość ruchu turystycznego wyrażona ilorazem liczby turystów i udzielonych im noclegów  

ogółem (VI–VIII/XII–II) w tym krajowych i zagranicznych. Lata 2004–2014

Źródło: badania własne.
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Sąsiedztwo Bałtyku i duża jeziorność powodują, że w Zachodniopomorskiem, Pomorskiem 
i Warmińsko-Mazurskiem liczba wszystkich turystów latem jest 3–4-krotnie wyższa niż zimą, 
a w odniesieniu do turystów zagranicznych nawet 3–5-krotnie wyższa. Mniejszą przewagę liczeb-
ną turystów z lata do zimy notuje się w województwach położonych na Pojezierzu Wielkopolskim 
i Pojezierzu Suwalskim, gdzie wskaźnik sezonowości Slz kształtuje się od 2 do 3. W pozostałych 
województwach liczba turystów krajowych latem jest ok. 2 razy większa niż zimą, a zagranicz-
nych – ok. 3 razy. Opisywana sezonowość jest dużo większa w odniesieniu do liczby udzielonych 
noclegów, gdyż wartości wskaźnika SNlz kształtują się dla turystów zagranicznych od 2 do 5, 
a krajowych od 2 do 6, wykazując zbliżony przestrzenny rozkład do wskaźnika liczby turystów 
Slz (rys. 6).

O ile kilkukrotna przewaga liczby turystów latem w stosunku do zimy jest zjawiskiem cha-
rakterystycznym dla większości województw w kraju, to iloraz liczby turystów z jesieni do wiosny 
wynosi od 1,0 w świętokrzyskim i dolnośląskim do 1,2 w łódzkim i podkarpackim. 

Uwzględniając wartości wskaźnika sezonowości Slz (VI–VIII/XII–II) dla liczby turystów 
ogółem i udzielonych im noclegów SNlz oraz współczynnika zmienności (w %) liczby turystów 
w roku, podjęto próbę wydzielenia na terenie kraju 5 obszarów (typów destynacji) o różnej sezo-
nowości ruchu turystycznego w ciągu roku (tab. 2). Największą sezonowością odznacza się obszar 
I − nadmorski – obejmujący woj. zachodniopomorskie i pomorskie, gdzie dominującym rodza-
jem są turystyka morska, wodna i uzdrowiskowa. Sezon kąpielowy przy założonej temperaturze 
wody przy plaży ≥ 18oC wynosi od ok. 50 dni w okolicy Władysławowa do ok. 70 dni w Zatoce 
Pomorskiej i Zatoce Gdańskiej, a w Świnoujściu przy ujściu Odry – nawet ok. 80 dni (Koźmiński, 
Michalska, 2015a). Przewaga liczby turystów latem w stosunku do zimy wynosi w tym obszarze od 
3,6 do 4,5, a w udzielonych noclegach od 5,6 do 7,5, zaś współczynnik zmienności kształtuje się od 
51 do 60%. Stosunek liczby turystów z jesieni do wiosny wynosi na tym obszarze 1,1. 

Obszar II – pojezierny – obejmuje kilka tysięcy jezior o powierzchniach większych od 1 ha, 
gdzie dominuje turystyka wodna. Sezon kąpielowy na pojezierzach w porównaniu z wybrzeżem 
jest dłuższy od 2 do 3 tygodni, zwłaszcza na Pojezierzu Mazurskim, a temperatura wody przy 
brzegu jeziora jest wyższa o 1 do 3oC (Lijewski i in., 2008). W tym obszarze wyróżnia się woj. 
warmińsko-mazurskie − obszar pojezierny A − o zwiększonej sezonowości, gdzie wskaźnik Slz 
przyjmuje wartość <3,5, a w przypadku udzielonych noclegów <5,5, przy czym współczynnik 
zmienności wynosi <50%. Pozostałe województwa usytuowane na Pojezierzu Wielkopolskim (po-
jezierny B) odznaczają się wyraźnie zmniejszoną sezonowością liczby turystów Slz od 2,1 do 2,5 
i udzielonych noclegów od 2,6 do 3,5, a wartości współczynnika zmienności wynoszą od 26 do 
35%. Na obszarach: nadmorskim i pojeziernym, obok wyróżniającego się sezonu letniego, wzrasta 
frekwencja turystów w pozostałych sezonach, co będzie łagodziło nieregularność rozkładu ruchu 
turystycznego w ciągu roku.
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tabela 2. Próba wydzielenia obszarów o różnej sezonowości ruchu turystycznego na terenie Polski

Obszar Województwa
Iloraz lata do zimy Współczynnik 

zmienności [%]
liczby turystów

turystów 
ogółem Slz

udzielone 
noclegi SNlz

I nadmorski zachodniopomorskie, pomorskie 3,6–4,5 5,6–7,5 51–60

II
pojezierny A

B

warmińsko-mazurskie

lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, 
podlaskie

<3,5

2,1–2,5

<5,5

2,6–3,5

<50

26–35

III
nizinny 
– wielkomiejski

mazowieckie, łódzkie, śląskie ≤1,5 ≤1,5 11–20

IV wyżynny świętokrzyskie, lubelskie 2,1–2,5 2,1–2,5 26–30
V górski dolnośląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie 1,6–2,0 1,6–2,0 21–30

Źródło: badania własne.

Najmniejszą sezonowością (Slz ≤ 1,5) i zmiennością liczby turystów w ciągu roku (W 11–20%) 
charakteryzuje się obszar III – nizinny-wielkomiejski – w skład którego wchodzą trzy wojewódz-
twa: mazowieckie, łódzkie i śląskie, o zwiększonej liczbie ludności i wysokim stopniu urbanizacji, 
a także znaczącej randze administracyjno-gospodarczej. Istotną rolę w tym obszarze odgrywa tu-
rystyka biznesowa, konferencyjna i kulturowa (Liszewski, 2009; Borzyszkowski, 2014). Dominuje 
całoroczny ruch turystyczny z niewielkim spadkiem frekwencji turystów w lipcu i sierpniu. 

Ze względu na walory fizjograficzne i krajoznawcze wyróżniono obszar IV – wyżynny – jako 
przejściowy pomiędzy terenami nizinnymi i górskimi. Obliczone wartości wskaźnika Slz kształtują 
się od 2,1 do 2,5, a współczynnik zmienności od 26 do 30%. Obok występującego w tym obszarze 
sezonu letniego wzrasta liczba turystów w drugiej połowie wiosny i w pierwszej połowie jesieni.

Obszar V – górski – obejmuje 4 województwa, w których dominuje turystyka górska z prze-
wagą pieszej, narciarskiej i wyczynowej oraz turystyka uzdrowiskowa. Sezonem o najmniejszej 
frekwencji turystów w górach jest listopad i pierwsza połowa grudnia. Stosunkowo równomierny 
rozkład liczby turystów w ciągu roku (rys. 4) sprawia, iż wartości obliczonych wskaźników są 
w porównaniu z obszarem nadmorskim 2–3-krotnie niższe (tab. 2). Istotną rolę w łagodzeniu sezo-
nowości w ruchu turystycznym na obszarze gór mają sanatoria i uzdrowiska, w których frekwencja 
pacjentów jest w miarę równomierna w ciągu roku (Kozłowska-Szczęsna i in., 2002). 

W świetle uzyskanych wyników potwierdza się opinia Borzyszkowskiego (2014), iż sezono-
wość jest zjawiskiem charakterystycznym dla większości regionów destynacji w kraju. Może to 
mieć wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce, rentowność gospodarki turystycznej 
oraz popyt i podaż usług. Stąd potrzeba minimalizacji sezonowości w turystyce choćby poprzez 
nowe inwestycje turystyczne i rozwój turystyki uzdrowiskowej (Bender i in., 2005; Koźmiński 
i in., 2015c; Puciato, 2008).
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podsumowanie
W umiarkowanych szerokościach geograficznych Europy, w tym i w Polsce, sezonowość ru-

chu turystycznego jest naturalnym zjawiskiem związanym głównie z przebiegiem pogody w ciągu 
roku. Nieregularność ruchu turystycznego szczególnie wyraźnie zaznacza się w województwach 
północnej Polski, w tym w strefie wybrzeża i na pojezierzach, gdzie liczba turystów latem jest 
3–4 razy większa niż zimą, a liczba udzielonych noclegów nawet 5–7 razy większa. W miarę 
przemieszczania się w głąb kraju maleje wielkość sezonowości, przyjmując w środkowej Polsce 
wartości wskaźników dla liczby turystów krajowych Slz (iloraz liczby turystów z okresu lata do 
zimy) i udzielonych noclegów SNlz (iloraz liczby noclegów z okresu lata do zimy) mniejsze niż 2, 
a dla turystów zagranicznych – mniejsze niż 3. Występuje niewielka przewaga liczby turystów 
i udzielonych noclegów z jesieni do wiosny. W tym wartości wskaźników Sjw i SNjw dla zdecydowa-
nej większości województw wynoszą 1,1. Na obszarach, gdzie występuje największa sezonowość 
ruchu turystycznego, notuje się największą jego zmienność. 

W latach 2004–2014 w większości województw odnotowano ujemny, istotny lub wysoce 
istotny statystycznie trend wskaźnika sezonowości liczby turystów (Slz), który przyjmuje najwięk-
szy spadek na 10 lat w woj. zachodniopomorskim (współczynnik regresji –1,164) i pomorskim 
(–1,240), a najmniejszy w dolnośląskim (–0,050) i mazowieckim (–0,069). Tendencje zmian liczby 
turystów z jesieni do wiosny (wskaźnik Sjw) są nieistotne statystycznie.

W północnej Polsce w procentowym udziale liczby turystów i wykorzystanych noclegów 
w poszczególnych miesiącach w stosunku do całego roku występuje bardzo wyraźne nasilenie ru-
chu w lipcu i sierpniu w porównaniu z pozostałymi miesiącami w roku, w przeciwieństwie do woj. 
mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego, gdzie ruch turystyczny jest bardziej wyrównany w roku, 
a nawet notuje się spadek liczby turystów w lipcu i sierpniu. 

Uwzględniając wartości wskaźników sezonowości dla liczby turystów (Slz), zarówno kra-
jowych, jak i zagranicznych, oraz udzielonych im noclegów (SNlz), jak również współczynnika 
zmienności (W %) liczby turystów w roku, wydzielono na terenie kraju 5 obszarów o różnej sezo-
nowości ruchu turystycznego: bardzo dużej (nadmorski), dużej (pojezierny), małej (nizinny-wiel-
komiejski), średniej (wyżynny) oraz górski.
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sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w polsce

seAsonAlity AnD VAriABility oF tourist moVement  
in polAnD 

Keywords  indices, number of tourists, overnight stays, areas of seasonality

Abstract The present paper makes use of data obtained from GUS statistical yearbook concerning monthly 
total number of tourists, including domestic and foreign tourists, and overnight stays provided for 
them in 16 voivodeships in the period 2004–2014. For the purpose of determining the irregularity 
in tourist movement in Poland, the following were used in the present paper: the seasonal index of 
the number of tourist in the period from summer to winter (Slz), and from autumn to spring (Sjw), the 
number of overnight stays provided for tourist in the period from summer to winter (SNlz) and from 
autumn to spring (SNjw), and the variability coefficient (W%) throughout the year. Irregularities in 
the tourist movement is most markedly pronounced in northern voivodeships of Poland, including 
the Baltic Sea coast and lake regions where the number of tourists in summer is 3–4 times higher 
than that recorded in winter, and the number of overnight stays provided for tourists is as much as 
5–7 times higher. The values of seasonality recorded further into the country are on the decrease, 
and in the central part of Poland the lowest index values were recorded as for the number of domestic 
tourists Slz (the quotient of the number of tourist from summer to winter) and overnight stays provided 
for tourists SNlz (the quotient of the number of overnight stays from summer to winter) – below 2.0, 
and as for the foreign tourists – below 3.0. In the period from 2004 to 2014 in most voivodeship there 
is a negative, statistically significant or highly significant trend of the seasonal index of the number 
of tourists (Slz). On the grounds of the values of the seasonal index of the number of tourists (Slz), 
both domestic as well as foreign, and the number of overnight stays provided for them (SNlz) and the 
coefficient of variability (W%) of the number of tourists throughout the year, five areas of different 
seasonal character of tourist movement were identified: Coastal, Lakeland, Lowland-Metropolitan, 
Highland and Mountainous area.

Translated by Iwona Fydrych
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Streszczenie Atrakcje turystyczne są ważnym sektorem turystyki, stymulują bowiem zainteresowanie 
odbyciem podróży do miejsca docelowego, są również głównym składnikiem produktu 
turystycznego. W artykule dokonano przeglądu badań nad atrakcjami, przedstawiono 
również wyniki badań nad frekwencją w polskich atrakcjach, jakie zostały zrealizowane 
w 2014 i 2015 r. Wskazano na sposoby zdobywania informacji, problemy z ich pozyski-
waniem od gestorów atrakcji oraz metody szacowania wielkości ruchu turystycznego 
adekwatne do zaproponowanej ich typologii. We wnioskach końcowych sformułowano 
rekomendacje dotyczące dalszych badań nad frekwencją w atrakcjach turystycznych.

Wprowadzenie
Atrakcje turystyczne, motywując do podjęcia podróży, odgrywają ogromną rolę w kształto-

waniu geografii ruchu turystycznego, umożliwiają identyfikacje miejscowości i regionów, okre-
ślają ich tożsamość, kształtują wizerunek (Richards, 2002). Termin „atrakcje turystyczne” wpro-
wadził do literatury fachowej Cohen (1972, s. 165). Od tego czasu powstało wiele definicji tego 
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fenomenu (Davidson, 1996; Goodall, 1990; Leiper, 1990; Lew, 1974; Lundberg, 1985; McCannell, 
2002; Pearce, 1998; Swarbrooke, 1995). W polskiej literaturze naukowej powszechnie używane jest 
pojęcie zbliżone pod względem znaczenia, tj. „walory turystyczne” lub ich wyodrębniona część 
zwana „walorami krajoznawczymi” (Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski, 2002, s. 74)1. Przegląd 
tych definicji pozwala na sformułowanie definicji atrakcji uwzględniającej jej rynkowe znaczenie. 
Za atrakcje turystyczne uważam „miejsca i wydarzenia oraz obiekty oznaczone jako szczególne, 
mające zdolność przyciągania turystów i decydujące o tym, że wybierają oni dany obszar, a nie 
inny. Połączone z usługami turystycznymi tworzą produkt turystyczny” (Kruczek, 2011, s. 18). 
Powyższa definicja ujmuje zarówno naturę wartości atrakcji jako obiektu osobliwego, wartościo-
wego, wyróżnionego poprzez dodanie oznaczenia, jak i zdolność atrakcji do kreowania produktu 
turystycznego. Atrakcje turystyczne odróżnić należy od „pułapek turystycznych” (tourist trap) 
– obiektów i działań pozbawionych wartości, mających tylko wyciągnąć od turystów pieniądze 
(Kruczek, 2011, s. 146).

W literaturze pojawiają się poglądy (Walsh-Heron, Stevens, 1990; Urry, 2007), że atrakcja 
jest funkcją regionu turystycznego. Przypisuje się jej zdolność przyciągnięcia użytkowników, za-
pewnienia im rozrywki i niezapomnianych doświadczeń oraz przyjemnego sposobu na spędzanie 
wolnego czasu. Atrakcja powinna być zarządzana w sposób satysfakcjonujący klientów poprzez 
zapewnienie odpowiedniego poziomu usług i udogodnień adekwatnych do wymagań, potrzeb i za-
interesowań odwiedzających. Ważną cechą atrakcji jest kwestia ich dostępności. Cytowani wyżej 
autorzy nie rozstrzygają jednak, czy korzystanie z atrakcji musi być płatne, czy może ona być 
dostępna bez żadnych opłat.

W literaturze anglojęzycznej atrakcje turystyczne często są nazywane visitor attractions – 
atrakcjami dla odwiedzających (Edelheim, 2015; Swarbrooke, 2002), co sugeruje adresowanie 
atrakcji nie tylko do turystów, ale i do społeczności lokalnej.

Mając na uwadze znaczenie atrakcji w rozwoju gospodarki turystycznej narodowe i regio-
nalne organizacje turystyczne lub stowarzyszenia atrakcji inicjują i wdrażają systemy ich ba-
dań i oceny. Od 1995 r. atrakcje bada np. Szkocka Organizacja Turystyczna (Visitor Attractions 
Inspection Scheme, 1995), szeroko zakrojony jest system badania atrakcji w Australii oparty na 
kwestionariuszu skierowanym do gestorów atrakcji, wywiadach i innych procedurach badawczych 
(Bencendorff, 2004). 

Polska Organizacja Turystyczna zainicjowała w 2014 r. badanie frekwencji w atrakcjach tu-
rystycznych, traktując to zadanie jako jedno z wielu działań wspierających branżę turystyczną 
w Polsce. Badania te były kontynuowane w 2015 r., a ich celem było ustalenie wielkości frekwencji 
w polskich atrakcjach turystycznych (Kruczek, 2014). 

W artykule zawarto wyniki badań nad frekwencją w różnego rodzaju atrakcjach reprezento-
wanych w Internetowym Systemie Informacji Turystycznej (ISIT) dostępnym na portalu polska.

1 Zdaniem autora termin „walory turystyczne” należy rozumieć jako kategorię bardziej ogólną, obiektywną, obej-
mującą wszystkie cechy stwarzające potencjalne podstawy rozwoju zjawisk turystycznych. Natomiast „atrakcje tury-
styczne” rysują się jako kategoria subiektywna, ponieważ ich obecność na rynku i w świadomości potencjalnego turysty 
wymaga odpowiednich zabiegów organizacyjnych oraz promocji.
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travel.pl. Bazę danych atrakcji turystycznych weryfikowano i uzupełniano na podstawie kwerendy 
stron internetowych atrakcji oraz opinii regionalnych organizacji turystycznych i urzędów mar-
szałkowskich. Źródłem informacji były także regionalne katalogi atrakcji turystycznych i katalogi 
produktów turystycznych. Dane o frekwencji pozyskiwano różnymi sposobami. Wśród atrakcji, 
których liczbę odwiedzających można określić na podstawie biletów, największy udział mają mu-
zea. Dane o frekwencji w muzeach, ogrodach zoologicznych i parkach narodowych za rok 2014 
uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Interesujący dla badania frekwencji w atrakcjach jest ich podział na płatne i bezpłatne (Wall, 
1997; Yale, 1996). Prowadzone rejestry sprzedanych biletów czy bezpłatnych wejściówek umożli-
wiają w miarę precyzyjne określenie frekwencji w tych obiektach.

W przeprowadzonych badaniach zastosowano podział atrakcji na 4 grupy zaproponowane 
przez Swarbrooke’a (2002, s. 5):

a) naturalne atrakcje turystyczne, których walory są związane z fizycznymi elementami śro-
dowiska naturalnego, np. plaże, góry, jaskinie, jeziora, rzeki, lasy;

b) dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż przyciąganie turystów, które z cza-
sem stały się atrakcjami samymi w sobie, np. obiekty prehistoryczne, budynki związane ze 
znanymi ludźmi, zespoły pałacowo-ogrodowe, ośrodki przemysłowe, budowle sakralne;

c) miejsca zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako atrakcje, np. parki rozrywki, kasyna, 
uzdrowiska, parki safari;

d) imprezy kulturalne, sportowe, religijne, festiwale, igrzyska olimpijskie itp.
Należy dodać, że w przypadku dwóch pierwszych grup atrakcji turystyka jest problemem, 

a zbyt duża liczba odwiedzających może stanowić poważne dla nich zagrożenie, natomiast w przy-
padku grupy trzeciej i czwartej dąży się do zmaksymalizowania liczby turystów, a co za tym idzie 
– osiągnięcia większych zysków.

problemy oceny frekwencji w atrakcjach turystycznych
Uzyskanie informacji o frekwencji w atrakcjach turystycznych jest poważnym problemem. 

Wiąże się to zarówno z naturą samych atrakcji, jak i obowiązującym stanem prawnym. Tylko część 
atrakcji udostępnianych jest odpłatnie, co pociąga za sobą biletowanie odwiedzających i tym sa-
mym możliwość tworzenia baz statystycznych. Dotyczy to przede wszystkim muzeów, niektórych 
zabytków, parków rozrywki, imprez oraz części parków narodowych. 

Dane statystyczne odnośnie do frekwencji podawane przez placówki muzealne wymagają 
przetworzenia. Sama liczba odwiedzających w ciągu roku i jej zmiany nie objaśniają przyczyn 
wzrostu lub spadku frekwencji. W wypadku muzeów mamy do czynienia z wystawami czaso-
wymi, warsztatami, nocami muzeów i dniami dziedzictwa stymulującymi frekwencję. Dlatego 
poznanie przyczyn zmian, a w dalszej kolejności czynników determinujących frekwencję jest moż-
liwe dopiero po przeanalizowaniu wszystkich składowych frekwencji w muzeum. W wypadku 
muzeów składających się z wielu oddziałów nagminną praktyką jest sumowanie liczby odwie-
dzających ze wszystkich podległych oddziałów. Praktyka pokazuje, że ta sama osoba odwiedza 
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wiele placówek tego samego muzeum, co zawyża statystykę. Muzea dbają o wskaźniki frekwencji 
(ponieważ od niej zależą dotacje z budżetu) i nawet w dni wolne od opłat wydają bezpłatne karty 
wstępu wliczane do ogólnej frekwencji. 

Zdecydowana większość atrakcji, zwłaszcza takich jak zabytki – obiekty architektury, techni-
ki, pomniki, miasta lub dzielnice wpisane na listę UNESCO czy listę Pomników Historii, nie ma 
monitoringu frekwencji odwiedzających. W wypadku Warszawy, Krakowa, Zamościa, Torunia 
prowadzone są z inicjatywy samorządów badania ruchu turystycznego, ale wyniki publikowane 
w raportach z tych badań nie pozwalają na szacowanie frekwencji. Można np. zakładać, że każdy 
turysta przybywający do Krakowa znajdzie się na rynku, czyli w obrębie przestrzeni wpisanej na 
listę UNESCO. Urząd Miasta szacuje liczbę odwiedzających Kraków w 2015 r. na 10,5 mln, więc 
z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć taką frekwencję dla atrakcji zapisana w bazie 
ISIT jako „Stare Miasto w Krakowie”.

Frekwencja na festiwalach, imprezach plenerowych, inscenizacjach bitew, koncertach cy-
klicznych, jarmarkach, konkursach jest również podawana szacunkowo. W zależności od szacują-
cych (organizatorzy, władze samorządowe, organizacje turystyczne, media) szacunki te są mniej 
lub więcej zawyżone i bardzo nieprecyzyjne. 

Olbrzymią trudność sprawia oszacowanie frekwencji na szlakach tematycznych ujętych jako 
atrakcje w bazie ISIT. Na ogół nie prowadzi się rejestrów osób korzystających z tych szlaków, trud-
no też traktować je jako w pełni skomercjalizowane produkty turystyczne.

W 14 parkach narodowych oraz podległym im rezerwatach w ostatnich latach zamontowano 
czujniki ruchu pozwalające na rejestrację odwiedzających. Czujniki ruchu turystycznego mogą 
być (ale jeszcze nie są) z powodzeniem stosowane w bezpłatnych, ogólnodostępnych obiektach 
znajdujących się także na szlakach tematycznych, pozwalają bowiem na rejestrowanych ludzi, ro-
werzystów, konnych jeźdźców, kajakarzy. 

Stosowane są zarówno czujniki mechaniczne działające pod wpływem nacisku, jak i wyko-
rzystujące fale radiowe z poruszających się obiektów. Inne działają na podczerwień. Stosunkowo 
najlepsze do pomiaru ruchu turystycznego są czujniki pyroelektryczne firmy EcoCounter działa-
jące na zasadzie fotokomórek. Główną zaletą takich czujników jest możliwość stałego, obustron-
nego pomiaru ruchu turystycznego w interwale godzinowym bez konieczności angażowania dużej 
liczby osób do przeprowadzania badań. Natomiast do wad tych urządzeń zaliczyć należy brak 
możliwości dokonywania obserwacji turystów w trakcie badań, dość duży koszt jednego czujnika, 
a przede wszystkim – możliwość wystąpienia błędów pomiarowych. Czujniki instaluje się na stałe 
w wybranych miejscach i odpowiednio zabezpiecza, jednak zawsze istnieje ryzyko kradzieży lub 
zniszczenia (Hubner, 2015).

Zbierając dane o frekwencji odwiedzających w atrakcjach, napotkano następujące luki 
informacyjne:

a) brak informacji lub nieprecyzyjne informacje o frekwencji w obiektach bezpłatnych (do-
stępnych bez konieczności nabywania biletu wstępu), dzielnicach miast lub całych mia-
stach, pomnikach, ruinach zamków, pomnikach przyrody itp.;
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b) brak informacji o frekwencji na imprezach plenerowych, często składających się z cyklu 
wydarzeń (np. Tydzień Kultury Żydowskiej);

c) brak informacji o ruchu turystycznym na szlakach tematycznych;
d) brak informacji o frekwencji w obiektach sakralnych (poza nielicznymi, do których sprze-

dawane są bilety wstępu);
e) brak informacji o frekwencji na szlakach turystyki aktywnej (pieszych, kajakowych, 

rowerowych);
f) brak możliwości uzyskania informacji o frekwencji od gestorów prywatnych parków roz-

rywki, parków wodnych, linowych itp. (ich właściciele co prawda posiadają takie informa-
cje, ale traktują je jako strategiczne dla prowadzonych działań marketingowych i trudno 
przekonać ich do ujawnienia tych danych).

W badaniach uwzględniono aspekt regionalny, pokazując nasycenie atrakcjami poszczegól-
nych regionów oraz generowany przez nie ruch turystyczny. Wskazano na atrakcje flagowe, ważne 
dla tworzenia wizerunku regionu, oraz takie, które mają duży potencjał rozwoju.

Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych
W czasie badań prowadzonych w 2015 r. uzyskano informacje od GUS, gestorów atrakcji lub 

dokonano szacunków na podstawie dostępnych źródeł. Konsultowano te szacunki z regionalnymi 
organizacjami turystycznymi. Na rysunku 1 przedstawiono dziesiątkę najczęściej odwiedzanych 
atrakcji turystycznych w Polsce w 2014 r., w których obowiązują bilety wstępu. Znalazły się wśród 
nich 4 parki narodowe (Tatrzański jako pierwszy na liście, Karkonoski, Woliński i Wielkopolski), 
3 muzea zlokalizowane w pałacach i zamkach (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Pałac 
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rysunek 1. Top 10 najczęściej odwiedzanych atrakcji w Polsce (dostępnych po nabyciu biletów wstępu)

Źródło: opracowanie własne.

Liczba turystów
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w Łazienkach i Wawel), Muzeum Pomnik Pamięci w Auschwitz-Birkenau, zabytkowa trasa tury-
styczna w Kopalni Soli w Wieliczce oraz Centrum Nauki Kopernik. 

Atrakcje przyrodnicze
Wśród atrakcji przyrodniczych największą frekwencję wykazują parki narodowe. Polskie par-

ki narodowe rocznie odwiedza kilkanaście milionów turystów. Największą frekwencję w 2015 r. 
zanotowano w Tatrzańskim Parku Narodowym, który odwiedziło ponad 3 mln turystów, następnie 
w Karkonoskim (2 mln), a 1,5 mln zwiedziło Woliński Parku Narodowym. Na te trzy parki przy-
pada 60% wszystkich zwiedzających. Najmniejszą frekwencję notuje się natomiast w parkach: 
Narwiańskim (15 tys.), Drawieńskim (18 tys.) i Poleskim (28 tys.). Na atrakcyjność turystyczną 
parków narodowych i ich popularność wśród turystów wpływ mają zarówno walory wypoczynko-
we i specjalistyczne, jak i ich wartości krajoznawcze oraz położenie geograficzne w stosunku do 
ośrodków emisji ruchu turystycznego (wielkie aglomeracje miejskie).

Newralgicznym problemem turystycznego wykorzystania wielu parków jest nadmierna 
frekwencja zwiedzających. Zbyt duża liczba turystów skoncentrowana na wytyczonych ciągach 
zwiedzania niesie zagrożenia dla środowiska naturalnego (hałas, zanieczyszczenia, antropopre-
sja itp.). W najgorszej sytuacji są niewielkie parki narodowe o ustalonej, wysokiej renomie jako 
miejsca atrakcyjne, położone w pobliżu wielkich miejskich aglomeracji. Największe obciążenie 
wykazuje Karkonoski Park Narodowy (ponad 35 tys. osób/km2), Pieniński Park Narodowy (po-
nad 32 tys. osób/km2) oraz Ojcowski Park Narodowy (18,3 tys. osób/km2). Olbrzymie masy ludzi 
przemieszczające się przez szlaki turystyczne tych parków stwarzają wiele problemów dla funkcji 
ochrony środowiska. Niewiele mniejsze obciążenie wykazują parki odmienne w swoim charak-
terze – Tatrzański Park Narodowy (sanktuaria polskiej górskiej przyrody) i Wielkopolski Park 
Narodowy (w zasadzie park podmiejski dla Poznania). Wyróżnia się również pod względem liczby 
odwiedzających Zagroda Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym (ponad 100 tys.).

Często odwiedzanymi atrakcjami przyrodniczymi są jaskinie. Wśród badanych obiektów naj-
większą frekwencję ma Grota Łokietka w Ojcowie (ponad 96 tys.), Jaskinia Raj w Chęcinach oraz 
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (ponad 80 tys.). 

Znaczną frekwencję wykazują ogrody zoologiczne we Wrocławiu (880 tys. odwiedzających), 
Warszawie (713 tys.), Gdańsku (433 tys.) oraz Akwarium w Gdyni (422 tys.). Wśród ogrodów wy-
różnia się Ogród Japoński w Parku Szczytnickim we Wrocławiu (218 tys. odwiedzających) oraz 
palmiarnie w Gliwicach i Poznaniu (ponad 170 tys. osób).

Atrakcje dziedzictwa kulturowego
W tej kategorii atrakcji wykazano takie obiekty dziedzictwa kulturowego, jak zabytki archi-

tektury, techniki, archeologii, obiekty militarne. Należą do nich zarówno zamki (wykorzystywane 
na cele muzealne, hotelowe albo będące w trwałej runie), jak i pałace oraz dwory. Uwzględniono 
również obiekty wpisane na listę UNESCO (14 wpisów, 28 obiektów). Znaczną grupę stanowią 
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sanktuaria. Niestety GUS i Kościelny Instytut Statystyczny podają frekwencje tylko dla sanktu-
ariów Kościoła katolickiego, a ostatnie dane pochodzą z 2011 r. 

W kategorii „zamki” największą frekwencję odnotowano na Wawelu; tylko oddzia-
ły Państwowych Zbiorów Sztuki mieszczące się na Wzgórzu Wawelskim odwiedziło w 2015 r. 
1,35 mln osób. Wielu turystów odwiedza Wawel, poprzestając na wejściu na dziedziniec i obejrze-
niu panoramy miasta oraz katedry wawelskiej. Bez badań terenowych nie sposób jednak doszaco-
wać liczbę odwiedzających takie atrakcje jak zamki, w przypadku których tylko część obiektów 
jest dostępna po wykupieniu biletów wstępu.

W tym samym czasie Zamek Królewski w Warszawie odwiedziło 595 tys. osób. Na trzecim 
miejscu pod względem liczby odwiedzających znalazł się zamek w Malborku (462 tys.). W dalszej 
kolejności lokują się zamki w Książu (271 tys.), Niedzicy (240 tys.), Ogrodzieńcu (161 tys.) oraz 
Krzyżtopór w Ujeździe (160 tys.). 

Większa frekwencja notowana jest w zespołach pałacowo-parkowych, gdyż gestorzy doliczają 
tu osoby korzystające tylko z parków. Absolutnym liderem jest tutaj Pałac w Wilanowie z ogroda-
mi (prawie 2,7 mln osób). Niewiele ustępuje mu zespół pałacowo-parkowy Łazienki w Warszawie 
z 2,1 mln odwiedzających. Zdecydowanie skromniej na tle tych dwóch obiektów kształtuje się 
frekwencja w pozostałych pałacach – Łańcucie (316 tys.), Pszczynie (237 tys.), Kórniku (160 tys.) 
czy Nieborowie (139 tys.).

Wśród zabytków techniki prym wiedzie Kopalnia Soli w Wieliczce – Trasa Turystyczna 
z frekwencją sięgającą 1,4 mln zwiedzających w 2015 r. Znacznie ustępuje jej Kopalnia Soli 
w Bochni (150 tys.). Oba te obiekty zostały połączone wspólnym wpisem na listę UNESCO 
w 2013 r. Zlokalizowane w Złotym Stoku Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota wraz z Kopalnią 
Złota przyciąga 250 tys. turystów. Natomiast Kopalnia Guido wraz ze skansenem górniczym 
„Królowa Luiza” podaje frekwencję łącznie z Muzeum Górnictwa w Zabrzu na poziomie 150 tys. 
odwiedzających.

Kolejne miejsce zajmuje w tej kategorii Zabytkowa Kopalnia Srebra i Skansen Maszyn 
Parowych w Tarnowskich Górach (73 tys.), a podziemna trasa turystyczna wraz z muzeum w Nowej 
Rudzie – ok. 40 tys. Unikatowa Kopalnia Krzemienia Pasiastego – Krzemionki notuje w ciągu 
roku 35 tys. odwiedzających, a Chełmskie Podziemia Kredowe – ok. 22 tys. 

W wykazie atrakcji znajdziemy zdecydowanie mniej obiektów archeologicznych. Najbardziej 
atrakcyjne miejsce w tej kategorii to Biskupin. Tutejszy rezerwat archeologiczny odwiedza ponad 
179 tys. turystów, a w cyklicznej imprezie, jaką jest Festyn Archeologiczny, notuje się 30–50 tys. 
widzów i uczestników. Ustępuje pod względem frekwencji Biskupinowi skansen archeologiczny 
w Trzcinicy zwany Karpacką Troją (41 tys. odwiedzających). Rezerwaty archeologiczny Kamienne 
Kręgi w Odrach i Węsiorach przyciągają zaledwie 7 tys. odwiedzających. 

Dużą popularnością cieszą się latarnie morskie położone nad Bałtykiem. Urozmaicają one 
w razie złej pogody wypoczynek nad morzem. Liderem w tej kategorii jest Latarnia Morska 
Rozewie (102 tys.), wyprzedzając znacznie latarnie na Helu (54 tys.), w Krynicy Morskiej (43 tys.) 
i Gąskach (30 tys.). 



32 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35) 

zygmunt kruczek

W wykazie atrakcji wyróżniono kategorię „sanktuaria” podzieloną pod względem zasięgu 
oddziaływania na międzynarodowe, krajowe i ponadregionalne. Pierwsza szóstka sanktuariów 
przyciągających ruch pielgrzymkowy w Polsce to Częstochowa (4 mln), Kraków-Łagiewniki 
(2 mln), Zakopane-Krzeptówki (2 mln), Kalwaria Zebrzydowska (1,2 mln) oraz Licheń (1,1 mln). 
Frekwencję przekraczającą pół miliona pielgrzymów wykazują również Niepokalanów i Piekary 
Śląskie.

Obok parków rozrywki do atrakcji turystycznych cieszących się największą popularnością 
na świecie należą muzea. W 2012 r. frekwencja w 20 największych muzeach na świecie wyniosła 
niemal 100 mln osób. Według raportu TEA (The Global Atractions…) w 2014 r. największą fre-
kwencję wykazał Luwr w Paryżu (9,3 mln), wyprzedzając Muzeum Narodowe Chin w Pekinie 
(7,6 mln) oraz muzea w Waszyngtonie – Muzeum Historii Naturalnej (7,3 mln) oraz Narodową 
Galerię Lotnictwa i Kosmonautyki (6,7 mln). Należy dodać, że poza Luwrem wykazane we wspo-
mnianym raporcie na najwyższych miejscach w rankingu muzea są wolne od opłat. Dotyczy to 
również znajdujących się na 5. i 6. miejscu w rankingu bezpłatnych muzeów w Londynie – Galerii 
Narodowej (6,4 mln) i Muzeum Brytyjskiego (6,9 mln). 

Wśród badanych polskich atrakcji największą pod względem liczebności grupę stanowią wła-
śnie muzea. Zebrano dane dotyczące frekwencji odwiedzających muzea dla 800 obiektów (łącznie 
z oddziałami muzeów często kojarzonymi jako osobna atrakcja turystyczna; np. Muzeum Fabryka 
Schindlera jest oddziałem Muzeum Historycznego Krakowa). 

Najwięcej muzeów zlokalizowanych jest w woj. małopolskim i mazowieckim, najmniej – 
w opolskim i lubuskim. Muzea w 2014 r. odwiedziło 30,6 mln osób (o 5,4% więcej w porównaniu 
z rokiem poprzednim), w tym 13,7 mln osób zwiedziło muzea bezpłatnie. Zorganizowane grupy 
młodzieży szkolnej stanowiły 19,1% ogółu zwiedzających (w 2011 r. – 23,3%). Największą popu-
larnością wśród zwiedzających, tak jak w roku poprzednim, cieszyły się muzea o profilu artystycz-
nym i historycznym, które odwiedziło odpowiednio: 9,9 i 5,4 mln osób. Okazją do nieodpłatnego 
poznawania polskiego dziedzictwa narodowego jest corocznie organizowana „Noc Muzeów”. Z tej 
formy zwiedzania skorzystało w 2015 r. ok. 1 mln osób (głównie mieszkańcy miast, w których zlo-
kalizowane są muzea), natomiast z innych form imprez okolicznościowych – 2,2 mln osób (GUS, 
2014). 

Najwyższą frekwencję odwiedzających wykazuje Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau 
(1,53 mln w 2014 r., wejście bez biletów, opłata za usługę przewodnicką). Na 2. i 3. miejscu pla-
sują się dwie placówki muzealne Krakowa ze swoimi oddziałami. Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa odwiedziło w 2014 r. 1,05 mln, w tym Podziemia Rynku – 325 tys., a Fabrykę Schindlera 
– 380 tys. Natomiast Muzeum Narodowe w Krakowie odnotowało w tym samym roku frekwencję 
na poziomie 632 tys. Na kolejnych miejscach znajdują się muzea zlokalizowane w Warszawie – 
Muzeum Powstania Warszawskiego (500 tys.), Muzeum Wojska Polskiego (348 tys.) i Muzeum 
Historii Żydów Polskich (348 tys.). Osobną kategorią są takie obiekty jak centra nauki. Ogromną 
popularnością cieszy się Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (ponad 1 mln odwiedzających). 

Specyficzną forma obiektów muzealnych są skanseny – muzea na wolnym powietrzu. 
Aktualnie jest ich w Polsce ponad 50, dzielą się na skanseny kolejnictwa, archeologiczne oraz 
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etnograficzne. W czasie badań uzyskano frekwencje z kilku tego typu obiektów. Wśród nich naj-
większą liczbą odwiedzających wykazało Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (143 tys.), 
wyprzedzając Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (137 tys.) i Park Etnograficzny w Olsztynku (90 
tys.) oraz Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie (78 tys.) i Nadwiślański Park Etnograficzny 
w Wygiełzowie (75 tys.). 

Atrakcje tworzone specjalnie dla turystów
Do tej grupy atrakcji zaliczono obiekty tworzone specjalnie dla turystów, takie jak par-

ki rozrywki (dzielą się na parki tematyczne, parki dinozaurów, wesołe miasteczka, miasteczka 
westernowe, parki linowe oraz parki wodne, kolejki linowe, parki safari i ogrody zoologiczne). 
Obiekty te tworzone są przez prywatnych inwestorów niechętnych do udzielenia informacji o fre-
kwencji. Najczęściej zasłaniają się oni tajemnicą handlową albo w ogóle nie odpowiadają na za-
pytania. Największą frekwencję wśród parków z dinozaurami wyróżnia się Jura Park w Bałtowie 
(320 tys. odwiedzających w 2014 r.), wyprzedzając Jura Park w Krasiejowie (210 tys.) i Park 
Dinozaurów Nowiny Wielkie (38 tys.) w lubuskim. Największy i najczęściej odwiedzany mało-
polski park z dinozaurami w Zatorze odmawia udzielenia informacji o frekwencji. Ten sam gestor 
zarządza również położonym nieopodal największym parkiem miniatur w Inwałdzie oraz nowym 
parkiem Energylandia. Z tej kategorii atrakcji uzyskano tylko dane z Parku Miniatur Jurajskich 
w Ogrodzieńcu (80 tys. odwiedzających).

Wśród parków wodnych największą frekwencję ma park we Wrocławiu (1,1 mln gości rocznie), 
parki w Tarnowie i Zakopanem odwiedza ponad 300 tys. osób. Większą frekwencję mają nowocze-
sne Termy Maltańskim w Poznaniu (prawie 1 mln gości) oraz Termy Bania w Białce Tatrzańskiej 
(700 tys.), Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej (ok. 450 tys.) i Termy Uniejów (200 tys.). 

Otrzymane dane od gestora kolejki na Jaworzynę Krynicką pozwalają szacować frekwencję 
w tej kolejce gondolowej na poziomie 350–500 tys. osób obsłużonych rocznie. W odniesieniu do 
tego typu urządzeń bardziej precyzyjne są dane charakteryzujące sezon letni, ponieważ korzy-
stanie z karnetów narciarskich w okresie sezonu zimowego wymaga specjalnego przeszacowania 
frekwencji.

imprezy, eventy
Ostatnia grupa atrakcji to wydarzenia, imprezy, takie jak festiwale, festyny, obrzędy folklo-

rystyczne, jarmarki, igrzyska i wydarzenia sportowe oraz inscenizacje bitew. W odniesieniu do 
imprez nie ma dokładnych danych o frekwencji. Często składają się one z wielu ogólnodostępnych 
plenerowych wydarzeń kulturalnych. Szacunki podawane przez organizatorów i dziennikarzy 
różnią się i bywają przesadzone. Takie wydarzenie jak Przystanek Woodstok w Kostrzyniu nad 
Odrą oszacowano na pół miliona uczestników. Zdecydowanie bardziej kameralnie prezentują się 
prestiżowe: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie (ok. 30 tys.) i Festiwal Dialogu Czterech 
Kultur w Łodzi (ok. 40 tys.). Festiwal Malta w Poznaniu gromadzi natomiast 20–80 tys. uczest-
ników (w zależności od roku, programu i pogody). Konkurs szopek noworocznych w Krakowie 
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i nagrodzone szopki ogląda ponad 15 tys. widzów. Należy dodać, że eventy zlokalizowane w wiel-
kich miastach są częściej frekwentowane przez mieszkańców danego miasta niż turystów (np. 3/4 
uczestników Festiwalu Czterech Kultur to mieszkańcy Łodzi).

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem przyciąga co roku 60–80 tys. walczących rycerzy i wi-
dzów. Jest to największa tego typu impreza w Polsce, a może nawet w Europie. Impreza sportowa 
Bieg Piastów w Jakuszycach gromadzi 5 tys. uczestników. 

podsumowanie
Mając na uwadze istniejące luki informacyjne i ograniczenia w uzyskaniu informacji o fre-

kwencji w atrakcjach, istnieje potrzeba prowadzenia badań podstawowych w atrakcjach. Powinny 
mieć one charakter kompleksowy i dotyczyć wybranych przykładów ze wszystkich grup atrakcji. 
Ustalenie frekwencji w obiektach dostępnych nieodpłatnie pozwoli na szacowanie liczby odwie-
dzających w podobnych atrakcjach.

W pierwszej kolejności takimi badaniami powinno się objąć wytypowane parki rozrywki 
(tematyczne, dinozaurów, wodne, wesołe miasteczka, miasteczka westernowe). Oprócz parków 
rozrywki badania pierwotne powinny być prowadzone na tematycznych szlakach turystycznych, 
w stosunku do których w zasadzie nie ma danych statystycznych o frekwencji, oraz ważniejszych 
szlakach pieszych, np. Orla Perć w Tatrach, Główny Szlak Beskidzki. 

Ze względu na trudności w oszacowaniu frekwencji w takich obiektach, jak ruiny zamków, 
pojedyncze obiekty zabytkowe, imprezy i wydarzenia, wskazane jest inicjowanie badań ilościo-
wych i jakościowych w odniesieniu do przykładowych atrakcji z tych kategorii. 

W pomiarach frekwencji należy stosować na szerszą skalę systemy czujników ruchu tury-
stycznego, zwłaszcza w odniesieniu do szlaków i obiektów niebiletowanych oraz wydarzeń. 

Oprócz uzyskania informacji o frekwencji badania takie powinny dotyczyć jakości usług 
w atrakcjach, zasięgu ich oddziaływania, sposobów zarządzania, jakości zatrudnionych kadr, do-
chodowości, sezonowości, wpływu na gospodarkę regionu. Wiedza o atrakcjach jest niezbędna 
dla twórców produktów turystycznych – organizatorów turystyki, gestorów atrakcji, samorządów 
terytorialnych. Istnieje zatem potrzeba przeprowadzenia takiej oceny z wykorzystaniem różnych 
narzędzi. Do badania jakości atrakcji wykorzystać można metodę sondażu diagnostycznego (tech-
niki ankietowe, wywiady), metody marketingowe, metody etnografii wirtualnej oraz metodę my-
stery shopping.
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Abstract Tourist attractions are important sector of tourism that stimulate interest of travel to destination 
and are also the main component of the tourism product. The article includes results of research on 
attendance in all sorts of attractions in Poland implemented in 2014 and 2015. Article is pointing 
out ways of getting information, problems with their acquisition from the administrators of tourist 
attractions and the method of estimating the size of the tourist traffic adequate to the proposed 
typologies. In conclusion recommendations were formulated for further research of attendance in 
tourist attractions.
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Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie uczestnictwa w specyficznych im-
prezach, jakimi są imprezy kolejowe. Są one zarówno imprezami turystyki kulturowej, 
jak i rekreacyjnymi. Na podstawie imprez kolejowych mających miejsce w roku 2015 
w Wolsztynie (Parada Parowozów), Chabówce (Parowozjada) oraz Jaworzynie Śląskiej 
(Gala Parowozów) przedstawiono próbę określenia profilu uczestników wydarzeń tego 
typu: dotychczasowego uczestnictwa w imprezach tego typu, ich charakterystyki spo-
łeczno-ekonomicznej, źródeł informacji o imprezach czy motywów uczestnictwa. 

Wprowadzenie
Pomimo obiegowej opinii, iż koleje dla osoby żyjącej w XXI w. to przestarzały, powolny 

i nieatrakcyjny środek transportu, z przewozów koleją w Polsce korzysta nadal 38% pasażerów 
(GUS, 2015, s. 83). Kolej to jednak nie tylko środek transportu mający dowieźć nas na miejsce, 
lecz także forma spędzania czasu wolnego, rodzaj rozrywki czy sposób na poznanie dziedzictwa 
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przemysłowego naszego kraju (Śliwa, Rettinger, 2003, s. 133). Oprócz opisywanego w literatu-
rze zainteresowania przejazdami koleją jako atrakcją turystyczną (Meyer, Sawińska, 2009, s. 31; 
Bielkowicz 2009, s. 22; Witkowski 2007, s. 11) intensywnie rozwija się turystyka kolejowa w formie 
różnorakich imprez kolejowych zogniskowanych wokół istniejących skansenów i muzeów przemy-
słowych, parowozowni, stacji kolejek wąskotorowych itp. Na potrzeby niniejszego opracowania 
przyjęto, iż imprezy kolejowe to przedsięwzięcia organizowane z wykorzystaniem infrastruktury 
oraz taboru kolejowego, o charakterze otwartym lub zamkniętym, które mogą być organizowane 
dla miłośników kolei (przejazdy pociągami z tzw. fotostopami – przerwami na zrobienie zdjęć) 
lub dla szerszej publiczności (Parady Parowozów, Dni Kolei etc.). Imprezami kolejowymi są też 
niewątpliwie organizowane targi i prezentacje nowinek technicznych dla specjalistów z branży 
transportowej.

Ponieważ jednym z celów tych imprez jest propagowanie dziedzictwa przemysłowego Polski, 
można je traktować jako część turystyki kulturowej rozumianej jako podróże, których głównym 
motywem jest odwiedzanie i poznawanie miejsc oraz obiektów o wartości historycznej, artystycz-
nej i kulturowej, także uczestnictwo w imprezach o charakterze kulturalnym (Kurek, 2007), a do-
kładniej turystyki obiektów przemysłowych i technicznych. Przedmiotem zainteresowania turysty-
ki obiektów przemysłowych i technicznych (turystyki industrialnej) jest dziedzictwo przemysłowe 
rozumiane jako zabytki budownictwa przemysłowego i techniki, do których zaliczamy również 
obiekty związane z transportem, w tym kolejowym (tory z zespołami dworcowymi i całą infra-
strukturą), jak też maszyny i urządzenia (zabytki ruchome – wagony, lokomotywy itp.) (Jędrysiak, 
2008, s. 57–58; Rohrscheidt, 2008, s. 121).

Opisywane imprezy były jednocześnie formą imprez rekreacyjnych – festynami rekreacyjny-
mi, gdyż nie zabrakło na nich atrakcji niezwiązanych z koleją i kolejnictwem, skierowanych przede 
wszystkim do dzieci i osób młodszych (np. ścianka wspinaczkowa, dmuchane zamki dla dzieci, 
karuzele, stoiska z zabawkami). Cechą wyróżniającą tę formę organizacyjną imprez rekreacyjnych 
jest możliwość jej współwystępowania z innymi imprezami towarzyszącymi i fakt, iż sprzyjają 
one nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych (Strugarek, 2011, s. 91).

krótka charakterystyka miejscowości i obiektów, w których odbywały się badane imprezy kolejowe
Przedstawione w niniejszym artykule imprezy odbyły się w miejscowości wiejskiej 

(Chabówka), niewielkim miasteczku (Jaworzyna Śląska) i małym mieście (Wolsztyn). W przy-
padku chabówki i Jaworzyny liczba uczestników tych imprez znacznie przekracza liczbę ludności 
miejscowości, a w przypadku Wolsztyna niemal jej dorównała.

Wolsztyn to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, siedzibą gminy miej-
sko-wiejskiej jest Wolsztyn. Według danych GUS z 2014 r. miasto liczyło 13 552 mieszkańców 
(GUS, 2015). Przez Wolsztyn przebiega droga krajowa nr 32 łącząca Poznań z Zieloną Górą, a tak-
że prowadzi linia kolejowa z Poznania oraz z Leszna do Zbąszynka. Miasto było znaczącym wę-
złem komunikacyjnym, gdyż zbiegało się tu aż 5 linii kolejowych. 
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Parowozownia w Wolsztynie powstała w 1907 r. i z tego okresu pochodzi wiele obiektów 
(8-stanowiskowa hala postojowa z zapleczem warsztatowym i obrotnicą, zasiek węglowy z dźwi-
gami do nawęglania, wieża wodna, kanał oczystkowy). Znajduje się tu również obrotnica o śred-
nicy 20,5 m oraz żuraw wodny. Od roku 2003 Parowozownia (obiekty i tabor oraz inne eksponaty) 
została przejęta przez spółkę PKP CARGO SA i od tego czasu funkcjonuje w jej strukturach. 

Parowozownia jest czynna od ponad 100 lat i do 31 marca 2015 r. był to jedyny obiekt w Polsce, 
gdzie parowozy obsługiwały ruch planowy. Parowozy prowadziły codziennie planowe pociągi do 
Poznania (trasę skrócono przez kilka ostatnich miesięcy kursowania do Leszna). Parowozownia 
jest dostępna dla turystów przez cały rok. 

Parowozownia posiada obecnie ok. 30 parowozów oraz zabytkowe wagony. Najciekawsze 
eksponaty to oprócz parowozów konstrukcji polskiej i niemieckiej 12 historycznych wagonów 
osobowych z lat 1909–1930 oraz różnego rodzaju tabor specjalny, np. pług odśnieżny czy dźwig 
warsztatowy o napędzie ręcznym.

W Parowozowni mieści się także izba muzealna, w której można zobaczyć eksponaty zwią-
zane z kolejnictwem (m.in. kolejowe lampy naftowe, bilety, urządzenia sygnalizacyjne) oraz ma-
kietę Parowozowni przedstawiającą fragment stacji Wolsztyn. Ekspozycję uzupełnia zbiór sprzętu  
ratownictwa technicznego zgromadzony w wagonie towarowym z 1911 r. (Rohrscheidt, 2009,  
s. 53; Kurowska-Ciechańska, Ciechański, 2007, s. 94; www.parowozowniawolsztyn.pl; www.
wolsztyn.pl). 

Chabówka jest wsią położoną w woj. małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie 
Rabka-Zdrój. Według danych Urzędu Miasta Rabka-Zdrój w 2015 r. liczba ludności wsi wynosiła 
1609 osób. Przez miejscowość przechodzi łącząca Kraków z Zakopanem droga krajowa nr 47. 
Chabówka jest węzłem kolejowym na trasie do Zakopanego (linie z Krakowa i Nowego Sącza). 
Wieś korzysta z bezpośredniego sąsiedztwa Rabki-Zdroju, która jest znanym uzdrowiskiem i przy-
ciąga wielu turystów. 

W bliskim sąsiedztwie dworca kolejowego znajduje się Skansen Taboru Kolejowego 
w Chabówce (Sekcja Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego Chabówka), który został otwarty 
w 1993 r. na terenie dawnej parowozowni wybudowanej w czasie II wojny światowej. Podobnie 
jak Parowozownia w Wolsztynie został on przejęty przez spółkę PKP CARGO S.A. w roku 2003. 
Na kilku torach urządzono ekspozycję składającą się wycofanych z ruchu parowozów, lokomotyw 
elektrycznych i spalinowych oraz pługów, żurawi itp., które poddano rewitalizacji. Część z nich 
przywrócono do pełnej sprawności technicznej, dzięki czemu dziś mogą prowadzić składy pocią-
gów zestawionych z zabytkowych wagonów. W swoich zbiorach skansen posiada 51 parowozów 
(w tym 8 czynnych), 25 sprawnych wagonów pasażerskich, 55 wagonów towarowych, 5 pługów 
odśnieżnych i szereg innych urządzeń (lokomotywy spalinowe, elektrowozy, wagony pocztowe, 
bagażowe). Ogółem zgromadzono 135 różnych zabytkowych pojazdów szynowych i urządzeń do 
pracy na kolei. Na terenie Skansenu znajduje się zabytkowa hala lokomotywowni, budynek ad-
ministracyjny (wraz ze schronami przeciwlotniczymi), hydrofornia, kanały oczystkowe, żurawie 
wodne i wyciąg węglowy. W izbie pamiątek zgromadzono wiele ciekawych eksponatów i mate-
riałów piśmiennych związanych z historią kolejnictwa. Atrakcją Skansenu jest czynna drezyna, 
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którą jeździli kolejowi dyrektorzy – stary model samochodu warszawa, po zmianie kół może poru-
szać się również po drogach (Franczak, Listwan, Rohrscheidt, 2015, s. 86; Kurowska-Ciechańska, 
Ciechański, 2007, s. 238; www.chabowka.info).

Jaworzyna Śląska to małe miasto położone w woj. dolnośląskim, w powiecie świdnickim, 
w gminie miejsko-wiejskiej Jaworzyna Śląska. Według danych GUS w roku 2013 liczba mieszkań-
ców Jaworzyny wynosiła 5226. Historia miasteczka nierozerwalnie łączy się z koleją: Jaworzyna 
Śląska powstała w związku z budową stacji na otwartej w 1843 r. linii kolejowej Wrocław–
Świebodzice i stanowiła osadę kolejowo-przemysłową przy rozwijającym się węźle kolejowym 
z parowozownią. Jaworzyna uzyskała prawa miejskie w 1954 r. 

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej rozpoczęło swoją dzia-
łalność w sierpniu 2004 r. na terenie byłej Lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej zlikwidowanej 
w 1991 r. W 2004 r. podpisano umowę z PKP SA, w wyniku której budynki oraz zgromadzone 
tam lokomotywy i wagony zostały przekazane Gminie Jaworzyna Śląska. Następnie, po zatwier-
dzeniu statutu Muzeum przez Ministerstwo Kultury, została podpisana umowa dzierżawy terenu 
i zabudowań skansenu przez Muzeum na okres 20 lat oraz dokonano przekazania eksponatów do 
Muzeum. 

Podstawowym celem działalności Muzeum jest ochrona dziedzictwa kultury technicznej na 
terenie Śląska oraz działalność dydaktyczna i naukowa. Cele realizowane są przede wszystkim 
poprzez ochronę posiadanego zbioru, opracowywanie ekspertyz i dokumentacji, a także konser-
wację oraz rewitalizację historycznych obiektów przemysłowych. Misja Muzeum realizowana jest 
również przez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz edukacyjnym mających na 
celu promocję idei ochrony zabytków techniki. Muzeum podejmuje także działania prospołeczne 
na terenie powiatu świdnickiego. Znajduje się ono obecnie też na Szlaku Obiektów Dziedzictwa 
Techniki Przemysłowej na Dolnym Śląsku.

Po 10 latach działalności Muzeum udostępnia ekspozycję obejmującą zabytkowy tabor kolejo-
wy normalnotorowy – kilkadziesiąt lokomotyw parowych, elektrycznych i spalinowych (polskich, 
niemieckich, angielskich i amerykańskich), wagonów oraz innych kolejowych pojazdów specjali-
stycznych ustawionych na torach o łącznej długości ok. 2 km. Można zobaczyć tu również: maszy-
nę parową, dźwig, urządzenia dawnej drukarni, zabytkowy komputer Odra, eksponaty związane 
z kolejnictwem z zakresu łączności i zabezpieczenia ruchu, a także zbiory ikonograficzne i biblio-
teczne. W Muzeum istnieje też dział poświęcony historii motocykli Harley-Davidson oraz wysta-
wa prezentująca historię ruchu motocyklowego na Dolnym Śląsku, a także wystawa zabytkowych 
radioodbiorników i kolejowych urządzeń radiotechnicznych. Ponadto, w dwóch historycznych wa-
gonach towarowych zorganizowano stałą wystawę przedstawiającą rolę kolei w przesiedleniach 
ludności po zakończeniu II wojny światowej. 

Wiosną 2014 r. w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku została uruchomiona „Trasa 
Parowozowa”, która jest nową, atrakcyjniejszą formą prezentacji zbiorów. Zestaw wagonów, prze-
jeżdżając po terenie bocznicy kolejowej Muzeum (prowadzony przez parowóz lub lokomotywę 
spalinową), prezentuje ważne dla historii techniki kolejowej obiekty, m.in. żuraw wodny, dźwig 
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węglowy, budynek olejarni i piaskowni czy zapadnię kolejową (Kurowska-Ciechańska, Ciechański, 
2007, s. 184; www.jaworzyna.net; www.muzeumtechniki.pl).

Obecnie (2015 r.) trwają prace nad rozszerzeniem oferty Muzeum i stworzeniem Muzeum 
Zabawkarstwa Samochodowego, jak również filii Muzeum w Dzierżoniowie (Parowozowni).

charakterystyka analizowanych imprez kolejowych
W okresie maj–wrzesień 2015 r. przebadano uczestników trzech imprez kolejowych w Polsce. 

Były to: Parada Parowozów w Wolsztynie, Parowozjada w chabówce oraz Gala Parowozów 
w Jaworzynie Śląskiej (tab. 1).

tabela 1. Charakterystyka analizowanych imprez kolejowych

Lp. 1 2 3
Nazwa imprezy Parada Parowozów Parowozjada Gala Parowozów
Miejsce Parowozownia Wolsztyn Skansen Taboru 

Kolejowego Chabówka
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 
na Śląsku 
Jaworzyna Śląska

Data 2 maja 2015 r. 22–23 sierpnia 2015 r. 12–13 września 2015 r.
Organizator PKP Cargo, Gmina Wolsztyn, Fundacja 

Era Parowozów
PKP Cargo Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 

na Śląsku
Bilety wstępu nie nie tak
Cykliczność imprezy od 1991 r. od 2005 r. od 2011 r.
Liczba uczestników 35 000* 12 000**

  *  Dane PKP Cargo: Kuk, 2015.
**  www.chabowka.info.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.chabowka.info; www.muzeumtechniki.pl; www.parowozowniawolsztyn.pl.

Parada Parowozów to wydarzenie organizowane w Wolsztynie od 1991 r. i znane w Polsce 
i za granicą, odbywające się na przełomie kwietnia i maja. Dorocznie przybywa na nią kilkanaście 
tysięcy turystów oraz wiele parowozów z Polski i z zagranicy. W programie imprezy znajduje się 
pokaz parowozów oraz pokaz „Światło, Para, Dźwięk”, który jest połączeniem prezentacji paro-
wozów z muzyką oraz iluminacją świetlną. Imprezie towarzyszy scena muzyczna z występami 
estradowymi. Dodatkową atrakcją tego dnia są organizowane specjalne pociągi z wagonami retro 
prowadzone przez zabytkowe parowozy na trasach do pobliskich miejscowości.

W roku 2015 XXII Parada Parowozów połączona była z obchodami Dni Ziemi Wolsztyńskiej 
oraz zainaugurowała cykl imprez edukacyjnych „Lato z Parowozami” trwający od maja do końca 
sierpnia, organizowany przez PKP Cargo w Wolsztynie i Chabówce. Według PKP Cargo co roku 
obie imprezy odwiedza ponad 35 tys. osób i stanowią one największe wydarzenia o charakterze 
turystycznym i edukacyjnym w regionie. 

Imprezy te zostały przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w celu 
propagowania wśród najmłodszych historii i tradycji kolejnictwa. Program „Lata z Parowozami” 
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obejmuje m.in. zapoznanie się z dawnymi technologiami pracy na kolei, spotkania z maszynistami, 
gry i zabawy oraz konkursy tematyczne dla dzieci. 

W trakcie Parady Parowozów 2015 uruchomiono przejazdy pociągami retro do Stefanowa, 
Nowej Wsi Mochy i Rakoniewic, a w trakcie pokazu „Światło, Para, Dźwięk” wystąpił również 
poznański teatr „Z głową w chmurach”. Paradzie towarzyszyły liczne stoiska gastronomiczne, 
prezentacje lokalnych wyrobów (Koła Gospodyń Wiejskich) oraz atrakcje typu „dmuchańce” dla 
dzieci i stoiska w pamiątkami kolejarskimi.

Parowozjada organizowana jest od 2005 r. w Chabówce. Tegoroczna (2015 r.) edycja 
Parowozjady stanowiła jednocześnie zwieńczenie „Lata z Parowozami”. W ciągu dwóch dni 
imprezy uruchomiono pociągi retro do Zakopanego, Kasiny Wielkiej oraz do Rabki Zaryte 
i Mszany Dolnej, a także zorganizowano pokazy historycznych składów pociągów. Podobnie jak 
w Wolsztynie pokazom parowozów z Polski i Słowacji towarzyszyły atrakcje dla najmłodszych 
(program artystyczny, konkursy i zabawy). Oprócz pokazu parowozy wzięły udział w pokazie ilu-
minacji, zawodach drużyn parowozowych oraz przejażdżkach kabinowych. W trakcie Parowozjady 
na terenie Skansenu taboru kolejowego w Chabówce czynne były liczne punkty gastronomiczne, 
stoiska z pamiątkami kolejarskimi oraz wyrobami regionalnymi.

Gala Parowozów w Jaworzynie Śląskiej to najmłodsza z imprez. Organizowana jest od 2011 
r. w celu popularyzacji idei ochrony zabytków techniki kolejowej. W edycji 2015 wzięły udział 
parowozy z Polski, Niemiec i Czech. Dodatkową atrakcją 5. edycji Gali Parowozów były pokazy 
innych pojazdów, w których zastosowano napęd parowy: walca drogowego, samochodu Brożka 
i motocykla. Również i tej imprezie towarzyszyły liczne stoiska gastronomiczne, pamiątkarskie 
oraz stoisko lokalnej wytwórni porcelany „Karolina”. Zorganizowano ponadto debatę „Gdzie jest 
Złoty Pociąg” oraz przejazdy pociągów specjalnych do Wrocławia, Wałbrzycha i Głuszycy oraz 
Świdnicy. Według organizatorów w poprzedniej edycji (2014 r.) wzięło udział ponad 12 tys. odwie-
dzających, dzięki czemu Gala stanowiła największe wydarzenie tego typu na pograniczu polsko-
-czesko-niemieckim (www.muzeumtechniki.pl).

uczestnictwo w imprezach kolejowych
Na potrzeby analizy opracowano kwestionariusz ankiety. Po sprawdzeniu poprawności wy-

pełnionych ankiet do analizy zakwalifikowano 80 ankiet z Wolsztyna i po 60 ankiet z chabówki 
i Jaworzyny Śląskiej. W badaniu wzięło udział nieco więcej kobiet niż mężczyzn (średnio po 54%). 
Około połowę uczestników wszystkich trzech imprez stanowiły osoby w wieku 25–44 lata, a naj-
mniej licznie reprezentowaną grupą były osoby w wieku powyżej 65 lat. Zdecydowana większość 
ankietowanych uczestników (powyżej 80%) posiadała wykształcenie średnie i wyższe, i były to 
osoby pracujące (65–83%). Badani zamieszkiwali wszystkie typy miejscowości: wsie, małe, śred-
nie, duże i bardzo duże miasta (po ok. 20% udziału w każdym typie miejscowości). Bardzo dużo 
było wśród uczestników imprez osób z dziećmi. Można stwierdzić, iż profil uczestników badanych 
imprez kolejowych zgadza się z opisanym przez von Rohrscheidta profilem typowego uczestnika 
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turystyki obiektów przemysłowych i technicznych oraz turystyki dziedzictwa kulturowego (von 
Rohrscheidt, 2008, s. 126 i 58).

Zasięg oddziaływania omawianych imprez był różny. Najbardziej zróżnicowaną gru-
pę uczestników stanowili uczestnicy Parady Parowozów (Wolsztyn). Brały w niej udział osoby 
z 8 województw, grupy zorganizowane z Niemiec (2 autokary turystów) oraz turyści indywidu-
alni z Francji, Czech, Słowacji i Holandii. W Parowozjadzie w Chabówce brali udział uczestnicy 
z 7 województw i turyści indywidualni z Niemiec, Słowacji, Holandii i Belgii, a w Gali Parowozów 
– uczestnicy z 6 województw i grupy zorganizowane z Niemiec oraz Czech (część z nich przybyła 
pociągami specjalnymi) (tab. 2). Około połowę badanych uczestników imprez stanowiły osoby 
pochodzące z województwa, w którym odbywała się impreza, jednak ze względu na obecność 
uczestników z wielu innych województw oraz osób z zagranicy, należy uznać, iż zasięg tych im-
prez wykracza poza skalę regionalną.

tabela 2. Województwo, z którego pochodzą badani uczestnicy imprez

Województwo
Parada 

Parowozów 
Wolsztyn

Parowozjada 
chabówka

Gala 
Parowozów 

Jaworzyna Śląska
Dolnośląskie 12 1 39
Kujawsko-pomorskie – – –
Lubelskie – 1 –
Lubuskie 11 – –
Łódzkie 1 – –
Małopolskie – 36 1
Mazowieckie 4 5 5
Opolskie 2 – 3
Podkarpackie – 2 –
Podlaskie – – –
Pomorskie 1 – –
Śląskie 5 14 6
Świętokrzyskie – – –
Warmińsko-mazurskie – – –
Wielkopolskie 44 – 6
Zachodniopomorskie – 1 –

Źródło: badania własne.

Znaczna część uczestników brała udział po raz pierwszy w tego typu imprezie (od 40 do 50%), 
pozostali to osoby będące drugi, trzeci raz i więcej (rys. 1). Wśród imprez, w których już uczest-
niczyły osoby ankietowane, wymieniano najczęściej (powyżej 10 wskazań) Chabówkę, Jaworzynę 
i Wolsztyn, lecz także wiele innych (1–2 wskazania), mających miejsce m.in. w: Białośliwiu, 
Gnieźnie, Międzychodzie, Nowym Dworze Gdańskim, Piasecznie, Raciborzu, Skierniewicach, 
Skoczowie, Sochaczewie, Warszawie i Wenecji. Kilka osób uczestniczyło też w imprezach kolejo-
wych za granicą: w Czechach, Niemczech, na Słowacji i w Szwajcarii. 
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rysunek 1. Uczestnictwo w imprezach kolejowych

Źródło: badania własne.

Uczestnicy deklarowali również chęć ponownego uczestnictwa w danej imprezie. W przypad-
ku Wolsztyna było to 75% uczestników, do Chabówki chciałoby powrócić aż 88% uczestników im-
prezy, a do Jaworzyny – 72%. Niepotrafiących zdecydować, czy ponownie przyjechać na imprezę, 
było od 12 (Chabówka) do 27% (Jaworzyna). Różnice te nie są znaczące, ale mogą sugerować, iż 
imprezy starsze, bardziej renomowane mają większą siłę pozytywnego oddziaływania na odbior-
ców lub też ze względu na różnice w organizacji tych imprez Parada Parowozów i Parowozjada 
lepiej spełniły oczekiwania i potrzeby ich uczestników niż Gala Parowozów.

Okazało się, iż większość uczestników imprez kolejowych (ponad 40%; rys. 2) dowiaduje 
się o tych wydarzeniach w tradycyjny sposób – od znajomych i rodziny. Istotnym źródłem infor-
macji jest też internet – stanowił on źródło informacji dla ok. 30% uczestników. Źródła drukowane 
(plakaty, ulotki, prasa) były kolejnym źródłem informacji o imprezach, a wśród innych źródeł 

 
rysunek 2. Źródło informacji o imprezie

Źródło: badania własne.
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uczestnicy wymienili m.in. radio, telewizję, biuro podróży czy zaproszenie organizatora imprezy. 
Kilkunastu stałych bywalców imprez kolejowych stwierdziło, iż po prostu pamiętali z poprzed-
nich edycji, że impreza się odbędzie. Również mieszkańcy miejscowości, w których organizowano 
imprezy, twierdzili, iż wiedzieli, gdyż jest to stały punkt kalendarza imprez w ich miejscowości. 
Ciekawy jest fakt, iż wiedza o imprezach starszych (Parada Parowozów i Parowozjada) przekazy-
wana jest w większym stopniu z ust do ust, podczas gdy internet i źródła pisane są istotniejszym 
źródłem informacji o imprezie młodszej (Gala Parowozów).

Imprezy kolejowe są znakomitą okazją do spędzenia czasu wolnego razem z innyni osobami 
– rodziną, znajomymi i dziećmi, co znalazło swoje potwierierdzenie w wynikach badań (rys. 3). 
Zdecydowana większość badanych przybyła na imprezę z przyjaciółmi, partnerem/małżonkiem 
lub dziećmi. Osób, które przybyły same, było jedynie od 0,5 (Wolsztyn) do 6% (Jaworzyna).

 
rysunek 3. Towarzystwo, w jakim badani przybyli na imprezę kolejową

Źródło: badania własne.

Również deklarowany cel, w jakim przybyli uczestnicy imprez, potwierdza rodzinny, rekre-
acyjny charakter tych wydarzeń (rys. 4). 

Około połowa badanych stwierdziła, iż przybyła tam, aby miło spedzić czas z rodziną i zna-
jomymi. Mniej osób deklarowało cele, które można przypisać turystyce kulturowej − chęć dow-
iedzenia się więcej o kolejach i kolejnictwie oraz hobby (łącznie ok. 30%). Ponadto, dla części osób 
(ok. 10%) udział w imprezie kolejowej miał charakter sentymentalny − chcieli powspominać dzie-
ciństwo (podróże pociągami pod parą, stare wagony kolejowe, zapach pary i dymu z parowozów), 
co też jest celem mieszczącym się w ramach turystyki kulturowej.
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rysunek 4. Powód uczestnictwa w imprezie kolejowej

Źródło: badania własne.

 
rysunek 5. Środek transportu wykorzystywany na dotarcie na imprezę kolejową

Źródło: badania własne.

Wśród środków transportu wykorzystywanych na dotarcie na imprezę najpopularniejszy był 
samochód osobowy. W przypadku Chabówki aż 3/4 uczestników przybyło samochodem, co wy-
nika ze względnie najtrudniejszej dostępności komunikacyjnej tej miejscowości z użyciem innych 
środków transportu. Koleją dotarło na imprezę od 15 (Chabówka, Jaworzyna) do 30% (Wolsztyn) 
badanych uczestników. W przypadku Wolsztyna zorganizowano specjalne pociągi (bądź szyno-
busy) z kilku miejscowości (Wrocławia, Legnicy, Poznania), których przybycie było dobrze sko-
relowane z rozpoczęciem imprezy. Pieszo dotarli na miejsce imprezy mieszkańcy miejscowości, 
w których odbywały się imprezy. Wśród osób podróżujących autobusem były to zarówno te, które 
dotarły na imprezę autobusem komunikacji zbiorowej, jak i wynajętym specjalne na tę imprezę.
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podsumowanie
Imprezy kolejowe organizowane w muzeach, skansenach i obiektach związanych z kolej-

nictwem cieszą się wśród Polaków rosnącym powodzeniem. Świadczy o tym zarówno liczba ich 
uczestników, jak i fakt, iż imprez takich przybywa (zarówno pod względem ich liczby, jak i zróż-
nicowania tematycznego). Wydarzenia te mają charakter imprez turystyki kulturowej, jak i im-
prez rekreacyjnych, co znalazło swoje potwierdzenie w wynikach badań. Są to wydarzenia o skali 
ponadregionalnej − obejmujące swym zasięgiem nie tylko Polskę, ale także kraje sąsiednie i inne 
kraje europejskie. 

Uczestnikami imprez kolejowych są osoby głównie w wieku 25–44 lata, dobrze wykształco-
ne, pochodzące ze zróżnicowanych wielkościowo miejscowości, w dużej mierze z województwa, 
w którym organizowana jest impreza. Osoby te przyjeżdżają głównie samochodem osobowym, ze 
znajomymi, rodziną i dziećmi w celu miłego spędzenia czasu, ale i dowiedzenia się więcej o kole-
jach, powspominania dzieciństwa czy uprawiania hobby. Źródła informacji o imprezach to przede 
wszystkim informacja ustna, a następnie przekazywana za pomocą internetu czy źródeł pisanych. 
Pomimo iż niemal połowa uczestników brała udział po raz pierwszy w tego typu wydarzeniu, 
większość osób deklaruje chęć ponownego uczestnictwa w tego typu imprezie, więc można przy-
jąć, iż spełniły one oczekiwania ich uczestników.

Ciekawym dalszym impulsem do badań nad tematyką imprez kolejowych może być porów-
nanie uczestnictwa w imprezach kolejowych na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim oraz prze-
badanie zagranicznych uczestników takich imprez.
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pArticipAtion in rAilWAy eVents in polAnD in 2015

Keywords recreational event, railway event, cultural heritage tourism

Abstract The aim of the article is to characterize the participants of railway heritage events. These events 
are both part of cultural tourism and recreational events. Basing on three railway events that took 
place in 2015 in Poland in: Wolsztyn (Parada Parowozów), Chabówka (Parowozjada) and Jaworzyna 
Śląska (Gala Parowozów), an attempt has been made to create a profile of their participants and 
determine: their experience with other railway events, their socioeconomic characteristics, sources 
of information about the events, or reasons for participation. 

Translated by Justyna Cieplik
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WArszAWA jAKo głóWny oBszAr recepcji 
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e-mail: ewa_ferens@sggw.pl

Słowa kluczowe obszar recepcji turystycznej, ruch turystyczny, Warszawa

Streszczenie W artykule podjęto tematykę turystyki miejskiej jako coraz popularniejszej formy wy-
poczynku. W Polsce najliczniej odwiedzanym przez turystów miastem jest Warszawa, 
która determinuje ruch turystyczny w całym regionie. W artykule scharakteryzowano 
Warszawę jako główny obszar recepcji ruchu turystycznego w Polsce i zaprezentowano 
wielkość oraz dynamikę zmian krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w stoli-
cy w latach 2009–2014. W opracowaniu zwrócono uwagę, że atrakcyjność turystyczną 
woj. mazowieckiego bazuje na obecności miasta stołecznego. Aby zwiększyć ruch tury-
styczny w całym województwie, istotne jest podkreślenie tożsamości i wizerunku całego 
regionu, aby nie kojarzył się on turystom jedynie z Warszawą, oraz stworzenie wspólnej 
oferty turystycznej.

Wprowadzenie
Obecnie celem dużej liczby przyjazdów zarówno zagranicznych, jak i krajowych są miasta, 

które skupiając wiele atrakcyjnych walorów, stały się popularnym kierunkiem turystycznym. 
Pozwoliło to wyróżnić ważną formę podróżowania, jaką jest turystyka miejska. Rozumie się 
przez nią rodzaj podróży turystycznych, których wyłączną lub w znacznym stopniu przeważającą 
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destynacją są miasta (Rohrscheidt, 2008, s. 97). Znaczącą rolę jako obszary recepcji turystycznej 
odgrywają zwłaszcza duże miasta i metropolie, co wynika z wielofunkcyjności tych obszarów 
i powiązanej z tym koncentracji różnorodnych zasobów będących przedmiotem zainteresowania 
turystów.

W opracowaniu podjęto tematykę dużych miast jako coraz popularniejszych obszarów recep-
cji turystycznej. W Polsce najliczniej odwiedzanym przez turystów miastem jest Warszawa, która 
determinuje rozwój turystyki w całym regionie. Celem artykułu jest charakterystyka Warszawy 
jako głównego obszaru recepcji turystycznej w Polsce i analiza wielkości oraz dynamiki zmian 
krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Warszawie w latach 2009–2014. Do analizy 
ruchu turystycznego wykorzystano dane statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, 
a w celu zobrazowania skali turystyki w innych europejskich miastach posłużono się danymi por-
talu statystycznego Statista. Wykorzystane w artykule dane GUS dotyczą wykorzystania przez 
turystów rejestrowanej bazy noclegowej, co sprawia, że liczebności odwiedzających mogą być 
niedoszacowane z uwagi na fakt, że część turystów może korzystać z niezarejestrowanych miejsc 
noclegowych (np. u rodziny, znajomych). Mimo to dane te pozwalają ukazać skalę i dynamikę 
zmian w ruchu turystycznym.

Duże miasta jako obszar recepcji turystycznej
Obszar recepcji turystycznej jest różnie definiowany w literaturze w zależności od przedmio-

tu analizy. Najogólniej można go określić jako „miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny” 
(Dziedzic, 1998, s. 9) ze względu na występujące na tym obszarze walory przyrodnicze i antro-
pogeniczne oraz infrastrukturę turystyczną. Leiper (1995) i Dredge (1999, s. 772–791) zawężają 
obszar recepcji turystycznej do lokalizacji, którą dana osoba wybiera do odwiedzin, z co najmniej 
jednym noclegiem, w celu doświadczenia jakiejś cechy lub właściwości, postrzeganej jako satys-
fakcjonujące doświadczenie wypoczynku. Z punktu widzenia zarządzania turystyką obszar recep-
cji turystycznej jest obszarem preferencji turystów, który stanowi unikalną całość, ze spójnym ad-
ministrowaniem i zarządzaniem, podlega zbliżonym uwarunkowaniom (społeczno-kulturowym, 
przyrodniczym, gospodarczym) planowania i promocji (Crouch, Ritchie, 1999, s. 137–152).

Stronę popytową rynku turystycznego reprezentują nabywcy indywidualni będący w więk-
szości wypadków konsumentami określonego dobra i usługi oraz nabywcy instytucjonalni kupu-
jący masowo usługi turystyczne, np. dla potrzeb turystyki szkolnej, zdrowotnej czy biznesowej. 
Przyjmując perspektywę nabywców, obszar recepcji turystycznej można zdefiniować w ujęciu 
popytowym. Jest to wtedy pojęcie subiektywne, zdeterminowane w znacznym stopniu indywidu-
alnymi preferencjami nabywczymi turystów (Kosmaczewska, 2012, s. 427–438).

Podstawowym czynnikiem generującym ruch turystyczny jest ścisła lokalizacja walorów 
w przestrzeni publicznej, która determinuje ich niepowtarzalność (Nawrot, Zmyślony, 2009, s. 37). 
Dlatego popytotwórcze oddziaływanie na wielkość ruchu turystycznego w danym regionie mają 
szczególnie duże miasta, zwłaszcza te o znaczeniu historycznym oraz pełniące funkcje stołeczne. 
Na ich terenie znajdują się znane i cenione obiekty dziedzictwa kulturowego oraz liczne wystawy 
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w muzeach i galeriach. Miasta te z reguły posiadają najlepszą dostępność komunikacyjną, dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę noclegową, gastronomiczną, rozrywkową, handlowo-usługową, bizne-
sowo-konferencyjną czy sportową. 

Obszar recepcji turystycznej klasyfikowany jest jako jednowęzłowy region turystyczny, 
a więc taki, który kształtowany jest przez pojedynczy ośrodek turystyczny i jego obszar uzupeł-
niający (Dredge, 1999, s. 772–791). Współcześnie, w przypadku dużych miast można to ujęcie 
rozszerzyć, gdyż w otoczeniu dużych ośrodków miejskich, jak w przypadku Polski Warszawa czy 
Kraków, powstaje turystyczny region metropolitalny, który jest miejscem docelowym nie tylko dla 
turystów, ale stanowi również najbliższy obszar wypoczynkowy, zwłaszcza wypoczynku codzien-
nego i weekendowego, dla mieszkańców. W skład takiego regionu wchodzi zarówno miasto, jak 
i jego otoczenie, a więc strefa podmiejska (Liszewski, 2003, s. 43–54). Forma przestrzenna takiego 
regionu uwarunkowana jest zwykle układem sieci drogowej, co sprawia, że walory przyrodnicze 
nie zawsze odgrywają w jego rozwoju rolę nadrzędną.

Znaczenie dużych miast w rozwoju turystyki przybrało na sile wraz z postępującą globali-
zacją, która wzmocniła pozycję miast na arenie międzynarodowych stosunków gospodarczych. 
To właśnie w nich są obecnie akumulowane główne zasoby wiedzy, informacji, nowych technolo-
gii, wykwalifikowanej siły roboczej czy sieci powiązań międzypodmiotowych. Rozwijają się więc 
tam procesy, które wpływają na całą gospodarkę światową (Porter, 1998, s. 77–90; Sassen, 2006). 
Pochodną tego zjawiska jest rosnące zainteresowanie turystyką miejską. Ze względu na wielkość, 
potencjał gospodarczo-społeczny oraz polityczny, ofertę kulturalno-rozrywkową, dostępność ko-
munikacyjną, rozwiniętą bazę noclegową oraz dziedzictwo historyczno-kulturowe miasta generu-
ją duży ruch turystyczny. To duże nagromadzenie różnorodnych walorów determinuje niepowta-
rzalność danego obszaru miejskiego. Stąd niektórzy autorzy, jak Law (2002, s. 7), proponują, aby 
posługiwać się węższym pojęciem turystyki wielkomiejskiej, które nie ogranicza turystyki miej-
skiej tylko do popytu zorientowanego na zwiedzanie muzeów i obiektów zabytkowych. Autorzy 
ci zaznaczają, że „wielkomiejskość” może być sama w sobie atrakcją, produktem turystycznym, 
który umożliwia współczesnemu turyście realizację wielu celów jednocześnie. Czynnikami cha-
rakteryzującymi ową „wielkomiejskość” i przyciągającymi turystów są (Jansen-Verbeke, Lievois, 
1999, s. 88):

a) wyjątkowość i interesujący charakter (wyjątkowe doświadczenie i przeżycie, wiele cieka-
wych miejsc do obejrzenia, dużo rzeczy do robienia);

b) atrakcje kulturalne i zwiedzanie (interesująca architektura, obiekty znane z historii i z me-
diów, muzea i galerie, ludzie, inna kultura i styl życia, lokalne obyczaje);

c) rozrywka (ekscytujące życie nocne, zakupy, teatry, kina, koncerty, festiwale, interesujące 
wydarzenia, w tym sportowe, często o randze międzynarodowej);

d) jedzenie i zakwaterowanie (duża baza hotelowa, liczne dobre restauracje, kuchnia lokalna 
i międzynarodowa).

Popularność turystyki wielkomiejskiej w Europie jest bardzo duża i ciągle wzrasta. W du-
żym stopniu wpływają na to takie czynniki, jak: duża liczba miast posiadających cenne dzie-
dzictwo kulturowe, renoma stolic europejskich, bardzo dobra dostępność komunikacyjna, spadek 
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cen biletów lotniczych czy brak granic w obrębie krajów Schengen. Od lat najpopularniejszym 
kierunkiem, nie tylko w skali europejskiej, ale i światowej, jest Londyn. W 2014 r. udzielono tam 
aż 56,98 mln noclegów. W dalszej kolejności plasują się takie miasta, jak Paryż, Berlin, Rzym czy 
Barcelona. W aż 14 miastach europejskich liczba udzielonych noclegów przekracza 10 mln rocznie 
(tabela 1). Pod tym względem Warszawa na tle głównych miast europejskich pozostaje nieco w tyle.

tabela 1. Liczba udzielonych noclegów w miastach europejskich w 2014 r. (mln)

1. Londyn 56,98   9. Wiedeń 14,38
2. Paryż 36,03 10. Monachium 13,45
3. Berlin 28,69 11. Amsterdam 12,57
4. Rzym 25,38 12. Hamburg 11,99
5. Barcelona 17,09 13. Sztokholm 11,85
6. Madryt 16,51 14. Mediolan 10,27
7. Istambuł 16,02 15. Dublin 9,92
8. Praga 14,75 Warszawa 4,85

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Statista.com.

W odróżnieniu od obszarów peryferyjnych o walorach przyrodniczych, które są nastawione na 
długoterminowe pobyty, obszary metropolitalne stanowią formę wypoczynku krótkoterminowego 
(Kruczek, Zmyślony, 2010, s. 12–31). Krótkoterminowa turystyka wielkomiejska odnosi się zarów-
no do odbiorców biznesowych, indywidualnych, jak i grupowych. W tym kontekście w ostatnich 
latach rozwinęła się nowa forma spędzania czasu, jaką jest city break. Jest to „forma spędzenia 
krótkookresowego pobytu w obcym mieście, podczas którego stanowi ono jedyną bazę noclego-
wą, a wszelkie aktywności nie wymagają zmiany lokalizacji noclegu” (Trew, Cockerell, 2002, 
s. 85–111). Rozwój city break nastąpił w związku ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz 
dzięki poprawie infrastruktury komunikacyjnej, w tym zwłaszcza transportu lotniczego. W przy-
padku komunikacji lotniczej postęp można zaobserwować na dwóch płaszczyznach: punktowej 
i połączeniowej (Szymkowiak, 2014, s. 136–153). Punktowa komunikacja jest związana z budową 
nowych obiektów, co można również zaobserwować w Polsce. Połączeniowa natomiast dotyczy 
rozwoju siatki połączeń krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o połączenia 
tanich linii lotniczych. Rozwój komunikacji skrócił czas i obniżył koszty podróży, co wpłynęło na 
popularność city break. Tempo rozwoju tej formy turystyki w Polsce utrzymuje się na wysokim 
poziomie. Coraz popularniejsze są wyjazdy w tym celu do takich miast, jak: Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin czy Rzeszów. Warto również podkreślić, że najbardziej natężo-
ny ruch turystyki city break przypada na wiosnę i jesień, czyli poza ścisłym sezonem wakacyjnym, 
co wiąże się z korzyściami z przedłużenia sezonu turystycznego (Ostrowska, 2010, s. 53–67).

Na popularność miasta jako kierunku turystycznego w dużym stopniu wpływa również jego 
wizerunek, czyli sposób, w jaki jest postrzegane i jakie wywołuje skojarzenia. Pomyślna i wła-
ściwa kreacja wizerunku miasta wyraża się w dążeniu do wywołania optymalnej ilości pozy-
tywnych skojarzeń z nim związanych (Chrząścik, 2012, s. 528). Obecnie aby na tle innych miast 
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europejskich skutecznie rywalizować o turystów, nie wystarczy samo posiadanie walorów tury-
stycznych i dobrej dostępności komunikacyjnej. Miasto musi zaprezentować się w jak najkorzyst-
niejszym świetle, aby zdobyć zaufanie turystów. 

ruch turystyczny w Warszawie
Atrakcyjność turystyczna woj. mazowieckiego bazuje głównie na obecności miasta stołecz-

nego Warszawy, które stanowi centrum administracyjne, biznesowe oraz kulturalne kraju. Z bli-
skości położenia wobec Warszawy wynika, iż to, co wyróżnia ten region na tle kraju, to turystyka 
poznawcza i biznesowa. Warszawa i jej okolice oferują szereg walorów historycznych oraz wiele 
atrakcji kulturowych, rozrywkowych i sportowych, co stanowi potencjał dla turystyki poznawczej. 
Znajdują się tu obiekty zabytkowe najwyższej klasy, m.in. zespoły pałacowo-parkowe – Łazienki 
Królewskie i Pałac w Wilanowie oraz warszawskie Stare Miasto, które wpisane jest na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Walorami stolicy są także znaczące wydarzenia cykliczne 
o charakterze rozrywkowym. Funkcje gospodarcze stwarzają natomiast dobre warunki dla roz-
woju turystyki biznesowej. Widoczne są również możliwości inwestowania w zakresie drugich 
domów dla turystyki weekendowej oraz wakacyjnej. Potencjał w tym zakresie wykazują szczegól-
nie obszary leśne wokół aglomeracji, gminy nadbużańskie oraz okolice Zalewu Zegrzyńskiego. 
Rozpatrując turystykę zagraniczną w Warszawie, jak i w całym woj. mazowieckim, duże znacze-
nie ma obecność dwóch lotnisk międzynarodowych oraz położenie Warszawy w głównym węźle 
transportowym Europy. 

Warszawa rozwija się turystycznie dzięki coraz lepszemu skomunikowaniu z innymi mia-
stami europejskimi, wysokiemu poziomowi usług hotelowych, gastronomicznych, finansowych 
i szerokiej ofercie zabytków. Na wzrost ruchu turystycznego w Warszawie w dużym stopniu z pew-
nością mają wpływ powstałe w ostatnich latach nowe obiekty, m.in. Stadion Narodowy, gdzie 
od 2012 r. odbywają się najważniejsze wydarzenia sportowe, rozrywkowe i kulturalne w kraju, 
uruchomiony w 2011 r. w pobliżu Starego Miasta i Wisły Multimedialny Park Fontann, cieszące 
się popularnością wśród młodzieży szkolnej z całej Polski Centrum Nauki Kopernik, nowoczesne 
Muzeum Powstania Warszawskiego czy kursujący po Wiśle Tramwaj Wodny. Istotny jest również 
fakt otwarcia nowych autostrad, w tym tej łączącej Warszawę z Berlinem.

Jednak aby zwiększyć ruch turystyczny w całym woj. mazowieckim, ważne jest podkre-
ślenie tożsamości i wykreowanie marki całego regionu, aby nie kojarzył się on turystom jedy-
nie z Warszawą. Zarówno w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego na lata 
2007–2013, jak i w najnowszej Strategii na lata 2014–2020 jako jeden z najsłabszych punktów 
wskazuje się brak oferty turystycznej „wyprowadzającej” ruch turystyczny z Warszawy na 
Mazowsze oraz brak integracji pomiędzy ofertą turystyczną Warszawy i Mazowsza. Warto jednak 
zaznaczyć, że w tym zakresie można w ostatnich latach zaobserwować nowe inicjatywy w posta-
ci wdrażania przez Lokalne Organizacje Turystyczne produktów sieciowych. Obecnie na terenie 
Mazowsza funkcjonuje 16 takich produktów, w tym m.in.: „Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza”, 
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„Mazowsze Chopina”, „Industrialne Mazowsze”, „Śladami Nadbużańskich Tajemnic”, „Szlak 
Książąt Mazowieckich” czy „W Kręgu Żydowskiego Dziedzictwa na Mazowszu”. 

Jednym ze sposobów na zwiększenie ruchu turystycznego, głównie krajowego, w całym woj. 
mazowieckim może być rozwój turystyki wiejskiej. Pomimo że Mazowsze posiada duży poten-
cjał właśnie dla rozwoju turystyki wiejskiej, który wynika z istnienia walorów przyrodniczych 
(m.in. Kampinoski Park Narodowy, Zalew Zegrzyński, Puszcza Biała, Puszcza Zielona, doliny 
Wisły, Narwi, Bugu, Pojezierze Gostynińskie, lasy: chojnowskie, celestynowskie, otwockie, gar-
wolińskie) oraz kulturowych (m.in. zabytkowe budowle, kurpiowskie i płockie skanseny ludowe, 
zespoły pałacowo-parkowe, folklor), jak i z dużej zalety dotyczącej położenia województwa, oferta 
w zakresie turystyki wiejskiej jest mało rozwinięta. Fakt ten potwierdzają wnioski z Ekspertyzy 
(2012) wykonanej przez Polską Agencję Rozwoju, gdzie ukazano, że woj. mazowieckie należy do 
regionów o znacznym, jednak niewykorzystanym potencjale do rozwoju turystyki wiejskiej. 

Na tle wszystkich województw w Polsce mazowieckie odwiedza każdego roku największa 
liczba turystów krajowych i zagranicznych. Według danych GUS w 2014 r. Mazowsze odwiedziło 
15,4% ogółu turystów oraz 21,3% turystów zagranicznych i zajęło 4. miejsce w kraju pod wzglę-
dem liczby udzielonych noclegów (po woj.: zachodniopomorskim, małopolskim i pomorskim). 
Na rysunku 1 przedstawiono liczbę turystów korzystających z noclegów w całym woj. mazowiec-
kim oraz tylko w Warszawie w latach 2009–2014. Jak widać, liczba turystów w całym regionie 
z każdym rokiem stopniowo wzrasta. W 2009 r. liczba ta wynosiła ponad 2 786 tys., a w 2014 r. 
już ponad 3 867 tys. Jednak można zauważyć, że mazowiecki ruch turystyczny koncentruje się 
głównie w Warszawie, która rozpatrywana jako wyodrębniony obszar dominuje zdecydowanie 
nad pozostałą częścią województwa. Można przyjąć, że Warszawa determinuje kwestię przyciąga-
nia ruchu turystycznego, a więc liczba turystów, ich pochodzenie i struktura jest bardzo dobrym 
wskaźnikiem dla Mazowsza jako całości. 

Warszawa jest najliczniej odwiedzanym przez turystów miastem w Polsce. W analizowanym 
okresie 2009–2014 następował stały wzrost liczby odwiedzin. Największy wzrost (11,8%) odno-
towano w 2010 r., najniższy natomiast (1,3%) w 2012 r. W 2009 r. 2 110 tys. osób skorzystało 
z turystycznych miejsc noclegowych w stolicy, co stanowiło 75,7% ogółu wszystkich turystów 
odwiedzających woj. mazowieckie. W 2014 r. liczba ta wynosiła 2 858 tys., co stanowiło 73,9% 
ogółu turystów na Mazowszu. 

Warszawa wyróżnia się znacznie, jeżeli chodzi o liczbę odwiedzających z zagranicy. 
Zdecydowana większość turystów zagranicznych przybywających do woj. mazowieckiego to od-
wiedzający tylko stolicę. Niewielki odsetek tych turystów korzysta z bazy noclegowej w pozo-
stałych podregionach województwa. W 2014 r. liczba cudzoziemców odwiedzających Mazowsze 
wyniosła 1164,8 tys., co stanowiło 30,1% ogółu turystów korzystających z noclegów. Jednak więk-
szość z tej liczby stanowili turyści odwiedzający stolicę (1071,7 tys.). Jak widać na rysunku 2, co 
roku obserwuje się wzrost liczby cudzoziemców odwiedzających Warszawę. Największy wzrost 
odnotowano w 2010 r. (+9,7%) i w 2012 r. (+9,2%). Na wzrost przyjazdów zagranicznych w 2012 
r. z pewnością wpłynęła organizacja mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012. Wyjątkiem natomiast 
był rok 2009, gdzie w stosunku do roku 2008 odnotowano spadek o 1,6% w liczbie turystów 
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zagranicznych. Spadek ten był spowodowany globalnym kryzysem ekonomicznym, który nega-
tywnie wpłynął na wielkość ruchu turystycznego na całym świecie.
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W 2014 r. turystom odwiedzającym Warszawę udzielono 4849,1 tys. noclegów, co stanowi-
ło 73,7% wszystkich noclegów udzielonych w woj. mazowieckim. Pod tym względem Warszawa 
zajęła 1. miejsce wśród wszystkich powiatów w kraju, przed Krakowem oraz powiatem kołobrze-
skim, które udzieliły turystom po 4,2 mln noclegów, łącznie koncentrując 20% wszystkich noc-
legów udzielonych w Polsce. Przeciętny czas pobytu turysty w stolicy wyniósł 1,7 dnia i był taki 
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sam jak przeciętny czas pobytu turysty w województwie, przy czym najdłuższy był w miesiącach 
wakacyjnych, a najkrótszy w styczniu, czerwcu i grudniu (GUS, 2014). 

W przypadku turystów zagranicznych w 2014 r. udzielono im 1 944 tys. noclegów (o 0,1% 
mniej niż w 2013 r.), co stanowiło 91,91% wszystkich noclegów udzielonych turystom zagranicz-
nym w województwie. Największy wzrost w liczbie udzielonych noclegów odnotowano w 2012 r. 
Średni czas pobytu turysty zagranicznego wyniósł 1,8 dnia (GUS, 2014).
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tabela 2. Liczba turystów zagranicznych w Warszawie w 2014 r. według krajów (tys.)

1. Wielka Brytania 106,2 12. Norwegia 19,3
2. Niemcy 98,5 13. Belgia 17,9
3. USA 93,1 14. Japonia 17,9
4. Francja 606,8 15. Szwajcaria 17,6
5. Hiszpania 53,2 16. Litwa 16,5
6. Włochy 49,9 17. czechy 15,2
7. Rosja 48,5 18. Austria 14,7
8. Ukraina 40,6 19. Finlandia 12,8
9. Białoruś 35,4 20. Kanada 11,0
10. Szwecja 31,9 21. Łotwa 10,6
11. Holandia 28,2 22. pozostałe kraje 42,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jeżeli chodzi o pochodzenie turystów zagranicznych odwiedzających Warszawę, to rozpatru-
jąc rok 2014, można stwierdzić, że zdecydowana większość to Europejczycy. Stanowili oni ok. 73% 
ogółu turystów zagranicznych. Wśród krajów emisji turystów do Warszawy prym wiedzie Wielka 
Brytania (106,2 tys.) i Niemcy (98,5 tys.), a w dalszej kolejności Francja (60,6 tys.), Hiszpania 
(53,2 tys.) i Włochy (49,9 tys.). Natomiast w przypadku krajów pozaeuropejskich największa liczba 
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odwiedzających pochodziła ze Stanów Zjednoczonych (93,1 tys.). Znaczny odsetek liczby turystów 
stanowiły również osoby przyjeżdżające ze wschodu (Rosja, Ukraina, Białoruś). Liczbę turystów 
zagranicznych według poszczególnych krajów przedstawiono w tabeli 2.

podsumowanie
Warszawa jest najczęściej odwiedzanym przez turystów krajowych i zagranicznych miastem 

w Polsce. Ruch turystyczny w stolicy z roku na rok powoli, lecz sukcesywnie wzrasta. W analizo-
wanym okresie 2009–2014 zaobserwowano stopniowy wzrost, zarówno jeżeli chodzi o liczbę tu-
rystów, jak i liczbę udzielonych noclegów w zarejestrowanych obiektach noclegowych. Warszawa 
jednak nadal pozostaje w tyle w porównaniu do innych stolic europejskich. W dobie globaliza-
cji i w obliczu stałego wzrostu turystyki w innych miastach europejskich, aby Warszawa mogła 
skutecznie konkurować o turystów, istotne jest silniejsze włączenie jej do europejskiego systemu 
miast, co powiązane jest ze współpracą w różnych dziedzinach, przyciąganiem inwestycji i pod-
niesieniem międzynarodowej rangi. Wpłynęłoby to również na wzrost zainteresowania Warszawą 
jako ośrodkiem kulturalnym, turystycznym i na umocnienie pozytywnego wizerunku. 

Podczas gdy Warszawa na tle kraju odnotowuje dużą liczbę przyjazdów turystycznych, pozo-
stała część Mazowsza nie cieszy się zbytnią popularnością. Prawie 74% turystów przyjeżdżających 
do woj. mazowieckiego to odwiedzający tylko stolicę. Podnoszenie rangi Warszawy w skali euro-
pejskiej będzie sprzyjało utrzymywaniu się tego dystansu między Warszawą a pozostałą częścią 
województwa. 

Wnioski płynące z dokumentów strategicznych świadczą o tym, że potencjał woj. mazowiec-
kiego nie jest wykorzystany w dostatecznym stopniu. Istotne jest podjęcie działań w celu zwięk-
szenia spójności Warszawy i Mazowsza, takich jak stworzenie kompleksowej i wspólnej oferty 
turystycznej, dalszy rozwój i promocja produktów sieciowych, umocnienie wizerunku Mazowsza 
jako całości. Spójna oferta turystyczna przynajmniej w pewnym stopniu „wyprowadziłaby” ruch 
turystyczny z Warszawy na Mazowsze, przyczyniając się do rozwoju całego województwa. 
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WArsAW As the mAin tourist reception AreA in polAnD

Keywords tourist reception area, tourist movement, Warsaw

Abstract This paper concerns the issue of big cities as popular tourist reception areas. The most visited 
city in Poland is Warsaw, which determines tourist movement in the whole mazowieckie region. 
The article describes Warsaw as the main tourist destination in Poland and presents the size and 
growth dynamics of domestic and international tourist movement in the years 2009–2014.
It has been underlined that the tourist attractiveness of mazowieckie region is based on the presence 
of the capital city. In order to increase the tourist movement in Mazovia it is important to create 
a complex tourism product and common image of the whole region.
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Słowa kluczowe regionalny rachunek satelitarny turystyki, spożycie turystyczne, województwo 
mazowieckie

Streszczenie Celem opracowania jest określenie, czy i w jakim stopniu w polskich realiach sporzą-
dzenie regionalnego rachunku satelitarnego turystyki (RRST) umożliwia pogłębione 
spojrzenie na spożycie turystyczne jako czynnik rozwoju gospodarczego. Zagadnienia 
te omówiono w oparciu o wyniki RRST dla województwa mazowieckiego. Przedstawio-
no w nim opracowaną dla Polski metodologię RRST oraz dostępne źródła informacji 
statystycznej umożlwiające jego sporządzenie. RRST dla województwa mazowieckiego 
był pierwszą próbą jej implementacji. Ujawniła ona, że ze względu na luki informacyj-
ne sporządzenie RRST dla województwa wymaga szerokiego zastosowania podejścia 
„z góry w dół”, co oznacza, że jego wyniki mogą nie w pełni odzwierciedlać regionalne 
uwarunkowania. Pomimo tych ograniczeń RRST umożliwia uzyskanie szczegółowego 
obrazu spożycia turystycznego pod kątem jego wkładu w gospodarkę województwa oraz 
roli poszczególnych segmentów popytu w tym zakresie.

Wprowadzenie
Coraz bardziej doceniane znaczenie turystyki dla gospodarki regionów sprawia, że samorzą-

dy i władze lokalne, podejmując aktywną politykę jej rozwoju, oczekują na rzetelne narzędzia po-
miaru efektów swoich działań, w tym oszacowania takich agregatów ekonomicznych, jak wielkość 
i struktura spożycia turystycznego, turystyczna wartość dodana, zatrudnienie czy też wielkość 
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nakładów inwestycyjnych związanych z podażą turystyczną. Nie jest to zadanie proste, ponieważ 
z punktu widzenia pomiaru efektów ekonomicznych turystyka jest zjawiskiem złożonym, o wielu 
cechach specyficznych utrudniających wpisanie jej w standardowe systemy statystyki gospodar-
czej na szczeblu regionu. W skali kraju problem ten rozwiązano dzięki koncepcji rachunku sateli-
tarnego turystyki (RST). Podobne działania podejmowane są także w odniesieniu do regionów za 
pomocą jego odpowiednika, jakim jest rachunek regionalny (RRST). O ile doświadczenia zarówno 
międzynarodowe, jak i krajowe w liczeniu RST są już znaczące, o tyle w Polsce próbę policzenia 
pierwszego rachunku regionalnego turystyki podjęto dopiero w latach 2014–2015. Pilotażowy pro-
jekt zrealizowano na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w odniesieniu do woj. mazowiec-
kiego, a podstawowym założeniem było uczynienie z RRST narzędzia, które realnie opisuje zja-
wiska zachodzące w regionie, ale równocześnie w rygorystyczny sposób wpisuje je w parametry 
ustalone dla całego kraju. 

Celem opracowania jest określenie, czy i w jakim stopniu w polskich realiach sporządze-
nie RRST umożliwia pogłębione spojrzenie na spożycie turystyczne jako czynnik rozwoju go-
spodarczego. Zagadnienia te omówiono na podstawie wyników RRST dla woj. mazowieckiego. 
W artykule zostały przedstawione podstawowe założenia metodologiczne w zakresie szacowania 
spożycia turystycznego jako elementu RRST na poziomie NUTS 2. Wskazano źródła informacji 
możliwe do wykorzystania, braki występujące w tym zakresie oraz powiązania RRST z RST dla 
kraju. Omówiono również dostosowanie metodologii RRST do uwarunkowań właściwych dla woj. 
mazowieckiego uwzględniające strukturę popytu w regionie zdominowanym przez dużą aglome-
rację miejską. W końcowej części opracowania zasygnalizowano podstawowe ograniczenia w za-
stosowaniu wykorzystanej metodologii do szacowania RRST dla innych województw.

założenia metodologiczne
Istotnym problemem związanym z przygotowaniem RRST jest brak wypracowanej metodolo-

gii jego sporządzania. Punktem wyjścia mogą być jedynie ogólne opracowania teoretyczne i opu-
blikowane doświadczenia innych krajów (Canada, 2013). Niemniej można wskazać kilka zasad, co 
do których zgodni są wszyscy autorzy:

a) RRST powinien wpisywać się w system rachunków narodowych, stosując analogiczne 
koncepcje;

b) RRST powinien być powiązany z RST.
Jeśli chodzi o rozwiązania szczegółowe, to poglądy poszczególnych autorów są bardziej zróż-

nicowane – od maksymalistycznych, które zakładają wykorzystanie regionalnych rachunków po-
daży i wykorzystania wyrobów i usług (Frechtling, 2013), do bardziej pragmatycznych, które do-
puszczają duży udział szacunków i wykorzystanie odpowiednio dostosowanych danych z poziomu 
krajowego (Canada, 2013; Dwyer, Forsyth, Dwyer, 2010; Jones, 2009, s. 207–223). Pragmatyczne 
podejście uzasadnione jest dostępnością danych statystycznych i praktyką sporządzania rachun-
ków regionalnych, które w pełnej wersji opracowywane są tylko w niektórych państwach, głównie 
federacyjnych.
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Można wskazać dwa podstawowe podejścia do obliczania poszczególnych komponentów 
RRST, w tym spożycia turystycznego: top down („z góry w dół”) i bottom-up („z dołu do góry”). 
Pierwsze z nich polega na odpowiednim rozszacowaniu danych dla szczebla krajowego, natomiast 
drugie – na wykorzystaniu oryginalnych danych zebranych na szczeblu regionalnym. Możliwe są 
również rozwiązania hybrydowe łączące elementy obu opisanych podejść. Zestawienie ich cech 
zawiera tabela 1.

tabela 1. Podejścia do szacowania spożycia turystycznego dla potrzeb RRST

Podejście top-down Podejście bottom-up

Źródła danych
Spożycie poszczególnych produktów w RST, spożycie poszcze-
gólnych grup odwiedzających w RST 

Badania spożycia turystycznego w regionie

Zalety 
Całkowita spójność z RST, a pośrednio z rachunkami 
narodowymi

Obrazują specyfikę regionu 

Wady
Dają jedynie przybliżony obraz spożycia w danym regionie, 
co w przypadku regionów o wyraźnie odmiennym niż krajowy 
modelu turystyki może prowadzić do nietrafnych związków

Możliwe wystąpienie braku zgodności z danymi 
szczebla krajowego; weryfikacja wiarygodności 
danych regionalnych jest często niemożliwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Canada (2013).

Obok rozważań metodologicznych w dyskusjach o RRST formułowane są także postulaty 
o charakterze praktycznym (Laimer, 2012):

a) możliwość porównań z innymi regionami;
b) możliwość porównań roli turystyki w gospodarce regionu z innymi rodzajami działalności;
c) możliwość określenia wkładu turystyki w tworzenie wartości dodanej i zatrudnienia;
d) możliwość oceny dynamiki w zakresie powyższych parametrów;
e) możliwość ustalania i monitorowania celów polityki wobec rozwoju turystyki.
Zgodnie z przyjętą metodologią RRST opracowaną w 2014 r. (Dziedzic, Kachniewska, 

Łopaciński, Skalska, 2014) oszacowanie wielkości spożycia turystycznego dla woj. mazowieckie-
go powinno odnosić się do trzech grup konsumentów: 1) mieszkańców (rezydentów) województwa 
podróżujących po jego terenie; w RST dla Polski jest to odpowiednik krajowego spożycia rezy-
dentów; 2) mieszkańców (rezydentów) innych regionów Polski przyjeżdżających na terytorium 
woj. mazowieckiego; 3) cudzoziemców. Podobnie jak w RST na spożycie turystyczne w regionie 
(w analizowanym przypadku – w województwie) składać się powinno zarówno spożycie gospo-
darstw domowych z dochodów osobistych odwiedzających, jak i wydatki związane z podróżami 
służbowymi (zużycie pośrednie) oraz spożycie sektora rządowego, samorządowego i instytucji 
niekomercyjnych.

Istotnym elementem polskiej metodologii RRST, który odróżnia ją od RST, jest podział tury-
stycznych rodzajów działalności i odpowiadających im produktów na „zlokalizowane” i „siecio-
we”. Jest to podział ściśle związany z cechami spożycia turystycznego – w pierwszym przypadku 
jest to spożycie odwiedzających województwo, w drugim spożycie oszacowane dla przedsię-
biorstw zlokalizowanych w województwie, ale sprzedających swoje produkty na terenie całego 
kraju i za granicą. Dotyczy to przedsiębiorstw transportowych i biur podróży. Przyjęcie takiego 
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rozwiązania umożliwia pełną ocenę wkładu turystyki w gospodarkę województwa. Jest ona efek-
tem działalności przedsiębiorstw obsługujących odwiedzających i zlokalizowanych na terenie wo-
jewództwa. W przypadku „zlokalizowanych” rodzajów działalności (zakwaterowanie, gastrono-
mia, usługi kulturalno-rekreacyjne, handel detaliczny) wielkość ich produkcji zależy od popytu 
odwiedzających region, natomiast w przypadku „sieciowych” rodzajów działalności nie ma takie-
go ograniczenia. Występowanie tych dwóch grup rodzajów działalności w RRST wymaga odpo-
wiedniej interpretacji wyników dotyczących spożycia turystycznego. Zakłada też różne podejścia 
do szacowania jego wielkości. W przypadku „zlokalizowanych” rodzajów działalności wskazane 
jest dysponowanie danymi regionalnymi, natomiast w przypadku „sieciowych” założono podejście 
top-down (Dziedzic i in., 2014). 

Wykorzystane źródła danych
Mimo klarowności założeń metodologicznych i ich zgodności z RST dla całego kraju w trak-

cie przygotowywania pilotażowego RRST ujawniono wiele trudności w oszacowaniu wszystkich 
wyżej wspomnianych elementów spożycia turystycznego, zarówno w wymiarze ilościowym, jak 
i wartościowym. Podstawowym problemem okazały się oczekiwania co do niezbędnych danych 
w różnym stopniu utrudniające oszacowanie spożycia turystycznego głównych grup konsumentów. 
I tak, w przypadku popytu rezydentów brak jest jednego, wystarczająco kompleksowego badania 
pozwalającego oszacować wielkość podróży międzyregionalnych w 2012 r., zarówno turystycz-
nych, jak i jednodniowych. W związku z tym konieczne okazało się wykorzystanie różnych źródeł 
informacji i przeprowadzenie na ich podstawie odpowiednich szacunków. Przyjęto kilka założeń: 

1. Udział woj. mazowieckiego w spożyciu turystycznym rezydentów odpowiada jego 
udziałowi w poszczególnych typach podróży, tj. krótko- i długotrwałych podróżach 
w celach prywatnych i zawodowych. Innymi słowami oznacza to przyjęcie założenia, że 
struktura spożycia odwiedzających woj. mazowieckie odpowiada strukturze spożycia 
turystycznego rezydentów uczestniczących w podróżach krajowych.

2. Jeśli chodzi o ustalenie liczby podróży, to konieczne okazało się przeprowadzenie 
odpowiednich obliczeń w kilku krokach. Podstawą oszacowań był udział przyjazdów 
do woj. mazowieckiego odpowiednio w celach prywatnych i zawodowych w podróżach 
krajowych w 2011 r. Został on ustalony na podstawie badania Instytutu Turystyki (IT), 
a następnie na podstawie wyników badania zamieszczonych w publikacji Active Group 
(Podróże Polaków…) oszacowano liczbę krajowych podróży do woj. mazowieckiego i ich 
udział w krajowym ruchu turystycznym w 2012 r. 

3. Tak jak w RST dla Polski z powodu braku odpowiednich badań liczbę podróży jednodniowych 
w celach prywatnych i wydatki na nie oszacowano, przyjmując, że odpowiadała ona 
liczbie noclegów spędzonych na terenie woj. mazowieckiego przez turystów krajowych 
uczestniczących w krótkotrwałych podróżach w celach prywatnych.

W rezultacie przy szacowaniu spożycia rezydentów stosowano głównie podejście top-down 
z elementami regionalizacji na podstawie liczby podróży na teren województwa. Jego podstawą były 
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dane o spożyciu turystycznym z uproszczonego RST dla Polski w 2012 r. Odpowiednie pozycje wy-
datków gospodarstw domowych i wydatków na podróże służbowe pomnożono przez udział woj. 
mazowieckiego w przyjazdach w celach prywatnych (7,9%) oraz w celach zawodowych (28,3%). 

Weryfikacja źródeł informacji o spożyciu turystycznym rezydentów w 2012 r. spowodowała, 
że niemożliwe okazało się wyodrębnienie podróży mieszkańców województwa po jego terenie, co 
zakładała metodologia RRST. We wstępnych założeniach do RRST woj. mazowieckiego zaplano-
wano ponadto wyróżnienie podregionu statystycznego miasta Warszawy. Okazało się to jednak 
niemożliwe z powodu braku odpowiednich badań.

Oszacowania wydatków turystycznych poniesionych przez cudzoziemców na terenie woj. ma-
zowieckiego (z wyróżnieniem Warszawy) dokonano zasadniczo według metody „z dołu do góry” 
(bottom-up), opierając się przede wszystkim na wynikach cyklicznego badania zrealizowanego 
w 2012 r. przez IT, obejmującego zagraniczną turystykę przyjazdową do Polski. Mimo że głównym 
celem tego badania nie było szacowanie przyjazdów cudzoziemców do regionów (województw), 
odpowiednia konstrukcja zastosowanych narzędzi badawczych pozwoliła na wyodrębnienie 
w miarę jednorodnych zbiorów pozwalających lepiej rozeznać geografię podróży, miejsce ponosze-
nia wydatków oraz oszacować wydatki związane z korzystaniem z jednorodnej bazy noclegowej. 
Takiej dezagregacji danych na województwa i największe polskie miasta służy zawarte w ankiecie 
pytanie o liczbę noclegów spędzonych w poszczególnych regionach (m.in. w Warszawie) oraz po-
szczególnych rodzajach bazy noclegowej. Była to informacja bardzo przydatna z punktu widzenia 
RRST dla woj. mazowieckiego, ponieważ w jednoznaczny sposób pozwoliła przyporządkować 
wydatki respondentów do odwiedzanego regionu. Takie działanie mogło być bez zastrzeżeń wyko-
rzystane jedynie wówczas, gdy respondenci wskazali tylko woj. mazowieckie i Warszawę. Zatem 
szacowanie spożycia nie mogło zostać oparte wyłącznie na tej grupie, ponieważ pominięto by 
respondentów, którzy w czasie tej samej podróży zatrzymywali się nie tylko w woj. mazowieckim, 
ale także w innych regionach (województwach), i często byli uczestnikami turystyki objazdowej. 
Ustalając spożycie nierezydentów dla woj. mazowieckiego i Warszawy, rozwiązano ten problem 
poprzez rozszacowanie wydatków respondentów wskazujących różne odwiedzane miejsca według 
struktury ruchu turystycznego ustalonej na podstawie liczby udzielonych noclegów w bazie nocle-
gowej (dane GUS). Weryfikując informacje, posłużono się również strukturą danych dotyczących 
usług noclegowych w województwach. Jeśli chodzi o oszacowanie tej części spożycia turystycz-
nego, która jest związana z wydatkami poniesionymi poza granicami kraju (ale zasilającymi go-
spodarkę badanego regionu), posłużono się metodą „z góry na dół” (top-down), tj. poprzez podział 
wielkości ustalonych dla RST dla Polski w 2012 r. na województwa. Kluczem do rozszacowania 
była również struktura noclegów udzielonych cudzoziemcom według województw (dane GUS).

Jeśli chodzi o drugą grupę nierezydentów-cudzoziemców, tzn. odwiedzających jednodnio-
wych, do oszacowania wielkości i struktury spożycia posłużyły 4 źródła danych: 1) pomiar ruchu 
na przejściach granicznych prowadzony do 2012 r. (włącznie) przez IT; 2) pomiar ruchu na ze-
wnętrznych granicach UE (Rosja, Białoruś i Ukraina) prowadzony przez Straż Graniczną; 3) ba-
dania ankietowe na zewnętrznych granicach UE prowadzone przez WUS w Rzeszowie (z Rosją od 
2012 r.); 4) historyczne dane Straży Granicznej o ruchu na przejściach granicznych w okresie przed 
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przystąpieniem do strefy Schengen. Źródła te informują o łącznym ruchu na granicach. Pomiar 
ruchu na przejściach prowadzony przez IT (źródło 1) zaprojektowano, mając na uwadze najważ-
niejsze przejścia/punkty przekraczania granic z poszczególnymi krajami. W odniesieniu do woj. 
mazowieckiego wzięto pod uwagę przede wszystkim przejścia graniczne w portach lotniczych, 
a wtórna analiza danych wspomożona źródłem (4) dała przybliżone wyniki w układzie wojewódz-
kim1. Jeśli chodzi o wielkość i strukturę wydatków, posłużono się przede wszystkim badaniami IT.

Oszacowanie spożycia turystycznego w RRST dla woj. mazowieckiego jest zgodne ze zmody-
fikowaną metodologią RST opublikowaną w 2008 r. dla rachunków krajowych. Oznacza to m.in., 
że dane dotyczące strony popytowej zostały opracowane w wersji netto, a więc rozszacowane zo-
stały wartości usług cząstkowych zakupionych przez turystów w formie imprez. Pomocniczym 
źródłem informacji wykorzystanym do oszacowania struktury pakietów turystycznych, z któ-
rych korzystali nierezydenci, były badania przeprowadzone przez IT w 2013 r. w biurach podróży 
świadczących usługi w zakresie zorganizowanej turystyki przyjazdowej nierezydentów oraz dane 
GUS według PKD. Odstępstwem od rekomendowanej nowej metodologii RST jest to, że w spoży-
ciu turystycznym obliczonym dla Warszawy i całego woj. mazowieckiego nie wyodrębniono wy-
datków na produkty o dużej wartości; w 2012 r. nie było to możliwe z uwagi na brak odpowiednich 
danych źródłowych2. 

spożycie turystyczne w województwie mazowieckim w 2012 roku
Jak wynika z założeń metodologicznych, szacunek wielkości spożycia turystycznego dla woj. 

mazowieckiego odnosi się do 3 grup konsumentów: 1) mieszkańców (rezydentów) województwa 
podróżujących po jego terenie; 2) mieszkańców (rezydentów) innych regionów Polski przyjeżdża-
jących na terytorium woj. mazowieckiego; 3) cudzoziemców. W pilotażowym RRST dla 2012 r. 
łączne spożycie turystyczne tych grup na terytorium woj. mazowieckiego oszacowano na poziomie 
ok. 6662,3 mln zł (ok. 12% spożycia turystycznego dla całego kraju), z czego 3446 mln, tj. 51,7%, 
przypadło na spożycie rezydentów3. Udział poszczególnych grup nabywców w spożyciu turystycz-
nym w woj. mazowieckim na tle struktury właściwej dla całej Polski ilustruje rysunek 1.

Specyfika badanego regionu z dominującą funkcją turystyczną, gospodarczą i polityczną 
Warszawy jako stolicy państwa powoduje, że struktura spożycia znacząco odbiega od obserwowa-
nej dla całego kraju. Świadczą o tym przede wszystkim wydatki na charakterystyczne produkty 
turystyczne, które stanowiły w 2012 r. znacznie więcej niż w całej Polsce (woj. mazowieckie – 
67,4%, Polska – 52,2%) (Rachunek satelitarny…, 2015). Na uwagę zasługuje większy udział wydat-
ków na usługi gastronomiczne, transport (w tym przede wszystkim transport lotniczy oraz usługi 
wspomagające ten transport), natomiast mniejszy – na zakup paliw oraz produktów spożywczych. 

1 Rozszacowanie przyjazdów turystów i odwiedzających jednodniowych dokonane zostało przez W. Bartoszewicza.
2 Szczegółowe informacje na temat metodologii szacowania popytu turystycznego nierezydentów zawarte zostały 

w edycji RST za 2011 r.
3 To jest gospodarstw domowych, poniesione w ramach podróży służbowych oraz pozostałe elementy spożycia, 

które obejmują finansowanie usług uzdrowiskowych przez NFZ (z wyłączeniem ZUS i KRUS).
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rysunek 1. Struktura spożycia turystycznego ogółem według grup nabywców: województwo mazowieckie i Polska 

ogółem, 2012 rok

Źródło: RST 2012, RRST dla woj. mazowieckiego 2012. Dziedzic, Kachniewska, Łopaciński, Skalska (2015a, 2015b).

tabela 2. Struktura spożycia charakterystycznych produktów turystycznych (CPT):  

województwo mazowieckie i Polska ogółem, 2012 rok (%)

charakterystyczne produkty turystyczne (cPT)
Województwo 
mazowieckie

Polska 
ogółem

Usługi noclegowe 29,5 33,9
Usługi gastronomiczne 25,0 23,6
Międzymiastowe kolejowe przewozy pasażerskie 6,5 4,6
Pasażerski transport lądowy 5,1 4,1
Pasażerski transport wodny 0,0 0,3
Przewozy lotnicze pasażerskie 13,2 11,8
Usługi agencji turystycznych 6,7 7,7
Usługi kulturalno-rekreacyjne 5,8 10,8
Usługi wspomagające transport lotniczy 8,1 3,0
Ogółem 100,0 100,0

Źródło: RST 2012, RRST dla woj. mazowieckiego 2012.

W grupie produktów pozostałych, mimo mniejszego niż w kraju udziału wydatków na pali-
wa, również w woj. mazowieckim stanowią one istotną część spożycia turystycznego; w 2012 r. 
przeznaczono na nie ok. 923 mln zł, tj. 13,9% spożycia turystycznego w województwie ogółem. 
Duże znaczenie mają także wydatki na zakupy żywności, napojów i wyrobów tytoniowych: prze-
znaczono na nie ok. 477 mln zł, tj. 7,2% całego spożycia turystycznego w województwie. Zarówno 
zakupy paliw, jak i artykułów spożywczych są w pewnym stopniu substytucyjne wobec usług 
transportowych i gastronomicznych, ale ich skala jest mniejsza niż w całym kraju, co oznacza, 
że w woj. mazowieckim znacznie mniejsza część ruchu turystycznego bazuje na samodzielnym 
zaspokajaniu potrzeb związanych z transportem i wyżywieniem w trakcie podróży turystycznych. 

Jak wynika z danych na rysunku 1, blisko połowę spożycia turystycznego w woj. mazowiec-
kim stanowią wydatki nierezydentów; w 2012 roku oszacowano je na poziomie 3216,3 mln zł. 
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W tej grupie konsumentów zdecydowanie dominują CPT, których wartość (ok. 2456,3 mln zł) sta-
nowi ponad 3/4 łącznego spożycia nierezydentów na terenie województwa. Udział wydatków nie-
rezydentów na pozostałe produkty jest w woj. mazowieckim znacząco mniejszy, niż oszacowano 
w RST dla całej Polski. Oznacza to, że zagraniczna turystyka przyjazdowa do woj. mazowieckiego 
(w tym głównie do Warszawy) nie jest związana z tak dużymi wydatkami nierezydentów na zaku-
py na własne potrzeby wliczanymi – zgodnie z metodologią RST – do wydatku turystycznego, jak 
to ma miejsce w innych regionach kraju, zwłaszcza na obszarach przygranicznych.

tabela 3. Struktura spożycia turystycznego nierezydentów według produktów:  

województwo mazowieckie i Polska ogółem, 2012 rok (%)

Produkty
Województwo 
mazowieckie

Polska 
ogółem

Usługi noclegowe 21,4 10,9
Usługi gastronomiczne 25,3 14,4
Międzymiastowe kolejowe przewozy pasażerskie 0,6 0,2
Pasażerski transport lądowy 1,6 0,6
Przewozy lotnicze pasażerskie 14,6 7,0
Usługi agencji turystycznych 2,9 1,5
Usługi kulturalno-rekreacyjne 6,0 7,5
Usługi wspomagające transport lotniczy 4,1 1,4
Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 3,3 7,2
Dzianiny, trykotaże, odzież, futra, obuwie 3,9 8,0
Produkty rafinacji ropy naftowej 5,0 12,5
Produkty pozostałe 11,4 28,8
Ogółem 100,0 100,0

Źródło: RST 2012, RRST dla woj. mazowieckiego 2012. Dziedzic, Kachniewska, Łopaciński, Skalska (2015a, 2015b).

W 2012 r. najważniejszą pozycję spożycia turystycznego nierezydentów stanowiły w bada-
nym regionie usługi gastronomiczne (ok. 813 mln zł), noclegowe (690 mln zł) i transport lotniczy 
(łącznie z usługami wspomagającymi 601 mln zł, tj. 18,7% spożycia ogółem). Mimo relatywnie 
wysokiego poziomu cen paliw (wzrost o ok. 15% w stosunku do 2011 r.) nie stanowiły one tak 
dużego udziału w spożyciu turystycznym nierezydentów, jak to miało miejsce w odniesieniu do 
całej Polski. Z RST dla całego kraju wynika, że większość nierezydentów korzysta z własnych 
samochodów osobowych, co powoduje, że wydatki na zakup paliw znacznie przewyższają przy-
chody wszystkich polskich przewoźników z tytułu przewozu turystów zagranicznych. Obserwacja 
ta nie odnosi się do woj. mazowieckiego, co wynika zarówno ze specyfiki ruchu turystycznego 
(np. większego znaczenia podróży służbowych), jak i dużej roli transportu lotniczego powiązanej 
przede wszystkim z lokalizacją w regionie dwóch lotnisk międzynarodowych. Pozostałe środki 
transportu publicznego, w tym pasażerski transport lądowy i kolejowy, odgrywają w odniesieniu 
do cudzoziemców odwiedzających woj. mazowieckie śladowe znaczenie.

Duże znaczenie podróży służbowych powoduje, że udział deklarowanych wydatków nie-
rezydentów na usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne oraz usługi agencji turystycznych 
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rozumiane jako marża biur podróży organizujących turystykę przyjazdową do Polski wyniósł 
w woj. mazowieckim zaskakująco mało (por. tab. 1). Z kolei relatywnie niski udział produktów po-
zostałych (poza CPT) jest zrozumiały i wynika z odmiennej struktury ruchu turystycznego, w tym 
z mniejszego znaczenia przyjazdów jednodniowych, oraz wyższych cen (zwłaszcza w Warszawie), 
które nie sprzyjają robieniu zakupów. 

Rola ośrodka stołecznego, jakim jest Warszawa, zachęca do zbadania, jaki udział w oszaco-
wanym spożyciu turystycznym na terenie całego województwa przypada na wydatki poniesione 
w stolicy. Jednak takie oszacowanie było możliwe wyłącznie w odniesieniu do nierezydentów. 
W 2012 r. spożycie turystyczne nierezydentów w Warszawie oszacowano na poziomie 2894,6 mln zł 
(blisko 90% spożycia dla całego województwa); jego strukturę ilustruje rysunek 2. Zwraca uwagę 
większy udział usług gastronomicznych i pasażerskiego transportu lotniczego, mniejszy natomiast 
– produktów z grupy „pozostałe”. Zarówno w odniesieniu do CPT, jak i pozostałych produktów 
i usług nabywanych przez odwiedzających w spożyciu turystycznym województwa zdecydowanie 
dominują wydatki poniesione na terenie Warszawy.
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rysunek 2. Spożycie produktów turystycznych na terenie województwa mazowieckiego  

według miejsca poniesienia: nierezydenci

Źródło: RRST dla woj. mazowieckiego 2012.

Jeśli chodzi o spożycie turystyczne rezydentów na terenie woj. mazowieckiego, oszacowano 
je na poziomie 3446 mln zł, z czego 1783,4 mln zł (51,8%) przypadło na wydatki gospodarstw 
domowych, pozostałą część stanowi zużycie pośrednie (tzn. wydatki na podróże służbowe). Wśród 
wydatków gospodarstw domowych podstawowe znaczenie miały w 2012 r. charakterystyczne 
produkty turystyczne (CPT); oszacowano je na poziomie 1026,4 mln zł, co stanowiło ok. 57,6% 
ogółu spożycia turystycznego tej grupy konsumentów. Szczególnie istotne pozycje CPT to usłu-
gi gastronomiczne (30,1% wydatków), noclegowe (20,3%) i transport (łącznie z opłatami lotni-
skowymi – 24,3% CPT). W woj. mazowieckim w transporcie rezydentów największe znaczenie 
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miały przewozy lotnicze, następnie lądowe pozostałe i kolejowe. Zwraca uwagę duże znaczenie 
wydatków na usługi świadczone przez organizatorów i pośredników (18,7% CPT). Trzeba jednak 
pamiętać, że są to produkty wytwarzane przez „sieciowe rodzaje działalności, a więc ich wysoki 
udział jest efektem lokalizacji tego typu przedsiębiorstw w woj. mazowieckim.

Produkty związane z turystyką i produkty pozostałe stanowiące 42,4% łącznego spożycia 
gospodarstw domowych rezydentów to przede wszystkim wydatki związane z zakupami dokona-
nymi na terenie województwa oraz koszty paliw. Strukturę całego spożycia tej grupy konsumen-
tów przedstawiono na rysunku 3. Warto wspomnieć, że wśród wydatków związanych z podróżami 
służbowymi rezydentów dominowały zakupy paliw (39,6% ogółu zużycia pośredniego), usługi 
noclegowe (25,7%) oraz transport kolejowy (16,7%).
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Źródło: RRST dla woj. mazowieckiego 2012.

Podobnie jak w odniesieniu do RST dla całego kraju warto przeanalizować, które rodzaje po-
dróży wywołują popyt na określone typy produktów. Zestawienie takie w odniesieniu do podróży 
nierezydentów, gospodarstw domowych rezydentów i pozostałych elementów spożycia turystycz-
nego (tj. głównie podróży służbowych) przedstawiono na rysunku 4. W woj. mazowieckim w 2012 
r. usługi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne oraz w zakresie transportu lotniczego nabywa-
ne były przede wszystkim przez nierezydentów (odpowiednio: 72,4%, 74,1% i 79,1%), natomiast 
usługi agencji turystycznych oraz zakupy artykułów spożywczych – przez gospodarstwa domowe 
rezydentów (odpowiednio: 63,5 i 77,9%). Jeśli chodzi o pozostałe usługi transportu pasażerskiego 
(poza transportem lotniczym), w 2012 r. w woj. mazowieckim podstawową grupę klientów mię-
dzymiastowych przewozów kolejowych i transportu lądowego stanowili uczestnicy podróży służ-
bowych (odpowiednio: ok. 84 i 61% spożycia). Również zakupy paliw dokonywane były w przewa-
żającej mierze przez podróżujących służbowo (ok. 71,4%).
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rysunek 4. Spożycie produktów turystycznych według rodzajów podróży: wojojewództwo mazowieckie, 2012 rok

Źródło: RRST dla woj. mazowieckiego 2012.

Omawiając wyniki pilotażowego RRST za 2012 r. dla woj. mazowieckiego, warto zwrócić 
uwagę na odmienną strukturę spożycia według produktów w stosunku do oszacowanej dla całego 
kraju. Jest ona bardziej korzystna dla sektora turystycznego, niż to ma miejsce w odniesieniu do 
całej Polski, na co wskazuje przede wszystkim większy udział charakterystycznych produktów 
turystycznych, a tym samym mniejsze znaczenie zakupów dokonywanych przez odwiedzających. 
Odmienna struktura wydatków wynika z kilku uwarunkowań, wśród których należy wskazać 
przede wszystkim na: 1) duże znaczenie wydatków cudzoziemców; 2) duże znaczenie wydatków 
osób podróżujących służbowo (zarówno rezydentów, jak i nierezydentów), charakteryzujących się 
wyższymi wydatkami jednostkowymi; 3) lokalizację na terenie województwa dwóch międzyna-
rodowych lotnisk pasażerskich; 4) mniejsze znaczenia jednodniowych wizyt cudzoziemców od lat 
wykazujących skłonność do dużych wydatków na zakupy; 5) oraz – co jest z pewnością nie bez 
znaczenia, a co nie zostało poddane odpowiednio szczegółowemu badaniu – wyższemu poziomowi 
cen. W grupie charakterystycznych produktów turystycznych należy zwrócić uwagę na bardzo 
duże znaczenie usług gastronomicznych, zwłaszcza w Warszawie.

Dyskusja i podsumowanie
Doświadczenia w zakresie analizy spożycia turystycznego dla woj. mazowieckiego pozwalają 

zwrócić uwagę, że o ile od strony koncepcyjnej uporządkowanie problemu spożycia turystycznego 
na poziomie NUTS 2, tj. dla województwa, jest spójne z metodologią RST dla całego kraju i nie bu-
dzi poważniejszych zastrzeżeń, o tyle empiryczne oszacowanie spożycia zarówno w wymiarze ilo-
ściowym, jak i wartościowym jest trudne z uwagi na duże wymagania co do zakresu i stopnia dez-
agregacji danych. Należy podkreślić, że dostępne badania spożycia turystycznego nie dostarczyły 
bezpośrednio informacji niezbędnych do sporządzenia RRST dla województwa. Dla roku 2012 
największy zakres informacji można było uzyskać z badania przyjazdów cudzoziemców, uczest-
nictwa w turystyce mieszkańców Polski (badania IT) oraz budżetów gospodarstw domowych. 
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Wykorzystanie danych z wyżej wspomnianych badań wymagało rozwiązania kilku proble-
mów, wśród których do najważniejszych należał brak pełnych informacji na temat wielkości spo-
życia turystycznego gospodarstw domowych, ponieważ: 1) żadne z badań krajowych nie obejmuje 
podróży jednodniowych, nie określa także globalnej wielkości wydatków na podróże turystycz-
ne poniesionych przez gospodarstwa domowe; 2) spożycie turystyczne odwiedzających jedno-
dniowych można oszacować jedynie w odniesieniu do przyjazdów z zagranicy; 3) brak danych 
uniemożliwił również podjęcie problemu oszacowania wartości usług noclegowych świadczo-
nych w drugich domach. Trudności te z różną siłą uwidoczniły się w trakcie szacowania spożycia 
turystycznego głównych grup konsumentów i w konsekwencji spowodowały pewne zubożenie 
wyników analizy w stosunku do zamierzonych. Brak danych nie pozwolił także na zaplanowane 
wyróżnienie podregionu statystycznego miasta Warszawy, co byłoby w pełni uzasadnione z uwagi 
na silne zróżnicowanie województwa ze względu na rozmieszczenie bazy noclegowej, zamożność 
mieszkańców oraz pełnione funkcje gospodarcze, społeczne i polityczne. Okazało się to możliwe 
wyłącznie w odniesieniu do spożycia nierezydentów oszacowanego na podstawie wieloletnich ba-
dań zagranicznej turystyki przyjazdowej realizowanych przez IT.

Podsumowując, można stwierdzić, że dostępne źródła informacji pozwalają na oszacowanie 
wielkości spożycia w regionie na potrzeby RRST, chociaż konieczne było szerokie wykorzystanie 
podejścia z „góry w dół”, co może zniekształcać uzyskany obraz. Jeśli chodzi o benchmarking, to 
obecnie możliwy jest jedynie w odniesieniu do wyników dla całego kraju, ponieważ brak podob-
nych oszacowań dla innych województw. Podobnie niemożliwe jest obecnie śledzenie dynamiki 
zmian. Uzyskany obraz daje jednak szerokie możliwości analityczne w odniesieniu do wybranych 
segmentów rynku, co częściowo zaprezentowano w opracowaniu. Najważniejszym aspektem ta-
kiego podejścia do szacowania spożycia turystycznego jest pokazanie związku między ruchem 
turystycznym a wynikami i lokalizacją przedsiębiorstw z poszczególnych rodzajów działalności. 
Przedstawione oszacowania są też podstawą do szacowania wkładu turystyki w PKB i zatrudnie-
nie w województwie. Słabą stroną takiej analizy jest uzależnienie wyników od dostępności i ja-
kości danych statystycznych na poziomie województw, a także wrażliwość wyników na wszelkie 
zmiany w tym zakresie, np. zmianę metody badań.
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Assessment oF tourism consumption  
– empiricAl eViDence From regionAl tourism sAtellite 
Account For mAzoViAn VoiVoDeship

Keywords  the regional tourism satellite account, tourism consumption, Mazovian voivodeship

Abstract The purpose of this study is to identify if and to what extent compilation of the regional tourism 
satellite account (RTSA) can provide insight into the role of tourism consumption as a driver of 
economic development. The issue has been discussed from the perspective of the RTSA outcomes 
for Mazovian voivodeship. The study embraces presentation of the RTSA methodology developed 
for Poland and available sources of statistical information that can be employed for its compilation. 
The RTSA for Mazovian voivodeship was the first attempt of its implementation. It has revealed that 
significant gaps in statistical data make the vast application of the “top down” approach unavoidable. 
That may result in a biased picture of the regional conditions. Nevertheless the RTSA has provided 
detailed picture of the tourism consumption contribution to the voivodeship’s economy and the share 
of particular segments of demand in this process.
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Słowa kluczowe turystyka jidysz-kulturowa, formy turystyki, Warszawa, wyniki badań

Streszczenie W opracowaniu wskazano formy turystyki kulturowej opartej na pozostałościach kultu-
ry żydowskiej w Warszawie. Dokonano charakterystyki form turystyki jidysz-kulturo-
wej. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród uczestni-
ków różnych imprez kultury żydowskiej. Z badań wynika, że kultura żydowska nadal 
postrzegana jest dość stereotypowo, nie jest wystarczająco promowana i niewystarczają-
co jest wykorzystana dla celów turystycznych. 

Wprowadzenie
Historia Żydów w Warszawie sięga XIV w. Na przestrzeni wieków funkcjonowali oni 

w społeczeństwie polskim, zachowując równocześnie odrębność kulturową, religijną, a czasem 
podlegając pełnej asymilacji. Ich przywileje i prawa były wielokrotnie rozszerzane oraz ograni-
czane. W konsekwencji okazuje się, że na przełomie XIX i XX w. liczba ludności w Warszawie 
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sięgała ok. 700 tys. mieszkańców, spośród których prawie 40% stanowili Żydzi (www.izrael.ba-
dacz.org). Jak pisze Janowski (2009, s. 20) „dzielnica najbardziej kipiąca życiem ze wszystkich 
dzielnic Warszawy to dzielnica drobnego handlu i domowego przemysłu niezliczonych rodzin 
żydowskich”. Żydzi zamieszkiwali głównie północną część miasta, przy ulicach: Pawiej, Gęsiej, 
Dzielnej, Franciszkańskiej, Miłej, Muranowskiej, Świętojerskiej, Nalewek, Targowej oraz przy pla-
cu Muranowskim i placu Grzybowski, a także w okolicach Dworców Wileńskiego i Wschodniego 
(Gdowski, 2011; Małkowska-Bieniek, 2009, s. 29–62). 

Kultura jidysz może być wykorzystywana w rozwoju różnych form turystyki, w tym „dark” 
turystyki (Komsta, 2013, s. 41–65). Wykorzystywana jest również w rozwoju turystyki etnicznej 
obejmującej „podróże osób tej samej grupy etnicznej (Kurek, 2011, s. 214). Oprócz obozów zagłady 
i grobów cadyków zwiedzane są także miejsca noszące ślady życia przodków (świątynie, zabudowa 
mieszkalna). Z uwagi na burzliwą historię naszego kraju, a szczególnie okres II wojny światowej 
i powojenną, nieprzychylną Żydom politykę władz państwowych, śladów tych pozostało niewiele. 

Kultura żydowska może być atrakcyjna nie tylko dla osób pochodzenia żydowskiego, ale też 
dla innych grup odbiorców, czego dowodem jest rosnąca popularność festiwali kultury żydowskiej. 
Wyrazistość tej kultury sprawia, że można ją analizować w kontekście wyselekcjonowanej formy 
turystyki kulturowej. Autorka pokusiła się również o zaproponowanie terminu „turystyka jidysz-
-kulturowa”, który pozwoli na odniesienie terminu kultura tylko do kultury żydowskiej. Można ją 
zdefiniować jako formę turystyki, w której głównym celem jest poznanie materialnej i duchowej 
kultury żydowskiej. 

Celem badań było określenie sposobu postrzegania kultury żydowskiej przez osoby uczestni-
czące w wydarzeniach związanych z tą kulturą oraz ocena atrakcyjności kultury jidysz dla rozwoju 
turystyki. 

Przyjęte w badaniach problemy badawcze zostały sformułowane w postaci następujących 
pytań:

1. Jakie formy turystyki jidysz-kulturowej można wyodrębnić?
2. Jakie elementy kultury żydowskiej znajdują się w Warszawie?
3. Jaka jest ocena poszczególnych elementów kultury żydowskiej przez respondentów?
4. czy w ocenie respondentów kultura żydowska jest właściwie komunikowana potencjalnym 

odbiorcom?

metody badawcze i źródła danych 
W opracowaniu wykorzystano źródła wtórne w postaci publikacji, które pozwoliły przede 

wszystkim na zapoznanie się z historią Żydów warszawskich i pamiątkami ich życia w stolicy.
Badania empiryczne1 z wykorzystaniem wywiadu według kwestionariusza zawierającego 

17 pytań przeprowadzono wśród osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych realizowanych 

1 Badania empiryczne zostały przeprowadzone przez Agnieszkę Kowalczyk na potrzeby pracy mag-
isterskiej nt. Możliwości wykorzystania spuścizny żydowskiej na potrzeby rozwoju turystyki kulturowej 
w Warszawie, napisanej pod moim kierunkiem w 2015 r. na kierunku TiR w SGGW w Warszawie.
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w następujących terminach: 25 sierpnia 2014 r. podczas wydarzenia „Spacer ulicami Żydowskiej 
Pragi”; 31 sierpnia 2014 r. podczas wykładu „Tajemnice Mykwy”, zwiedzania łaźni w podziemiach 
Synagogi im. Nożyków oraz podczas pokazów kulinarnych żydowskich specjałów i koncertu na 
placu Grzybowskim; 1–4 listopada 2014 r. podczas zwiedzania wystawy stałej w Muzeum Historii 
Żydów Polskich. Łącznie badaniami objęto 121 osób.

rodzaje turystyki jidysz-kulturowej
Walory kulturowe są ważnym elementem produktu turystycznego oraz istotnym czynnikiem 

rozwoju turystyki, nie tylko kulturowej. Turystyka kulturowa, nazywana też kulturalną (Mikos 
v. Rohrscheidt, 2008), związana jest z wyjazdami w celu poznania kultury materialnej i ducho-
wej danego obszaru i żyjących na nim ludzi. Przegląd definicji turystyki kulturowej zawierają 
opracowania m.in.: Gwareckiego (2001), Barbier (2005), Małek (2003), Kowalczyka (2008), 
Szczepankiewicz-Battek i Dąbrowskiej (2010), Kurka (2011). Gaworecki (2001, s. 84) określa ją 
jako „turystykę wakacyjną o motywacji kulturalnej”. Kowalczyk (2008, s. 13–14) proponuje dwo-
jakie określenie turystyki kulturowej: w ujęciu wąskim „jako zespół zachowań turystów z ich 
autentycznym zainteresowaniem dziedzictwem kulturowym (…) oraz ich uczestnictwem w sze-
roko rozumianym współczesnym życiu kulturalnym”, a w szerokim jako „wszystkie formy za-
chowań turystów, gdyż leżące u ich podstaw potrzeby i preferencje zawsze wynikają z zachowań 
o charakterze kulturowym (np. posiadanego przez nich systemu wartości) niezależnie od tego, czy 
zachowania te wynikają z zainteresowania turystów tzw. walorami kulturowymi, czy też innego 
rodzaju walorami turystycznymi (np. przyrodniczymi)”. UNWTO (Richards, 2011, s. 13) definiu-
je turystykę kulturową jako „podróże podejmowane z motywacji kulturowej takie, jak wyprawy 
studyjne związane z wystawianiem sztuki, wycieczki kulturalne, podróże w celu wzięcia udziału 
w festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych, zwiedzanie miejsc i monumentów, wyprawy 
dla zapoznania się z przyrodą, folklorem i sztuką oraz pielgrzymki”. Wartą przytoczenia defini-
cję turystyki kulturowej proponuje Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Edukacji w Turystyce 
i Wypoczynku, według której turystyka kulturowa to „wszelkie podróże ludzi ukierunkowane na 
atrakcje kulturalne, znajdujące się poza ich miejscem zamieszkania, podejmowane z zamiarem ze-
brania nowych informacji i doświadczeń dla zaspokojenia swoich potrzeb kulturalnych” (ATLAS, 
European Association for Tourism and Leisure Education, 2006, s. 5). 

Do głównych motywów uprawiania turystyki kulturowej zalicza się (Jędrysiak, 2008, s. 10): 
poznanie nowych miejsc, społeczności, kultur, zainteresowanie historią i sztuką (architektura, ma-
larstwo), uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, pobudki sentymentalno-et-
niczne, przesłanki religijne.

Biorąc pod uwagę wymienione motywy oraz pamiętając o tym, że przedmiotem zaintereso-
wań badawczych autorki jest kultura jidysz oraz możliwości jej wykorzystania w turystyce, wyod-
rębniono węższe, bardziej homogeniczne formy turystyki jidysz-kulturowej (rys. 1). 
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rysunek 1. Formy turystyki jidysz-kulturowej

Źródło: opracowanie własne.

Intencją autorki była próba uporządkowania elementów kultury i motywów podróży tak, aby 
można było wyodrębnić spójne, łatwiejsze do identyfikowania formy turystyki kulturowej. 

Z turystyką muzealną mamy do czynienia wówczas, kiedy głównym przedmiotem zaintere-
sowania turysty są zbiory muzealne i/lub sposób eksponowania tych zbiorów. W naszym przypad-
ku jest to Muzeum Historii Żydów Polskich uznawane za jedno z ciekawszych obiektów muzeal-
nych w Warszawie. Do obiektów muzealnych zaliczane są też obiekty sakralne. W tym przypadku 
przedmiotem zainteresowania może być Synagoga im. Nożyków przy ul. Twardej.

Turystyka literacka to „wyjątkowa podróż, która obejmuje przestrzeń opisaną w twórczości, 
miejsca życia i przebywania twórcy, muzea biograficzne, tablice pamiątkowe, pomniki, cmenta-
rze. Wiąże się to z poszukiwaniem rzeczywistych miejsc opisanych w utworze, spacerowaniem 
tymi samymi ścieżkami co bohaterowie, a także konfrontacją literackich plenerów z realną prze-
strzenią” (Wawrzyniak, 2010, s. 17). W ramach turystyki literackiej można wyodrębnić tzw. tu-
rystykę biograficzną, która polega na podróżach do miejsc związanych z danym pisarzem czy 
poetą (Wyszowska, 2008, s. 22).W przypadku Warszawy należy wspomnieć o postaciach Janusza 
Korczaka (Henryka Goldszmita), Juliana Tuwima, Bolesław Leśmiana (Lesmana), Jana Brzechwy 
(Jana Wiktora Lesman) czy Antoniego Słonimskiego, którzy żyli i pracowali w Warszawie. 

Wyjazdy językowe, które można określić mianem turystyki lingwistycznej, mają zwykle 
mocno wyeksponowany wymiar poznawczy, i to zarówno w zakresie kultury nieożywionej (za-
bytki, muzea), jak i ożywionej (udział w imprezach kulturalnych, poznanie sposobu życia lokalnej 
społeczności), co stanowi przesłankę do zaliczenia ich do turystyki kulturowej. Najczęściej odby-
wają się w kraju, w którym dany język jest uznany za urzędowy (Kurek, 2011, s. 228). Przesłanką 
do wyodrębnienia tej formy turystyki w Warszawie są kursy i lektoraty językowe prowadzone 
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przez Centrum Kultury Jidysz, w których mogą brać udział nie tylko osoby pochodzenia żydow-
skiego, ale i inni zainteresowani poznaniem języka hebrajskiego. 

Duże miasta są miejscem realizacji różnych form turystyki, w tym przede wszystkim bizne-
sowej, rozrywkowej i kulturowej. Jak podaje Kowalczyk (2005, s. 181), „funkcja kulturalna miast 
była jednym z głównych czynników przyciągających do miast turystów. W XVIII–XIX w. było 
tak w przypadku Londynu, Berlina, Wiednia czy Sankt-Petersburga”. Również obecnie magnesem 
przyciągającym turystów do wielu miast jest właśnie kultura, np. Wenecja i Werona (Włochy), 
Walencja i Pampeluna (Hiszpania) czy Salzburg (Austria). Poza obiektami muzealnymi atrakcją dla 
turystów są wydarzenia kulturalne, w tym przedstawienia teatralne, premiery filmowe czy festiwa-
le. Zniszczenia Warszawy w okresie II wojny światowej sprawiają, że klimat żydowskich enklaw 
uległ zatraceniu (w przeciwieństwie do Lublina czy krakowskiego Kazimierza). Ślady dawnego 
żydowskiego mieszczaństwa znajdujemy na placu Grzybowskim czy przy ul. Próżnej. O kulturze 
ludności żydowskiej przypomina też Festiwal Warszawa Singera, który miał już 12 edycji. 

Turystyka kulinarna definiowana jest przez Hall jako „wszelkie podróże do miejsc wy-
twarzania produktów żywnościowych, festiwali kulinarnych lub restauracji w celu degustacji po-
traw lub próbowania specjalnych specjałów” (Kurek, 2001, s. 223) (Współcześnie związana jest 
z podróżami, w których jedzenie i picie [i wszystko co jest związane z ich przygotowaniem] jest 
atrakcją samą w sobie i obejmuje podróże w celu poznania: tradycyjnych potraw regionalnych, 
tradycyjnych potraw narodowych, nowości kulinarnych, dzieł rąk wybitnych kucharzy i cukierni-
ków, lokalnych, regionalnych i narodowych trunków, produktów objętych ochroną w ramach prze-
pisów UE [Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana 
Tradycyjna Specjalność]).

Poznanie dotyczy nie tylko samego produktu finalnego (w przypadku żywności przetworzo-
nej), ale również technologii jego przygotowania. Przyczyn coraz większej popularności turystyki 
kulinarnej Žuromskaite (2009, s. 22) upatruje m.in. w tym, że spożywanie posiłków jest dla czło-
wieka koniecznością. Również turyści w czasie podróży to czynią. Jedzenie jest jedną z ulubionych 
rozrywek turystów. Regionalna kuchnia jest coraz częściej jednym z głównych motywów wyboru 
destynacji turystycznej. Jest to forma turystyki mało podatna na sezonowość, co więcej – poja-
wiające się w określonych sezonach warzywa i owoce pozwalają na zróżnicowanie oferty. Jest 
to rodzaj turystyki dla wszystkich grup wiekowych odbiorców. Kuchnia wpływa pozytywnie na 
odczucia turysty. 

Dla uczestnika turystyki kulinarnej ważna jest jakość spożywanych produktów, miejsce, 
w którym to czyni (renomowana restauracja, obiekt utrzymany w regionalnej lub narodowej sty-
lizacji), oraz renoma szefa kuchni (czasem właściciela). W wielu stołecznych restauracjach można 
zjeść dania kuchni koszernej, są też restauracje specjalizujące się w tej kuchni (np. Pod Samsonem 
przy ul. Freta). 

Nieco kontrowersyjną formą turystyki kulturowej jest tanatoturystyka (dark tourism). 
Definiowana jest ona jako „podróże o charakterze poznawczym lub poznawczo-religijnym do miejsc 
dokumentujących i upamiętniających śmierć” (Michalska-Dudek, Przeorek-Smyka, 2009, s. 472–
473). W jej ramach można wyodrębnić następujące formy (Michalska-Dudek, Przeorek-Smyk, 
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2009, s. 474): podróże do miejsc egzekucji (np. Tower of London), podróże do miejsce masowe-
go ludobójstwa (np. hitlerowski obozy zagłady w Oświęcimiu, Treblince), podróże do miejsc ka-
tastrof, kataklizmów, ataków terrorystycznych, wypadków i zamachów na znane postaci świata 
polityki, biznesu czy sztuki (np. strefa upamiętniająca ofiary zamachu terrorystycznego na WTC 
11 września 2001 r.), podróże do miejsc przestrzeni sepulkralnej, w tym cmentarze, krypty, kata-
kumby (np. Cmentarz Powązkowski, piramidy w Gizie, Kaplica czaszek w Czermnej), podróże do 
mauzoleów i muzeów (np. londyńskie muzeum Kuby Rozpruwacza, Mauzoleum Lenina na placu 
czerwonym w Moskwie), uczestnictwo w wydarzeniach związanych z przestrzenią śmierci (ob-
chody Wielkanocy w Kalwarii Zebrzydowskiej). 

Jak zauważa Tanaś (2006, s. 96), „tanatoturystyka poprzez prawidłową i moralnie słuszną 
interpretację miejsc upamiętniających i dokumentujących śmierć winna pełnić istotną funkcję 
edukacyjno-wychowawczą, kreującą rozumnych i świadomych turystów oraz etyczne i moralne 
zachowania. Powinna wychowywać poprzez poznanie, doświadczenie, przeżycie i dialog”. Rozwój 
tej formy turystyki uzależniony jest głównie od czynników społecznych i wymaga szczególnego 
wyczucia, aby nie doprowadził do moralnej i społecznej degradacji. Trudno się jednak oprzeć wra-
żeniu, że z uwagi na tragiczną historię Żydów warszawskich, w tym przede wszystkim powstanie 
w getcie i jego ostateczną likwidację, zwiedzanie elementów materialnych tej kultury mieści się 
często w obszarze tantoturystyki. 

Główne elementy kultury jidysz w Warszawie
Kultura obejmuje zarówno elementy materialne (budynki i budowle), jak i niematerialne (li-

teratura, wierzenia, język). Ciekawym przejawem kultury niematerialnej jest język jidysz oraz 
muzyka. Język jidysz tradycyjnie zapisywany jest w alfabecie hebrajskim, choć można znaleźć 
przykłady w alfabecie łacińskim będące transkrypcją fonetyczną z uwzględnieniem ortografii 
właściwej dla danego języka. O popularności muzyki żydowskiej mogą świadczyć poświęcone jej 
imprezy, np. Festiwal Nowa Muzyka Żydowska. 

Burzliwa historia polskich ziem, a szczególnie zniszczenia II wojny światowej, w znacznym 
stopniu zubożyły dziedzictwo, przede wszystkim materialne, w tym obiekty kultury żydowskiej. 
Spustoszenia dokonały lata powojenne, w których nawet cmentarze nie zawsze były wystarczają-
co chronione przed zniszczeniem. To właśnie cmentarze są świadkami historii, ale często są też 
miejscem występowania pięknych, zabytkowych nagrobków czy kaplic. Do głównych obiektów 
kultury jidysz w Warszawie należy wpisany do rejestru zabytków cmentarz przy ul. Okopowej. 
Na powierzchni prawie 34 ha pochowanych jest ok. 250 tys. osób i znajduje się na nim 150 tys. 
nagrobków (macew). Najstarszy pochówek miał tam miejsce na początku XIX w. Pomimo znacz-
nych zniszczeń cmentarz ten zachował swój pierwotny układ. Mniej łaskawie obeszła się historia 
z żydowskim cmentarzem na Bródnie („Kirkutem Praskim”). Teren cmentarza został w latach 80. 
XX w. ogrodzony i odtworzono tylko kilka grobów (Bergman, 2000). 

Poza cmentarzami śladami materialnej i duchowej kultury żydowskiej w Warszawie są 
(Zabytki kultury…; www.jewish.org.pl):
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1. Żydowski Dom Sierot im. Janusza Korczaka – żydowski dom dziecka prowadzony 
przez Korczaka w latach 1913–1942, zlokalizowany przy ul. Jaktorowskiej 6 (wcześniej 
Krochmalna 92). W czasie wojny zniszczeniu uległ strych budynku, którego nie odbudowano 
już w takim samym kształcie. Przed budynkiem znajduje się popiersie Janusza Korczaka 
– dzieło Ksawerego Dunikowskiego. Historia doktora Korczaka i jego podopiecznych była 
inspiracją dla pisarzy i filmowców (np. film Korczak w reżyserii A. Wajdy z 1990 r.).

2.  Ulica Ludwika Zamenhoffa – położona na Muranowie ulica nosząca imię polskiego lekarza 
żydowskiego pochodzenia, twórcy międzynarodowego języka esperanto. Wzdłuż ulicy 
znajdują się liczne ślady kultury żydowskiej: Pomnik Bohaterów Getta (jedenastometrowe 
dzieło Natana Rapaporta wykonane według projektu Marka Suzina, usytuowane w okolicy 
najcięższych w czasie powstania w getcie walk), Stary Pomnik Bohaterów Getta, Pomnik 
Szmula Zygielbojma, Trakt Pamięci i Męczeństwa Żydów (zespół kamiennych form 
pamiątkowych rozmieszczonych w miejscach związanych z wydarzeniami i ludźmi w getcie 
warszawskim) oraz kamień upamiętniający Żegotę (Radę Pomocy Żydom, humanitarną 
organizację podziemną, która pomagała Żydom w gettach i poza nimi), tablica pamiątkowa 
w miejscu, gdzie stał dom, w którym mieszkał Zamenhof (Zamenhofa 5).

3. Pomnik Umschlagplatz – pomnik w formie muru otaczającego niewielki placyk wzniesiono 
w 1988 r. przy zbiegu ulic Stawki i Karmelickiej. Usytuowano go w pobliżu nieistniejącej 
już rampy kolejowej, z której Niemcy wywozili ludność żydowską do obozu zagłady 
w Treblince.

4. Plac Grzybowski – jego historia sięga XVII w., był miejscem handlu, pracy i życia dużej 
części ludności żydowskiej mieszkającej w stolicy. Ma tu siedzibę założona w 1987 r. 
Fundacja Shalom, która jest miejscem spotkań tradycji ze współczesnością, miejscem 
spotkania kultur żydowskiej i polskiej.

5. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – powstał w 1950 r. Jest to jedyny 
teatr żydowski w Polsce i jeden z dwóch w Europie, w którym wystawiane są spektakle 
w języku jidysz. Od placu odchodzi ul. Próżna, która jest dziś jedyną ulicą na obszarze 
dawnego getta, na której zachowała się typowa zabudowa po obu stronach.

6. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – prace nad projektem muzeum rozpoczęto 
w 1995 r., dla zwiedzających otwarto je w roku 2013. Jest to pierwsza w Polsce publiczno-
prywatna instytucja utworzona wspólnie przez rząd, samorząd terytorialny i organizacje 
pozarządowe (partnerstwo publiczno-prywatne). W Muzeum znajdują się zarówno wystawy 
stałe, jak i sezonowe prezentujące 1000-letnią historię Żydów na ziemiach polskich. 

7. Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, którego XII edycja odbywała się w tym 
roku. W ramach Festiwalu można się zapoznać nie tylko z muzyką żydowską, sztuką, ale 
również posłuchać opowieści o życiu w przedwojennej Warszawie i trudnych czasach 
w getcie. Można także spróbować specjałów tej kuchni żydowskiej. 
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spuścizna żydowska w ocenie respondentów
Większość respondentów stanowiły kobiety, których udział w próbie wynosił 67,8%. Wiek 

respondentów był zróżnicowany, tj. osoby w wieku 18–25 lat stanowiły 31,7%, 26–35 lat – 25%, 
36–50 lat – 21,7% i powyżej 50 lat – 21,7%. Z uwagi na nadreprezentację kobiet przeważały one 
w niemal każdej grupie wiekowej. Tylko w grupie wiekowej 36–50 lat udział mężczyzn był nieco 
wyższy i wynosił 53,8% tej grupy wiekowej. Pod względem poziomu wykształcenia respondenci 
byli w mniejszym stopniu zróżnicowani. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem 
wyższym (56,3%) i średnim (35,3%). Pozostałe osoby deklarowały wykształcenie zasadnicze za-
wodowe (5%) i podstawowe (3,4%). Z uwagi na przyjętą problematykę badań istotne jest również 
to, czy respondenci mają żydowskie korzenie. Tylko 11,9% ankietowanych zadeklarowało istnienie 
korzeni żydowskich w swojej rodzinie. 

Respondenci w znakomitej większości (77,5%) ocenili spuściznę kultury żydowskiej jako in-
teresującą. Największe nią zainteresowanie okazywali ankietowani z wykształceniem wyższym. 
Przeciwnego zdania było tylko 1,7% badanych, pozostali nie mieli zdania. Przedmiotem zaintere-
sowań badawczych były najskuteczniejsze formy promocji kultury żydowskiej (rys. 2).
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rysunek 2. Najskuteczniejsze formy promocji spuścizny żydowskiej w ocenie respondentów (%) 

Źródło: badania własne.

Najbardziej skuteczne w ocenie respondentów formy promocji spuścizny żydowskiej to re-
klama w telewizji, radio i na bilbordach (rys. 2). Zaskakujący jest niewielki udział wskazań, jaki 
uzyskał internet. Badani docenili też rolę festiwali oraz edukacji w procesie promocji kultury ży-
dowskiej. Niemal 3/4 respondentów (73,3%) uznało, że kultura żydowska powinna być w więk-
szym stopniu promowana. 

Żydzi jako społeczność i ich kultura kojarzą się ankietowanym przede wszystkim z muzyką 
(12,6%) i holokaustem (9,7%). W kategorii „inne” znalazły się: jatki, handel, elementy związane 
z wyglądem zewnętrznym oraz nazwiska znanych osób pochodzenia żydowskiego (rys. 3). 
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rysunek 3. Skojarzenia respondentów z kulturą i społecznością żydowską (%)

Źródła: badania własne. 

Respondenci zostali też poproszeni o cenę stosunku Polaków do kultury żydowskiej. Połowa 
respondentów określiła ten stosunek jako obojętny, niemal 1/3 jako zły i bardzo zły (30,8%), a tylko 
pozostałe 19,2% jako dobry i bardzo dobry. 

Pod względem atrakcyjności miejsc związanych z kulturą żydowską najwyżej przez badanych 
oceniony został najnowszy obiekt, tj. Muzeum Historii Żydów Polskich, zaś najniżej sierociniec 
im. Janusza Korczaka (odpowiednio 6,4 i 6,2 pkt oraz 3,7 i 3,8 pkt). Respondenci pochodzenia 
żydowskiego większość miejsc związanych z kulturą żydowską ocenili wyżej niż średnia dla całej 
próby (różnica w ocenach wynosiła od 0,1 do 0,6 p.p.) poza Teatrem Żydowskim i Muzeum Historii 
Żydów Polskich, czyli obiektami bardziej niż pozostałe skomercjalizowanymi (rys. 4). 

Ponad 1/3 respondentów (39,7%) brała udział w wydarzeniu kulturalnym, jakim jest Festiwal 
Singera. Najliczniejsza grupa badanych (42,9%) swój udział w tym Festiwalu uzasadniła zaintere-
sowaniem kulturą żydowską. Niektórzy znaleźli się na nim trochę przypadkowo, czyli poszukiwali 
jakiegoś ciekawego, oryginalnego sposobu spędzania czasu wolnego lub mieli tego czasu w nad-
miarze (po 16,7%) (rys. 5). 

Okazuje się, że głównym źródłem informacji o Festiwalu był internet oraz rodzina i znajo-
mi, na które wskazało odpowiednio po 44% respondentów biorących udział w Festiwalu Singera. 
Co piąty badany wskazał na prasę, 12% na banery reklamowe, a co dziesiąty na radio i telewizję. 
Część respondentów korzystała z kilku źródeł informacji. 
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deklarujących korzenie żydowskie, w skali 1–7, gdzie 1 – ocena najniższa, 7 – najwyższa 

Źródło: badania własne.
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Źródło: badania własne. 

O satysfakcji z uczestniczenia w Festiwalu świadczy fakt, że większość ankietowanych 
(54,3%) zadeklarowała, że w przyszłości „na pewno weźmie udział” w tym wydarzeniu, a kolej-
ne 41,3% wyraziło przypuszczenie, że „być może weźmie udział”. Pomimo relatywnie wysokiej 
oceny, jaką uzyskał Festiwal, nie jest on zdaniem większości badanych (62,5%) wystarczającym 
sposobem na promocję kultury żydowskiej. Przeciwnego zdania był niemal co piąty respondent 
(22,9%), pozostali nie mieli zdania. 
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podsumowanie
Różnorodność walorów kulturowych w dużym stopniu decyduje o rozwoju miejskiej turysty-

ki kulturowej. W przypadku Warszawy z uwagi na ogromne zniszczenia okresu II wojny świato-
wej elementów kultury materialnej zostało niewiele. Ciekawym przykładem ich eksponowania są 
nowe, interaktywne muzea, w tym Muzeum Historii Żydów Polskich. Ludność żydowska, sposób 
jej życia, przejawy jej kultury były na stałe wpisane w krajobraz przedwojennej Polski. Chociaż 
historia nie szczędzi przykładów konfliktów między Polakami i Żydami, to w większości żyli oni 
obok siebie we wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Aktualnie spuścizna kultury żydowskiej nie 
tylko przypomina o tamtych czasach, ale jest również elementem wzbogacającym przestrzeń kul-
turową miast, w tym Warszawy. 

Z zaprezentowanych wyników badań ankietowych wynika, że kultura żydowska kojarzy się 
respondentom przede wszystkim z muzyką i holokaustem. Bez względu na pochodzenie za najbar-
dziej atrakcyjne badani uznali Muzeum Historii Żydów Polskich oraz plac Grzybowski, na którym 
odbywa się Festiwal Singera. Może to być związane z tym, że zarówno Muzeum, jak i Festiwal są 
promowane w mediach i dzięki temu wyżej pozycjonowane w świadomości respondentów. Tylko 
niespełna połowa ankietowanych uczestniczących w Festiwalu Singera uczyniła to z uwagi na 
prywatne i zawodowe zainteresowania, a pozostali trafili tam z różnych, czasem przypadkowych 
powodów. W ocenie aż 62,5% badanych uczestników tego Festiwalu nie jest on wystarczającą for-
mą promocji kultury żydowskiej. 

Można postawić wniosek, że nadal potencjał kultury jidysz nie jest w Warszawie w pełni wy-
korzystany, jednak przy właściwym zagospodarowaniu i promocji mógłby przyciągnąć do stolicy 
turystów nie tylko pochodzenia żydowskiego. Tym bardziej że jak zauważa Rottermund (1999, 
s. 59), jest wzrost zainteresowania zabytkami i instytucjami dziedzictwa narodowego. Przykładem 
jest rosnące z roku na rok zainteresowanie Festiwalem Singera, ofertą Teatru Żydowskiego czy 
Muzeum Historii Żydów Polskich. 

literatura
ATLAS, European Association for Tourism and Leisure Education. (2006). Tourism Trends for Europe, European Travel 

Commission.
Barbier, B. (2005). Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów. Turyzm, nr 15/1–2, 95–120.
Bergman, E. (2000). Żydzi Warszawy. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny. 
Gaworecki, W.W. (2001). Turystyka. Warszawa: PWE.
Gdowski, J. (2011). Długa historia Żydów. Wrocław: Nortom.
Janowski, A. (2009). Warszawa. LTW. 
Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: PWE. 
Komsta, A. (2013). Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce. Turystyka Kulturowa, nr 2, 46–65.
Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, t. 35, 155–197.
Kowalczyk, A. (2008). Współczesna turystyka kulturowa – między tradycja a nowoczesnością. W: A. Kowalczyk (red.), 

Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne) (s. 9–57). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.



84 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35) 

Agata balińska

Małek, J. (2003). Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. Prace i Studia Geograficzne, t. 32, 13–34.
Małkowska-Bieniek, E. (2009). Polskie judaika jako magnes turystyczny. Turystyka Kulturowa, nr 4, 29–62. 
Michalska-Dudek, I., Przeorek-Smyka, R. (2012). „Turystyka smoleńska” przykładem produktu tanatoturystycznego biur 

podróży. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 669, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, 472–473.
Richards, G. (2011). Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. New York–London: Routledge.
Rottermund, A. (1999). O współczesnych poglądach na muzealnictwo. W: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Problemy za-

rządzania sferą kultury i turystyki (s. 53–63). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
Szczepankiewicz-Battek, J., Dąbrowska, M. (red.). (2010). Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych. 

Legnica: Wyd. PWSZ w Legnicy.
Tanaś, S. (2006). Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicz turystyki kulturowej. Peregrinus Cracoviensis, z. 17, 85–100. 
Wawrzyniak, M. (2010). Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi. Turystyka Kulturowa, 

nr 3, 16–29.
www.jewish.org.pl (20.10.2015).
Wyszowska, I. (2008). Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy. Turystyka Kulturowa, nr 1, 22–33.
Zabytki kultury żydowskiej w Warszawie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Pobrane z: www.ceo.org.pl (20.10.2015).
Žuromskaite, B. (2009). Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie. Turystyka Kulturowa, nr 12, 21–32.

WArsAW As the reception AreA oF the yiDDish  
– culturAl tourism

Keywords  tourism, Yiddish-cultural forms of tourism, Warsaw, research results

Abstract  The aim of the article was to identify forms of cultural tourism based on the remains of Yiddish 
culture in Warsaw. It has been made the characteristics of forms of the Yiddish-cultural tourism. 
The results of empirical research conducted among participants in the various events of Jewish 
culture. Research shows that Yiddish culture is still seen quite stereotypically, is not sufficiently 
promoted and exploited for tourist purposes.
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Słowa kluczowe obszary miejskie, aktywność turystyczna, aktywność rekreacyjna

Streszczenie Obszary miejskie są ważnym miejscem realizacji aktywności turystycznej i rekreacyj-
nej (nie tylko mieszkańców, ale także turystów), integrują bowiem funkcję turystyczną 
i funkcję rekreacyjną, a podnoszenie i zapewnienie odpowiednich możliwości rekreacji 
zarówno aktywnej, jak i biernej, dbałość o walory i zagospodarowanie turystyczne mogą 
przyczyniać się do poprawy atrakcyjności turystycznej aglomeracji miejskiej i poprawy 
jakości życia mieszkańców. 
Celem artykułu jest identyfikacja aktywności turystycznych i rekreacyjnych podejmow-
anych przez turystów odwiedzających Szczecin – w Szczecinie i innych miastach.

Wprowadzenie
Obszary miejskie są ważnym miejscem realizacji aktywności turystycznej i rekreacyjnej (za-

równo mieszkańców, jak i turystów). Głównym czynnikiem przyciągającym ruch turystyczny do 
miast są atrakcje turystyczne w postaci zabytków architektury czy obiektów kulturalnych, ponadto 
obiekty hotelowe i gastronomiczne, a także różne przejawy życia społecznego i gospodarczego 
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miasta wynikające z jego funkcji centralnych. Coraz częściej turyści podczas pobytu w obsza-
rach miejskich realizują również różne formy aktywności rekreacyjnej, gdyż w sytuacji stałego 
wzrostu tempa życia ważna jest możliwość podejmowania aktywności rekreacyjnych zarówno 
w miejscu stałego zamieszkania, jak i podczas wyjazdów turystycznych (nawet niezbyt długich). 
Atrakcyjność tego typu aktywności wzrasta, jeśli można ją realizować w przyjaznym i ciekawym 
otoczeniu, a zarazem nowoczesnym stylu obejmującym urozmaiconą aktywność ruchową człowie-
ka pozwalającą na zachowanie kondycji i zdrowia do późnego wieku. 

Szczecin jest miastem atrakcyjnym zarówno z punktu widzenia turystyki, jak i rekreacji. 
Turystyce sprzyja duża liczba zabytków kultury materialnej, muzea, tereny portowe, interesujący 
układ przestrzenny miasta i jego zabudowa, a także odbywające się cyklicznie imprezy masowe. 
Zróżnicowane warunki środowiska przyrodniczego, w którym dominujący udział mają obszary 
wodne i zielone (odpowiednio 25 i 20%), w połączeniu z niezbędną infrastrukturą stanowią bazę 
dla rekreacji ruchowej. Walory krajobrazowe i wyjątkowe położenie miasta u ujścia Odry do je-
ziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego, w relatywnie niewielkiej odległości od wybrzeża Morza 
Bałtyckiego i Berlina, podnoszą atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną miasta. 

Celem artykułu jest identyfikacja aktywności turystycznej i rekreacyjnej podejmowanej 
przez turystów w Szczecinie oraz innych obszarach miejskich. 

turystyka i rekreacja na obszarach miejskich
Obszary miejskie pełnią liczne funkcje (administracyjną, przemysłową, medyczną, kultu-

ralną, naukowo-oświatową, uzdrowiskową, handlową), wśród których istotne znaczenie odgry-
wa funkcja turystyczna i rekreacyjna. Przez funkcję turystyczną rozumie się wszelką działalność 
społeczno-ekonomiczną w miejscowości (mieście) lub regionie skierowaną na obsługę turystów, 
z której wynika zdolność do zaspokajania określonych potrzeb turystycznych (Kurek, 2007, s. 40). 
Turyści coraz częściej wybierają obszary miejskie jako miejsce docelowe wyjazdów turystycz-
nych, zarówno krótko-, jak i długookresowych (Żabińska, 2013, s. 133). Według UNWTO miasta 
są celem 3 z 4 głównych wyjazdów turystycznych realizowanych w ciągu roku (Niemczyk, 2013, 
s. 94). Wzmożony ruch turystyczny w danym mieście pobudza rozwój usług niezbędnych do jego 
obsługi. Im więcej turystów odwiedza miasto, tym istotniejszą rolę odgrywa turystyka w jego sys-
temie gospodarczym i tym silniej zaznacza się funkcja turystyczna miasta. Ponadto, obszary miej-
skie są największym generatorem ruchu turystycznego, rosnąca liczba mieszkańców miast oznacza 
bowiem zwiększenie liczby turystów, gdyż to mieszkańcy miast stanowią dominującą grupę wśród 
osób korzystających z wyjazdów turystycznych (Kozak, 2011, s. 133).

Wielkość ruchu turystycznego zależy od atrakcyjności turystycznej miasta, która bazuje 
głównie na elementach o charakterze antropogenicznym, gdyż miasta od początku były postrze-
gane przez pryzmat turystyki poznawczej związanej z ich zabytkowym charakterem oraz różnymi 
aspektami turystyki kulturowej (Derek, 2013). Natomiast standardowe warunki życia w obszarach 
zurbanizowanych (hałas, zanieczyszczenia, intensywna zabudowa, duża gęstość zaludnienia) po-
wodowały, że na wyjazdy o charakterze wypoczynkowym (a także innego typu, ale obejmujące 
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aktywności urlopowe) wybierane były powszechnie obszary o niskim poziomie urbanizacji lub 
pozamiejskie. Współcześnie możliwe sposoby spędzania czasu wolnego w miastach (również przez 
turystów) obejmują coraz większą liczbę aktywności, które są postrzegane jako atrakcyjne przez 
turystów. Jednak ciągle są one związane przede wszystkim ze sferą atrakcji historycznych i współ-
czesnych będących wytworem działań człowieka (Meyer, 2015, s. 312).

Funkcja rekreacyjna miasta ma charakter endogeniczny i związana jest z zaspokojeniem po-
trzeb rekreacyjnych mieszkańców, ale równocześnie takie potrzeby mogą realizować również tu-
ryści na bazie tych samych atrybutów. Część obszarów turystyki i rekreacji jest bowiem wspólna 
i dotyczy następujących sytuacji (Panasiuk, 2011, s. 27):

a) wyjazdów turystycznych w celach rekreacyjnych (np. wędrówki górskie, turystyka w SPA);
b) rekreacji jako jednego z wielu motywów podróży turystycznej (np. fitness i basen w hotelu);
c) możliwości uprawiania rekreacji dzięki turystyce (np. nurkowanie na rafach koralowych, 

wspinaczka górska).
Rekreacja jest często powodem uprawiania turystyki, jednak uprawianie rekreacji przez 

mieszkańców w miejscu zamieszkania nie zalicza się do turystyki. W mieście świadczone są usługi 
rekreacyjne umożliwiające mieszkańcom regenerację sił fizycznych i psychicznych. Obszary miej-
skie wyposażone są ponadto w użyteczne produkty niematerialne zaspokajające potrzeby miesz-
kańców w zakresie rekreacji. Niektóre elementy infrastruktury rekreacyjnej, z których korzystają 
mieszkańcy, wchodzą w skład produktu turystycznego miasta, który konsumują turyści. Trudne 
jest zatem odseparowanie aktywności turystycznej od form i sposobów użytkowania obiektów 
i przestrzeni przez mieszkańców. W jednej, choć zróżnicowanej przestrzeni spotyka się turystów 
i mieszkańców miasta, którzy korzystają z wielu wspólnych urządzeń i usług. 

ruch turystyczny w szczecinie w latach 2004–2014 
Szczecin jest miastem chętnie odwiedzanym przez turystów. Ruch turystyczny w mieście 

w ostatniej dekadzie podlegał nieznacznym wahaniom (rys. 1). W 2014 r. z bazy zbiorowego za-
kwaterowania skorzystało 388,1 tys. turystów, z czego ponad 35% stanowili turyści zagraniczni. 
Na tle całego woj. zachodniopomorskiego w roku 2014 ze szczecińskiej bazy noclegowej skorzy-
stało 17,3% turystów. Liczba turystów w Szczecinie w 2014 r. wzrosła o 11,7% w porównaniu z ro-
kiem 2004. W przypadku liczby osób korzystających z obiektów noclegowych najwyższy indeks 
dynamiki (liczony rok do roku, gdzie rok poprzedzający = 100%), wynoszący 1,06 zaobserwować 
można w latach 2004−2005 oraz 2006−20071. W latach 2004−2014 czterokrotnie zanotowano spa-
dek liczby turystów, największy w latach 2005−2006, 2008−2009 (indeksy wynoszą 0,96).

1 W 2007 r. liczba turystów w Szczecinie wzrosła ze względu na odbywający się w mieście finał międzynarodowej 
imprezy żeglarskiej The Tall Ships’ Races. W okresie od 4 do 7 sierpnia 2007 r. Szczecin odwiedziło ponad 2 mln osób. 
W czasie trwania tej imprezy obłożenie w hotelach wynosiło 100%, jednak dodatkowa baza w postaci domów studenckich 
nie została w pełni wykorzystana. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wzrost obłożenia miejsc noclegowych, jak i ruchu 
turystycznego występował tylko przez kilka dni – zjawisko to, mimo swojej skali, nie miało spektakularnego odbicia 
w tabelach statystycznych podsumowujących cały miesiąc (Szczecin 2008. Raport o stanie miasta, s. 148).
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rysunek 1. Liczba turystów (w tym turystów zagranicznych) korzystających z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania w Szczecinie w latach 2004–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Liczba turystów zagranicznych w 2014 r. zmalała o 28,4% w stosunku do 2004 r. i wynio-
sła 137,4 tys. osób. Najwyższy indeks dynamiki wynoszący 1,07 zaobserwować można w latach 
2004–2005. Największy spadek liczby turystów zagranicznych zanotowano w latach 2005–2006 
oraz 2007–2008. Spadek ogólnej liczby turystów zagranicznych w 2008 r. spowodowany był bardzo 
wysokim kursem złotego, co skutkowało wzrostem kosztów pobytu cudzoziemców w Szczecinie 
i całej Polsce. Na ruch turystyczny wpłynęły także zjawiska recesyjne w gospodarce światowej. 
Po wejściu Polski do Układu z Schengen (21 grudnia 2007 r.) zmieniły się reżimy wizowe dla 
obywateli państw spoza Unii Europejskiej, co zaowocowało wprowadzeniem wiz dla obywateli 
Rosji, Ukrainy i Białorusi, a to z kolei spowodowało spadek liczby przyjazdów tej grupy turystów. 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2008 r. Szczecin odwiedziło o 30% mniej 
turystów z Rosji i o 22% mniej z Ukrainy w porównaniu z 2007 r. (Szczecin 2008. Raport o stanie 
miasta, s. 127).

Spośród różnych obiektów bazy noclegowej polscy turyści przebywający w Szczecinie ko-
rzystają najchętniej z hoteli. Liczba noclegów w hotelach w 2014 r. wzrosła o 84% w stosunku do 
2004 r., natomiast turystów zagranicznych zmalała o 27%. W 2014 r. udzielono turystom 508,5 tys. 
noclegów w hotelach, z czego ponad 40% turystom zagranicznym. W stosunku do 2004 r. najwięk-
szy indeks dynamiki zanotowano w przypadku kempingów (1,55), natomiast największy spadek 
liczby turystów dotyczy innych obiektów hotelowych. Z noclegów na kempingach korzystają głów-
nie turyści zagraniczni, którzy w 2004 i 2014 r. stanowili odpowiednio 95,2 i 89,4% wszystkich 
turystów nocujących w tej kategorii obiektów noclegowych. 

Dominującymi nacjami wśród turystów zagranicznych w rejestrowanej bazie noclegowej są 
Niemcy, Duńczycy, Szwedzi, Norwegowie i Holendrzy (rys. 2). 
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rysunek 2. Struktura turystów zagranicznych korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania w Szczecinie 

w latach 2004–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Najliczniejszą grupę stanowią Niemcy, którzy w 2014 r. odwiedzili Szczecin w liczbie 
59,7 tys. osób, co stanowi 43,4% turystów zagranicznych ogółem. Jednak w porównaniu z 2004 r. 
liczba turystów z Niemiec spadła prawie o połowę. Może być to spowodowane faktem, że więk-
szość turystów niemieckich udaje się do kurortów woj. zachodniopomorskiego, tj. Świnoujścia 
czy Kołobrzegu, a ruch turystyczny w Szczecinie ma charakter tranzytowy. Ze względu na bli-
skość granicy państwowej z Niemcami ważną rolę odgrywa także turystyka zakupowa. Przyjazdy 
Niemców do Szczecina przyczyniły się do rozwoju przygranicznych sklepów i punktów usługo-
wych (gabinety stomatologiczne, fryzjerskie, kosmetyczne). Malejąca częstotliwość przyjazdów 
turystów niemieckich związana jest również ze wzrostem cen w Polsce.

Kolejną najliczniej reprezentowaną nacją są Duńczycy, którzy odwiedzili Szczecin w licz-
bie 24,8 tys. osób (18% w ogólnej liczbie turystów zagranicznych). Natomiast na trzecim miej-
scu plasują się Szwedzi z liczbą turystów wynoszącą 8,6 tys. Do Szczecina przyjeżdżają również 
Brytyjczycy, Francuzi, Rosjanie, Włosi i Hiszpanie. 

W latach 2004–2014 roku liczba turystów z Niemiec, Danii, Szwecji i Holandii systematycznie 
malała. Wyjątek stanowią turyści z Norwegii. W 2004 r. Szczecin odwiedziło 3,5 tys. Norwegów, 
natomiast w 2014 r. liczba ta podwoiła się i wyniosła 7,2 tys. turystów. 

Spośród turystów odwiedzających Szczecin najdłużej w mieście przebywali turyści duńscy 
(średnia liczba noclegów na poziomie 2,22). Poza Duńczykami także Włosi, Anglicy i Szwedzi 
spędzali w mieście średnio prawie dwie doby hotelowe.

Aktywność turystyczna i rekreacyjna w szczecinie 
Podstawę dla identyfikacji aktywności turystycznej i rekreacyjnej na terenie Szczecina 

stanowią wyniki badań empirycznych przeprowadzonych za pomocą ankiety w miesiącach 
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czerwiec–wrzesień 2015 r. Grupa respondentów liczyła 248 turystów odwiedzających Szczecin. 
Większość ankietowanych turystów posiadała wykształcenie wyższe (ponad 48%) oraz średnie 
(blisko 43%). Ponad 6% turystów deklarowało wykształcenie zawodowe, a niespełna 3% – wy-
kształcenie podstawowe. Struktura wiekowa respondentów znalazła przełożenie w strukturze spo-
łeczno-zawodowej. Ponad 33% stanowili uczniowie i studenci. 19,76% były to osoby pracujące 
w prywatnych firmach, a 13,31% w firmach państwowych. Wśród badanych 10,48% stanowili 
emeryci i renciści.

Badania empiryczne pozwoliły na ustalenie głównych aktywności turystycznych realizowa-
nych podczas pobytu w Szczecinie turystów krajowych i zagranicznych (rys. 3). 
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rysunek 3. Aktywności turystyczne realizowane podczas pobytu w Szczecinie przez turystów krajowych 

i zagranicznych

Źródło: badania własne.

Jak wynika z rysunku 3, ponad 82% badanych uczestniczyło w imprezach okolicznościowych 
organizowanych w Szczecinie, a ponad 52% brało udział w imprezach kulturalnych, takich jak 
koncerty czy wystawy. Ponad połowa respondentów w trakcie pobytu zwiedzała miasto (50,02%) 
i prawie taka sama część turystów odpoczywała na obszarach zielonych, takich jak skwery, parki 
i lasy. 

Aktywności podejmowane w Szczecinie różniły się w zależności od tego, czy byli to turyści 
krajowi, czy zagraniczni. Turyści zagraniczni rzadziej niż turyści krajowi wskazywali m.in. uczest-
nictwo w imprezach kulturalnych, relaks nad jeziorem, rzeką, kąpieliskiem, relaks na obszarach 
zielonych. Częściej zaś deklarowali zwiedzanie i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych.

Analiza wyników wykazała różnice w aktywności wynikające ze struktury wiekowej i sta-
tusu zawodowego. Na przykład porównanie grup wiekowych 26–30 lat i powyżej 50. roku życia 
wykazało, że tylko niecałe 8% badanych osób powyżej 50. roku życia uczestniczyło w konferen-
cjach, zaś ponad 26% osób w wieku 26–30 lat w nich uczestniczyło. Widoczne są także różnice, 
jeśli chodzi o zwiedzanie, które deklarowało 20% osób powyżej 50. roku życia i tylko 12,8% osób 
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w wieku 26–30 lat. Aktywność turystyczna w Szczecinie zależy również od statusu zawodowego. 
Osoby uczące się najchętniej biorą udział w imprezach sportowych (44,44%), osoby prowadzą-
ce działalność gospodarczą preferują zwiedzanie (9,6%), natomiast emeryci i renciści najczęściej 
uczestniczą w wydarzeniach religijnych (17,39%).

Najczęściej odwiedzane przez turystów miejsca w Szczecinie to Wały Chrobrego, Park 
Kasprowicza wraz z Jasnymi Błoniami i Ogrodem Różanym, Zamek Książąt Pomorskich i pro-
menada z widokiem na Odrę. Należy jednak zaznaczyć, iż liczba wskazań poszczególnych miejsc 
różni się w zależności od tego, czy respondentami byli turyści krajowi, czy turyści zagranicz-
ni. Turyści krajowi najczęściej wymieniali Wały Chrobrego, Park Kasprowicza i Zamek Książąt 
Pomorskich, a turyści zagraniczni – promenadę z widokiem na Odrę, Zamek Książąt Pomorskich, 
Wały Chrobrego, a dopiero na czwartym miejscu Park Kasprowicza.

Ujmując atrakcyjność turystyczną Szczecina ogółem, badani turyści ocenili ją wysoko (rys. 
4), odpowiedzi „dobrze” stanowiły bowiem 39,52%, a odpowiedzi „bardzo dobrze” – 35,89%. 
20,56% respondentów atrakcyjność turystyczną oceniło przeciętnie, a „źle” tylko 1,61%. Udział 
osób, które nie miały zdania, wynosił zaledwie 2,42%. Nikt nie udzielił odpowiedzi „bardzo źle”. 
Należy jednak zauważyć, iż turyści krajowi oceniają atrakcyjność turystyczną gorzej niż turyści 
zagraniczni.
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rysunek 4. Ocena atrakcyjności turystycznej Szczecina przez turystów krajowych i zagranicznych

Źródło: badania własne.

Turyści odwiedzający Szczecin podejmowali również aktywność rekreacyjną w mieście. 
Miejsca rekreacji ruchowej i rekreacji kulturalno-rozrywkowej wybierane przez krajowych i za-
granicznych turystów odwiedzających Szczecin przedstawiono na rysunku 5.

W ramach rekreacji ruchowej największą popularnością wśród turystów cieszą się szlaki 
miejskie, szlaki rowerowe oraz stadiony. Z kolei w ramach rekreacji kulturalno-rozrywkowej re-
spondenci najczęściej wskazywali puby i dyskoteki (54,84%), kino (49,6%), muzeum (33,47%). 
Filharmonię i teatr wskazało 26,61% badanych osób. Turyści zagraniczni zdecydowanie częściej 
niż turyści z Polski wskazywali na widowiska sportowe, muzea i co ciekawe – kino i teatr, co może 
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świadczyć o tym, iż byli to turyści znający język polski lub że przedstawienia są przygotowywane 
nie tylko w języku polskim.
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rysunek 5. Miejsca związane z rekreacją wybierane w Szczecinie przez turystów krajowych i zagranicznych 

Źródło: badania własne.

Z zagospodarowania rekreacyjnego Szczecina korzystało 65,73% badanych. Pozostali respon-
denci nie korzystali, argumentując to przede wszystkim brakiem czasu (14,52%), brakiem potrzeby 
(9,68%) i niewiedzą na temat oferty miasta (8,47%). 

Badani turyści dokonali również oceny możliwości rekreacji w Szczecinie. Ponad 35% bada-
nych ocenia przeciętnie informacje na temat dostępnych form rekreacji, a blisko 6% ocenia ją źle. 
24% turystów przeciętnie ocenia zróżnicowanie możliwości rekreacji. Dostępność do obiektów 
i infrastruktury rekreacyjnej została oceniona dobrze (53,42% odpowiedzi „dobrze” i 27,82% „bar-
dzo dobrze”). Możliwości rekreacji w Szczecinie oceniane są podobnie bez względu na pochodze-
nie turystów, jednak jak wykazała analiza wyników badań, turyści krajowi są mniej skłonni do 
udzielania najwyższych ocen. W przypadku oceny informacji na temat dostępnych form rekreacji 
22% turystów z zagranicy oceniło tę kategorię „przeciętnie”.
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Aktywność turystyczna i rekreacyjna w innych miastach
Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły również określić częstotliwość wyjazdów 

badanych turystów do innych miast oraz charakter realizowanej wówczas aktywności. Ponad 56% 
badanych wyjeżdża do innych miast kilka razy w roku, a ok. 23% dwa razy w roku. Tylko niewiele 
ponad 4% respondentów odpowiedziało, że miasta nie są celem ich wyjazdów. Najczęściej wyjaz-
dy do innych miast trwają od 2 do 5 dni. Odpowiedzi takiej udzieliło ponad 41% respondentów. 
Z kolei 32,35% badanych wyjeżdża na więcej niż 5 dni, a niecałe 26,5% – na wyjazd z jednym 
noclegiem. Należy zaznaczyć, iż ponad 48% turystów z zagranicy wyjeżdża do innych miast na 
okres 2–5 dni, a 28% – powyżej 5 dni, i są to głównie turyści z Niemiec i Szwecji.

Głównym celem wyjazdów do innych miast jest wypoczynek. Odpowiedzi takiej udzieliło 
blisko 44% badanych. W dalszej kolejności respondenci wskazywali na cele poznawcze (22,69%) 
i towarzyskie (21,85%). Warto dodać, że cele wypoczynkowe wskazywane były przez wszystkie 
grupy respondentów w ramach struktury wykształcenia. Cele poznawcze i zdrowotne nie były 
wskazane przez żadną z osób z wykształceniem podstawowym. Cele służbowe zaznaczały zaś tyl-
ko osoby z wykształceniem wyższym i średnim, a cele religijne wskazane były jedynie przez osoby 
z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Warto zaznaczyć, że cele wyjazdów nie różnią się 
w przypadku turystów krajowych i zagranicznych.

Najczęściej realizowanymi aktywnościami turystycznymi w innych miastach, wskazywany-
mi przez turystów krajowych, są: zwiedzanie, relaks nad jeziorem, rzeką czy kąpieliskiem oraz 
relaks na obszarach zielonych (rys. 6).
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Źródło: badania własne.
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Blisko połowa Polaków (48,37%) wskazała, że uczestniczy w imprezach kulturalnych, ponad 
42% uczestniczy w imprezach sportowych, a 46% robi zakupy. W przypadku turystów z zagranicy 
najwięcej osób wskazało relaks nad jeziorem, kąpieliskiem (61,82%) oraz na innych obszarach 
zielonych (61,18%), a także zwiedzanie (55,29%). Ponad 50% turystów zagranicznych uczestniczy 
również w imprezach sportowych i kulturalnych, a 42% chodzi na zakupy.

Podczas wyjazdów do innych miast turyści krajowi najczęściej korzystają ze szlaków rowe-
rowych (37,25%), szlaków miejskich (32,03%) i ofert kręgielni (28,10%). Turyści zagraniczni naj-
częściej korzystają z usług spa & wellness (36,47%), szlaków miejskich (23,53%) i szlaków rowe-
rowych (22,35%). 

W przypadku rekreacji kulturalno-rozrywkowej zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni 
najchętniej korzystają z kina (ponad 60%) oraz teatru (ponad 50%). Turyści zagraniczni chętniej 
niż turyści krajowi korzystają z widowisk sportowych (odpowiednio: 51 i 31%) oraz oferty muzeów 
(odpowiednio: 46 i 37%).

podsumowanie
Jak potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, turyści odwiedzający 

Szczecin uważają, że miasto jest atrakcyjne z punktu widzenia turystyki i rekreacji. Ujmowana 
w sposób ogólny atrakcyjność turystyczna Szczecina została oceniona „bardzo dobrze” i „dobrze” 
w sumie przez ponad 75% respondentów. Warto podkreślić, że turyści krajowi oceniają atrakcyj-
ność turystyczną miasta nieco słabiej niż turyści zagraniczni, co może oznaczać, iż są oni bardziej 
wymagający i krytyczni.

Popyt na turystykę miejską ma wiele wymiarów i często nastawiony jest na realizację wielu 
celów. W literaturze przyjmuje się, że główne motywy odwiedzania miast w wolnym czasie przez 
turystów to zakupy, rozrywka, spotkania biznesowe, zwiedzanie bądź wizyty u rodziny i znajo-
mych. W przypadku Szczecina ze względu na bliskość granicy państwowej z Niemcami ważną rolę 
przypisuje się turystyce zakupowej.

Wiodącą aktywnością turystyczną Szczecinie w okresie letnim jest udział w imprezach oko-
licznościowych (wydarzenia, wystawy), co powinno być wykorzystane do szeroko rozumianej 
promocji miasta. Największą popularnością wśród miejsc do rekreacji ruchowej cieszą się szlaki 
miejskie, szlaki rowerowe oraz stadiony. Można zatem stwierdzić, iż realizowane w ostatnich la-
tach w Szczecinie inwestycje rozwojowe związane z realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025 
i obejmujące m.in. budowę ścieżek rowerowych, modernizację stadionów miejskich, przebudo-
wę bulwarów, rewitalizację obszarów miejskich były ważnymi i potrzebnymi przedsięwzięciami, 
które poprawiły atrakcyjność turystyczną miasta, a zarazem zwiększyły możliwości rekreacyjne 
mieszkańców miasta.

Turyści krajowi odwiedzający Szczecin w innych miastach nastawienie są głównie na zwiedza-
nie, natomiast turyści zagraniczni – na relaks nad jeziorem lub kąpieliskiem. W przypadku miejsc 
rekreacji ruchowej oraz kulturalno-rozrywkowej turyści krajowi w innych miastach korzystają 
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z takich samych elementów jak w Szczecinie, natomiast turyści zagraniczni w Szczecinie preferują 
kino i teatr, a w innych miastach przede wszystkim usługi spa & wellness. 
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city As A recreAtionAl AnD tourism ActiVity AreA  
on the eXAmple oF szczecin

Keywords urban areas, tourism activity, recreational activity

Abstract Urban areas are significant places for recreational and tourism activities not only for residents 
but also for tourists. They combine tourism and recreational functions. Increasing and providing 
opportunities to pursue both active and passive recreational activities, as well as developing tourism 
values and infrastructure can contribute to the improvement of tourism attractiveness of an urban 
agglomeration and the residents’ quality of life.
The objective of this article is to identify tourism and recreational activities undertaken by tourists 
visiting Szczecin in comparison with their activities in other cities.

Translated by Agnieszka Sawińska
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Słowa kluczowe sezonowość na rynku hotelarskim, baza noclegowa, ruch turystyczny

Streszczenie Województwo zachodniopomorskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod wzglę-
dem turystycznym oraz jednym z najliczniej odwiedzanych przez turystów krajowych 
i zagranicznych regionem w Polsce. Turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający woj. za-
chodniopomorskie korzystają z noclegów oferowanych przede wszystkim przez obiekty 
noclegowe, tj. hotele. Podstawowym problemem rynku hotelarskiego w woj. zachodnio-
pomorskim jest jednak sezonowość popytu turystycznego.
Celem artykułu jest dokonanie oceny sezonowości na rynku hotelarskim w woj. zachod-
niopomorskim. Ocena sezonowości na rynku hotelarskim w woj. zachodniopomorskim 
zostanie przeprowadzona na podstawie oficjalnych danych statystycznych Urzędu Staty-
stycznego w Szczecinie dotyczących rejestrowanej bazy noclegowej oraz rejestrowanego 
ruchu turystycznego w tej bazie w woj zachodniopomorskim w latach 2009–2014. 

Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa świadczące usługi hotelarskie, tj. hotele, w woj. zachodniopomorskim są 

podstawowymi podmiotami reprezentującymi stronę podażową rynku hotelarskiego (pod wzglę-
dem udziału tej liczby obiektów w strukturze turystycznej bazy noclegowej województwa oraz 
liczby turystów korzystających z noclegów i udzielonych noclegów).
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Istotną kwestią rynku hotelarskiego w woj. zachodniopomorskim jest sezonowość popytu 
turystycznego. Sezonowość na rynku hotelarskim przejawiająca się w różnicy wahań natężenia 
ruchu turystycznego opisana zostanie za pomocą takich zmiennych, jak: liczba turystów (ogółem, 
krajowych i zagranicznych) korzystających z hoteli, liczba udzielonych noclegów turystom (ogó-
łem, krajowym i zagranicznym) w hotelach, a także stopień wykorzystania miejsc noclegowych 
w hotelach. 

Celem artykułu jest zatem dokonanie oceny sezonowości na rynku hotelarskim w woj. za-
chodniopomorskim. Poniższa ocena sezonowości zostanie przeprowadzona na podstawie oficjal-
nych danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Szczecinie, które dotyczą rejestrowanej 
bazy noclegowej oraz rejestrowanego w tej bazie ruchu turystycznego w woj. zachodniopomor-
skim w latach 2009–2014. 

sezonowość na rynku hotelarskim – charakterystyka zjawiska
Charakterystykę zjawiska sezonowości na rynku hotelarskim należy rozpocząć od wyjaśnie-

nia podstawowego terminu nierozłącznie związanego z tym zjawiskiem, jakim jest sezon. Pojęcie 
sezon wzięło się od francuskiego słowa saison, które oznacza idealny albo ulubiony okres (czas) 
dla biznesu, prowadzenia określonej działalności czy wykonywania pewnych czynności (Čorluka). 
Potocznie sezon oznacza porę roku (http://sjp.pwn.pl/slowniki/sezon.html). Pojęcie „sezon” od-
nosić się może także do występowania nierówności albo wahań w ciągu roku, które mają miejsce 
w powiązaniu z określoną porą roku (Čorluka).

Wyrazem pokrewnym do słowa „sezon” jest „sezonowość”. Sezonowość stała się jedną z naj-
bardziej charakterystycznych i decydujących cech globalnego przemysłu turystycznego. Przez 
sezonowość w turystyce należy rozumieć „względnie stały, cykliczny rozkład wielkości ruchu 
turystycznego w określonej jednostce czasu” (Różycki, 2009, s. 143). Według Butlera (2001, s. 5) 
sezonowość w turystyce oznacza czasową nierównowagę wyrażaną cyklicznymi zmianami takich 
wielkości, jak liczba odwiedzających, wydatki odwiedzających, natężenie ruchu drogowego (oraz 
natężenie ruchu w innych gałęziach transportu), zatrudnienie, a także opłaty pobierane za ko-
rzystanie z różnych atrakcji turystycznych. Natomiast Biedermann twierdzi, że sezonowość jest 
powszechną cechą turystyki wyrażoną przez wyraźne zmiany w popycie turystycznym zależne 
od okresu w roku – pory roku (Bigovič, 2012, s. 103). Sezonowość może być opisana jako pewne-
go rodzaju wzorzec odwiedzin (przyjazdów turystów), który występuje ponownie każdego roku 
(Čorluka).

Sezonowość powoduje zmiany ruchu turystycznego pod względem liczby odwiedzających 
daną miejscowość turystyczną. Dlatego niektóre popularne miejscowości wypoczynkowe w pew-
nych okresach mają więcej turystów, niż są w stanie przyjąć i zakwaterować, a w innych porach 
mają ich zbyt mało. 

Podobnie należy rozumieć sezonowość w hotelarstwie. W tym przypadku sezonowość usług 
hotelarskich oznacza „zmianę natężenia ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich oraz wiel-
kość konsumpcji usług hotelarskich uzależnioną m.in. od czynników przyrodniczych, lokalnych 
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zasobów walorów turystycznych, turystycznego zagospodarowania. Sezonowość usług hotelar-
skich może być wyrażona okresowymi zmianami takich wielkości jak: liczba korzystających 
z obiektów hotelarskich, liczba sprzedanych noclegów, wydatki gości hotelowych, zatrudnienie 
w bazie noclegowej turystyki, a także opłaty klimatyczne i opłaty pobierane za korzystanie z róż-
nego rodzaju atrakcji turystycznych, które oferują obiekty hotelarskie. Sezonowość rozumiana 
jako czasowa zmiana natężenia ruchu turystycznego w hotelarstwie występuje nie tylko w okresie 
roku, lecz także w ciągu miesiąca, tygodnia oraz danego dnia” (Szostak, 2008, s. 371–372).

Biorąc pod uwagę wzorzec sezonowości ruchu turystów, działalność na rynku hotelarskim 
może być sklasyfikowana według 3 podstawowych grup i podporządkowana następującym rocz-
nym przerwom – sezonom, inaczej typom sezonowości (Čorluka):

1. Klasyfikacja: 
 – jeden szczyt sezonu (one peak season),
 – dwa szczyty sezonu (two peak season),
 – bez szczytu sezonu (non peak season).

2. Klasyfikacja:
 – okres poza sezonem (off-season) (styczeń, luty, listopad i grudzień),
 – sezon poboczny (shoulder season) (marzec, kwiecień, maj, czerwiec i październik),
 – szczyt sezonu (peak season) (lipiec, sierpień, wrzesień).

3. Klasyfikacja:
 – sezon niski (low season) (styczeń, luty, listopad i grudzień),
 – sezon średni (midseason) (marzec, kwiecień, maj i październik),
 – sezon wysoki (high season) (czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień).

W regionach czy miejscowościach turystycznych, głównie nadmorskich, w których wielkość 
popytu turystycznego determinowana jest przede wszystkim korzystnymi warunkami meteorolo-
gicznymi, wynika jeden typ sezonowości – jeden szczyt sezonu (one peak season) charakteryzują-
cy się wyraźnym szczytem sezonu w miesiącach letnich. Dwuszczytowa sezonowość (two peak se-
ason) pojawia się, gdy istnieją dwa wyraźne sezony. Sezonowość nieszczytowa (non peak season) 
oznacza, że turystyka nie wykazuje sezonowości, a działalność turystyczna występuje przez cały 
rok. Natomiast jeśli pewne miesiące w roku są systematyczne i wyraźnie powyżej trendu1, to wspo-
mniany okres można nazwać szczytem sezonu (peak season) (Karamustafa, Ulama, 2010, s. 196).

Determinanty sezonowości na rynku hotelarskim
Sezonowość w hotelarstwie wynika z faktu, że na popyt turystyczny wpływa bardzo wiele 

czynników. Według BarOn (1975) sezonowość spowodowana jest przez dwa podstawowe czyn-
niki: naturalne (fizyczne) i instytucjonalne (społeczne i kulturowe), z udziałem zarówno obszaru 
(regionu) generującego, jak i przyjmującego ruch turystyczny.

1 Trend (tendencja rozwojowa) – długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian (wzrostu lub spadku) 
wartości badanej zmiennej, np. liczby turystów korzystających z noclegów w hotelach według miesięcy w danym roku 
(Cieślak, 2001, s. 62).
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Czynniki naturalne sezonowości wynikają z regularnych i powtarzających się czasowych 
zmian w naturalnych zjawiskach w konkretnym miejscu docelowym (destynacji turystycznej), 
które zazwyczaj są powiązane z klimatem, porą roku i opadami atmosferycznymi. Do naturalnych 
czynników powodujących sezonowość zalicza się (BarOn, 1975):

 – temperaturę powietrza, wody,
 – nasłonecznienie,
 – opady deszczu, śniegu,
 – ekstremalne temperatury,
 – długość dnia,
 – wilgotność,
 – wiatr,
 – położenie geograficzne (szerokość i wysokość geograficzną).

Naturalna sezonowość jest kojarzona z porami roku. Szczególnie oddziałuje ona na destyna-
cje czy miejscowości turystyczne, w których obserwuje się wyraźne różnice temperatur oraz in-
nych zjawisk naturalnych w ciągu roku i w których dominującymi aktywnościami preferowanymi 
przez turystów są takie formy turystyki, które są oferowane im i uprawiane przez nich w ścisłej 
zależności od pory roku (turystyka wypoczynkowa, narciarska itp.). Dlatego też skutki naturalnej 
sezonowości dla pewnych form ruchu turystycznego i konkretnych destynacji turystycznych są 
bardziej zrozumiałe, ale trudniej im przeciwdziałać (BarOn, 1975). 

Czynniki instytucjonalne sezonowości są wynikiem religijnych, kulturalnych, etnicznych, 
politycznych i społecznych uwarunkowań. Tak zwana zinstytucjonalizowana sezonowość jest bar-
dziej skomplikowana i złożona niż sezonowość naturalna. Opiera się ona na ludzkich zachowa-
niach, przyzwyczajeniach i podejmowaniu przez nich decyzji konsumenckich np. w odniesieniu 
do terminu wyjazdu na urlop. Zinstytucjonalizowana sezonowość obejmuje takie elementy, jak 
(BarOn, 1975):

 – dni wolne (wakacje i ferie szkolne oraz na uczelniach wyższych, urlopy pracownicze, świę-
ta kościelne, święta państwowe);

 – efekty kalendarzowe (liczba dni w miesiącu, liczba weekendów w miesiącu, kwartale, se-
zonie czy roku);

 – czynniki społeczne i ekonomiczne (zwyczaje i praktyki społeczne, zwyczaje religijne, kon-
wencje historyczne, ustawodawstwo).

Przy sezonowości zinstytucjonalizowanej ruch turystyczny koresponduje z konkretnymi da-
tami (np. dni wolne, święta, terminy wakacji itp.), które są z góry ustalone i o których wiadomo 
z jakimś wyprzedzeniem. Dlatego sezonowość zinstytucjonalizowana jest łatwiejsza do przewi-
dzenia niż naturalna, a znając czynniki ją wywołujące, można trafniej dobierać narzędzia, które 
pozwolą ten rodzaj sezonowości modelować. Zwiększony popyt turystyczny w określonych miej-
scowościach turystycznych, np. o charakterze wypoczynkowym, wiązać się będzie z określonymi 
datami (np. święta państwowe i kościelne).

Oprócz wyżej wymienionych podstawowych przyczyn sezonowości istnieją jeszcze dodatko-
we źródła sezonowości w turystyce mające istotny wpływ na działalność podmiotów związanych 
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ze świadczeniem usług hotelarskich. Do tych determinant zaliczyć można: presję społeczną, modę, 
naśladownictwo, sezony sportowe (sezonowa aktywność sportowa i rekreacyjna – sezon żeglarski, 
kąpielowy, narciarski itd.), zwyczaje handlowe/biznesowe (wystawy, kongresy, spotkania bizneso-
we, kampanie polityczne), inercję oraz ograniczenia po stronie podaży (Koenig, Bischoff, 2005, 
s. 3–7), np. sezonową działalność gospodarczą podmiotów z branży turystycznej i paraturystycz-
nej nad Morzem Bałtyckim.

podmioty stanowiące podażową stronę rynku hotelarskiego woj. zachodniopomorskiego
Bazę podażowej strony rynku hotelarskiego woj. zachodniopomorskiego stanowią podmio-

ty świadczące usługi hotelarskie, a mianowicie obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania. 
Najważniejszą grupą turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania na rynku hotelarskim, 
z których korzystają turyści w woj. zachodniopomorskim, są hotele2. W 2014 r. w woj. zachodnio-
pomorskim znajdowało się 113 hoteli, które stanowiły 12,5% turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania ogółem. Hotele te dysponowały w sumie 15 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło 
13,3% wszystkich miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 
w woj. zachodniopomorskim. Większą liczbę obiektów i miejsc noclegowych w turystycznej bazie 
zbiorowego zakwaterowania w województwie mają jedynie ośrodki wczasowe3, których w 2014 r. 
było 322, i które posiadały łącznie 46,3 tys. miejsc noclegowych (tab. 1). 

W zaprezentowanych w tabeli 1 informacjach dotyczących liczby obiektów i miejsc noclego-
wych można dostrzec jeden podstawowy problem bazy noclegowej woj. zachodniopomorskiego, 
a tym samym problem całego rynku hotelarskiego, mianowicie sezonowość prowadzenia działal-
ności przez podmioty świadczące usługi hotelarskie i noclegowe w woj. zachodniopomorskim. 

W 2014 r. jedynie 410 z 899 obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania stanowi-
ły obiekty, które świadczyły usługi noclegowe przez cały rok (obiekty całoroczne). Obiektami 
typowo sezonowymi w woj. zachodniopomorskim są przede wszystkim obiekty zlokalizowane 
nad Morzem Bałtyckim, czyli: ośrodki wczasowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, ośrodki 
kolonijne, zespoły domków turystycznych, pola biwakowe i kempingi, a więc obiekty, które funk-
cjonują w określonych miesiącach w roku, głównie w miesiącach letnich, kiedy do woj. zachodnio-
pomorskiego przyjeżdża największa liczba turystów w celach wypoczynkowych.

W 2014 r. w woj. zachodniopomorskim największa liczba turystów skorzystała z noclegów 
oferowanych przez hotele (907,3 tys. turystów ogółem – tab. 2), mimo że obiekty te posiadają zde-
cydowanie mniej miejsc noclegowych ogółem niż ośrodki wczasowe. 

2  Hotel – obiekt dysponujący co najmniej 10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobo-
wych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów (http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/
pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej).

3 Ośrodek wczasowy – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadcze-
nia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami (http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia 
-stosowane-w-statystyce-publicznej).
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tabela 1. Struktura rodzajowa turystycznej bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania  

w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku 

Rodzaj obiektu Liczba obiektów
Liczba miejsc noclegowych  

w obiektach
ogółem całorocznych ogółem całorocznych

Hotele 113 112 15 025 14 829
Motele 5 5 250 250
Pensjonaty 35 20 1 562 951
Inne obiekty hotelowe 93 77 6 056 5 465
Domy wycieczkowe 1 1 116 116
Schroniska 1 0 34 0
Schroniska młodzieżowe 2 1 130 73
Szkolne schroniska młodzieżowe 19 10 1 573 697
Ośrodki wczasowe 322 75 46 368 12 295
Ośrodki kolonijne 22 2 4 682 170
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 46 26 6 581 3 422
Ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego – – – –
Hostele 3 3 366 366
Domy pracy twórczej 1 1 55 55
Zespoły domków turystycznych 76 6 4 680 496
Kempingi 26 1 5 301 150
Pola biwakowe 32 0 4 408 0
Zakłady uzdrowiskowe 43 43 9 766 9 506
Pozostałe obiekty niesklasyfikowane 59 27 5 307 1 324
Ogółem 899 410 112 260 50 167

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2015).

tabela 2. Liczba turystów korzystających z noclegów i liczba udzielonych im noclegów w obiektach noclegowych 

zbiorowego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku

Rodzaj obiektu
Turyści korzystający z noclegów Udzielone noclegi turystom

ogółem zagraniczni krajowi ogółem zagranicznym krajowym
Hotele 907 335 336 766 570 569 2 678 829 1 371 903 1 306 926
Motele 9 913 213 9 700 16 105 376 15 729
Pensjonaty 28 324 6 407 21 917 134 313 48 311 86 002
Inne obiekty hotelowe 195 842 53 170 142 672 721 926 322 743 399 183
Domy wycieczkowe 5 701 114 5 587 22 018 307 21 711
Schroniska 81 0 81 343 0 343
Schroniska młodzieżowe 4 032 0 4 032 12 946 0 12 946
Szkolne schroniska młodzieżowe 26 085 1 985 24 100 82 000 4 946 77 054
Ośrodki wczasowe 479 596 56 391 423 205 3 679 757 481 114 3 198 643
Ośrodki kolonijne 29 514 134 29 380 251 293 908 250 385
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 111 969 19 773 92 196 727 757 133 143 594 614
Hostele 8 125 579 7 546 88 673 4 537 84 136
Domy pracy twórczej 4 282 0 4 282 4 971 0 4 971
Zespoły domków turystycznych 30 066 1 714 28 352 176 030 8963 167 067
Kempingi 57 101 19 984 37 117 196 013 63 472 132 541
Pola biwakowe 24 805 4 112 20 693 77 737 9 994 67 743
Zakłady uzdrowiskowe 197 195 27 824 169 371 2 445 358 302 993 2 142 365
Pozostałe obiekty niesklasyfikowane 56 657 5 196 51 461 264 151 32 406 231 745
Ogółem 2 247 662 543 009 1 704 653 11 919 404 2 825 641 9 093 763

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2015).
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Największa liczba turystów ogółem, obok hoteli, skorzystała w 2014 r. z noclegów oferowa-
nych przez ośrodki wczasowe (479,5 tys.) i zakłady uzdrowiskowe4 (197,1 tys.). Największa liczba 
turystów zagranicznych natomiast skorzystała z noclegów oferowanych w woj. zachodniopomor-
skim w 2014 przez hotele (336,7 tys. turystów), następnie ośrodki wypoczynkowe (56,3 tys.) i inne 
obiekty hotelowe (53,1 tys.). Najwięcej turystów krajowych w 2014 r. skorzystało z noclegów ofe-
rowanych przez hotele (570,5 tys. turystów) i ośrodki wczasowe (423,2 tys.).

W 2014 r. największą liczbę noclegów spośród turystycznych obiektów zbiorowego zakwa-
terowania w woj. zachodniopomorskim udzieliły turystom ogółem ośrodki wczasowe (3679,7 tys. 
noclegów), następnie hotele (2678,8 tys.) i zakłady uzdrowiskowe (2445,3 tys.). Turystom zagra-
nicznym największej liczby noclegów udzieliły hotele (1371,9 tys. noclegów), potem ośrodki wy-
poczynkowe (481,1 tys.) i inne obiekty hotelowe5 (322,7 tys.). Największa liczba noclegów turystom 
krajowym udzielona została w 2014 r. przez ośrodki wczasowe (3198,6 tys. noclegów) i zakłady 
uzdrowiskowe (2142,3 tys.).

Analiza sezonowość na rynku hotelarskim woj. zachodniopomorskiego
Województwo zachodniopomorskie należy do jednych z najpopularniejszych wypoczynkowo 

regionów turystycznych w Polsce. Świadczy o tym potencjał mierzony wielkością bazy noclegowej 
i ruchu turystycznego (http://eregion.wzp.pl/obszary/turystyka). W strukturze bazy noclegowej re-
gionu przeważają ośrodki wczasowe (322 obiekty w 2014 r.) oraz hotele (113 w 2014 r.) (http://stat.gov.
pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=411517&p_token=0.9564999244175851). Hotele są tymi  
podmiotami na rynku hotelarskim, z usług których to w woj. zachodniopomorskim korzysta naj-
większa liczba turystów (907,3 tys. turystów korzystających ogółem w 2014 r. – zob. tab. 2). 

Immanentną cechą ruchu turystycznego w woj. zachodniopomorskim jest jednak jego nierów-
nomierny rozkład w skali roku (rys. 1). 

Tak zwana sezonowość widoczna jest w strukturze bazy noclegowej regionu (różnica w licz-
bie obiektów całorocznych i sezonowych, tzn. w 2014 r. aż 54,4% obiektów bazy noclegowej 
zbiorowego zakwaterowania działało sezonowo) oraz funkcjonowaniu miejscowości (destynacji) 
turystycznych regionu. Zjawisko sezonowości oznacza, że ruch turystyczny osiąga swoje maksi-
mum jedynie w dwóch miesiącach w ciągu roku, tzn. w czasie letnich wakacji (w lipcu i sierpniu). 
Po sezonie letnim ruch turystyczny gwałtownie spada. Problem sezonowości dotyczy zwłaszcza 

4 Zakład uzdrowiskowy (zakład lecznictwa uzdrowiskowego) – przedsiębiorstwo/jednostka organizacyjna 
przedsiębiorstwa/komórka podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, działająca na obszarze uzdrowiska, utworzona w celu udzielania 
świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej i wykorzystująca przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska, a także świadcząca usługi noclegowe (http://
stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej).

5 Inny obiekt hotelowy – obiekt noclegowy podzielony na pokoje, podlegający jednemu zarządowi, świadczący 
pewne usługi, w tym przynajmniej codzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. 
obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). (http://stat.gov.pl/
metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej).
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miejscowości i obiektów noclegowych w pasie nadmorskim, których oferta turystyczna obejmuje 
przede wszystkim wypoczynek typu 3S, czyli „słońce, morze, plaża”.
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rysunek 1. Turyści korzystający z noclegów w obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania 

w województwie zachodniopomorskim według miesięcy, w latach 2009–2014 [tys.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2015).

Nieco łagodniej przedstawia się sezonowość w hotelach w woj. zachodniopomorskim (rys. 2).
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rysunek 2. Turyści korzystający z noclegów w hotelach w województwie zachodniopomorskim według miesięcy, 

w latach 2009–2014 [tys.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2015).

Na rysunku 2 wyraźnie widać, że na rynku hotelarskim (w hotelach) woj. zachodniopomor-
skiego występuje jeden szczyt sezonu, który przypada na lipiec i sierpień. 
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Na podstawie liczby turystów ogółem (krajowych i zagranicznych) korzystających z noclegów 
w hotelach wyodrębnić można 4 podstawowe typy sezonowości wraz z miesiącami ich występo-
wania (tzn. sezon wysoki, średni, niski oraz okres poza sezonem). Zgodnie z tym sezon wysoki 
w hotelach w woj. zachodniopomorskim występuje w lipcu, sierpniu i wrześniu (gdzie w sierpniu 
w hotelach odnotowuje się największą liczbę turystów korzystających z noclegów ogółem). Sezon 
średni przypada w maju, czerwcu i październiku. Sezon niski jest w marcu, kwietniu i listopadzie. 
Okres poza sezonem na rynku hotelarskim woj. zachodniopomorskiego, występuje w styczniu, 
lutym i grudniu (gdzie w styczniu w hotelach odnotowuje się najmniejszą liczbę turystów korzy-
stających z noclegów ogółem). 

Turyści krajowi najwięcej korzystają z hoteli w woj. zachodniopomorskim w lipcu (najwięk-
sza liczba turystów krajowych korzystających z noclegów w hotelach), sierpniu oraz czerwcu. 
Turyści zagraniczni natomiast najwięcej korzystają z noclegów w hotelach w sierpniu (największa 
liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w hotelach), lipcu i wrześniu. 

Najmniejsza liczba turystów krajowych i zagranicznych korzysta z noclegów oferowanych 
przez hotele w styczniu (najsłabszy miesiąc pod względem obłożenia hoteli turystami), lutym 
i grudniu. Powyższe stwierdzenie może potwierdzić wskaźnik sezonowości6 obliczony na podsta-
wie turystów ogółem (krajowych i zagranicznych) korzystających z noclegów w hotelach w woj. 
zachodniopomorskim w latach 2009–2014 (tab. 3).

tabela 3. Wskaźnik sezonowość ruchu turystycznego (według liczby turystów ogółem korzystających z noclegów) 

w hotelach w województwie zachodniopomorskim w latach 2009–2014 [%]

Wskaźnik sezonowości

rok
miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 65,6 69,7 84,6 88,6 114,9 110,5 137,9 132,4 116,5 119,7 85,5 73,5
2010 61,5 67,5 83,0 91,0 111,8 118,8 137,2 131,9 119,7 113,0 91,1 72,7
2011 59,3 67,9 84,7 92,0 110,6 124,0 128,9 126,3 123,1 109,0 91,6 81,9
2012 65,7 69,9 86,9 92,8 105,5 109,2 135,6 137,6 122,1 110,0 90,9 73,3
2013 68,3 72,4 85,5 88,6 113,9 114,7 132,5 133,9 115,3 108,6 93,0 72,7
2014 69,2 78,4 87,7 89,9 110,8 110,5 128,9 135,1 119,6 110,6 85,9 72,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2015).

Wyraźne różnice w wielkości wskaźnika sezonowości wskazują, iż ruch turystyczny  
w hotelach jest największy (wartość wskaźnika wynosi powyżej 100%) w miesiącach od maja 
do października, a najmniejszy (wartość wskaźnika wynosi 60–93%) w miesiącach od stycznia 
do kwietnia oraz w listopadzie i grudniu. Miesiące największego natężenia ruchu turystycznego 

6 Wskaźnik sezonowości (Ws) – miernik ilościowy obrazujący wykorzystanie obiektu należącego do turystycznej 
bazy noclegowej, mierzący natężenie wahań sezonowych w poszczególnych miesiącach w ciągu roku. Ws = Ltm/Lśr.tr × 100, 
gdzie Ltm oznacza liczbę turystów w kolejnym miesiącu (np. liczbę turystów korzystających z noclegów w hotelach lub 
liczbę udzielonych noclegów turystom w hotelach w konkretnym miesiącu), a Lśr.tr oznacza średnią miesięczną liczbę 
turystów w ciągu roku (Mydłowska, 2008, s. 53).
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sprawiają, iż wartość wskaźnika wynosi ok. 128–138% (lipiec i sierpień), a w okresach najmniej-
szego natężenia ruchu turystycznego wartość wskaźnika sezonowości to ok 59–82% (styczeń, luty 
i grudzień). 

W woj. zachodniopomorskim najwięcej noclegów turystom ogółem hotele udzielają w sierp-
niu, lipcu i wrześniu (rys. 3).
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rysunek 3. Udzielone noclegi turystom w hotelach w województwie zachodniopomorskim według miesięcy, 

w latach 2009–2014 [tys.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2015).

Turystom krajowym największa liczba noclegów udzielana jest w hotelach w lipcu, sierp-
niu i czerwcu, a turystom zagranicznym – we wrześniu, sierpniu i październiku lub czerwcu, lipcu 
i sierpniu. Najmniejszą liczbę noclegów udzielanych przez hotele turystom ogółem można zaobser-
wować w styczniu, lutym i grudniu. Na podstawie miesięcznych danych dotyczących udzielonych 
turystom noclegów w hotelach można również obliczyć wskaźnik sezonowości (tab. 4).

tabela 4. Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego (według liczby udzielonych noclegów turystom ogółem) 

w hotelach w województwie zachodniopomorskim w latach 2009–2014 [%]

Wskaźnik sezonowości

rok
miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 60,1 69,1 84,3 85,9 106,8 110,2 146,7 151,5 121,0 118,3 77,7 67,7
2010 58,5 66,9 80,0 87,0 109,1 113,7 156,0 149,2 123,5 107,6 80,2 67,6
2011 50,1 62,9 83,4 89,3 102,5 125,0 145,3 142,1 123,6 104,8 93,9 76,4
2012 56,6 66,7 87,0 86,1 95,4 113,1 142,9 150,1 128,5 115,5 88,2 69,2
2013 65,6 74,2 91,3 84,4 104,0 113,3 141,3 145,6 116,4 109,5 86,6 67,1
2014 64,5 80,1 88,6 89,5 102,4 113,4 140,2 143,9 117,6 112,3 82,1 64,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2015).
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Zgodnie z danymi w tabeli 4 wartości wskaźnika sezonowości ruchu turystycznego przedsta-
wiają się następująco. Największe wartości (w granicach 140–150%) wskaźnik sezonowości osiąga 
w lipcu i sierpniu, najmniejsze natomiast (w granicach 50–76%) w styczniu, lutym i grudniu. 

podsumowanie
Województwo zachodniopomorskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie re-

gionów kraju. Jest również regionem najliczniej odwiedzanym przez turystów krajowych i zagra-
nicznych. Turyści odwiedzający woj. zachodniopomorskie korzystają głównie z noclegów ofero-
wanych przez hotele, które stanowią podstawowy element podażowej strony na rynku hotelarskim, 
ponieważ z oferowanych przez te obiekty usług hotelarskich korzysta największa liczba turystów 
odwiedzających województwo. Obiekty te udzielają turystom największej liczby noclegów oraz 
prowadzą swoją działalność przez cały rok.

Cechą charakterystyczną ruchu turystycznego w woj. zachodniopomorskim i na rynku hote-
larskim (w hotelach) jest jego nierównomierny rozkład w skali roku. Dominującym typem sezo-
nowości w woj. zachodniopomorskim jest sezonowość jednoszczytowa, gdzie szczyt tego sezonu 
przypada na okres letnich, a po tym okresie ruch turystyczny gwałtownie spada.

Przyczynami tak nierównomiernego rozkładu ruchu turystycznego na rynku hotelarskim 
w woj. zachodniopomorskim są przede wszystkim czynniki naturalne (tj. klimat, warunki pogodo-
we oraz położenie geograficzne regionu) oraz instytucjonalne (przede wszystkim rozkład wakacji 
letnich oraz przyzwyczajenia uczestników ruchu turystycznego do korzystania z urlopów głównie 
latem, w szczycie sezonu turystycznego). 

Problem sezonowości ruchu turystycznego na rynku hotelarskim dotyczy w szczególno-
ści hoteli położonych w pasie wybrzeża regionu, czyli w miejscowościach nadmorskich, w któ-
rych aktywność turystyczna zależnych od warunków pogodowych i okresu w roku. Sezonowość 
w mniejszym stopniu dotyczy natomiast hoteli położonych w głównych miastach województwa, 
tzn. w Szczecinie i Koszalinie, oraz ważnych miejscowościach uzdrowiskowych, tj. Kołobrzegu 
i Świnoujściu (mimo iż znajdują się nad morzem) (http://eregion.wzp.pl/obszary/turystyka).

Ważnym krokiem podejmowanym przez podmioty, tj. przedsiębiorstwa turystyczne, hotelar-
skie, władze samorządowe, organizacje turystyczne i zarządców atrakcji turystycznych z regionu, 
winny być działania zmierzające do wydłużania sezonu turystycznego i sprawniejszego zarządza-
nia sezonowością w woj. zachodniopomorskim. 
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tourism moVement seAsonAlity  
on the hospitAlity mArKet  
in the West pomerAniAn VoiVoDship

Keywords seasonality on the hospitality market, travel accommodation, tourist movement

Abstract The West Pomeranian Voivodship is one of the most attractive in terms of tourism and one of the 
most visited by tourists both domestic and foreign region in Poland. Tourists visiting the West 
Pomeranian Voivodship need the accommodation offered especially hotels.
The main problem of the hotel market in West Pomeranian Voivodship, however, it is the 
seasonality of tourism demand. This article aims to assess seasonality in the hospitality market in 
West Pomeranian Voivodship. Evaluation of seasonality on the hotel market in West Pomeranian 
Voivodship will be carried out according to the official statistics of the Statistical Office in Szczecin 
on a registered accommodation facilities and registered tourist movement in this base in Western 
Pomerania in the years 2009–2014.
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Słowa kluczowe ruch turystyczny, festiwal, Lublin

Streszczenie Podobnie jak w innych miastach, tak też w Lublinie w ostatnich latach mieszkańcy i tu-
ryści mają możliwość uczestniczenia w coraz szerszej ofercie festiwali. Z czasem niektóre 
z tych wydarzeń stają się markowymi produktami turystycznymi miast. Celem artykułu 
jest zaprezentowanie szacunkowych danych dotyczących natężenia ruchu turystycznego 
w Lublinie w czasie trwania wybranych do analizy dużych festiwali – Carnavalu Sztuk-
-Mistrzów, Jarmarku Jagiellońskiego, Europejskiego Festiwalu Smaku – oraz wyników 
analiz opinii mieszkańców w zakresie pozytywnych i negatywnych oddziaływań natę-
żenia ruchu turystycznego na system społeczno-gospodarczy Lublina. Z szacunkowych 
statystyk wynika, że festiwale generują dość duże jak na warunki Lublina natężenie ruchu 
turystycznego, co ma odzwierciedlenie także w statystykach prezentowanych przez inne 
źródła danych. W zakresie pozytywnych efektów oddziaływania festiwalu na system spo-
łeczno-gospodarczy miasta mieszkańcy najwyżej ocenili wzmocnienie wizerunku miej-
sca jako destynacji turystycznej oraz tworzenie nowych miejsc noclegowych w sferze 
turystyczno-gospodarczej. Za najuciążliwsze uznali duże natężenie ruchu turystycznego 
w mieście, hałas/zatłoczenie oraz utrudnienia komunikacyjne w sferze środowiskowej. 
Generalnie mimo negatywnych opinii mieszkańcy miasta wyrazili pozytywną opinię 
dotyczącą oddziaływań festiwali na system społeczno-gospodarczy miasta.

Wprowadzenie
Festiwale są ściśle związane z ludźmi, ich szeroko rozumianą kulturą, religią, wierzeniami 

i tradycjami (Cudny, 2013, s. 105). Mają duże znaczenie w historii wszystkich kręgów kulturowych 
kształtujących współczesne pojmowanie rzeczywistości. W szerokim znaczeniu festiwal określany 
jest jako niecodzienne działanie o charakterze religijnym, społecznym i politycznym, związane 
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z przeszłością historyczną obszaru oraz z rytmem przyrody, zaś w wąskim znaczeniu – odnosi się 
do kategorii święta, obrzędu, rytuału (Ratkowska, 2010, s. 31).

Festiwale przyciągają turystów i generują turystykę festiwalową. Obecnie w krajach środko-
wej i wschodniej Europy zauważa się rozwój festiwali i znaczenia turystyki festiwalowej (Cudny, 
2013, s. 106). Potencjalnych turystów przyciąga wiele elementów, z których najważniejsza wyda-
je się interesująca, czasami egzotyczna kultura prezentowana podczas wydarzeń (Quinn, 2010). 
Ponadto turyści chcą poza udziałem w niezwykłej atmosferze wydarzenia spotkać ludzi o podob-
nych zainteresowaniach oraz dowiedzieć się więcej o danym regionie czy kulturze społeczności 
lokalnej. Ze względu na fakt, że wydarzenia generują ruch turystyczny, mają wpływ na wiele 
elementów przestrzeni geograficznej, w której się odbywają.

Pojęcie ruchu turystycznego jest różnie definiowane i interpretowane. Dość obszerny prze-
gląd literatury w tym zakresie zawierają opracowania m.in. A. Zajadacz (2008). Najczęściej jednak 
stosowana jest definicja WTO, według której ruch turystyczny to „zjawisko polegające na fizycz-
nym i czasowym przemieszczaniu się ludzi z miejsca ich stałego pobytu na inne miejsce i wytwa-
rzaniu przez nich popytu na towary i usługi, przejawiającego się zarówno podczas podróży jak 
i pobytu poza miejscem zamieszkania” (Kolasińska, 2005). Natomiast samo „natężenie” rozumie 
się jako „stopień nasilenia” tego zjawiska (Słownik…, 2007). W tym kontekście autorzy niniejsze-
go opracowania poprzez natężenie ruchu turystycznego rozumieją nasilenie zjawiska, jakim jest 
przemieszczanie się ludzi poza miejsce ich stałego zamieszkania. Oczywiście w przypadku festi-
wali problem jest dość złożony, bowiem bardzo trudno jest odróżnić mieszkańców uczestniczących 
w festiwalach od turystów.

Organizatorzy wydarzeń realizujących cele promocyjne danej miejscowości przyjmują przy 
ich przygotowywaniu orientację produktową, w której skupiają się na ciągłym doskonaleniu pro-
gramu wydarzenia (Getz, 2008, s. 412). Ze względu na rodzaje atrakcji, jakie miasta oferują po-
tencjalnym użytkownikom – turystom i mieszkańcom – produkty podzielić można na kilka grup. 
Wśród nich wyróżniają się imprezy kulturalne. Do najbardziej popularnych kompleksowych miej-
skich produktów turystycznych należą takie, jak zabytek plus impreza kulturalna, np. Festiwal 
Kultury Żydowskiej w Krakowie (Czornik, 2013, s. 12).

Analizowane w artykule festiwale zajmują ważne miejsce w promocji i produktowym wize-
runku miasta Lublina. W dokumencie Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025 
zaproponowano obszar produktowy „Lublin Open Culture”, który ma integrować płaszczyzny 
najbardziej wyróżniające ofertę turystyczną Lublina, oparte na tzw. szerokiej kulturze miasta. 
W ramach obszaru zaproponowano 5 podproduktów opartych na 5 sferach aktywności kulturalnej. 
Jedną z nich są autorskie wydarzenia kulturalne i festiwale. Wśród zaproponowanych produktów 
wiodących znalazły się „Lublin Jagielloński” z założeniem wydłużenia Jarmarku Jagiellońskiego 
z 4 do 8, a nawet do 16 dni oraz „Lublin Smaków” z założeniem, że będzie on zawierał imprezy ku-
linarne, takie jak: Europejski Festiwal Smaku (istniejący), Noc Restauracji oraz Dzień Restauracji.

Celem artykułu jest zaprezentowanie szacunkowej liczby osób uczestniczących w analizo-
wanych dużych festiwalach w Lublinie – Carnavalu Sztuk-Mistrzów, Jarmarku Jagiellońskim, 
Europejskim Festiwalu Smaku – oraz wyników analiz opinii mieszkańców w zakresie pozytywnych 
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i negatywnych oddziaływań natężenia ruchu turystycznego wynikającego z organizacji festiwali 
na system społeczno-gospodarczy Lublina.

metody badawcze i źródła danych
W fazie konceptualizacji badań nad zagadnieniem aspektów oddziaływania festiwalu na sys-

tem społeczno-ekonomiczny obszaru wykorzystano metaanalizę wtórnych źródeł danych, przede 
wszystkim literatury przedmiotu, w zakresie konstrukcji kwestionariusza ankiety od strony me-
rytorycznej. Ostatecznie zdecydowano się na ujęcia proponowane w opracowaniach Hall (1992, 
s. 8) oraz Kasprzaka (2014, s. 194–195). Pytania dotyczące sposobów oddziaływania ruchu tury-
stycznego związanego z festiwalami na system społeczno-gospodarczy miasta podzielono na dwie 
kategorie: efekty pozytywne i efekty negatywne. W każdym z tych elementów wyróżniono sfery 
oddziaływania: ekonomiczną, turystyczno-gospodarczą, środowiskową, społeczno-kulturową, 
psychologiczną, polityczno-administracyjną.

Przedmiotem rozważań w początkowej fazie była także analiza ilościowo-jakościowa wszyst-
kich festiwali organizowanych w woj. lubelskim. Z wykorzystaniem metod kolejnych eliminacji 
i przybliżeń oraz odsiewu zdecydowano się na przeprowadzenie sondażu diagnostycznego w cza-
sie trwania ostatnich edycji trzech festiwali w Lublinie – Carnavalu Sztuk-Mistrzów, Jarmarku 
Jagiellońskiego oraz Europejskiego Festiwalu Smaku.

Badania terenowe z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego zostały przeprowa-
dzone wśród mieszkańców Lublina w 2015 r., w trzech terminach: 23–26 lipca (Carnaval Sztuk-
Mistrzów) – do analizy wzięto 105 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy ankiet, 14–16 sierp-
nia (Jarmark Jagielloński) – 107 kwestionariuszy, 2–6 września (Europejski Festiwal Smaku) 
– 112 kwestionariuszy. W rezultacie 324 poprawnie wypełnione kwestionariusze poddano analizie 
statystycznej. 

Liczby uczestników podawane przez organizatorów poszczególnych festiwali określono me-
todą interpolacji polegającą na oszacowaniu hipotetycznej wartości cechy na podstawie pozosta-
łych wartości, znanych badającemu (Sobczyk, 1999). Liczbę uczestników na analizowanych festi-
walach oszacowano na dwa sposoby. Liczba osób na Carnavalu Sztuk-Mistrzów oraz Europejskim 
Festiwalu Smaku została określona na podstawie średniej liczby osób uczestniczących w danym 
wydarzeniu na każdym z festiwali i odniesiona do ogólnej liczby wydarzeń na każdym z nich. 
W przypadku Jarmarku Jagiellońskiego organizatorzy policzyli osoby wchodzące na festiwal 
w określonym czasie; ich liczbę odniesiono do długości czasu trwania festiwalu. 

W ostatnim etapie dane wtórne oraz dane pierwotne przeanalizowano z zastosowaniem metod 
statystycznych i kartograficznych.

Historyczne i kulturowe uwarunkowania festiwali w lublinie
Lublin jest we wschodniej Polsce miastem największym (liczy ok. 344 tys. mieszkańców), zaj-

mującym powierzchnię 147,5 km² (Województwo lubelskie…, 2014). Jego zespół osadniczy i gród 
obronny pochodzą z XII i XIII w. Miejskie prawo magdeburskie uzyskał z nadania Władysława 
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Łokietka w 1317 r. (Nowak, 1997). Kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta miała unia polsko-litew-
ska z 1385 r., poprzez którą Lublin znalazł się na styku różnych stref gospodarczych. Spowodowało 
to także wzrost znaczenia administracyjnego miasta. Kolejnymi istotnymi wydarzeniami historii 
miasta były: unia lubelska z 1569 r., powołanie Trybunału Koronnego w 1578 r. na mocy przywileju 
króla Stefana Batorego. Wydarzenia te spowodowały dynamiczny rozwój handlu, usług i rzemiosła 
w mieście. Z tego okresu pochodzi wiele pałaców, dworów i kamienic (Świeca, 2009). Należy pod-
kreślić, że przez wieki w Lublinie łączyły się prądy kulturowe z zachodu i wschodu (Skowronek, 
Wojciechowski, Świeca, 2006), co miało istotny wpływ na cechy dziedzictwa kulturowego miasta.

Współcześnie Lublin stanowi nie tylko centrum administracyjne, ale również najważniej-
szy ośrodek kulturalno-oświatowy regionu. Przyczynia się do tego też środowisko studenckie, 
które inicjuje różne wydarzenia kulturalne, m.in. Lubelskie Dni Kultury Studenckiej, Studencki 
Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje” (www.lublin.eu/kultura/wydarzenia/wydarzenia-
-cykliczne). Na tle województwa stolica wyróżnia się także pod względem liczby instytucji kultury 
(12 centrów i domów kultury, 4 teatry, filharmonia). 

W Lublinie odbywają się festiwale różnego typu: muzyczne (6), interdyscyplinarne (5), te-
atralne (3), innego typu (3: Carnaval Sztuk-Mistrzów, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej 
„Open City/Miasto Otwarte”, Festiwal Opowiadaczy Słowodaję) oraz pojedyncze taneczne, lite-
rackie i filmowe (Kalendarz Kultury…, 2015). Spośród 20 zasięg międzynarodowy ma aż 14, ogól-
nopolski – 2 i regionalny – 4. Większość spośród nich (14) to imprezy stosunkowo młode, które 
w ciągu ostatnich 9 lat zorganizowano po raz pierwszy. 

Festiwalem wykorzystującym dziedzictwo historyczne Lublina związane z położeniem 
na ważnym, tzw. północnym szlaku handlowym (Wojciechowski, 1965, s. 16), jest Jarmark 
Jagielloński, który odbywa się ok. połowy sierpnia i trwa 4 dni. Jest organizowany od 2007 r. 
(www.lublin.eu/kultura/wydarzenia/wydarzenia-cykliczne). Łączy on tradycję historycznych 
jarmarków organizowanych w XV i XVI w. ze współczesną wymianą kulturalną i gospodarczą. 
Jarmark w dużym stopniu nawiązuje do tradycji Jagiellońskiego „złotego wieku” – czasów, w któ-
rych Lublin rozkwitał jako ośrodek wielokulturowy. Wydarzenie to łączy wartości kultury trady-
cyjnej i promuje wspólne dziedzictwo Wschodu i Zachodu – dorobek regionalnych grup etnicznych 
(rusińskiej, żydowskiej, tatarskiej, ormiańskiej) w sferze materialne i niematerialnej – oraz spełnia 
wymogi nowoczesnego produktu turystycznego. W trakcie Jarmarku prezentowana jest kultura 
tradycyjna zarówno w swoich formach autentycznych, jak i wzbogaconych współczesnymi ele-
mentami artystycznymi inspirowanymi folklorem. Jarmark poprzez koncerty, spektakle, wystawy, 
warsztaty, pokazy rzemiosła i plenery artystyczne w przestrzeni publicznej służy także edukacji.

Europejski Festiwal Smaku prezentuje wielokulturowość i dziedzictwo kulinarne Lublina 
i Lubelszczyzny. Wydarzenie to odbywa się od 2009 r. i jest organizowane przez Stowarzyszenie 
„Kresowa Akademia Smaku”, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego oraz Biuro Promocji Promedia (www.lublin.eu/kultura/wydarzenia/wydarzenia-
-cykliczne). Czas trwania festiwalu ciągle się wydłuża, w 2015 r. trwał 5 dni, zaś w poprzed-
nich latach – 3–4 dni (Pioś, Skoczylas, Brzezińska-Wójcik, 2014). Znakiem rozpoznawczym 
festiwalu jest program łączący tradycje lubelskiej kuchni z wydarzeniami kulturalnymi, m.in. 
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z koncertami muzycznymi (w 2015 r. na festiwalu wystąpiły Katie Melua oraz Mela Koteluk), 
wystawami i wernisażami oraz konkursami. Dużą atrakcję festiwalu stanowią degustacje i sprze-
daż produktów oraz potraw regionalnych (m.in. cebularz lubelski, forszmak lubelski, piróg bił-
gorajski, tradycyjne regionalne wyroby wędliniarskie), jak również warsztaty sztuki kulinarnej. 
Odbywają się też panele dyskusyjne dotyczące rozwoju Lublina i woj. lubelskiego. W 2014 r. były 
to: „Smaki regionu”, „Nowoczesne technologie w promocji Lubelszczyzny”, „Promocja gospodar-
cza oraz biznesowa Lublina i regionu”. Panele skierowane były do przedstawicieli samorządów, 
władz miasta i regionu oraz przedsiębiorców (http://europejskifestiwalsmaku.pl/aktualnosci/page/
co-nowego-podczas-6-edycji-informacja-prasowa).

Carnaval Sztuk-Mistrzów poprzez nazwę nawiązuje do postaci Sztukmistrza z Lublina – bo-
hatera książki napisanej przez noblistę Izaaka Bashevisa Singera. Problematyka powieści kon-
centruje się na kodeksie tradycji, wierzeń i rytuałów oraz obyczajów charakterystycznych dla 
kultury Żydów (www.lublin.eu/kultura/wydarzenia/wydarzenia-cykliczne). Carnaval odbywa się 
w Lublinie od 2010 r. Organizatorem imprezy są Warsztaty Kultury działające jako filia Centrum 
Kultury. Impreza ta stanowi rozwinięcie Festiwalu Sztukmistrzów odbywającego się w Lublinie 
od kilku lat. W czasie 4 dni trwania Carnavalu odbywają się w przestrzeni miasta widowiska z po-
granicza teatru i nowego cyrku. W widowiskach uczestniczą artyści i specjaliści sztuki cyrkowej 
z wielu krajów Europy. Oprócz spektakli i widowisk prowadzą oni cykl warsztatów dla profesjo-
nalistów oraz dla początkujących.

Wyniki badań
szacunkowa liczba osób uczestniczących w analizowanych festiwalach
Wybrane do opracowania festiwale mają kilka cech wspólnych. Jedną z nich jest to, że przez 

kilka swoich edycji wypracowały już pewną markę jako wizytówki Lublina. Ponadto, należą do 
najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych w mieście, przyciągając corocznie bardzo 
dużą liczbę uczestników. Ze wstępnych wyników badań wynika, że są nimi mieszkańcy miasta 
i regionu, jak również turyści z Polski, a nawet z zagranicy.

Powyższe stwierdzenie poświadcza zestawienie (tabela 1) przywołane za Strategią Rozwoju 
Turystyki Miasta Lublin do roku 2025, w którym Lublin wyróżnia się pod względem liczby uczest-
ników imprez kulturalnych. Liczba ta jest niemal dwukrotnie większa niż te charakterystyczne dla 
takich miast, jak Poznań, Wrocław, Łódź czy Katowice, w których liczba ludności jest dwukrotnie 
większa niż w Lublinie.

Według organizatorów w Jarmarku Jagiellońskim uczestniczy co roku ok. 150 tys. osób. 
Liczba ta jest określana na podstawie inwentaryzacji osób wchodzących na Stare Miasto przez bra-
mę Krakowską (http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/festiwale/n,140809803,jarmark-
jagiellonski-kura-stragany-gra-muzyka-sprawdz-program.html). 

Na Europejskim Festiwalu Smaku z roku na rok obserwuje się rosnącą liczbę uczestników. 
Według organizatorów w 2015 r. wzięło udział ponad 100 tys. uczestników, zaś w 2014 r. – ok. 
100 tys. osób, podczas gdy w latach 2012–2013 w każdej edycji uczestniczyło po 70 tys., zaś 
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w 2011 r. – 60 tys. (Skoczylas, Widz, 2015a, 2015b). Widać więc, że festiwal ten cieszy się rosnącą 
popularnością.

tabela 1. Uczestnicy wydarzeń biznesowych (2010) oraz imprez organizowanych przez instytucje kultury (2011) 

w wybranych miastach Polski

Miasto
Uczestnicy wydarzeń biznesowych 

korzystający z noclegu
[2010]

Uczestnicy imprez organizowanych 
przez instytucje kultury  

[2011]

Wielkość miasta
[tys. osób]

Bydgoszcz 7165 122 190 363
Gdańsk 195 700 162 860 460
Katowice 49 850 268 413 310
Kraków 258 000 1 030 011 759
Lublin 44 362* 542 984 349
Łódź 78 408* 248 645 729
Poznań 221 800 315 021 553
Szczecin 59 450 110 816 409
Wrocław 74 600 313 853 631

* Dane szacunkowe obliczone na podstawie liczby sal konferencyjnych w każdym z miast (według GUS 2009) oraz wartości średnich dla pozostałych miast.

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS oraz Poland Convention Bureau, Raport „Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2011”, 
za: Strategią Rozwoju…

Prowadzona dotychczas statystyka osób uczestniczących w Carnavalu Sztuk-Mistrzów wska-
zuje, że z roku na rok ich liczba wzrasta skokowo. W ubiegłym roku w wydarzeniach carnavalu 
udział wzięło ponad 150 tys. osób, podczas gdy w roku 2013 było to 100 tys. osób (http://www.
um.lublin.pl:443/um/index.php?t=200&id=246121).

Wszystkie te liczby są oczywiście szacunkowe, ponieważ trudno dokładnie policzyć wszyst-
kie osoby biorące udział w każdym z festiwali. Utrudnia to bardzo duża liczba wydarzeń składają-
cych się na poszczególne festiwale, które odbywają się równolegle w „otwartej” przestrzeni miasta. 
Turyści, odwiedzający i mieszkańcy często uczestniczą w kilku wydarzeniach w ciągu jednego 
dnia lub w ciągu kilku dni trwania imprezy. Jednak nawet te szacunkowe liczby uczestników po-
dawane przez organizatorów świadczą o dużym zainteresowaniu tymi trzema festiwalami. W kon-
sekwencji także o znaczącym natężeniu ruchu turystycznego w mieście w czasie ich trwania. 

Z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami niektórych lubelskich hoteli wynika, że 
w czasie trwania festiwali te obiekty noclegowe zapełnione są niemal w 100% w przeciwieństwie 
do pozostałego czasokresu. Z zestawień GUS wynika bowiem, że w Lublinie stopień wykorzysta-
nia miejsc noclegowych w 2014 r. wyniósł 36% (Turystyka…, 2015), podczas gdy w woj. lubelskim 
według stanu na 31 lipca 2014 r. – 29,6% (Wykorzystanie…, 2014).

W powyższym kontekście otwarte pozostaje pytanie: Jaki jest odsetek turystów i odwie-
dzających wśród uczestników festiwali? Ze statystyk wiadomo, że ich liczba w Lublinie dość syste-
matycznie wzrasta. W roku 2011 łącznie skorzystało z noclegów 568,3 tys. turystów (Turystyka…, 
2012), zaś w 2014 r. – już 614,6 tys. (Turystyka w województwie lubelskim…, 2015). Wydłuża 
się także pobyt turystów i odwiedzających w Lublinie. O ile w 2006 r. 36% osób przyjeżdżało 
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na 2 dni, 23% osób na jeden dzień, a 21% osób – na 3 dni (Świeca, Brzezińska-Wójcik, 2011), to 
w roku 2013 już 59% odwiedzających Lublin przebywało w nim kilka dni. Średnio było to ok. 
4,5 dnia, w tym na 4 dni przyjeżdżali turyści z Polski, a na 7 dni – z zagranicy (Tucki, 2013). Być 
może mają na to wpływ festiwale. Ponadto, od 2012 r. polepszyła się dostępność komunikacyjna 
Lublina za sprawą otwarcia w jego sąsiedztwie lotniska w Świdniku. W roku 2013 odnotowano 
tam 160 tys. lotniczych przekroczeń granicy (Turystyka…, 2014), zaś w 2014 r. – nieco mniej 
125,8 tys. (Turystyka w województwie lubelskim…, 2015). Turyści korzystają również z lepszej do-
stępności drogowej – w roku 2014 oddano do użytku nowy fragment drogi ekspresowej S-17 wraz 
z północną obwodnicą miasta. Polepszenie dostępności drogowej oraz pojawienie się możliwości 
szybkiego przemieszczania się na duże odległości prawdopodobnie także w znacznej mierze po-
woduje, że festiwale lubelskie cieszą się coraz większą popularnością. 

pozytywne i negatywne efekty oddziaływania analizowanych festiwali  
na system społeczno-gospodarczy lublina w opinii mieszkańców miasta
Większość ankietowanych mieszkańców stanowiły kobiety (56%). Przeważały osoby młode: 

w wieku 16–20 lat było 23% ogółu, w wieku 21–25 lat – 28% oraz 26–30 lat – 41%. Osoby mające 
więcej niż 40 lat stanowiły tylko 8% ogółu ankietowanych. 

Spośród 14 ocenianych pozytywnych efektów oddziaływania festiwalu na system społeczno-
-gospodarczy miasta przeważająca liczba ankietowanych mieszkańców (więcej niż 50% respon-
dentów) dobrze oceniła aż 12, a tylko 2 negatywnie. W zakresie cech pozytywnych mieszkańcy 
najwyżej ocenili wzmocnienie wizerunku miejsca jako destynacji turystycznej (89%) oraz tworze-
nie nowych miejsc noclegowych w sferze turystyczno-gospodarczej (85%). W pozostałych sferach 
najlepiej oceniono takie efekty, jak: aktywność lokalnej społeczności w związku z uczestnictwem 
lub organizacją wydarzenia (86%) oraz wzmocnienie lokalnych tradycji i wartości kulturowych 
(66% w sferze społeczno-kulturowej), wzmocnienie postrzegania miasta (83% w sferze politycz-
no-administracyjnej), tworzenie nowej infrastruktury lub rozbudowa istniejącej (78% w sferze 
środowiskowej), wzrost wydatków w regionie (78% w sferze ekonomicznej) (rys. 1).

Najsłabiej oceniono zaś inwestycje prowadzące do poprawy dostępności regionu, np. nowe 
drogi (35,5% w sferze turystyczno-gospodarczej), oraz wzrost lokalnej świadomości na temat 
przyrody miasta (47,5% w sferze psychologicznej).

Spośród 21 ocenianych negatywnych efektów oddziaływania festiwalu na system społeczno-
-gospodarczy miasta przeważająca liczba ankietowanych mieszkańców (więcej niż 50% respon-
dentów) jako uciążliwe oceniła tylko 7. Jednak cechy negatywne mieszkańcy ocenili bardziej 
wyraziście niż cechy pozytywne. Za najuciążliwsze uznali duże natężenie ruchu turystycznego 
w mieście (94%), hałas/zatłoczenie (91%) oraz utrudnienia komunikacyjne (89%) w sferze środo-
wiskowej (rys. 2). Równie negatywnie ocenili: zmiany w organizacji przestrzeni miasta związane 
z koniecznością optymalizacji ruchu turystycznego (94% w sferze społeczno-kulturowej), niedo-
stateczną jakość infrastruktury wpływającej na negatywne postrzeganie miasta (79% w sferze 
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turystyczno-gospodarczej) oraz trudności we współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariu-
szy (77% w sferze polityczno-administracyjnej). 
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rysunek 1. Pozytywne efekty oddziaływania festiwalu na system społeczno-gospodarczy Lublina w ocenie jego 

mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: badań własnych oraz Hall (1992), s. 8; Kasprzak (2014), s. 194–195.

Najmniej negatywnie respondenci wypowiadali się w zakresie: chwilowych zmian miejsc 
zamieszkania lokalnej społeczności (5%), komercjalizacji oraz ryzyka prywatyzacji obszarów do-
tychczas zarezerwowanych dla sfery prywatnej lub publicznej (5%) w sferze społeczno-kulturowej 
oraz wandalizmu (6% w sferze środowiskowej). 

Z podjętej próby zbilansowania odpowiedzi otrzymanych od respondentów w zakresie po-
zytywnych i negatywnych efektów oddziaływania festiwalu na system społeczno-gospodarczy 
Lublina wynika, że ostatecznie mieszkańcy wytypowali więcej cech dodatnich niż ujemnych. 
Oznacza to, że pozytywnie oceniają organizowane festiwale i uważają, że z jednej strony wspie-
rają one lokalną sferę turystyczno-gospodarczą, z drugiej jednak strony ujemnie oddziaływają na 
sferę środowiskową.
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rzsunek 2. Negatywne efekty oddziaływania festiwalu na system społeczno-gospodarczy Lublina  

w ocenie jego mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: badań własnych oraz Hall (1992), s. 8; Kasprzak (2014), s. 194–195.
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podsumowanie
Lublin jest uprzywilejowany pod względem liczby festiwali na tle woj. lubelskiego. Okazuje 

się, że w latach 2010 i 2013 prawie połowa wszystkich analizowanych 20 festiwali różnego typu 
odbywała się Lublinie (spośród 44 sklasyfikowanych, mieszczących się w formule turystyki festi-
walowej) (Pioś i in., 2014, s. 121–122). 

Z szacunkowych statystyk wynika, że festiwale generują dość duże jak na warunki Lublina 
natężenie ruchu turystycznego, co ma odzwierciedlenie w statystykach prezentowanych również 
przez inne źródła danych. Niemniej nadal otwarty pozostaje problem oszacowania liczb turystów 
i odwiedzających festiwale oraz liczby mieszkańców uczestniczących w wydarzeniach. Wymaga 
to dalszych badań. Na natężenie ruchu turystycznego na festiwalach, a także pośrednio na popular-
ność festiwali lubelskich w znacznej mierze wpływ ma polepszenie dostępności miasta drogowej 
oraz lotniczej – możliwość szybkiego przemieszczania się na duże odległości.

W zakresie pozytywnych efektów oddziaływania festiwalu na system społeczno-gospodarczy 
miasta mieszkańcy najwyżej ocenili wzmocnienie wizerunku miejsca jako destynacji turystycznej 
oraz tworzenie nowych miejsc noclegowych w sferze turystyczno-gospodarczej. Za najuciążliwsze 
uznali duże natężenie ruchu turystycznego w mieście, hałas/zatłoczenie oraz utrudnienia komuni-
kacyjne w sferze środowiskowej, a także zmiany w organizacji przestrzeni miasta związane z ko-
niecznością optymalizacji ruchu turystycznego w sferze społeczno-kulturowej. Generalnie mimo 
negatywnych opinii mieszkańcy Lublina pozytywnie ocenili oddziaływanie festiwali na system 
społeczno-gospodarczy miasta.

Zwiększająca się liczba festiwali oraz liczba uczestników przynosi mieszkańcom i miastu 
wymierne korzyści finansowe. Z szacunków finansowych przeprowadzonych dla Europejskiego 
Festiwalu Smaku wynika, że jeśli edycję festiwalu w 2014 r. odwiedziło ok. 100 tys. osób, to w mie-
ście mogło zostać nawet 7 mln zł przy założeniu, że przynajmniej 20% spośród nich było spo-
za regionu. Do tego dodać należy jeszcze dochody z kosztów wystawienniczych i reklamowych 
(Skoczylas, Widz, 2015b).

Analizowane wydarzenia zajmują ważne miejsce w promocji Lublina oraz jego wizerunku. 
Znalazło to wyraz w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. W dokumencie 
tym zwrócono uwagę na działania, które miasto zamierza podjąć w celu wykorzystania rosnącej 
popularności lubelskich festiwali. Do zamierzeń tych należą: integracja i wspólna promocja ofer-
ty wydarzeń kulturalnych miasta oraz stały rozwój ich formuły, wykorzystanie potencjału i ge-
nius loci Starego Miasta oraz Jarmarku Jagiellońskiego, wykorzystanie turystycznej atrakcyjności 
Carnavalu Sztuk-Mistrzów do osadzenia w mieście na stałe tematyki związanej z nowym cyrkiem, 
położenie nacisku na promocję i rozwój jakościowej oferty kulinarnej Europejskiego Festiwalu 
Smaku. 

Zaproponowane przez autorów Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025 pro-
dukty wiodące, w ramach których będą organizowane 2 (Jarmark Jagielloński i Europejski Festiwal 
Smaku) spośród 3 analizowanych festiwali, mają największy potencjał rozwoju oparty na wyróż-
nikowych atrakcjach turystycznych miasta. Ważne w ich rozwoju są także trendy zachodzące 



119Regiony turystyczne Polski

Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina

w turystce, takie jak Turystyka 3E oraz popularność turystyki biznesowej i kulinarnej. Mają więc 
one szansę generować większe natężenie ruchu turystycznego z Polski i Europy. 

Z zaprezentowanych wyników badań wynika, iż organizacja festiwali w mieście w kontekście 
badań nad ekonomiką turystyki pozytywnie wpływa m.in. na procesy wymiany oraz konsumpcji 
dóbr i usług turystycznych w skali regionalnej i lokalnej. Wpływa również pozytywnie na społecz-
ność lokalną w zakresie funkcjonowania rynku dóbr i usług turystycznych, co podkreślają m.in. 
Nowakowska (1999) i Jędrzejczyk (2001). Można się zatem pokusić o stwierdzenie, iż festiwale 
(wydarzenia) oprócz tego, że budują tożsamość lokalną, są istotnymi czynnikami stymulującymi 
rozwój kapitału społecznego. Natomiast nadal w sferze marginalizacji pozostają analizy ekono-
micznego oddziaływania wydarzenia na gospodarkę lokalną przez organizatorów „eventów”. 
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intensity oF tourist trAFFic At selecteD FestiVAls  
– positiVe AnD negAtiVe Aspects oF its eFFect  
on the sociAl-economic system oF luBlin  
in the opinion oF the city’s resiDents

Keywords tourist traffic, festival, Lublin

Abstract Similarly as in other cities, also in Lublin, both residents and tourists have had an opportunity 
to participate in an increasingly broad offer of festivals in recent years. With time, some of the 
events become brand tourist products of cities. The objective of the article is to present estimated 
data concerning the intensity of tourist traffic in Lublin during selected festivals, namely Carnaval 
Sztuk-Mistrzów, Jarmark Jagielloński (Jagiellonian Fair), and Europejski Festiwal Smaku (European 
Festival of Taste), and results of analyses of opinions of residents in the scope of positive and 
negative effects of the intensity of tourist traffic on the social-economic system of Lublin. According 
to estimated statistics, festivals generate quite high, as for the conditions of Lublin, intensity of 
tourist traffic. This is also reflected in statistics presented by other data sources. In the scope of 
positive effects of festivals on the social-economic system of the city, residents ascribed the highest 
rating to the strengthening of the image of the place as a tourist destination, and development of 
new accommodation objects in the tourist-economic sphere. High intensity of tourist traffic in the 
city, noise/crowd, and public transport disturbances were recognised as the most strenuous in the 
environmental sphere. In general, in spite of negative opinions, city residents expressed a positive 
opinion in the scope of the effect of festivals on the social-economic system of the city.

Translated by Małgorzata Kornijów





123Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35)

EPT 3/2016 (35) | ISSN: 1644-0501 | website: www.wzieu.pl/EPT | DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-10 | 123–134

WyBr Ane AspeKty rozWoju ruchu 
turystycznego W roztoczAńsKim pArKu 
nAroDoWym

Andrzej świeca1, renata Krukowska2, Andrzej tucki3,  

tadeusz grabowski4

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 e-mail: andrzej.swieca@poczta.umcs.lublin.pl
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 e-mail: renata.krukowska@umcs.pl
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 e-mail: andrzej.tucki@umcs.pl
4 Roztoczański Park Narodowy
 e-mail: zup@roztoczanskipn.pl
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wypoczynkowa

Streszczenie Roztoczański Park Narodowy w zakresie możliwości rozwoju turystyki ma znaczny 
potencjał. Jest on w różnym stopniu wykorzystywany. W artykule dokonano charakte-
rystyki RPN pod kątem uprawiania edukacyjnej turystyki przyrodniczej oraz turystyki 
wypoczynkowej. Autorzy podejmują zagadnienia z zakresu wybranych aspektów ruchu 
turystycznego w RPN: jego wielkości, sezonowości przyjazdów, zasięgu przestrzennego 
oddziaływania Parku, częstotliwości i motywów przyjazdów, długości pobytu. Aktywne 
uczestnictwo w edukacyjnej turystyce przyrodniczej może stanowić strategiczny kieru-
nek rozwoju produktów RPN. 

Wprowadzenie
Parki narodowe oprócz zasadniczej funkcji ochronnej są również udostępniane dla celów tury-

stycznych. Problematykę ruchu turystycznego w parkach narodowych podejmowano w opracowa-
niach różniących się zakresem i sposobem ujęcia. Dotychczasowy naukowy dorobek wydawniczy 
obejmuje: przeglądowe opracowania naukowe analizujące zagadnienie turystyki w parkach Polski 
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(m.in. Liszewski, 2010; Partyka, 2010), a także prace regionalne podejmujące różne zagadnienia uj-
mowane w granicach regionów, np. woj. podlaskiego (Bajda-Gołębiowska, 2006), czy poszczegól-
nych obiektów, np. Narwiańskiego Parku Narodowego (Durydiwka, 2003), Białowieskiego Parku 
Narodowego (Jaroszewicz, Okołów, 2002), Poleskiego Parku Narodowego (Świeca, Krukowska, 
Tucki, 2014) i Roztoczańskiego Parku Narodowego (Świeca, Brzezińska-Wójcik, Grabowski, 
Kałamucki, Krukowska, Tucki, 2013; Świeca, Brzezińska-Wójcik, 2013). Wiele prac podejmuje 
różne aspekty związane z frekwencją turystów w parkach narodowych – m.in. Karpat Zachodnich 
(Krakowiak, 2000) czy obiektów, np. Magurskiego Parku Narodowego (Mroczka, Adamski, 2010), 
Tatrzańskiego Parku Narodowego (Hibner, 2012), Wolińskiego Parku Narodowego (Dusza, Kupiec, 
Felisiak, 2012). Należy również podkreślić, że rozwój turystyki na obszarach parków oraz w ich 
bezpośrednim otoczeniu może rodzić konflikty. Ten problem analizowany jest w literaturze na-
ukowej na przykładzie wybranych parków: Słowińskiego (Matuszewska, 2008), Wielkopolskiego 
(Kasprzak, Raszka, 2003) czy Biebrzańskiego i Narwiańskiego (Kowalczyk, 2003).

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań z zakresu wybranych aspek-
tów rozwoju turystyki w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

materiał i metody
W artykule przedstawiono różnorodny aspekt badań w zakresie turystycznego wykorzystania 

zasobów przyrodniczych i kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN). Przy opra-
cowywaniu zagadnienia wykorzystano pośrednie i bezpośrednie źródła danych. W pierwszym 
etapie, stosując metodę desk research, korzystano z wtórnych źródeł danych (literatura przedmio-
tu, bazy danych statystycznych). Wykorzystano także bezpośrednie źródła danych pozyskanych 
w wyniku inwentaryzacji terenowej i sondażu diagnostycznego. Analizę tych danych prowadzono 
metodą analityczno-opisową i statystyczną. Pozwoliły one na zaprezentowanie przyrodniczych 
i kulturowych uwarunkowań turystyki i możliwości recepcyjnych obszaru badań. 

Podstawowy materiał analityczny dotyczący ruchu turystycznego, obejmujący lata 2002–
2014, pozyskano na podstawie monitorowania tego ruchu w oparciu o pobieranie opłat za wstęp 
na ścieżki w RPN i do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego (OEM). Tak prowadzone obserwacje 
pozwoliły ustalić przede wszystkim wielkość i natężenie ruchu turystycznego, czasowe zróżnico-
wanie natężenia ruchu oraz formy turystyki najczęściej uprawiane na terenie Parku. 

Uzupełnieniem zmienności i wielkości ruchu turystycznego na obszarze Parku były badania 
pierwotne – monitoring ruchu w różnych miejscach Parku w latach 2006–2010. Liczenie odbywało 
się w miesiącach o największym natężeniu ruchu turystycznego, na najchętniej odwiedzanych szla-
kach pieszych i rowerowych, w miejscach największej koncentracji ruchu turystycznego. Badania 
pomiarowe oraz ankietowe prowadzono podczas weekendów, jednocześnie w kilku miejscach na 
terenie Parku.
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charakterystyka obszaru badań – walory dydaktyczne i turystyczne rpn 
RPN powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 maja 1974 r. jako 13. park w Polsce. 

Obecnie jego obszar wynosi 8482,83 ha. RPN wraz z otuliną położony jest w woj. lubelskim, na te-
renie 5 gmin powiatu zamojskiego (Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Adamów, Zamość, Krasnobród) 
oraz 2 gmin powiatu biłgorajskiego (Józefów i Tereszpol) (rys. 1). Administracyjnie teren samego 
Parku należy głównie do gminy Zwierzyniec. Pod względem fizyczno-geograficznym Park zajmu-
je tereny Roztocza Środkowego.

rysunek 1. Położenie obszaru badań na tle podziału administracyjnego woj. lubelskiego

Źródło: opracowanie własne.

Park ma bardzo dobrą dostępność komunikacyjną. Rozbudowa przejścia granicznego 
w Hrebennem i budowa drogi międzynarodowej Warszawa–Lwów powodują, że rośnie liczba osób 
odwiedzających. Baza noclegowa w RPN i jego otulinie zaspokaja potrzeby recepcyjne turystów. 
Większość obiektów zlokalizowana jest w gminie Zwierzyniec. Jak wynika z danych statystycz-
nych (tab. 1), w roku 2014 funkcjonowały tam 42 obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania, 
które dysponowały liczbą 1694 miejsc noclegowych, w tym: 6 ośrodków wczasowych (357 miejsc), 
3 obiekty hotelowe (127), 2 pensjonaty (86), 4 szkolne schroniska młodzieżowe (253), 4 ośrod-
ki szkoleniowo-wypoczynkowy (293), pole biwakowe (50), schronisko młodzieżowe (30) oraz 
16 pozostałych obiektów (268). W obiektach zbiorowego zakwaterowania w roku 2014 nocowało 
ok. 27,5 tys. turystów. W obiektach tych udzielono ok. 81 tys. noclegów. Uzupełnieniem bazy 
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noclegowej zbiorowego zakwaterowania są pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne. Obiekty 
te prowadzone są głównie w najbliższym otoczeniu parku, najliczniej w gminie Zwierzyniec 
(70 pokoi, 41 kwater) oraz w gminach Adamów (9 kwater) i Tereszpol (3 kwatery) (Statystyczne 
Vademecum…).

tabela 1. Obiekty zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystanie w rejonie RPN w 2014 roku

Jednostka administracyjna Liczba obiektów Miejsca noclegowe
Korzystający 
z noclegów

Udzielone noclegi

Gmina i miasto Zwierzyniec 19 578 8 034 17 582
Gmina Krasnobród 16 834 16 209 47 893
Gmina Józefów 5 172 870 7 635
Gmina Tereszpol 1 10 50 95
Gmina Szczebrzeszyn 1 100 2 185 7 788
Łącznie 42 1 694 27 348 80 993

Źźródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2015).

Zasoby przyrodnicze RPN i otuliny reprezentują różne formy ochrony przyrody, elementy 
krajobrazu z charakterystycznymi obiektami geologicznymi i formami rzeźby terenu, zjawiskami 
wodnymi i światem organicznym (Świeca i in., 2013, s. 219–220). W kategorii walorów kulturo-
wych na terenie zinwentaryzowano: zabytki urbanistyki i architektury, obiekty archeologiczne, 
upamiętnione miejsca historyczne, zabytki techniki, muzea, archiwa, zbiory, obiekty i ośrodki 
kultury ludowej, obiekty współczesne i imprezy (Świeca i in., 2013, s. 220–224).

Pod względem ilościowym dominują obiekty przyrody ożywionej związane głównie ze zbio-
rowiskami leśnymi. W RPN posiadającym wybitnie leśny charakter (95,5%) dominujący udział 
w zajmowanej powierzchni mają drzewostany iglaste: sosnowe (55,8%) oraz jodłowe (19,4%). Wśród 
gatunków liściastych największą powierzchnię zajmują drzewostany bukowe (17,4%). Następne 
w kolejności gatunki tworzą niewielkie drzewostany: dębowe zajmujące 3,1% powierzchni i olszo-
we – 1,7%. Najcenniejsze z nich to bór jodłowy i buczyna karpacka – zespoły charakterystyczne 
dla regla dolnego Karpat.

Za bazę do poznawania Parku i okolic uznawany jest Zwierzyniec. Układ przestrzenny (z za-
drzewieniami, wodami, ciągami komunikacyjnymi) komponowany w nawiązaniu do naturalnych 
warunków fizjograficznych terenu pochodzi z XVIII–XIX w. i jest pozostałością dawnej rezyden-
cji Zamoyskich z końca XVI w. W pobliżu RPN znajdują się liczne centra i ośrodki krajoznawcze, 
w tym najcenniejszy – Zamość ze Starówką wpisaną w 1992 r. na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury i Przyrody UNESCO (dane według polskiego oddziału UNESCO), wiele spośród nich 
o dominującej funkcji turystycznej.

ruch turystyczny w rpn
Ewidencja ruchu turystycznego na podstawie liczby sprzedanych biletów wstępu na ścieżki 

w RPN i do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego (OEM) RPN w latach 2002–2014 wskazuje, że 
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przeciętnie w ciągu roku przebywa tam ok. 40 tys. osób przy stosunkowo dużej zmienności z roku 
na rok, od ok. 27 tys. do ok. 50 tys. odwiedzających (rys. 2). W strukturze odwiedzających przewa-
żają osoby przebywające w grupach – przeciętnie ok. 28 tys. (71%). Odwiedzający indywidualni 
– ok. 11,5 tys. (29% – przeciętnie co trzecia osoba) – to głównie osoby dorosłe.

 

rysunek 2. Liczba biletów sprzedanych na ścieżki w RPN oraz do OEM w latach 2002–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RPN.

Ruch turystyczny w RPN i OEM wykazuje z miesiąca na miesiąc duże zróżnicowanie wiel-
kościowe. Stosunkowo niewielkie natężenie ruchu turystycznego obserwuje się od listopada do 
marca. W tych miesiącach w wieloleciu 2006–2014 przeciętna liczba odwiedzających wynosiła 
od ok. 270 do ok. 820 osób. Znaczne ożywienie ruchu turystycznego w RPN i OEM obserwuje 
się szczególnie w maju (7219 osób) i w czerwcu (7112). Frekwencja w tych dwóch miesiącach 
stanowi łącznie ok. 40% wielkości rocznej, przy czym dominują wtedy odwiedzający w grupach 
zorganizowanych.

Analiza wielkości miesięcznych wskazuje, że jedynie w lipcu i sierpniu odwiedzający 
w grupach (odpowiednio: 42,7 i 29,7%) ustępują odwiedzającym indywidualnym. Dla pozostałych 
10 miesięcy typowa jest zasada dominacji odwiedzających w grupach (od 69,1 do 91,1% ogółu 
odwiedzających). 

Rozpoznanie wielkości ruchu turystycznego obok znajomości cech społeczno-psychologicz-
nych turystów wydaje się kluczową sprawą dla dokonania ogólnej oceny i diagnozy stanu turystyki 
w Parku. Uzupełnieniem przedstawionych danych mogą być badania z lat 2006–2010. Wówczas 
w RPN prowadzono cykl monitoringu ruchu turystycznego o charakterze ilościowym i jakościo-
wym w powtarzających się 3 lub 4 czasokresach i w 4 punktach pomiarowych/obiektach (parking 
przy OEM, Bukowa Góra, Florianka, Stawy Echo). Badania ruchu turystycznego i opinii turystów 
z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego wykonywali studenci i pracownicy Wydziału Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Badania polegały na pomiarze ruchu turystycznego 
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prowadzonym bezpośrednio w punktach pomiarowych. Pomiary w wybrane dni pozwoliły na ana-
lizę zjawiska w ujęciu dziennym, miesięcznym i sezonowym (tab. 2). 

tabela 2. Średnia i ekstremalna dzienna liczba turystów w badanych obiektach w latach 2006–2010

Obiekt
Wielkości 

charakterystyczne
Miesiące Przeciętna

V–VIIIV VI VII VIII

OEM
średnia 517 382 404 492 449
max. 982 769 1508 1424 –
min. 53 53 112 31 –

Bukowa Góra
średnia 463 225 156 254 275
max. 936 531 360 787 –
min. 37 52 55 83 –

Florianka
średnia 261 126 102 180 167
max. 556 267 177 340 –
min. 15 1 12 20 –

Stawy Echo
średnia 233 307 1622 1322 871
max. 733 1135 5148 3890 –
min. 70 32 19 24 –

Przeciętna i ekstrema w RPN  
w analizowanych miesiącach

średnia 368 262 585 538 440
max. 982 1135 5148 3890 –
min. 15 1 12 20 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

W wymienionych obiektach w latach 2006–2010 dzienna frekwencja turystów zawierała się 
od 1 do 5148 osób; najniższą notowano na ścieżce do Florianki, zaś najwyższą nad Stawami Echo. 
Badania natężenia ruchu turystycznego wykazały bardzo duże dysproporcje w badanych obiek-
tach. Stawy Echo generowały 52,6% frekwencji, OEM – 24,9%, Bukowa Góra – 14,2% i Florianka 
– 8,3%. Dla obiektu Stawy Echo wielkości średnie w miesiącach od maja do sierpnia wahały się od 
233 do 1622 osób/dzień; przeciętna wielkość dzienna wyniosła 871 osób (tabela 2). Około dwukrot-
nie niższą przeciętną dzienną wielkość (449) odnotowano w punkcie pomiarowym w rejonie OEM. 
W dwóch pozostałych punktach pomiarowych przeciętny dzienny ruch turystyczny był mniejszy – 
275 osób w obiekcie Bukowa Góra i 167 osób na ścieżce do Florianki. Pomiary w 4 okresach (maj, 
czerwiec, lipiec, sierpień) wykazały, że Stawy Echo cieszą się największą popularnością w lipcu 
(57,7% frekwencji), OEM – w sierpniu i w lipcu (odpowiednio: 29,6 i 29,5%), a Bukowa Góra 
i Florianka w maju (odpowiednio: 38,3 i 36,9%).

Rozkład ruchu turystycznego w 4 punktach pomiarowych RPN był podstawą obliczenia wiel-
kości przeciętnych dla 4 uwzględnionych miesięcy oraz przeciętnej dla okresu badań. Uzyskane 
wyniki wskazują, że okresem największej aktywności turystycznej na terenie RPN jest lipiec 
(585 osób/dzień). Dla pozostałych uwzględnionych miesięcy uzyskano wielkości: 538 (sierpień), 
368 (maj) i 262 (czerwiec). Można więc szacować, że przeciętne miesięczne natężenie ruchu tury-
stycznego wynosi ok. 18,1 tys. w lipcu, 16,6 tys. w sierpniu, 11,4 tys. w maju, 7,9 tys. w czerwcu 
(rys. 3). 
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A – liczba odwiedzających na podstawie sprzedanych biletów na ścieżki RPN i OEM.
B – szacowana wielkość ruchu turystycznego na podstawie badań monitoringowych.

rysunek 3. Przeciętne wielkości i sezonowość ruchu odwiedzających RPN w latach 2006–2014; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RPN i badań terenowych.

Porównując przytoczone średnie dzienne uzyskane z monitoringu z danymi uzyskanymi ze 
sprzedaży biletów, okazuje się, że te ostatnie stanowią ok. 35–40% całego ruchu turystycznego 
w RPN. W związku z powyższym na podstawie obliczonych dla okresów 2006–2010 i 2002–2014 
wielkości ruchu turystycznego (odpowiednio: ok. 39 tys. i 40 tys.) można oszacować wielkość 
przeciętnego w ciągu roku ruchu turystycznego w Parku na poziomie ok. 95–120 tys. osób.

                   

rysunek 4. Pochodzenie odwiedzających RPN (na podstawie tablic rejestracyjnych samochodów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.
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Ewidencja rejestracji samochodów odwiedzających RPN w 2007 r. dokumentuje znaczący 
zasięg przestrzenny oddziaływania Parku (rys. 4). Monitoring przeprowadzono na parkingach po-
łożonych przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym oraz przy Stawach Echo. Badanie pole gało na 
spisaniu tablic rejestracyjnych (tylko oznaczeń literowych). 

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż spośród uwzględnionych 9701 samochodów ponad po-
łowa (59,4%) należała do mieszkańców woj. lubelskiego. Na kolejnych miejscach byli mieszkańcy 
z woj. mazowieckiego (12,6%), podkarpackiego (9,7%), śląskiego (5,4%) i małopolskiego (4,3%).

Edukacja przez turystykę przyrodniczą w rpn
Zasoby przyrodnicze RPN stanowią podstawę edukacyjnej turystyki przyrodniczej. Podróżom 

zorientowanym na poznawanie walorów przyrodniczych, z którymi wiąże się zdobywanie wiedzy 
na temat przyrody oraz nowych doświadczeń, odpowiadają określenia: nature tourism, wildlife 
tourism lub green tourism (Mika, 2007, s. 198–199). Obszerny przegląd koncepcji i definicji tury-
styki przyrodniczej przedstawiły (Graja-Zwolińska, Spychała, 2013, s. 36–42). W RPN edukacyjna 
turystyka przyrodnicza rozwijana jest w ramach turystyki krajoznawczej, sylwanoturystyki oraz 
birdwatching. Jej głównym motywem jest poznawanie, obserwowanie i podziwianie przyrody, zaś 
przedmiotem zainteresowania turystów są obszary o wyjątkowych walorach z charakterystyczny-
mi gatunkami roślin i zwierząt. 

Penetrację Parku i możliwości realizacji edukacyjnej turystyki przyrodniczej umożli-
wiają szlaki turystyczne o łącznej długości 64,5 km (łącznie szlaki turystyczne, trasy rowero-
we, ścieżki poznawcze). Wewnętrzny system tras zwiedzania w Parku powiązany jest z trasami 
o charakterze tranzytowym. W obrębie Parku przebiega 5 tranzytowych szlaków turystycznych 
pieszych (Centralny Szlak Roztocza, Krawędziowy Szlak Roztocza, Szlak Roztoczański, Szlak 
Partyzancki, Obwodnica RPN im. A. Wachniewskiej) o długości 53,3 km. Cztery szlaki rowe-
rowe: „Trasa Rowerowa do Florianki”, Centralny Szlak Rowerowy, Trasa rowerowa „Wzgórze 
Polak – pogranicze regionów”, Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej) mają w Parku łączną długość 
17,5 km. Na uwagę zasługują dwie trasy konne: Ułański Szlak Konny oraz Roztoczański Szlak 
Konny. Do jazdy konnej zostały udostępnione: „Trasa Rowerowa do Florianki”, ścieżka krajobra-
zowa we Floriance, szlak krawędziowy Roztocza pomiędzy Florianką a granicą Parku w kierunku 
Tereszpola i droga „Tereszpolska”. Umożliwia to poznanie obiektów przyrodniczych i kulturowych 
Parku położonych wzdłuż południowej osi przyrodniczo-edukacyjnej. Największe znaczenie w za-
kresie rozwoju turystyki poznawczej na terenie RPN ma 9 ścieżek edukacyjnych (dydaktyczna na 
Bukową Górę, poznawcza na Piaseczną Górę, Ścieżka po wydmie do Stawów Echo, Ścieżka do 
Stawów Echo, historyczno-przyrodnicza do Wzgórza Polak, historyczno-przyrodnicza do Wojdy, 
Ścieżka aleją A. Wachniewskiej, dendrologiczna we Floriance, krajobrazowa we Floriance) o łącz-
nej długości 17,7 km. 

Głównym punktem recepcyjnym Parku od 1994 r. jest OEM. Funkcjonuje w nim punkt infor-
macji turystycznej oraz biblioteka z czytelnią. Ewidencja ruchu turystycznego na podstawie liczby 
sprzedanych biletów wstępu do OEM w latach 2002–2014 wskazuje, że przeciętnie w ciągu roku 
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przebywa tam ok. 25,5 tys. osób przy stosunkowo dużej zmienności z roku na rok, od ok. 7 tys. do 
ok. 32 tys. odwiedzających. W strukturze odwiedzających przeważają osoby przebywające w gru-
pach – przeciętnie ok. 18 tys. (71%). Przy Ośrodku mają początek 4 ścieżki edukacyjne; jest to 
węzeł tranzytowych tras pieszych i rowerowych. Realizując cele ustawowe związane z udostępnia-
niem Parku dla turystyki i edukacji, w Ośrodku organizowanych jest wiele wystaw o charakterze 
czasowym. Funkcjonuje wystawa stała „W krainie jodły, buka i tarpana”. Organizowane są wy-
kłady, prelekcje, spotkania, warsztaty, konferencje, koncerty, festyny, plenery fotograficzne i arty-
styczne, których zadaniem jest lepsze poznanie środowiska przyrodniczo-kulturowego Roztocza 
(Świeca i in., 2013, s. 230).

W realizacji programów edukacyjnych od 2011 r. wykorzystywana jest również infrastruktu-
ra Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego obejmująca sale konferencyjno-wystawo-
we oraz Izbę Leśną we Floriance (2,5–3,0 tys. odwiedzających rocznie), gdzie prezentowana jest 
wystawa stała obrazująca życie ludzi w osadzie leśnej w dawnej Ordynacji Zamojskiej w okresie 
międzywojennym XX w. 

Park prowadzi także intensywną działalność wydawniczą. Dzięki staraniom Parku ukaza-
ło się na przestrzeni 40 lat wiele folderów, informatorów, map, przewodników, monografii przy-
rodniczych, kalendarzy oraz innych wydawnictw (w tym np. wykładów w „Roztoczańskich 
Spotkaniach”). Celem tej działalności jest poznanie i popularyzacja Roztocza oraz zaprezento-
wanie działalności Parku w zakresie sprawowanej ochrony i udostępniania dla nauki, edukacji 
i turystyki.

Elementem podnoszącym atrakcyjność turystyczną Parku, wyróżniającym go na tle kraju 
i swoistym ewenementem (funkcja rekreacyjna Parku wynikająca z zadań, jakie pełni – ochrona 
zasobów przyrodniczych i udostępnianie go dla turystyki – możliwa jest tylko w jego otulinie) jest 
kąpielisko na Stawach Echo. Tam dopuszczona jest rekreacja ze względu na stan zastany sprzed 
utworzenia Parku. Wyniki badań z lat 2006–2010 wskazują, że wielkości średnie w miesiącach 
od maja do sierpnia wahały się od 233 do 1622 osób dziennie (tab. 2). Spośród 4 punków objętych 
wówczas pomiarami Stawy Echo generowały 52,6% frekwencji. Wyniki szacunków z lat 2011–
2015 wskazują, że obiekt ten w sezonie odwiedza ok. 30–35 tys. osób.

charakter podróży i atrakcyjność rpn w opinii turystów i odwiedzających
Opisane wyżej badania obejmowały także opinie turystów odwiedzających Park i okolice. 

Ma to duże znaczenie dla określenia kierunków, w których udostępnianie turystyczne parków ma 
się rozwijać, by obszary te mogły spełniać wszystkie swoje funkcje, w tym turystyczną, a wzrost 
ruchu turystycznego nie doprowadził do degradacji ich walorów. Badania jakościowe sprowadza-
ły się do wywiadu kwestionariuszowego dotyczącego atrakcyjności RPN. Miejscem realizacji 
badania był obszar Parku, m.in.: OME łącznie z parkingiem, plaża nad Stawami Echo, centrum 
Zwierzyńca, szlaki i ścieżki dydaktyczne. 

Przeprowadzone badania wykazały, że 59% respondentów przyjechało do Parku po raz 
pierwszy, a 41% odwiedziło Park ponownie. Świadczyć to może zarówno o tym, że turyści byli 
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zadowoleni z pobytu, jak i o popularności Parku. W świetle wyników badań można ponadto stwier-
dzić, iż Park stanowi już dłuższy czas cel podróży/atrakcję turystyczną. Niektórzy respondenci 
Park odwiedzali już w latach 50. Prawie połowa badanych odwiedziła Park raz w roku, a miesiąca-
mi natężonego ruchu turystycznego były sierpień, lipiec, wrzesień i czerwiec. Na pytanie: „Ile dni 
obejmuje obecny Pana/Pani pobyt w RPN?” zdecydowana większość (40%) deklarowała pobyty 
dłuższe (ponad 5 dni), nieco mniej badanych (32%) zostawało w Parku 2–4 dni. Co trzeci badany 
był tzw. odwiedzającym jednodniowym. RPN jako główny cel podróży obrało 71% badanych. 
Zdecydowanie najważniejszym motywem odwiedzin Parku był wypoczynek (66% odpowiedzi), 
kolejno wspólny wyjazd rodzinny (24%) i cel towarzyski (21%). Cel edukacyjny deklarowało 13% 
respondentów. Wśród turystów najlepszą formą informacji i promocji Parku był internet, następnie 
wydawnictwa turystyczne. Co trzeci respondent znał już Park przed przyjazdem.

Odwiedzający Park w największym stopniu korzystali ze ścieżek dydaktycznych. Informacje 
o Parku najczęściej uzyskiwali z materiałów drukowanych (map i przewodników). Turyści nocują-
cy w Parku za rodzaj noclegu najczęściej (25%) wybierali kwatery prywatne oraz agroturystyczne 
(23%). Łącznie co drugi pytany korzystał zatem z małych obiektów noclegowych sfery prywatnej 
(pokoje gościnne, gospodarstwa agroturystyczne). Znacznie słabsze było obłożenie obiektów ko-
mercyjnych. Tylko 10% ankietowanych wybrało pensjonat, a 2% – hotel.

W badaniach uwzględniono także wizerunek oraz skojarzenia z Parkiem. Jak pokazują prze-
prowadzone badania nad wizerunkiem i skojarzeniami z Parkiem, zdecydowana większość ba-
danych kojarzyła go z przyrodą, lasami, nieco mniej z ośrodkiem hodowli zachowawczej konika 
polskiego we Floriance i stawami. Najmniej pytanych zaznaczało zabytki i dziedzictwo związa-
ne z Zamoyskimi. W przeprowadzonej ankiecie turyści podawali także, jakie miejsca i obiekty 
są w ich opinii najatrakcyjniejsze. Wśród przyrodniczych elementów potencjału turystycznego 
najlepiej oceniono Stawy Echo i ośrodek hodowli konika polskiego. Z walorów kulturowych za 
najatrakcyjniejsze uznano kościół na wodzie, stary Browar oraz OEM i Izbę Leśną we Floriance. 
Turyści w większości pozytywnie oceniają jakość infrastruktury turystycznej. Bazę noclegową 
bardzo dobrze i dobrze oceniło łącznie 66% respondentów. Znacznie lepiej turyści ocenili RPN 
pod względem infrastruktury towarzyszącej (szlaki i ścieżki dydaktyczne): bardzo dobrze – 40%, 
dobrze – 43% badanych. Nieco gorzej oceniają oni jakość usług gastronomicznych, tj. 25% dobrze 
i 24% przeciętnie, zaś 13% – bardzo dobrze. W ocenie stanu czystości RPN 72% turystów przyzna-
ło ocenę dobrą i 22% – bardzo dobrą; raczej źle stan czystości Parku oceniło tylko 4%.

podsumowanie i wnioski
RPN z obszarem, jaki obecnie zajmuje (8482,83 ha), należy do parków średniej wielkości 

podobnie jak: Woliński Park Narodowy (8134,5 ha), Park Narodowy Ujście Warty (8074,0 ha), 
Świętokrzyski Park Narodowy (7626,4 ha). Dominacja lasów w strukturze użytkowania ziemi 
RPN (zajmują 95,5% powierzchni) sprawia, iż jest on drugim pod względem lesistości parkiem 
narodowym w Polsce (po Magurskim Parku Narodowym), a pierwszym spośród polskich parków 
narodowych położonych poza obszarami górskimi. RPN jest jednym z 3 parków grupy wyżynnej, 
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obok Ojcowskiego i Świętokrzyskiego, o średnim stopniu użytkowania turystycznego (stosunkowo 
dobre zagospodarowanie i średni stopnień eksploatacji i penetracji przestrzeni) (Liszewski, 2010). 

RPN w ekologicznym systemie obszarów chronionych Roztocza stanowi rdzenną strefę ukła-
du przyrodniczego, wokół której rozmieszczone są formy ochrony o mniejszym rygorze ochron-
nym. Park odgrywa również wiodącą rolę w regionie z racji prowadzonej działalności związanej 
z ochroną i monitorowaniem zjawisk oraz procesów przyrodniczych, udostępnianiem dla nauki, 
edukacji i turystyki.

Głównymi cechami turystyki na terenie i w otulinie RPN jest dominacja turystyki związanej 
z przyrodą. Na podstawie istniejącego materiału badawczego stwierdzono, że w okresie od maja do 
czerwca oraz we wrześniu dominuje turystyka zorganizowana – wycieczki (głównie młodzieży), 
a w czasie dni wolnych – aktywna turystyka w grupach rodzinnych. Turystyka wywiera najwięk-
szą presję na Park w rejonie Zwierzyńca (duże zagęszczenie ścieżek). Ponadto, w Parku w sezo-
nie występuje dodatkowo bardzo wyraźna koncentracja ruchu turystycznego nad Stawami Echo 
– w miejscu turystyki (rekreacji) weekendowej.

Aktywne uczestnictwo w edukacyjnej turystyce przyrodniczej może stanowić strategiczny 
kierunek polityki RPN w zakresie rozwoju produktów turystycznych na tym obszarze. Ich plano-
wanie i realizowanie powinno równocześnie wykorzystywać jego zasoby (łącząc wiele atrakcyj-
nych elementów) i sprzyjać kształtowaniu pozytywnego, przyrodniczego wizerunku tych terenów, 
a jednocześnie będąc czynnikiem aktywizującym lokalną gospodarkę. Dziedzictwo przyrodnicze 
RPN oraz dobrze rozwinięta sieć tras turystycznych umożliwiają obcowanie z przyrodą oraz oso-
bistą interpretację dziedzictwa przyrodniczego, łącząc treści kognitywne z doświadczeniem wie-
lozmysłowym i żywymi emocjami.
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tourism in roztocze nAtionAl pArK:  
DeVelopment AnD Key issues

Keywords  Roztocze National Park, tourist traffic, nature tourism, leisure tourism

Abstract Roztocze National Park is said to have a great potential for tourism development. This paper aims to 
summarize the Park with regard to education, nature and leisure tourism. The authors present some 
indicators of tourist traffic in the park: length of stay, number of visits, tourists’ motivation and 
seasonality. The findings of this paper discuss an active participation in educational nature tourism 
as an important direction for tourist products development. 

Translated by Andrzej Tucki
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Słowa kluczowe frekwencja w atrakcjach turystycznych, Szlak Zabytków Techniki, atrakcje turystyczne

Streszczenie W niniejszej publikacji autorzy podjęli tematykę zainteresowania wybranymi atrakcjami 
turystycznymi woj. śląskiego. Celem artykułu była analiza frekwencji na Szlaku Zabyt-
ków Techniki w latach 2009–2014 oraz struktury frekwencji w roku 2014 ze szczegól-
nym uwzględnieniem tzw. Gwiazd Techniki.

Wprowadzenie
Funkcja turystyczna obszaru uzależniona jest od tego, czy przyciąga on osoby odwiedzające 

atrakcje, które na danym terenie występują. Analizę liczby odwiedzających obszar można określić 
mianem badania frekwencji.
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Przeprowadzanie takich badań może posłużyć do uzyskania informacji o tym, jak kształtuje 
się zainteresowanie atrakcjami turystycznymi: czy obserwowalne są trendy we współczesnej tury-
styce, czy porównując dane z kilku następujących po sobie okresów (np. rocznych) można uzyskać 
informacje o zmianie liczby odwiedzin występujących w odniesieniu do frekwencji odnotowanej 
w przeszłości.

Badania te mogą dotyczyć całych obszarów lub ich fragmentów (w celu podniesienia rzetelno-
ści informacji), gdzie wybór pada na atrakcje posiadające jakąś cechę wspólną. Przykładem takie-
go ograniczenia może być przeprowadzenie badań na wyznaczonym obszarze (np. województwo, 
powiat, miasto) lub w ramach struktury prezentującej określony zakres tematyczny (architektura, 
przyroda, historia, przemysł itp.).

W przypadku niniejszego artykułu badanie ograniczono do wybranych obiektów Szlaku 
Zabytków Techniki woj. śląskiego (SZT). Kryterium doboru było prowadzenie przez atrakcje sta-
tystyk dotyczących liczby osób odwiedzających. Celem referatu była analiza frekwencji na SZT 
w latach 2009–2014 ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Gwiazd Techniki jako obiektów re-
prezentatywnych1 oraz struktury frekwencji w roku 2014. W opracowaniu wykorzystano dane 
udostępnione przez Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego Wydziału Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Atrakcyjność turystyczna zabytków techniki i obiektów prezentujących dziedzictwo kulturowe 
województwa śląskiego

Atrakcyjność turystyczna jest syntetycznym miernikiem podaży turystycznej. Tworzy ją 
suma ocen poszczególnych jej elementów, takich jak m.in. walory turystyczne, infrastruktura tu-
rystyczna czy dostępność i komunikacja (Panasiuk (red.), 2007, s. 124). Charakterystycznym walo-
rem dla woj. śląskiego coraz częściej staje się zabytkowa infrastruktura przemysłowa. 

Według polskiego prawodawstwa (Ustawa z 23 lipca 2003 r.) zabytkiem jest nieruchomość 
lub rzecz ruchoma będąca dziełem człowieka i stanowiąca świadectwo minionej epoki, której za-
chowanie jest interesem społecznym wynikającym z posiadanej wartości historycznej, naukowej 
lub artystycznej. Zatem mianem zabytków techniki można określić obiekty spełniające powyższe 
kryteria i będące jednocześnie wytworem człowieka związanym z działalnością przemysłową.

W woj. śląskim na szczególną uwagę zasługują te zabytki, które dotyczą wydobycia su-
rowców, produkcji energii elektrycznej, działalności przetwórczej, usługowej czy społecznej. 
Uwarunkowane jest to historią regionu, którego głównym motorem rozwoju był przemysł ciężki 
oparty na wydobyciu węgla i infrastrukturze związanej z tą działalnością. Proces deindustrializa-
cji spowodował, że znaczna część infrastruktury przemysłowej stała się nieprodukcyjna, a w kon-
sekwencji powstało wiele cennych i unikatowych obiektów będących świadectwem postępujących 
przemian (Żukowski, 2012, s. 65). 

1 Zostały wyróżnione poprzez nadanie im statusu punktów kotwicznych Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 
Przemysłowego.
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Coraz częściej zabytki stanowią przedmiot zainteresowania turystów, stając się tym samym 
atrakcjami turystycznymi. Na terenie woj. śląskiego na uwagę zasługują m.in. obiekty pogórnicze 
(np. Zabytkowa Kopalnia Srebra, Kopalnia Guido czy przygotowywana do ruchu turystycznego 
Sztolnia Królowa Luzia), osiedla robotnicze (Nikiszowiec, Giszowiec) oraz zakłady produkcyjne 
(Zespół Browarny w Tychach) (www.wkz.katowice.pl). 

O popularności tych obiektów może świadczyć fakt, że stają się przedmiotem zainteresowania 
nie tylko turystów (Kaczmarska, Przybyłka, 2010, s. 81), ale także naukowców wielu dziedzin. 
W dotychczasowej publicystyce można doszukać się wielu tego przykładów (Kruczek, 2014, s. 31). 

Zabytki techniki woj. śląskiego przystosowane do wymagań obsługi ruchu turystycznego sta-
nowią atrakcje regionu zrzeszone w strukturze Szlaku Zabytków Techniki. Jednak nie wszystkie 
obiekty na tym Szlaku są zabytkami. Niektóre z nich ukazują historyczne procesy produkcyj-
ne dóbr lub tradycję i kulturę związaną z wykonywaniem konkretnego zawodu (m.in. Muzeum 
chleba i ciekawostek w Radzionkowie, Muzeum Rud Żelaza w Częstochowie), będąc umiejsco-
wionymi poza zabytkami industrialnymi. Są one przykładem atrakcji turystycznych prezentują-
cych dziedzictwo kulturowe.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji odnoszących się do terminu „atrak-
cja turystyczna”. Według Gołembskiego (2009, s. 43) atrakcja turystyczna to walory turystyczne 
o charakterze naturalnym lub wytworzone przez człowieka, które stanowią przedmiot zaintere-
sowania turystów. Interesującą dyskusję na temat atrakcji turystycznych podjął Kruczek (2005, 
s. 36–35). W swojej publikacji przytacza definicje zaproponowane m.in. przez Goodalla, który 
określa, że atrakcja to miejsce charakterystyczne, Lundberga opisującego atrakcję jako „cokolwiek 
co zaciekawia turystów” czy Lewa uznającego, że atrakcje turystyczne to wszystkie elementy 
skłaniające turystę do opuszczenia domu.

Zatem atrakcją turystyczną jest wszystko to, co przyciąga, wzbudza zainteresowanie i moty-
wuje do odbycia podróży do konkretnego i charakterystycznego miejsca. Atrakcje dzielone są na 
naturalne, dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż przyciąganie turystów, miejsca 
zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako atrakcje oraz imprezy kulturalne, sportowe, religij-
ne, festiwale itp. (Swarbrook, 1995).

Zjawisko aktywności turystycznej odbywającej się w atrakcjach Szlaku Zabytków Techniki 
można określić mianem turystyki kulturowej. W węższym znaczeniu rozumiana jest ona jako 
przemieszczanie się osób do miejsc atrakcyjnych kulturowo w celu zaspokajania swoich potrzeb 
(Gaworecki, 2007, s. 67). Może być pojmowana także szerzej, jako aktywność osób w podróżach 
i miejscach pobytu turystycznego lub doświadczanie sposobów życia innych ludzi, gdzie głównym 
motywem turystycznej podróży jest m.in. poznanie nowych miejsc, zainteresowanie architektu-
rą czy sztuką, uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych czy pobudki sentymentalno-etniczne 
(Jędrysiak, 2008, s. 9–10).
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szlak zabytków techniki jako atrakcja turystyczna województwa śląskiego
Pojęcie atrakcji turystycznej nie musi być ograniczone do jednego obiektu. Często stanowi 

ono znacznie szerszą kategorię. Stasiak (2007, s. 4) podaje, że atrakcją turystyczną może być także 
szlak turystyczny, gdyż często jest celem podróży, a nie tylko środkiem do poznania głównych 
atrakcji obszaru. Szlak Zabytków Techniki jest przykładem szlaku tematycznego związanego 
z dziedzictwem przemysłowym. 

Termin „szlak turystyczny” zazwyczaj pojmowany jest intuicyjnie. Określa się nim wyty-
czoną i oznakowaną trasę łączącą określone punktu w terenie. By sprecyzować terminologicznie 
szlak turystyczny, autorzy rozpoczęli to zadanie od definicji zaproponowanej przez PTTK. W po-
zycji Instrukcja znakowania szlaków turystycznych (2007, s. 4) został on określony jako jednolicie 
oznakowana i wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, zapewniająca spokojne 
i bezpieczne jej przebycie niezależnie od pory roku i poziomu umiejętności oraz doświadczenia 
turysty, pod warunkiem że wymagania szczegółowe nie stanowią inaczej.

Definicja ta, jak napisał Mikos v. Rohrscheidt (2010, s. 16), odnosi się głównie do lokalnych 
systemów rekreacji terenowej. Nie uwzględnia tym samym charakteru SZT. Ze względu na rozcią-
głość obejmującą swoim zasięgiem większą część województwa autorzy postanowili rozszerzyć 
definicję o tę zaproponowaną przez Styperka (2002). Identyfikuje on szlak jako przestrzenny ciąg 
turystyczny, który służy do linearnej penetracji rekreacyjnej inicjującej interakcję między turystą 
a środowiskiem geograficznym. To podejście do szlaku turystycznego obejmuje w swoim zasięgu 
zarówno jego właściwości rekreacyjne, jak i terenowe, nie odnosząc go do warunków lokalnych. Nie 
uwzględnia ono jednak oznakowania szklaku będącego kluczowym elementem wpływającym na 
jego rozpoznawalność. Identyfikacja wizualna poszczególnych obiektów Szlaku jest wyrazem pro-
fesjonalnego podejścia do idei budowania szlaków jako charakterystycznych obiektów połączonych 
wspólną tematyką. Ponadto SZT ma charakter szlaku kulturowego (Mikos v. Rohrscheidt, 2008, s. 
19), gdyż kluczowe znaczenie mają w nim atrakcje będące dziedzictwem kulturowym woj. śląskiego.

Jednak jak zaznacza Stasiak, nie zawsze organizator wyznacza szlak fizycznie. Coraz częściej 
podaje się zbiór punktów (obiektów) zgodnych z jego ideą, polecanych do odwiedzania. Autor jed-
nocześnie podaje w wątpliwość, czy w takich przypadkach odbiorca rzeczywiście ma do czynienia 
ze szlakiem (Stasiak, 2006, s. 12). Należy jednak mieć na uwadze, że oznakowanie całego szlaku 
nie zawsze jest możliwe. Dotyczy to zwłaszcza szlaków charakteryzujących się dynamicznymi 
zmianami, zarówno w liczbie punktów (obiektów), jak i ich rozmieszczeniu w terenie.

Na Szlaku Zabytków Techniki znajduje się 36 obiektów. Ma on charakter szlaku samocho-
dowego. Odległość pomiędzy poszczególnymi obiektami wynosi od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu kilometrów, co wyklucza go z systemu penetracji pieszej. Obiekty SZT są ze sobą powiąza-
ne zarówno pod względem tematyki (technika, dziedzictwo przemysłowe), jak i pod względem 
zarządzania szlakiem (Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego, Wydziału Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). Objawia się to wspólnymi działaniami dotyczącymi 
promocji i innych aspektów marketingowych (m.in. święto SZT – Industriada). Powoduje to, że Szlak 
jest zintegrowanym systemem, a zatem może być traktowany jako spójna całość. Charakteryzuje 
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się on jednolitym oznaczeniem i identyfikacją wizualną. Obiekty tworzące Szlak prezentują dzie-
dzictwo przemysłowe ulokowane m.in. w: dawnych zakładach wydobywczych (Kopalnia Guido, 
Zabytkowa Kopalnia Srebra), osiedlach (Ficnus, Nikiszowiec, Giszowiec), browarach (Tyskie 
Browarium, Browar Żywiec) czy muzeach techniki (Muzeum Górnictwa Węglowego, Centralne 
Muzeum Pożarnictwa). 

Odnosząc się do typologii atrakcji turystycznych Swarbrooka (1995), większość obiektów 
na SZT jest dziełem człowieka. Zostały one stworzone dla innych celów niż turystyczne. Zmiana 
z podstawowej funkcji gospodarczej nastąpiła w wyniku rozwoju idei powołania funkcji turystycz-
nej (Herman, Narmaski, Szromek, 2014, s. 317–319), poprzez zaprzestanie działalności (Kopalnia 
Guido, Zabytkowa Kopalnia Srebra) lub rozszerzenie oferty (Tyskie Browarium, Muzeum Browaru 
w Żywcu). W pierwszym przypadku działalność turystyczna jest tą podstawową, w drugim nato-
miast ma na ogół charakter marketingowy. 

Sam Szlak jest z kolei atrakcją turystyczną „zaprojektowaną i zbudowaną od podstaw”. Jego 
celem jest prezentacja walorów turystycznych będących najciekawszymi i najważniejszymi pod 
względem historycznym oraz architektonicznym (www.zabytkitechniki.pl). Ponadto, można wy-
różnić święto SZT – Industriadę – jako atrakcję o charakterze imprezy kulturalnej.

Obiekty wchodzące w skład SZT znajdują się w 24 miejscowościach. Najwięcej obiektów (4) 
znajduje się na terenie Zabrza (Muzeum Górnictwa Węglowego, Sztolnia Królowa Luiza, Kopalnia 
Guido, Szyb Maciej), po 3 obiekty można znaleźć w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie, nato-
miast po 2 w Tychach, Tarnowskich Górach oraz Bytomiu.

Ponadto, wybrane obiekty SZT znajdują w strukturze Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 
Przemysłowego – ERIH (European Route of Industrial Heritage). Szlak ten reprezentuje ok. 1100 
obiektów z 44 państw europejskich. W Polsce znajduje się obecnie 39 obiektów należących do ERIH 
(www.erih.net). Jedenaście z nich (28,20%) znajduje się na SZT. Wśród wszystkich obiektów ERIH 
wyróżniono te o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa przemysłowego. Oznaczono je jako punkty 
kotwiczne. W Europie jest ich 84, natomiast w Polsce znajduje się 7, z których 4 (57,14%) należą do 
struktury SZT. W tabeli 1 zaprezentowano obiekty należące do SZT oraz struktury ERIH.

tabela 1. Obiekty Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego należące do SZT

Lp. Obiekt Miasto Punkt kotwiczny ERIH

1. Kopalnia Guido Zabrze tak
2. Muzeum Browaru Żywiec Żywiec tak
3. Muzeum Chleba, Szkoły i ciekawostek Radzionków nie
4. Muzeum Górnictwa Rud Żelaza Częstochowa nie
5. Muzeum Produkcji Zapałek Częstochowa nie
6. Radiostacja Gliwice Gliwice nie
7. Stacja Wodociągowa Zawada Karchowice nie
8. Stara Fabryka Bielsko-Biała nie
9. Sztolnia Królowa Luiza Zabrze nie

10. Tyskie Browarium Tychy tak
11. Zabytkowa Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.erih.net.
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Punkty kotwiczne ERIH określa się jako Gwiazdy Techniki. Pełnią one rolę reprezentatywną 
oraz uchodzą za obiekty o największym potencjale turystycznym. Są także przykładem atrakcji 
flagowych woj. śląskiego, a więc tych, które mają znaczenie ekonomiczne, cechują się wyjątkowo-
ścią miejsca oraz mają charakter międzynarodowy (Kruczek, 2014, s. 40). 

Frekwencja w Atrakcjach szlaku zabytków techniki2

Analizując frekwencję na SZT, można zauważyć, że liczba odwiedzających stale wzrasta. 
Statystyka frekwencji prowadzona jest od 2009 r. Wówczas atrakcje szlaku odwiedziło 467 999 
osób. W roku 2014 liczba ta wzrosła do 724 201 osób, co dało przyrost odwiedzających na poziomie 
54,76% (rys. 1). 
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rysunek 1. Liczba odwiedzających SZT w latach 2009–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

Największy przyrost procentowy odwiedzających szlak zaobserwowano w roku 2014. Wyniósł 
on 13,39% w stosunku do roku 2013, natomiast najniższy w 2011 r. i wówczas liczba odwiedzają-
cych wzrosła o 6,4% w stosunku do roku poprzedniego (rys. 2). Średni przyrost wyniósł 9,15%.

Najchętniej odwiedzanymi obiektami w poszczególnych latach były:
a) 2009 r. – Muzeum Browaru Żywiec – 99 293 osoby (21,22% wszystkich odwiedzających);
b) 2010 r. – Muzeum Browaru Żywiec – 94 753 osoby (18,86% wszystkich odwiedzających);
c) 2011 r. – Muzeum Browaru Żywiec – 100 613 osób (18,82% wszystkich odwiedzających);
d) 2012 r. – Kopalnia Guido – 103 000 osób (17,74% wszystkich odwiedzających);
e) 2013 r. – Kopalnia Guido – 130 921 osób (20,50% wszystkich odwiedzających);
f) 2014 r. – Kopalnia Guido – 122 456 osób (16,91% wszystkich odwiedzających).

2 W opracowaniu wykorzystano dane udostępnione przez Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego, Wydziału 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
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rysunek 2. Procentowy wzrost liczby osób odwiedzających SZT w latach 2010–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

Najpopularniejszymi miejscowościami na SZT są: Zabrze, Tarnowskie Góry oraz Żywiec. 
Zabrzańskie obiekty w okresie 2009–2014 odwiedzało średnio 139 809 osób rocznie, co stanowiło 
23,96% wszystkich odwiedzających. Tarnowskie Góry generowały średnio 16,63% odwiedzają-
cych rocznie, zaś na kolejnej pozycji znalazł się Żywiec (16,03%). Zatem trzy wymienione wcze-
śniej miejscowości rocznie odwiedza 56,89% wszystkich osób zwiedzających SZT. 

W rozpatrywanym okresie (lata 2009–2014) szlak odwiedziło 3 448 414 osób. Ponad połowę 
(50,37%) odwiedzających generowały cztery obiekty – Gwiazdy Techniki. Kopalnię Guido odwie-
dziło 16,92% osób, Muzeum Browaru Żywiec – 16,30%, Zabytkową Kopalnię Srebra – 10,75%, 
natomiast Tyskie Browarium – 6,36%. Zobrazowano to na rysunku 3. 

 

Pozostałe
49,63%

Kopalnia Guido
16,92%

Muzem Browaru Żywiec
16,30%

Zabytkowa 
Kopalnia Srebra

10,75%

Tyskie 
Browarium

6,39%

rysunek 3. Udział osób odwiedzających Gwiazdy Techniki w stosunku do pozostałych obiektów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

W tabeli 2 zaprezentowano frekwencję w Gwiazdach Techniki dla poszczególnych okresów. 
Można zauważyć, że w ostatnim badanym okresie (2014 r.) tylko Kopalnia Guido zanotowała 
spadek liczby odwiedzających w stosunku do roku poprzedniego. Źródłem takiego zjawiska nie 
zawsze jest spadek zainteresowania turystów. Może mieć na to wpływ wiele sytuacji losowych, 
takich jak: zaplanowane remonty, rewitalizacja obiektów, ich rozbudowa itd.



142 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35) 

Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek

tabela 2. Frekwencja w Gwiazdach Techniki w latach 2009–2014

Obiekt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Średnia Suma

Kopalnia Guido 66 065 72 194 89 000 103 000 130 921 122 456 97 273 583 636
Muzeum Browaru Żywiec 99 293 94 753 100 613 90 435 87 000 90 116 93 702 562 210
Tyskie Browarium 37 922 38 371 36 726 36 609 35 123 35 586 36 723 220 337
Zabytkowa Kopalnia Srebra 60 743 58 719 54 556 58 737 64 299 73 697 61 792 370 751
Suma 264 023 264 037 280 895 288 781 317 343 321 855 289 489 1 736 934

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

Liczba zwiedzających Gwiazdy Techniki wzrasta każdego roku średnio o 4,1%. Udział pro-
centowy frekwencji w stosunku do całości Szlaku jednak spada. W 2009 r. generowały 56,42% 
ruchu na Szlaku, a w 2014 r. – 44,44% (rys. 4). 
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rysunek 4. Udział osób odwiedzających Gwiazdy Techniki w stosunku do pozostałych obiektów  

w latach 2009–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

Wynikać to może z faktu, że pozostałe atrakcje Szlaku stają się coraz bardziej popularne 
i przyciągają większą liczbę odwiedzających. Może to także mieć związek z rozwojem święta 
Szlaku – Industriady. Co roku liczba osób uczestniczących w tym festiwalu wzrasta. W 2010 r., 
podczas pierwszej edycji, liczba odwiedzających wynosiła 28 543 osoby. W edycji 2014 wyniosła 
już 78 925 osób, co dało przyrost na poziomie 176,51%. Dane dotyczące frekwencji podczas po-
szczególnych edycji Industriady zaprezentowano na rysunku 5.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie jest możliwe, by odnieść liczbę uczestników 
Industriady do ogółu zwiedzających Szlak, gdyż jest ona organizowana również poza nim, w tzw. 
obiektach zaprzyjaźnionych. Często są to obiekty, które pretendują do wejścia w strukturę Szlaku 
lub mają charakter poprzemysłowy.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

W 2014 r. przeprowadzono badania ankietowe dotyczące szczegółowej frekwencji na SZT. 
Obejmowały one m.in. odsetek występowania różnych kategorii zwiedzających, rozkładu geo-
graficznego, rozkładu w poszczególnych miesiącach oraz wydarzeń organizowanych w obiekcie. 
Na 36 atrakcji turystycznych uzyskano odpowiedzi z 83,33% obiektów. Rozróżnienie kategorii 
zwiedzających prowadzone było przez 75% obiektów, 83,33% z nich podało rozkład ruchu w po-
szczególnych miesiącach, natomiast organizację wydarzeń rozpoznano wśród 66,67% atrakcji tu-
rystycznych. Ze względu na rzetelność przedstawionych informacji analizę frekwencji ograniczo-
no do reprezentatywnych obiektów szlaku – Gwiazd Techniki. 

Jak można zaobserwować w tabeli 3, w Gwiazdach Techniki główny odsetek zwiedzających 
stanowią osoby indywidualne. Jest to najbardziej widoczne w przypadku Kopalni Guido, gdzie 
omawiana grupa stanowi 87% zwiedzających. 

tabela 3. Kategorie zwiedzających Gwiazdy Techniki (%)

Atrakcja turystyczna Turyści indywidualni Grupy zorganizowane Grupy szkolne i przedszkola

Kopalnia Guido 87,00* 13,00 0,00**

Muzeum Browaru Żywiec 54,20 38,90 6,90
Tyskie Browarium 54,00 42,00 0,00
Zabytkowa Kopalnia Srebra 40,00 28,00 32,00
 * W tym uczestnicy wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

** Grupy szkolne i przedszkolne stanowią część grup zorganizowanych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

Grupy szkolne poza Zabytkową Kopalnią Srebra (32%) stanowią niewielki odsetek wszyst-
kich zwiedzających. Może to wynikać z faktu prezentowanych treści. Muzea związane z historią 
i techniką produkcji alkoholu nie stanowią atrakcyjnego produktu turystycznego dla szkół, za-
tem odsetek ten jest niewielki lub zerowy, np. ze względu na ograniczenie wiekowe dla zwiedza-
jących. Kopalnia Guido udostępniła jedynie dane dotyczące ogółu grup zorganizowanych, bez 
wyszczególnienia grup szkolnych i przedszkolnych, zatem niemożliwe jest, by oszacować ich 
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udział. W pozostałych obiektach Szlaku największy udział procentowy grup szkolnych zaobser-
wowano w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Stanowiły one 80% wszystkich odwiedzających 
(10 tys. osób).

W grupie Gwiazd Techniki rozmieszczenie geograficzne odwiedzających zostało rozpo-
znane jedynie w przypadku Kopalni Guido. Pozostałe obiekty takiej statystyki nie prowadziły. 
Zauważono, że tylko 10% odwiedzających stanowiły osoby z miejscowości, w której obiekt jest 
usytuowany. Zdecydowanie największy odsetek dotyczył tych osób, które zamieszkują woj. śląskie 
(58,8%). Goście zagraniczni stanowili 6,4% zwiedzających, natomiast osoby spoza woj. śląskiego 
– 24,8%.

W skali całego Szlaku 30,55% obiektów podało informacje o rozmieszczeniu geograficznym 
gości. Średni odsetek zwiedzających pochodzących z miejscowości, w której atrakcja się znajduje, 
wyniósł 31,54%, dla osób z woj. śląskiego – 38,89% i z innych województw – 19,92%, a dla gości 
z zagranicy – 6,92%3.

Rozkład ruchu w poszczególnych miesiącach został podzielony na cztery okresy. Na ry-
sunku 6 zaprezentowano rozkład na podstawie danych dostarczonych przez omawiane obiekty. 
Dominującym okresem w Zabytkowej Kopalni Srebra, Tyskim Browarium i Kopalni Guido są 
miesiące od kwietnia do czerwca. Wówczas Kopalnię Srebra odwiedziło 43% gości, browar – 33% 
zwiedzających, natomiast Kopalnię Guido – 27%. Dla Muzeum Browaru Żywiec dominujący pod 
względem liczby zwiedzających jest okres wakacyjny. Wówczas Browar odwiedziło 30,2% osób. 
W skali całego roku dominujący jest okres przedwakacyjny (kwiecień–czerwiec). Wówczas śred-
nio obiekty odwiedziło 42,02% wszystkich zwiedzających. Z kolei najmniejszy odsetek zaobser-
wowano w okresie od stycznia do marca, kiedy to obiekty odwiedziło 12,68% turystów.
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rysunek 6. Rozkład ruchu turystycznego w poszczególnych okresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

3 Podane wartości nie sumują się do 100% ze względu na uśrednienie danych ze wszystkich obiektów.



145Regiony turystyczne Polski

Frekwencja w wybranych obiektach szlaku zabytków techniki województwa śląskiego w latach 2009–2014

W sferze wydarzeń, wśród których akcentowane były przede wszystkim wystawy czasowe, 
koncerty, spektakle, warsztaty i lekcje muzealne, w skali całego Szlaku prym wiodło Muzeum 
Górnictwa Węglowego z liczbą 819 zdarzeń. Wśród Gwiazd Techniki Kopalnia Guido zorganizo-
wała 683 wydarzenia, Tyskie Browarium – 5, Zabytkowa Kopalnia Srebra – 4, natomiast Muzeum 
Browaru Żywiec – 2. Można zatem przypuszczać, że wśród Gwiazd Techniki głównym aspektem 
działalności jest prowadzenie usług w ramach trasy turystycznej. Tylko Kopalnia Guido prowadzi 
rozbudowaną działalność w zakresie kultury, edukacji i rozrywki.

podsumowanie
Analiza frekwencji pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski:
1. Rosnąca liczba zwiedzających obiekty Szlaku dowodzi wzrostu potencjału turystycznego 

województwa. SZT staje się coraz bardziej rozpoznawalnym markowym produktem 
turystycznym woj. śląskiego. Determinuje to jednocześnie rozwój zasobów strukturalnych 
obszaru, takich jak walory turystyczne czy baza materialna. 

2. Wyróżniającymi się obiektami pod względem liczby odwiedzających jest Muzeum 
Browaru Żywiec oraz Kopalnia Guido. Może to świadczyć o dobrze zaprojektowanej 
ofercie turystycznej i jakości usług, jakie świadczone są przez te obiekty.

3. Najpopularniejszą miejscowością szlaku jest Zabrze. Szyb Maciej, Kopalnia Guido, 
Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Sztolnia Królowa Luiza stanowią atrakcyjną ofertę 
dla turystów, która w dalszym ciągu jest rozbudowywana. Obecnie prowadzone są prace 
nad udostępnieniem nowych wyrobisk podziemnych i rozbudową dotychczasowych. Może 
to w przyszłości zaowocować utworzeniem silnego centrum turystycznego woj. śląskiego.

4. Ponad 50% ruchu turystycznego generowane jest przez cztery obiekty: Kopalnię Guido, 
Zabytkową Kopalnię Srebra, Muzeum Browaru Żywiec oraz Tyskie Browarium Są one 
określone mianem Gwiazd Techniki oraz stanowią punkty kotwiczne Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Rozbudowane działania promocyjne w tych obiektach 
mogłyby się przyczynić do wzrostu zainteresowania pozostałymi atrakcjami Szlaku.

5. Wyróżniającą się formą promocji SZT jest festiwal Industriada, w którym w 2014 r. 
uczestniczyło ponad 78 tys. turystów.

6. W 2014 r. największy ruch turystyczny obserwowany był w okresie od kwietnia do 
czerwca. Jest to prawdopodobnie związane z aktywnością turystyczną szkół oraz 
organizacją festiwalu Industriada (czerwiec). 

7. Szlak odwiedzają głównie turyści krajowi, wśród których największą grupę stanowią 
odwiedzający pochodzący z woj. śląskiego. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie 
wszystkie obiekty podają statystyki związane z miejscem zamieszkania odwiedzających. 

Rosnąca liczba odwiedzających SZT świadczy o tym, że turystyka oparta na dziedzictwie 
przemysłowym jest coraz bardziej popularna. Ponadto, woj. śląskie staje się ważnym ośrodkiem 
turystycznym. Jest to także dobra prognoza dla włodarzy miast lub inwestorów prywatnych, któ-
rzy dążą do powołania nowych obiektów turystyki dziedzictwa przemysłowego. 
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the AttenDAnce to selecteD oBjects oF silesiAn  
inDustriAl monuments route in yeArs 2009–2014
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Abstract Authors of this paper have undertaken the issue of interests in selected tourist attractions in Silesian 
Voivodeship. The goal of this publication was analysis of attendance to Industrial Monuments 
Route in years 2009–2014 and its structure in year 2014 with particular consideration of so-called 
“Technique Stars”.
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Słowa kluczowe obiekty spotkań, przemysł wydarzeń, turystyka biznesowa

Streszczenie W artykule autor dokonał analizy rynku wydarzeń w woj. śląskim, szczególnie jego 
strony podażowej, z uwzględnieniem specyfiki administracyjnego podziału tego wo-
jewództwa. Przedstawiono konsekwencje koncentracji geograficznej obiektów spotkań 
dla zarządzania tymi obiektami na rynku wydarzeń. Celem artykułu było wskazanie 
i analiza specyficznych aspektów funkcjonowania i rozwoju rynku wydarzeń w odnie-
sieniu do zarządzania obiektami spotkań, tworzenia w miastach specjalnych struktur 
organizacyjnych dla koordynacji tworzenia produktów na rynku wydarzeń, a także spe-
cyfiki promocji przy znacznej liczbie dużych obiektów spotkań na stosunkowo małej 
przestrzeni geograficznej. 

Wprowadzenie
Postępujące procesy globalizacji różnych sfer życia gospodarczego wymuszają na funkcjo-

nujących na rynku podmiotach m.in. innowacyjne rozwiązania i specjalizacje, a w efekcie mogą 
stymulować geograficzną koncentrację i specjalizację. W odniesieniu do administracji miast 
może to prowadzić do koncentrowania swoich zasobów na silnych stronach miasta i wzmacnianiu 
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elementów istotnych dla sukcesu na wyodrębnionych/wybranych rynkach docelowych. W ciągu 
ostatnich lat, jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) i raporty róż-
nych instytucji (www.pot.gov.pl) podejmujących się badań rynku spotkań biznesowych i innych 
wydarzeń w Polsce, rośnie liczba obiektów spotkań, liczba imprez, a także liczba uczestników. 
Rynek rozwija się zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Przybywa hoteli wyposażo-
nych w sale konferencyjne, rośnie liczba wielkich wielofunkcyjnych obiektów spotkań budowa-
nych także przez administrację samorządową lub państwową. Miasta coraz bardziej angażują się 
w kreowanie rynku wydarzeń na swoim terenie, tworząc struktury organizacyjne dla koordynacji 
działań promocyjnych na tym rynku, np. Convention Bureaus. Rynek spotkań staje się coraz bar-
dziej konkurencyjny. 

Celem artykułu jest wskazanie specyficznych aspektów funkcjonowania i rozwoju rynku wy-
darzeń w odniesieniu do zarządzania obiektami spotkań, tworzenia w miastach specjalnych struk-
tur organizacyjnych dla koordynacji rozwoju produktów na rynku wydarzeń, a także specyfiki 
promocji przy znacznej liczbie dużych obiektów spotkań na stosunkowo małej przestrzeni geo-
graficznej. W artykule autor dokonuje analizy podażowej strony rynku wydarzeń w woj. śląskim 
z uwzględnieniem specyfiki administracyjnego podziału tego województwa, związanych z tym 
konsekwencji dla rynku spotkań. Szczególnej analizie poddano obiekty spotkań w Górnośląskim 
Związku Metropolitarnym (skupisku 14 miast) i mieście Katowice, przedstawiając konsekwencje 
koncentracji geograficznej obiektów spotkań dla zarządzania tymi obiektami na rynku wydarzeń. 

Definiowanie podstawowych pojęć związanych z przemysłem wydarzeń
W literaturze przedmiotu, w raportach i analizach spotkań biznesowych (konferencje, tar-

gi, wystawy, imprezy motywacyjne) pojawia się pojęcie „przemysł spotkań” (Borodako, Berbeka, 
Niemczyk, Seweryn, 2014). W szerokim ujęciu terminem tym objąć można różne formy spotkań 
grupowych zaliczanych do turystyki biznesowej, jak również imprezy kulturalne, sportowe, a na-
wet prywatne – duże ze względu na liczbę uczestników, „eventy” okolicznościowe (Cieślikowski, 
2014). A w teorii ekonomii „przemysł” utożsamiany jest raczej z pojęciem „sektor” – czyli grupą 
podmiotów będących dostawcami na danym rynku (Porter, 2006). Rynek spotkań biznesowych, 
a szerzej rynek wydarzeń, zostaje wyodrębniony ze względu na specyficzny przedmiot transakcji 
i może zostać opisany również przez podmioty tworzące stronę podażową i popytową tego rynku.

Przedmiotem transakcji na tym rynku, według którego został wyodrębniony, są spotkania 
lub szerzej wydarzenia. Wydarzenie to coś „specjalnego”, „wyjątkowego”, „unikatowego”, „wy-
kraczającego poza codzienne doświadczenia”, coś odróżniającego dany czas od innych bardziej 
rutynowych czynności, takich jak np. praca (Getz, 1989). „Wydarzenie” to jednorazowe lub rzadko 
występujące zdarzenie wykraczające poza zwykłe programy lub działania organu finansującego 
lub organizacyjnego. Czasami dla uczestników wydarzenie może być specjalną okazją do wypo-
czynku, społecznym lub kulturowym doświadczeniem (Goldblatt, 2014). 

Termin „wydarzenie” wydaje się mieć szersze znacznie niż termin „spotkanie” pomi-
mo znacznego podobieństwa między nimi. „Wydarzenie” to określenie produktu – imprezy. 
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Termin „spotkanie” w literaturze przedmiotu częściej odnosi się do spotkań biznesowych (busi-
ness meetings) czy też konferencyjnych (Cieślikowski, 2014). W statystykach Głównego Urzędu 
Statystycznego w Warszawie wykorzystywany jest termin impreza masowa. Oznacza on imprezę 
o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym skierowaną do szerokiej publiczności, 
organizowaną zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa zwy-
kle odbywa się na stadionie, w hali sportowej, centrum kongresowym czy innym dużym obiekcie, 
a także na otwartej przestrzeni, na wydzielonym i odpowiednio oznaczonym terenie (www.stat.
gov.pl). W niniejszym opracowaniu autor będzie używał zamienienie terminu „impreza” i „wyda-
rzenie” jako grupowego spotkania realizowanego w określonym celu przez wyodrębnioną organi-
zację/instytucję lub przedsiębiorstwo. Mając na uwadze główny cel imprezy, wyodrębnić można 
cztery główne grupy wydarzeń: prywatne (okolicznościowe/okazjonalne), sportowe (związane 
z aktywnością fizyczną i rywalizacją), kulturalne oraz biznesowe (Getz, 1989).

Wydarzenia prywatne stanowią grupę różnych okolicznościowych imprez (spotkań) zwią-
zanych z prywatnym celem zleceniodawcy (uroczystościami sytuacyjnymi, rocznicami itp.), fi-
nansowanych głównie ze środków własnych (prywatnych) zleceniodawcy (np. wesela, przyjęcia, 
spotkania towarzyskie). Wydarzenia sportowe to grupa imprez – widowisk lub spotkań (imprez) – 
związanych z czynnym uczestnictwem w zajęciach rekreacyjnych lub konkurencjach sportowych, 
czasami z rywalizacją, którym towarzyszą zazwyczaj duże emocje aktywnych uczestników, jak 
i obserwatorów. Wydarzenia kulturalne to wydarzenia świeckie lub religijne organizowane przez 
i/lub dla publiczności (festiwale, karnawały, ceremonie religijne, parady, uroczystości rocznicowe, 
zjazdy religijne itp.). Do wydarzeń biznesowych zalicza się różne formy spotkań konferencyjnych 
(kongresy, konferencje, zjazdy, sympozja, szkolenia, seminaria), a także imprezy motywacyjne, 
targi i wystawy gospodarcze. To zebrania grona osób w celach edukacyjnych, wymiany informa-
cji, odbycia debaty lub dyskusji, osiągnięcia porozumienia lub podjęcia decyzji, budowania relacji, 
nawiązania kontaktów handlowych i inne dla realizacji celów biznesowych organizatora/zlecenio-
dawcy (Cieślikowski, Kantyka, 2015). 

Szeroko rozumiany rynek wydarzeń tworzą: zleceniodawcy – głównie organizatorzy (admi-
nistracja publiczna i organizacje non-profit oraz przedsiębiorstwa jako organizacje nastawione na 
zysk), a także pośrednicy i dostawcy usług cząstkowych (miejsca/obiekty spotkań, obiekty noc-
legowe, gastronomiczne, firmy transportowe, lokalni przedsiębiorcy i inni) (Cieślikowski, 2014). 
Zatem w procesie rozwoju rynku wydarzeń uczestniczą zarówno prywatni przedsiębiorcy (np. ofe-
rujący usługi wspomagające obsługę tych wydarzeń), jak i administracja samorządowa, a nawet 
państwowa (np. poprzez budowę i przygotowanie wielkich obiektów dedykowanych kongresom 
i konferencjom czy też wielofunkcyjnych obiektów spotkań) (Cieślikowski, Kantyka, 2014). 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju tego rynku na określonym obszarze geograficznym lub wy-
odrębnionym administracyjnie mają różne obiekty spotkań. Poprzez obiekty spotkań rozumie się 
budynki lub zespół budynków albo urządzeń terenowych, które dysponują możliwościami orga-
nizowania spotkań grupowych. Na rynku brytyjskim do obiektów konferencyjnych zalicza się te 
budynki, które posiadają co najmniej trzy sale konferencyjne, w tym jedną dla minimum 50 osób 
(TEAM, 2013). Wśród różnych rodzajów obiektów spotkań w Polsce wymienia się m.in. hotele 
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(w tym motele, zajazdy), centra szkoleniowe z zakwaterowaniem, pałace, zamki, obiekty sportowe, 
sanatoryjne, rekreacyjne, centra kongresowe i konferencyjne (w tym obiekty targowe i wystawo-
we), ośrodki naukowe i akademickie, obiekty kultury (kina, teatry, opery, galerie, muzea, sale 
wystaw artystycznych), jak i wielofunkcyjne obiekty spotkań (Cieślikowski, Kantyka 2014).

Szczególne znaczenie mają wielkie wielofunkcyjne obiekty spotkań, w których można reali-
zować różne rodzaje wydarzeń. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce zauważalna jest kon-
centracja geograficzna tych obiektów, czyli geograficzna bliskość podmiotów funkcjonujących 
na określonym, wyodrębnionym obszarze administracyjnym (Grzeszczak, 1999). Województwo 
śląskie stanowi obszar administracyjny kraju o największej gęstości zaludnienia, na którym znaj-
duje się 19 miast na prawach powiatów i wiele obiektów dla wielkich wydarzeń (biznesowych, 
kulturowych, sportowych). Wydaje się, że bliskość tych obiektów, jak i duża ich koncentracja na 
stosunkowo małym obszarze stanowić może szanse dla rozwoju przemysłu wydarzeń, jak i pewne 
zagrożenie, a na pewno jest dużym wyzwaniem dla administracji miast. 

Województwo śląskie jako atrakcyjna destynacja na rynku wydarzeń
Województwo śląskie położone jest w południowej części Polski. Liczba mieszkańców wyno-

si 4 669 tys. osób, czyli 12,5% ludności kraju. Na tym obszarze jest 19 miast na prawach powiatów. 
W centralnej części znajduje się 14 z nich, tworząc największą w Polsce, a 15. pod względem liczby 
mieszańców (Belleville, 2015) aglomeracje miejską w Unii Europejskiej (rys. 1.) 

rysunek 1. Aglomeracja katowicka na tle największych aglomeracji miejskich w Unii Europejskiej 

Źródło: Report (2015).
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Województwo śląskie wydaje się być atrakcyjną destynacją dla organizacji wielkich wyda-
rzeń. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) wskazują, że najwięcej imprez 
masowych w Polsce realizowanych jest na terenie woj. śląskiego (np. w 2014 r. zorganizowano na 
tym terenie 740 imprez, w których uczestniczyło też najwięcej osób – 3 402 389 osób).

Analiza raportów z badań rynku spotkań i wydarzeń w krajach rozwiniętych gospodarczo 
(Hank-Haase, 1992, 1995; Oppermann, 1996a, 1996b; Crouch, Ritchie, 1999, Crouch, Geoffrey, 
Ritchie, 1998) pozwala wskazać następujące czynniki decydujące o sukcesie destynacji na tym 
rynku:

a) dostępność komunikacyjną (połączenie z autostradą, stacje kolejowe dla linii „Intercity”, 
odległość od najbliższego lotniska międzynarodowego);

b) funkcjonowanie i dostępność wielkich sal dla wydarzeń biznesowych i konferencyjnych;
c) bazę noclegową i jej jakość (w tym standaryzację, siedzibę hoteli sieci międzynarodowych);
d) dostępność informacyjną o miejscach i podmiotach funkcjonujących na tym rynku;
e) oryginalność i nowość destynacji;
f) koszty ogólne zakwaterowania i wyżywienia;
g) siedzibę organizatorów imprez targowych;
h) siedziby szkół wyższych;
i) inne (stan środowiska naturalnego, powiązania biznesowe z firmami, wsparcie lokalnych 

instytucji).
Województwo śląskie spełnia większość z tych czynników. Na obszarze tego województwa 

znajduje się 12% podmiotów całej gospodarki narodowej Polski oraz 11% wszystkich szkół wyż-
szych ujętych w rejestrze REGON (tab. 1). 

tabela 1. Charakterystyka województwa śląskiego na tle Polski

3,9% Powierzchni kraju
12,0% Ludności 
12,0% Podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON
15,0% Przedsiębiorstw państwowych
11,0% Spółek prawa handlowego
12,0% Zakładów osób fizycznych
11,0% Szkół wyższych
8,9% Hotelowych miejsc noclegowych
8,5% Hoteli w Polsce 
9,0% Pokoi w hotelach na terenie Polski

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.

Na terenie województwa występuje duża koncentracja inwestorów zagranicznych. Specjalna 
Strefa Ekonomiczna ze swoimi podstrefami przyciągnęła ponad 240 inwestorów z kraju i zagra-
nicy, wartość inwestycji przekroczyła 21 mld euro, a zatrudnienie znalazło ponad 53 tys. osób 
(www.ksse.com.pl). Korporacje posiadające siedziby na terenie województwa zaliczyć można do 
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najaktywniej rozwijanych się w Polsce (11,3% spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie posiada siedzibę w woj. śląskim) (www.gpw.pl).

Tym korzystnym parametrom gospodarczym towarzyszy dobra (na tle kraju) dostępność 
komunikacyjna: skrzyżowanie szlaków komunikacji drogowej północ–południe (autostrada A1) 
i wschód–zachód (autostrada A4). Komunikacja samochodowa na terenie województwa z najwięk-
szymi miastami w Polsce i za granicą zapewniona jest przez 27 dróg krajowych oraz 68 dróg 
wojewódzkich. Województwo śląskie posiada największy w kraju wskaźnik dróg o nawierzchni 
twardej i linii normalnotorowych na 100 km2. Ponadto analizując zestawienia Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która zlicza średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów 
w 350 punktach na drogach krajowych w Polsce, zauważyć można, że na 10 najruchliwszych punk-
tów pierwsze dwa i jeszcze cztery z pierwszej dziesiątce znajdują się w woj. śląskim (tab. 2). 

tabela 2. Średni dzienny ruch pojazdów na podstawie 350 punktów w Polsce

Lp. Numer drogi Nazwa punktu SDR Województwo

1. S86 Sosnowiec–Katowice 104 339 śląskie
2. A4/E40 Katowice/Mikołowska 75 020 śląskie
3. 79 Warszawa–Mysiadło 54 812 mazowieckie
4. A4/E40 Węzeł Sośnica–Chorzów 54 615 śląskie
5. 86 Czeladź–Sosnowiec 51 258 śląskie
6. A4/E40 chorzów–Katowice 50 770 śląskie
7. 79 Mysiadło–Piaseczno 46 622 mazowieckie
8. A1/E75 Droga 8–Rokszyce 44 159 łódzkie
9. A4/E40 Droga 86–Droga S1 43 115 śląskie

10. A4/E40 Kraków/Piekary/–Kraków/Tyniec/ 41 520 małopolskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: GDDKiA (2015).

Dla obsługi podróżujących służbowo na spotkania grupowe w 2014 r. na terenie woj. śląskiego 
przygotowane były 192 hotele (8,5% hoteli w Polsce), w których było 20 276 miejsc noclegowych 
(8,9% udział w kraju) i 10 267 pokoi (9% z wszystkich pokoi hotelowych w Polsce). Średnie obłoże-
nie osiągnięte przez hotele w Katowicach w 2014 r. wyniosło ok. 53% (Hotel Professionals, 2015). 
Niemal w każdym hotelu znajduje się co najmniej jedna sala konferencyjna, a zatem hotele to także 
obiekty, w których są realizowane spotkania (Cieślikowski, 2010), jak i obiekty wspierające orga-
nizację różnych wydarzeń (nocleg dla gości specjalnych lub innych zainteresowanych dłuższym 
pobytem). 

Ponadto, na terenie woj. śląskiego znajduje się wiele dużych zadaszonych obiektów dla róż-
nych wielkich wydarzeń. Najwięcej największych zlokalizowanych jest w Katowicach i miastach 
aglomeracji Górnośląskiego Związku Metropolitarnego (14 miast) (tab. 3).

Największe dwa z tych obiektów znajdują się w Katowicach. Pierwszy to oddany do użytku 
w marcu 2015 r. budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego (maksymalna pojemność 
we wszystkich salach to 12 tys. osób) i Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek (11,5 tys. osób). 
Obiekty te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie i są połączone przejściem podziemnym, 
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tworząc największe w centralnej Europie zadaszone miejsce spotkań. Należy wspomnieć, że w od-
ległości 4 km od Spodka znajduje się Centrum Targowe Fair Expo Sp. z o.o. (z kilkoma wielkimi 
halami wystawowymi), a 15 km od Spodka znajduje się centrum wystawiennicze Expo Silesia 
w Sosnowcu. W promieniu 25 km od centrum Katowic (w miastach GZM) w 2015 r. w 33 naj-
większych wielofunkcyjnych zadaszonych obiektach spotkań (w których była co najmniej jedna 
salą, która pomieści ponad 400 osób) znajdowało się niemal 54 tys. miejsc dla uczestników róż-
nych wydarzeń. Do tego należy dodać, że w 2016 r. planowane jest otwarcie kolejnego wielofunk-
cyjnego obiektu spotkań „Gliwice Hala Widowiskowo-Sportowa”, który pomieści jednorazowo 

tabela 3. Największe wielofunkcyjne zadaszone obiekty spotkań w centralnej części województwa śląskiego 

Lp. Nazwa obiektu Liczba miejsc Miasto

1. Międzynarodowe Centrum Kongresowe 12 000 Katowice 
2. Spodek 11 500 Katowice 
3. Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum 3 000 Dąbrowa Górnicza 
4. Stadion Zimowy 2 500 Tychy 
5. Stadion Zimowy 2 125 Sosnowiec 
6. Dom Muzyki i Tańca 2 002 Zabrze 
7. NOSPR 1 800 Katowice 
8. Hala Widowiskowo-Sportowa MOSIR Zabrze 1 770 Zabrze 
9. Hala Wystaw Kapelusz 1 500 chorzów 

10. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 1 500 Katowice 
11. Hala Widowiskowo-Sportowa 1 348 Jaworzno 
12. Górnośląskie Centrum Kultury 1 000 Katowice 
13. Galeria Szyb Willson 1 000 Katowice 
14. Hala MOSIR 1 000 Mysłowice 
15. Hala na Skarpie 996 Bytom 
16. Hala Widowiskowo-Sportowa – Nowy Bytom 700 Ruda Śląska 
17. Expo Silesia 630 Sosnowiec 
18. Sale konferencyjne – Stadion miejski 600 Tychy 
19. Teatr Rozrywki 577 chorzów 
20. Hala Widowiskowo-Sportowa Michał 550 Siemianowice Śląskie 
21. Galeria Rondo 500 Katowice 
22. Mediateka 500 Tychy 
23. Teatr Śląski 480 Katowice 
24. Sala Koncertowa Akademii Muzycznej 480 Katowice 
25. Multikino 475 Zabrze
26. Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej 467 Gliwice
27. Teatr Muzyczny 438 Gliwice
28. Opera 423 Bytom
29. Filharmonia Śląska 420 Katowice 
30. Teatr Mały 420 Tychy 
31. Muzeum Śląskie 400 Katowice 
32. Hala MOSiR 400 Piekary Śląskie 
33. Hala Sportowa 400 Świętochłowice 

Razem 53 901

Źródło: opracowanie własne na podstawie witryn internetowych obiektów spotkań.
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15 tys. osób. W tym rankingu jest 15 obiektów, każdy o pojemnością ponad 1000 osób. Obiekty te 
stanowią duży potencjał dla realizacji różnych (biznesowych, sportowych i kulturalnych) wyda-
rzeń, jednocześnie ich koncentracja geograficzna stanowi duże wyzwanie dla administracji miast 
i podmiotów zarządzających tymi obiektami.

Wyzwania dla dalszego rozwoju przemysłu wydarzeń w woj. śląskim
Wielkie obiekty spotkań to zazwyczaj obiekty, które spełniają funkcje zarówno użytkowe 

(miejsca różnych wydarzeń), jak i promocyjne. Zarządy miast, a szczególnie tych na prawach po-
wiatu, dążą do realizacji także różnych celów społeczności lokalnej (miejsce spotkań, emocji spor-
towych, doznań kulturalnych) i własnych (promocja, realizacja własnych ambicji zarządu). W woj. 
śląskim jest 19 miast na prawach powiatu (największa liczba w Polsce). Niemal w każdym z nich 
zbudowano lub w najbliższym czasie powstanie wielki, najczęściej wielofunkcyjny, obiekt spotkań 
(w nazwie: „stadion”, „arena wydarzeń”, „hala widowiskowo-sportowa”). Przed miastami tymi 
stoi duże wyzwanie m.in. w zakresie:

a) efektywnego zagospodarowania przestrzeni obiektów spotkań;
b) stworzenia struktur organizacyjnych dla koordynacji realizowanych i planowanych 

wydarzeń;
c) uruchomienia celowych działań promocyjnych dla przyciągania wydarzeń, a także dla wy-

korzystania wydarzeń do rozgłosu i kreowania pozytywnego wizerunku miasta.
Efektywne zagospodarowanie przestrzeni obiektów spotkań przejawia się głównie w pew-

nej specjalizacji tych obiektów w realizowanych w swoich zasobach wydarzeniach (niektóre są 
dedykowane głównie wydarzeniom sportowym, inne kulturalnym, a jeszcze inne szukają klienta 
na rynku spotkań biznesowych). Jednak wartość zrealizowanych inwestycji, coraz większa kon-
kurencja na rynku wydarzeń skłania administracje miast i obiektów do tego, aby realizować różne 
wydarzenia (kulturalne, sportowe i biznesowe). Skuteczność tych działań wymaga, aby admini-
stracje miast i poszczególnych obiektów podejmowały działania w zakresie koopetycji na rynku 
wydarzeń (Czakon, Rogalski, 2014), czyli współpracy na etapie wstępnym przyciągania i rozmów 
o organizacji na swoim terenie imprezy, a następnie konkurencji przy podziale fragmentów (czę-
ści) imprezy między obiekty spełniające wymagania organizatora-zleceniodawcy. 

Najwięcej dużych obiektów spotkań w woj. śląskim jest w jego centralnej części, na obsza-
rze 14 miast sąsiadujących ze sobą – tworzących Górnośląski Związek Metropolitarny (rys. 2). 
Administracje samorządowe w tych miastach powinny szczególnie zaangażować się we współ-
pracę między sobą i koordynację współpracy między podmiotami prywatnymi oraz komunalnymi 
przy realizacji i obsłudze wydarzeń. Nie jest to jednak łatwe, gdyż ambicją wielu zarządów miast 
jest to, aby obiekty spotkań na ich obszarze administracyjnym były „wizytówką miasta i architek-
tonicznym symbolem regionu” (Cieślikowski, 2015). 

Koncentracja wielkich obiektów spotkań, skala inwestycji w obiekty spotkań, aktywne i sku-
teczne działania promocyjne na tym rynku, a także funkcja administracyjnej stolicy wojewódz-
twa sprawia, że Katowice zdecydowanie wyróżniają się na tle innych miast w regionie. Wartość 
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inwestycji w obiekty spotkań w Katowicach w latach 2009–2015 wyniosła ponad 2,6 mld zł (www.
przemiana.katowice.eu). Budżet promocyjny na przyciąganie wielkich wydarzeń został ustalony na 
poziomie 54 mln zł na lata 2015–2020, a instytucję mającą za zdanie koordynację przekazywania 
informacji o wielkich wydarzeniach i przyciąganie nowych do miasta powołano w już w 2009 r. 
(decyzją Prezydenta Miasta Katowice powołano Referat Kongresów i Konferencji – „Convention 
Bureau Katowice”). Ponadto, w różnych dokumentach planistycznych Katowic podkreśla się zna-
czącą rolę wielkich wydarzeń (kulturalnych, sportowych i biznesowych) dla gospodarki regionu.

 

 rysunek 2. Aglomeracja miejska Górnośląski Związek Metropolitarny na tle innych powiatów  

w województwie śląskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gzm.org.pl; www.silesia-region.pl.

Katowice przyciągają organizatorów wielkich wydarzeń infrastrukturą obiektów spotkań, 
kampaniami promocyjnymi i strukturami organizacyjnymi (np. Convention Bureau, a także 
Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów) dla obsługi zapytań o wielkie wydarzenia. 

Wydaje się, że pozostałe miasta aglomeracji GZM mogą wiele skorzystać ze współpracy 
z funkcjonującymi w Katowicach obiektami i strukturami w celu przyciągania wielkich wydarzeń. 
Wielkie wydarzenia planowane są z dużym wyprzedzeniem i poprzedzone są również wieloma 
mniejszymi wydarzeniami przed i po głównej imprezie. W Katowicach znajduje się nowoczesna 
i wciąż rozbudowywana baza hotelowa (w 2014 r. funkcjonowało 17 hoteli, w których znajdowało się 
1867 pokoi z miejscem dla 3091 gości) i wiele nowoczesnych zadaszonych obiektów spotkań przy-
gotowanych dla realizacji wielkich wydarzeń. Jednak w przypadku wielkich międzynarodowych 
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imprez hotele i inne obiekty spotkań w pozostałych miastach mogą też obsługiwać gości i czer-
pać korzyści promocyjne z rozgłosu i pozytywnego wizerunku, jaki kreują wielkie wydarzenia 
(Cieślikowski, Kantyka, 2015).

Pewnym rozwiązaniem może być stworzenie/powołanie celowej instytucji (np. w formie 
fundacji, stowarzyszenia ponadlokalnego – dla administracji miast należących do GZM, a tak-
że otwartej na prywatnych właścicieli obiektów spotkań) w celu wymiany aktualnych informacji 
o posiadanych lub wolnych zasobach do organizacji wielkich wydarzeń, planowanych wydarze-
niach (np. wspólny dla wszystkich miast kalendarz wielkich imprez), podejmowanych kampaniach 
promocyjnych poszczególnych miast, a także w celu kreowania wspólnych kampanii promocyj-
nych na docelowych rynkach wielkich wydarzeń (sportowych, kulturalnych czy też biznesowych).

Koncentracja geograficzna może sprzyjać, a w dłuższym horyzoncie czasowym nawet wy-
musić nowoczesne (odważne, oparte na liczbach i faktach z badań rynku) zarządzanie obiektami 
spotkań i skłonić administracje miast i obiektów (a także innych podmiotów zaangażowanych 
w organizację i obsługę wielkich wydarzeń) do koopetycji. 

podsumowanie
Koncentracja geograficzna stwarza wiele bodźców różnym pomiotom do większej konku-

rencyjności na rynkach krajowych i międzynarodowych. Koncentracja konkurentów, odbiorców 
i dostawców sprzyja efektywności oraz specjalizacji i – co jeszcze ważniejsze – jest stymulatorem 
innowacji. Geograficzna koncentracja przemysłu działa jak silny magnes, przyciągając utalento-
wanych ludzi. Bliskość wzmaga koncentrację informacji i prędkość jej przepływu. Koncentracja 
geograficzna sprzyja też procesom wchodzenia na rynek, ponieważ filie firm skłonne są bardziej 
do lokowania się w pobliżu przedsiębiorstw macierzystych (Hansen, 1992). Koncentracja geogra-
ficzna sprzyja również łatwiejszemu i szybszemu transferowi wiedzy (Grzeszczak, 1999). Mając 
na uwadze fakt, że zjawisko koncentracji geograficznej obiektów spotkań występuje na terenie 
woj. śląskiego, należy przypuszczać, że miasta i inne podmioty funkcjonujące na rynku wydarzeń 
w tym województwie mogą czerpać wiele korzyści z tego tytułu. Wymaga to jednak nowoczesne-
go, odważnego i rozsądnego podejścia do zarządzania obiektami spotkań, celowego kształtowania 
struktur organizacyjnych dla koordynacji wspólnych działań w zakresie organizacji i obsługi wiel-
kich wydarzeń, a także wspólnych kampanii promocyjnych na rynkach docelowych (organizato-
rów-zleceniodawców wydarzeń kulturalnych, sportowych czy też biznesowych).
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Abstract In this article the author has analyzed the events market in the Silesian province with special 
reference to the administrative division of the province. Presented consequences of the geographical 
concentration of meetings venues for the management of these venues to event industry. The purpose 
of the article was to identify and analyze specific aspects of the functioning and development of the 
market developments in relation to facilities management meetings, the creation of urban special 
organizational structures for coordinating the creation of products on the market developments as 
well as the specifics of the promotion with a significant number of large meetings in a relatively 
small geographical area.
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Streszczenie We wszystkich uzdrowiskach w Polsce (44 uzdrowiska miejskie i wiejskie) podstawo-
wymi usługami są usługi balneologiczne. Wraz z nimi funkcjonują tzw. usługi towarzy-
szące. Jednak w ostatnich kilkunastu latach istotną rolę odgrywają czy odgrywać będą 
usługi znacząco poszerzające ofertę typowo uzdrowiskową. Stanowią one nowe formy 
usług w turystyce uzdrowiskowej. Są to usługi rekreacyjno-sportowe, upiększające, mo-
delujące sylwetkę, inne szeroko rozumiane usługi turystyczne. Ośrodki uzdrowiskowe 
zostały ośrodkami wielofunkcyjnymi bądź zabiegają o taki status. Wśród oferowanych 
urządzeń, zwłaszcza sportowych, wymienić należy takie, jak: baseny kryte i odkryte, 
plaże i kąpieliska urządzone, przystanie i mariny, tory saneczkowe i łyżwiarskie, stoki 
narciarskie, stadniny koni i ośrodki jeździeckie, tereny łowieckie i łowiska wędkarskie, 
boiska do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe, siłownie, fitness na 
powietrzu, fitness w pomieszczeniach, minigolf, kręgle, tenis stołowy. Coraz liczniej 
uruchamiane są wypożyczalnie rowerów, sprzętu wodnego (pływającego), samochodów. 
Spa & wellness to nieodzowne elementy każdego niemalże hotelu.

Wprowadzenie
Dolny Śląsk jest regionem szczególnym turystycznie, także wyjątkowo bogatym w uzdro-

wiska. Ma ich 11 (Cieplice Śląskie-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, 
Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Szczawno-Zdrój, 
Świeradów-Zdrój) na 44 uzdrowiska statutowe ogółem w Polsce (Ressel, 2006; Zuzańska-Żyśko, 
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Petryszyn, 2008, s. 133–144). Uzdrowiska będące miejscowościami turystycznymi powstały jako 
efekt występującego potencjału turystycznego, w tym uzdrowiskowego (Białk-Wolf, 2010, s. 33–42). 
Niektóre z nich po okresie niebywałej świetności w latach przed II wojną światową zniknęły z mapy 
uzdrowisk. Są i takie miejscowości, które aktualnie zabiegają o status uzdrowiska. Ruch turystycz-
ny, trendy w nim występujące, zachodzące zmiany, także w infrastrukturze badanych uzdrowisk, 
omówiono w przedstawionym artykule. Uzdrowiska zgodnie z najnowszymi tendencjami stają się 
turystycznymi ośrodkami wielofunkcyjnymi (Gonda-Soroczyńska, 2014, s. 68–75). Rosnąca licz-
ba turystów, w tym kuracjuszy komercyjnych, determinuje funkcjonowanie rynku turystycznego 
oraz implikuje zmiany w formach obsługi turystów i kierowanych do nich ofert usługowych.

Nieprzeciętne walory krajobrazowe i naturalne czynniki lecznicze, w tym lecznicze wody 
mineralne, korzystne właściwości bioklimatyczne, torfy lecznicze (zwane borowinami), lecznicze 
właściwości klimatu są warunkiem przydatności środowiska przyrodniczego dla celów leczni-
czych i profilaktycznych (Burzyński, 2005, s. 16).

W ramach turystyki zdrowotnej wydzielono: lecznictwo uzdrowiskowe (usługi lecznicze: 
profilaktykę kardiologiczną, odnowę biologiczną, leczenie nadwagi, hydroterapię, psychoterapię, 
fizjoterapię, elektroterapię, przyrodolecznictwo, rehabilitację, balneoterapię, kinezyterapię), tury-
stykę medyczną (usługi medyczne: chirurgię ortopedyczną, chirurgię plastyczną, chirurgię oka, 
chirurgię kosmetyczną, stomatologię, diagnostykę), turystykę wypoczynkową (usługi wypoczyn-
kowe z programami pobytowymi, m.in. równowaga energetyczna, kuracja odchudzająca, weekend 
dla pań i panów, po porodzie, twoje plecy, tydzień w raju, dla biznesmena, dla zakochanych, dla 
sportowców, zdrowa kuchnia), turystykę aktywną (usługi rekreacyjno-sportowe, np. nordic wal-
king, turystyka piesza, turystyka rowerowa), turystykę spa & wellness (odnowa biologiczna, za-
biegi wodne, masaże, day spa, inne zabiegi) (Skowronek, Krukowska, Tucki, Szczecin-Kołobrzeg, 
2012, s. 503). Turystyka uzdrowiskowa to ważny sektor gospodarki (Hadzik, 2008, s. 9) stanowią-
cy dobro wspólne, dający miejsca pracy, przyczyniając się do zapewnienia wysokiej jakości usług 
leczniczych. Nadto wykonuje zadania o szczególnym charakterze. Uzdrowiska to baza turystycz-
na, której potencjał stanowi ok. 18% bazy turystycznej całego kraju.

cel badań, metody badań, hipoteza badawcza
Głównym celem badań było pokazanie typów, rodzajów usług turystycznych, ich ilości 

w funkcjonujących miejskich ośrodkach uzdrowiskowych Dolnego Śląska (Świeradowa-Zdroju 
z Czerniawą-Zdrojem, Cieplic Śląskich-Zdroju, Dusznik-Zdroju, Kudowy-Zdroju, Polanicy- 
-Zdroju, Lądka-Zdroju, Szczawna-Zdroju). Dokonano oceny, czy występujące ilości są wystar-
czające, czy winny być zwiększone, czy obiekty turystyczne wymagają modernizacji. Wskazano, 
jakich usług brakuje.

W przeprowadzonych badaniach posłużono się następującymi metodami badawczymi: meto-
dą analizy i krytyki źródeł, metodą statystyczną oraz metodą indywidualnych przypadków.

Hipoteza badawcza pracy to pytanie: Jakie nowe formy usług turystycznych winny pojawić 
się w badanych ośrodkach uzdrowiskowych Dolnego Śląska?
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usługi turystyczne w uzdrowisku
W uzdrowisku wskazać można różne rodzaje i formy turystyki oprócz stricte uzdrowiskowej 

(Faracik, Kurek, Mika, Pitrus, Ptaszycka-Jackowska, 2008, s. 285–286). Za Gaworeckim (2003, 
s. 283) przez usługi turystyczne rozumiemy wszystkie społecznie pożyteczne czynności służące 
zaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych (np. komunikacyjnych, noclegowych) i niemate-
rialnych, czyli duchowych (np. kulturalno-rozrywkowych) człowieka. Usługi turystyczne świad-
czą komplementarne dobra turystyczne, tj. urządzenia i instytucje infrastruktury turystycznej. 
Wytwarzane są przez bezpośrednią gospodarkę turystyczną. W strukturze usług turystycznych 
wskazać można wiele rodzajów działalności usługowej, w tym także związanych z urządzenia-
mi oraz instytucjami infrastruktury nieturystycznej, np. usługi komunalne, kwatery prywatne. 
Badane usługi dzielimy na podstawowe (zaspokajające potrzeby materialne turysty) i komple-
mentarne (zaspokajające potrzeby duchowe turysty). Do usług podstawowych zaliczamy usługi 
transportowe (transport kolejowy, autobusowy, kolejowo-autobusowy, motoryzację indywidual-
ną, lotnictwo cywilne); usługi noclegowe (hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko, 
schronisko młodzieżowe, ośrodek wczasowy, ośrodek kolonijny, ośrodek szkoleniowo-wypoczyn-
kowy, dom pracy twórczej, domek turystyczny, kemping, pole biwakowe, ośrodek wypoczyn-
ku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, kwatera agroturystyczna, zakład uzdrowiskowy, inny 
obiekt wykorzystywany w turystyce); usługi informacyjne prowadzone przez instytucje udzie-
lające praktycznych rad dotyczących wyjazdu (biura i punkty informacyjne, system informacji 
turystycznej); usługi gastronomiczne: zakłady żywieniowe (restauracje i bary uniwersalne, ja-
dłodajnie i bary szybkiej obsługi, bistra i bary przekąskowe), zakłady uzupełniające (kawiarnie 
i herbaciarnie, cukiernie i bary cukiernicze, winiarnie i bary winne, piwiarnie i bary piwne, bary 
rozrywkowe i aperitif), punkty gastronomiczne (bufety, smażalnie, pijalnie i lodziarnie); usługi 
kulturowo-poznawcze; usługi naukowe; usługi biznesowe; usługi bankowe; usługi pośrednictwa 
i organizacji, tj. biura podróży tworzące powiązania między podmiotem turystyki a jej przedmio-
tem; usługi przewodnickie i pilotaż wycieczek; usługi wypoczynkowe i usługi w zakresie kultury 
fizycznej (tj. w zakresie czynnego wypoczynku i uprawiania sportu masowego); usługi w zakresie 
infrastruktury lokalnej (techniczna infrastruktura lokalna); usługi handlowe (sprzedaż artykułów 
żywnościowych, sprzętu turystycznego i odzieży, pamiątek, wydawnictw turystycznych, mate-
riałów reklamowych, fotograficznych i innych); usługi rzemieślnicze (fryzjerskie i kosmetyczne, 
szewskie, krawieckie, pralnicze, fotograficzne, motoryzacyjne); usługi ubezpieczeniowe (ubezpie-
czenia podróżne, majątku, odpowiedzialności cywilnej, finansowe) (Faracik, Pawlusiński, 2008, 
s. 142–195; Gaworecki, 2003, s. 346). 

Wśród usług noclegowych badaniom poddano hotele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe, domy 
wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, obiekty wczasowe, obiekty szkoleniowo-wypoczynkowe, 
zakłady uzdrowiskowe, inne obiekty nieklasyfikowane w latach: 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 
2009, 2011, 2013 (w niewymienionych latach brak danych) (tab. 1).
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tabela 1. Obiekty noclegowe ogółem w latach: 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013

Rodzaj obiekty noclegowego Rok
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hotele

2000 6 7 1 1 4 1 0 1
2001 6 9 2 2 5 1 0 2
2003 7 11 2 3 4 0 0 2
2005 6 9 2 3 4 1 0 2
2007 7 12 3 2 5 3 0 3
2009 6 10 3 5 5 3 0 3
2011 7 12 3 6 6 4 0 4
2013 9 12 2 7 6 2 0 3

Pensjonaty

2000 9 2 0 0 2 0 0 0
2001 6 0 0 0 3 0 0 0
2003 4 0 0 0 3 0 0 1
2005 6 0 0 1 3 0 0 1
2007 5 1 0 0 3 0 0 1
2009 5 1 0 2 6 0 0 1
2011 6 1 0 2 6 1 0 0
2013 6 1 0 2 7 1 0 0

Inne obiekty hotelowe

2000 – – – – – – – –
2001 – – – – – – – –
2003 – – – – – – – –
2005 0 5 0 2 1 1 0 1
2007 5 4 2 0 2 1 0 1
2009 8 5 2 0 1 2 0 0
2011 5 5 2 2 1 4 1 0
2013 5 5 2 3 1 4 1 0

Domy wycieczkowe

2000 1 2 0 1 0 0 0 0
2001 0 1 0 1 1 0 0 0
2003 0 1 0 0 1 0 0 0
2005 0 0 0 0 1 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0

Schroniska Młodzieżowe

2000 0 1 1 2 0 1 1 0
2001 0 1 1 1 1 1 1 0
2003 0 1 0 1 0 1 1 0
2005 0 0 0 1 0 0 0 0
2007 0 0 0 1 0 0 0 0
2009 0 0 0 1 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 1 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obiekty wczasowe

2000 9 4 8 7 4 3 0 1
2001 9 1 11 12 3 3 0 1
2003 7 1 9 10 2 1 0 1
2005 7 1 9 8 2 1 0 1
2007 9 0 7 7 3 2 0 1
2009 10 0 5 8 3 2 0 1
2011 11 0 6 5 2 2 0 1
2013 11 0 4 6 2 1 0 1

Obiekty 
szkoleniowo-wypoczynkowe

2000 – – – – – – – –
2001 1 1 4 1 0 2 0 0
2003 2 1 5 2 1 3 0 0
2005 0 1 5 1 1 2 0 0
2007 0 0 5 0 1 2 0 0
2009 0 0 4 0 1 1 0 0
2011 0 0 5 0 0 1 0 0
2013 0 0 2 0 0 1 0 0

Zakłady uzdrowiskowe

2000 4 1 1 1 1 3 0 1
2001 4 1 2 3 1 3 0 1
2003 1 1 2 1 1 0 0 1
2005 2 4 2 1 1 0 0 1
2007 2 4 2 1 1 1 0 1
2009 2 5 2 1 1 1 0 1
2011 2 2 2 1 1 2 0 1
2013 1 6 5 6 6 2 3 7

Inne obiekty 
nieklasyfikowane

2000 2 14 2 3 4 1 0 2
2001 7 14 0 5 2 3 0 2
2003 6 11 3 2 4 4 0 1
2005 5 6 2 2 1 0 0 0
2007 4 4 2 2 1 0 0 0
2009 4 5 1 1 1 2 0 0
2011 6 0 0 1 1 0 0 0
2013 5 1 0 0 1 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Porównując rok 2000 i 2013, stwierdza się, iż największa liczba miejsc noclegowych ogółem 
w badanych ośrodkach pozostaje na dotychczasowym poziomie lub zwiększa się. W międzyczasie 
zlikwidowano całkowicie domy wycieczkowe, schroniska (zachowało się jedno schronisko mło-
dzieżowe w Kudowie-Zdroju). W większości miejscowości zmniejszyła się liczba obiektów wcza-
sowych (wyjątek Świeradów-Zdrój z Czerniawą-Zdrój) i obiektów szkoleniowo-wypoczynkowych. 

Usługi kulturowo-poznawcze należą do tych, na które w ostatnich latach jest zapotrzebowanie 
i możliwy jest ich rozwój. 

W badaniach wśród usług kulturowo-poznawczych uwzględniono: galerie i salony sztuki, 
filharmonie, teatry, kina, muzea. Brak w tabelach 2–6 którejś z 8 badanych miejscowości uzdrowi-
skowej oznacza niewystępowanie w niej danej usługi.
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tabela 2. Galerie i salony sztuki w badanych ośrodkach uzdrowiskowych w latach 200–2013

Uzdrowisko
Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jelenia Góra (Cieplice Śląskie-Zdrój) 3 3 3 3 3 2
Szczawno-Zdrój 1 0 1 1 1 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

tabela 3. Filharmonie w badanych ośrodkach uzdrowiskowych w latach 2009–2013

Uzdrowisko
Rok

2009 2010 2011 2012 2013
Jelenia Góra (Cieplice Śląskie-Zdrój) 1 1 1 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

tabela 4. Teatry w badanych ośrodkach uzdrowiskowych w latach 2009–2013

Uzdrowisko
Rok

2009 2010 2011 2012 2013
Jelenia Góra (Cieplice Śląskie-Zdrój) 2 2 1 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

tabela 5. Kina w badanych ośrodkach uzdrowiskowych w latach 2000–2013

Uzdrowisko
Rok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jelenia Góra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Duszniki-Zdrój 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kudowa-Zdrój 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Polanica-Zdrój 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lądek-Zdrój 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Jedlina-Zdrój 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

tabela 6. Muzea w badanych ośrodkach uzdrowiskowych w latach 2000–2013

Uzdrowisko
Rok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Świeradów-Zdrój 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelenia Góra 3 3 3 3 4 4 4 4 6 5 5 4 4 4
Duszniki-Zdrój 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kudowa-Zdrój 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Świeradów-Zdrój łącznie z Czerniawą-Zdrojem.
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Z badań wynika, iż w zakresie funkcjonowania galerii i salonów sztuki oraz filharmo-
nii w latach 2000–2013 nie nastąpiły zmiany, odnośnie do funkcjonowania teatrów od 2011 r. 
w Jeleniej Górze pozostał tylko jeden taki funkcjonujący obiekt, w zakresie funkcjonowania kin 
w Dusznikach-Zdroju, Kudowie-Zdroju, Lądku-Zdroju i Jedlinie-Zdroju jedyne kina zamknięto, 
a w Jeleniej Górze z 4 kin pozostawiono 3 obiekty kinowe. Odnośnie do muzeów w Świeradowie-
Zdroju zlikwidowano jedyne muzeum, w Jeleniej Górze w 2000 r. działały 3 muzea, obecnie otwar-
te są 4 (wzrost), w Dusznikach-Zdroju sytuacja od 2000 r. jest stabilna, tj. działa jedno muzeum, 
natomiast w Kudowie-Zdroju są obecnie udostępnione turystom 2 muzea. Należałoby pomyśleć 
o ponownym uruchomieniu zamkniętych obiektów usług kulturowo-poznawczych.

usługi typowo uzdrowiskowe
W każdym uzdrowisku są leczeni kuracjusze legitymujący się chorobami przewlekłymi, któ-

re stanowią aktualnie jeden z najważniejszych problemów społecznych. Choroby przewlekłe są 
spowodowane przez szkodliwe czynniki zewnętrzne niezależne od człowieka (zwłaszcza toksyny 
w wodzie, powietrzu, glebie, produktach spożywczych, będące następstwem rozwoju cywilizacyj-
nego) oraz zależne od człowieka (palenie papierosów, niewłaściwe odżywianie, brak aktywności 
ruchowej). Lecznictwo uzdrowiskowe ma także służyć edukacji w zakresie wychowania zdrowot-
nego i kształtować prawidłowe nawyki w prozdrowotnym stylu życia.

Balneologia i medycyna fizykalna to samodzielne dyscypliny medycyny. Dysponują one 
własnymi, specyficznymi metodami leczniczymi i diagnostycznymi. Wyniki leczenia osiągane 
metodami balneologicznymi są trwalsze i bardziej fizjologiczne. Nadto nie wywołują skutków 
ubocznych. Zabiegi balneologiczne pobudzają mechanizmy adaptacji i uruchamiają rezerwy czyn-
nościowe organizmu. Charakterystyczną cechą przyrodolecznictwa jest działanie czynników lecz-
niczych kompleksowo. Tworzywa naturalne (wody mineralne, peloidy, gazy), jakimi posługuje się 
lecznictwo uzdrowiskowe, mają niezwykle bogaty i złożony skład chemiczny.

tabela 7. Kuracjusze korzystający z zabiegów balneologicznych zakwaterowani w zakładach uzdrowiskowych

Uzdrowisko
Rok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Świeradów-Zdrój 

z Czerniawą- 
-Zdrojem 4 433 3 084 790 581 1 240 2 631 2 806 2 568 2 692 2 425 3 432 2 983 1 489 770

cieplice 
Śląskie-Zdrój 7 700 4 924 2 030 2 057 3 271 3 356 3 555 3 178 3 649 3 727 2 989 2 619 7 006 11 050

Duszniki-Zdrój 6 314 7 822 8 491 6 787 5 454 4 422 3 940 4 460 4 180 3 767 3 726 3 820 4 350 5691
Kudowa-Zdrój 8 883 19 663 8 847 6 042 4 247 3 945 3 020 3 808 4 209 3 470 3 257 4 291 6 537 12 628
Polanica-Zdrój 9 041 8 820 8 068 5 999 4 870 5 634 4 672 4 611 5 318 3 698 3 680 6 640 5 074 9663
Lądek-Zdrój 7 941 7 921 9 524 4 301 0 0 300 2 596 3 059 1 776 3 671 3 754 3 306 3 107
Jedlina-Zdrój 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 2 024 1 232
Szczawno-Zdrój 12 487 13 053 12 630 7 424 4 098 6 200 6 440 6 966 5 979 3 055 2 868 3 184 11 412 9 022

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. „0” oznacza brak danych statystycznych.
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Największa liczba kuracjuszy korzystających z zabiegów balneologicznych zakwaterowa-
na jest w zakładach uzdrowiskowych. Zazwyczaj zabiegi te oferowane są w tym samym obiek-
cie co zakwaterowanie. W tabeli 7 przedstawiono to zagadnienie w poszczególnych ośrodkach 
uzdrowiskowych.

Danych dotyczących liczby wszystkich turystów ogółem korzystających z zabiegów bal-
neologicznych brak. W 2013 r. najwięcej kuracjuszy korzystało z zabiegów balneologicznych 
w Kudowie-Zdroju (12 628 osób), Cieplicach Śląskich-Zdroju (11 050 osób) i Polanicy-Zdroju 
(9663 osoby), a najmniej w Świeradowie-Zdroju z Czerniawą-Zdrojem (770 osób). W tych dwóch 
ostatnich ośrodkach uzdrowiskowych większość korzystających z zbiegów zakwaterowana była 
w hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych, a danych brak.

We wszystkich uzdrowiskach w Polsce (44 uzdrowiska miejskie i wiejskie) podstawowymi 
usługami są usługi balneologiczne (Karasiński, 2001, s. 29). Wraz z nimi funkcjonują tzw. usługi 
towarzyszące.

Wymienia się grupy zabiegów balneologicznych:
a) wodolecznictwo – kąpiele mineralne w basenach i wannach, kąpiele wirowe, perełkowe, 

kwasowęglowe, masaże podwodne, bicze szkockie, płaszcz wodny, hydroterapia jamy ust-
nej, aerozole na gałki oczne, kuracja pitna;

b) peloidoterapia – kąpiele i okłady borowinowe, okłady z pasty borowinowej na przyzębie, 
tampony borowinowe na gałki oczne, wlewy borowinowe doodbytnicze;

c) wziewy – inhalacje olejkowe i mineralne;
d) kinezyterapia – gimnastyka lecznicza zbiorowa, gimnastyka lecznicza indywidualna;
e) elektrolecznictwo – galwanizacje i elektrostymulacje, jonoforezy, impulsowe pole magne-

tyczne wysokiej częstotliwości, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki, 
laser, pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetotron);

f) inne, np. masaże klasyczne, okłady parafinowe.

usługi znacząco poszerzające ofertę typowo uzdrowiskową
Turystyka uzdrowiskowa i rekreacja stanowią podstawę nowoczesnego produktu uzdrowi-

skowego. W ostatnich kilkunastu latach istotną rolę odgrywają czy odgrywać będą usługi znaczą-
co poszerzające ofertę typowo uzdrowiskową (Słomka, Kicińska, 2009, s. 161–166). Są to usługi 
rekreacyjno-sportowe, usługi upiększające, czyli szeroko rozumiane usługi turystyczne. Ośrodki 
uzdrowiskowe zostały bądź zabiegają o stanie się turystycznymi ośrodkami wielofunkcyjnymi 
(Łęcka, 2003, s. 174–175). Wśród oferowanych urządzeń, zwłaszcza sportowych, wymienić należy 
takie, jak: baseny kryte i odkryte, plaże i kąpieliska urządzone, przystanie i mariny, tory saneczko-
we i łyżwiarskie, stoki narciarskie, stadniny koni i ośrodki jeździeckie, tereny łowieckie i łowiska 
wędkarskie, boiska do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe, zajęcia spor-
towe prowadzone przez instruktora, siłownie, fitness na powietrzu, fitness w pomieszczeniach, 
minigolf, kręgle, tenis stołowy (Faracik, Pawlusiński, 2008, s. 195). Świadczą one liczne usługi 
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turystyczne. Coraz częściej uruchamiane są wypożyczalnie rowerów, sprzętu wodnego (pływają-
cego), bilard, pokoje zabaw dla dzieci wraz z opiekunkami. 

Spa & wellness to nieodzowne elementy każdego niemalże hotelu, sanatorium, domu wczaso-
wego (Faracik i in., 2008, s. 286–290). Realizują one program odnowy biologicznej i psychicznej. 
Rzec można, iż coraz większą popularnością cieszą się uzdrowiska, w których nie tylko można się 
leczyć, ale dodatkowo „poprawić” urodę (Łazarek, Łazarek, 2007, s. 139). Współczesny człowiek 
pragnie być nie tylko zdrowszy, ale i piękniejszy. Stąd zapotrzebowanie na usługi upiększające 
typu spa & wellness. Spa w największym skrócie oznacza korzystanie z wody, w miarę możliwości 
leczniczej (od starorzymskiego porzekadła sanus per aquam – „zdrowie przez wodę”). Różne for-
my może przybierać to korzystanie z wody: pływanie, kąpiele w wodzie leczniczej, termalnej lub 
zwykłej wzbogaconej ozonem, masaże podwodne, wodne (np. bicze szkockie, bicz płaszczowy), 
sauna, kuracja pitna z użyciem wody mineralnej lub ziół.

Ośrodki odnowy biologicznej proponują różne zabiegi. Prześcigają się w swoich ofertach. 
Wymienić można niektóre, np. kaldarium (zabieg podobny do sauny fińskiej, przebywanie w ka-
binie, jednak w niższej temperaturze tj. ok. 40–50°C, w atmosferze nasyconej parą wodną, dzięki 
dużej ilości pary wodnej oczyszcza skórę i wyszczupla sylwetkę); laconium (sauna sucha, gorąca, 
poprzez nadmierne pocenie powoduje oczyszczanie całego organizmu); endermologia (technika 
masażu mechanicznego, likwiduje cellulit i wyszczupla sylwetkę); masaż klasyczny, ręczny, wod-
ny, parowy, gorącymi i zimnymi kamieniami, powodujący odprężenie, poprawę sylwetki; kąpiele 
Kleopatry – zabiegi wykonywane przy zastosowaniu mleka, oleju, wody, składników mineralnych 
(odpowiednie nawilżenie ciała, odmłodzenie); akupresura (stymulacja określonych punktów ciała 
łagodząca bóle głowy oraz uczucie zmęczenia); aquarobik lub aqua aerobik – gimnastyka wyko-
nywana w wodzie, najczęściej w takt muzyki (zabieg posiadający cechy treningu, masażu, oszczę-
dzający stawy); ayurveda (medytacje i ćwiczenia jogi powodujące ogólną regenerację organizmu); 
krioterapia (oziębianie całego ciała bądź pewnych jego części); elektroterapie (terapie galwaniczne, 
diatermia, akupunktura elektryczna likwidujące stany chorobowe organizmu); aromaterapia (le-
czenie zapachami); koloroterapia (leczenie kolorami) i inne (Łazarek, Łazarek, 2007, s. 139–145). 
Wszystkie te zabiegi w gabinetach spa & wellness mają przede wszystkim odstresować człowieka, 
upiększyć go, odmłodzić, wyzwolić pozytywne energie, myśli, odczucia. Uzdrowiska dzięki spa & 
wellness są nie tylko centrami zdrowia, ale także centrami urody. 

Poniżej (w tab. 8 i 9) przedstawiono liczbę najczęściej występujących elementów sporto-
wo-rekreacyjnych w badanych ośrodkach uzdrowiskowych, stanowiących usługi świadczące 
o wielofunkcyjności tych miejscowości w 2009 i 2013 r. Szerokość, bogactwo oferty usługowej, 
zwłaszcza w niektórych miejscowościach, znacząco powiększyły się lub pojawiły jako novum (np. 
Świeradów-Zdrój z Czerniawą-Zdrojem, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój).
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tabela 8. Wyposażenie turystycznych obiektów noclegowych w roku 2009 w elementy sportowo-rekreacyjne
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Świeradów-Zdrój 
z Czerniawą-Zdrojem 2 1 8 9 15 1 7 6 0 0 0 1 50

Cieplice Śląskie-Zdrój 4 2 2 5 6 2 3 10 2 0 5 5 46
Duszniki-Zdrój 4 0 1 6 6 3 6 6 1 0 1 2 36
Kudowa-Zdrój 6 1 3 3 5 2 4 4 0 0 2 4 34
Polanica-Zdrój 4 1 2 6 4 1 3 5 0 0 1 2 29
Lądek-Zdrój 4 1 1 2 5 3 4 5 0 0 4 3 32
Szczawno-Zdrój 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dla Jedliny-Zdroju brak danych. Świeradów-Zdrój razem 
z Czerniawą-Zdrojem.

tabela 9. Wyposażenie turystycznych obiektów noclegowych w roku 2013 w elementy sportowo-rekreacyjne
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Rok 2013

bo
is

ko
 d

o 
si

at
kó

w
ki

 lu
b 

ko
sz

yk
ów

ki

bo
is

ko
 d

o 
pi

łk
i n

oż
ne

j

ko
rt 

te
ni

so
w

y

ba
se

n 
kr

yt
y

ba
se

n 
ot

w
ar

ty

si
ło

w
ni

a

sa
un

a

so
la

riu
m

za
bi

eg
i s

pa

za
ję

ci
a 

pr
ow

ad
zo

ne
 p

rz
ez

 in
st

ru
kt

or
a

bi
la

rd

te
ni

s s
to

ło
w

y

kr
ęg

le

m
in

ig
ol

f

w
yp

oż
yc

za
ln

ia
 sp

rz
ęt

u 
pł

yw
aj

ąc
eg

o

w
yp

oż
yc

za
ln

ia
 sp

rz
ęt

u 
tu

ry
st

yc
zn

eg
o

po
kó

j z
ab

aw
 d

la
 d

zi
ec

i

su
m

a

Świeradów-Zdrój 4 2 3 12 0 10 16 3 13 9 8 7 1 0 0 10 9 107
cieplice 

Śląskie-Zdrój 2 1 1 3 0 4 7 2 3 5 6 5 0 0 0 9 3 51
Duszniki-Zdrój 2 1 0 2 0 4 5 1 3 4 4 2 0 0 0 5 4 37
Kudowa-Zdrój 4 3 1 5 1 3 5 1 5 5 6 4 0 0 1 3 3 50
Polanica-Zdrój 4 2 0 3 1 2 7 1 5 2 3 3 0 0 0 4 4 41
Lądek-Zdrój 1 0 2 1 0 2 4 3 4 1 5 5 0 0 0 4 3 35
Szczawno-Zdrój 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dla Jedliny-Zdroju brak danych.
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podsumowanie
Usługi spa & wellness cieszące się coraz większym zainteresowaniem w ośrodkach uzdrowi-

skowych, a wpływające korzystnie na ich wielofunkcyjność, kierowane są przede wszystkim do 
osób w średnim wieku (zwłaszcza kobiet ), o wysokiej pozycji zawodowej, stabilnych dochodach 
i stosunkowo wysokim statusie materialnym. W proponowanych ofertach znajdują się zabiegi ko-
smetyczne, relaksujące, kondycyjne, często z wykorzystaniem technik niekonwencjonalnych. 

Wnioski końcowe 
1. W badanych ośrodkach uzdrowiskowych Dolnego Śląska winny pojawić się nowe formy 

usług turystycznych, takie jak: wypożyczalnie sprzętu sportowego (różnego), siłownie napowietrz-
ne i wewnętrzne. 

2. Z wyjątkiem Świeradowa-Zdroju należałoby zwiększyć ilość usług spa & wellness w pozo-
stałych ośrodkach.

3. Turystyka zdrowotna spa & wellness stanowi przykład innowacyjnego kierunku w uzdro-
wiskach (Dryglas, 2006, 2009, s. 168; Gryszel, Jaremen, Rapacz, 2009, s. 146–149; Hadzik, 2009, 
s. 203).

4. Turystyka zdrowotna spa & wellness stanowi nową markę na polskim rynku turystycznym 
(Hadzik, 2009, s. 203).

5. Dotychczasowe ilości usług turystycznych są niewystarczające. Z przeprowadzonych 
wywiadów wśród turystów i władz lokalnych wynika, że należałoby zwiększyć ilość usług 
gastronomicznych.

6. Społeczeństwo polskie wykazuje coraz większe zainteresowanie zdrowym trybem życia, 
dlatego w sposób szczególny winno zwrócić się uwagę aktywne formy rekreacji.

7. Ważna jest działalność propagandowo-informacyjna instytucji społecznych, podmiotów 
komercyjnych za pośrednictwem mass mediów w kierunku upowszechniania prozdrowotnych 
i aktywnych form wypoczynku i rekreacji.

8. Winno zwrócić się uwagę na powiązanie ośrodków spa & wellness z turystyką biznesową.
9. Rozwój spa & wellnes to współczesne zjawisko cywilizacyjne związane także ze wzrostem 

zamożności naszego społeczeństwa i zwiększonym zapotrzebowaniem na tego typu usługi.
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neW Forms oF serVices in spA AnD heAlth tourism 
BAseD on the eXAmple oF loWer silesiAn spA resorts

Keywords spa and health resort, spa tourism, tourist services, Lower Silesian spa resorts 

Abstract Balneological services represent basic services in Polish spa and health resorts (44 urban and rural 
spas). Along with them the so-called complementary services are also provided. However, in the 
course of the recent several years the significant role has been and most probably will be played by 
the services which can significantly expand a typical spa and health offer. Such services constitute 
a new form of support in spa oriented tourism. They involve recreational and sport services, beauty 
treatment or body shaping ones, as well as other broadly approached tourist services. Currently 
spa resorts have turned into multifunctional centers or are striving to obtain such status. Among 
the offered facilities, especially the sport ones, the following should be listed: indoor and outdoor 
swimming pools, adequately arranged beaches and bathing waters, harbors and marinas, toboggan 
runs and skating rinks, ski slopes, horse stables and equestrian centers, hunting grounds and 
fisheries, volleyball and basketball courts, football pitches, tennis courts, gyms, outdoor fitness 
facilities, indoor fitness rooms, mini golf, bowling alleys, table tennis. An increasing number of bike 
rentals, water equipment rentals or car rentals are being opened. Spa & Wellness facilities represent 
the essential components of almost every hotel.

Translated by Hanna Baurowicz-Fujak
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turystyki 

Streszczenie W artykule przedstawiono rozważania związane z rozwojem turystyki na obszarach 
podmiejskich, oparte na literaturze przedmiotu i na wynikach przeprowadzonych badań 
pierwotnych. Założono, że podstawowymi zagadnieniami opracowania będą: określenie 
aktualnych wyróżników turystycznych i wypoczynkowych na obszarach recepcji ruchu 
turystycznego w gminach podmiejskich, identyfikacja kierunków rozwoju turystyki na 
tych obszarach w ocenie ich mieszkańców, podmiotów turystycznych, prowadzących 
działalność w ich granicach i w końcu samych turystów oraz odwiedzających. Szczegól-
ną uwagę zwrócono także na skorelowanie wskazywanych przez respondentów priory-
tetów rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich z zamierzeniami w tym względzie 
organów zarządczych (władz gmin) i określenie na tej podstawie syntetycznych wnio-
sków. Analizy wyników badań wskazują na znaczący rozrzut wskazań określających 
wyróżniające się w gminach podmiejskich obszary, ośrodki, obiekty lub urządzenia 
oznaczane przez mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców jako charakterystyczne 
lub dominujące produkty turystyczne. Jednocześnie zauważa się, że określane przez 
władze samorządowe zamierzenia w odniesieniu do rozwoju turystyki i wypoczynku na 
badanych obszarach podmiejskich pozostają jedynie w niewielkim stopniu w korelacji ze 
wskazywanymi opiniami badanych grup: mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.
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strefa podmiejska – pojęcie i funkcje społeczno-gospodarcze
Dynamiczny rozwój stref podmiejskich postępuje przede wszystkim w otoczeniu najwięk-

szych miast. Heterogeniczność strefy podmiejskiej sprawia, że w literaturze przedmiotu często 
podejmowane są próby jej definiowania. Zasadniczo można wyróżnić dwa podstawowe podejścia: 
funkcjonalne i strukturalne. W pierwszym przypadku zwraca się uwagę na powiązania ekono-
miczne i społeczne z miastem, w drugim zaś na cechy społeczno-gospodarcze, które wyraźnie 
odróżniają obszary leżące w sąsiedztwie miasta od terenów typowo wiejskich i miejskich (Bański, 
2008).

Pojęcia funkcjonujące w literaturze polskiej, odnoszące się do na ogół szeroko rozumianej 
strefy podmiejskiej to: strefa zurbanizowana, strefa miejsko-wiejska, zaplecze miasta, obszary 
okołomiejskie, peryferia miasta, strefa ciążenia miasta, obszar zainwestowania miejskiego, strefa 
suburbialna. Niektóre z nich dotyczą węższych stref stanowiących tylko część strefy podmiej-
skiej, inne zaś obejmują większe obszary (m.in. Gałczyńska, Kulikowski, 2000; Sokołowski, 2005; 
Zathey, 2002, 2003). Przez niektórych autorów strefa podmiejska traktowana jest jako zorganizo-
wana część przestrzeni (przylegająca do terenów zainwestowanych miasta centralnego), element 
złożonego systemu przestrzenno-funkcjonalnego, obszar rozdzielający miasto od wsi, strefa gra-
niczna (Gonda-Soroczyńska, 2009).

Bardzo silną ekspansję przestrzenną miast na tereny wiejskie obserwujemy w Polsce w okre-
sie ostatnich 15 lat (Staszewska, 2012). W miarę oddalania się od miasta słabnie „miejskość” strefy 
podmiejskiej, a wzrasta jej „wiejskość”. Pojęciem opisującym to zjawisko jest kontinuum miej-
sko-wiejskie zakładające ciągłość i zmienność zjawisk oraz procesów społeczno-ekonomicznych 
(Sokołowski, 2000, 2005). W systemie tym można jednak wyróżnić pewne elementy o rozmytych 
granicach. Są nimi: miasto, strefa podmiejska i obszary wiejskie odpowiadające modelowi: cen-
trum – strefa przejściowa – peryferia. 

W Polsce strefy podmiejskie charakteryzują się małą ilością przestrzeni publicznej wspólnej 
dla wszystkich, tak charakterystycznej dla miast (Gonda-Soroczyńska, 2009; Staszewska, 2012). 
Stanowią one obszar przeznaczony najczęściej pod zabudowę mieszkaniową (zwłaszcza jednoro-
dzinną). Zamieszkanie w strefie podmiejskiej decyduje o statusie społecznym jej mieszkańców, 
który wynika z tytułu posiadania luksusowego mieszkania, domu „poza miastem”. To tereny 
o wiele bardziej atrakcyjne niż tereny w mieście: ciche, bez miejskiego pośpiechu, tłoku, spalin, 
często znajdujące się w bardzo urokliwym miejscu, np. nieopodal lasu, jeziora lub rzeki. Są pra-
gnieniem wielu mieszkańców dużego miasta.

Warto podkreślić, że proces suburbanizacji w Polsce niesie ze sobą zagrożenia w postaci se-
gregacji społecznej. To negatywna selekcja polegająca na emigracji z miasta ludności lepiej upo-
sażonej i wykształconej. Sytuacja ta może powodować, iż w rdzeniu regionu miejskiego nastę-
pować będzie pauperyzacja terenów mieszkaniowych. Pozostanie na nich ludność niższych klas. 
Segregacja społeczna suburbiów przybiera również formę fizycznego oddzielania się od otoczenia 
i dotychczasowych osiedli wiejskich.
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Konsekwencją procesu suburbanizacji są także problemy komunikacyjne. Przesłankami 
kształtowania przestrzeni powinny się stać: wzrost tempa urbanizacji, metropolizacja, zwiększa-
nie powierzchni mieszkań, rozwój budownictwa jednorodzinnego, rozrastanie się miast, wzrost 
zamożności i rozbudzanie potrzeb konsumenckich. Warto zwrócić uwagę, że bliskość dużych 
ośrodków miejskich dla tych stref powoduje, że stały się one stosunkowo atrakcyjnym miejscem 
zamieszkania dla osób pracujących na co dzień w ośrodkach metropolitalnych. Znajduje to swo-
je potwierdzenie w danych demograficznych, gdyż podregiony te należały w ostatnich latach 
do części kraju o najwyższej dynamice ludności (wysoką dynamikę obserwować można przede 
wszystkim wśród osób legitymujących się wyższym wykształceniem). Obraz ten silnie kontrastuje 
z sytuacją wewnątrz samych potencjalnych metropolii i Warszawy, które od lat cechuje stagnacja 
demograficzna (Gałczyńska, Kulikowski, 2000). W nieco szerszym kontekście zaplecza polskich 
metropolii wyróżnia na tle kraju także przeciętnie względnie korzystna wartość wskaźnika obcią-
żenia demograficznego. Na relatywnie wysoki poziom jakości życia na obszarach sąsiadujących 
z „lokomotywami wzrostu” składa się dodatkowo przeciętnie dobra na tle kraju jakość lokalnych 
zasobów mieszkaniowych. 

W analizowanej typologii stosunkowo duży obszar zajmuje podregion wrocławski. Został on 
połączony z podregionem legnicko-głogowskim. W konsekwencji tego prawie połowa woj. dolno-
śląskiego zaliczona została do strefy podmiejskiej.

przestrzeń turystyczna obszarów podmiejskich
Obszary recepcji ruchu turystycznego, w tym weekendowego, są pochodną walorów 

i zagospodarowania turystycznego, co zazwyczaj nie ma związku z granicami administracyjnymi. 
Pojęcie funkcji turystycznej zamykającej się w granicach gminy jest w pewnym sensie pojęciem 
sztucznym. Tym niemniej w badaniach nad funkcją turystyczną czy też w badaniach dotyczących 
związków między turystyką a innymi sferami działalności społeczno-gospodarczej, w tym nad 
rozwojem lokalnym, istnieje potrzeba statystycznego ujmowania jej uwarunkowań w granicach 
podstawowych jednostek administracyjnych (tj. miast i gmin). 

Bez uwzględnienia ujęcia gminnego nie sposób prowadzić badania i stosować metody, które 
nie pomijałyby danych dotyczących wybranego obszaru (Bednarska i in., 2002). Zamknięcie funk-
cji turystycznej w granicach gmin jest bardzo przydatne, ponieważ umożliwia dalsze dociekania 
związane chociażby z wpływem turystyki na rozwój lokalny. 

Dokonując analizy funkcji turystycznej potencjalnych stref podmiejskich Legnicy i Wrocławia, 
przyjęto podział tego obszaru na gminy. Zdaniem Kowalczyka (1998) w warunkach polskich gmi-
na jest optymalnym układem lokalnym, który można rozpatrywać w dwóch aspektach: jako pod-
stawową przestrzenną jednostkę badawczą w analizach obejmujących większy obszar oraz jako 
samodzielny przedmiot badań. 

W opracowaniu przyjęto znane od końca XIX w. pojęcie „tereny otwarte” (Degórska, 2004, 
s. 142). Wprawdzie koncepcja ta nie jest nowa, ale dzięki polityce trwałego i zrównoważonego 
rozwoju ponownie zyskała na aktualności. Przyrodnicze tereny otwarte pełnią ważne funkcje 
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w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, zwłaszcza dużych miast i ich otoczenia. Według Oduma 
(1982) dla zachowania właściwych relacji między terenami zabudowanymi a niezabudowanymi 
te ostatnie powinny zajmować 1/3 powierzchni aglomeracji. Ważne jest zatem, aby w planowaniu 
przestrzennym stref podmiejskich przyrodniczy system terenów otwartych postrzegany był jako 
istotny element strukturotwórczy i obligatoryjnie wprowadzony do planowania regionalnego oraz 
lokalnego, zwłaszcza w odniesieniu do istniejących i potencjalnych obszarów metropolitalnych. 
System terenów otwartych powinny tworzyć wyłącznie obszary niezabudowane i nieprzeznaczone 
pod inwestycje kubaturowe. W szczególnych przypadkach dotyczy to także obszarów charaktery-
zujących się bardzo rozproszoną zabudową wiejską. 

Przyrodniczy system terenów otwartych na obszarze aglomeracji wymaga właściwego kształ-
towania oraz ochrony w celu zachowania lub podniesienia ekologicznej efektywności oraz wa-
runków życia mieszkańców całej aglomeracji. Stanowią one bowiem najbardziej dostępne tereny 
turystyczne, w tym wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego.

założenia metodyczne i organizacyjne badań
Uwzględniając założenia i cząstkowe mierniki, badań uznano, że jednymi z podstawowych 

wartości opisujących zarówno na etapie diagnostycznym, jak i prognostycznym efekty działal-
ności proturystycznej w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego, a także będących 
wyznacznikiem dla planowania i przystosowywania warunków dla recepcji ruchu turystycznego 
mogą być opinie turystów i odwiedzających obszary badanych gmin podmiejskich oraz ich miesz-
kańców i podmiotów turystycznych prowadzących działalność w ich granicach. Opinie turystów 
i odwiedzających obszary podmiejskie, będących najczęściej mieszkańcami sąsiadujących gmin 
lub dużych miast, a także mieszkańców gmin recepcyjnych mogą stanowić istotne informacje dla 
instytucji zarządzających takimi obszarami oraz podmiotów prowadzących działalność na ich te-
renach w zakresie strategicznych i operacyjnych kierunków ich działalności turystycznej i szerzej 
– społeczno-gospodarczej.

Celem badań prezentowanych w niniejszych opracowaniu, będących integralną częścią badań 
dolnośląskich, było określenie w kontekście poznawczym i praktycznym możliwych kierunków 
rozwoju turystycznego i wypoczynkowego gmin podmiejskich Legnicy i Wrocławia wyznacza-
nych dotychczasowymi opiniami i ocenami głównych beneficjentów działalności turystycznej 
i wypoczynkowej na ich obszarach – mieszkańców, turystów i odwiedzających oraz podmiotów 
turystycznych. Określenie aktualnych wyróżników turystycznych i wypoczynkowych (rekre-
acyjnych) analizowanych terenów recepcyjnych ruchu turystycznego na obszarach podmiejskich, 
a także identyfikacja kierunków rozwoju turystyki i wypoczynku tych gmin na podstawie opinii 
3 istotnych grup interesariuszy może stanowić przesłankę dla wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 
tych obszarów (obszarów recepcyjnych), a co za tym idzie – aktywizacji i zwiększenia poziomu 
przedsiębiorczości, czyli ich rozwoju społeczno-gospodarczego.

Spośród priorytetowych zagadnień mających posłużyć wyjaśnieniu celów opracowania wy-
dzielono i opisano następujące mierniki:
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a) aktualne wyróżniki turystyczne i wypoczynkowe obszarów gmin podmiejskich;
b) kierunki rozwoju przestrzeni i oferty usług turystyczno-rekreacyjnych w otoczeniu dużych 

miast.
Dla wyjaśnienia zagadnień poruszanych w opracowaniu dokonano wyodrębnienia wyników 

badań wśród mieszkańców, turystów i odwiedzających oraz podmiotów turystycznych, zrealizo-
wanych w 12 gminach podmiejskich Legnicy i Wrocławia. Wszystkie badane jednostki samo-
rządowe potraktowano w ujęciu kompleksowym jako obszary suburbialne stanowiące tzw. strefy 
podmiejskie dużych miast. Do podstawowych wyróżników badanych jednostek zaliczono m.in. 
bezpośrednie otoczenie dużego miasta (generującego zazwyczaj przepływy turystyczne w obszary 
podmiejskie) oraz trakt komunikacyjny przebiegający przez teren gminy, najczęściej międzynaro-
dowy lub krajowy (mający zwykle decydujący wpływ na wielkość i dynamikę przepływów tury-
stycznych między aglomeracją i jej otoczeniem).

W grupie badanych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących w opracowaniu pod-
stawową jednostkę badawczą wydzielono:

a) 4 gminy stanowiące „strefę podmiejską” Legnicy: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, 
Miłkowice (powiat legnicki);

b) 8 gmin stanowiących „strefę podmiejską” Wrocławia: Czernica, Długołęka, Kąty 
Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice (powiat wrocławski) oraz Oborniki Śląskie, Wisznia 
Mała (powiat trzebnicki) i Miękinia (powiat średzki/śląski).

Całość badań sondażowych przeprowadzono przy użyciu 3 odrębnych kwestionariuszy ankie-
ty oraz z wykorzystaniem bezpośrednich wywiadów z respondentami. Realizowano je w strefach 
lub obiektach największej koncentracji ruchu turystycznego, obiektach i urządzeniach służących 
realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych oraz w siedzibach urzędów 
gmin i wyodrębnionych do badań organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i strukturalnych 
jednostek publicznych.

W doborze próby do poszczególnych frakcji badanych posłużono się dostępnymi danymi 
statystycznymi (mieszkańcy i podmioty turystyczne) oraz w przypadku turystów i odwiedzają-
cych porównywalną strukturą podzbiorów i przekrojów niezbędnych do analiz (Juszczyk, 2001: 
Mazurek-Łopacińska, 2011; Pilch, Bauman, 2001). 

Przyjmując założenie, że podstawową jednostką badawczą jest gmina, określono za pomo-
cą doboru warstwowo-celowego liczebność mieszkańców mających wziąć udział w badaniach. 
Wielkość wyodrębnionej grupy przyjęła wartość 1193 osób i stanowiła 1% ogółu mieszkańców 
w wieku 15 lat i więcej na stałe zamieszkujących 12 gmin badanych obszarów podmiejskich.

Do określenia liczebności podmiotów turystycznych i okołoturystycznych w gminach wyko-
rzystano dane statystyczne o wielkości grupy generalnej. Jednak ze względu na znaczące zróżnico-
wanie formy własności uwzględnianych do badań podmiotów i jednocześnie zamiar zastosowania 
proporcjonalności doboru liczebności próby zrezygnowano z losowej jej wielkości. Na podstawie 
zastosowanej procedury wybrano do badań 360 instytucji publicznych, prywatnych i społecznych 
stanowiących proporcjonalną liczbę w odniesieniu do podstawowych jednostek badawczych oraz 
ze względu na typ formy prawnej (sektora własności).
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Panel badań sondażowych, niezwykle trudny pod względem dostępności do źródeł informa-
cji, stanowiły badania turystów i odwiedzających tereny bezpośredniego otoczenia aglomeracji 
wrocławskiej i legnickiej. Efektem ustaleń dotyczących wielkości zbiorowości wyodrębnionych 
do badań turystów i odwiedzających gminy był dobór minimalnej i porównywalnej liczebności 
respondentów reprezentujących tę frakcję w podstawowych jednostkach badawczych. Ze względu 
na brak danych o liczebności generalnej dobór celowy oraz założoną liczebność próby ze względu 
na porównywalną liczbę i strukturę podzbiorów i przekrojów uznano za wiarygodny wyznacznik 
do określenia grupy respondentów. W konsekwencji badania przeprowadzono w grupie 1200 tury-
stów i odwiedzających gminy podmiejskie.

Wyróżniki i kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich
Priorytetowym zagadnieniem przeprowadzonych badań stało się poszukiwanie informacji 

o spójności lub zróżnicowaniu opinii odnoszących się do aktualnych wyróżników oraz kierunków 
rozwoju turystycznego i wypoczynkowego gmin podmiejskich, zgłaszanych przez mieszkańców, 
turystów i podmioty turystyczne mające siedzibę na ich obszarach.

Mieszkając lub prowadząc działalność gospodarczą na terenie gminy, respondenci powinni 
być lepiej zorientowani w zakresie oferowanych w okolicy produktów turystycznych niż turyści 
przebywający w danym miejscu tylko przez krótki okres. To do mieszkańców – obok władz lokal-
nych i zarządzających tymi produktami – powinno należeć informowanie turystów o możliwości 
skorzystania z tego typu oferty.

Analizy wyników badań wskazują na znaczący rozrzut wskazań określających wyróżniające 
się w gminach podmiejskich obszary, ośrodki, obiekty lub urządzenia oznaczane przez mieszkań-
ców, turystów oraz przedsiębiorców jako charakterystyczne lub dominujące produkty turystyczne.

Wskazując wyróżniające się rodzaje produktów turystycznych, mieszkańcy badanych gmin 
najczęściej wymieniali walory przyrodnicze i wypoczynkowe (24,2%), a w dalszej kolejności wa-
lory kulturowe oraz infrastrukturę turystyczną (w obu przypadkach wskazania kształtowały się na 
poziomie blisko 20%).

Zdecydowanie odmiennie rozłożyły się odpowiedzi w drugiej grupy respondentów (turystów 
i odwiedzających), wśród których aż 33,5% wskazań ukierunkowanych było na wyróżniający się 
produkt turystyczny w postaci infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Nieco rzadziej turyści wska-
zywali na walory kulturowe (29,1%) oraz przyrodnicze i wypoczynkowe (17,5%).

Zauważa się, że w zakresie znajomości i rozróżniania dominujących produktów turystycz-
nych na obszarach badanych gmin podmiejskich największym rozeznaniem charakteryzuje się 
grupa organizatorów turystyki i rekreacji. Aż w 4 przypadkach określonych frakcji wyróżników 
turystycznych i wypoczynkowych gmin badani gestorzy wskazywali je na poziomie blisko 1/4 
odpowiedzi (infrastruktura sportowo-rekreacyjna) lub jak w przypadku zdecydowanie dominu-
jących w tej grupie opinii – na poziomie blisko 40% (walory kulturowe) oraz ponad 35% (walory 
przyrodnicze i wypoczynkowe).
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Znamienne jest w przypadku tego zagadnienia tak znaczące rozwarstwienie wskazań pomię-
dzy badanymi grupami respondentów oraz zdecydowane wskazywanie na walory przyrodnicze, 
wypoczynkowe oraz kulturowe jako na wyróżniki (produkty) turystyczne i wypoczynkowe bada-
nych obszarów podmiejskich. Szczegółowe informacje przedstawiono za pomocą rysunku 1.
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gestorzy 35,50 25,30 24,70 14,00 38,90 4,00 21,80
mieszkańcy 24,20 19,50 15,10 9,50 19,90 5,44 6,50
turyści i odwiedzający 17,50 11,40 33,50 5,30 29,10 5,20 6,80

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

rysunek 1. Struktura wskazań aktualnych wyróżników turystycznych i wypoczynkowych na obszarach badanych 

gmin podmiejskich

Źródło: badania własne.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że wskazywane przez respondentów dominujące w ich 
mniemaniu wyróżniki turystyczne i wypoczynkowe obu badanych „stref podmiejskich” powinny 
stanowić podstawę dla określania kierunków rozwoju i kształtowania natężenia ruchu turystyczne-
go na ich obszarach. Jednak wyniki badań odnoszące się do tego zagadnienia na to nie wskazują.

Przedstawiciele wszystkich badanych grup respondentów jako priorytetowy kierunek rozwo-
ju turystyki i wypoczynku na obszarach podmiejskich, na których są organizatorami lub uczestni-
kami ruchu turystycznego, określają organizowanie i upowszechnianie przedsięwzięć turystycz-
no-wypoczynkowych. Odpowiedzi takich udzieliło blisko 60% przedsiębiorców, ponad połowa 
mieszkańców i nieco ponad 30% turystów i odwiedzających. Zarówno wśród organizatorów, jak 
i mieszkańców badanych gmin podmiejskich istotnym kierunkiem rozwoju turystyki na terenach 
ich gmin powinna być w najbliższej przyszłości działalność w zakresie rozbudowy i utrzymania 
infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej (na co wskazuje 41,7% przedstawicieli podmiotów 
turystycznych i 36,9% mieszkańców). Jedynie turyści i odwiedzający w tym miejscu dostrzega-
ją większe znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego i turystyki w ogóle na obszarach gmin 
podmiejskich podtrzymywalności dobrego stanu istniejących walorów turystycznych (przyrod-
niczych, kulturowych, wypoczynkowych) – wskazania 31% tej grupy respondentów. Interesujące 
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jest również to, że na ten kierunek rozwoju turystyki i wypoczynku w obszarach podmiejskich 
wskazywało jedynie 4,4% ich mieszkańców, a zbliżoną wartość odpowiedzi odnotowano tylko 
w przypadku wskazań turystów w odniesieniu do rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
w odwiedzanych gminach (4,3%).

Szczegółowe wyniki przedstawiono na rysunku 2.
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rysunek 2. Kierunki rozwoju turystyki i wypoczynku w gminach podmiejskich – wskazania respondentów

Źródło: badania własne.

Wykorzystanie przez ośrodki decyzyjne administracji publicznej (organy, władze gmin) in-
formacji badawczych oraz wynikających z tzw. konsultacji społecznych jest lub powinno stanowić 
obecnie priorytetowe odniesienie dla celów kształtowania kierunków rozwoju turystyki i wypo-
czynku na obszarach administrowanych przez nie jednostek. Oczywiste wydaje się to, że w tym 
przypadku najkorzystniejsze byłoby wytyczanie przez jednostki administracji publicznej zbież-
nych kierunków rozwoju określanych zarówno w kontekście zamiarowym, jak i strategicznym czy 
operacyjnym, ale również odpowiadającym opiniom innych grup interesariuszy.

W badanych gminach wśród priorytetowych zamierzeń na przyszłość przedstawicieli samo-
rządów lokalnych w odniesieniu do rozwoju turystyki i wypoczynku na zarządzanych obszarach 
zdecydowanie wyróżniają się działania z zakresu tworzenia warunków przestrzennych i infra-
strukturalnych (wskazania wszystkich burmistrzów i wójtów), a następnie rozwoju infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej (58,3%) oraz współpracy międzysektorowej (33,3%). Szczegółowe dane 
przedstawiono na rysunku 3.
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rysunek 3. Planowane kierunki rozwoju turystyki i wypoczynku na obszarach gmin podmiejskich – wskazania 

organów zarządczych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sołtysik (2013).

podsumowanie
Aktualnie określane przez władze samorządowe zamierzenia w odniesieniu do rozwoju tu-

rystyki i wypoczynku na badanych obszarach podmiejskich pozostają jedynie w niewielkim stop-
niu w korelacji z kierunkami wskazywanymi przez badane grupy respondentów: mieszkańców, 
turystów i przedsiębiorców. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku respondentów można 
dopatrywać się spójnych, ale i rozbieżnych koncepcji, kierunków oraz wizji rozwoju turystyki 
i wypoczynku na badanych obszarach podmiejskich.

Wyniki badań upoważniają do sformułowania kilku ogólnych konkluzji:
1. Utożsamianie obszarów bezpośredniego otoczenia dużych miast z migracjami turystycznymi 

ukierunkowanymi na przyrodniczo-wypoczynkowy i kulturowy aspekt podróży stanowi 
najwyższą wartość zarówno dla turystów, jak i przedsiębiorców oraz mieszkańców tych 
obszarów.

2. Obserwuje się znaczące rozbieżności i zróżnicowanie w określaniu wyróżników 
turystycznych i wypoczynkowych w gminach podmiejskich przez badane grupy respon- 
dentów.

3. Podstawowymi kierunkami rozwoju turystyki i wypoczynku w gminach są: organizowanie 
i upowszechnianie przedsięwzięć turystyczno-wypoczynkowych oraz rozwój infrastruktury 
turystyczno-wypoczynkowej i sportowo-rekreacyjnej.
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4. Niezwykle znamienne jest bardzo ograniczone wskazywanie przez mieszkańców 
wszystkich badanych gmin na kierunki ich rozwoju turystycznego i wypoczynkowego 
związane z utrzymaniem i eksponowaniem posiadanych walorów przyrodniczych, 
wypoczynkowych i kulturowych.

5. Podkreślić należy znaczące rozbieżności w planowaniu kierunków rozwoju turystyki 
w gminach przez ich włodarzy w odniesieniu do pozostałych interesariuszy (badanych) 
wyrażających swoje opinie w tym zakresie.
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tourism DeVelopment trenDs in suBurBAn AreAs  
in the opinion oF the orgAnizers  
AnD pArticipAnts oF the tourism  
(on the eXAmple oF loWer silesiA municipAlities)

Keywords tourism, leisure, suburban areas, tourist traffic, development trends

Abstract The article describes the considerations associated with the development of tourism, the tourist 
traffic and leisure on suburban areas, based on the literature of the subject matter and on the results 
of the original research carried out. It was assumed that the core issues of the study would be – 
identification of current tourist and leisure distinguished features on the reception areas of tourist 
traffic in the suburban municipalities and identification of trends of tourism development in these 
areas, in the opinion of their inhabitants, tourist operators doing business within their boundaries, 
and finally tourists and visitors. Particular attention was also paid to the correlation indicated by 
the respondents priorities of tourism development in suburban areas with intentions in this regard 
of governing bodies (municipal authorities) and to define – on that basis, synthetic conclusions. 
Survey results show the significant dispersion of the indications defining the outstanding in the 
suburban municipalities – areas, facilities, buildings or equipment marked by residents, tourists 
and entrepreneurs, as distinctive or dominant tourist products. Simultaneously, it is noted that, 
determined by the local authorities, intentions, with regard to the development of tourism and 
recreation in suburban areas, remain only slightly in correlation with the opinions of the surveyed 
groups: residents, tourists and entrepreneurs.

Translated by Mariusz Sołtysik
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Słowa kluczowe ruch turystyczny, impreza biegowa, powiat jeleniogórski

Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie imprez biegowych jako czynnika wzrostu ruchu tury-
stycznego w powiecie jeleniogórskim. Na wstępie artykułu zaprezentowano problema-
tykę turystyki biegowej oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem. W dalszej 
części autor przedstawił charakterystykę powiatu jeleniogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki turystycznej w tym regionie. Autor zaprezentował również 
dane związane z ruchem turystycznym i rozwojem turystyki w powiecie. W końcowej 
części omówiono imprezy biegowe zorganizowane w 2015 r. w regionie, a także informa-
cje związane z liczbą osób uczestniczących w biegach. Przeprowadzona analiza umoż-
liwiła określenie odsetka uczestników imprez biegowych niebędących mieszkańcami 
powiatu jeleniogórskiego.

Wprowadzenie
Potencjał i zagospodarowanie turystyczne powiatu jeleniogórskiego pozytywnie wyróżnia 

ten obszar na tle innych regionów w Polsce. Sieć szlaków rowerowych i pieszych, różnorodna baza 
noclegowa, unikalne walory kulturowe i zabytki architektury, a także liczne walory krajobrazowe, 
obszary przyrodniczo cenne, w tym obszary chronione, to znaczące atuty powiatu. Doskonałą 
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przestrzeń umożliwiającą rozwój różnorodnych form turystyki, np. turystyki kwalifikowanej czy 
pieszej, stanowią również Karkonosze będące najważniejszą częścią powiatu jeleniogórskiego. 

Charakterystycznym zjawiskiem życia społecznego ostatnich lat jest wzrost ilości wolnego 
czasu, który w dużej mierze przeznaczany jest na wypoczynek połączony z różnymi formami 
aktywności fizycznej. Jednocześnie poprawa statusu ekonomicznego społeczeństwa powoduje, że 
pojawia się coraz więcej potrzeb, których realizacja staje się motywem określonych aktywności. 
Coraz więcej sympatyków zyskują zatem aktywne formy wypoczynku, tj. turystyka kwalifikowa-
na czy uprawianie sportu.

Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania imprez biegowych organizowanych 
w powiecie jeleniogórskim jako czynnika wpływającego na wzrost wielkości ruchu turystyczne-
go w tym regionie. Aby zrealizować założony cel, przeprowadzono ilościową analizę struktury 
uczestników poszczególnych biegów w 2015 r. ze względu na ich miejsce zamieszkania. Źródłem 
informacji były dane wtórne uzyskane z dwóch największych serwisów internetowych prowadzą-
cych zapisy uczestników imprez biegowych, tj. www.kalendarzbiegowy.pl oraz www.online.data-
sport.pl. Zamierzeniem przeprowadzonej analizy było określenie odsetka uczestników poszcze-
gólnych biegów, jaki stanowią osoby zamieszkujące miejscowości poza powiatem jeleniogórskim. 

Dodatkowo źródłem danych wykorzystanych w niniejszym opracowaniu są wyniki badań an-
kietowych przeprowadzonych w 2013 r. przez firmę Publicon na zlecenie Starostwa Powiatowego 
w Jeleniej Górze, dotyczących preferencji turystycznych odwiedzających Karkonosze oraz 
Załącznik do uchwały nr XLIII/243/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z 2014 r., w którym za-
prezentowane zostały informacje związane ze stanem infrastruktury turystycznej w powiecie 
jeleniogórskim. 

turystyka biegowa
Jedną ze szczególnych cech popytu turystycznego jest jego wysoka kompleksowość – jest 

to bowiem konglomerat różnorodnych potrzeb i pragnień pojawiających się w związku z ruchem 
turystycznym (Gołembski, 2006, s. 56). Ruch turystyczny natomiast traktowany jest jako zjawisko 
o charakterze ekonomiczno-społecznym, którego istota polega na podejmowaniu podróży służą-
cych realizacji celów rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych, rozrywkowych (Kachniewska, 
Nawrocka, Niezgoda, Pawlicz, 2012, s. 31). 

Jednym z czynników wpływających na wielkość popytu turystycznego jest moda, która wy-
wiera wpływ nie tylko na zachowania pojedynczych osób, ale również na całe grupy społeczne 
(Kachniewska i in., 2012, s. 53). Intensywny rozwój aktywności biegowej i zjawisk z nią związa-
nych sprawił, że w tej dziedzinie wypoczynku i rekreacji pojawiają się coraz to nowe trendy. W sa-
mym 2014 r. w Polsce odbyło się ok. 3 tys. imprez biegowych, a bieganie jako najprostsza forma 
aktywności fizycznej stało się niezmiernie popularne.

Punktem wyjścia dla turystyki biegowej jest turystyka aktywna, której podstawową cechą 
jest podejmowanie różnego rodzaju aktywności fizycznej ukierunkowanej na rozwój sprawności 
fizycznej i poprawę zdrowia. Cechą odróżniającą turystykę aktywną od rekreacji ruchowej jest 
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opuszczenie miejsca stałego zamieszkania i wejście w interakcję ze środowiskiem naturalnym. 
Podstawowymi formami turystyki aktywnej są: turystyka kwalifikowana, przygodowa i ekstre-
malna. Główne rodzaje turystyki kwalifikowanej to wszelkiego rodzaju wędrówki piesze, tury-
styka rowerowa, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie, turystyka jeździecka, wyjazdy na narty i inne 
rodzaje związane z wysiłkiem fizycznym w plenerze (Tomik, Hadzik, Cholewa, 2012, s. 18).

Popularyzacja biegania zmieniła nie tylko sposób patrzenia na tę formę aktywności fizycz-
nej, ale zapoczątkowała również nowe, nie do końca zdefiniowane zjawisko – turystykę biegową. 
Turystykę biegową można traktować jako jedną z wyspecjalizowanych form turystyki sportowej. 
Zawiera w sobie elementy wychowania i zdrowego stylu życia. Jest dobrą metodą kształtowania 
pozytywnych cech charakteru. Wyrabia silną wolę dzięki pokonywaniu własnych słabości oraz 
walce z zewnętrznymi i wewnętrznymi przeciwnościami (Korzewa, Misiołek, Skarbowska, 2014, 
s. 223). Turystykę biegową można utożsamiać z podróżami w celu odwiedzenia i zwiedzenia miej-
sca, podróżami w celu uczestniczenia w aktywności fizycznej, podróżami w celu spotkania się 
i uczestnictwa wraz ze znajomymi w zawodach, podróżami w celu obejrzenia zawodów, kibico-
wania, jak również uczestnictwa jako wolontariusz w imprezie sportowej, a także uczestnictwa 
w obozach treningowych oraz organizowanych przez biura podróży i inne podmioty wyjazdach, 
których celem są zawody biegowe (Gaworecki, 2010, s. 151).

Podstawowym założeniem turystyki biegowej nie jest jej charakter wyczynowy, ale wypoczy-
nek, rekreacja, doskonalenie sprawności, wydolności i zdrowia. Jej celem jest również poznanie 
środowiska, stąd też jest formą turystyki, która odpowiada celom wychowawczym i kształcącym. 
Odrębność tej formy polega także na tym, że miejscem jej uprawiania są tereny atrakcyjne przy-
rodniczo oraz ośrodki turystyczne i sportowe.

Ze względu na podmiot turystyki jest to zarazem turystyka indywidualna (wyjazd samego 
uczestnika), jak i zbiorowa (wyjazd z rodziną, znajomymi, w zorganizowanej grupie czy z klubem) 
podejmowana bez względu na wiek. Z uwagi na długość trwania wyjazdu – krótkopobytowa, zwy-
kle weekendowa (zdeterminowana powszechnym organizowaniem imprez biegowych, zwłaszcza 
tych na dużą skalę, w dni wolne od pracy). 

Turystyka biegowa jest przy tym w dużej mierze ponadsezonowa, a przynajmniej uprawiana 
przez większość miesięcy w roku. Znaczne nasilenie imprez biegowych przypada, co oczywi-
ste, na czas sprzyjającej aury. Jednak biegacze podejmują aktywność fizyczną również podczas 
deszczu, wiatru oraz w zimie, a ekstremalne warunki biegu są dodatkowym atutem części imprez 
(Kasperska , Kasperski, 2015, s. 12).

Z jednej strony mamy do czynienia z ogólnie wzrastającym trendem liczby osób biegających 
spowodowanym promocją zdrowego trybu życia. Popularność imprez biegowych zapewniają też 
towarzyszące im emocje związane z wysiłkiem zawodników, a także scenerią regionu, w którym 
zawody się odbywają. Z drugiej strony przy wzrastającej liczbie organizowanych imprez przycią-
gnięcie kolejnych uczestników wymaga sporych umiejętności organizatorów i dodatkowych argu-
mentów dla podniesienia rangi i konkurencyjności imprezy (Zawadzki, 2015, s. 315).

Imprezy biegowe stanowią swoisty produkt turystyczny konkretnie umiejscowiony w cza-
sie i przestrzeni. Typowa dla tych wydarzeń jest wyjątkowość, a także zazwyczaj cykliczność 
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występowania. Wymieniając korzyści związane z organizacją imprez biegowych, najczęściej 
zwraca się uwagę na sferę marketingową odnośnie do kreowania pozytywnego wizerunku oraz 
marki regionu, ale także podnoszenia atrakcyjności i, co jest niezwykle istotne, kreowania popytu 
na inne dobra i usługi regionu. 

W praktyce mogą wystąpić zarówno efekty pozytywne, jak i negatywne organizacji imprez 
biegowych (tab. 1). Te drugie są zazwyczaj rzadziej eksponowane, a należy je również uwzględniać 
w analizie korzyści i kosztów. Niezależnie od podejścia badawczego do analizy zjawisk społeczno-
-gospodarczych towarzyszących zawodom sportowym ich różnorodne efekty należy rozpatrywać 
w perspektywie czasowej: przed, w trakcie i po imprezie, z podziałem na namacalne (wyraźnie 
wymierne) i nienamacalne (trudne do zmierzenia) (Budner, 2012, s. 43).

tabela 1. Efekty oddziaływania imprez sportowych

Moment 
oddziaływania

Efekty oddziaływania
wymierne trudne do zmierzenia

pozytywne negatywne pozytywne negatywne

Przed imprezą Nowe miejsca pracy Koszty przygotowań
Nowe pomysły i związane 
z organizacją przestrzeni

Uciążliwości związane 
z przygotowaniem imprezy

W trakcie
Wzrost wpływów 

do budżetu
Koszty przeprowadzenia

Promocja regionu, popra-
wa wizerunku

Hałas, brak miejsc 
parkingowych

Po zakończeniu
Poprawa wyglądu  

po pracach remontowych
Koszty uporządkowania 

terenu
Duma, optymizm lokalny, 

doświadczenie
Negatywne wspomnienia, 

np. awantury

Źródło: Budner (2012), s. 43.

Niektórzy spośród zwolenników tej formy aktywności fizycznej po krótkim okresie swej 
przygody z bieganiem rozpoczynają podróże w celu aktywnego lub biernego uczestnictwa w im-
prezach biegowych, w tym również w niezwykle trudnych biegach górskich. Coraz więcej bie-
gaczy podróżuje w celu wzięcia udziału w zawodach, przyczyniając się do rozwoju turystyki, 
w szczególności krajowej. Osoby bardziej zaawansowane w swojej sportowej pasji, dla których 
udział w zawodach jest sposobem na życie, coraz częściej podróżują do najbardziej odległych za-
kątków świata. Większość z nich spędza co najmniej jedną noc w miejscu, w którym impreza bie-
gowa jest organizowana, w towarzystwie innych biegaczy, spożywając razem posiłki, a sportową 
rywalizację łącząc ze zwiedzaniem lokalnych atrakcji turystycznych i zakupem pamiątek (Nowak, 
Chalimoniuk-Nowak, 2015, s. 417).

charakterystyka powiatu jeleniogórskiego
Gospodarka turystyczna jest dominującą gałęzią w powiecie jeleniogórskim, a jej rozwój de-

terminowany jest w dużej mierze poza walorami turystycznymi również odpowiednią infrastruk-
turą oraz wsparciem wielu podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki w re-
gionie. Obszar powiatu jeleniogórskiego jest jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem 
turystyki regionów woj. dolnośląskiego.
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W skład powiatu jeleniogórskiego wchodzi 9 gmin okalających Jelenią Górę. Cztery miasta 
(Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba) i pięć gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów 
Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica) to zespół rozmaitych walorów turystycz-
nych i rekreacyjnych. Wynika on głównie z cech rzeźby terenu – od najwyższego punktu powiatu, 
szczytu Śnieżki 1603 m n.p.m., do najniższego w dolinie Bobru – różnica poziomów sięga ponad 
1100 m.

Ważnym elementem w rozwoju turystyki w powiecie jeleniogórskim jest tworzenie nowych 
atrakcji, tj. szlaków rowerowych, organizowanie imprez cyklicznych (w tym biegowych) kojarzo-
nych z powiatem oraz podnoszenie jakości oferowanych usług turystycznych. Szczególny nacisk 
kładzie się również na poprawę infrastruktury turystycznej, a także przyciągnięcie prywatnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych.

W regionie występują znakomite warunki do uprawiania turystyki aktywnej, np. szybow-
nictwa, kajakarstwa górskiego, turystyki rowerowej (ok. 600 km oznaczonych tras rowerowych), 
wspinaczki górskiej, ale przede wszystkim uprawiania narciarstwa zjazdowego i biegowego. 
Wzorcowe warunki mają również turyści piesi, dla których przygotowano oraz oznaczono trasy 
i szlaki turystyczne o łącznej długości ponad 1000 km. 

Turystyka w powiecie jeleniogórskim pomimo trudności, które dotykają branżę turystycz-
ną, rozwija się w dobrym kierunku. W 2013 r. na terenie powiatu jeleniogórskiego funkcjonowa-
ło 458 obiektów noclegowych oferujących ponad 26 tys. miejsc o zróżnicowanym standardzie. 
Z obiektów tych skorzystało ponad 740 tys. osób, w tym ponad 106 tys. turystów zagranicznych. 
Łącznie udzielono im niemal 2,5 mln noclegów. Pozytywnym zjawiskiem jest tendencja wzrosto-
wa zarówno w zakresie liczby obiektów noclegowych, jak i wielkości ruchu turystycznego – wiel-
kość odnosząca się zarówno do liczby osób odwiedzających, jak i udzielonych noclegów. Szacuje 
się, że ze względu na bliskość dużej aglomeracji, jaką jest Wrocław, ponad 60% osób przybywa-
jących na teren powiatu jeleniogórskiego nie korzysta z oferty noclegowej (Załącznik do uchwały 
nr XLIII/243/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 2014, s. 14). 

Obiekty noclegowe z roku na rok podnoszą jakość oferowanych usług, przystosowując się 
do wymogów współczesnego aktywnego turysty. Jako przykład takich działań można wskazać 
wyposażenie obiektów w zaplecze sportowo-rekreacyjne. I tak m.in. (Załącznik do Uchwały 
nr XLIII/243/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 2014, s. 15): 64 obiekty dysponują boiskiem do 
koszykówki lub siatkówki, zaś 89 – sauną, 51 obiektów oferuje zabiegi spa, 68 obiektów prowa-
dzi wypożyczalnie sprzętu turystycznego (rowery, narty, łyżwy, rolki, kije nordic walking) oraz 
w 62 obiektach znajduje się pokój zabaw dla dzieci. 

Ponadto organizowane są nowe atrakcje turystyczne, które cieszą się coraz większym zainte-
resowaniem osób odwiedzających region, np. Ogród Japoński w Przesiece.

imprezy biegowe w powiecie jeleniogórskim 
Badania ankietowe przeprowadzone na zlecenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 

dotyczące preferencji turystycznych osób odwiedzających Karkonosze, wykazały, że aż 81% 
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uczestników badania wskazało aktywny wypoczynek sportowo-rekreacyjny jako preferowaną 
formę wypoczynku. Inne formy wypoczynku, np. zwiedzanie czy rozrywka, otrzymały zdecydo-
wanie mniej wskazań – odpowiednio: 39 oraz 25% (starostwo.jgora.pl/ plikownia/badania_karko-
nosze.pdf).

Odpowiedzią na wskazane w badaniach zapotrzebowanie jest umieszczenie w kalendarzu 
najważniejszych imprez organizowanych w powiecie jeleniogórskim w 2015 r. masowych imprez 
biegowych. Władze powiatu jeleniogórskiego, jak również stowarzyszenia i inne podmioty będące 
organizatorami imprez biegowych dostrzegły możliwości promowania lokalnych walorów, a tak-
że zwiększenia wielkości ruchu turystycznego właśnie poprzez organizację imprez biegowych 
(tab. 2). 

Należy nadmienić, iż organizacja imprez biegowych jest łatwiejsza w stosunku do innych ak-
tywności sportowych, ponieważ nie wymaga wybudowania kosztownych aren sportowych, a sku-
pia się przede wszystkim na wytyczeniu i przygotowaniu atrakcyjnej trasy w lesie czy górach. 
Organizatorzy imprez najczęściej tak planują przebieg trasy, aby wiodła przez atrakcyjne i ciekawe 
miejsca, umożliwiając prezentację zalet krajoznawczych powiatu.

tabela 2. Najważniejsze imprezy biegowe w powiecie jeleniogórskim w 2015 roku

Lp. Impreza biegowa Miejscowość Termin

1. III Bieg Icemana Podgórzyn luty
2. Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego Szklarska Poręba Karpacz marzec
3. III Półmaraton Jeleniogórski Jelenia Góra maj
4. Karpacz Maraton Karpacz maj
5. Bieg do Kotła Łomniczki Karpacz maj
6. 3 x Śnieżka = 1 x Mont Blanc Karpacz lipiec
7. Wielka Pętla Izerska Szklarska Poręba lipiec
8. VII Półmaraton Karkonoski Szklarska Poręba sierpień
9. Bieg Górski Kowary-Okraj Kowary sierpień

10. Letni Bieg Piastów Szklarska Poręba Jakuszyce sierpień
11. III Bieg Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej Szklarska Poręba wrzesień
12. II Bieg Niepodległości Jelenia Góra listopad
13. II Bieg Morsa Przesieka grudzień

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Powiatowy kalendarz…

Znaczne zainteresowanie imprezami biegowymi wynika z faktu, iż aktywność ta jest stosun-
kowo prosta, a ponadto można ją uprawiać w każdym terenie praktycznie przez cały rok. Oferta 
imprez biegowych organizowanych w powiecie jeleniogórskim rozciąga się od lutego do grudnia, 
z nasileniem w okresie największego zainteresowania tą formą aktywności fizycznej, tj. od kwiet-
nia do września. 

Od kilku lat szlaki turystyczne i rowerowe w powiecie jeleniogórskim, w tym również na 
obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego, wykorzystywane są jako trasy biegowe. Na licz-
nych szlakach w regionie z roku na rok przybywa miłośników i amatorów biegów, przed którymi 
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otworem stoją niezmierzone przestrzenie atrakcyjnych tras. Poza większymi ośrodkach, takimi 
jak Jelenia Góra, Karpacz czy Szklarska Poręba, swojej szansy szukają również mniejsze ośrod-
ki rywalizujące o turystów, poszukując nisz, w których będą konkurencyjne (np. Bieg Icemana 
w Podgórzynie czy Bieg Morsa w Przesiece). 

Oferta imprez biegowych odbywających się w powiecie jeleniogórskim jest niezwykle szero-
ka. Część biegów o stosunkowo prostej trasie i krótkim dystansie przeznaczona jest dla szerokiej 
grupy biegaczy (np. Bieg do Kotła Łomniczki czy Bieg Niepodległości). Inne skierowane są do 
biegaczy zaawansowanych, posiadających wysokie umiejętności sportowe (Zimowy Ultramaraton 
Karkonoski czy Bieg Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej mierzący 137 km).

Należy również podkreślić znaczenie lokalnych samorządów, tj. Starostwa Powiatowego 
w Jeleniej Górze, a także poszczególnych urzędów miast i gmin, które mają niezmiernie ważny 
wkład w organizacji imprez biegowych. Wspierają one ich rozwój najczęściej poprzez działania 
promocyjne oraz prace związane z zabezpieczeniem poszczególnych imprez.

struktura uczestników biegów w powiecie jeleniogórskim
Z roku na rok coraz bardziej widoczny jest rosnący wpływ masowych imprez biegowych na 

rozwój turystyki, a także wzrost roli sportu w rozwoju regionów turystycznych. Liczba uczest-
ników poszczególnych biegów corocznie wzrasta i sięga już w niektórych przypadkach ponad 
1000 uczestników. Biegami, które przyciągają najliczniejszą grupę uczestników, są biegi górskie:

 – Wielka Pętla Izerska – 1094 osoby,
 – Półmaraton Karkonoski – łącznie 1324 osoby,
 – Letni Bieg Piastów – łącznie 1185 osób.

Imprezy biegowe organizowane w powiecie jeleniogórskim kierowane są zarówno do miesz-
kańców powiatu, jak i turystów z dalszych regionów zainteresowanych jednodniowym aktywnym 
wypoczynkiem lub wyjazdami weekendowymi. Odsetek osób uczestniczących w biegu spoza po-
wiatu jeleniogórskiego w 2015 r. wahał się w zależności od biegu w przedziale od 54,2% do niemal-
że 95% (tab. 3). Najczęściej byli to mieszkańcy regionów sąsiadujących, tj. woj. dolnośląskiego, ale 
również uczestnikami biegów byli mieszkańcy bardziej odległych zakątków Polski (np. Warszawy 
czy Poznania), jak i uczestnicy z innych krajów (np. Czechy). Ze względów bezpieczeństwa oraz 
regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska organizatorzy biegów zmuszeni są do wpro-
wadzania limitów miejsc, aby ograniczyć liczbę uczestników biegów.

Organizatorzy niektórych biegów, starając się przyciągnąć większą grupę uczestników biegów, 
rozbijają imprezę na dwa dni. Sytuacja taka ma miejsce w dwóch przypadkach. Stowarzyszenie 
Bieg Piastów jako organizator Letniego Biegu Piastów zdecydowało się na organizację biegów 
Jakuszycki Półmaraton i Jakuszycki Maraton w sobotę, a Jakuszycka Dziesiątka w niedzielę. 
Dzięki temu zabiegowi nastąpił wzrost frekwencji uczestników aż o 65% (www.bieg-piastow.pl/
index.php/letnibp/o-biegu). Podobną strategię przyjęli organizatorzy biegu o najdłuższej trady-
cji, tj. Fundacja Maraton Karkonoski. Obok swojej sztandarowej imprezy, jaką jest Półmaraton 
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Karkonoski, organizują również Ultramaraton na trasie o dystansie 45 km. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu łącznie w obu imprezach startuje ponad 1300 uczestników.

tabela 3. Liczba zgłoszonych uczestników oraz odsetek uczestników spoza powiatu jeleniogórskiego

Lp. Bieg
Liczba uczestników 

w 2015 r.
Odsetek uczestników spoza 
powiatu jeleniogórskiego

1. III Bieg Icemana 200 83,0
2. Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego 242 92,1
3. III Półmaraton Jeleniogórski 911 70,8
4. Karpacz Maraton 149 b.d.
5. Bieg do Kotła Łomniczki 242 b.d.
6. 3 × Śnieżka = 1 × Mont Blanc 223 91,1
7. Wielka Pętla Izerska 1094 93,1
8. Ultramaraton Karkonoski 647 93,9
9. VII Półmaraton Karkonoski 677 94,2

10. Bieg Górski Kowary-Okraj 73 56,2
11. III Letni Bieg Piastów – Jakuszycki Półmaraton 695 88,5
12. III Letni Bieg Piastów – Jakuszycka Dziesiątka 490 78,4
13. III Bieg Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej 48 b.d.
14. II Bieg Niepodległości 576 54,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.kalendarzbiegowy.pl; www.online. datasport.pl.

Szacuje się, że w największych imprezach biegowych organizowanych na terenie powiatu 
jeleniogórskiego udział bierze ponad 6 tys. zawodników. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość 
spośród nich na poszczególne imprezy przyjeżdża wraz z osobami towarzyszącymi (rodziną i/lub 
znajomymi). Zatem należy uznać, iż łączna liczba uczestników zarówno aktywnych, jak i biernych 
wahać się może w granicach 12–15 tys. osób.

Mimo że imprezy biegowe w powiecie jeleniogórskim wciąż są w fazie rozwoju (najdłuższa 
impreza cykliczna Półmaraton Karkonoski miała w 2015 r. dopiero swoją siódmą edycję, a więk-
szość imprez miało swoją drugą lub trzecią edycję), to już ożywiają poszczególne miejscowości tu-
rystyczne i zwiększają w nich natężenie ruchu turystycznego. Wzrastające zainteresowanie impre-
zami biegowymi w regionie bezsprzecznie wskazuje na kluczową rolę tych wydarzeń w promocji 
atutów powiatu. Biegi przyciągają uczestników wspaniałymi widokami, ciekawymi podbiegami 
i ostrymi zbiegami, co wyraźnie odróżnia je od innych tras biegowych w Polsce. 

podsumowanie
Organizatorzy poszczególnych biegów traktują turystykę biegową jako kluczowy atut pro-

duktu turystycznego powiatu jeleniogórskiego. Imprezy te dodają do turystyki rosnącą świado-
mość istotnej roli aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Aby zachęcić potencjalnych tury-
stów do odwiedzenia Kotliny Jeleniogórskiej poza sezonem zimowym, starają się wykorzystywać 
odpowiednie instrumenty promocyjne. 
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imprezy biegowe jako czynnik wzrostu ruchu turystycznego w powiecie jeleniogórskim

Imprezy biegowe są dynamicznie rozwijającym się narzędziem wykorzystywanym przez ich 
organizatorów, w tym władze samorządowe powiatu jeleniogórskiego, a sukcesy kolejnych edycji 
sprawiły, że wydarzenia te stały się wizytówką regionu, znakomicie oddając jego klimat oraz bo-
gactwo walorów. Przeprowadzona w artykule analiza pozwoliła na następujące wnioski:

1. Związek imprez biegowych z turystyką i ich wpływem na rozmiar ruchu turystycznego jest 
ścisły. Większość imprez odbywa się w ośrodkach turystycznych, dlatego też turystyka 
zawsze będzie się rozwijać wraz ze sportem i powinno się traktować te aktywności łącznie.

2. Uczestnicy biegów, a szczególnie ich zwycięzcy, popularyzują w swoim otoczeniu 
poszczególne ośrodki, w których organizowane są imprez biegowe.

3. Zawodników spoza regionu przyciągają biegi masowe organizowane w ośrodkach, które 
mają istotne atuty turystyczne wyraźnie wyróżniające je od innych ośrodków (np. biegi 
górskie Wielka Pętla Izerska, Półmaraton Karkonoski czy Letni Bieg Piastów).

4. Organizacji imprez biegowych podejmują się nie tylko popularne miejscowości turystyczne, 
ale również inne ośrodki o mniejszym znaczeniu na mapie atrakcji turystycznych 
(Podgórzyn, Przesieka).

5. Głównym beneficjentem korzyści płynących z organizacji imprezy biegowej jest przede 
wszystkim powiat.

Przyjmuje się, że imprezy biegowe przynoszą poszczególnym organizatorom i władzom re-
gionu określone efekty gospodarcze. Wskazuje się również na możliwości rozwoju regionu oraz 
jego promocji. Z punktu widzenia funkcjonowania regionu – jego ekonomii i rozwoju turystycz-
nego – po stronie korzyści należy wskazać wzrost ruchu turystycznego, a dzięki temu pobudzanie 
lokalnej gospodarki turystycznej oraz pozytywną opinię o regionie. Wydarzenia sportowe, do-
starczając korzyści gospodarczo-ekonomicznych, nadają regionowi prestiż oraz dają możliwość 
pokazania pozytywnych procesów w nim zachodzących. 
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rAcing eVents As the FActor oF tourism moVement 
in jeleniA górA District

Keywords tourism movement, mass racing event, Jelenia Góra district 

Abstract The objective of the hereby paper is to discuss the mass racing events as the factor of tourism 
movement in Jelenia Góra district. The introduction presents the problems of running tourism as 
well as issues related to its functioning. Next the Author focused of the characteristic of Jelenia Góra 
district, with particular emphasis on tourism economy in this region. The Author also discusses the 
data related to tourism movement and tourism development in district. The final part presents the 
mass racing events organized in 2015 year in the region, as well as information related to the number 
of people of the participating in racing. The analysis determined the percentage of participants 
running events that are not residents of the county Jelenia Góra.
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Słowa kluczowe gospodarstwa agroturystyczne, środowisko naturalne, uwarunkowania geograficzno- 
-przyrodnicze, woj. kujawsko-pomorskie

Streszczenie Opracowanie dotyczy problematyki geograficzno-przyrodniczych determinant rozwoju 
ruchu turystycznego. W konkretnym przypadku rozpatrywany jest wpływ środowiska 
na rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych, które są podażowym czynnikiem 
ruchu turystycznego. Analizie poddano grupę komponentów środowiska naturalnego 
podzielonych na dwie kategorie. Pierwsze z nich wywierają na ogół pozytywny wpływ 
na turystykę (podnosząc atrakcyjność terenu z punktu widzenia turysty) oraz obojętny 
bądź negatywny na produkcję rolną, natomiast komponenty drugiej grupy są na ogół 
obojętne z punktu widzenia turystyki, ale korzystne dla rolnictwa. Sprzyjają one w ten 
sposób utrzymaniu działalności produkcyjnej rolnictwa, powstrzymując rolnika przed 
podjęciem decyzji o zmianie charakteru działalności gospodarczej bądź inwestowaniu 
w działalność dodatkową, w tym agroturystykę. Stopień wpływu poszczególnych czyn-
ników testowano za pomocą metody korelacyjnej. Uzyskane rezultaty badań potwier-
dzają wstępnie sformułowaną hipotezę o istotnym wpływie określonych czynników 
geograficzno-przyrodniczych (lesistość, udział wód powierzchniowych, udział terenów 
chronionych, jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej) na rozmieszczenie gospodarstw 
agroturystycznych, a także o kierunku określonych rodzajów zależności.

Wprowadzenie
Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w przestrzeni geograficznej jest nierówno-

mierne. Nawet pobieżna analiza kartograficzna pozwala dostrzec, że nie wykazuje ono zauważal-
nej koincydencji z lokalizacją działalności rolniczej, natomiast cechuje je tendencja do koncen-
tracji na określonych obszarach. W grupie czynników warunkujących prowadzenie działalności 
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agroturystycznej można wyodrębnić kilka kategorii, przede wszystkim: społeczno-kulturowe 
(m.in. miejscowa kultura rolna, źródła wzorców – zjawisko, które można badać z punktu widzenia 
dyfuzji innowacji), ekonomiczne (m.in. dochodowość, relacje podaży i popytu) oraz środowisko-
we, które będą głównym przedmiotem badań niniejszego opracowania.

Niska produktywność rolnictwa skutkuje gorszymi wynikami finansowymi gospodarstw rol-
nych, co sprzyja poszukiwaniu przez rolnika dodatkowych źródeł zarobkowania, w tym wykorzy-
staniu gospodarstw na cele agroturystyki. Niska produktywność rolnictwa jest w znacznym stop-
niu skutkiem niekorzystnych warunków środowiska naturalnego. Patrząc na zagadnienie z punktu 
widzenia podażowej (rolnika), uzasadnione wydaje się postawienie hipotezy, że warunki środowi-
skowe niekorzystne dla rolnictwa mogą pośrednio sprzyjać lokalizacji działalności agroturystycz-
nej. Rozpatrując zagadnienie od strony popytowej, można postawić hipotezę, że istotną determi-
nantą rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych jest atrakcyjność przyrodnicza określonego 
obszaru, bowiem korzystne warunki środowiskowe z punktu widzenia turysty mogą wpływać na 
jego decyzję co do miejsca destynacji. W literaturze przedmiotu nie tylko podkreśla się znaczenie 
walorów środowiskowych dla turystyki (co jest w pewnym stopniu truizmem), ale też traktuje się 
je (walory lub nawet ściśle określone miejsce) w kategoriach produktu turystycznego (zob. Lane, 
Majewski, 2001; Middleton, 1996; Oleksiuk, 2007 i in.).

Celem opracowania jest zbadanie omawianych zależności polegające na identyfikacji czynni-
ków środowiska naturalnego oddziałujących na lokalizację działalności agroturystycznej, określe-
niu charakteru (kierunku) oraz siły tego oddziaływania na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że większość typologii agroturystyki bądź turystyki wiej-
skiej spotykana we współczesnej literaturze przedmiotu (por. m.in. Drzewiecki, 2009; Roberts, 
Hall, 2001; Wojciechowska, 2009, Zawadka, 2010, 2013) uwzględnia bezpośrednio lub pośrednio 
podział gospodarstw na te, które oferują wypoczynek u rolnika (w obrębie gospodarstwa) lub na 
wsi (w otoczeniu gospodarstwa). Takie rozróżnienie będzie również uwzględnione w dalszej czę-
ści opracowania – z uwagi na znaczenie położenia miejsc o określonych warunkach środowisko-
wych oraz wpływ tego położenia zarówno na działalność turystyczną, jak i na działalność rolniczą 
gospodarstw.

metoda i źródła danych
Badanie dotyczy w głównej mierze identyfikacji czynników oddziałujących na zjawisko, któ-

re jest wymierne i może zostać skwantyfikowane, dlatego możliwe jest zastosowanie statystycz-
nych metod pomiaru zależności (koincydencji). Wykorzystano tu współczynnik korelacji liniowej 
(Pearsona), ujmując zagadnienie w dwóch skalach przestrzennych jednostek administracyjnych: 
powiatów i gmin. Wynika to z założenia, że wielkość jednostek może mieć pewien wpływ na 
wynik pomiaru zależności.

Wykorzystane informacje pochodzą z różnych źródeł. Dane dotyczące poszczególnych 
komponentów środowiska naturalnego w odniesieniu do ogólnej powierzchni jednostek admini-
stracyjnych są przeliczeniami własnymi opartymi na danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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zamieszczonych w Banku Danych Lokalnych. Dane o warunkach naturalnych określone dla ob-
szaru użytków rolnych (jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej) w poszczególnych gminach po-
chodzą z serii opracowań Warunki przyrodnicze produkcji rolnej wydanej przez Instytut Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Informacje o liczbie gospodarstw agroturystycznych 
w poszczególnych gminach ustalono na podstawie bazy danych Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie1. 

obszar badań i rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych
Jako obszar badań wybrano woj. kujawsko-pomorskie cechujące się przeciętną w skali kraju 

liczbą gospodarstw agroturystycznych oraz przeciętnie zróżnicowanymi warunkami środowiska 
naturalnego, przy czym pomimo braku terenów górskich i nadmorskich niektóre części wojewódz-
twa należy uznać za bardzo atrakcyjne z punktu widzenia agroturystyki.

rysunek 1. Gęstość gospodarstw agroturystycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego  

(na 100 km2 powierzchni ogółem)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ODR w Minikowie.

1 Wielkość określona w ten sposób jest o ok. 50% wyższa od uzyskanej w wyniku analizy internetowych baz 
noclegowych i kilkakrotnie wyższa od danych zamieszczonych w Banku Danych Lokalnych. Może ją cechować pewne 
przeszacowanie wynikające z objęcia wykazem wszystkich zgłoszonych podmiotów bez weryfikacji ich rzeczywistego 
charakteru (niektóre z nich świadczą wyłącznie usługi noclegowe i są bliższe definicji np. pensjonatu niż agroturysty-
ki). Występują one zwykle na terenach mniej atrakcyjnych turystycznie, dlatego nie można wykluczyć nieznacznego 
zaniżania wartości współczynników korelacji.
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Nierównomierność rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych przejawia się przede 
wszystkim w postaci kilku obszarów koncentracji. Najwięcej takich gospodarstw jest na terenie 
powiatu tucholskiego (81 spośród 355 zidentyfikowanych na terenie całego województwa), dość 
dużo jest ich też w powiatach: brodnickim, bydgoskim, sępoleńskim, świeckim i żnińskim (po 
ok. 30). W większości wymienionych powiatów przeważają tereny leśne, pojezierne oraz dolin 
rzecznych (Wisły, Brdy, Drwęcy i in.), znaczny jest również udział terenów cennych przyrodni-
czo i jednocześnie podlegających ochronie (parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu). 
Gęstość gospodarstw agroturystycznych w odniesieniu do powierzchni ogólnej gminy ilustruje 
rysunek 1.

Dobór i charakterystyka cech diagnostycznych
Wpływ na turystykę mogą wykazywać te elementy środowiska naturalnego, które „przycią-

gają” turystę poprzez podniesienie atrakcyjności miejsca (np. urozmaicona rzeźba terenu czy wy-
soki stopień lesistości i jeziorności) albo działają „wypierająco” na funkcję rolniczą, skłaniając 
właścicieli gospodarstw rolnych do poszukiwania nowych lub dodatkowych źródeł zarobkowania.

Istotny wpływ na rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych mogą wywierać przede 
wszystkim te komponenty środowiska naturalnego, które są względnie silnie zróżnicowane w ob-
rębie obszaru badań. Taka właściwość cechuje zwykle np. lesistość (znaczne różnice pomiędzy 
gminami i powiatami w obrębie jednego województwa), nie dotyczy natomiast klimatu, który cha-
rakteryzuje niewielka zmienność w obrębie jednostki określonej wielkości. Nie oczekuje się zatem 
istotnego wpływu klimatu na rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych – zarówno z punktu 
widzenia podaży (decyzja rolnika o podjęciu działalności agroturystycznej z powodu słabych wa-
runków dla rolnictwa), jak i z punktu widzenia popytu – poprzez wpływ tego czynnika na decyzję 
turysty o wyborze określonego miejsca wypoczynku. Wyselekcjonowano do analizy następujące 
komponenty środowiska, zakładając, że ich wpływ na rozmieszczenie gospodarstw agroturystycz-
nych może być istotny:

 – stopień lesistości,
 – stopień jeziorności (lub udział wód powierzchniowych),
 – udział obszarów chronionych (parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu) w po-

wierzchni ogółem,
 – wskaźnik sumaryczny skonstruowany na podstawie komponentów 1, 2, 3 (średnia arytme-

tyczna wartości standaryzowanych, tzw. wskaźnik Perkala),
 – jakość i przydatność rolnicza gleb,
 – warunki wodne dla rolnictwa,
 – rzeźba terenu,
 – ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej2.

2 Uwzględnia on komponenty 5, 6, 7 oraz agroklimat.



199Regiony turystyczne Polski

Warunki środowiska naturalnego jako determinanta lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Wskaźniki pierwszej grupy (1–4) dotyczą obszaru całej jednostki administracyjnej (gmina, 
powiat) i mogą być traktowane jako wskaźniki atrakcyjności turystycznej terenu gospodarstwa 
wraz z jego otoczeniem. Wskaźniki bonitacyjne (5, 6, 7) oraz sumaryczny (8) odnoszą się do ja-
kości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dotyczą zatem tylko obszaru użytków rolnych. Stąd też 
w celu uniknięcia błędów interpretacyjnych powyższe wskaźniki nie są łączone z pozostałymi.

W przypadku pierwszej grupy wskaźników (1–4) oczekiwana jest dodatnia zależność kore-
lacyjna ze wskaźnikiem gęstości gospodarstw agroturystycznych. Pozostałe komponenty środo-
wiska (wskaźniki 5–8) są raczej obojętne z punktu widzenia turystyki, oczekiwana jest natomiast 
zależność ujemna spowodowana ich pośrednim oddziaływaniem na działalność rolniczą (zob. za-
mieszczone niżej diagramy).

Hipotetyczne ujęcie grupy przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji gospodarstw agrotury-
stycznych można przedstawić w postaci schematu (rys. 2), w którym wyodrębniono trzy rodzaje 
oddziaływań: 1) wypierające funkcję produkcji rolnej/niekorzystne dla efektywności ekonomicz-
nej rolnictwa; 2) przyciągające funkcję agroturystyczną/korzystne dla jej rozwoju poprzez podnie-
sienie atrakcyjności obszaru recepcji turystycznej; 3) obojętne.

STRONA PODAŻOWA: 
BEZPOŚREDNIE 

ODDZIAŁYWANIE  
NA PRODUKCJĘ ROLNĄ 

   

STRONA POPYTOWA: 
BEZPOŚREDNIE 

ODDZIAŁYWANIE  
NA AGROTURYSTYKĘ 

     

wypierające (niekorzystne) 

_____ słabe gleby _____ 

obojętne _____ niekorzystne warunki 
wodne (dla rolnictwa) 

_____ 

    
_____ urozmaicona rzeźba terenu _____ 

przyciągające (korzystne) 

    

obojętne lub wypierające 

_____ lasy _____ 

_____ wody powierzchniowe _____ 

_____ tereny chronione _____ 

 
rysunek 2. Oddziaływanie najważniejszych czynników środowiska geograficzno-przyrodniczego na agroturystykę 

(ujęcie ogólne)

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 2 pominięto zagadnienie szczegółowej lokalizacji poszczególnych elementów 
środowiska. Uwzględniając tę kwestię, analizowane czynniki można podzielić na dwie podgrupy: 
1) elementy środowiska występujące na terenie gospodarstwa; 2) elementy środowiska występują-
ce w otoczeniu gospodarstwa. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie one mogą przyjmować dowolny 
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rodzaj lokalizacji, przy czym niektóre z nich (np. lasy, wody powierzchniowe, w tym zwłaszcza 
jeziora) na obszarze gospodarstw rolnych występują sporadycznie.

STRONA PODAŻOWA: 
BEZPOŚREDNIE 

ODDZIAŁYWANIE  
NA PRODUKCJĘ ROLNĄ 

 

STRONA POPYTOWA: 
BEZPOŚREDNIE 

ODDZIAŁYWANIE  
NA AGROTURYSTYKĘ 

       

wypierające _____ TG 
słabe gleby 

TG _____ obojętne 
obojętne _____ OG OG 

       

wypierające _____ TG 
niekorzystne warunki wodne 

(dla rolnictwa) 

TG _____ obojętne 
obojętne _____ OG OG 

       

wypierające _____ TG 
urozmaicona rzeźba terenu 

TG _____ przyciągające 
obojętne _____ OG OG 

       

wypierające _____ TG 
lasy 

TG _____ przyciągające 
obojętne _____ OG OG 

       

wypierające _____ TG 
wody powierzchniowe 

TG _____ przyciągające 
obojętne _____ OG OG 

       
wypierające  
lub obojętne 

_____ TG 
tereny chronione 

TG _____ przyciągające 
obojętne _____ OG OG 

 
TG – elementy środowiska występujące na terenie gospodarstwa
OG – elementy środowiska występujące w otoczeniu gospodarstwa

rysunek 3. Oddziaływanie najważniejszych czynników środowiska geograficzno-przyrodniczego na agroturystykę 

(ujęcie rozwinięte, uwzględniające lokalizację komponentów środowiska względem gospodarstwa)

Źródło: opracowanie własne.

Negatywne oddziaływanie poszczególnych komponentów środowiska na produkcję rolną 
(w ujęciu przedstawionym na diagramach, tj. np. „słabe gleby”, a nie „gleby”) ma istotne znaczenie 
tylko wówczas, gdy dotyczy bezpośrednio terenu gospodarstwa. Ich oddziaływanie w sytuacji, gdy 
występują w określonej formie w otoczeniu gospodarstwa, jest na ogół pomijane z wyjątkiem sy-
tuacji, gdy ma ono wpływ np. na utrudnienia w komunikacji (przeszkody terenowe). Wpływ tych 
samych komponentów na turystykę określono jako jednakowy niezależnie od tego, czy występują 
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one na terenie gospodarstwa, czy w jego otoczeniu. Warto podkreślić, że z punktu widzenia atrak-
cyjności turystycznej znaczenie określonych składników środowiska wzmacnia się, gdy ich inten-
sywność lub udział w powierzchni ogólnej obszaru są większe, np. urozmaicenie rzeźby terenu 
– im większe, tym lepiej, udział terenów chronionych – im większy, tym lepiej itp.

zróżnicowanie przestrzenne poszczególnych komponentów środowiska
Jednym z czynników określających atrakcyjność warunków naturalnych dla agroturystyki 

jest udział lasów (rys. 4). Występowanie lasów oddziałuje na wrażenia estetyczne, warunkuje wy-
twarzanie określonego (korzystnego) mikroklimatu, a także umożliwia uprawianie różnorodnych 
form rekreacji (wędrówki piesze, rowerowe, konne, grzybobranie, łowiectwo). Lasy mogą ponadto 
pełnić funkcję dydaktyczną i edukacyjną.

rysunek 4. Lesistość gmin województwa kujawsko-pomorskiego – udział lasów i gruntów leśnych w powierzchni 

ogółem [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Największe kompleksy leśne występują w północnej części województwa, głównie na terenie 
Borów Tucholskich, a także w jego części centralnej, przede wszystkim na terenach piaszczystych 
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i pokrytych wydmami – wzdłuż Doliny Wisły. Wysoki poziom lesistości osiągają też niektóre 
tereny położone w okolicy Koronowa, Sępólna Krajeńskiego, Szubina i Włocławka, a w gminach 
Wielka Nieszawka i Solec Kujawski, położonych pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, stopień le-
sistości przekracza 75% (obszar tzw. Puszczy Bydgoskiej). W niektórych gminach na południu 
województwa odsetek powierzchni leśnych nie osiąga 10%.

Kolejnym komponentem środowiska korzystnym dla turystyki i wypoczynku, a zatem poten-
cjalnie czynnikiem rozwoju agroturystyki, są wody powierzchniowe. Poza walorami estetycznymi 
odgrywają one w wypoczynku ważną rolę, stwarzając m.in. możliwość kąpieli w okresie letnim, 
uprawiania sportów wodnych, a także wędkowania. Ze względów praktycznych (zob. zapisy Prawa 
wodnego) nie wydzielono osobnej kategorii jezior, stąd cecha określana wstępnie mianem „jezior-
ności” musi uwzględniać powierzchnię wszystkich wód powierzchniowych (rys. 5).

rysunek 5. Wody powierzchniowe w gminach województwa kujawsko-pomorskiego – udział w powierzchni 

ogółem [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Największe udziały wód powierzchniowych w powierzchni ogółem mają gminy położone 
na obszarach pojeziernych (Pojezierza: Brodnickie, Kujawskie, Dobrzyńskie), a także te, przez 
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teren których płynie Wisła. Warto zatem zauważyć, że wartości współczynników korelacji dla 
faktycznej „jeziorności” i dla wód powierzchniowych będą się różnić, głównie z uwagi na znacz-
ną powierzchnię wód płynących m.in. w takich gminach, jak: Włocławek, Dobrzyń nad Wisłą, 
Chełmno, Nowe, Dragacz i Bobrowniki, w których wody powierzchniowe zajmują 5–11% po-
wierzchni ogółem. Zbliżone do nich wielkości związane głównie z jeziorami mają gminy: Zbiczno, 
Janikowo, Jeziora Wielkie, Kruszwica, Rogowo, Żnin, Brzuze i Pakość.

Parki krajobrazowe, a w pewnym zakresie także obszary chronionego krajobrazu charak-
teryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi; tworzy się je w celu ochro-
ny tych krajobrazów, walorów kulturowych oraz miejscowych ekosystemów. W przypadku tych 
form ochrony przepisy prawne nie ograniczają odwiedzających w tak dużym stopniu, jak to jest 
w przypadku form bardziej rygorystycznych (parki narodowe, rezerwaty przyrody). Pozwala to na 
wykorzystanie tych terenów do uprawiania różnorodnych form rekreacji, tym samym podnosząc 
ich atrakcyjność dla turystów.

rysunek 6. Obszary chronione w gminach województwa kujawsko-pomorskiego – udział parków krajobrazowych 

i obszarów chronionego krajobrazu w powierzchni ogółem [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Obszary chronione w woj. kujawsko-pomorskim rozmieszczone są głównie w jego czę-
ści północnej (rys. 6). Związane jest to przede wszystkim z rozległymi terenami leśnymi (Bory 
Tucholskie) i dolinami rzecznymi (Brda, Wda, Drwęca). Na północnym wschodzie i wschodzie 
(okolice Brodnicy i Lipna), a także na południowym zachodzie (okolice Żnina, Mogilna) ochronie 
podlegają głównie obszary pojezierne. Rozległe obszary chronione występują też wzdłuż Doliny 
Wisły, przede wszystkim w okolicach Włocławka, między Bydgoszczą i Toruniem oraz na północ 
od tej linii, w okolicach Chełmna, Świecia nad Wisłą i Grudziądza. Przyroda chroniona jest m.in. 
w granicach 9 parków krajobrazowych3 oraz licznych obszarów chronionego krajobrazu, które zaj-
mują łącznie blisko 32% powierzchni ogólnej województwa. Udział tych obszarów w powiecie sę-
poleńskim przekracza 77%, a w 5 kolejnych (tucholski, brodnicki, świecki, dobrzyński, bydgoski) 
przekracza 40%. Zróżnicowanie parametru w granicach gmin jest jeszcze większe, aż w 12 prze-
kroczona jest wielkość 90%, a w 20 kolejnych są to wielkości z przedziału 50–70%.

rysunek 7. Ogólny wskaźnik bonitacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminach województwa 

kujawsko-pomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IUNG w Puławach.

3 Są to Parki Krajobrazowe: Brodnicki, Chełmiński, Gostynińsko-Włocławski, Górznieńsko-Lidzbarski, Krajeński, 
Nadgoplański Park Tysiąclecia, Nadwiślański, Tucholski, Wdecki.
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Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej wykazuje silne zróżnicowanie lokalne, w zależ-
ności przede wszystkim od jakości gleb (lepsze występują m.in. na obszarach wysoczyznowych, 
gorsze na podłożu bielicowym, gdzie związane są z występowaniem rozległych pól wydmowych 
czy sandrów, które w większości porasta bór sosnowy) (zob. rys. 7). Na kolejnych kartogramach 
zauważalna jest wyraźna koincydencja ujemna między wartościami jrpp a niektórymi z pozosta-
łych komponentów środowiska. Pomiar wykazał następujące wartości współczynników korelacji 
wskaźnika jrpp (w układzie gmin): z udziałem lasów r = –0,63, z udziałem terenów chronionych 
r = –0,41, z udziałem wód powierzchniowych r = –0,01.

badane zależności statystyczne
Obliczenia wykonano dla dwóch ujęć przestrzennych (gminy, powiaty) oraz dla dwóch wa-

riantów zmiennej zależnej, jaką jest gęstość sieci gospodarstw agroturystycznych w przeliczeniu 
na jednostkę (100 km2) powierzchni. W pierwszym wariancie gęstość odniesiono do ogólnej po-
wierzchni gminy, w drugim – do powierzchni użytków rolnych. Wielkości współczynników kore-
lacji zestawiono w tabelach 1 i 2, wytłuszczając wartości statystycznie istotne4.

tabela 1. Współczynniki korelacji liniowej między wskaźnikami gęstości gospodarstw agroturystycznych 

i badanymi komponentami środowiska w województwie kujawsko-pomorskim (gminy) 

Zmienna zależna: gospo-
darstwa agroturystyczne 
na 100 km2 powierzchni

Zmienna niezależna

obszary 
chronione lasy wody razem

wskaźnik bonitacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej

gleby rzeźba 
terenu

warunki 
wodne ogółem

Ogółem 0,36 0,25 0,36 0,43 –0,25 –0,18 –0,37 –0,27
Użytki rolne 0,45 0,41 0,36 0,54 –0,34 –0,15 –0,43 –0,36

Źródło: obliczenia własne.

Z uwagi na zastosowanie skrótowych nazw cech statystycznych w tabelach poniżej zamiesz-
czono ich wykaz w pełnym brzmieniu:

a) obszary chronione – udział obszarów chronionych (parki krajobrazowe i obszary chronio-
nego krajobrazu) w powierzchni ogółem [%];

b) lasy – udział lasów i gruntów leśnych w powierzchni ogółem [%];
c) wody – udział wód powierzchniowych w powierzchni ogółem [%];
d) razem – tzw. wskaźnik Perkala (wskaźnik sumaryczny trzech pierwszych zmiennych);
e) wskaźnik bonitacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej:

 – gleby – wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb,
 – rzeźba terenu (analogicznie),
 – warunki wodne (analogicznie),
 – ogółem – ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

4 Przyjęto poziom istotności α = 0,05; test jest jednostronny (założenie zależności kierunkowej). Wartości staty-
stycznie istotne są następujące: dla gmin (N = 127) r ≥ 0,17, dla powiatów (N = 19) r ≥ 0,39.
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tabela 2. Współczynniki korelacji liniowej między wskaźnikami gęstości gospodarstw agroturystycznych 

i badanymi komponentami środowiska w województwie kujawsko-pomorskim (powiaty) 

Zmienna zależna: gospo-
darstwa agroturystyczne 
na 100 km2 powierzchni

Zmienna niezależna

obszary 
chronione

lasy wody razem
wskaźnik bonitacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej

gleby
rzeźba 
terenu

warunki 
wodne

ogółem

Ogółem 0,48 0,41 0,09 0,44 0,36 –0,16 –0,47 –0,38
Użytki rolne 0,53 0,61 0,14 0,58 –0,43 –0,23 –0,55 –0,46

Źródło: obliczenia własne.

Na podstawie analizy wartości korelacji można potwierdzić prawdziwość postawionych na 
wstępie hipotez badawczych. Większość zmiennych niezależnych wykazuje określony związek 
statystyczny ze zmiennymi zależnymi, co pozwala wyciągnąć wniosek o ich wpływie rzeczywi-
stym. W przypadku zarówno gmin, jak i powiatów komponenty środowiska określone jako ko-
rzystne z punktu widzenia popytu, tj. przyciągające turystę na określone tereny, cechują związ-
ki dodatnie, natomiast czynniki warunkujące rozwój rolnictwa – odpowiednio związki ujemne 
ze wskaźnikiem gęstości gospodarstw agroturystycznych. Interpretuje się to w taki sposób, że 
korzystne warunki dla rolnictwa powstrzymują rolników przed rozwijaniem dodatkowych form 
działalności gospodarczej – w przypadku agroturystycznej, zapewniając im wystarczający poziom 
dochodów, natomiast niekorzystne warunki dla rolnictwa działają na tę funkcję „wypierająco”, 
skłaniając rolników do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu.

Siła oddziaływania poszczególnych komponentów jest niejednakowa. W przypadku ska-
li powiatowej do czynników mocniej oddziałujących wydają się należeć lasy i tereny chronio-
ne, do słabszych – wody powierzchniowe. Mając na uwadze możliwość różnego ujęcia kategorii 
wód powierzchniowych (o czym nadmieniono wcześniej), uwzględnienie „jeziorności” mogłoby 
zmienić wartość współczynnika korelacji. Nie można też wykluczyć, że w skali całych powiatów 
przyczyną słabego związku rozmieszczenia (gęstości) gospodarstw agroturystycznych i wód po-
wierzchniowych są niewielkie wartości drugiej zmiennej (maksymalnie 4%) słabo różnicujące tę 
cechę między poszczególnymi jednostkami. Warto zwrócić uwagę na wielkości odnoszące się do 
wskaźnika sumarycznego – silniejsze związki korelacyjne sugerują wzajemne wzmacnianie się 
poszczególnych komponentów środowiska w ich oddziaływaniu na rozwój agroturystyki. Kolejną 
prawidłowością godną odnotowania są silniejsze na ogół związki korelacyjne między komponenta-
mi środowiska i gęstością gospodarstw agroturystycznych odniesionych do powierzchni użytków 
rolnych. Jest to zrozumiałe w kontekście rzeczywistej lokalizacji gospodarstw, które położone są 
w obrębie użytków rolnych, a nie np. w samych lasach, jakkolwiek korzystna dla agroturystyki jest 
łatwa dostępność tychże lasów.

W przypadku poszczególnych komponentów scharakteryzowanych za pomocą wskaźnika bo-
nitacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej „najsłabszym” czynnikiem okazuje się być rzeźba 
terenu. Może być kilka wyjaśnień takiego stanu rzeczy, przy czym bez pogłębionych badań trudno 
stwierdzić, które z nich odgrywają większą rolę. Po pierwsze, nie można wykluczyć, że pozytywne 
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oddziaływanie tego komponentu po stronie popytowej rzeczywiście (jak na to wskazuje wartość 
współczynnika korelacji) znacznie ustępuje pod względem znaczenia innym elementom środo-
wiska, przynajmniej w warunkach nizinnych. Po drugie, sposób obliczania wartości bonitacyjnej 
z punktu widzenia przydatności terenu dla rolnictwa może być nieodpowiedni z punktu widzenia 
turystyki (nie można wykluczyć, że „lepszy” rezultat można osiągnąć, licząc wielkość deniwela-
cji w obrębie poszczególnych jednostek przestrzennych). Po trzecie, „wypierające” oddziaływanie 
rzeźby terenu na rolnictwo może nie być silne z uwagi na względnie niewielkie zróżnicowanie 
wielkości tej zmiennej w obrębie obszarów użytkowanych rolniczo. Po czwarte, w przypadku tego 
komponentu środowiska może zachodzić znaczna rozbieżność między wartościami odnoszący-
mi się do obszaru użytków rolnych i całego obszaru gminy. Chodzi o to, że rzeźba terenu może 
być zróżnicowana w granicach niewielkiego obszaru w taki sposób, że warunki korzystne dla 
rolnictwa występują w obrębie użytków rolnych, sąsiadując z terenem mającym warunki trudne 
dla rolnictwa (a jednocześnie atrakcyjnym dla turystyki). Nie wykaże tego wartość bonitacyjna 
wskaźnika określona wyłącznie dla obszaru użytków rolnych. Zatem również ten argument prowa-
dzi do wniosku praktycznego, jakim jest wskazanie celowości przeprowadzenia własnych obliczeń 
określających wielkość deniwelacji na potrzeby turystyki (waloryzacji turystycznej), które powin-
ny objąć zarówno tereny użytkowane rolniczo, jak i tereny z nimi sąsiadujące.

podsumowanie
Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych dla całego zbioru gospodarstw agro-

turystycznych położonych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W stosunku do skali ogólno-
krajowej można ten obszar potraktować jako próbę, jednak mając na uwadze większe zróżnico-
wanie warunków środowiskowych w skali całej Polski, wyniki z określonego regionu nie muszą 
się przekładać na wyniki w większej skali. Z uwagi na większe zróżnicowanie warunków w skali 
ogólnokrajowej należy oczekiwać potwierdzenia określonych wyżej kierunków zależności staty-
stycznych przy jednoczesnym wzmocnieniu stopnia oddziaływania przynajmniej niektórych kom-
ponentów środowiska.

Hipotezy o pozytywnym wpływie czynników środowiskowych na rozmieszczenie gos-
podarstw agroturystycznych sformułowane na wstępie opracowania zostały zweryfikowane. 
Wykazano odmienny charakter wpływu różnych komponentów środowiska w zależności m.in. 
od tego, czy warunkują one popyt (strona turysty, konsumenta), czy podaż (stroną jest rolnik pro-
wadzący gospodarstwo). Część z nich ma charakter „przyciągający” turystów i na ogół obojętny 
z punktu widzenia produkcji rolnej – te dodatnio korelują ze zmienną zależną, jaką jest gęstość go-
spodarstw agroturystycznych. Inne są niekorzystne dla produkcji rolnej („wypierające”) i na ogół 
obojętne z punktu widzenia turystyki – cechują je ujemne wartości współczynników korelacji ze 
wskaźnikiem gęstości, czy – bardziej ogólnie – z rozmieszczeniem gospodarstw agroturystycznych.
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enVironmentAl conDitions As A DeterminAnt  
oF the locAtion oF Agritourism FArms on the eXAmple  
oF KujAWsKo-pomorsKie VoiVoDeship

Keywords agritourism farms, natural environment, geographic and natural conditions, Kujawsko-Pomorskie 
voivodeship

Abstract The paper concerns the issues of geographical and natural determinants of the development 
of tourism. Specifically, it examines the influence of the environment on the distribution of 
agritourist farms, which are a supply-side factor of tourism. Two categories of components of the 
environment are analysed. The first category has a general positive impact on tourism (improving 
the attractiveness of the area from the tourist’s point of view) and a neutral or negative impact on 
agricultural production. The components of the second group are generally neutral for tourism, but 
beneficial for agriculture. They favour maintaining farming activity and discourage farmers from 
turning to other economic activities or taking up supplementary business, including rural tourism. 
The influence of individual factors were tested using correlation methods. The results of the study 
corroborate the hypothesis about the significant influence of certain geographic and natural factors 
(forest cover, share of surface waters, share of protected areas, quality of agricultural production 
space) on the development of agritourism farms, as well as the directions of specific types of 
relationships.
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Słowa kluczowe turystyka kulinarna, gastronomia, szlaki żywnościowe, festiwale kulinarne

Streszczenie Żywność odgrywa na rynku turystycznym kluczową rolę. W strukturze wydatków tu-
rystycznych koszty wyżywienia zajmują czołową pozycję. Uczestnicząc w turystyce, 
podróżujący zaspokajają swoje potrzeby w zakładach gastronomicznych, organizują 
wyżywienie we własnym zakresie, nabywają produkty regionalne do własnych gospo-
darstw domowych. W ostatnich latach w związku ze wzrostem znaczenia produktów 
regionalnych i tradycyjnych obserwuje się szybki wzrost znaczenia turystyki żywno-
ściowej i kulinarnej. Rynek żywnościowy i tradycje kulinarne Małopolski wyróżniają 
się specyficznymi cechami. Region ma do zaoferowania turystom liczne smaczne pro-
dukty regionalne i tradycyjne. Turyści mogą korzystać z oferty restauracji, które są reko-
mendowane przez przewodnik turystyczny Michelin. Władze lokalne organizują liczne 
festiwale kulinarne, które są atrakcyjne dla turystów. Odwiedzający Małopolskę mogą 
wędrować po coraz liczniejszych szlakach żywnościowych. Kształtuje to atrakcyjność 
i tożsamość regionu.

Wprowadzenie
Żywność odgrywa w życiu człowieka bardzo ważną rolę i towarzyszy mu od samego począt-

ku jego istnienia. Pierwszy człowiek był zarazem pierwszym kucharzem, a sztuka przyrządzania 
posiłków jest najstarszą ze wszystkich sztuk w historii cywilizacji (Milewska, Prączko, Stasiak, 
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2010, s. 9). Obecnie rynek żywnościowy jest jednym z najważniejszych ogniw gospodarki krajowej 
i wymiany międzynarodowej.

Żywność odgrywa również ważną rolę na rynku turystycznym. Zazwyczaj łączy się z usługa-
mi noclegowymi świadczonymi w turystycznej bazie noclegowej. W miejscach recepcji turystycz-
nej podróżujący korzysta z bazy żywieniowej podobnie jak w miejscu zamieszkania. Przebywając 
w konkretnej destynacji turystycznej, najczęściej nabywa miejscowe produkty żywnościowe, co 
ma wpływ na poziom satysfakcji z wyjazdu turystycznego.

W ostatnich latach wzrosła rola produktów tradycyjnych, żywności ekologicznej oraz etnicz-
nej (Winawer, Wujec, 2013, s. 5). Zmiany te spowodowały wzrost popularności turystyki kulinar-
nej oraz żywnościowej (Mikos v. Rohrscheidt, 2008, s. 52).

Żywność odgrywa więc na rynku turystycznym czołowa rolę. Kształtuje jakość oferowanego 
przez regiony produktu turystycznego, jego atrakcyjność i konkurencyjność.

Małopolska należy do najatrakcyjniejszych destynacji turystycznych w Polsce. Na jej obsza-
rze skupiają się różne formy ruchu turystycznego: turystyka w celach wypoczynkowych, turystyka 
kulturowa, biznesowa, zdrowotna, etniczna, kwalifikowana i inne. W ostatnich latach nastąpiły 
istotne zmiany na rynku żywnościowym, co wpłynęło na jego rolę w obsłudze ruchu turystyczne-
go. Zmieniły się także poglądy co do znaczenia żywności w czasie podróży turystycznych.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja roli rynku żywnościowego w kształtowa-
niu atrakcyjności i konkurencyjności Małopolski na rynku turystycznym. Główną metodą ba-
dawczą zastosowaną w artykule była analiza raportów Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 
dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wyniki badań prowadzonych 
w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i inne.

rola żywności na rynku turystycznym
Uczestnictwo w turystyce wiąże się z opuszczeniem gospodarstwa domowego, które na co 

dzień jest głównym miejscem organizacji żywienia. Realizując podróż turystyczną, uczestnik 
korzysta z wyżywienia z gastronomii hotelowej, w otwartych bądź zamkniętych zakładach ga-
stronomicznych lub organizuje wyżywienie we własnym zakresie (np. uczestnicząc w turystyce 
kempingowej). Turysta, spędzając wypoczynek w regionie turystycznym, może także zakupywać 
atrakcyjne dla niego produkty niedostępne w miejscu jego zamieszkania dla własnych celów kon-
sumpcyjnych lub jako prezent dla innych osób.

Wydatki na żywienie stanowią ważną pozycję w strukturze kosztów turystycznych (tab. 1–2). 
W krajowych wyjazdach długoterminowych są one najważniejszą pozycją i stanowią przeszło 30% 
ogółu wydatków, natomiast w przypadku podróży zagranicznych zajmują trzecią pozycję. Jednak 
ze względu na działanie prawa Engla wolumen wydatków jest wyższy niż w przypadku turystyki 
krajowej.
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tabela 1. Wydatki poniesione przez gospodarstwa na krajowe na podróże urlopowe minimum 4 noclegi  

według rodzajów wydatków [%]

Wydatki 
ogółem

Suma wpłacona 
organizatorowi 

wyjazdu

Pozostałe wydatki według rodzajów

razem noclegi
wyżywienie

transport
usługi kultu-
ralno-rekre-

acyjne
zakupy inne

razem
w tym usługi 

gastronomiczne
100,0 24,4 75,6 28,2 31,2 10,6 20,6 4,3 9,8 6,1

Źródło: Turystyka i wypoczynek… (2014), s. 216.

tabela 2. Wydatki poniesione przez gospodarstwa na zagraniczne na podróże turystyczne minimum 1 nocleg [%]

Wydatki 
ogółem

Suma wpłacona 
organizatorowi 

wyjazdu

Pozostałe wydatki według rodzajów

razem noclegi
wyżywienie

transport
usługi kultu-
ralno-rekre-

acyjne
zakupy inne

razem
w tym usługi 

gastronomiczne
100,0 51,1 48,9 15,5 19,9 6,7 29,6 6,7 19,4 9,8

Źródło: Turystyka i wypoczynek… (2014), s. 220.

Często istnieje obiegowy pogląd, że w czasie wyjazdów turystycznych podróżujący zaspo-
kajają swoje potrzeby żywnościowe głównie poprzez korzystanie z usług gastronomicznych. 
Tymczasem badania Głównego Urzędu Statystycznego (tab. 1–2) wskazują, że wydatki na gastro-
nomię stanowią zaledwie 30% ogółu wydatków turystów na żywność. Uczestnicząc w wyjazdach 
turystycznych, podróżni często organizują wyżywienie we własnym zakresie, zakupują dobrej 
jakości renomowane produkty regionalne, smaczne produkty lokalnych producentów, napoje chło-
dzące i alkoholowe. Czynią to także dlatego, aby lepiej poznać kulturę miejsca odwiedzanego. 
Tak więc usługi żywieniowe są ważnym składnikiem produktu turystycznego, a zaspokojenie ich 
wpływa na poziom satysfakcji z udziału w turystyce (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2010, 
s. 91). Należy również stwierdzić, że wyżywienie podczas wyjazdu turystycznego jest wpisane 
w koszty stałe i nie ma ono substytutów w postaci innych usług lub produktów.

Przebywając w destynacji turystycznej, wypoczywający korzysta z szerokiego spektrum sie-
ci usług oferujących żywność: sklepów, zakładów gastronomicznych, targów, bazarów, chętnie 
uczestniczy w festiwalach żywnościowych, degustacjach itp.

Żywność zaspokaja nie tylko podstawowe potrzeby fizjologiczne, ale także umożliwia po-
znanie tradycji kulinarnych odwiedzanego regionu. Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elemen-
tem kultury i tradycji obszarów recepcji turystycznej (Jeżewska-Zychowicz, 2017, s. 22). Stąd też 
w ostatnich latach obserwuje się coraz szybszy rozwój turystyki kulinarnej (Long, 2004, s. 15).

Pojęcie turystyki kulinarnej po raz pierwszy użyte zostało przez Long w 1998 r., natomiast 
rozwój tej formy turystyki nastąpił dopiero po 2001 r. Ten rodzaj turystyki jest obecnie coraz 
bardziej popularny w krajach zachodnich, chociaż również w Polsce systematycznie zyskuje na 
znaczeniu.
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Pojęcie turystyki kulinarnej nie ma jednoznacznej wykładni i występuje w literaturze pod 
różnymi nazwami, jak: turystyka kulinarna, gastronomiczna, kuchni narodowej, żywności i wina. 
Według Woźniczko, Jędrysiaka i Orłowskiego (2015, s. 19) turystyka kulinarna jest tematycznym 
podróżowaniem w celu poznawania lokalnych, regionalnych i narodowych surowców, produktów 
żywnościowych, a także tradycyjnych potraw w przestrzeni turystycznej zarówno obszarów wiej-
skich, jak i miejskich. Ten rodzaj turystyki przynosi satysfakcję jej uczestnikom poprzez czerpa-
nie przyjemności z możliwości osobistego doświadczenia nowych smaków oraz wracania do tych 
wcześniej poznanych. Odbywa się to poprzez udział w wydarzeniach kulinarnych, przemierzanie 
szlaków kulinarnych, odwiedzanie lokali gastronomicznych, zwiedzanie muzeów ukierunkowa-
nych na sztukę kulinarną, podpatrywanie procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa 
spożywczego, jak i w udziale w nauce sporządzania specjałów kulinarnych.

Turystyka kulinarna to zatem wszelkie podróże do miejsc wytwarzania produktów żywno-
ściowych, festiwali kulinarnych lub restauracji w celu degustacji potraw lub próbowania regional-
nych specjalności (Hall, Mitchell, Cambourne, 2003, s. 10). Turystyka kulinarna jest specyficznym 
rodzajem turystyki kulturowej i mieści się zarówno w ramach turystyki miejskiej, jak i wiejskiej.

Turysta może uczestniczyć w wyjazdach, których celem jest poznanie i konsumowanie okre-
ślonych smacznych produktów żywnościowych. Najczęściej jednak oferta żywnościowa jest czę-
ścią produktu turystycznego obszaru recepcji turystycznej. Turysta nabywa i konsumuje lokal-
ne produkty żywnościowe. Jakość oferty żywnościowej kształtuje satysfakcję nabywcy z pobytu 
i wpływa na atrakcyjność destynacji turystycznej (Karim, 1994, s. 37).

Do rozwoju turystyki kulinarnej przyczyniło się wiele czynników, a w szczególności (Shenoy, 
2005, s. 52):

 – postępująca indywidualizacja zachowań turystów na rynku,
 – powstanie dużej grupy konsumentów wielokulturowych,
 – spadek popularności zakładów fast food i narastająca ich krytyka,
 – popularyzacja i promocja różnych kuchni w środkach masowego przekazu,
 – wzrost mobilności społeczeństw,
 – wzrost znaczenia produktów tradycyjnych i regionalnych oraz ich ochrona.

Współcześnie na rynku żywnościowym zauważyć można dwie główne tendencje. Z jednej 
strony umasowienie ruchu turystycznego tworzy zjawisko makdonaldyzacji, czyli uniformizacji, 
schematyzacji zachowań turystów (Sztorc, 2013, s. 90). Tworzy to korzystne warunki dla rozwoju 
sklepów, zakładów gastronomicznych o standaryzowanej ofercie. Z drugiej strony obserwuje się 
szybko postępującą indywidualizację konsumpcji turystycznej. Obywatele społeczeństwa kon-
sumpcyjnego, nabywając produkty, biorą udział w wyścigu o prestiż. W społeczeństwach masowej 
konsumpcji produkty i usługi zaczynają uzyskiwać własną tożsamość, wyróżniając się z różno-
rodności oferty towarowo-usługowej dzięki wyrazistym markom. Tworzy to zapotrzebowanie na 
produkty markowe wysokiej jakości, regionalne i tradycyjne.

W dekadzie lat 70. i późniejszych ubiegłego stulecia zauważalna była ekspansja sieci prowa-
dzących zakłady fast food. Szczyciły się one miliardami sprzedanych hamburgerów, liczbą po-
siadanych zakładów i nowymi geograficznymi kierunkami ekspansji (Love, 2007, s. 242–260). 
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Obecnie ich popularność spada, ponieważ oferują żywność przygotowywaną metodami przemy-
słowymi, wysokokaloryczną, ograniczony wybór potraw, złe warunki wynagradzania pracowni-
ków oraz niekorzystne warunki umów franchisingowych dla biorców. Oferta fast foodów może 
być także nieciekawa dla turystów, ponieważ ich usługa nie jest odzwierciedleniem regionalnego 
dziedzictwa kulturowego. W wyniku krytyki wiele sieci zmieniło filozofię działania na rynku (np. 
Pizza Hut). Zmieniono także nazwę fast foodów na quick service restaurant.

Zachowania turystów na rynku ulegają stopniowym zmianom. Kupujący wybierają nie tyl-
ko produkty o wyższych standardach higienicznych i zdrowotnych, lecz szukają również takich, 
które posiadają świadectwa potwierdzające ich pochodzenie lub gwarancję odpowiedniej metody 
produkcji. Rosnąca świadomość turystów znajduje odzwierciedlenie w zwiększonym popycie na 
produkty charakteryzujące się wysoką jakością, która jest wynikiem szczególnych metod ich wy-
twarzania, wyjątkowego składu lub określonego pochodzenia. Rozwój produkcji regionalnych i tra-
dycyjnych wyrobów będzie prowadził do jeszcze większej różnorodności wytwarzanej żywności. 

Na rozwój turystyki żywnościowej największą szansę mają te kraje, których kuchnia cieszy 
się międzynarodową sławą. Sama sztuka kulinarna może być atrakcyjnym, swoistym produktem 
turystycznym i przedmiotem zainteresowania turystycznego. Dowodzi to fakt wpisania na Listę 
Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości prowadzoną przez UNESCO 
tradycyjnej kuchni francuskiej, meksykańskiej, japońskiej. Dla turysty gastronomia francuska to 
nie tylko ekskluzywne restauracje, znakomita kuchnia, lecz przede wszystkim tradycja biesiado-
wania. Kluczowe znaczenie mają: staranny dobór potraw, wyszukane przepisy, zakup produktów 
wysokiej jakości, dobór odpowiednich win do różnych potraw, udekorowanie stołu oraz zacho-
wanie przy stole właściwe dla degustacji potraw i napojów. Z kolei kuchnia meksykańska jest dla 
turysty bardzo niepowtarzalna, pełna symboliki, znacząco różniąca się od kuchni europejskich 
(Woźniczko, Jędrysiak, Orłowski, 2015, s. 38). 

Analizując rolę rynku żywnościowego na rynku turystycznym, zauważyć można, iż szcze-
gólnie ważna na nim rola przypada restauracjom.

Według Stadiema i Gibbs (2007, s. 9) jedzenie to okno na społeczeństwo. Obserwacja tego, 
gdzie, jak i co jedzą ludzie, to najlepsza okazja, aby wyrobić sobie opinię o tym, jak ludzie żyją. 
To także możliwość udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie, dlaczego chciałoby się być chociaż na 
moment na ich miejscu. Restauracja to połączenie trzech elementów: jedzenia, wizerunku i towa-
rzystwa. Wiele restauracji ma wieloletnią historię i same w sobie są interesującym produktem tury-
stycznym. Dla wielu osób od dawna są miejscem informacji o kulturze, historii, atmosferze danego 
miejsca. Wiele restauracji w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Rzymie, Tokio, Pradze owianych 
jest swoistym mitem legendy i wpływają na atrakcyjność turystyczną swoich miast.

Według Global Report on Food Tourism (2012, s. 15) do kolejnych ważnych produktów tury-
stycznych o charakterze kulinarnym należą:

 – imprezy kulinarne,
 – szlaki kulinarne,
 – kursy i warsztaty kulinarne,
 – tradycyjne produkty kulinarne, 
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 – wizyty na targach, jarmarkach lub u producentów żywności,
 – zwiedzanie muzeów z ekspozycją o tematyce żywnościowej.

rynek żywnościowy małopolski jako podstawa obsługi ruchu turystycznego
Małopolska to region charakteryzujący się określoną specyfiką gospodarczą, geograficz-

ną, społeczną oraz kulturową. Ze względu na niejednorodność rozwój regionalny postępuje 
wielokierunkowo.

Przebywając w Małopolsce, turyści mogą nabywać żywność w zakładach gastronomicz-
nych, sklepach żywnościowych, degustować i nabywać żywność w czasie festiwali kulinarnych. 
W ostatnich latach na rynku żywnościowym w Polsce, a także w Małopolsce zaszło wiele zmian. 
Rynek żywnościowy zdominowały wielkie sieci handlowe prowadzące dyskonty, super i hiper-
markety, tj. Jeromino Martin, Metro Group, Schwarz Group, Tesco, Eurocash, Carrefour i inne. 
Polski rynek handlu żywnością upodabnia się do rynków w krajach wysoko rozwiniętych, nastę-
puje unifikacja, która przyczynia się do zmian kulturowych (Chechelski, 2013, s. 5). Chociaż sieci 
handlowe odgrywają ważną rolę w zaopatrzeniu w żywność, to jednak ze względu na fakt, iż ich 
oferta jest standaryzowana, nie odgrywają znaczącej roli w kształtowaniu atrakcyjności i tożsa-
mości regionów turystycznych. Większą rolę w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionów 
odgrywają tradycje kulinarne, produkty tradycyjne i regionalne, oferta znanych, niepowtarzalnych 
restauracji, festiwale kulinarne, szlaki żywnościowe itp. 

Region Małopolski jest obszarem o bogatych tradycjach i zwyczajach kulinarnych. Zarówno 
miasta, jak i wsie charakteryzują się specyfiką żywienia. Kuchnia Małopolski czerpie swe ko-
rzenie z kuchni galicyjskiej. Tradycje kulinarne na terenie Małopolski są zróżnicowane. Można 
zauważyć geograficzny podział kuchni galicyjskiej m.in. na kuchnię podhalańską, huculską, kra-
kowską (małopolską, zachodniogalicyjską), lwowską (wschodniogalicyjską). Swoje osobne trady-
cje kulinarne miały licznie w Galicji reprezentowane mniejszości żydowska i ormiańska. Do trady-
cyjnych potraw kuchni małopolskiej należy zaliczyć: kotlet schabowy, golonkę, paprykarz, gulasz, 
sznycel, pieczoną karkówkę z kminkiem, gołąbki, pierogi ruskie, sernik wiedeński, obwarzanka. 
Małopolska słynie także z takich zup, jak: tradycyjny żur na zakwasie, zalewajka, barszcz biały, 
barszcz ukraiński (Małopolska…, 2010, s. 3).

Od kilku lat na rynku usług żywieniowych obserwuje się modę na produkty tradycyjne i re-
gionalne. Cieszą się one wśród turystów coraz większą popularnością. Wzrasta również świado-
mość dobra płynącego z wyrobów wywodzących się z kultury poszczególnych regionów, które 
należy chronić. Globalny rynek żywnościowy składa się obecnie z produktów żywnościowych 
o określonych cechach jakościowych, tradycyjnych sposobach wytwarzania zgodnie z receptu-
rą, cechach jakościowych związanych z przynależnością do określonego regionu geograficznego 
(Gąsiorowski, 2003, s. 3). W ten sposób można wyodrębnić dwa główne rodzaje produktów: regio-
nalne i tradycyjne. 

Małopolska należy do regionu, w którym kultywowane są liczne tradycje i zwyczaje regio-
nalne. Ponadto, na tym obszarze dąży się do pomnożenia wartości produktów oraz dba o to, aby 
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wpłynęły na wzbogacenie regionu i uświadomienie społeczności o jej przynależności lokalnej. 
Obecnie na liście europejskich produktów żywnościowych i regionalnych znajduje się 16 produk-
tów regionalnych Polski, z tego 6 z Małopolski. Ponadto, na liście znajdują się też 152 produkty 
tradycyjne. Do produktów regionalnych chronionych prawem Unii Europejskiej należą: bryn-
dza podhalańska, chleb prądnicki, kiełbasa lisiecka, obwarzanek, oscypek, redykołka (Produkty 
regionalne…).

Oscypek jest jednym z najbardziej znanych wyrobów tradycyjnych w Polsce i chronionych 
prawem unijnym. Pochodzi z Podhala, a sposób jego produkcji przynieśli pasterze wołoscy. 
Wyrabiany jest z mleka owczego, które wcześniej się zgrzewa. Należy on do twardych serów wę-
dzonych i ma kształt wędzonego stożka o słonym smaku. Jego zwolennicy mówią, że jest w nim 
zaklęty aromat górskich łąk, pastwisk i hal. Historia jego wytwarzania sięga 1748 r., a na listę 
produktów regionalnych został wpisany w 2005 r. (Oscypek…). 

Bryndza to kolejny produkt rodem z Podhala należący do produktów regionalnych i tradycyj-
nych. Ser ten ma pikantny, kwaśny, słonawy smak i wytwarza się go z mleka owczego i krowiego.

Bundz to ser o kształcie przypominającym bochenek chleba z niewielkimi oczkami, po-
siada białe zabarwienie i elastyczną strukturę. Ma smak kwasowy, łagodny, z wyczuwalną nutą 
orzechów. 

Redykołka to niewielki półtwardy ser w kształcie wrzeciona. Wytwarzany jest z przetworzo-
nego bundzu. Jest lekko słonawy, z silnym zapachu wędzenia. Na listę produktów tradycyjnych 
został wpisany w 2005 r.

Innym regionalnym produktem Małopolski jest chleb białoprądnicki. Pierwsze notatki o wy-
pieku chleba pochodzą z 1421 r. Receptura została odtworzona dopiero w 2004 r., a w 2005 r. 
wpisany został na listę produktów tradycyjnych. Jego wypiek odbywa się na terenie Krakowa, 
w dzielnicy Prądnik.

Na listę produktów tradycyjnych wpisana została kiełbasa lisiecka. Charakteryzuje ją lśniąca, 
choć lekko pomarszczona skórka. Odznacza się smakiem mięsa wieprzowego oraz przypraw: soli, 
pieprzu i czosnku. Historia jej produkcji sięga lat 30. XX w., a wywodzi się z Liszek – dzielnicy 
Krakowa (Produkty regionalne…).

Do innych znanych produktów tradycyjnych należą m.in. łącka śliwowica, karp zatorski, ka-
pusta charsznicka, sądecki miód spadziowy, szynka podstolego, obwarzanek krakowski. 

Małopolska jest regionem, w którym wciąż dużą wagę przywiązuje się do tradycji. To tu 
nadal żywe są zwyczaje ludowe, zachowały się stare odmiany roślin i rasy zwierząt, a żywność 
wytwarzana jest tradycyjnymi metodami. Województwo małopolskie poszukuje możliwości pod-
niesienia wartości tych produktów, które przyczyniają się do stworzenia różnorodności i stanowią 
część bogactwa kulturowego małopolskich obszarów wiejskich. Bogactwo i różnorodność polskich 
kulinariów pozwalają przypuszczać, że ochrona oraz promocja regionalnych i tradycyjnych spe-
cjałów przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju poszczególnych regionów 
oraz umocnienia tożsamości społeczności lokalnych. Może również znacząco stymulować rozwój 
ruchu turystycznego w regionie.
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rola usług gastronomicznych na rynku turystycznym małopolski
Kluczowe znaczenie w żywieniowej obsłudze ruchu turystycznego ma wielkość i struktura 

bazy gastronomicznej oraz poziom świadczonych usług. Decyduje ona m.in. o poziomie satysfakcji 
z pobytu turystycznego w odwiedzanej destynacji.

W okresie transformacji baza gastronomiczna Małopolski za sprawą inicjatywy prywatnej 
została znacząco rozbudowana. Obecnie liczy ona przeszło 6,5 tys. zakładów (tab. 3). 

tabela 3. Liczba zakładów gastronomicznych w regionie małopolskim w 2013 roku

Lp. Rodzaj zakładów gastronomicznych Liczba

1. Zakłady gastronomii otwartej 4011
2. Mała gastronomia 2506
3 Ogółem 6517

Źródło: dane Małopolskiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.

Słabą stroną struktury bazy gastronomicznej woj. małopolskiego jest duży w niej udział punk-
tów gastronomicznych, które ze względu na wyposażenie kapitałowe nie mogą oferować usług na 
wysokim poziomie. Dzięki jednak rozbudowie pozostałej bazy, coraz lepszemu jej wyposażeniu 
technicznemu, coraz wyższym kwalifikacjom personelu poziom oferowanych usług systematycz-
nie się podnosi. Przyczynia się do tego wzrost konkurencji ze strony międzynarodowych sieci 
gastronomicznych, gastronomii hotelowej zarządzanej przez międzynarodowe grupy hotelowe.

Obok ilościowego wzrostu cechą rozwoju bazy żywieniowej w Małopolsce ostatnich latach 
jest systematyczne różnicowanie się form gastronomii. Tak więc na rynku funkcjonują różnego 
rodzaje restauracje, jak: tradycyjne, wyższego standardu, etniczne, koszerne, wyspecjalizowane. 
Rozbudowana została baza pubów. Ponieważ polskie piwo za sprawą międzynarodowych koncer-
nów jest wysokiej jakości, przybywający licznie do Krakowa Anglicy, Niemcy mają odpowiedni 
wybór usług. Powstały liczne zakłady w obiektach zabytkowych, piwnicach, co tworzy w mieście 
odpowiednią atmosferę.

tabela 4. Małopolskie restauracje w przewodniku Michelin w 2014 roku

Lp. Nazwa restauracji Symbole sztućców

1 2 3

1. copernicus Trzy symbole sztućców
2. Trzy Rybki Trzy symbole sztućców
3. Wenzl Trzy symbole sztućców
4. Ancora Dwa symbole sztućców
5. Szara Dwa symbole sztućców
6. Kogel Mogel Dwa symbole sztućców
7. Resto Illuminati Dwa symbole sztućców
8. Pod Baranem Dwa symbole sztućców
9. Jarema Dwa symbole sztućców
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1 2 3

10. Cyrano de Bergerac Dwa symbole sztućców
11. CorseStudio Qulinarne Dwa symbole sztućców
12. Studio Qulinarne Dwa symbole sztućców
13. Szara Kazimierz Dwa symbole sztućców
14. Sąsiedzi Dwa symbole sztućców
15. Bianca Jeden symbol sztućców
16. La campana Jeden symbol sztućców
17. FarinaEd Red Jeden symbol sztućców
18. Ed Red Jeden symbol sztućców
19. Trufla Jeden symbol sztućców
20. Del Papa Jeden symbol sztućców
21 Zakładka Jeden symbol sztućców

Źródło: http://krakow.pl/informacje.

O ile w przeszłości polskie restauracje były poza wszelkimi rankingami międzynarodowymi, 
to od 2008 r. restauracje małopolski są rekomendowane przez przewodnik Michelin. Wszystkie one 
zlokalizowane są w Krakowie. W 2015 r. w przewodniku rekomendowanych było 21 restauracji 
(tab. 4). W porównaniu z 2014 r. liczba rekomendowanych restauracji wzrosła o dwie. Należy jed-
nak zauważyć, że na liście nie znalazły się tak renomowane restauracje, jak Wierzynek i Hawełka.

Analizując strukturę bazy gastronomicznej w województwie, zauważyć można, że ważną 
rolę na rynku odgrywają zakłady folklorystyczne. W XXI w., w którym wiele osób żyje w po-
śpiechu, zakłady folklorystyczne stanowią swego rodzaju odskocznię od codziennego życia, po-
wrót do poprzednich wieków, kiedy człowiek nie przejmował się upływem czasu tak jak teraz. 
Atmosfera panująca w karczmach regionalnych, tradycyjny wystrój wnętrz, lokalne potrawy czy 
muzyka gwarantują klientom relaks i wypoczynek, co sprawia, że folklorystyczne zakłady gastro-
nomiczne wciąż przeżywają lata swojej świetności i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród 
turystów. Liczne karczmy nadają specyficzny klimat regionowi Podhala, co podnosi jego atrakcyj-
ność turystyczną.

turystyczne szlaki żywnościowe i ich rola w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu
W ostatnich latach obserwuje się, szczególnie w krajach o uznanych tradycjach kulinarnych 

i żywnościowych, szybki rozwój turystycznych szlaków żywnościowych. Same w sobie są swo-
istym produktem turystycznym. Są one zwykle produktem kompleksowym umożliwiającym tury-
stom: konsumpcję regionalnych produktów żywnościowych, uczestnictwo w pokazach, świętach, 
festiwalach, degustację różnych rodzajów produktów żywnościowych. Turyści mogą zwiedzać 
zabytki, konsumować tradycyjne produkty, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych (Gaweł, 
2005, s. 45).

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku turystycznego, wytyczono w Małopolsce kilka 
szlaków turystycznych. Do najważniejszych zaliczyć należy: „Szlak Oscypkowy”, „Małopolską 
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Wieś Pachnącą Ziołami”, „Małopolski Szlak Owocowy”, „Małopolską Trasę Smakoszy”, „Szlak 
Śliwkowy” i inne. 

„Szlak Oscypkowy”, który łączy 31 bacówek, pozwala nie tylko spróbować świeżych wy-
robów z mleka owczego (oscypka, bryndzy, bundzu, żentycy i redykołek), ale i poznać metody 
ich produkcji. „Szlak Oscypkowy” jest produktem turystycznym odpowiednio oznakowanym, na 
który składają się miejsca, obiekty, które wiąże jeden temat przewodni. Szlak spełnia określone 
role: pozwala na zachowanie ciągłości i rozpowszechnianie kultury pasterskiej Podhala, promo-
wanie produktów producentów wywodzących się z tej kultury. Jest powrotem do korzeni dzięki 
możliwości zakupu produktów tradycyjnych z miejsc ich pochodzenia. Uczestnicy mogą na trasie 
podziwiać urokliwą panoramę Tatr z Rusinowej Polany, Bukowiny Tatrzańskiej.

„Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” to szlak turystyczny, który powstał ze wspólnej ini-
cjatywą Sądeckiej Organizacji Turystycznej oraz Województwa Małopolskiego. Szlak ten tworzą 
atrakcyjnie położone obiekty agroturystyczne starannie wybrane spośród licznych gospodarstw 
agroturystycznych z Małopolski, wyspecjalizowane w zakresie uprawy i szerokiego wykorzysta-
nia ziół. W gospodarstwach organizowane są warsztaty rękodzielnictwa artystycznego – bibułkar-
stwa, koronkarstwa, tkactwa, rzeźby, ceramiki, prowadzone są zajęcia edukacyjno-szkoleniowe, 
np. „Z ziołami po zdrowie” (wykorzystanie ziół w domowej kuchni i aptece). Gospodarstwa są 
zlokalizowane w atrakcyjnych miejscach na skraju wiosek lub pod lasem, a prowadzą je nie tylko 
pasjonaci ziół, ekologii, ale również ludzie kultywujący tradycje i obyczaje regionu.

Kolejny interesujący szlak żywnościowy regionu to „Małopolska Trasa Smakoszy”. Turyści 
mogą konsumować potrawy oferowane przez karczmy regionalne. Szlak tworzy 7 oddzielnych 
tras. Obiekty zlokalizowane na szlaku to restauracje – karczmy regionalne, które serwują produk-
ty regionalne i prezentują kulinarne dziedzictwo Małopolski. Operatorem szlaku jest Małopolska 
Organizacja Turystyczna. Szlak prowadzi przez Kraków, Wieliczkę, wzdłuż zakopianki, przez 
Podhale, rejon Babiej Góry, Lanckoronę, Spisz, Pieniny, Pogórze.

Festiwale żywnościowe jako czynnik rozwoju turystyki w małopolsce
W ostatnich latach w wyniku wzrostu znaczenia na rynku produktów regionalnych i tra-

dycyjnych obserwuje się systematyczne rozwój festiwali żywnościowych i kulinarnych. Stają się 
one coraz ważniejszą częścią rynku festiwalowego. Wykorzystują żywność i jedzenie jako głów-
ną tematykę festiwalu. Są one także środkiem, który jednoczy społeczność lokalną, i wyrazem 
dziękczynienia dla Boga za obfite plony. Wykorzystywane są jako narzędzie promocji regionu 
w zakresie osiągnięć w produkcji żywności. Same w sobie stanowią atrakcję, są twórca image’u, 
animatorami statycznych atrakcji oraz katalizatorami dla dalszego rozwoju mającymi przyciągnąć 
turystów, przedsiębiorców oraz ludność lokalną. 

W Małopolsce odbywają corocznie festiwale kulinarne służące promowaniu regionu i sprzy-
jające rozwojowi turystyki w regionie. Do najważniejszych zaliczyć należy: Małopolski Festiwal 
Smaku, Festiwal Pierogów, Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku, Charsznickie Dni Kapusty, Święto 
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Karpia w Zatorze, Święto Fasoli w Zakliczynie, Festiwal Oscypka i Serów Wszelakich, Małopolskie 
Święto Warzyw.

Do największych festiwali kulinarnych w Polsce i regionie należy Małopolski Festiwal 
Smaku. Stanowi zasadniczy element promocji małopolskich wyrobów i potraw regionalnych. Ma 
na celu uhonorowanie najlepszych producentów żywności tego regionu. Jest cyklicznym przed-
sięwzięciem realizowanym od 2005 r. Zyskuje systematycznie na znaczeniu, czego wyrazem jest 
wzrost liczby kiermaszów, wystawców. W latach 2005–2015 liczba odwiedzających wzrosła pra-
wie 10-krotonie (tab. 5).

tabela 5. Liczba kiermaszów, wystawców odwiedzających Małopolski Festiwal Smaku w latach 2005–2010

Rok Liczba kiermaszów Łączna liczba wystawców Liczba odwiedzających

2005 3 46 50 000
2010 10 150 300 000
2011 10 150 350 000
2012 10 160 400 000
2014 10 200 450 000
2015 10 200 500 000

Źródło: smak.malopolski.pl.

Festiwale żywnościowe są zatem ważnym czynnikiem stymulującym rozwój turystyki, a tak-
że narzędziem promocji regionu.

ocena oferty gastronomicznej przez turystów
Rosnąca rola sektora gospodarki turystycznej w rozwoju regionalnym sprawia, że koniecz-

ny jest monitoring rynku turystycznego, którego zadaniem jest identyfikacja determinant jego 
funkcjonowania i rozwoju. Wychodząc z takiego założenia, Małopolska Organizacja Turystyczna 
prowadzi nieprzerwanie od 2003 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badania ruchu tury-
stycznego. Mają one m.in. za zadanie oszacowanie liczby turystów odwiedzających Małopolskę, 
zbadanie ich preferencji, ocenę jakości oferty turystycznej regionu. Narzędziem badawczym wy-
korzystywanym przez MOT jest technika wywiadu bezpośredniego i ankieta. Badania od 2012 r. 
prowadzi spółka EU-Consult z Gdańska.

Wyniki badań dotyczących oceny oferty turystycznej regionu małopolskiego przez turystów 
krajowych i zagranicznych przedstawiono w tabelach 6 i 7. Jak wynika z zawartych w tych tabe-
lach ocen, zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni najwyżej oceniają atrakcje turystyczne regio-
nu i atmosferę. Niewątpliwie na taki wynik duży wpływ ma atrakcyjność turystyczna Krakowa, 
jego niepowtarzalny klimat, bogata oferta kulturalna. 



220 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35) 

Józef sala

tabela 6. Ocena oferty turystycznej Małopolski przez turystów krajowych w latach 2012–2014 [skala 1–5]

Lp. Element oferty turystycznej 2012 2013 2014

1. Atrakcje turystyczne 4,39 4,33 4,39
2. Atmosfera 4,40 4,40 4,48
3. Bezpieczeństwo 4,26 4,19 4,31
4. Baza gastronomiczna 4,24 4,20 4,31
5. Obsługa turystyczna 4,16 4,14 4,26
6. Baza noclegowa 4,15 4,20 4,33
7. Informacja turystyczna 4,09 4,09 4,23
8. Transport 4,00 4,01 4,08
9. Czystość w miejscach publicznych 4,00 3,98 4,20

10. Dojazd 3,94 3,87 3,90

Źródło: Badania ruchu turystycznego…, s. 68.

tabela 7. Ocena oferty turystycznej Małopolski przez turystów zagranicznych w latach 2012–2014 [skala 1–5]

Lp. Element oferty turystycznej 2012 2013 2014

1. Atrakcje turystyczne 4,10 4,22 4,31
2. Atmosfera 4,10 4,21 4,38
3. Bezpieczeństwo 3,92 4,06 4,22
4. Baza gastronomiczna 3,84 4,10 4,24
5. Obsługa turystyczna 3,84 4,12 4,20
6. Baza noclegowa 3,71 4,13 4,27
7. Informacja turystyczna 3,90 4,10 4,22
8. Transport 3,90 4,06 4,13
9. Czystość w miejscach publicznych 3,90 3,98 4,12

10. Dojazd 3,90 4,02 4,07

Źródło: Badania ruchu turystycznego…, s. 68.

Turyści krajowi wysoką cenią sobie również ofertę gastronomiczną. Należy przypuszczać, 
że powodem tego jest fakt, że wywodzą się oni najczęściej z mniejszych ośrodków, gdzie oferta 
usług gastronomicznych jest dużo skromniejsza. W Krakowie i w większych ośrodkach turystycz-
nych turysta może korzystać z usług oferowanych przez tradycyjne polskie zakłady gastronomicz-
ne. Atrakcją dla turystów krajowych są zakłady będące częścią wielkich sieci gastronomicznych 
(McDonald, Burger King, Subway, KFC), jak również licznych restauracji etnicznych. W Krakowie 
i innych większych miastach Małopolski można korzystać z usług licznych pubów, kawiarni, klu-
bów, zakładów gastronomicznych w galeriach handlowych niewystępujących w mniejszych ośrod-
kach. Dla turystów krajowych atrakcją są liczne zakłady folklorystyczne, szlaki żywnościowe, 
festiwale kulinarne, oferta licznych zakładów oferujących smaczne, tradycyjne i tanie posiłki pod-
stawowe. Atrakcją jest także oferta zakładów gastronomicznych zlokalizowanych na krakowskim 
Kazimierzu, które oferują kuchnię koszerną i bogaty program rozrywkowy.
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rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną małopolski

Nieco odmiennie oceniają ofertę gastronomiczną Małopolski turyści zagraniczni. 
Do Małopolski przyjeżdżają głównie turyści z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Słowacji, Francji, Czech, 
Hiszpanii, Włoch. Oferta gastronomiczna w tych krajach stoi najczęściej na wysokim poziomie, 
mają oni również odmienne zwyczaje żywieniowe. Ze względu na specyficzne cechy kuchni pol-
skiej, a także liczne niezbyt atrakcyjne punkty gastronomiczne oferta żywieniowa niekoniecznie 
może im przypadać do gustu. Do 2013 r. poziom usług gastronomicznych w Małopolsce oceniany 
był przez turystów zagranicznych nisko. Wyniki badań za lata 2013–2014 wskazują, że obcokra-
jowcy zmieniają zdanie i coraz wyższej oceniają ofertę gastronomiczną Małopolski. Dowodzi to, 
że oferta regionu ulega poprawie.

podsumowanie
Żywność na rynku turystycznym odgrywa kluczową rolę, a koszty wyżywienia stanowią klu-

czową pozycję w strukturze budżetu turystów. Jakość oferty żywieniowej regionów turystycznych 
ma wpływ na konkurencyjność produktu turystycznego obszaru i poziom satysfakcji z wyjazdów 
turystycznych. Wzrost znaczenia produktów tradycyjnych i regionalnych, różnicowanie się wyma-
gań turystów stały się powodem rozwoju turystyki kulinarnej.

Małopolska jest regionem o bogatym zapleczu gastronomicznym. Funkcjonuje tu wiele lokali 
gastronomicznych o zróżnicowanej ofercie. Sporo z nich specjalizuje się w przygotowaniu po-
traw regionalnych. W Małopolsce zachowała się tradycja organizowania licznych świąt, festiwali 
kulinarnych, które promują produkty tradycyjne regionu. Organizowane są szlaki żywnościowe, 
których oferują atrakcje turystyczne. Region posiada duża liczbę produktów regionalnych, których 
z roku na roku przybywa. Szybki rozwój bazy gastronomicznej w ostatnich latach, nasilenie się 
konkurencji przyczyniły się do znacznego podniesienia jakości usług gastronomicznych. W rezul-
tacie małopolskie lokale gastronomiczne znajdują się na liście różnych rankingów.

Specyficzne cechy rynku żywnościowego Małopolski powodują, że kształtuje on atrakcyj-
ność i tożsamość regionu.
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cAtering serVice mArKet As An element enhAncing  
the tourist AttrActiVeness AnD iDentity  
oF lesser polAnD proVince

Keywords culinary tourism, food trails, culinary festivals

Abstract Provision of food has been attributed a major role on the tourist market, and the cost of food has 
consistently remained at the top of tourist expenditure. While becoming consumers on the tourist 
services market, the travelers satisfy their needs in various establishments, buy food on their own, 
purchase regional products to supply their household pantries. Over the past decade, owing to 
the increasing popularity of regional and traditional products, tourism focused on sampling food 
products and enhancing culinary experience. 
The food items and culinary traditions of Lesser Poland are distinctive due to their character. 
The region offers numerous tasty regional and traditional products. The tourists can frequent 
restaurants recommended by the Michelin guidebook, and take part in numerous attractive culinary 
festivals. The visitors of Lesser Poland can roam more and more popular food trails which enhance 
the attractiveness of the region and its identity. 

Translated by Wit Górski
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streszczenie Kopalnia Soli w Wieliczce jest jedną z większych atrakcji woj. małopolskiego. W celach 
turystycznych przybywa do niej rocznie ponad milion osób, z czego znaczny odsetek sta-
nowią obcokrajowcy. Poza tradycyjną trasą turystyczną Kopalnia odwiedzana jest także 
w celach zdrowotnych. Wykorzystywana jest w niej metoda leczenia uzdrowiskowego 
nazywana subterraneoterapią, polegająca na wykorzystaniu mikroklimatu panującego 
w podziemnych wyrobiskach górniczych. Pomimo że podziemny ośrodek funkcjonuje 
już od 1964 r., to dopiero w roku 2011 dzięki zmianie przepisów uzyskał on status uzdro-
wiska.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wielkości i struktury ruchu tury-
stycznego w uzdrowiskowej części Kopalni. Artykuł ma charakter badawczy i opiera się 
na analizie danych zastanych uzyskanych z Kopalni Soli „Wieliczka”.

Wprowadzenie
Podróże w celach zdrowotnych były znane już w starożytności. Motyw zdrowotny był od 

dawnych czasów obok motywów religijnego i poznawczego głównym powodem podróżowania 
prywatnego (Alejziak, 2000, s. 71).
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Nasz kraj także posiada bogate, choć nie tak odległe tradycje podróży w celach zdrowotnych 
(szerzej: Mirek, 2014). Jednak obiekt będący przedmiotem niniejszych rozważań jest miejscem, 
które pierwotnie wykorzystywane było do zupełnie innych celów.

Kopalnia soli w Wieliczce do roku 1996 była przez 700 lat czynnym zakładem górniczym. 
Od wielu lat stanowi ona także wyjątkowy obiekt zabytkowy posiadający wartość historyczną 
i przyrodniczą. Jako jeden z najciekawszych obiektów górniczych na świecie Kopalnia została 
wpisana w 1976 r. na listę zabytków krajowych, a 2 lata później przez UNESCO na Pierwszą 
Międzynarodową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. W roku 1994 na podstawie 
decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznano ją za Pomnik Historii (d’Obyrn, Rajchel, 
2014, s. 220). Poza walorami poznawczymi jest ona ze względu na specyficzny mikroklimat od-
wiedzana również w celach zdrowotnych i to właśnie w Wieliczce stworzono naukowe podwaliny 
tej metody balneoterapeutycznej.

Metoda subterraneoterapii, która stanowi podstawę leczenia w wielickiej Kopalni, polega na 
poddawaniu kuracjuszy specyficznemu działaniu intensywnych bodźców natury fizycznej, che-
micznej i biologicznej występujących w komorach podziemnych. Główne znaczenie w tej tera-
pii mają naturalne aerozole kopalniane, których najważniejszym składnikiem jest chlorek sodu 
(Czajka, Sziwa, Drobnik, Latour, 2006, s. 176), a także magnez wapń, żelazo. Mikroklimat wy-
robisk solnych charakteryzuje się wysoką wilgotnością, wysokim stopniem jonizacji powietrza 
oraz niską zawartością bakterii i grzybów. Dodatkowo terapeutyczny charakter ma odizolowanie 
od zanieczyszczeń środowiskowych oraz bodźcowe oddziaływanie codziennych zjazdów (Mirek, 
2010, s. 85).

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wielkości i struktury ruchu turystycz-
nego w uzdrowiskowej części Kopalni. Artykuł ma charakter badawczy i opiera się na analizie 
danych zastanych uzyskanych z Kopalni Soli „Wieliczka”. 

Nieodłączną cechą ruchu turystycznego jest jego dynamiczna zmienność (Meyer, 2010, s. 9). 
Zmiany te mogą mieć charakter ilościowy, ale także jakościowy. Dlatego analizę danych wtórnych 
poprzedzono nakreśleniem rysu historycznego lecznictwa w Wieliczce.

Na etapie tworzenia koncepcji tego artykułu pojawił się dylemat, czy używać pojęcia „tury-
styka uzdrowiskowa”, czy „turystyka zdrowotna”. Ostatecznie autorka wybrała ten pierwszy ter-
min. Zadecydowały o tym dwa czynniki. Po pierwsze, współcześnie omawiana placówka ma status 
uzdrowiska dopiero od roku 2012, a zjazdy do części podziemnej Uzdrowiska odbywają się nie 
tylko w ramach leczenia uzdrowiskowego, lecz również rehabilitacji pulmonologicznej. Natomiast 
drugim czynnikiem był fakt, że turystyka zdrowotna jest w literaturze traktowana jako pojęcie 
szersze i obejmuje swym zasięgiem turystykę uzdrowiskową.

lecznicze tradycje Wieliczki
Przyjazdy w celach zdrowotnych do Wieliczki zapoczątkowano w XIX w., jednak pierwsze 

wzmianki o leczniczych właściwościach soli wielickiej i bocheńskiej znaleziono już w źródłach 
XVI-wiecznych. Wspominają o nich: szwajcarski humanista Joachim Wadian oraz humanista 
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pochodzący z Warmii, Jodok Willich z Reszla. Pierwszy z nich opisuje słone źródła tryskające 
w kopalni w Wieliczce, a także sposób wykorzystania soli jako środka przeczyszczającego po 
zmieszaniu go z jednym z gatunków wina. Z kolei drugi propagował maści powstałe ze zmiesza-
nia soli z różnymi substancjami (miodem, ziołami, łojem) na ukąszenia węży, ukłucia skorpio-
nów, wypryski, krosty, kurzajki, wrzody, sińce pod oczami, choroby jamy ustnej (Smaroń, 1982). 
O Wieliczce pisze też w XVI w. poeta Adam Schroetter w poemacie zatytułowanym Salinarum 
Vielicensium iucunda ac vera descriptio, carmine elegiaca, gdzie podkreśla również znaczenie 
stosowania soli w lecznictwie. Pochodzący z Zurychu lekarz i uczony Antoni Schneeberger w dzie-
le De multiplici salis usu, które zadedykował żupnikowi wielickiemu Hieronimowi Bużeńskiemu, 
opisał różne sposoby wykorzystania soli, głównie w medycynie. Z kolei najstarsze opracowanie 
naukowe z 1645 r. sól wielicka zawdzięcza Ulissesowi Aldrowandiemu, włoskiemu humaniście, 
lekarzowi i przyrodnikowi okresu odrodzenia (Materiały wewnętrzne Uzdrowiska Kopalnia Soli 
„Wieliczka).

Tradycje uzdrowiskowe Wieliczki rozpoczęły się w roku 1826, kiedy do celów leczni-
czych wprowadzono kąpiele solankowe. Następnie z inicjatywy lekarza salinarnego dr. Feliksa 
Boczkowskiego w 1838 r. powstał zakład kąpielowy, który do 1946 r. odwiedziło ok. 3000 cho-
rych. (Batko, Wójcik, 1978, s. 176). Leczono w nim choroby reumatyczne i astmę oskrzelową, 
a także 36 innych jednostek chorobowych, w tym choroby kobiece i choroby wieku dziecięcego. 
Oprócz kąpieli solankowych wykorzystywano w zakładzie kąpiele w mule solnym, picie wody 
leczniczej oraz inhalacje parowe (Materiały wewnętrzne Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”). 
Stanowił on, jak na te czasy, dobrze urządzony i wyposażony zakład, do którego przyjeżdżało wie-
le osób. Dojazd z Krakowa ułatwiała stworzona specjalnie do tego celu komunikacja omnibusowa. 
Niestety, zakład spłonął w roku 1846 w czasie rewolucji krakowskiej i nie został później odbudo-
wany (Wojtaszek, 2001, s. 48). 

Boczkowski wydał w 1843 r. dzieło O Wieliczce pod względem historyi naturalnej, dziejów 
i kąpieli, którego główną oś stanowiła balneologia solankowa. Na podstawie własnych badań i ob-
serwacji podkreślił on dobroczynny wpływ mikroklimatu wyrobisk kopalni soli na ludzi chorych 
na astmę (Żołubak, 2005). Stało się to prawdopodobnie inspiracją dla działającego w kolejnym stu-
leciu Mieczysława Skulimowskiego. Podkreślił on w swoim artykule (Skulimowski, 1964, s. 225), 
że Boczkowski jako pierwszy na świecie wyraził i ogłosił pogląd, że dłuższe przebywanie chorych 
na płuca w kopalni soli jest skuteczniejszą metodą leczenia niż inhalacje solankowe, które w tym 
czasie zaczęły być wykorzystywane w medycynie.

Pod koniec XIX w. dzięki wsparciu Akademii Umiejętności i Towarzystwa Lekarskiego 
zaczęły powstawać łazienki salinarne, których budowę ukończono w roku 1919. Planowano tak-
że utworzenie Instytutu Balneologicznego, ale plany te przekreślił wybuch II wojny światowej 
(Materiały wewnętrzne Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”).

Przez długi czas uzdrowiskowe tradycje Wieliczki były niewykorzystane. Dopiero za sprawą 
wcześniej wspomnianego lekarza górniczego Skulimowskiego rozpoczęto leczenie chorych, wy-
korzystując specyficzny mikroklimat nieczynnych już wyrobisk solnych. Stał się on też twórcą 
terminu „subterraneoterapia”, a na bazie przeprowadzonych eksperymentów medycznych stworzył 
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teoretyczne i praktyczne podstawy tej metody leczenia (Kalinowska, Mirska, Dimitriuk, 2013, 
s. 56). 

Dzięki Skulimowskiemu Wieliczkę uznaje się za kolebkę ruchu naukowego w dziedzinie sub-
terraneoterapii. W 1963 r. z jego inicjatywy powstało pierwsze na świecie Towarzystwo Naukowe 
Klimatoterapii Podziemnej. Już w 1958 r. założył on pierwszą placówkę w podziemnych komorach 
solnych, w której leczenie było prowadzone w ramach Ośrodka Leczenia Astmy Oskrzelowej. 
Rozpoczęto na dużą skalę prace nad pionierskim eksperymentem naukowym mającym na celu ba-
danie wpływu przebywania w zamkniętych podziemnym wyrobisku na organizm chorych na ast-
mę (Skulimowski, 1968, s. 66). Na jego bazie w roku 1964 powstało pierwsze w kraju i na świecie 
podziemne sanatorium. W 1966 r. ośrodek zyskał status prawny jako oddział Uzdrowiska Krynica-
Żegiestów o nazwie Sanatorium Alergologiczne „Kinga” w Wieliczce. Trzy lata później został 
podporządkowany Uzdrowisku Szczawnica-Krościenko, a w roku 1975 wszedł w skład Zespołu 
Uzdrowisk Krakowskich. Leczenie prowadzono na początku w komorze „Lebzeltern” na poziomie 
Kazanow, a następnie w komorach „Appelshoffen”, „Boczkowski” i „Kościuszko” usytuowanych 
na poziomie V kopalni (Batko, Wójcik, 1978, s. 176). W roku 1995 do celów leczniczych przysto-
sowano nowe komory „Lill” i „Skulimowski” na tym samym poziomie (211 m pod powierzchnią). 
W późniejszym czasie z uwagi na szkody górnicze uzdrowisko przeniesiono na głębokość 135 m do 
komór solnych „Jezioro Wessel” oraz „Stajnia Gór Wschodnich”. Niedawno do użytku oddano tak-
że komory „Boczkowski” i „Smok”. Od roku 2003 jako Niepubliczny Oddział Opieki Zdrowotnej 
został wyłoniony Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy będący oddziałem Kopalni Soli 
„Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. W ośrodku tym powstał specjalny program wykorzystu-
jący metody gimnastyki oddechowej oraz aktywną formę rehabilitacji pulmonologicznej bazującą 
na subterraneoterapii. Organizowane są również pobyty nocne bazujące na naturalnych fizjolo-
gicznych siłach naprawczych organizmu, gdzie głównym składnikiem terapii jest sen w optymal-
nych warunkach poprzedzony muzykoterapią i relaksacją. W przyszłości planuje się także wpro-
wadzenie świadczeń z zakresu odnowy biologicznej (Materiały wewnętrzne Uzdrowiska Kopalnia 
Soli „Wieliczka), choć już dzisiaj część kuracjuszy komercyjnych w ten sposób traktuje ten pobyt.

W roku 2004 Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy otrzymał Międzynarodowy 
Certyfikat ISO Systemu Zarządzania Jakością w ochronie zdrowia w zakresie profilaktyki i pro-
mocji zdrowia oraz rehabilitacji i leczenia schorzeń układu oddechowego i alergii u osób dorosłych 
i dzieci. W tym samym roku podpisano umowę o wzajemnej współpracy z Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a rok później z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
Umowy dotyczą współpracy naukowej, badawczej, dydaktycznej i edukacyjnej. W roku 2011 
Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie również 
podpisały umowę o współpracy, głównie w zakresie dydaktyki (Materiały wewnętrzne Uzdrowiska 
Kopalnia Soli „Wieliczka”).

4 marca 2011 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych 
ustaw. Zawarto w niej zapis, że lecznictwo uzdrowiskowe może być prowadzone w podziemnych 
wyrobiskach górniczych bez konieczności wprowadzania przepisów uzdrowiskowych na teren 
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całej miejscowości, w której funkcjonują tego typu zakłady. Dzięki tej zmianie decyzją Ministra 
Zdrowia nr 61 z 4 sierpnia 2011 r. (MZ-OZU-520-25253-1/WS/11) Kopalnia Soli „Wieliczka” uzy-
skała możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za sanatorium 
uzdrowiskowe w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych. Wieliczka ma status pierw-
szego i jak do tej pory jedynego podziemnego uzdrowiska w Polsce.

W roku 2012 nastąpiła zmiana nazwy Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego 
na Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”. Placówka ta jest obecnie uznawana za pierwszy 
tego typu wzorcowy obiekt balneologiczny o stałym i dynamicznym rozwoju oferty leczniczej. 
Skoncentrowane początkowo jedynie na subterraneoterapii usługi są ciągle wzbogacane i skupione 
na działaniach kompleksowych. Uzdrowisko posiada poradnie specjalistyczne, a także pracow-
nię fizjoterapii i odnowy biologicznej funkcjonujące w części naziemnej. Od roku 2012 w gestii 
Uzdrowiska jest również czterogwiazdkowy Hotel Grand Sal oraz Pokoje gościnne „Młyn Solny”. 
W roku 2014 na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” ukończono budowę naziemnej tężni solanko-
wej, dzięki której możliwe stało się poszerzenie oferty usług (Materiały wewnętrzne Uzdrowiska 
Kopalnia Soli „Wieliczka”).

Analiza wielkości i struktury ruchu turystycznego w części uzdrowiskowej kopalni soli „Wieliczka”
metodyka badań
Jak już wcześniej wspomniano, w części empirycznej do analizy ruchu turystycznego posta-

nowiono wykorzystać dane wtórne przekazane autorce na potrzeby niniejszego opracowania przez 
Kopalnię Soli „Wieliczka”. Skoncentrowano się tutaj na uzyskaniu odpowiedzi na następujące pro-
blemy badawcze:

1. Jaki jest udział liczby kuracjuszy Uzdrowiska w ogólnej liczbie turystów Kopalni Soli 
„Wieliczka”?

2. czy w ruchu turystycznym realizowanym w celach zdrowotnych na terenie Kopalni Soli 
„Wieliczka” występuje zjawisko sezonowości popytu?

3. Jaka jest wielkość, struktura i dynamika ruchu turystycznego według kryterium sposobu 
finansowania pobytu leczniczego?

4. Jaka jest wielkość i struktura ruchu turystycznego ze względu na płeć osób przebywających 
w celach zdrowotnych w Kopalni Soli „Wieliczka”?

5. Jaka jest wielkość i struktura ruchu turystycznego według kryterium wieku kuracjuszy?
6. Jaka jest wielkość i struktura ruchu turystycznego według kraju pochodzenia kuracjuszy?
Według Liszewskiego i Włodarczyka (2010) podmiotami ruchu turystycznego są osoby po-

dróżujące w celach turystycznych. W analizowanym przypadku są to zarówno turyści, jak i od-
wiedzający niekorzystający z noclegów. Sporą część stanowią także mieszkańcy Krakowa i okolic. 
Dlatego wszystkie osoby zjeżdżające do Kopalni w celach leczniczych potraktowano w niniejszym 
opracowaniu jako uczestników ruchu turystycznego.

Zaprezentowane dane przedstawione są w różnych przekrojach czasowych, co wynikało z ich 
dostępności w zasobach statystycznych Kopalni Soli „Wieliczka”.
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miejsce ruchu turystycznego realizowanego w kopalni soli „Wieliczka” w ramach turystyki 
zdrowotnej w ruchu turystycznym ogółem
Jak już wcześniej wspomniano, Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” jest oddziałem Kopalni 

Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., którą łącznie odwiedza w celach poznawczych, lecz-
niczych i dydaktycznych rocznie ponad milion (w roku 2014 prawie 1,3 mln) osób, i liczba ta ciągle 
wzrasta. Dlatego w pierwszej kolejności postanowiono obliczyć, jaki jest udział zjazdów do części 
uzdrowiskowej w stosunku do trasy turystycznej ogółem. Dane ogólne nie obejmują zjazdów na 
otwartej w 2012 r. „Trasie górniczej” (tab. 1). Z uwagi na specyfikę zjazdów w celach zdrowotnych 
(rzadko są to zjazdy jednorazowe) w porównaniach uwzględniono liczbę osobodni, a nie liczbę 
osób.

tabela 1. Procentowy udział zjazdów do kopalni w celach zdrowotnych w zjazdach ogółem (trasa turystyczna) 

w latach 2009–2015 (%)

Miesiąc 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Styczeń 5,2 4,8 4,3 4,6 5,7 4,6 4,9
Luty 7,3 4,9 6,6 6,6 6,2 6,2 5,8
Marzec 3,7 4,2 4,3 3,9 3,3 4,1 4,5
Kwiecień 2,1 2,7 2,0 1,3 3,2 2,7 2,7
Maj 1,0 1,2 1,3 1,3 1,7 1,6 1,6
czerwiec 1,2 1,8 1,4 2,1 1,8 1,5 1,8
Lipiec 1,8 1,5 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8
Sierpień 1,3 1,3 2,1 1,5 1,6 1,6 1,6
Wrzesień 1,4 1,3 1,5 1,6 2,2 2,1 1,7
Październik 1,7 2,0 1,8 1,6 2,4 2,3 b.d.
Listopad 2,6 3,7 2,9 3,9 4,1 3,6 b.d.
Grudzień 2,9 4,3 2,5 4,0 2,9 3,5 b.d.
Razem 1,9 2,1 2,2 2,2 2,5 2,4 2,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Kopalni Soli „Wieliczka”.

Analizując dane roczne, możemy zauważyć, że poza rokiem 2009 udział ten przekracza 2%, 
przy czym największy odsetek (2,5%) przypada na rok 2013. Z kolei obserwacja danych miesięcz-
nych pozwala na stwierdzenie, że najmniejszy udział zjazdów uzdrowiskowych obserwowany jest 
w okresie od maja do września. W tym czasie występuje największe natężenie ruchu turystycz-
nego realizowanego w Kopalni Soli „Wieliczka” w celach poznawczych (poza Uzdrowiskiem). 
Natomiast największy udział kuracjuszy podziemnego sanatorium ma miejsce w styczniu i lutym. 
Stanowi on wtedy 4,6–7,3% ogólnej liczby turystów odwiedzających kopalnię.

sezonowość ruchu turystycznego w uzdrowisku kopalnia soli „Wieliczka”
Kolejnym zagadnieniem, które uwzględniono przy analizie ruchu turystycznego, była 

identyfikacja sezonów największego i najmniejszego popytu na usługi zdrowotne. Na wykresie 
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liniowym (rys. 1) przedstawiono liczbę osobodni przypadających na poszczególne miesiące w la-
tach 2005–2014.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
sty

cz
eń lu
ty

m
ar

ze
c

kw
ie
ci
eń m
aj

cz
er

w
ie

c

lip
ie

c

sie
rp
ie
ń

w
rz
es
ie
ń

pa
źd

zi
er
ni
k

lis
to

pa
d

gr
ud

zi
eń

2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014

rysunek 1. Wielkość ruchu turystycznego realizowanego w ramach turystyki zdrowotnej  

w przekroju miesięcznym w latach 2005–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Kopalni Soli „Wieliczka”.

Przebieg krzywych na rysunku 1 pokazuje, że w latach 2005 i 2006 nie można było stwierdzić 
wyraźnych sezonów, ale też liczba osób korzystających z leczenia była w porównaniu z kolejnymi 
latami niewielka. Od roku 2007 pojawił się wyraźny sezon przypadający na miesiące wakacyjne. 
Jest to spowodowane wakacjami i możliwością korzystania w tym okresie z leczenia przez dzieci 
i młodzież szkolną. Dodatkowo liczba ta jest większa dzięki temu, że z leczenia lub pobytu korzy-
stają w tym czasie opiekunowie dzieci do lat 14.

Analiza ruchu turystycznego w uzdrowisku kopalnia soli „Wieliczka” według kryterium sposobu 
finansowania pobytu leczniczego 
Większość osób przybywających do podziemnego uzdrowiska korzysta z pobytu refundo-

wanego przez NFZ w ramach lecznictwa uzdrowiskowego albo w ramach rehabilitacji pulmono-
logicznej, natomiast pozostałe osoby to kuracjusze komercyjni. Liczbę kuracjuszy korzystających 
z obu form pobytu, liczbę wykorzystanych przez nich osobodni oraz średnią długość pobytu obli-
czoną jako iloraz liczby osobodni i liczby dni zaprezentowano w tabeli 2. 
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tabela 2. Wielkość i struktura ruchu turystycznego realizowanego w ramach turystyki zdrowotnej  

z punktu widzenia sposobu finansowania pobytu w latach 2005–2014

Lata
Liczba osób Liczba osobodni Średnia długość pobytu

kuracjusze 
komercyjni

NFZ razem
kuracjusze 
komercyjni

NFZ razem
kuracjusze 
komercyjni

NFZ razem

2005 333 333 666 2167 4338 6505 6,51 13,03 9,77
2006 279 460 739 1801 6068 7869 6,46 13,19 10,65
2007 276 1202 1478 1978 14 744 16 722 7,17 12,27 11,31
2008 284 1598 1882 1834 21 237 23 071 6,46 13,29 12,26
2009 233 1333 1566 1507 17 577 19 084 6,47 13,19 12,19
2010 284 1449 1733 1892 19 282 21 174 6,66 13,31 12,22
2011 299 1597 1896 2098 21 134 23 232 7,02 13,23 12,25
2012 318 1802 2120 2300 22 035 24 335 7,23 12,23 11,48
2013 391 1985 2376 2539 27 221 29 760 6,49 13,71 12,53
2014 549 2071 2620 3420 27 498 30 918 6,23 13,28 11,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Kopalni Soli „Wieliczka”.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w roku 2005 z usług podziemnego sanatorium sko-
rzystało tyle samo kuracjuszy komercyjnych co finansowanych, ale w późniejszych latach liczba 
tych drugich poza rokiem 2009 systematycznie wzrastała, natomiast liczba kuracjuszy komer-
cyjnych początkowo spadała, aby od 2010 r. stopniowo wzrastać. Można zauważyć, że średnia 
długość pobytu jest w większości analizowanych lat dwukrotnie wyższa w przypadku pobytów 
finansowanych.

W celu poznania intensywności zmian ruchu turystycznego obliczono łańcuchowe wskaźniki 
dynamiki (tab. 3). Są one wskaźnikami o podstawie zmiennej, gdzie w każdym przypadku rok 
poprzedni stanowi 100%.

tabela 3. Dynamika zmian ruchu turystycznego realizowanego w ramach turystyki zdrowotnej  

z punktu widzenia sposobu finansowania pobytu w latach 2005–2014 (%)

Zmiana
Liczba osób Liczba osobodni

komercyjni NFZ razem komercyjni NFZ razem
2006/2005 83,8 138,1 111,0 83,1 139,9 121,0
2007/2006 98,9 261,3 200,0 109,8 243,0 212,5
2008/2007 102,9 132,9 127,3 92,7 144,0 138,0
2009/2008 82,0 83,4 83,2 82,2 82,8 82,7
2010/2009 121,9 108,7 110,7 125,5 109,7 111,0
2011/2010 105,3 110,2 109,4 110,9 109,6 109,7
2012/2011 106,4 112,8 111,8 109,6 104,3 104,7
2013/2012 123,0 110,2 112,1 110,4 123,5 122,3
2014/2013 140,4 104,3 110,3 134,7 101,0 103,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Kopalni Soli „Wieliczka”.
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Dzięki obliczonym indeksom dynamiki możemy zauważyć, że największy wzrost zarówno 
ogólnej liczby kuracjuszy, jak i liczby osobodni zanotowano w porównaniu z okresem poprzednim 
w 2007 r. Było to spowodowane ponad 2,5-krotnym wzrostem liczby osób przebywających na le-
czeniu w ramach kontraktów z NFZ pomimo niewielkiego zmniejszenia się liczby pobytów pełno-
płatnych Z kolei największy spadek miał miejsce w 2009 r. Z tabeli 3 wynika także, że w ostatnich 
dwóch analizowanych okresach dynamika wzrostu liczby kuracjuszy komercyjnych jest większa 
niż kuracjuszy finansowanych.

Analiza ruchu turystycznego w uzdrowisku kopalnia soli „Wieliczka” z uwzględnieniem płci 
i wieku kuracjuszy
W celu określenia profili demograficznych osób odwiedzających uzdrowisko w celach zdro-

wotnych postanowiono przedstawić wielkość strukturę ruchu turystycznego, biorąc pod uwagę 
takie kryteria, jak: płeć (tab. 4) i wiek (tab. 5).

tabela 4. Wielkość i struktura ruchu turystycznego realizowanego w ramach turystyki zdrowotnej  

ze względu na płeć kuracjuszy w latach 2010–2015

Rok Kategoria
Kobieta Mężczyzna

liczba % liczba %

2010
Liczba osób 242 55 201 45
Liczba osobodni 1125 55 915 45
Średnia długość pobytu 4,6 51 4,6 49

2011
Liczba osób 299 55 243 45
Liczba osobodni 1401 60 921 40
Średnia długość pobytu 4,7 55 3,8 45

2012
Liczba osób 353 58 251 42
Liczba osobodni 1672 61 1072 39
Średnia długość pobytu 4,7 53 4,3 47

2013
Liczba osób 409 60 271 40
Liczba osobodni 1652 60 1103 40
Średnia długość pobytu 4,0 50 4,1 50

2014
Liczba osób 508 56 397 44
Liczba osobodni 2110 55 1735 45
Średnia długość pobytu 4,2 49 4,4 51

2015 (do końca 
września)

Liczba osób 185 57 139 43
Liczba osobodni 1438 61 909 39
Średnia długość pobytu 7,8 54 6,5 46

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Kopalni Soli „Wieliczka”.

We wszystkich latach liczba kobiet odwiedzających sanatorium podziemne była wyższa od 
liczby mężczyzn. Także średnia długość pobytu (poza latami 2013 i 2014) była wyższa dla kobiet.
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W danych statystycznych Kopalni Soli „Wieliczka” wyróżniono dwie grupy wiekowe: do 
14 lat i powyżej 14 lat. Osoby należące do pierwszej z tych grup mogą przebywać w kopalni tylko 
z opiekunami, którzy są wliczani do osób powyżej 14. roku życia.

tabela 5. Wielkość i struktura ruchu turystycznego realizowanego w ramach turystyki zdrowotnej ze względu na 

wiek kuracjuszy w latach 2010–2015

Rok Kategoria
Osoby powyżej 14. roku życia Dzieci do lat 14

liczba % liczba %

2010
Liczba osób 388 87 57 13
Liczba osobodni 1739 85 309 15
Średnia długość pobytu 4,5 45 5,4 55

2011
Liczba osób 461 83 97 17
Liczba osobodni 1980 80 490 20
Średnia długość pobytu 4,3 46 5,1 54

2012
Liczba osób 501 82 110 18
Liczba osobodni 2174 77 641 23
Średnia długość pobytu 4,3 43 5,8 57

2013
Liczba osób 546 80 135 20
Liczba osobodni 2067 75 700 25
Średnia długość pobytu 3,8 42 5,2 58

2014
Liczba osób 679 75 226 25
Liczba osobodni 2522 66 1323 34
Średnia długość pobytu 3,7 39 5,9 61

2015 (do koń-
ca września)

Liczba osób 256 79 68 21
Liczba osobodni 1754 75 593 25
Średnia długość pobytu 6,9 44 8,7 56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Kopalni Soli „Wieliczka”.

Jak wynika z tabeli 5, w podziemnym uzdrowisku przeważają osoby powyżej 14. roku życia. 
Wynika to z faktu, że ze względu na sposób organizacji pobytu (zjazdy i wyjazdy o ściśle okre-
ślonych porach) dzieci przebywają w kopalni głównie w okresach wolnych od nauki. Natomiast 
należy zauważyć, że pobyty młodszej grupy wiekowej w całym analizowanym okresie charakte-
ryzowały się wyższą średnią długością.

Analiza ruchu turystycznego w uzdrowisku kopalnia soli „Wieliczka”  
według kraju pochodzenia kuracjuszy
Kolejnym kryterium, które wzięto pod uwagę przy analizie ruchu turystycznego w podziem-

nym sanatorium, był kraj pochodzenia osób go odwiedzających, co zaprezentowano na rysunku 2.
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rysunek 2. Struktura ruchu turystycznego realizowanego w ramach turystyki zdrowotnej  

ze względu na kraj pochodzenia w latach 2010–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Kopalni Soli „Wieliczka”.

Analizując dane zawarte na rysunku 2, można zauważyć, że pod względem liczby kuracju-
szy przeważają Polacy, ale udział procentowy obcokrajowców systematycznie wzrasta. Natomiast 
w przypadku obcokrajowców większa jest liczba wykorzystanych przez nich osobodni, stąd także 
wyższa średnia długość pobytu.

Jak wynika z tabeli 6, Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” odwiedziło w celach zdro-
wotnych 1290 obcokrajowców pochodzących z prawie 40 krajów położonych w Europie, Azji, 
Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii. Największą grupę (prawie 40%) stanowili 
Rosjanie, a w dalszej kolejności: Ukraińcy, Kazachowie i Niemcy.

tabela 6. Wielkość i struktura ruchu turystycznego obcokrajowców realizowanego  

w ramach turystyki zdrowotnej w latach 2010–2015

Kraj Liczba osób
Udział % 

osób
Liczba 

osobodni
Udział % 
osobodni

Średnia długość 
pobytu

1 2 3 4 5 6

Andora 3 0,23 16 0,17 5,3
Anglia 3 0,23 17 0,18 5,7
Australia 15 1,16 33 0,36 2,2
Austria 16 1,24 88 0,95 5,5
Belgia 15 1,16 92 0,99 6,1
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1 2 3 4 5 6

Białoruś 15 1,16 124 1,33 8,3
Bułgaria 3 0,23 24 0,26 8,0
czechy 2 0,16 4 0,04 2,0
Dania 2 0,16 10 0,11 5,0
Estonia 3 0,23 3 0,03 1,0
Finlandia 3 0,23 10 0,11 3,3
Francja 10 0,78 51 0,55 5,1
Hiszpania 2 0,16 2 0,02 1,0
Holandia 2 0,16 18 0,19 9,0
Irak 2 0,16 0 0,00 0,0
Irlandia 4 0,31 13 0,14 3,3
Izrael 17 1,32 96 1,03 5,6
Japonia 2 0,16 2 0,02 1,0
Kanada 23 1,78 188 2,02 8,2
Kazachstan 88 6,82 709 7,63 8,1
Kuwejt 1 0,08 4 0,04 4,0
Litwa 5 0,39 53 0,57 10,6
Łotwa 24 1,86 136 1,46 5,7
Mołdawia 3 0,23 13 0,14 4,3
Niemcy 64 4,96 400 4,30 6,3
Norwegia 5 0,39 8 0,09 1,6
Peru 1 0,08 1 0,01 1,0
Rosja 498 38,60 3742 40,27 7,5
Słowacja 10 0,78 34 0,37 3,4
Stany Zjednoczone 18 1,40 87 0,94 4,8
Szwajcaria 9 0,70 24 0,26 2,7
Szwecja 6 0,47 20 0,22 3,3
Tajlandia 4 0,31 4 0,04 1,0
Ukraina 316 24,50 2751 29,60 8,7
USA 34 2,64 193 2,08 5,7
Uzbekistan 2 0,16 22 0,24 11,0
Węgry 13 1,01 120 1,29 9,2
Wielka Brytania 30 2,33 74 0,80 2,5
Włochy 17 1,32 107 1,15 6,3
Razem 1290 100,00 9293 100,00 7,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Kopalni Soli „Wieliczka”.

podsumowanie
Reasumując, możemy stwierdzić, że ruch turystyczny w Uzdrowisku Kopalnia Soli 

„Wieliczka” ma charakter dynamiczny, a także zróżnicowaną strukturę zarówno z punktu widze-
nia cech osób w nim uczestniczących, jak i sposobu finansowania pobytu. Biorąc pod uwagę pro-
fil demograficzny kuracjuszy, można zauważyć, że pod względem wieku przeważają tutaj osoby 
powyżej 14. roku życia, natomiast biorąc pod uwagę płeć, uzdrowisko odwiedza więcej kobiet niż 
mężczyzn. Większość kuracjuszy korzysta z pobytów finansowanych przez NFZ, ale liczba osób 
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samodzielnie opłacających swój pobyt w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Sporą część tych 
drugich stanowią obcokrajowcy przybywający nie tylko z Europy, ale też z innych części świata.

Jak podkreśla Meyer, zainteresowanie wielu turystów budzą obiekty unikatowe o niepowta-
rzalnym charakterze (Meyer, 2010, s. 22), a niewątpliwie taka jest Kopalnia Soli w Wieliczce wraz 
z jej uzdrowiskową częścią. Dla wielu osób atrakcję stanowi możliwość skorzystania z terapii po-
łączonej/lub nie z noclegiem w podziemnym wyrobisku solnym. Jednakże należy stwierdzić, że 
w stosunku do ogromnej liczby osób, które odwiedzają każdego roku Kopalnię w celach turystycz-
nych, odsetek zjazdów realizowanych w ramach turystyki zdrowotnej jest nadal niewielki.
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AnAlysis oF tourist trAFFic implementeD  
in heAlth resort “WieliczKA” sAlt mine  
unDer heAlth tourism

Keywords tourism traffic ,health tourism, research of tourist traffic, subterraneoterapy, health resort

Abstract The Wieliczka Salt Mine is one of the major attractions of the Malopolska province. Over 
a million tourists visit it every year, of whom a significant proportion are foreigners. Beyond the 
traditional tourist routes, mine is visited also for health purposes. They use method of spa treatment 
called subterraneo therapy, consisting in use of underground mining microclimate. Although 
the underground center has been operating since 1964, it was only in 2011, due to the change in 
legislation, he has acquired the status of a health resort.
The purpose of this paper is to present the size and structure of tourist traffic in the health resort part 
of the mine. Article has the investigative nature and is based on the analysis of existing data obtained 
from the Salt Mine “Wieliczka”.
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Słowa kluczowe ruch turystyczny, nowa przestrzeń turystyczna, rekonstrukcja, zamek, miejscowość

Streszczenie Zamki stanowiły od dawna przedmiot zainteresowania badaczy, także z dziedziny geo-
grafii turyzmu. Ze względu na wydarzenie mające miejsce w woj. łódzkim w czerwcu 
2013 r., jakim były uroczystości związane z oficjalnym otwarciem zrekonstruowanego 
zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, postanowiono w prezentowanym opraco-
waniu uczynić ten fakt przedmiotem analizy. W artykule podjęto zatem próbę określenia 
zależności występujących na płaszczyźnie oddziaływania zrekonstruowanego zamku na 
ruch turystyczny w miejscowości w pierwszym roku oddania go do użytkowania. 
Na początek krótko zaprezentowano atrakcyjność turystyczną Inowłodza w świetle 
wybranych waloryzacji oraz w zarysie omówiono historię prac rekonstrukcyjnych zam-
ku i jego obecne zagospodarowanie pod funkcje turystyczne, edukacyjne i kulturalne. 
Wskazano, że rekonstrukcja przyczyniła się do powstania w miejscowości nowej prze-
strzeni turystycznej, w której procesy komercjalizacji turystyki występują w strefie ze-
wnętrznej, czyli w otoczeniu zamku. Następnie przedstawiono skalę i strukturę ruchu 
turystycznego oraz wyniki jego pomiaru. W dalszej części zwrócono uwagę na opinie 
turystów oraz mieszkańców o obiekcie i ruchu turystycznym. W artykule pokazano, że 
już w pierwszym roku użytkowania zamku dostrzega się wpływ na ruch turystyczny 
w miejscowości. Wykazano, że obiekt powoduje określone konsekwencje i zależności 
na różnych płaszczyznach oddziaływania. Wyartykułowane tu spostrzeżenia mogą być 
przydatne przy innych analizach zdarzeń dla podobnych obiektów w kraju.
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Wprowadzenie
Zamki bez względu na stan zachowania są przedmiotem zainteresowania turystów, mogą za-

tem stanowić istotny element gospodarki w skali lokalnej. W literaturze istnieje szereg opracowań 
omawiających problematykę zamków, są one jednak analizowane przede wszystkim jako atrak-
cja lub produkt turystyczny, w mniejszym stopniu bada się ich znaczenie dla mieszkańców albo 
miejscowości, zwłaszcza po przeprowadzonych rekonstrukcjach. Przykładem opracowania łączą-
cego różne aspekty badawcze jest praca Musiaki (2013), w której autor dokonał analizy funkcji 
turystycznej zrekonstruowanych i zrewitalizowanych zamków krzyżackich oraz ich wpływu na 
niewielkie miejscowości Pomorza, Warmii i Mazur.

Zamek w Inowłodzu w woj. łódzkim, dobrze poznany oraz przebadany od strony historycz-
nej i archeologicznej1, odznacza się jednak bardzo skromnym dorobkiem opracowań omawiają-
cych jego funkcję turystyczną. Wynika to z faktu, że do 2013 r., czyli do zakończenia prac re-
konstrukcyjnych, ruiny zamku miały niewielkie znaczenie w generowaniu ruchu turystycznego. 
Prezentowany artykuł wchodzi zatem w nowo powstałe pole badawcze, na którym dotychczas 
ukazała się praca autorstwa Latosińskiej i Włodarczyka (2015) poświęcona sprawozdaniu z badań 
nad turystyczno-kulturalnym wykorzystaniem zrekonstruowanego zamku. 

Celem artykułu jest pokazanie, jak wpłynęła na ruch turystyczny w Inowłodzu rekonstrukcja 
ruin średniowiecznego zamku już w pierwszym roku jego oddania do użytkowania. Problemem 
badawczym jest określenie zależności występujących na płaszczyźnie oddziaływania zrekon-
struowanego zamku na ruch turystyczny w tej miejscowości. Za podstawę postępowania meto-
dologicznego przyjęto analizę części materiału empirycznego zebranego w ramach pracy magi-
sterskiej napisanej przez współautora prezentowanego artykułu (Koper, 2015). Do nich należy 
zaliczyć m.in. wywiady przeprowadzone z 85 uczestnikami przyjazdowego ruchu turystycznego 
i 64 mieszkańcami Inowłodza (co stanowiło w 2014 r. 8% ogółu mieszkańców przy liczbie wyno-
szącej 777 osób)2. Wywiady były przeprowadzone osobiście, metodą dostępnościową.

Atrakcyjność turystyczna inowłodza w świetle wybranych waloryzacji
Inowłódz jest wsią gminną położoną nad rzeką Pilicą we wschodniej części woj. łódzkie-

go, w powiecie tomaszowskim. Administracyjnie stanowi centrum gminy wiejskiej. W dokonanej 
przez Wojciechowską (1995) ocenie atrakcyjności rekreacyjnej regionu łódzkiego gmina Inowłódz 
została zakwalifikowana do grupy gmin atrakcyjnych wraz z 10 innymi w regionie (na 107 analizo-
wanych jednostek). W kolejnej waloryzacji środowiska przyrodniczego tej gminy przeprowadzo-
nej przez Chojnacką-Ożgę i Gabryszewską (2011) sołectwo Inowłódz zostało określone jako teren 
o wysokich walorach przyrodniczych. Ocena ta szczególnie dotyczy obszaru wsi na lewym brzegu 
Pilicy, na którym znajduje się zamek. Przywołane waloryzacje wskazują na ponadprzeciętną atrak-
cyjność przyrodniczą Inowłodza jako gminy i sołectwa w woj. łódzkim. 

1 Taki pogląd wyrażają m.in. Kajzer, Kołodziejski i Salm (2007).
2 W świetle danych udostępnionych przez Urząd Gminy w Inowłodzu.
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rysunek 1. Zrekonstruowany zamek w Inowłodzu: po lewej – wieża, po prawej – dziedziniec wewnętrzny 

(wrzesień 2013 r.)

Źródło: J. Wojciechowska.

Wysokie oceny otrzymują w różnorodnych waloryzacjach również zasoby antropogenicz-
ne tej miejscowości, wśród których do niedawna najwyższe noty zbierał romański kościół św. 
Idziego. To głównie z tym obiektem był kojarzony do tej pory wizerunek turystyczny Inowłodza. 
Potwierdzeniem tej tezy mogą być wyniki autorskiej analizy treści przewodników turystycznych 
w kwestii uwzględniania w nich opisu walorów turystycznych występujących w miejscowości3. 
W 16 (regionalnych i ogólnopolskich) przewodnikach turystycznych, które ukazały się w latach 
2002–2015, romański kościół św. Idziego był wymieniony i opisany, natomiast ruiny kazimierzow-
skiej warowni w 14. Z biegiem lat zaprezentowana ocena zapewne ulegnie zmianie w związku 
z przeprowadzoną rekonstrukcją zamku (rys. 1). Tę możliwość już sygnalizują badania Latosińskiej 
i Włodarczyka (2015, s. 96–97). W ich świetle zamek został uznany w 2014 r. zarówno przez miesz-
kańców, jak i turystów za największą atrakcję turystyczną na terenie gminy – przed kościołem św. 
Idziego i posągiem żubra w Spale.

prace rekonstrukcyjne oraz obecne zagospodarowanie zamku w inowłodzu
Decyzję o przystąpieniu do rekonstrukcji obiektu podjął w 2003 r. wójt gminy Inowłódz po 

konsultacjach z historykami, archeologami i konserwatorami zabytków. Początkowo prace były 
subsydiowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Inowłódz. 
Dzięki nim przystąpiono najpierw do odbudowy wieży zamkowej. W sierpniu 2008 r. rozpoczęto 
prace związane z zabezpieczeniem budowy na pozostałym terenie. Podczas rekonstrukcji zastoso-
wano rozwiązania budowlane zgodne z obowiązującymi w okresie średniowiecza4. W 2010 r. inwe-
stycja została wprowadzona do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007–2013. Dzięki temu projekt został wsparty finansami z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

3 Koper zaprezentował w pracy magisterskiej analizę treści przewodników turystycznych jako metodę oceny atrak-
cyjności turystycznej Inowłodza.

4 Na przykład stosowano zaprawę murarską na bazie wapna trasowego.
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Regionalnego Unii Europejskiej. Jego założeniem było utrwalenie i konserwacja ruin, w tym czę-
ściowa rekonstrukcja wybranych struktur zamku, zwłaszcza zaplanowanie w nim pomieszczeń 
w strefie przyziemnej do pełnienia funkcji edukacyjnych i turystycznych (Miziak, 2011). 

    

rysunek 2. Plan odbudowy poziomów przyziemia i piwnicznego na zamku w Inowłodzu

Źródło: Koper (2015).

Zatem zaadaptowano i urządzono pomieszczenia na potrzeby domu kultury, biblioteki gmin-
nej, kameralnej sali widowiskowej, świetlicy, punktu informacji turystycznej, ekspozycji doty-
czącej dziejów zamku oraz pomieszczenia pomocnicze (szatnie, toalety) i techniczne (np. winda) 
(rys. 2). Ważnym działaniem w ramach projektu było przystosowanie obiektu do użytkowania 
całorocznego zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Prace budowlane zakończono zgodnie 
z terminem wyznaczonym przez fundusz unijny. Uroczystości związane z oficjalnym otwarciem 
zrekonstruowanego zamku odbyły się 15 czerwca 2013 r.

Otoczenie zamku zostało zagospodarowane w latach 2013–2014. Stanowią je następujące 
elementy: infrastruktura komunikacyjna (ciągi komunikacyjne samochodowe i piesze, parkingi) 
oraz infrastruktura uzupełniająca (punkt gastronomiczny, sklep z pamiątkami oraz ścieżka eduka-
cyjna) (rys. 3). Parking usytuowany po wschodniej stronie zamku został wybudowany w 2007 r., 
aby pełnić funkcję głównego miejsca postojowego dla samochodów przyjeżdżających do centrum 
Inowłodza. Obecnie jednak służy przede wszystkim autokarom przywożących turystów do zam-
ku. Drugi parking, zlokalizowany od strony południowej, pobudowany w 2013 r., jest przeznaczo-
ny dla samochodów osobowych. Obydwa parkingi mają ok. 30 miejsc postojowych. Pobliski punkt 
gastronomiczny (bar na ok. 50 miejsc konsumenckich), znajdujący się na wprost wejścia do warow-
ni, uruchomiony w 2013 r., jest własnością Stowarzyszenia Zamek Kazimierzowski. Organizacja 
ta powstała w 2011 r. w celu wspierania Urzędu Gminy w różnorodnych działaniach dotyczących 
funkcjonowania zamku w nowym kształcie. Należący do niej bar jest otwierany w czasie wyda-
rzeń plenerowych odbywających się na terenie obiektu. W bliskim otoczeniu warowni przebiega 
ścieżka edukacyjna poświęcona postaci Juliana Tuwima. Została oddana do użytku w 2014 r. jako 
inicjatywa Gminnego Centrum Kultury. W odległości ok. 70 m od zamku znajduje się niewielki 
sklep (kiosk) z pamiątkami (rys. 3). 
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rysunek 3. Plan zagospodarowania otoczenia inowłodzkiego zamku (w nawiasie czas wykonania inwestycji)    

Źródło: opracowanie H. Koper.

 

rysunek 4. Sklep z pamiątkami 

Źródło: J. Wojciechowska.

Przeprowadzona rekonstrukcja zamku i jego oddanie do użytkowania turystom oraz miesz-
kańcom przyczyniło się do powstania w Inowłodzu nowej przestrzeni, zarówno komunalnej, jak 
i turystycznej. W literaturze o nowej przestrzeni turystycznej wypowiada się niewielu autorów. 
Na przykład Liszewski (2006) rozpatruje to zagadnienie w dwóch aspektach: technicznym i spo-
łecznym, natomiast Włodarczyk (2009) w kontekście cyklu (kontinuum) rozwoju przestrzeni tu-
rystycznej, gdzie w fazie drugiej wyróżnia trzy stadia: nowej, dojrzałej i starej przestrzeni. Przez 
nową przestrzeń turystyczną Włodarczyk (2009, s. 102) rozumie taką, która pełni funkcje tury-
styczne w krótkim przedziale czasowym będącym okresem początkowym w ogólnym rozwoju 
przestrzeni. Zdaniem autora „nowość” może się przejawiać w zagospodarowaniu turystycznym 
albo w relacjach przestrze – turyści, którzy dopiero ją „odkryli” i rozpoczynają realizować w niej 
różnorodne aktywności turystyczne. 
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Nowe zagospodarowanie, jakie po rekonstrukcji otrzymał zamek w Inowłodzu, sprzyja róż-
norodnym aktywnościom turystów, a bar oraz sklep z pamiątkami są przykładem komercjalizacji 
turystyki w tej nowej przestrzeni. Aktualnie komercjalizacja ma miejsce tylko w strefie okalającej 
warownię i przejawia raczej stan umiarkowany. Funkcjonują dwa punkty usługowe. Sama warow-
nia z racji skorzystania z funduszy unijnych na razie żadnym formom komercjalizacji nie może 
podlegać, stąd wstęp na zamek jest bezpłatny. Można zatem powiedzieć, że obecnie ta nowa prze-
strzeń turystyczna odznacza się dwiema strefami: wewnętrzną (nieskomercjalizowaną, o funk-
cjach turystycznych i edukacyjno-kulturalnych) oraz zewnętrzną (skomercjalizowaną, o funk-
cjach usługowych dla turystów dość skromnie rozwiniętych). Wprowadzenie opłat od turystów 
za zwiedzanie zamku będzie możliwe w 2018 r. Wówczas ten fakt może przyczynić się do zmian 
w zagospodarowaniu omawianego obiektu oraz jego otoczenia, a także wpłynąć na skalę i struk-
turę ruchu turystycznego, a więc spowodować przekształcenia w ciągle jeszcze nowej przestrzeni 
turystycznej. 

skala, struktura oraz pomiary ruchu turystycznego
Dokładne określenie wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego w Inowłodzu jest trud-

ne. W literaturze spotyka się dane raczej w skali powiatu (np. Włodarczyk, 2012) albo gminy 
(Strategia…, 2014). W świetle Strategii Rozwoju Turystyki w gminie obserwuje się względnie 
stabilną wielkość ruchu turystycznego. W 2013 r. liczył on 55 tys. osób i stanowił prawie 60% 
ogółu notowanego w powiecie tomaszowskim. Warto zasygnalizować, że obecnie jego wielkość 
jest znacznie wyższa niż na początku lat 90. XX w. Według badań Wojciechowskiej (1998, s. 49) 
liczba osób korzystających w gminie z bazy noclegowej w 1994 r. wynosiła 18 tys. Zatem aktu-
alny ruch turystyczny w gminie jest 3-krotnie większy niż 30 lat temu. Dane udostępnione przez 
Punkt Informacji Turystycznej w Inowłodzu, a przedstawione na rysunku 5, pokazują, że wiel-
kość ruchu turystycznego na zamku w 2014 r. liczyła ponad 32 800 osób. Największe jego natęże-
nie notowano od maja do sierpnia. W tym okresie zamek odwiedziło ponad 20 100 turystów, co 
stanowiło 61% całorocznego ruchu. Należy zaznaczyć, że przytoczone dane wskazują na wzrost 
ruchu turystycznego w skali powiatu między 2013 a 2014 r., wyraźnie spowodowany otwarciem 

rysunek 5. Wielkość i sezonowość ruchu turystycznego na zamku w Inowłodzu w 2014 roku

Źródło: dane Punktu Informacji Turystycznej w Inowłodzu, opracowanie H. Koper.
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zrekonstruowanego zamku. Do przytoczonych liczb należałoby dodać również ruch letniskowy, 
jaki odbywa się w Inowłodzu. Zatem ogólną całoroczną wielkość ruchu turystycznego w miejsco-
wości można szacować na kilkadziesiąt tysięcy osób (przy 777 stałych mieszkańcach). 

Statystyka ruchu turystycznego prowadzona w inowłodzkim punkcie IT obejmuje 3 kategorie 
odwiedzających: indywidualnych, grupowych i pozostałych. W 2014 r. przeważali turyści indy-
widualni (72%; ponad 23,5 tys. osób). Liczba uczestników wycieczek grupowych wyniosła 6360 
(19%). Pozostali odwiedzający stanowili najmniejszą grupę (9%; 3 tys. osób), ale w tej kategorii są 
rejestrowane osoby uczestniczące w takich wydarzeniach organizowanych na zamku, jak: koncer-
ty, wernisaże, kiermasze itp. Turystów indywidualnych przybyło najwięcej w maju (4393), następ-
nie sierpniu (4275) i lipcu (4146), najmniej w grudniu (231). Natomiast turystów zorganizowanych 
było najwięcej w czerwcu (1054 osoby), czyli w okresie wycieczek szkolnych, który przypada na 
kwiecień–czerwiec oraz wrzesień–październik. W okresie tym liczba turystów grupowych w każ-
dym miesiącu utrzymywała się powyżej 750 osób. Wielkość ruchu turystycznego w grupie osób 
zakwalifikowanych jako „pozostali odwiedzający” wskazuje na brak sezonowości. Poza czerwcem 
liczba odwiedzających utrzymywała się na poziomie 100–200 osób miesięcznie. Skalę tego ruchu 
warunkowały odbywające się na terenie zamku wydarzenia. W czerwcu, kiedy zanotowano w tej 
grupie 872 osoby, odbywały się takie wydarzenia, jak: II Festiwal Poezji Śpiewanej im. J. Tuwima 
oraz warsztaty filmowe łódzkiego studia Se-ma-for. Warto dodać, że w 2014 r. na zamku zorga-
nizowano 13 imprez, których organizatorem w większości przypadków było Gminne Centrum 
Kultury.

rysunek 6. Wyniki pomiaru liczby turystów odwiedzających zamek w Inowłodzu w wybranych dniach 2014 roku

Źródło: badania terenowe, opracowanie H. Koper.

Uzupełnieniem przedstawionych danych mogą być wyniki pomiaru ruchu turystycznego pro-
wadzone bezpośrednio na zamku w 2014 r. w wybrane dni lata (weekendowe i powszednie: 23 i 24 
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czerwca, 12 i 13 lipca, 6, 15 i 31 sierpnia, 3 września) w następujących przedziałach czasowych: 
rano (9.00–11.00), po południu (13.00–15.00) i wieczorem (16.00–18.00). W ciągu 8 dni pomiaro-
wych zanotowano łącznie 592 turystów, co dało średnią arytmetyczną 74. Można więc przyjąć, że 
poniżej tej liczby kształtuje się dzienny ruch turystyczny w dni powszednie, a powyżej w weeken-
dowe. Pomiar potwierdził, że w strukturze odwiedzających dominują turyści indywidualni (62%). 
Poza tym pokazał, że największa liczba turystów, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, 
zwiedza zamek w godzinach porannych, a najmniejsza – w godzinach wieczornych, tuż przed 
zamknięciem. Wyrównanie proporcji pomiędzy liczbą turystów indywidualnych a grupowych ob-
serwowano po godzinie 16.00 (rys. 6).

Zaprezentowane badania pokazują, że zrekonstruowany zamek przyczynił się nie tylko do 
zwiększenia liczby turystów w Inowłodzu i utrwalenia jego funkcji krajoznawczej, ale również 
do prowadzenia rejestracji ruchu turystycznego w tym obiekcie, co wcześniej nie miało miejsca. 
Przy wielu mankamentach pozyskiwania danych statystycznych w naszym kraju ta informacja jest 
niezwykle pozytywna.

ruch turystyczny w inowłodzu w świetle wywiadów z jego uczestnikami
W celu pokazania kolejnych zależności na płaszczyźnie oddziaływania zrekonstruowa-

nego zamku warto zaprezentować najważniejsze cechy ruchu turystycznego w świetle wywiadów 
z jego uczestnikami. W ankietowanej grupie (N = 85) 32 turystów wskazało, że Inowłódz odwie-
dzili już wcześniej, co najmniej 2–4 razy. Dużą część stanowiły osoby będące tutaj po raz pierwszy 
(1/3), zaś połowa badanej populacji po raz pierwszy zwiedzała zamek po jego oficjalnym udo-
stępnieniu w 2013 r. Prawie połowa turystów zadeklarowała, że w Inowłodzu spędziła lub miała 
zamiar spędzić mniej więcej jedną godzinę (rys. 7). Jedna trzecia stwierdziła, że poświęciła kilka 
godzin na zwiedzanie miejscowości. Tylko 6 osób zadeklarowało nocleg w Inowłodzu. Natomiast 
zwiedzanie zamku zajmowało turystom najczęściej jedną (44 osoby) lub pół godziny (35 osób).

 

 
 

Czas spędzony  
na zamku (N = 84) 

Czas spędzony 
w miejscowości (N = 83) 

rysunek 7. Długość czasu spędzonego przez turystów w miejscowości oraz na zamku 

Źródło: badania terenowe, opracowanie H. Koper.
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Turyści podawali motyw krajoznawczy jako główny powód przyjazdu do Inowłodza (67 
osób). Duża część stwierdziła, że byli tu przejazdem lub w odwiedzinach u rodziny albo znajo-
mych. Ich odpowiedzi wskazują, że Inowłódz dla turystów jest przystankiem, a nie głównym ce-
lem podróży. Zatrzymują się tu na krótko, przede wszystkim z powodów krajoznawczych. Można 
przypuszczać, że obecnie czas pobytu turystów znacznie się wydłużył w związku ze zwiedzaniem 
zrekonstruowanego obiektu. Wcześniej oglądanie ruin zamku przeciętnie mogło trwać ok. 15 min. 
Badania pokazały, że turystów w miejscowości należy zatrzymać na dłużej, a można ich do tego 
zachęcić odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą.

Ankietowanych turystów poproszono o wskazanie atrakcji turystycznych, które podczas 
pobytu w Inowłodzu zwiedzili lub planują zwiedzić. Na pierwszym miejscu wymienili kościół 
św. Idziego (73 osoby), a tylko 7 respondentów wskazało zamek jako główny cel przyjazdu. 
Odpowiedzi te świadczą o dużej niewiedzy turystów co do faktu, że zamek został zrekonstruowa-
ny, a zatem o jego słabej promocji, pomimo że Urząd Gminy na stronach internetowych umieścił 
o tym informację (szeroko rozbudowaną) oraz przy drogach wjazdowych do miejscowości stoją 
tablice informujące o tym wydarzeniu. Respondenci wymienili też inne atrakcje turystyczne przez 
nich zwiedzane, a zlokalizowane w okolicy Inowłodza, takie jak: Spała (59 turystów), rzeka Pilica 
(35 turystów), schrony kolejowe w Konewce (21 turystów) czy Spalski Park Krajobrazowy (19 
turystów). Te odpowiedzi poddają z kolei pomysł na opracowanie zintegrowanego obszarowego 
produktu turystycznego gminy, którego głównymi atrakcjami mogłyby być wymienione przez re-
spondentów obiekty.

Warto dodać, że ruch turystyczny do Inowłodza jest generowany przede wszystkim z woj. 
łódzkiego. Badania wykazały, że turyści z innych województw stanowią 1/4 ogółu odwiedzają-
cych. To pokazuje, że oddziaływanie zamku jak na razie jest wciąż regionalne5. Do tego krótki 
czas spędzony w obiekcie oraz miejscowości pozwalają domyślać się czynników powodujących 
taki stan rzeczy. Spośród nich trzeba wskazać słabo rozwiniętą infrastrukturę uzupełniającą usługi 
turystyczne, co sprzyja utrwalaniu dotychczasowych zachowań oraz aktywności turystów. 

Gmina zrekonstruowała zamek, dała nową przestrzeń turystyczną, nowy teren pod organizo-
wanie imprez kulturalnych i edukacyjnych, więc trzeba mieć nadzieję, że systematycznie będzie 
pokonywać negatywne czynniki oraz zależności utrudniające dalszy rozwój turystyki.

opinie mieszkańców o znaczeniu zrekonstruowanego zamku dla miejscowości
Dla turystów zamek jest przede wszystkim atrakcją turystyczną. Dla mieszkańców jest na-

tomiast elementem rodzimej kultury. Ponad połowa ankietowanych Inowłodzian (55%; N = 64) 
poproszona o ocenę wpływu rekonstrukcji zamku na życie osobiste wskazała odpowiedź pozy-
tywną. Wśród ankietowanych były osoby, które korzystały z biblioteki i domu kultury (25), brały 
udział w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych na zamku (24) oraz uznały, 

5 Latosińska i Włodarczyk (2015, s. 90–94) piszą o ponadregionalnym oddziaływaniu w związku z terytorialnym 
pochodzeniem uczestników uroczystości otwarcia zamku w 2013 r. Pomiar liczby samochodów na parkingach według 
województw pokazał, że wówczas nie było reprezentowane tylko jedno województwo (warmińsko-mazurskie).
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że urozmaica im czas wolny (22). Na pytanie o wpływ zrekonstruowanego obiektu na miejscowość 
w kontekście społecznym, gospodarczym i kulturalnym aż 58 respondentów (91%) odpowiedziało 
również pozytywnie. Dominowała jednak opinia o małym wpływie (27 osób; 42%), duży zauwa-
żyło 19 osób (30%), a bardzo duży – 12 (19%). Ci, którzy dostrzegli zmiany w miejscowości wyni-
kające z rekonstrukcji zamku, zostali poproszeni o ich ocenę w odniesieniu do wybranych zagad-
nień społeczno-gospodarczych w skali od 1 do 5 (1 – bardzo negatywny, 5 – bardzo pozytywny). 
Wyniki przedstawiono w tabeli 1 – w kontekście liczby udzielonych odpowiedzi oraz średniej 
arytmetycznej wystawionych ocen – co pokazało, że we wskazaniach respondentów nie ma raczej 
dużych różnic. Większość uznała, że rekonstrukcja zamku największy wpływ ma na edukację 
mieszkańców, atrakcyjność turystyczną miejscowości, wzrost ruchu turystycznego, promocję wsi, 
życie kulturalne oraz zachowania wolnoczasowe tubylców. Respondenci stwierdzili natomiast, że 
ten wpływ jest niewielki w kwestii powstania nowych miejsc pracy oraz zatłoczenia i hałasu w ich 
miejscowości. 

tabela 1. Wpływ rekonstrukcji zamku na wybrane zagadnienia życia społeczno-gospodarczego Inowłodza 
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Edukacja mieszkańców 55 34 20 1 0 0 4,60
Atrakcyjność turystyczna wsi 55 33 20 2 0 0 4,56
Promocja Inowłodza 54 33 18 4 0 0 4,55
Wielkość ruchu turystycznego we wsi 55 27 27 1 0 0 4,47
Czas wolny mieszkańców 53 25 24 4 0 0 4,39
Życie kulturalne Inowłodza 54 25 25 4 0 0 4,38
Lokalny patriotyzm 38 12 15 10 1 0 4,00
Integracja mieszkańców i turystów 52 14 24 13 1 0 3,98
Estetyka Inowłodza 48 15 15 17 1 0 3,92
Ruch samochodowy w Inowłodzu 32 0 4 20 7 1 3,84
Gospodarka Inowłodza 45 11 18 12 4 0 3,80
Lokalny folklor i tradycja 27 6 8 13 0 0 3,74
Inwestycje w Inowłodzu 49 11 18 15 5 0 3,71
Działania władz lokalnych 46 8 16 11 11 0 3,46
Nowe miejsca pracy w Inowłodzu 48 5 13 23 7 0 3,33
Zatłoczenie i hałas w Inowłodzu 40 1 10 22 7 0 3,12
Nowe parkingi w Inowłodzu 40 2 9 16 13 0 3,00

Źródło: badania terenowe, opracowanie H. Koper.
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Z opinii ankietowanych mieszkańców wynika, że rekonstrukcja obiektu raczej nieznacznie 
wpłynęła na życie społeczno-gospodarcze Inowłodza, jednak ogólnie odegrała pozytywną rolę 
w jego funkcjonowaniu. Najbardziej wpłynęła na turystyczny wizerunek wsi, rozwój życia kultu-
ralnego oraz urozmaicenie czasu wolnego mieszkańców.

Profil semantyczny na rysunku 8 przedstawia opinie mieszkańców i turystów o zamku, a tak-
że o jego znaczeniu dla miejscowości. Obie grupy uważają, że zamek jest zdecydowanie atrakcyjny, 
przy czym turyści wystawili wyższą ocenę (średnia 4,39) niż mieszkańcy (4,03). Obie grupy sądzą, 
że największymi atutami obiektu są: położenie w ciekawej okolicy (m.in. sąsiedztwo Spały), łatwa 
dostępność komunikacyjna, estetyka i szeroko rozumiana atrakcyjność budowli. Najsłabiej nato-
miast ocenili jego promocję. Obie grupy respondentów uznały, że zamek w obecnej formie zdecy-
dowanie podnosi atrakcyjność turystyczną Inowłodza, co sprzyja wzrostowi ruchu turystycznego. 

 

rysunek 8. Opinie mieszkańców (N = 64) i turystów (N = 85) o zrekonstruowanym zamku w Inowłodzu

Źródło: badania terenowe, opracowanie H. Koper.

Warto zaznaczyć, że mieszkańcy ocenili zamek głównie przez pryzmat jego przydatności 
dla potrzeb lokalnej społeczności, dostrzegając jednocześnie jego funkcje turystyczne. Należy 
podkreślić, że inowłodzianie są przyzwyczajeni do turystów oraz pozytywnie do nich nastawieni 
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(75%; 48 respondentów). W wywiadach nikt nie ujawnił negatywnego nastawienia. Jako główne 
korzyści z obecności turystów wskazywali oni aspekty ekonomiczne dla wsi i gminy oraz akty-
wizację władz lokalnych. W ich odpowiedziach znamienne jest to, że w przewidywanym wzroście 
ruchu turystycznego wynikającym z rekonstrukcji zamku nie dostrzegają bezpośrednich szans 
dla siebie, np. w idei założenia lub rozwoju własnej działalności (przedsiębiorczości) związanej 
z turystyką. Profitów upatrują jakby „obok”, czyli ogólnie dla miejscowości lub gminy. Być może 
wzrastający ruch turystyczny oraz uwolnienie komercji turystyki na zamku zmieni to podejście.

Wnioski
Badania terenowe pozwoliły poznać zależności istniejące na płaszczyźnie oddziaływania zre-

konstruowanego zamku na miejscowość Inowłódz oraz na ruch turystyczny w niej zachodzący. 
Najogólniej można je sformułować następująco:

1. Rekonstrukcja oraz adaptacja średniowiecznego zamku do nowych funkcji stały się 
czynnikami wyraźnie podnoszącymi atrakcyjność turystyczną Inowłodza i zmieniły 
dotychczasową skalę i strukturę ruchu turystycznego. Ponadto, przyczyniły się do jego 
rejestracji, dając tym samym szanse na realne prognozowanie dalszego rozwoju. Ruiny 
zamku jeszcze przed odbudową stanowiły walor turystyczny, ale dopiero ich rekonstrukcja 
sprawiła, że stały się one (aktualnie) drugim, obok kościoła św. Idziego, symbolem 
turystycznym miejscowości. 

2. Wpływ rekonstrukcji zamku na dotychczasową bazę noclegową i gastronomiczną 
wsi należy jednak uznać za niewielki ze względu na powstanie w pierwszym roku od 
otwarcia zaledwie pojedynczych obiektów, a wraz z tym nielicznych nowych miejsc pracy. 
Rekonstrukcja ta wywarła natomiast znaczący wpływ w sferze kulturalno-edukacyjnej 
pełnionej przede wszystkim dla mieszkańców. 

3. Zależności występujące na płaszczyźnie oddziaływania zrekonstruowanego zamku na ruch 
turystyczny wynikają także z faktu „uwięzionej” przepisami unijnymi komercjalizacji usług 
turystycznych. Wiąże się to z dwiema strefami, jakie można wydzielić w nowej przestrzeni 
turystycznej zrekonstruowanego zamku: nieskomercjalizowaną i skomercjalizowaną. 
Obecnie strefy te różnią się biegunowym zaangażowaniem w komercjalizację turystyki 
ich decydentów. W 2018 r. może to się jednak zmienić i pójść w kierunku konkurowania 
w procesie komercjalizacji turystyki w obu dziś zarysowanych strefach.

Należy podkreślić, że nowa przestrzeń turystyczna, jaka pojawiła się w Inowłodzu w związku 
z rekonstrukcją zamku, powstała na tzw. starym korzeniu. W przewodnikach turystycznych co naj-
mniej od dziesięcioleci obiekt ten był opisywany, a mieszkańcom znany od zawsze. Teraz jednak, 
kiedy przyjeżdża turysta, widzi całkiem inny obiekt, a wraz z nim inną przestrzeń turystyczną, 
którą może skonfrontować we własnej pamięci albo jeżeli jest pierwszy raz – z dawnymi fotogra-
fiami na muzealnej wystawie. Dla turysty jest to więc nowa przestrzeń, bo widziana pierwszy raz 
albo w nowej, innej odsłonie. Dla organizatorów/aktorów tej przestrzeni jest ona również nowa 
zarówno w aspekcie fizjonomii, jak i pełnionych funkcji. 
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Wpływ zrekonstruowanego średniowiecznego zamku na ruch turystyczny w miejscowości inowłódz w województwie łódzkim 

Zamek w Inowłodzu jest przykładem obiektu, który otrzymał nowy kształt, fizjonomię, funk-
cje i przeznaczenie, a wraz z tym nową przestrzeń turystyczną. Taka przestrzeń nie musi zatem 
powstawać wyłącznie na surowym korzeniu i być kształtowana od podstaw. Ważne, aby z tą prze-
strzenią identyfikowali się mieszkańcy, a w ruchu turystycznym upatrywali profitów dla siebie 
i swojej miejscowości.
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the impAct oF reconstructeD meDieVAl cAstle on tourism 
in inoWłóDz (łóDŹ region)

Keywords tourism, new tourism space, reconstruction, castle, village

Abstract Casteles have long been a subject of scientific research, including geography of tourism. Due to 
the official opening of the reconstructed, medieval castle in Inowłódz (Łódź region) in June 2013, 
it was decided to analyze its meaning. The paper attempts to determine the relationship between 
reconstructed castle and its impact on tourism in Inowłódz in the first year of its use. 
At the beginning the tourist attractiveness of Inowłódz, according to selected valorisations was 
described. Furthermore, a brief history of the reconstruction and its current use concerning tourist, 
educational and cultural functions was discussed. It was pointed out that the reconstruction 
contributed to creating new tourism space, where tourism commercialization processes occur in the 
surrounding of the castle. Then, on the bases of research, the size and the structure of tourism were 
presented. Subsequently, the opinions of tourists and locals about tourism development in Inowłódz 
were presented. 
The research shows that in the first year of use of the castle the extensive impact on tourism can be 
observed. It was revealed that the reconstruction of the castle causes specific effects and relationships 
on different levels. The findings and research results can be useful for similar activities concerning 
reconstructions of historic buildings in the country. 

Translated by Justyna Mokras-Grabowska
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Słowa kluczowe Arłamów, hotel, Pogórze Przemyskie, ruch turystyczny

Streszczenie Arłamów na Pogórzu Przemyskim jest jednym z najbardziej znanych ośrodków wypo-
czynkowych w woj. podkarpackim. Jego historia sięga odległych czasów PRL. Przez lata 
był obiektem zamkniętym, dostępnym tylko dla ówczesnych elit. Po 1989 r. był nieco 
zapomniany i wymagający remontu. Zmiana właściciela i dopływ kapitału rozpoczę-
ły okres znacznych inwestycji. Działania te były szeroko komentowane w branży tury-
stycznej w regionie. Wielu wątpiło w sukces ekonomiczny tej inwestycji, jednak obecnie 
obiekt ten należy do najnowocześniejszych w woj. podkarpackim i cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem gości z Polski i z zagranicy. „Wyjątkowy hotel w wyjątkowym 
miejscu” – to jedna z najczęściej pojawiających się opinii na temat kompleksu.
Celem opracowania jest przedstawienie przemian, jakie dokonały się w ośrodku wypo-
czynkowym w Arłamowie, oraz ich wpływu na ruch turystyczny.
Badania pokazują, że inwestycja w przebudowę ośrodka wypoczynkowego w Arła-
mowie była dobrym pomysłem. Znacznie zwiększyła się liczba gości (od 5570 średnio 
w roku w latach 1999–2009 do ponad 33 tys. w 2014 r.) oraz polepszył się stopień wyko-
rzystania pokoi (z 34,7% w latach 2005–2009 do 50,8% w 2014 r., a w lipcu 2014 r. nawet 
do 85,2%). Udało się połączyć luksus hotelu o standardzie czterech gwiazdek z dzikością 
Pogórza Przemyskiego. Zachowano niektóre elementy, które nawiązują do czasów PRL 
i są atrakcją turystyczną (np. pokój Lecha Wałęsy), ale zadbano równocześnie o rozbudo-
wę strefy spa, zaplecza rekreacyjnego itp.

Wprowadzenie
Województwo podkarpackie dysponuje znaczącym potencjałem turystycznym, o czym świad-

czy m.in. czwarta lokata pod względem odsetka powierzchni prawnie chronionej o szczególnych 
walorach przyrodniczych. Znacznie gorsze miejsce zajmuje ten region pod względem infrastruktu-
ry turystycznej (np. 14. w kategorii szlaki turystyczne na 100 km2 powierzchni ogólnej). Niestety, 
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w przypadku kluczowych zdaniem autorów wskaźników, tj. np. korzystających z turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania na 1000 ludności oraz odsetka turystów zagranicznych 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania, woj. podkarpackie zajmuje odległe (odpowiednio 13. 
i 13.–14.) lokaty (Turystyka…, 2014).

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w turystycznej bazie noclegowej woj. podkarpackiego. 
Zwiększyła się znacząco liczba obiektów i miejsc noclegowych oraz ich standard. Zmiany dotyczą 
również hoteli.

Hotel w Arłamowie łączy w sobie tradycje doskonale położonego, starego ośrodka wypo-
czynkowego z czasów PRL z nowoczesnością, bardzo wysokim standardem po gruntownej prze-
budowie i bardzo interesującą ofertą usług dodatkowych. Celem opracowania jest przedstawienie 
przemian, jakie dokonały się w ośrodku wypoczynkowym w Arłamowie (Pogórze Przemyskie), 
oraz próba pokazania ich wpływu na ruch turystyczny.

Zastosowano metodę monograficzną polegającą na wieloaspektowej charakterystyce przed-
miotu badań (Runge, 2007). Wykorzystano wyniki obserwacji, zgromadzone dane ilościowe i ja-
kościowe, a także literaturę. Artykuł nawiązuje do znaczących zmian, jakie zaszły w ostatnich la-
tach w branży hotelarskiej w Polsce (Firlej, Spychalska, 2015). Z drugiej strony badania te wpisują 
się w problematykę uwarunkowań ruchu turystycznego, która jest ważnym przedmiotem badań 
geograficznych (Zajadacz, 2008).

tradycje turystyczne Arłamowa
Arłamów to nazwa wsi, która niegdyś istniała na Pogórzu Przemyskim, u podnóża Suchego 

Obycza (618 m n.p.m.). Teren ten należy do najcenniejszych przyrodniczo w woj. podkarpackim. 
Jest to pogranicze dwóch ważnych obszarów chronionych: Parku Krajobrazowego Gór Słonnych 
i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Słyną one z bogactwa flory i fauny (występują tu 
m.in. niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, jelenie, orły przednie, orliki krzykliwe, puchacze), odkry-
wek fliszu karpackiego i śladów dawnych wsi w postaci fundamentów domostw, przydrożnych ka-
pliczek oraz drzew i krzewów owocowych (Staszewski, Szarek, 2010). W bezpośredniej bliskości 
kompleksu wypoczynkowego w Arłamowie znajduje się leśno-krajobrazowy rezerwat przyrody 
„Turnica”. Zajmuje on powierzchnię 151,85 ha, a przedmiotem ochrony jest fragment puszczy jo-
dłowo-bukowej w paśmie Turnicy (Pogórze Przemyskie) (Marszałek, 2005).

O randze walorów przyrodniczych świadczą plany utworzenia na tym terenie parku narodo-
wego. Profesor Z. Mirek w 2013 r. w piśmie skierowanym do decydentów w imieniu uczestników 
konferencji „Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” pisał: 
„Obszar, o którym mowa, w znaczącej swej części zachował charakter reliktowej puszczy karpac-
kiej, niereprezentowany w takim kształcie w żadnej innej części naszych gór” (Mirek, 2012–2013).

Według tradycji wieś Arłamów istniała już w czasie panowania książąt ruskich, a pod koniec 
XV w. została ponownie lokowana na prawie wołoskim. Jej dzieje były bardzo niespokojne, co jest 
charakterystyczne dla terenów karpackiego pogranicza. W 1921 r. istniały tu 144 domy zamiesz-
kane przez 897 mieszkańców, w tym 873 wyznania greckokatolickiego, 9 rzymskokatolickiego 
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i 15 mojżeszowego. Większość z nich została wywieziona w 1946 r. do ukraińskiej części ZSRR, 
a ostatnie 216 osób wysiedlono w ramach akcji „Wisła” na tereny przyłączone do Polski po II woj-
nie światowej (Kryciński, 1997).

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. realizowano na tym terenie dużą jak na owe czasy i miej-
sce inwestycję. Rozpoczęto budowę ośrodka wypoczynkowego przeznaczonego dla Urzędu Rady 
Ministrów. Decyzję podjął premier Józef Cyrankiewicz. Do prac zaangażowano 350 osób, w tym 
specjalistów z Austrii, Włoch i Szwajcarii. W 1973 r. podjęto również decyzję o wybudowaniu za-
cisznej enklawy dla dygnitarzy gustujących w myślistwie. Rozpoczęto budowę ośrodka łowiecko-
-wypoczynkowego dla Urzędu Rady Ministrów w położonej niedaleko Trójcy. Na południowych 
stokach góry Jaworów powstały 4 dwupiętrowe wille na 34 miejsca noclegowe. Budowali je górale 
z Podhala (Potaczała, 2012).

Arłamów nosił kryptonim „W-2”. Jego istnienie nie było dla miejscowej ludności tajemnicą, 
ponieważ w latach 1967–1969 wiele osób z okolicznych miejscowości zatrudniano przy jego bu-
dowie. Jednak nazwa ta nie występowała w oficjalnej prasie, a miejscowość nie była zaznaczona 
na ogólnodostępnych mapach. Dlatego też generalnie społeczeństwo ówczesnej Polski nie zdawało 
sobie sprawy z istnienia tego miejsca (Surdej, 2009).

Teren tej rządowej posiadłości ze względu na wystawny i dość swobodny styl, w jakim par-
tyjni przywódcy spędzali tam czas, nazywano „czerwonym księstwem” (Bereza, 2009) lub „pań-
stwem arłamowskim” (Potaczała, 2012).

Ośrodek Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie otoczono metalową siatką zwieńczoną drutem 
kolczastym. Przy drogach dojazdowych wystawiono posterunki wojskowe zatrzymujące wszyst-
kie pojazdy do kontroli. W okolicy wybudowano niewielkie lotnisko, na którym mogły lądować 
małe odrzutowce (Surdej, 2009). Był on nawet zabezpieczany pod względem kontrwywiadow-
czym. Chroniono go przed zainteresowaniem przyjeżdżających na Pogórze Przemyskie turystów 
z Polski i z zagranicy. Działania były też prowadzone w kierunku minimalizowania negatywnych 
reakcji mieszkańców związanych z powiększaniem terenu ośrodka. Arłamów był też jednym z 3 
(obok Nowego Łupkowa i Ucherzec) ośrodków internowania w Bieszczadach. Przetrzymywany 
był w nim Lech Wałęsa (Chmielowiec, 2009).

Ośrodek w Arłamowie zajmował powierzchnię 30 tys. ha ogrodzonych i dodatkowo 40 tys. ha 
poza ogrodzeniem. Obfitował w dzikie zwierzęta. Zajmował się nimi łowczy. Do jego obowiąz-
ków należało prowadzenie szeroko pojętej gospodarki łowieckiej, czyli dokarmianie zwierząt, dba-
nie o łowiska i wyszukiwanie dla zagranicznych myśliwych dorodnych jeleni (Potaczała, 2012). 
Ośrodek słynął z luksusów i cieszył się uznaniem przebywających w nim gości.

Rok 1989 przyniósł ze sobą zmiany również w Arłamowie. W 1991 r. został on przekaza-
ny samorządowi gminnemu Ustrzyk Dolnych, a w 1996 r. sprzedano go Fabryce Urządzeń 
Mechanicznych KAMAX S.A. z Kańczugi (Białkowski, Sadecki, 2014). W 1991 r. obiekt dyspono-
wał 40 miejscami noclegowymi, a z czasem liczba ta zwiększyła się do 120. Właściciel Arłamowa 
podjął decyzję o stworzeniu w tym miejscu wielofunkcyjnego kompleksu turystycznego. Inwestycja 
była realizowana przez powołaną w tym celu firmę Hotel Arłamów SA (Arłamów…).
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Hotel Arłamów w strukturze hotelarskiej woj. podkarpackiego
Obecnie kompleks w Arłamowie składa się z dawnego obiektu Urzędu Rady Ministrów, który 

po modernizacji i generalnym remoncie przyjął nazwę „Rezydencja”, oraz z Hotelu Arłamów – 
nowej inwestycji o standardzie czterech gwiazdek. Obie części są połączone ze sobą podziemnym 
przejściem. Własna elektrociepłownia na biomasę w technologii tzw. trójgeneracji zapewnia funk-
cjonowanie ośrodka w trudnym, górskim terenie (rys. 1). Kompleks jest też ważnym pracodawcą 
w regionie – pracuje tu 240 osób (Arłamów…).

rysunek 1. Kompleks Arłamów po rozbudowie

Źródło: materiały wewnętrzne Działu Sprzedaży i Marketingu Hotelu Arłamów SA.

Zdaniem Piotra Korczaka – prezesa zarządu spółki Hotel Arłamów SA z siedzibą w Arłamowie 
– do najważniejszych atutów kompleksu należą:

a) 254 komfortowe pokoje (w tym 20 apartamentów), co pozawala przyjąć jednocześnie 700 
osób;

b) 3 restauracje, kawiarnia, bar i night club z kręgielnią oraz salą bilardową;
c) strefa spa & wellness z 16 gabinetami zabiegowymi, basenem wewnętrznym i zewnętrz-

nym basenem termalnym, grotami śnieżnymi i lodowymi, saunami, banią ruską, jacuzzi, 
łaźniami parowymi, aloesowymi, osmańskimi i aromatycznymi oraz innymi atrakcjami;

d) kompleks konferencyjny o łącznej powierzchni niemal 4 tys. m2 wyposażony w najnowo-
cześniejszy sprzęt audiowizualny;

e) kompleks sportowy z pełnowymiarową, wielofunkcyjną halą sportową, siłownią, salą fit-
ness, strzelnicą sportową, ścianą wspinaczkową, 9-dołkowym polem golfowym i innymi 
atrakcjami;
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f) kompleks jeździecki ze stadniną koni i krytą ujeżdżalnią;
g) kompleks narciarski z 2 wyciągami i 3 trasami zjazdowymi oraz szkołą narciarską i wy-

pożyczalnią sprzętu;
h) własne lądowisko dla samolotów i heliport;
i) Ośrodek Myśliwski w Trójcy (Arłamów…).
Do tej imponującej listy należy jeszcze dodać wyjątkową lokalizację w jednym z najpiękniej-

szych i najcenniejszych przyrodniczo zakątków Polski.
Inwestycję tę z punktu widzenia gospodarki turystycznej należy uznać za ważną dla regionu. 

Na bardzo atrakcyjnym terenie powstał obiekt, który swobodnie może konkurować z innymi hote-
lami w Polsce, a nawet w Europie. Inwestycja ta wpisuje się w tendencje zmian na rynku usług ho-
telarskich w woj. podkarpackim. Od kilkunastu lat można tam zaobserwować systematyczny spa-
dek udziału hoteli o standardzie niskim (jednogwiazdkowych i dwugwiazdkowych) oraz wzrost 
udziału hoteli o standardzie średnim i wysokim (trzy-, cztero-, pięciogwiazdkowych) (rys. 2).

Wysoki standard pozwala na przyciągnięcie klientów zamożnych, w tym obcokrajowców, 
których udział w strukturze ruchu turystycznego województwa jest w dalszym ciągu zbyt mały. 
Z kolei bogata oferta pozwala na wydłużenie sezonu turystycznego, co również jest niezmiernie 
istotne dla regionu. Warto też zaznaczyć, że większość hoteli o najwyższym standardzie w woj. 
podkarpackim znajduje się w aglomeracji rzeszowskiej i innych dużych miastach. Obiekt tego typu 
zlokalizowany na terenach wypoczynkowych to w dalszym ciągu jeszcze rzadkość.

Szczególnie należy podkreślić wagę bogatej oferty spa & wellness. Przeprowadzone na 
Dolnym Śląsku badania pokazują, że wpływa ona na wydłużenie sezonu, powoduje zwiększe-
nie weekendowego obłożenia, podwyższa cenę za pokój oraz zachęca do przybycia nowych gości 
(Rapacz, Mroczek-Czetwertyńska, 2014).
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rysunek 2. Udział hoteli w woj. podkarpackim w latach 2000–2015 według ich standardów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Oddziału Turystyki w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
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przemiany i struktura ruchu turystycznego w Arłamowie
Rozbudowa ośrodka w Arłamowie i podniesienie jego standardu wpłynęły na zmiany w ruchu 

turystycznym. W latach 1999–2009 wypoczywało w nim średnio ok. 5570 osób w roku (od 3365 
osób w 1999 r. po 7318 osób w 2005 r.), a w 2014 r. zanotowano w nim 33 261 gości, co daje prawie 
6-krotny wzrost.

Wyraźnie zwiększyło się również obłożenie obiektu, z 34,7% w latach 2005–2009 do 50,8% 
w 2014 r. Szczególnie duży wzrost można zauważyć w miesiącach letnich (rys. 3). W sierpniu 
wartości wzrosły od 36,4 do 78,7%, a w lipcu od 32,3 aż do 85,2%. Należy to tłumaczyć głównie 
większą ofertą usług dodatkowych przygotowanych dla klientów.
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rysunek 3. Obłożenie pokoi Ośrodka w Arłamowie w latach 2005–2009 i Hotelu Arłamów w roku 2014 

(wg miesięcy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Wypoczynkowego „Arłamów” SA oraz Hotelu Arłamów.

Większość klientów obiektu to uczestnicy konferencji (52%) (rys. 4). Klienci indywidualni 
stanowią 40,4%, a korzystający z pakietów specjalnych – 7,6%. Uczestnicy konferencji mają duży 
udział w strukturze klientów wiosną (szczególnie w maju – 73,8% i w czerwcu – 71%) oraz jesienią 
(głównie we wrześniu – 78,4%, październiku – 69,3% i listopadzie – 63,9%). Klienci indywidualni 
dominują w miesiącach letnich – wakacyjnych (w lipcu 68,5%, a w sierpniu nawet 88,6%) oraz 
w lutym – w czasie ferii zimowych (56,2%), a także w grudniu – okresie wyjazdów świąteczno-no-
worocznych (66,2%). Największy odsetek gości przyjeżdżających w ramach pakietów specjalnych 
notowany jest w marcu (24%), styczniu (18,8%) i lipcu (18,1%).

Należy też zwrócić uwagę na jakość usług oferowanych w badanym obiekcie. W swoisty spo-
sób postrzegają ją sami klienci, określając ją jako różnicę między oczekiwaniami w stosunku do 
usługi a subiektywną oceną tej, którą otrzymali. Porównują ją też z akceptowaną przez siebie ceną 
za usługę (Szostak, 2008). Oceny dokonywane przez klientów za pośrednictwem portali rezerwacji 
są wysokie. Trivago Rating IndeksTM na podstawie 642 znalezionych opinii wystawił temu obiek-
towi ogólną ocenę 88/100 (http://www.trivago.pl). Klienci portalu Booking.com oceniają ośrodek 
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na 9,2/10 (październik 2015 r.). Na podstawie 282 opinii wystawionych przez Polaków i obco-
krajowców najwyżej oceniono komfort (9,6), czystość (9,5), lokalizację (9,4), udogodnienia (9,4), 
a nieco słabiej personel (8,7) i stosunek jakości do ceny (8,2) (http://www.booking.com).
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rysunek 4. Struktura gości w Hotelu Arłamów w 2014 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Hotelu Arłamów.

Analiza wpisów, które zostały umieszczone na portalu Booking.com przez 100 klientów 
Hotelu Arłamów od października 2014 r. do października 2015 r., pozwoliła uzyskać bardziej 
szczegółową wiedzę na temat tych cech hotelu, które zyskały szczególne uznanie lub spotkały się 
z dezaprobatą turystów.

Wpis o charakterze tylko pozytywnym (+) zdecydowało się umieścić 36% klientów, tylko 
negatywnym (–) – 14%, a zarówno pozytywny, jak i negatywny (+ i –) – 50% osób korzystających 
z oferty hotelu. Należy jednak zaznaczyć, że niezależnie od charakteru wpisu towarzyszyły one 
generalnie wysokim ocenom (rzędu ponad 9/10). Tak więc należy je traktować jako dodatkową 
informację do pozytywnej oceny, która wskazuje na to, co szczególnie się podobało, lub na to, jaki 
mankament dostrzegli oceniający. Świadczy o tym jeden z wpisów: „Pobyt w tym hotelu był dla 
mnie bajką. Naprawdę wszystko na bardzo wysokim poziomie. Postawiłam jednak napisać kilka 
uwag tylko dla polepszenia jakości usług bo ogólnie rzecz biorąc wszystko rewelacja” (http://www.
booking.com).

Największym uznaniem wśród klientów cieszyła się lokalizacja Hotelu Arłamów (49%), w tym 
wyjątkowe położenie obiektu, piękno tego miejsca oraz wspaniałe widoki (rys. 5). Doceniono też 
bogate zaplecze rekreacyjne (45%), w tym basen (szczególnie zewnętrzny). Klienci chwalili wyso-
ki standard obiektu (30%), zwracając uwagę na nową, ładną bryłę Hotelu, czystość, bogate wypo-
sażenie, duże pokoje oraz generalnie komfort i luksus. Wiele pozytywnych opinii dotyczyło wyży-
wienia (23%), personelu (16%) (zaangażowanego, miłego i profesjonalnego), strefy spa i wellness 
(12%), a także całokształtu (12%) i innych.
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rysunek 5. Pozytywne oceny turystów dotyczące Hotelu Arłamów (październik 2014 – październik 2015)

Źródło: opracowano na podstawie danych z portalu Booking.com (http://www.booking.com).

Negatywne wypowiedzi dotyczyły głównie wyżywienia (25%), które zdaniem oceniających 
było słabej jakości, zbyt drogie i monotonne (rys. 6). Pojawiły się też uwagi do pracy personelu 
(12%), który bywał określany jako niekompetentny i niemiły (kelnerzy). Niepochlebne wypowie-
dzi dotyczyły również zaplecza rekreacyjnego (8%) – najczęściej w kontekście zbyt małego basenu 
zewnętrznego, braku pewnych elementów wyposażenia pokoi lub ich niesprawności (7%), zbyt 
wysokich cen (6%) – szczególnie usług dodatkowych, słabej dostępności usług (6%) – m.in. dłu-
gich kolejek w recepcji i braku miejsc do ruskiej bani, a także braku planów hotelu i map okolicy 
(4%) i innych (13%).
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rysunek 6. Negatywne oceny turystów dotyczące Hotelu Arłamów (pażdziernik 2014 – październik 2015)

Źródło: opracowano na podstawie danych z portalu Booking.com (http://www.booking.com).
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Tak jak zaznaczono wcześniej, materiał ten należy traktować jedynie jako dodatkowe infor-
macje, pamiętając, że obiekt uzyskał od klientów bardzo wysoką średnią ocenę.

podsumowanie
Pogórze Przemyskie to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych obszarów w woj. podkar-

packim, a nawet w skali Karpat Polskich. Świadczą o tym zarówno opinie turystów, jak i specjali-
stów. Z drugiej jednak strony funkcja turystyczna nigdy nie rozwinęła się tam do tego stopnia, żeby 
określić go mianem ważnego regionu turystycznego. Świadczą o tym m.in. opracowania z lat 70, 
w których Mileska (1973–1978) nie zaliczyła tego terenu ani do istniejących, ani do potencjalnych 
regionów wypoczynkowo-turystycznych. Główną przyczyną był niedobór turystycznej bazy noc-
legowej. Na mapie zagospodarowania turystycznego z tego okresu opracowanej przez Rogalewską 
(1973–1978) widnieje szeroki pas między Sanokiem, Leskiem, Myczkowcami, Soliną i Ustrzykami 
Dolnymi na południu a Przemyślem, Krasiczynem i innymi miejscowościami w dolinie Sanu na 
północy, w którym nie zaznaczono żadnych obiektów zagospodarowania turystycznego.

Współczesne badania wskazują na to, że Pogórze Przemyskie jest w dalszym ciągu odwiedza-
ne przez niewielu turystów (Badania…, 2009). Tym bardziej cenne są wszystkie inwestycje, które 
sprawiają, że staje się ono jeszcze bardziej atrakcyjne.

Przeprowadzone badania pokazują, że inwestycja w przebudowę Ośrodka Wypoczynkowego 
w Arłamowie była dobrym pomysłem. Znacznie zwiększyła się liczba gości oraz polepszył się 
stopień wykorzystania pokoi. Udało się połączyć luksus hotelu o standardzie czterech gwiazdek 
z dzikością Pogórza Przemyskiego. Zachowano niektóre elementy, które nawiązują do czasów PRL 
i są atrakcją turystyczną (np. pokój Lecha Wałęsy), ale zadbano równocześnie o rozbudowę strefy 
spa, zaplecza rekreacyjnego i itp.

Przemiany, które dokonały się w Arłamowie, należy z ekonomicznego punktu widzenia oce-
nić pozytywnie. W regionie powstał nowy obiekt o wysokim standardzie, który w krótkim czasie 
znalazł uznanie wśród turystów.
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trAnsitions oF ArłAmóW resort AnD their inFluence 
on tourist ActiVity

Keywords Arłamów, hotel, Przemyskie Foothills, tourist activity

Abstract Arłamów at Przemyskie Foothills is one of the best well known resorts in Podkarpackie Province. 
Its history dates back to old communist times. For years it was a restricted area, available only for 
VIP’s of that times. After 1989 it was somewhat forgotten and needed renovation. When the new 
owner showed up with some capital, the period of significant investments started. Those actions 
were widely discussed in local tourist industry. Many doubted in its economical success. However, 
currently it is one of the most up-to-date resorts in Podkarpackie Province among guests from 
Poland and abroad. “Remarkable hotel in a magnificent place” – this is one of the most common 
opinions about the resort.
The main aim of this article is to present changes which occurred in Arłamów resort and their 
influence on tourism.
Research shows that investment in rebuilding was a good idea. To start with the number of guests 
has increased (from the average of 5570 during the years 1999–2009 to over 33 000 in 2014) and % 
of room bookings has gone up (from 34,7% during the years 2005–2009 to 50,8% in 2014, and even 
85,2% in July of 2014). Luxury of four star hotel has been successfully connected with wilderness of 
Przemyskie Foothills. Surprisingly, some elements which were connected with communism times 
remained (for example: Lech Walesa room) and have become a tourist attraction. At the same time 
SPA area was enlarged as well as other recreation facilities.

Translated by Krzysztof Szpara
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Słowa kluczowe atrakcyjne turystycznie państwa świata, podróż turystyczna, bezpieczeństwo ruchu 
drogowego

Streszczenie Najczęściej odwiedzane przez turystów kraje świata cechuje znaczna liczba obiektów 
kulturowych, szeroki dostęp do usług sektora T&T, dobra infrastruktura turystyczna, 
dostępność usług medycznych. Poza wymienionymi czynnikami istotnym elementem 
wpływającym obecnie na atrakcyjność danego kraju stał się poziom bezpieczeństwa 
państwa. Pomimo wielu wypadków i katastrof lotniczych, kolejowych czy samochodo-
wych problem bezpieczeństwa w transporcie nie jest czynnikiem istotnym przy wyborze 
danego kraju jako miejsca docelowej podróży turystycznej. Opierając się na światowych 
raportach, w artykule zestawiono najbardziej atrakcyjne kraje świata, zaprezentowano 
istotne czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych krajach oraz 
przeanalizowano jego poziom. 

Wprowadzenie
Decyzje o wyjazdach w celach turystycznych podejmowane są przy uwzględnieniu szeregu 

czynników, wśród których ważne miejsce zajmują kwestie związane z wyborem środka transportu. 
W przypadku niektórych podróży turysta zmuszony jest do korzystania np. z transportu lotnicze-
go (podróże przez ocean) czy transportu kolejowego lub drogowego (brak transportu lotniczego). 
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Jeśli możliwy jest wybór środka transportu, to problemy związane z podróżą turystyczną dotyczą 
najczęściej czasu przejazdu, jego kosztu, komfortu podróży czy możliwości zwiedzania atrakcyj-
nych miejsc w trakcie przejazdu do destynacji. Wybierając środek transportu, żaden turysta nie 
analizuje stanu bezpieczeństwa w transporcie i nie podejmuje na tej podstawie decyzji o wyborze 
miejsca pobytu. Z drugiej strony prezentowane opracowania i raporty dotyczące atrakcyjności 
danego kraju pod względem turystycznym nie podejmują problemu bezpieczeństwa w transporcie, 
w szczególności ruchu drogowego, w sposób bezpośredni. Odnoszą się natomiast m.in. do kwestii 
stanu infrastruktury, liczby przewoźników, gęstości dróg.

W świetle powyższego celem artykułu jest próba rozpoznania i oceny stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym krajach świata. Państwa 
najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym cechuje znaczny ruch turystycznych. Biorąc 
pod uwagę istotny udział transportu samochodowego w jego obsłudze, kwestia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i poprawy jego stanu jest ważna, gdyż ma wpływ na uczestników ruchu drogo-
wego, jakim są turyści. 

charakterystyka atrakcyjnych turystycznie państw świata 
Na podstawie Raportu Światowego Forum Ekonomicznego opublikowanego w 2013 r. 

w pierwszej dziesiątce najatrakcyjniejszych państw świata znalazły się: Szwajcaria (1), Niemcy (2), 
Austria (3), Hiszpania (4), Wielka Brytania (5), USA (6), Francja (7), Kanada (8), Szwecja (9), 
Singapur (10) (The Travel…). W tym zestawieniu znalazło się aż 7 państw europejskich. Duża 
popularność krajów europejskich może wynikać z posiadanego potencjału, na który składają się 
obiekty dziedzictwa kulturowego, dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, możliwość prze-
mieszczania się pomiędzy poszczególnymi krajami bez konieczności dokonywania formalności 
celno-wizowych oraz znaczna liczba organizowanych wystaw, targów i konferencji o znaczeniu 
globalnym (The Travel…).

We wszystkich z wymienionych powyżej krajów w latach 2011–2013 liczba turystów przyjeż-
dżających wzrastała (ruch turystyczny międzynarodowy) (tab. 1). 

tabela 1. Turystyka międzynarodowa – liczba odwiedzających w latach 2011–2013

Kraj
Rok

2011 2012 2013
Austria 23 012 000 24 151 000 24 818 000 
Francja 81 550 000 83 051 000 84 726 000
Hiszpania 56 177 000 57 464 000 60 661 000 
Kanada 16 014 000 16 344 000 16 590 000 
Niemcy 28 374 000 30 411 000 31 545 000 
Singapur 10 390 000 11 098 000 11 899 000 
Szwajcaria 8 534 000 8 566 000 8 967 000 
Szwecja 5 222 000 5 146 000 5 229 000 
USA 62 821 000 66 657 000 69 768 000 
Wielka Brytania 29 306 000 29 282 000 31 169 000

Źródło: http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL.
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We wszystkich zestawionych w tabeli 1 krajach zaobserwować można wzrost liczby odwie-
dzających, przy czym najwięcej turystów, jak wynika z powyższego zestawienia, a także rankingu 
dotyczącego liczby turystów odwiedzających poszczególne kraje świata (http://data.worldbank.
org/indicator/ST.INT.ARVL), odwiedza Francję, USA, Hiszpanię oraz Niemcy. W krajach tych za-
obserwować można znaczny udział transportu samochodowego w obsłudze ruchu turystycznego.

W obsłudze ruchu turystycznego biorą udział wszystkie gałęzie transportu, przy czym domi-
nujące znaczenie ma transport lotniczy oraz transport drogowy (rys. 1). 

Transport 
drogowy

40%

Transport 
lotniczy

53%

Transport 
kolejowy

2%

Transport 
wodny

5%

rysunek 1. Udział poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze globalnego ruchu turystycznego  

(turystyka przyjazdowa)

Źródło: Tourism Facilitation…

Analizując rysunek 1, można zauważyć, iż udział transportu lotniczego w obsłudze ruchu 
turystycznego wynosił 53%, a samochodowego – 40%. I tak, na przykład w 2013 r. do Francji 
przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego przyjechało 48 930 tys. turystów, sa-
molotem – 23 999 tys., koleją – 5 119 tys., a środkami transportu wodnego – 6 678 tys. Z kolei do 
Hiszpanii liczba turystów korzystających z różnych środków transportu prezentowała się następu-
jąco: 10 838 tys. środkami transportu samochodowego, 48 763 tys. samolotem, 954 tys. – środkami 
transportu wodnego, 106 tys. – koleją. Natomiast do Kanady turyści przybyli: 8 042 tys. środka-
mi transportu samochodowego, 7 726 tys. – samolotem, 711 tys. – środkami transportu wodnego 
i 110 tys. koleją (http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201515.
pdf). Tak więc transport samochodowy odgrywa ważną rolę w obsłudze ruchu turystycznego. 
Jego znacząca rola wynika z takich jego cech, jak: 

a) przestrzenne rozmieszczenie dróg charakteryzujące się największą spośród wszystkich ga-
łęzi gęstością i spójnością;

b) najkorzystniejsze rozmieszczeniu sieci dróg do rozmieszczenia miejsc atrakcyjnych tury-
stycznie i obiektów zagospodarowania turystycznego; 

c) przystosowanie środków transportu do przewozu pojedynczych osób i dużych grup 
zorganizowanych;
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d) znaczna szybkość eksploatacyjna1 środków transportu, zwłaszcza na autostradach i dro-
gach szybkiego ruchu (ograniczają tę szybkość zatory i kongestie powstające na drogach);

e) możliwość korzystania z najdogodniejszych również pod względem czasowym tras 
przejazdu;

f) najkorzystniejsza spośród wszystkich gałęzi transportu dostępność środków transportu 
w czasie dla turysty;

g) duża częstotliwość jazd – dostosowana do potrzeb klienta;
h) duża punktualność;
i) największa spośród wszystkich gałęzi transportu możliwość wykorzystywania przejazdów 

w relacji dom–dom bez oczekiwania i dodatkowych przesiadek (Neider, 2008, s. 55).
Niekorzystnym zjawiskiem występującym w tej gałęzi transportu jest najniższy ze wszyst-

kich biorących udział w obsłudze ruchu turystycznego wskaźnik bezpieczeństwa. Z badań WHO 
wynika, iż ok. 1,25 mln osób umiera rocznie na drogach całego świata, z czego 59% to ludzie 
pomiędzy 15. a 44. rokiem życia, a 20–50 mln osób ulega obrażeniom śmiertelnym (Sadowski). 

czynnik bezpieczeństwa w podróży turystycznej 
Słownik języka polskiego definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego 

miejsca” (http://sjp.pwn.pl/sjp/podroz;2502690.html). Podróż jest przemieszczeniem od źródła 
do celu niezależnie od tego, jakimi środkami transportu posługuje się podróżny (Podoski, 1985, 
s. 30–31). Odbycie podróży turystycznej nie jest możliwe bez transportu, który w literaturze 
przedmiotu określany jest jako podstawowy element zaspokajania potrzeb związanych z uprawia-
niem turystyki, umożliwiający turyście zarówno przybycie do miejsca docelowego podróży, jak 
i poruszanie się w obrębie odwiedzanego regionu (miejscowości). Obok funkcji komunikacyjnej 
transport w turystyce zapewnia realizację funkcji rekreacyjno-rozrywkowej, Niektóre ze środków 
transportu są bowiem wykorzystywane przez turystów właśnie w takich celach, a odbywana nimi 
podróż stanowi atrakcję turystyczną samą w sobie, np. rejs statkiem wycieczkowym, przejażdżka 
kolejką widokową (Kurek, 2007, s. 164–165). 

Na realizację sprawnego przemieszczania się turystów wywiera wpływ wiele czynników: 
dostępność czasowa, dostępność przestrzenna, dostępność ekonomiczna, częstotliwość, regular-
ność, bezpieczeństwo, rytmiczność itp. Jednak zasadniczym czynnikiem wpływającym na jakość 
podróży jest bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo w przewozach pasażerskich oznacza zabezpieczenie pasażerów przed możli-
wością utraty życia, zdrowia, zranienia, jak również przed utratą lub uszkodzeniem przewożonego 
bagażu. Korzystający z transportu najczęściej ogranicza się do oceny stopnia zagrożenia zwią-
zanego z korzystaniem z konkretnego środka transportu w określonej relacji i o określonej porze 
(Koźlak, 2010, s. 110). Bezpieczeństwo w transporcie to także właściwość systemu umożliwiającego 

1 Prędkość podróżna oznacza prędkość będącą stosunkiem przebytej drogi do łącznego czasu jazdy liczonego od 
chwili ruszenia pojazdu do jego (http://www.automotopedia.pl/m/40/381/predkosc-eksploatacyjna?set=).
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działanie w określonych warunkach środowiskowych, bez wypadków i niepożądanych zdarzeń 
(Krystek, 2009, s. 26). 

W przypadku przyjętego do analizy transportu samochodowego bezpieczeństwo określane 
jest jako zbiór zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach, czyli takiego, w którym 
prawdopodobieństwo ciężkich obrażeń lub śmierci uczestnika ruchu jest maksymalnie zreduko-
wane (Prawo o ruchu drogowym). Ruch drogowy stanowi układ składający się z 3 elementów: 
użytkowników dróg, przepisów ruchu drogowego, przestrzeni ruchu drogowego (dróg, chodników, 
skrzyżowań, zatoczek, poboczy, pasa drogowego), którego głównym zadaniem jest umożliwienie 
płynnego poruszania się i komunikacji wszystkim uczestnikom ruchu, tj. kierującym samochoda-
mi, motocyklistom, pieszym oraz innym użytkownikom drogi (Sadowski). Trudno jednoznacznie 
wyrazić i zmierzyć bezpieczeństwo. Najczęściej przedstawia się je za pomocą wskaźników sta-
tystycznych obrazujących częstotliwość i skalę skutków wypadków drogowych (Tomanek, 2004, 
s. 36).

stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w najatrakcyjniejszych turystycznie państwach świata 
Rozwój nowoczesnych technologii w obszarze transportu drogowego – m.in. montowanie 

w samochodach systemów ESP2, ASR3, ABS4, Acc5, układów parkowania w samochodach oraz 
budowanie barier ochronnych przy drogach, a także stosowanie rozwiązań telematycznych6 w ru-
chu drogowym – wpływa na jego poprawę. Z drugiej strony coraz szybsze i bardziej komforto-
we samochody, dobra jakość dróg, ale też znaczne odległości pokonywane podczas podróży do 
miejsc wypoczynku oraz nieznajomość regionu są przyczyną nieostrożności i w konsekwencji 
– wypadków.

Wśród najatrakcyjniejszych turystycznie państw świata w 2013 r. najmniej wypadków na 
100 tys. mieszkańców odnotowano w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Hiszpanii (rys. 2). 

Z rysunku 2 wynika, że większość krajów atrakcyjnych turystycznie cechuje niski wskaź-
nik ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Najwyższą wartość ma ten wskaźnik w USA. 
W innych krajach jest o połowę niższy. Wpływ na tak wysoki wskaźnik w USA może mieć fakt, 
iż w kraju tym jazda samochodem jest koniecznością, gdyż komunikacja miejska nie jest dobrze 
rozwinięta we wszystkich miastach, ponadto wśród kierowców można spotkać zarówno osoby 
bardzo młode (14 lat), jak i 90-latków. 

2 ESP (Electronic Stability Program) – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu w trakcie pokonywa-
nia zakrętu, przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR.

3 ASR zaliczany jest do grupy systemów Advanced Vehicle Control System. Jego głównym zadaniem jest niedo-
puszczenie do nadmiernego poślizgu kół podczas przyśpieszania.

4 ABS (Anty-Lock Braking System) – układ ma za zadanie zapobiegać blokowaniu się kół podczas hamowania.
5 Acc (Adaptive Cruse Control) – system pomagający kierowy zachować odpowiedni dystans od poprzedzającego 

do samochodu.
6 Systemy telematyczne są to rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne, informacyjne oraz automatycznego 

sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych, wynikające z ich zadań, infrastruktury, orga-
nizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania i zintegrowane z tymi systemami (Wydro, 2005, s. 116–119).
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rysunek 2. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców w krajach będących 

członkami IRTAD (International Road and Traffic Accident Database) w 2013 roku

Źródło: Road Safety...

Jednak dzięki podejmowanym od dłuższego czasu działaniom, a ostatnio na skutek rezolucji 
OZN 64/255 z marca 2010 r. „Dekada na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011–2020”, 
której celem jest ustabilizowanie, a następnie zredukowanie przewidywanej liczby zgonów w wy-
padach drogowych na całym świecie (Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
2013–2020, s. 5), poziom bezpieczeństwa uległ znacznej poprawie (tab. 2). 

tabela 2. Liczba wypadków śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców

Kraj
Liczba zabitych na 100 tys. mieszkańców

1980 1990 2000 2010 2013
Austria 26,5 20,4 12,2 6,6 5,4
Francja 25,4 19,8 13,7 6,4 5,1
Hiszpania 17,5 23,3 14,4 5,3 3,6
Kanada 22,3 14,3 9,5 6,6 5,5p

Niemcy – 14,2c 9,1 4,5 4,1
Szwajcaria 19,2 13,9 8,3 4,2 3,3 
Szwecja 10,2 9,1 6,7 2,8 2,8
USA 22,5 17,9 14,9 10,7 10,3p

Wielka Brytania 11,0 9,4 6,1 3,0 2,8
c 1991. 
p Tymczasowe dane.
W zestawieniu pominięto Singapur – nie jest członkiem OECD.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Road Safety…
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Jak wskazują dane, w porównaniu z 1980 r. poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2013 r. 
uległ znaczącej poprawie, co niewątpliwie ma także wpływ na przejazdy turystyczne przy użyciu 
środków transportu samochodowego. Dla porównania w 2013 r. w Grecji wskaźnik ten wynosił 
7,9, w Portugalii – 6,9, a w Polsce – 8,7. Z danych zamieszczonych na rysunku 2 wynika, iż kraje 
z pierwszej dziesiątki najatrakcyjniejszych państw świata cechuje wysoki wskaźnik bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 

Po przeanalizowaniu liczby wypadków śmiertelnych na miliard wozokilometrów w 6 krajach 
(brak danych z Hiszpanii, Niemiec, i Kanady) okazuje się, że najlepsza sytuacja – podobnie jak 
pod względem liczby wypadków śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców – występuje w Wielkiej 
Brytanii (tab. 3).

tabela 3. Liczba wypadków śmiertelnych na miliard wozokilometrów

Kraj
Liczba zabitych na 100 000 mieszkańców

1980 1990 2000 2010 2013
Austria 56,3 32,0 15,0 7,3 5,8
Francja 43,9 25,2 15,8 7,1 5,8
Hiszpania – – – – –
Kanada – – 9,3 6,6 5,6p

Niemcy – 19,7c 11,3 5,2 4,6
Stany Zjednoczone 20,8 12,9 9,5 6,9 6,8p 
Szwajcaria 30,9 18,6 10,6 5,2 4,3
Wielka Brytania 21,9 12,8 7,4 3,8 3,5
Szwecja 16,4 12,0 8,6 3,5 3,4

c 1991.
p Tymczasowe dane.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Road Safety….

Z tabeli 3 wynika, że wskaźnik liczby wypadków śmiertelnych na miliard wozokilometrów 
także uległ znaczącej poprawie od 1980 r. Jest to efekt wielu działań organów ustawodawczych 
różnych państw i wspomnianego już rozwoju nowoczesnych technologii w transporcie oraz działań 
policji zarówno kontrolnych, jak i prewencyjnych. Ponadto we wszystkich analizowanych krajach 
występuje dobrze rozwinięta sieć autostrad, które to w ruchu turystycznym pełnią ważną rolę 
w podróżach do i z miejsca wypoczynku. 

Głównych sprawców śmiertelnych wypadków drogowych przedstawiono na rysunku 3. 
Głównymi sprawcami wypadków drogowych są kierowcy, których liczba – pomimo tendencji 

spadkowej – wciąż zdecydowanie przewyższa liczbę przedstawicieli pozostałych trzech grup, tj. 
rowerzystów, pieszych i pasażerów. Najrzadziej sprawcami wypadków są pasażerowie i również 
w tej grupie widoczna jest tendencja spadkowa. Podobna tendencja dotyczy grup rowerzystów 
i pieszych. Dane dla poszczególnych krajów ujęto na rysunku 4.
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rysunek 3. Wypadki drogowe według typu użytkownika drogi w krajach IRTAD (2000 = 1)

Źródło: Road Safety…
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rysunek 4. Procentowy udział poszczególnych użytkowników dróg w wypadkach drogowych w latach 2009–2013

Źródło: Road Safety…

Przedstawiona na rysunku 4 tendencja nie potwierdza się tylko w przypadku Japonii. W tym 
kraju głównymi sprawcami wypadków są piesi. W większości krajów nieznaczny udział jako 
sprawcy wypadków mają rowerzyści. Duża liczba kierowców jako sprawców wypadków drogo-
wych nie jest pożądana, gdyż właśnie samochód jest jednym z najczęściej wybieranych środków 
transportu w przejazdach turystycznych. 

podsumowanie
Analiza przedstawiona w artykule wskazuje na dominację Europy jako obszaru najbardziej 

atrakcyjnego pod względem turystycznym. Ma na to wpływ wiele czynników zależnych od dzia-
łań podejmowanych przez władze, podmioty gospodarcze i różne organizacje działające na rzecz 
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promocji turystyki, ale też efekty rozwoju cywilizacyjnego i posiadanie wielu obiektów o znacze-
niu historycznym. Istotne znaczenie ma swoboda w przemieszczaniu się pomiędzy poszczególny-
mi krajami strefy Schengen. 

Czynnikiem dość często pomijanym przy planowaniu podróży turystycznej jest poziom bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, choć dla jakości transportu oraz realizacji przejazdu i przewozu 
ma on niemałe znaczenie. Jak wynika z przeanalizowanych danych jakościowych i ilościowych, 
na skutek działań ONZ i rządów państw należących do grupy IRTAD od lat 80. XX w. nastąpiła 
radykalna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zakres ograniczeń dotyczących dopuszczalnej prędkości oraz stężenia alkoholu we krwi jest 
w badanych krajach porównywalny, pomimo iż część z nich leży poza Europą. Także wartości 
wskaźnika ofiar śmiertelnych wypadków różnią się nieznacznie. Jedynie w USA wciąż wystę-
puje niekorzystna sytuacja mimo znacznej jej poprawy. Biorąc pod uwagę znaczny udział trans-
portu drogowego w przewozach turystycznych, zwłaszcza samochodów osobowych, niekorzyst-
nym zjawiskiem jest duży udział kierowców samochodów jako sprawców wypadków drogowych. 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego ma istotne znaczenie dla uprawniania turystyki, nawet jeśli wie-
lu podróżnych nie zastanawia się nad nim przed wyruszeniem w drogę. 
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Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań z zakresu uwa-
runkowań rozwoju funkcji turystycznych Atlantic City oraz ekonomicznych skutków 
obsługi ruchu turystycznego w tej jednostce osadniczej. W historii rozwoju funkcji tu-
rystycznych Atlantic City wyróżnić można kilka głównych faz – cyklicznych sekwencji 
wpisujących się w koncepcję cyklu ewolucji obszaru turystycznego R.W. Butlera (1980). 
Na początku lat 70. XX w. szansy na powstrzymanie upadku funkcji turystycznych 
Atlantic city upatrywano w legalizacji hazardu, który miał być główną determinantą 
„odrodzonej” działalności turystycznej. 

Wprowadzenie
Zagadnienie czynników i uwarunkowań rozwoju turystyki stanowi szeroki problem badaw-

czy o wyraźnie zarysowanych aspektach praktycznych. Ich identyfikacja jest niezbędna zarówno 
przy opisie retrospektywnym faz rozwoju przestrzeni turystycznej, diagnozie jej aktualnego sta-
nu oraz formułowaniu przyszłych zasad porządkujących rozwój funkcji turystycznych konkretnej 
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destynacji turystycznej. Konsekwencją splotu różnych uwarunkowań jest nie tylko określona for-
ma i stopień wykształcenia funkcji turystycznej, ale również jej ekonomiczne efekty – korzyści 
z rozwoju turystyki, które obserwować możemy w różnej skali przestrzennej. Zarówno uwarun-
kowania i czynniki rozwoju turystyki, jak i ich ekonomiczne konsekwencje rozpatrywać należy 
jako składowe pewnego procesu, który wiązać należy ze ściśle określonym czasem oraz obszarem, 
którego granice administracyjne generują specyfikę wewnętrznych i zewnętrznych determinant 
rozwoju określonej działalności gospodarczej. W przypadku turystyki i rekreacji zespół uwarun-
kowań koniecznych i sprzyjających rozwojowi przestrzeni turystycznej uzależniony jest znacząco 
od motywów migracyjnych, tj. potrzeb uczestników ruchu turystycznego.

Za coraz popularniejszą formę wypoczynku uznać należy turystykę rozrywkową. Pojęcie 
turystyki rozrywkowej nie jest objęte kryteriami ostrego definiowania w zakresie motywów 
i czynności objętych tego rodzaju aktywnością człowieka. Według Miki (2007, s. 243) turystyką 
rozrywkową określić można podróże do miejsc oferujących turystyczne spędzanie wolnego cza-
su w formie zabawy, której często towarzyszą głębokie przeżycia emocjonalne (np. estetyczne, 
poznawcze), w tym także związane z uprawianiem hazardu. Według wymienionego autora współ-
czesnymi symbolami połączenia turystyki i hazardu (gambling tourism) są miasta rozrywki, np. 
Las Vegas, Atlantic City, Reno, Palm Springs lub Makau czy Monte Carlo. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań z zakresu uwarunkowań 
(historycznych i współczesnych) rozwoju funkcji turystycznych Atlantic City oraz ekonomicznych 
skutków obsługi ruchu turystycznego w tej jednostce osadniczej. W ujęciu rzeczowym artykuł 
obejmuje:

a) opis historycznych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju turystyki 
w mieście;

b) określenie istoty produktu turystycznego „obszar” wytwarzanego na różnych etapach 
funkcjonowania miejskiej przestrzeni turystycznej;

c) określenie roli turystyki rozrywkowej w kształtowaniu struktury przestrzennej miasta 
oraz jego wewnętrznych przemian społeczno-gospodarczych;

d) charakterystykę ilościową i jakościową funkcjonujących w mieście hoteli-kasyn;
e) opis wielkości i charakteru ruchu turystycznego; 
f) opis ekonomicznych korzyści warunkowanych rozwojem gier hazardowych.
Zakres przestrzenny opracowania obejmuje obszar objęty administracyjnymi granica-

mi Atlantic City. To miasto położone w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. 
Aktualnie administracyjnie przynależy do stanu New Jersey oraz hrabstwa Atlantic. Według 
United States census Bureau (Atlantic City (city) Quick…) granicami tej jednostki administracyj-
nej objęto 17 037 mi2 (44 125 km2), w tym 10 747 mi2 (27 835 km2) obszarów lądowych i 6290 mi2 
(16 290 km2) terenów wodnych i podmokłych. Miasto położone jest w odległości ok. 90 km od 
Filadelfii oraz 150 km od Nowego Jorku. W roku 2014 miasto zamieszkiwało 39 558 osób. W tym 
samym czasie liczba turystów, którzy organizowali swój wypoczynek w tym mieście, szacowana 
była na 26,7 mln osób.
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Etapy i formy rozwoju funkcji turystycznej miasta. istota produktu turystycznego
W historii rozwoju funkcji turystycznych Atlantic City wyróżnić można kilka głównych faz 

– cyklicznych sekwencji wpisujących się całościowo lub fragmentarycznie w koncepcję cyklu ewo-
lucji obszaru turystycznego Butlera (1980). Należy zaznaczyć, że etapy wymienione w teorii tego 
autora warunkowane były m.in. obserwacjami poczynionymi przez Stansfielda (1978) i opisany-
mi w artykule Atlantic City and the Resort Cycle: Background to the Legalization of Gambling. 
Przywołane opracowanie odnosi się do wczesnych form rozwoju turystyki w mieście oraz jej prze-
obrażeń warunkowanych legalizacją gier hazardowych w 1976 r. 

W niniejszym artykule opis uwarunkowań i czynników rozwoju funkcji turystycznych zosta-
nie uzupełniony obserwacjami przeobrażeń miejskiej przestrzeni turystycznej, które miały miejsce 
w dalszych przedziałach czasowych – do 2014 r. Zakres charakterystyk ilościowych opisujących 
rozwój gospodarki turystycznej miasta w latach 2012–2014 jest częściowo ograniczony, co wynika 
z zawężonej dostępności danych statystycznych.

rozwój funkcji turystycznych w latach 1853–1974
Koncepcja utworzenia nowego miasta o funkcjach turystycznych obsługującego masowy ruch 

turystyczny narodziła się w II poł. XIX w. i opierała się przede wszystkim na wykorzystaniu zaso-
bów przyrodniczych wyspy Absecon. Zakładana skala ruchu turystycznego oraz ściśle określony 
pierwotny segment turystyczny sprawiały, że miasto od samego początku aspirowało do roli jed-
nego z trzech najważniejszych ośrodków wypoczynkowych dla klasy wyższej oraz wyższej klasy 
średniej w stanie New Jersey. Za istotne zewnętrzne uwarunkowanie rozwoju miasta w tym okresie 
uznać należy fakt, że w tym czasie podobny zakres planowanych usług turystycznych związanych 
z obsługą letników i turystyką uzdrowiskową oferowały już kurorty Cape May (pierwsze amery-
kańskie uzdrowisko funkcjonujące już w latach 90. XVIII w.) oraz Long Branch. 

Istotną barierą w procesie inwestycyjnym związanym z tworzeniem miejscowości turystycz-
nej na tzw. surowym korzeniu była słaba dostępność komunikacyjna obszaru. Budowę pierwszej 
linii kolejowej od przystani promowej w Camden do środka wyspy Absecon rozpoczęto w sierpniu 
1853 r. W tym samym okresie wyspa została podzielona na działki budowlane, a regularny układ 
osadniczy zyskał nową nazwę – Atlantic City. W roku 1854 – wraz z otwarciem linii kolejowej – 
usługi noclegowe w mieście zaczął świadczyć hotel United States należący do spółki kolejowej 
Camden-Atlantic Railroad. Hotel zajmował powierzchnię ok. 5 ha i składał się z 4 kondygnacji, 
na których urządzono 600 pokoi dla ponad 2 tys. turystów. W tym czasie był to największy obiekt 
hotelowy działający na terenie USA.

Istota produktu turystycznego związanego z pierwszą dekadą rozwoju turystyki w Atlantic 
City łączyła się przede wszystkim z motywem wypoczynku w strefie położonej nad oceanem, w tym 
z wykorzystaniem nie do końca udokumentowanych walorów uzdrowiskowych ośrodka. Już ko-
niec pierwszej dekady funkcjonowania miasta wskazywał, że założone efekty ekonomiczne, które 
wiązano z rozwojem turystyki oraz osadnictwa letniskowego, nie zostaną osiągnięte. Zasadniczą 
determinantą takiego stanu było budowanie oferty turystycznej ośrodka ukierunkowanej na 
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zaspokojenie potrzeb turystów o wyższym statusie ekonomicznym przy założeniu, że zrezygnują 
oni z dotychczas preferowanych przez siebie destynacji turystycznych. Wskutek wahań na rynkach 
finansowych, które warunkowane były wojną secesyjną, miasto omijali również nowi inwestorzy 
z Filadelfii, których finansowy wkład w rozwój jednostki osadniczej zakładano, typując nowe 
miejsce koncentracji usług turystycznych. Lata 1861–1873 wiązać należy z fazą stopniowego upad-
ku jeszcze nie do końca wykształconych pierwotnych miejskich form turystyki.

Początek kolejnego etapu rozwoju turystyki w Atlantic City datowany jest na rok 1874, kiedy 
to dzięki modernizacji taboru kolejowego liczba osób, które odwiedziły miasto, wzrosła do pół mi-
liona. Spółka Camden-Atlantic Reiroad realizująca przewozy pasażerskie do miasta nadal – dzięki 
utrzymywaniu wysokich cen przejazdów – starała się ograniczyć napływ na wyspę przedstawicieli 
klasy pracującej. W 1876 r. spółka Philadelphia-Atlantic City Railway uzyskała pozwolenie na bu-
dowę konkurencyjnej wąskotorowej linii kolejowej dedykowanej podróżom ostatniej z wymienio-
nych grup. Wkrótce po tym spółka West Jersey and Atlantic Railroad przygotowała kolejny skład 
pociągów do przewozu klasy średniej i najuboższej. Dotychczasowa turystyczna oferta miasta zo-
stała wzbogacona o nowy istotny produkt, którym były usługi związane nie z obsługą turystów, 
lecz rekreantów krótkookresowych, którzy w sytuacji braku funduszy na opłacenie noclegu po-
wracali wieczorem do swych domów w Filadelfii. Oferta turystyczna stworzona dla rozszerzonego 
segmentu odbiorców usług zapewniła stabilizację procesów rozwojowych miasta, którego baza 
turystyczna została stopniowo przystosowywana do potrzeb turysty masowego. W tym okresie 
wykształcił się również długookresowy wzorzec generowania przychodów z turystyki w mie-
ście. O tym, czy sezon turystyczny (trwający ok. 12 tygodni) był dochodowy, decydowały przede 
wszystkim weekendy ze szczególnym uwzględnieniem niedzieli, która dla przedstawicieli klasy 
robotniczej była dniem wolnym od pracy.

W 1900 r. w mieście działało ok. 400 pensjonatów, z których korzystała przede wszystkim 
niezamożna klasa średnia i klasa niższa. Najbardziej znanym obiektem noclegowym, który po-
wstał w tej fazie rozwoju ośrodka, był 9-piętrowy hotel Chalfonte, którego budowa (trwała za-
ledwie pół roku) zakończyła się w 1904 r. W tym samym czasie kolejna, czwarta linia kolejowa 
połączyła Atlantic City z Nowym Jorkiem. Podejmowane działania marketingowe miały na celu 
przekonanie turystów o walorach uzdrowiskowych kurortu, a zmiany „wizerunkowe” miasta na 
przełomie XIX i XX w. objęły przebudowę miejskiej promenady, która stała się jedną z głównych 
ulic i atrakcji turystycznych miasta.

Podjęte działania promocyjne oraz wprowadzenie form nielegalnych usług (w tym hazardu) 
i handlu alkoholem doprowadziły do wyraźnego wzrostu gospodarczego miasta oraz wzrostu za-
interesowania jego ofertą turystyczną w latach 20. XX w. W 1925 r. w mieście działało ponad 
1200 hoteli i pensjonatów, których pojemność szacowano na ok. 400 tys. osób. Miasto pełniło już 
funkcję ośrodka całorocznego, do którego latem turystów dowoziło ok. 100 pociągów dziennie. 
Liczba połączeń kolejowych w okresie zimowym spadała do 65. Dostępność komunikacyjną mia-
sta warunkowało również działanie 3 lotnisk (w tym 2 dla hydroplanów). Miejska promenada zo-
stała wydłużona do 11 km (pełniła funkcję usługową), a jej rozwinięcie stanowiło 5 dodatkowych 
pomostów biegnących w głąb Oceanu Atlantyckiego (por. Johnson, 2002, s. 104).



277Regiony turystyczne w wybranych krajach

Determinanty rozwoju oraz ekonomiczne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego w Atlantic city 

Dynamiczny rozwój funkcji turystycznych Atlantic City został zaburzony w okresie kryzysu 
gospodarczego z przełomu lat 20. i 30. XX w. Paradoksalnie sytuacja gospodarcza miasta poprawi-
ła się w czasie II wojny światowej, kiedy źródło dochodów obiektów rozrywkowych stanowili nie 
turyści, ale stacjonujący w Atlantic City żołnierze. Lata 1945–1976 to okres wyraźnie postępują-
cego kolejnego upadku funkcji turystycznych miasta. Taką sytuację wiązać należy z przemianami 
społeczno-gospodarczymi po II wojnie światowej, w tym z rozwojem nowych technologii oraz 
zmianami jakości i sposobu życia klasy średniej. W tym okresie stopniowo słabła rola kolei jako 
środka transportu zapewniającego dostępność komunikacyjną destynacji turystycznych. Chcąc 
zatrzymać klientów, którzy podróżowali samochodem, władze Atlantic City wydały pozwolenia 
na budowę moteli położonych wzdłuż autostrady prowadzącej do miasta. Do powolnego upadku 
funkcji turystycznych miasta przyczyniają się: 1) zmiany właścicieli obiektów hotelowych; 2) brak 
modernizacji obiektów noclegowych oraz 3) ograniczenie zakresu i obniżenie jakości usług, które 
są w nich świadczone. 

W latach 1950–1974 dochody z działalności turystycznej miasta spadły z ponad 70 mln $ 
rocznie do niespełna 40 mln, a liczba dostępnych pokoi hotelowych spadła z ok. 200 tys. do nieca-
łych 100 tys. Pomimo znacznie obniżonego standardu usług miasto starało się budować wizerunek 
ośrodka turystycznego o przebudowanej ofercie turystycznej – kurortu dla rodzin z dziećmi (por. 
Johnson, 2002, s. 191).

rozwój funkcji turystycznych w latach 1976–2014
Na początku lat 70. szansy na powstrzymanie upadku funkcji turystycznych Atlantic City 

upatrywano w legalizacji hazardu, który miał również warunkować ich „odrodzoną” nową formę. 
W 1974 r. przeprowadzono referendum, które było pierwszą próbą oceny społecznej akceptacji dla 
legalizacji kasyn, które w Atlantic City miały świadczyć usługi całoroczne. Legalizacja hazardu 
stała się możliwa dopiero po kolejnym głosowaniu w 1976 r. W 1977 r. stan New Jersey uchwalił 
Casino Control Act – ustawę, w której zapisano kluczową rolę gier hazardowych oraz warun-
kowanych nimi form turystyki w rewitalizacji przestrzeni miejskiej Atlantic City. W myśl tych 
regulacji kasyna zobowiązane były również do lokowania części swoich dochodów w projektach 
mających na celu podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców miasta, szczególnie osób 
starszych. W roku 1984 zostało powołane Casino Reinvestment Development Authority (CRDA), 
którego celem jest modernizacja terenów o funkcjach mieszkaniowych, przede wszystkim tych 
stref, w których funkcjonują gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Kasyna zobli-
gowane zostały do inwestowania części swoich dochodów w projekty sponsorowane przez CRDA 
przez pierwsze 30 lat swojego istnienia. Późniejsze zmiany wprowadzone do Casino Control Act 
rozszerzyły zakres dopuszczalnych działań CRDA o inwestycje mające na celu rozwój gospodar-
czy całego stanu New Jersey i przedłużyły obowiązek finansowej partycypacji tych podmiotów 
gospodarczych do 50 lat.
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charakterystyka ilościowa i jakościowa funkcjonowania obiektów noclegowych i rozrywkowych
Od samego początku legalizacji hazardu w Atlantic city w latach 70. władze stanu New Jersey 

zakładały oligopolistyczny charakter rynku gier (Eadington, 1999). W celu zdobycia licencji i uzy-
skania zgody na budowę kasyna w mieście przedsiębiorcy musieli podporządkować się określonym 
standardom w kwestii wielkości obiektu oraz zakresu świadczonych w nim usług. Nowy hotel-
-kasyno musiał posiadać co najmniej 500 pokoi. Do tej liczby jednostek mieszkalnych przypisana 
była wielkość kasyna mniejsza niż 60 tys. ft2. Każde kolejne 100 pokoi umożliwiało inwestorom 
zwiększenie powierzchni kasyna o 10 tys. ft2, jednak jego ostateczna powierzchnia nie mogła 
przekroczyć 200 tys. ft2 (The Casino Control Act…). Liczbę kasyn działających w mieście w latach 
1978–2012 przedstawia tabela 1.

Pierwszym hotelem-kasynem, który powstało w Atlantic City, był Resorts (1978 r.). Rok póź-
niej zostaje zakończona budowa: Caesars i Bally’s. W 1980 r. baza noclegowo- rozrywkowa miasta 
powiększyła się w wyniku otwarcia 3 kolejnych obiektów tego samego typu: Harrah’s Resort, 
Atlantic Club Casino Hotel (obiekt zamknięty w 2014 r.) oraz Sands (obiekt zamknięty w 2006 r.). 
Taka sama liczba kasyn rozpoczęła swoją działalność również w 1981 r. Były to: Tropicana Casino 
& Resort, Claridge Hotel (obiekt zamknięty w 2002 r.) oraz Playboy Hotel and Casino – później 
przekształcony w Atlantis Hotel and Casino (obiekt zamknięto w 1999 r.). Kolejna duża inwestycja 
budowlana została zrealizowana dopiero w 1984 r. W tym czasie powstaje Trump Plaza (obiekt 
zamknięty w 2014 r.). W następnym roku liczba dostępnych miejsc noclegowych w mieście zwięk-
szyła się dzięki budowie Golden Nugget (kasyno zamknięte w 2014 r.). Intensywny okres rozbudo-
wy turystycznej bazy hotelowej miasta zakończył się w roku 1987, kiedy został oddany do użytku 
Showboat (obiekt zamknięty w 2014 r. i przekształcony w kampus Stockton University).

Kolejny wyraźny rozwój gospodarczy miasta związany z turystyką rozrywkową nastąpił 
w pierwszej dekadzie XX w. (Rutherford, 2008). W tym okresie kasyna odnotowywały niemalże 
stały wzrost przychodów. Latem 2003 r. został otwarty Borgata Hotel Casino & Spa. Należy pod-
kreślić, że był on pierwszym tego rodzaju obiektem oddanym do użytku po 30-letniej przerwie 
(po wybudowanym w 1990 r. Trump Taj Mahal Casino Resort). W 2012 r. w Atlantic City powstał 
ostatni hotel-kasyno – Revel, który został zamknięty już w 2014 r.

Pierwsze poważne wahania związane z funkcjonowaniem rynku gier hazardowych w mie-
ście, a tym samym zaburzenie rozwoju jego wyraźnie ukształtowanych funkcji turystycznych od-
notowano w 2009 r. Zaistniałą sytuację wiązano z trzema czynnikami: 1) globalnym kryzysem; 
2) rozszerzeniem uprawnień – legalizacją hazardu w innych stanach, szczególnie w Maryland (le-
galizacja hazardu w 2008 r.), Nowym Jorku (legalizacja hazardu w 2001 r.) i Pensylwanii (legaliza-
cja hazardu w 2004 r.), oraz 3) rozwojem usług gier hazardowych w wyłączonych spod stanowych 
jurysdykcji rezerwatach Indian. Skutki oddziaływania wymienionych czynników odczuwalne 
są nie tylko w skali poszczególnych obiektów o funkcjach hotelowo-rozrywkowych, ale również 
w skali całego miasta.

W listopadzie 2013 r., kiedy Gaming Enforcement Division w New Jersey ogłosiła legalizację 
gier hazardowych przeprowadzanych drogą internetową, w celu uniknięcia strat finansowych pra-
wie wszystkie z 12 działających w tym czasie w mieście kasyn podjęły współpracę z operatorami 
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gier online (Hazard online…). Pomimo tego rodzaju działań zaledwie rok później aż cztery hotele-
-kasyna ogłosiły decyzję o zakończeniu swojej działalności.

tabela 1. Liczba pokoi w hotelach-kasynach Atlantic City w latach 1978–2012

Lata
Liczba

hoteli-kasyn
Pokoje w hotelach-kasynach

liczba pokoi rok poprzedzający = 100%
1978 1 brak danych brak danych
1979 3 brak danych brak danych
1980 6 brak danych brak danych
1981 9 brak danych brak danych
1982 9 brak danych brak danych
1983 9 4 779 –
1984 10 5 494 +14,96
1985 11 6 342 +15,44
1986 11 6 351 +0,14
1987 12 6 835 +7,62
1988 12 7 314 +7,01
1989 12 7 584 +3,69
1990 12 8 828 +16,40
1991 12 9 419 +6,69
1992 12 8 961 –4,86
1993 12 8 946 –0,17
1994 12 9 227 +3,14
1995 12 9 398 +1,85
1996 12 10 533 +12,08
1997 12 11 891 +12,89
1998 12 11 880 –0,09
1999 12 11 361 –4,37
2000 12 11 361 0,00
2001 12 11 431 +0,62
2002 12 11 710 +2,44
2003 12 14 253 +21,72
2004 12 15 134 +6,18
2005 12 15 124 –0,07
2006 12 14 517 –4,01
2007 11 14 575 +0,40
2008 11 17 060 +17,05
2009 11 17 106 +0,27
2010 11 17 103 –0,02
2011 11 17 029 –0,43
2012 12 18 448 +8,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Atlantic City Gaming…

W 2013 r. wartość współczynnika wykorzystania bazy noclegowej hoteli-kasyn wahała się 
od 60,8% w przypadku hotelu Trump Plaza do 90,3% dla zaplecza hotelowego kasyna Caesars. 
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Charakterystyka wybranych cech ilościowych hoteli-kasyn funkcjonujących w mieście w 2013 r. 
została zawarta w tabeli 2.

tabela 2. Baza noclegowa hoteli-kasyn w Atlantic city w 2013 roku

Nazwa obiektu
Liczba dostępnych 

pokoi
Liczba możliwych  

do realizacji pokojonoclegów
Liczba zrealizowanych 

pokojonoclegów
Przeciętna opłata  

za pokój [w $]
ACH (Atlantic Club) 809 293 179 194 400 60,50
Bally’s AC 1 749 638 385 502 562 89,68
Borgata 2 767 1 009 955 862 328 131,26
caesars 1 141 416 465 375 896 99,56
Golden Nugget 727 265 355 210 924 90,89
Harrah’s 2 590 945 350 765 235 95,38
Resorts 942 343 830 251 564 77,12
Revel 1 399 510 635 372 071 127,39
Showboat 1 329 485 085 380 832 89,11
Tropicana 2 079 758 835 547 835 91,36
Trump Plaza 906 330 690 201 007 91,78
Trump Taj Mahal 2 010 733 650 548 239 88,98
Ogem 18 448 6 731 414 5 212 893 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie: DGE Announces…

Wielkość i charakterystyka ruchu turystycznego
W przypadku rozwoju miasta na tzw. surowym korzeniu wielkość ruchu turystycznego uznać 

można za wymierny wskaźnik rozwoju funkcji turystycznych. W 1858 r. liczbę osób odwiedzają-
cych Atlantic city w celach turystycznych i rekreacyjnych szacowano na ok. 3 tys. W letnim se-
zonie turystycznym 1872 r. miasto odwiedziło 100 tys. osób (w tym ok. 25 tys. osób odpoczywało 
w Atlantic city tylko w weekendy). Według dostępnych statystyk w 1910 r. wielkość ruchu tury-
stycznego przekroczyła już liczbę 3 mln osób (Paulsson, 1994, s. 20–29), a do roku 1939 wzrosła 
o kolejne 13 mln (Simon, 2004, s. 34). W okresie powojennym taką samą wartość zjawiska odnoto-
wano dopiero po roku 1980. Wielkość ruchu turystycznego w mieście w latach 1978–2012 została 
przedstawiona w tabeli 3.

W roku 1978 Atlantic City w celach turystycznych odwiedziło ok. 7 mln osób. Od tego czasu 
wielkość ruchu turystycznego podlegała wzrostowi aż do końca lat 80., kiedy to w roku 1989 odno-
towano spadek wartości liczby turystów w porównaniu z rokiem go poprzedzającym o ok. 3,43%. 
Wartość zjawiska malała aż do 1993 r. W kolejnym roku rozpoczął się okres 5-letniego wzrostu 
zainteresowania turystów wypoczynkiem w mieście. W 1998 r. w Atlantic City wypoczywało już 
ponad 34 mln osób. Po raz kolejny taka wartość zjawiska została odnotowana dopiero w latach 
2005–2006. Po tym okresie rozpoczął się wyraźny spadek liczby osób zainteresowanych pobytem 
w analizowanym mieście, które w 2012 r. (co wiązać należy też ze zniszczeniami wywołanymi 
w tym okresie przez huragan Sandy) odwiedziło już tylko ok. 27 mln turystów.
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tabela 3. Liczba turystów Atlantic city w latach 1978–2013 [w tys.]

Lata Liczba turystów
Przyrost wartości zjawiska

1978 r. = 100% rok poprzedni = 100%
1978 7 008 – –
1979 9 465 +35,06 +35,06
1980 13 822 +97,23 +46,03
1981 19 084 +172,32 +38,07
1982 22 955 +227,55 +20,28
1983 26 361 +276,16 +14,84
1984 28 466 +306,19 +7,99
1985 29 326 +318,46 +3,02
1986 29 932 +327,11 +2,07
1987 31 845 +354,41 +6,39
1988 33 138 +372,86 +4,06
1989 32 002 +356,65 –3,43
1990 31 813 +353,95 –0,59
1991 30 788 +339,33 –3,22
1992 30 705 +338,14 –0,27
1993 30 225 +331,29 –1,56
1994 31 321 +346,93 +3,63
1995 33 272 +374,77 +6,23
1996 34 042 +385,76 +2,31
1997 34 070 +386,16 +0,08
1998 34 300 +389,44 +0,68
1999 33 652 +380,19 –1,89
2000 33 184 +373,52 –1,39
2001 32 423 +362,66 –2,29
2002 33 187 +373,56 +2,36
2003 32 224 +359,82 –2,90
2004 33 313 +375,36 +3,38
2005 34 924 +398,34 +4,84
2006 34 534 +392,78 –-1,12
2007 33 300 +375,17 –3,57
2008 31 813 +353,95 –4,47
2009 30 381 +333,52 –4,50
2010 29 328 +318,49 –3,47
2011 28 452 +305,99 –2,99
2012 27 227 +288,51 –4,31

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: South Jersey Transportation…; Atlantic City Gaming…

Według badań przeprowadzonych w 2013 r. przez Lloyd D. Levenson Institute of Gaming, 
Hospitality and Tourism (por. AC Visitor Profile…) wśród 696 losowo wybranych osób zamiesz-
kujących obszar położony w odległości do 200 mi od Atlantic City 32% mieszkańców tej strefy 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy w mieście tym przebywało zaledwie jeden raz. Dwa lub trzy razy 
w tym samym czasie Atlantic City odwiedziło odpowiednio 19 i 15% respondentów. 38% turystów 
zadeklarowało, że główny motyw wyboru tej destynacji turystycznej stanowiły wakacje/wypad 
turystyczny. Hazard zadecydował o wyborze tego miejsca wypoczynku przez 27% ankietowanych. 
Największą popularnością cieszyły się wyjazdy jedno- (29%) oraz dwudniowe (również 29%), 
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podczas których turyści nocowali w hotelach-kasynach (70%). Swoją podróż najczęściej zaczynali 
oni w piątek (29%) lub sobotę (21%). Aż 80% respondentów podróżowało do Atlantic City bez 
dzieci. 74% turystów w trakcie swojego wypoczynku korzystało z usług kasyn, a podstawę ich roz-
rywki stanowiły najczęściej automaty do gry (65%). Największa liczba respondentów deklarowała 
pobyt w kasynach Caesars (42%), Borgata (41%) oraz Bally’s (40%). 26% ankietowanych osób, pla-
nując koszty swojej podróży, nie uwzględniło środków finansowych związanych z hazardem. 23% 
turystów deklarowało tego rodzaju wydatki na poziomie niższym niż 50 $, a 21% ankietowanych 
zakwalifikowało je do przedziału 50–100 $. Co istotne, 48% respondentów oceniło swą podróż do 
Atlantic City jako bardzo satysfakcjonującą.

Ekonomiczne korzyści warunkowane rozwojem turystyki rozrywkowej w latach 1976–2014
Wśród licznych następstw – korzyści – powiązanych z rozwojem turystyki Gaworecki (2003) 

wymienia m.in. szeroko pojęte oddziaływania ekonomiczne. W aspekcie ekonomicznym turystyka 
stanowi przede wszystkim ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów recepcji 
turystycznej. Turyści są konsumentami wielu usług i dóbr, a więc nośnikami popytu na świadcze-
nia turystyczne. 

Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego opracowania oraz rolę hoteli-kasyn w gene-
rowaniu wysokości miejskich dochodów ze świadczonych usług turystycznych w tej części opra-
cowania zostaną opisane przede wszystkim ekonomiczne skutki funkcjonowania właśnie tej grupy 
obiektów. Należy zaznaczyć, że to tego typu baza rozrywkowo-noclegowa od 1978 r. do lat 90. 
zapewniała miastu-kasynu przewagę konkurencyjną nad innymi ośrodkami turystycznymi oraz 
rolę monopolisty w świadczeniu tego rodzaju usług na Wschodnim Wybrzeżu USA. Całkowite do-
chody kasyn działających w Atlantic city w latach 1978–2012 oraz wskaźniki dynamiki ich zmian 
zostały zawarte w tabeli 4.

tabela 4. Wartość dochodu [w tys. $] kasyn w Atlantic city w latach 1978–2012

Lata
Liczba 

hoteli-kasyn

Dochód

wartość ogółem
wskaźnik wzrostu

(rok poprzedni = 100%)
1 2 3 5

1978 1 134 073 –
1979 3 324 641 +142,14
1980 6 642 460 +97,90
1981 9 1 093 586 +70,22
1982 9 1 484 740 +35,77
1983 9 1 760 982 +18,61
1984 10 1 877 041 +6,59
1985 11 2 131 633 +13,56
1986 11 2 280 761 +7,00
1987 12 2 497 681 +9,51
1988 12 2 734 383 +9,48
1989 12 2 805 292 +2,59
1990 12 2 943 972 +4,94
1991 12 2 988 417 +1,51
1992 12 3 234 600 +8,24
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1 2 3 5
1993 12 3 305 524 +2,19
1994 12 3 423 744 +3,58
1995 12 3 735 019 +9,09
1996 12 3 790 403 +1,48
1997 12 3 858 052 +1,78
1998 12 3 975 924 +3,06
1999 12 4 093 215 +2,95
2000 12 4 218 893 +3,07
2001 12 4 219 976 +0,03
2002 12 4 320 798 +2,39
2003 12 4 424 994 +2,41
2004 12 4 738 277 +7,08
2005 12 4 956 700 +4,61
2006 12 5 166 565 +4,23
2007 11 4 888 599 –5,38
2008 11 4 499 516 –7,96
2009 11 3 911 369 –13,07
2010 11 4 800 265 +22,73
2011 11 4 528 338 –5,66
2012 12 4 294 846 –5,16

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Historical Statistics…; Newburger, Sands, Wackes (2009).

Suma rocznych dochodów hoteli-kasyn osiągała wartość od ok. 134 mln $ w 1978 r. do ok. 
5,2 mld $ w 2006 r. Należy podkreślić, że w latach 1978–2006 utrzymywała ona ciągłą tendencję 
rosnącą. Najwyższą dodatnią dynamikę wzrostu dochodów obiekty rozrywkowo-noclegowe osią-
gały w latach 1978–1983. Pierwsze ujemne wartości wskaźników dynamiki zjawiska (w porówna-
niu z wartością zjawiska w roku poprzedzającym) zaobserwowano w latach 2007–2009. W 2010 r. 
sytuacja ekonomiczna kasyn wyraźnie się poprawiła (wzrost +22,73%). Niestety, była to zmia-
na krótkotrwała, ponieważ w kolejnych latach dochody hoteli-kasyn znów zmalały (o ok. 5–6%) 
w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2013 r. przychody kasyn spadły do poziomu 2,9 mld $.

tabela 5. Struktura dochodów hoteli-kasyn w Atlantic city w 2013 roku [w tys. $]

Nazwa obiektu

Źródło dochodów
Dochód 
ogółem

kasyno pokoje hotelowe
artykuły spożywcze 

i napoje
inne

d$ % d$ % d$ % d$ %
Atlantic club 140 746 80,8 11 788 6,8 18 986 10,9 2606 1,5 174 126
Bally’s AC 243 944 70,4 45 073 13,0 44 571 12,9 12 811 3,7 346 399
Borgata 615 734 67,4 113 195 12,4 140 292 15,4 44 295 4,8 913 516
caesars 334 989 75,4 37 426 8,4 53 554 12,1 18 326 4,1 444 295
Golden Nugget 121 124 68,1 19 170 10,8 22 557 12,7 14 918 8,4 177 769
Harrah’s 352 356 66,4 72 985 13,7 78 563 14,8 26 977 5,1 530 881
Resorts 129 224 73,2 19 423 11,0 20 994 11,9 6906 3,9 176 547
Revel 152 731 61,0 47 397 18,9 26 328 10,5 23 970 9,6 250 426
Showboat 190 826 69,3 33 938 12,3 40 039 14,5 10 548 3,8 275 351
Tropicana 224 998 70,7 50 050 15,7 31 474 9,9 11 672 3,7 318 194
Trump Plaza 73 156 69,9 18 448 17,6 9478 9,1 3603 3,4 104 685
Trump Taj Mahal 257 081 72,6 48 780 13,8 34 799 9,8 13 272 3,7 353 932

d$ – całkowity dochód obiektu w tys. $

Źródło: A.C. Quarterly Financial Reports…
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Według danych zamieszczonych w tabeli 5 w 2013 r. najwyższy dochód ze swojej działalności 
osiągnął hotel-kasyno Borgata, a najniższy zamknięty w kolejnym roku Tramp Plaza. Największy 
udział w strukturze przychodów charakteryzowanych obiektów posiadały wpływy z hazardu, któ-
rych udział wahał się w przedziale od 61% (w zamkniętym w kolejnym roku hotelu-kasynie Revel) 
do 80,8% w przypadku Atlantic Club Casino Hotel. Należy podkreślić, że dane zawarte w tabeli 5 
uwzględniają również wpływy z gier hazardowych realizowanych w systemie online. Wynajem 
pokoi hotelowych przyniósł największe dochody w hotelu Borgata (ok. 113 mln $), jednak ich 
udział w sumie przychodów obiektu był najbardziej znaczący w przypadku hotelu Revel (18,9%).

Ekonomicznych, lokalnych korzyści związanych z rozwojem funkcji turystycznych upatry-
wać należy również w tworzeniu miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystycznego. W latach 1983–
2012 w obiektach noclegowo-rozrywkowych Atlantic City rocznie zatrudnionych było od 30 179 
osób (w roku 1983) do 49 123 osób w roku 1997 (Historical Statistics…). Należy zaznaczyć, że od 
2008 do 2013 r. liczba osób zatrudnionych przy obsłudze największych miejskich centrów rozryw-
ki utrzymywała prawie stałą tendencję spadkową. Wyjątek stanowił rok 2012, kiedy liczba osób za-
trudnionych w tym sektorze wzrosła w związku z otwarciem kasyna Revel o 5,8% (w porównaniu 
z 2011 r.). W 2013 r. hotele-kasyna zatrudniały ok. 32,4 tys. pracowników. Według szacunkowych 
statystyk w 2014 r. w wyniku likwidacji kasyn liczba ta miała się zmniejszyć o ok. 8 tys. osób.

podsumowanie
Atlantic City to miasto, którego funkcje turystyczne podlegały znaczącej ewolucji – od luksu-

sowego kurortu spełniającego potencjalne oczekiwania klasy wyższej do destynacji zaspokajającej 
potrzeby turysty masowego o zróżnicowanym statusie ekonomicznym. W ostatnich latach usługi 
turystyczne w tej jednostce osadniczej najczęściej wiązały się z krótkookresowym wypoczynkiem 
w przestrzeni turystycznej o funkcjach rozrywkowych. Przestrzeń ta najczęściej pozostawała do-
mknięta murami hoteli-kasyn.

Kształtując działalność turystyczną na swoim obszarze, miasto przechodziło kilka krót-
kotrwałych faz wyraźnego rozwoju związanych m.in. ze 1) znaczeniem przewozów kolejowych 
w kształtowaniu kierunków migracji turystycznych na przełomie XIX i XX w.; 2) rozwojem nie-
legalnych form rozrywek w okresie lat 20. XX w. oraz 3) legalizacją hazardu i rozbudową bazy 
rozrywkowo-hotelowej w II poł. XX w.

Historia rozwoju funkcji turystycznej miasta wskazuje, że sztucznie zawężony zbiór uwarun-
kowań – atutów rozwoju miasta dopasowanych do określonej grupy konsumentów – w dłuższej 
perspektywie czasowej zamienił się w barierę rozwoju turystyki. Znaczne uzależnienie podstaw 
funkcjonowania Atlantic City od terytorialnie odległych uwarunkowań polityczno-prawnych, spo-
łecznych czy finansowych uznać należy za jedną z głównych przyczyn aktualnego stanu funk-
cjonowania jednostki osadniczej, której rozwój zdeterminowany został przede wszystkim jej 
funkcjami egzogenicznymi. Doświadczenia Atlantic City dowodzą, że zasięg terytorialny usług 
świadczonych względem podmiotów czy jednostek zewnętrznych łatwo i nagle można zakłócić, 
co może prowadzić do szybkich strat ekonomicznych (legalizacja hazardu w sąsiednich stanach 



285Regiony turystyczne w wybranych krajach

Determinanty rozwoju oraz ekonomiczne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego w Atlantic city 

zmieniła stosunek popytu i podaży, rozwój gier online wpłynął na wysokość wpływów z tradycyj-
nie funkcjonujących kasyn). 

Z jednej strony za atut, a z drugiej za poważną barierę kształtowania ekonomicznej efek-
tywności działalności turystycznej w Atlantic City uznać należy jego wąską specjalizację – „uza-
leżnienie od hazardu” zarówno w zakresie budowanych produktów turystycznych, jak i bazy tu-
rystycznej, w ramach tworzenia której przez kilka dekad powielano te same funkcjonalnie, choć 
architektonicznie odmienne moduły. Należy zaznaczyć, iż nawet w Las Vegas dochody z dzia-
łalności hazardowej stanowią aktualnie zaledwie 30% ogólnych zysków, które warunkowane są 
przede wszystkim usługami oferowanymi przez restauracje, hotele i sklepy. Należy podkreślić, że 
pomimo działań związanych z likwidacją kasyn w Atlantic City popyt na usługi turystyczne w sa-
mym stanie New Jersey w roku 2014 utrzymywał tendencję wzrostu (o 3,8% w porównaniu z ro-
kiem poprzedzającym). Dotychczasowe motywy wyjazdów turystycznych związanych z rozrywką 
nadal stanowiły ważne uwarunkowanie wyboru destynacji turystycznych na jego obszarze, jednak 
uzupełnienie dla tego rodzaju oferty w skali stanu stanowił wypoczynek w tańszych obiektach 
noclegowych, w mniejszych miejscowościach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie oceanu. 
Dochód ze sprzedaży noclegów w tego rodzaju bazie turystycznej dzięki korzystnym warunkom 
pogodowym w 2014 r. wzrósł w porównaniu z rokiem 2013 o ok. 10%.
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DeterminAnts AnD economic conseQuences oF the 
DeVelopment oF tourist trAFFic in AtlAntic city

Keywords gambling tourism, resort cycle, Atlantic City

Abstract This paper seeks to present the results of a study of the development of tourist functions in Atlantic 
City and the economic effects of the service of tourist traffic in this city. In the history of its 
tourist functions one can distinguish several major stages, cyclic sequences, in accordance with 
R.W. Butler’s (1980) conception of the evolutionary cycle of a tourist area.
In the early 1970s a chance to stop the declining tourist functions in Atlantic City was sought in 
the legalisation of gambling, which was regarded as the chief determinant of the city’s ‘reborn’ 
tourist activity. The implementation of this project led to the modernisation of the urban tourist 
space (Tables 1, 2) and an increase in tourist traffic. In 2005 the number of tourists visiting Atlantic 
city reached a maximum of 34.9 million (cf. Table 3), and in 2006 the city’s casinos-hotels earned 
the highest total income – 5.2 billion dollars (Table 4).
In 2009 the gambling market slumped, causing a slowdown in the development of the city’s tourist 
functions. This was put down to two factors: 1) the global crisis, and 2) the legalisation of gambling 
in other states, also in Indian reserves. The economic effects of those factors, combined with the 
legalisation of gambling online (2013), could be felt not only by individual casinos-hotels, but also 
by the city as a whole. In 2012 the number of its visitors dropped to 27.2 million, while the income 
of hotelling-entertainment facilities amounted to 4.3 billion dollars.
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Streszczenie Tunezja charakteryzuje się największym tempem rozwoju turystyki wśród państw ba-
senu Morza Śródziemnego od lat 60. XX w. Jest jedną z najpopularniejszych destynacji 
wybieranych przez turystów z krajów europejskich oraz z krajów Maghrebu. W społecz-
no-gospodarczej stabilności kraju znaczącą rolę odgrywają dochody z turystyki. Rosną 
one regularnie z roku na rok, wpływając w sposób istotny (ok. 7%) na wielkość PKB 
kraju i na zapewnienie miejsc pracy (420 tys.) w branży turystycznej. W opracowaniu 
przedstawiono wyniki badań (od lipca 2013 r. do sierpnia 2015 r.) nad dynamiką ru-
chu turystycznego polskich turystów do Tunezji. Przeanalizowano również natężenie 
międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji od 1960 r. do sierpnia 2015 r. oraz 
określono cechy turystów odwiedzających Tunezję. Przeanalizowano wpływ zamachów 
terrorystycznych z 2015 r. na rynek turystyczny Tunezji, jak również oceniono wizeru-
nek Tunezji jako destynacji turystycznej z punktu widzenia polskich turystów. Spośród 
atrybutów wizerunku wybranych do badań w 2015 r. najniższą ocenę uzyskały: bezpie-
czeństwo na terenie hotelu (2,93) oraz bezpieczeństwo poza hotelem (2,78). Powodem 
tak niskiej oceny były zamachy terrorystyczne, w wyniku których zginęło sporo euro-
pejskich turystów. W świetle uzyskanych wyników badań ankietowych należy podkre-
ślić, że poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na pozytywny wizerunek destynacji, 
decydując o natężeniu ruchu turystycznego na omawianym obszarze.

Wprowadzenie
W ostatnich latach turystyka stała się jednym z ważniejszych sektorów globalnej gospodarki 

(Ferreira, Rial, Varela, 2009, s. 491). W 2014 r. branża turystyczna wygenerowała 7,6 tln USD 
(10% światowego PKB) oraz 277 mln miejsc pracy (ok. 9% ogólnego zatrudnienia) (WTTC, 2015). 
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Ponadto, szacuje się, że jedno miejsce pracy w sektorze turystycznym generuje dodatkowo do 3–4 
miejsc pracy w infrastrukturze okołoturystycznej (WTTC, 2013). 

Natężenie ruchu turystycznego wpływa na wielkość popytu turystycznego, z którym ściśle 
związana jest wielkość wytworzonych dóbr i usług turystycznych (Zdon-Korzeniowska, Rachwał 
2011, s. 6). Dlatego przy dużej konkurencji na międzynarodowym rynku podróży przedsiębiorcy 
z sektora turystycznego nieustannie opracowują strategie zmierzające do zwiększenia natężenia 
ruchu turystycznego na określonych kierunkach. Konkurencja wymusza również prace nad nowy-
mi technikami promocji, przygotowywaniem atrakcyjnej oferty produktowej oraz nad pozytyw-
nym wizerunkiem destynacji.

Tunezję spośród państw basenu Morza Śródziemnego charakteryzuje największe tempo roz-
woju turystyki, z której dochody odgrywają istotną rolę w gospodarce kraju. Przychody z branży 
turystycznej regularnie rosną z roku na rok, wpływając w sposób istotny – ok. 7% – na wielkość 
PKB i zapewnienie miejsc pracy – 420 tys. (ONTT, 2015). 

Największy ruch turystyczny generują podróżujący z krajów europejskich oraz z krajów 
Maghrebu. Najczęściej wypoczywają oni w ośrodkach turystycznych – Hammamet, Sousse, wy-
spa Djerba, Monastyr, Mahdia oraz Tunis – dysponujących najlepiej rozwiniętą bazą noclegową 
oraz zróżnicowaną infrastrukturą towarzyszącą. To tutaj, na wschodnim wybrzeżu Tunezji, znaj-
duje się 92% ogółu miejsc noclegowych w kraju (Cudny, 2005). 

Od momentu rozwoju masowej turystyki w Tunezji do dziś (2015 r.) liczba osób odwiedzających 
ten kraj znacznie się zmieniała (ONTT, 2015; Poirier, 1995, s. 158–159; Tahi, 1992, s. 398). Na dyna-
mikę przyjazdów oprócz cen, trendów oraz atrakcyjności wpływa także wizerunek destynacji.

W literaturze przedmiotu zjawisko wizerunku miejsca jest definiowane różnie. Na przykład 
według Kotlera, Asplunda, Reinga i Haidera (1999, s. 20) wizerunek miejsca jest „sumą wierzeń, 
idei i wrażeń, które ludzie odnoszą do danego miejsca”. Zdaniem Szromnika (2007, s. 134) wize-
runek można określić jako „całokształt subiektywnych wyobrażeń rzeczywistości, które wytwo-
rzyły się w umysłach ludzkich jako efekt percepcji, oddziaływania środków masowego przekazu 
i nieformalnych przekazów informacyjnych”. Jeszcze szerzej wizerunek miejscowości definiuje 
Tokarz (2009, s. 91): jako obraz „w oczach różnych grup otoczenia, wytworzony dzięki procesom 
poznawczym oraz nastawieniu emocjonalnemu do danego ośrodka lub poszczególnych jego sub-
produktów”. Zaś obszerny przegląd literatury w zakresie definicji wizerunku destynacji zawiera 
opracowanie Ferreiry Lopesa (2011).

Zdaniem niektórych autorów (np. Gallarza, Saura, García, 2002, s. 56–78) wizerunek jest 
ważniejszy od materialnych zasobów danego obszaru, gdyż to właśnie percepcja miejsca jest ele-
mentem motywującym ludzi do podejmowania określonego działania związanego z daną jednost-
ką terytorialną.

Aktualnie w literaturze przedmiotu występują dwa podejścia do definiowania wizerunku. 
Pierwszy jest sumą ogólnych wrażeń i opinii, jakie odwiedzający posiada o danym miejscu, drugi 
zaś – zestawem atrybutów powiązanych z określonym miejscem (Glińska, 2011). W nawiązaniu do 
obu stanowisk Echtner i Ritchie (1993) opracowali model wizerunku miejsca zawierający atrybu-
ty funkcjonalne (mierzalne, materialne) i psychologiczne (niemierzalne, niematerialne). Atrybuty 
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funkcjonalne odpowiadają poznawczemu komponentowi wizerunku, natomiast emocjonalne kom-
ponentowi afektywnemu (Glińska, 2009, s. 36). Ze względu na całościowy wymiar zjawiska model 
ten przyjęto podczas prowadzenia badań nad oceną wizerunku turystycznego Tunezji przez pol-
skich turystów.

W artykule przeanalizowano natężenie międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji 
od roku 1960 do sierpnia 2015 r. oraz określono cechy turystów. Oceniono wpływ zamachów ter-
rorystycznych z 2015 r. na rynek turystyczny tego kraju. Zaprezentowano także wyniki badań 
ankietowych w zakresie oceny wizerunku tej destynacji przez polskich turystów.

metody badań i źródła danych
Na wstępnym etapie prac posłużono się metodą metaanalizy – przestudiowano informacje 

wtórne (literatura przedmiotu, strony internetowe, spisy i rejestry).
Badania zasadnicze przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem 

kwestionariusza ankiety w dwóch odstępach czasowych: od 1 lipca 2013 r. do 10 sierpnia 2014 r. 
oraz od 1 września do 30 października 2015 r. 

W pierwszym okresie badania wykonano w 6 ośrodkach turystycznych wybranych ze wzglę-
du na najlepiej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i największą popularność wśród turystów. 
Prawie połowę badań (49%) przeprowadzono w ośrodkach turystycznych najczęściej odwiedza-
nych przez polskich turystów. Należały do nich: Hammamet, Sousse (30%), Monastyr (10%), 
Djerba (8%), Tunis (2%) oraz Mahdia (1%). Turystom rozdano 2500 kwestionariuszy, spośród któ-
rych otrzymano 1532. Analizie poddano 975 prawidłowo wypełnionych formularzy. 

W drugim okresie, tj. od 1 września do 30 października 2015 r., badania przeprowadzono 
metodą online z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz obejmował zestawie-
nie najbardziej popularnych według Gallarzy, Saury i Garcii (2002, s. 63) atrybutów wykorzysty-
wanych w badaniu wizerunku turystycznego. Lista atrybutów zawierała zarówno cechy miejsca 
o charakterze funkcjonalnym (walory przyrodnicze, pogoda, zabytki, kuchnia, dostępność komu-
nikacyjna), jak i cechy o charakterze emocjonalnym (bezpieczeństwo na terenie hotelu, bezpie-
czeństwo poza hotelem, gościnność mieszkańców). Poszczególne atrybuty zostały poddane oce-
nie za pomocą 5-stopniowej skali Likerta (5 oznaczało ocenę atrybutu „zdecydowanie dobrze”, 
4 – „raczej dobrze”, 3 – „ani dobrze, ani źle”, 2 – „źle”, 1 – „zdecydowanie źle”). Kwestionariusz 
udostępniono na stronach internetowych Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki i Towarzystwa 
Polsko-Tunezyjskiego, a także na portalach turystycznych: „Afryka dla smyka”, „Turystyka forum: 
piloci, przewodnicy, rezydenci, specjaliści, biura podróży”. Otrzymano 382 poprawnie wypełnio-
ne kwestionariusze, które poddano analizie statystycznej. Na podstawie odpowiedzi respondentów 
obliczono m.in. średnią atrakcyjności atrybutów charakteryzujących Tunezję (tab. 2).

natężenie międzynarodowego ruchu turystycznego w tunezji w latach 1960–2014
Międzynarodowy ruch turystyczny definiuje się jako jeden z rodzajów ruchu osobowego 

odbywającego się w wymiarze określonego czasu w przestrzeni międzypaństwowej w celach 
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turystycznych. Głównymi kryteriami w badaniach nad międzynarodowym ruchem turystycznym 
są czasowe ograniczenia pobytu turysty za granicą (przyjmuje się czas nieprzekraczający jedne-
go roku) oraz kryterium ekonomiczne obejmujące wydawanie przywiezionych ze sobą pieniędzy 
w docelowym kraju będącym miejscem świadczenia usług turystycznych (Helnarska, 2004, s. 32). 

W Tunezji turystyka na skalę masową zaczęła się rozwijać w latach 60. XX w. (Weigert, 
2012). W roku 1960 kraj ten odwiedziło ok. 94 tys. turystów (rys. 1). W związku z tak dużą liczbą 
podróżnych rząd Tunezji w 1962 r. przygotował 10-letni plan zagospodarowania turystycznego 
kraju. Zaplanowano wówczas rozwój pierwszych obszarów turystycznych w sąsiedztwie takich 
nadmorskich miejscowości, jak: Tunis, Hammamet-Nabeul, Sousse, Monastir i Djerba-Zarzis 
(Poirier, Wright, 1993, s. 150). Powołano również Tunezyjski Urząd ds. Turystyki – ONTT (Office 
National du Turisme Tunisien) – odpowiedzialny za rozwój turystyki, jej promocję oraz dbałość 
o jakość świadczonych usług. Dodatkowo utworzono Spółkę Sektora Hotelarskiego i Turystyki 
Tunezji (SHTT) zarządzającą i nadzorującą budowę krajowych hoteli (ONTT, 2015).

W latach 1962–1968 przeznaczono 10 mln $ na przygotowanie 35 tys. miejsc noclegowych. 
Utworzono również 15 tys. miejsc pracy w branży turystycznej. Do roku 1987 liczbę miejsc noc-
legowych zwiększono 3-krotnie (105 tys.) w stosunku do 1968 r. Znacznie zwiększyła się także 
liczba turystów – do 1,8 mln, a więc prawie 20-krotnie więcej niż w roku 1968. Skutkowało to 
utworzeniem ponad 40 tys. miejsc pracy w sektorze turystycznym (Weigert, 2012). 

Przełomowy w zakresie przemian gospodarczych w Tunezji był rok 1987. Zmiany te wpłynę-
ły pozytywnie na rozwój sektora turystyki (Poirier, Wright, 1993, s. 151). W kolejnych 13 latach 
(1987–2000) liczba miejsc noclegowych podwoiła się, podobnie jak liczba turystów (ponad 5 mln) 
oraz liczba miejsc pracy (Weigert, 2012). 
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rysunek 1. Natężenie ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2010 (liczba turystów w mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ONTT (2011).

Intensywny wzrost natężenia ruchu turystycznego nastąpił na przełomie XX i XXI w. 
Skutkowało to coraz większymi dochodami z turystyki oraz wymuszeniem modernizacji infra-
struktury turystycznej. Podczas gdy w 1990 r. Tunezję odwiedziło 3,3 mln turystów, to w roku 
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2005 ich liczba wyniosła 6,4 mln, czyli niemal się podwoiła. Zaś w 2010 r. liczba turystów wzrosła 
prawie do 7 mln (rys. 1), a dochody z turystyki dały kwotę 2,7 mld $ (ONTT, 2010).

Od początku 2011 r. do sierpnia 2015 r. liczba turystów odwiedzających Tunezję znacznie się 
zmieniała. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2011 r. liczba zagranicznych przyjazdów zmniej-
szyła się aż o 44% w stosunku do roku 2010, a straty branży wyniosły ponad 1 mld dinarów 
(ok. 620 mln $) (ONTT, 2015).

Powodem tak gwałtownego zmniejszenia się natężenia ruchu turystycznego była „rewolu-
cja jaśminowa”, która spowodowała zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze w kraju i poza 
jego granicami. Wydarzenia w Tunezji zapoczątkowały tzw. Arabską Wiosnę – protesty w innych 
krajach arabskich, m.in. Algierii, Libii, Jordanii, Jemenie, Libanie, Egipcie, Syrii oraz Bahrajnie. 
W konsekwencji w krajach tych zreformowano struktury państwowe. Doszło także do obalenia 
dyktatur czy też – jak w przypadku Libii – do wybuchu wojny domowej oraz interwencji wojsk 
NATO. 

Zmieniająca się sytuacja geopolityczna spowodowała poważne reperkusje na rynku tury-
stycznym Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Skutkowało to zmianą kierunków wyjazdów 
oraz ich struktury. W konsekwencji w Tunezji anulowano większość zarezerwowanych imprez 
turystycznych na sezon 2011, mimo iż rewolucja trwała niecały miesiąc – od 17 grudnia 2010 r. do 
14 stycznia 2011 r.

W celu zwiększenia ruchu turystycznego ONTT oraz prywatni inwestorzy podjęli działania 
na skalę międzynarodową. Polegały one m.in. na przywróceniu stabilnego i bezpiecznego wize-
runku Tunezji (Staszek, Świeca, Brzezińska-Wójcik, 2013, s. 317–318).

Ponadto wprowadzono udogodnienia wizowe, obniżono ceny ofert turystycznych, a także 
wykreowano nowe atrakcje turystyczne. Działania te okazały się owocne. W roku 2012 odno-
towano zwiększenie się liczby przyjeżdżających turystów do ok. 6 mln, co dało wzrost o 24% 
odwiedzających w porównaniu do roku 2011. W 2013 r. liczba turystów wyniosła już 6,2 mln, ale 
w 2014 r. nieco się zmniejszyła – do 6,1 mln (rys. 2). Można więc było wnosić o pewnej stabilizacji 
przyjazdowego ruchu turystycznego do Tunezji. 
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rysunek 2. Natężenie ruchu turystycznego w Tunezji w latach 2010–2014 (liczba turystów w mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ONTT (2015).
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Wpływ zamachów terrorystycznych z 2015 r. na rynek turystyczny tunezji
Z początkiem 2015 r. rząd Tunezji liczył na osiągnięcie wyniku sprzed wybuchu „rewolucji 

jaśminowej”, czyli na przyjazd ok. 7 mln turystów. Plany te poprzedziła szeroka kampania pro-
mocyjna w europejskich mediach. Niestety, zamachy terrorystyczne w muzeum Bardo w Tunisie 
(18 marca 2015 r.) i na plaży w Sousse (26 czerwca 2015 r.) spowodowały załamanie rynku tury-
styki przyjazdowej. Do końca sierpnia 2015 r. do Tunezji przyjechało o 24% mniej turystów niż 
w analogicznym okresie roku 2014, a liczba wczasowiczów z Europy spadła aż o 50% (tab. 1). 

tabela 1. Liczba nierezydentów odwiedzających Tunezję  

w okresie od stycznia do sierpnia 2014 i 2015 roku według narodowości

Narodowości 2014 2015
Zmiana % 
2015/2014

1 2 3 4

Francuzi 537 800 357 266 –33,6
Anglicy 295 105 200 831 –31,9
Niemcy 270 433 162 163 –40,0
Rosjanie 214 298 46 279 –78,4
Włosi 185 134 61 352 –66,9
Belgowie 105 048 48 934 –53,4
Polacy 83 740 22 586 –73,0
czesi 65 551 32 100 –51,0
Holendrzy 44 362 18 484 –58,3
Skandynawowie 33 853 14 645 –56,7
Szwajcarzy 30 877 18 387 –40,5
Austriacy 24 449 9 126 –62,7
Słowacy 23 351 6 910 –70,4
Portugalczycy 18 207 6 723 –63,1
Hiszpanie 16 665 11445 –31,3
Węgrzy 15 038 4 759 –68,4
Ukraińcy 14 123 4 273 –69,7
Turcy 10 341 7 604 –26,5
Serbowie 7 059 2 165 –69,3
Irlandczycy 6 559 2 711 –58,7
Rumuni 5 643 3 481 –38,3
Słoweńcy 3 868 1 235 –68,1
Litwini 3 535 2 308 –34,7
Luksemburczycy 3 350 1 954 –41,7
chorwaci 3 075 740 –75,9
Maltańczycy 2 051 1 019 –50,3
Grecy 1 311 1 085 –17,2
Bułgarzy 1 054 781 –25,9
Pozostali Europejczycy 13 849 5 535 –60,0
Razem Europejczycy 2 039 729 1 056 881 –48,2
% 47,8 35,2  
Libijczycy 1 251 582 839 902 –32,9
Algierczycy 825 873 966 193 +17,0



293Regiony turystyczne w wybranych krajach

Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w tunezji w latach 1960–2015

1 2 3 4

Marokańczycy 27 893 36 281 +30,1
Mauretańczycy 12 788 10 148 –20,6
Razem mieszkańcy Maghrebu 2 118 136 1 852 524 –12,5
% 49,6 61,6  
Amerykanie (Stany Zjednoczone) 10 866 10 730 –1,3
Kanadyjczycy 6 957 6535 –6,1
Razem mieszkańcy Ameryki Północnej 17 823 17 265 –3,1
% 0,4 0,6  
Mieszkańcy Bliskiego Wschodu 38 594 37 242 –3,5
Afrykanie 24 881 22 290 –10,4
Japończycy 4 215 1 622 –61,5
Chińczycy 3 905 2 835 –27,4
Brazylijczycy 1 366 1 381 +1,1
Australijczycy  1075 992 –7,7
Pozostałe kraje 18 139 12 793 –29,5
Ogólna liczba przyjazdów nierezydentów 5 065 113 3 850 058 –24,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ONTT (2015).

Zamachy terrorystyczne z 2015 r. uderzyły nie tylko w turystów zagranicznych, ale również 
w mieszkańców Tunezji. Pamiętać należy, że przychody z turystyki w Tunezji stanowią 7% PKB 
oraz że branża turystyczna zapewnia ok. 420 tys. miejsc pracy. Zgodnie z danymi ONTT wpły-
wy z turystyki zmniejszyły się o 32% w porównaniu z rokiem 2014 (ONTT, stan na 30 września 
2015 r.), zaś według szacunków rządu Tunezji źródło utrzymania mogło stracić w roku 2015 ok. 
50 tys. osób (Pinkwart, 2015). Z raportu portalu SecureHotel (publikującego informacje w zakre-
sie ataków terrorystycznych w hotelach, bezpieczeństwa oraz informacji prawnych i ubezpiecze-
niowych związanych z branżą hotelową) wynika, że zamkniętych zostało 50 z 600 tunezyjskich 
obiektów hotelarskich. Dodatkowo, światowe marki hotelowe, takie jak np. RIU, do której należy 
10 hoteli, zamierzają całkowicie wycofać się z rynku tunezyjskiego. To właśnie na terenie hotelu 
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rysunek 3. Ruch turystyczny polskich turystów w Tunezji w sierpniu w latach 2010–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ONTT (2015).
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Riu Imperial Marhaba w Sousse 26 czerwca 2015 r. doszło do zamachu terrorystycznego, w wyni-
ku którego zginęło 59 turystów z zagranicy i wielu zostało rannych (www.securehotel.us).

Znaczne zmniejszenie się natężenia ruchu turystycznego do Tunezji z wiodących krajów euro-
pejskich odnotowano w sierpniu 2015 r. Liczba turystów zmniejszyła się wtedy o 73% w stosunku 
do analizowanego okresu z roku 2014 (tab. 1). W sierpniu, najważniejszym miesiącu dla branży tu-
rystycznej (tzw. wysoki sezon), odnotowuje się największy wzrost natężenia ruchu wśród polskich 
turystów. Niestety, w miesiącu tym w 2015 r. liczba turystycznych wyjazdów Polaków do Tunezji 
spadła aż o 94% w stosunku do sierpnia roku 2014 (rys. 3).

cechy turystów odwiedzających tunezję
Według danych ONTT turyści przybywający do Tunezji do 2010 r. pochodzili przede wszyst-

kim z krajów europejskich. Stanowili oni ok. 55% ogólnej liczby osób odwiedzających. W grupie 
tej wyróżniali się zdecydowanie turyści z Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz z Polski, 
Belgii i Rosji (ONTT, 2015). Stosunkowo niskie koszty wyjazdów powodowały, że celem przyjaz-
dów Europejczyków był przede wszystkim wypoczynek (Poirier, Wright, 1993, s. 152). Niektórzy 
spośród nich przyjeżdżali ze względu na światowej sławy zabytki w takich miejscowościach, jak 
m.in. Kartagina, Bulla Regia, Sousse, El Jem, Kairaoun. 

Bardzo istotny udział w ruchu turystycznym do Tunezji mają również osoby przyjeżdżające 
z krajów Maghrebu. W 2010 r. stanowiły one ok. 42% ogólnej liczby turystów (ONTT, 2010). 
Dominowali Libijczycy i Algierczycy, którzy odwiedzali Tunezję nie tylko w celach wypoczyn-
kowych, ale również w tzw. zaopatrzeniowych, masowo kupując produkty niedostępne w innych 
krajach. Korzystali oni również ze specjalistycznej opieki medycznej oraz medycyny estetycznej. 
Młodzież z sąsiadujących krajów często przyjeżdżała do Tunezji w celach rozrywkowych, np. spo-
żywania alkoholu, który surowo zakazany jest w Libii (Dłużewska, 2009, s. 294). 

W 2014 r. turyści z krajów Maghrebu stanowili w Tunezji już 49,6% ogółu odwiedzających 
(tab. 1). Dla porównania w 2001 r. udział turystów z tych krajów kształtował się na poziomie za-
ledwie 5,7%, zaś turystów z krajów europejskich – aż 73,6% wszystkich przyjezdnych (ONTT, 
2002). W 2014 r. Tunezję najliczniej (ponad 1,2 mln osób) odwiedzili mieszkańcy Libii (tab. 1). 
Ten gwałtowny wzrost przyjezdnych spowodowany jest m.in. skomplikowaną sytuacją polityczną 
w tym kraju; aktualnie istnieją tam dwa niezależnie działające rządy (jeden – w Trypolisie, stolicy 
kontrolowanej przez islamistów, zaś drugi – w Tobruku z premierem Abdullahem al-Thani). Libia 
jest więc państwem bardzo podzielonym pod względem politycznym. Do kwietnia 2015 r. wojna 
o kontrolę nad miejscami strategicznymi spowodowała śmierć 3,3 tys. osób (Półtorak, 2015).

W ostatnich latach Tunezją coraz częściej interesują się turyści z Arabii Saudyjskiej i Emiratów 
Arabskich. W związku z tym właściciele luksusowych hoteli przygotowali specjalną ofertę – apar-
tamenty dla szejków. Przykładem jest hotel Hasdurbal Thalassa w Hammamet dysponujący naj-
większym na świecie apartamentem o powierzchni 1600 m2, z prywatnymi basenami, ogrodami 
– tak aby członkowie rodziny szejka nie narażali się na kontakt z innymi turystami (Dłużewska, 
2006). 
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Do sezonu 2015 Tunezja należała do najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wybiera-
nych przez Polaków. Rekordowy pod tym względem był rok 2008 z ponad 200 tys. polskich gości. 
Spadek ich liczby do niecałych 100 tys. nastąpił w 2011 r. (ONTT, 2012). To gwałtowane zmniej-
szenie liczby turystów z Polski związane było ze światowym kryzysem gospodarczym oraz tune-
zyjską rewolucją. Tendencja spadkowa utrzymywała się do 2013 r. Rok 2014 zamknął się liczbą 
108 tys. turystów z Polski. W 2015 r. początkowo ich liczba zwiększała się i spodziewano się, że 
w sezonie 2015 przekroczy 150 tys. osób (ONTT, 2015), jednak zamachy terrorystyczne w Tunisie 
i Sousse spowodowały załamanie rynku turystyki przyjazdowej. Wielu polskich turystów zrezy-
gnowało z zarezerwowanych wycieczek do Tunezji lub zmieniło wybór destynacji. 

Pomimo wielu starań rządu tunezyjskiego, sił bezpieczeństwa oraz branży turystycznej zmie-
rzających do zapewnia bezpieczeństwa turystom nie udało się przywrócić dotychczasowego zain-
teresowania Tunezją wyrażanego dużym natężeniem ruchu turystycznego. 

Wizerunek tunezji w opinii polskich turystów
Podróżujący ma możliwość wybierania spośród wielu międzynarodowych i krajowych desty-

nacji oferujących różnorodne produkty turystyczne. Na wybór wakacyjnego kierunku oprócz cen, 
trendów oraz ofert wpływa także jego wizerunek. W sezonie 2015 to właśnie wizerunek destynacji 
decydował znacząco o kierunku podróży.

Wyniki uzyskane w pierwszym okresie badawczym, tj. w sezonie 2013/2014, wskazują, że 
wszystkie atrybuty wizerunku Tunezji zostały ocenione powyżej średniej – 3,5. Najwyżej została 
oceniona pogoda w Tunezji ze średnią 4,45, następnie bezpieczeństwo na terenie hotelu (4,29) oraz 
gościnność mieszkańców Tunezji (4,08). W 2015 r. spośród 8 atrybutów poddanych ocenie respon-
dentów 6 uzyskało średnią wyższą niż 3,5. Najlepiej, podobnie jak w latach poprzednich, oceniono 
pogodę w Tunezji (4,51), na drugim miejscu – walory przyrodnicze (4,07) oraz gościnność miesz-
kańców (4,08), która utrzymała średnią z poprzedniego okresu badawczego. Wyraźną różnicę w ne-
gatywnej ocenie atrybutów w 2015 r. w stosunku do sezonu 2013/2014 odnotowano w postrzeganiu 
bezpieczeństwa na terenie hotelu (2,93) oraz bezpieczeństwa poza hotelem (2,78) (tab. 2). 

tabela 2. Atrybuty wizerunku Tunezji – ocena według 5-punktowej skali Likerta

Atrybuty wizerunku
Lata

2013/2014 2015
średnia atrakcyjności atrybutów

Walory przyrodnicze 3,89 4,07
Pogoda 4,45 4,51
Zabytki 3,90 3,85
Kuchnia 3,65 3,99
Dostępność komunikacyjna 3,87 3,51
Bezpieczeństwo na terenie hotelu 4,29 2,93
Bezpieczeństwo poza hotelem 3,79 2,78
Gościnność mieszkańców 4,08 4,08

Źródło: badania własne.
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Uzyskane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich turystów wskazują, 
że bezpieczeństwo na terenie hotelu, jak i poza nim znacząco wpływa na wizerunek destynacji, co 
często decyduje o natężeniu ruchu turystycznego na omawianym obszarze.

Tak niska ocena bezpieczeństwa w Tunezji wynika z obawy przed możliwymi zamachami 
terrorystycznymi. Okazuje się, że turyści mają świadomość zagrożenia w kontekście ostrzeżeń 
wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), m.in. z 18 marca 2014, w którym 
odradzono „wyjazdy do tunezyjskich miejscowości Bizerte, Tabarka, Hammamet, Tunis i Sousse 
oraz na wyspę Dżerba. (…) również wyjazdy na tereny przygraniczne z Libią i Algierią, szczegól-
nie do gubernatorstw Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine”, lub z 10 lipca 2015 r.: „Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do Tunezji”. Powyższe komunikaty MSZ były nie tylko 
przestrogą dla turystów, ale również dla większości polskich touroperatorów, którzy zrezygnowali 
ze świadczenia usług pobytowych na terenie Tunezji, aby nie narażać zdrowia oraz życia turystów.

podsumowanie
Według raportu Światowej Organizacji Turystyki (2015) przemysł turystyczny jest liderem 

w międzynarodowym handlu usługami, zajmując piąte miejsce zaraz po innych gałęziach prze-
mysłu, takich jak: paliwowy, chemiczny, spożywczy oraz motoryzacyjny. Turystyka jako waż-
ny sektor gospodarki jest równie wrażliwa na wydarzenia, jakie mają miejsce bezpośrednio lub 
w otoczeniu danej destynacji, np. wojny, ataki terrorystyczne. Poważne trudności na rynku tury-
stycznym Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, jakie zaistniały w roku 2011 i 2015, wpłynęły 
na zmiany kierunków wyjazdów oraz na ich strukturę. Skutkiem tego było anulowanie większości 
zarezerwowanych imprez turystycznych.

Z danych opublikowanych przez Międzynarodową Organizację Turystyki wynika, że nastąpił 
istotny spadek liczby odwiedzin w regionach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu odpowiednio 
o: –15 i –9% w pierwszych 8 miesiącach 2011 r. W Tunezji wydarzenia związane z Arabską Wiosną 
spowodowały bardzo znaczące zmiany – o 44% zmniejszyła się liczba turystów oraz o 43% zma-
lały wpływy finansowe do budżetu państwa z sektora turystycznego. W kolejnych dwóch latach 
– 2013 i 2014 – turystyka w Tunezji zaczęła się powoli odradzać, jednak negatywne wydarzenia, 
jakie miały miejsce w sezonie 2015, sprawiły, że kierunek ten może na jakiś czas zupełnie zniknąć 
z turystycznej mapy świata. Pod wpływem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie zamachów terrory-
stycznych oraz obserwowanej trudnej sytuacji geopolitycznej w północnej Afryce i południowo-
-zachodniej Azji sporo turystów rezygnuje z wyjazdów do tych destynacji na rzecz wypoczynku 
w miejscu zamieszkania. Inni spośród nich zmieniają miejsce wypoczynku (Marczak, 2012, s. 101) 
na takie, z którym wiąże się mniejsze ryzyko.

Pojawia się zatem pytanie: Czy istnieją szanse na zwiększenie natężenia ruchu turystycznego 
w Tunezji? Jednoznaczna odpowiedź na nie jest trudna, ale można będzie na nie odpowiedzieć 
twierdząco, jeżeli przywróci się Tunezji wizerunek bezpiecznej i spokojnej destynacji. 

Od czasu ostatniego zamachu w Sousse rząd Tunezji, siły bezpieczeństwa oraz branża tury-
styczna robią bardzo dużo, aby zapewnić turystom bezpieczeństwo. Wzmocniona została ochrona 
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lotnisk oraz tras i transportów turystycznych. Ponad 1,5 tys. policjantów patroluje hotele i plaże. 
Opracowywane są procedury bezpieczeństwa w miejscach turystycznych, muzeach i wykopali-
skach archeologicznych. Wojsko, gwardia narodowa i oddziały antyterrorystyczne likwidują po-
jawiające się zagrożenia. Budowany jest mur wzdłuż granicy z Libią, aby uniemożliwić przemyt 
broni i terrorystów (Pinkwart, 2015). 

Ponadto, organizowane są spotkania i konferencje z reprezentantami krajów europejskich 
w celu przedstawiania aktualnej sytuacji w państwie oraz działań władz na rzecz bezpieczeństwa 
zagranicznych gości. 

Kwestie dotyczące możliwości dalszej współpracy pomiędzy Polską i Tunezją w zakresie 
rozwoju turystyki, bezpieczeństwa wyjazdów oraz zmian i przyszłości sektora turystycznego 
w Tunezji zostały poruszone pod koniec października 2015 r. w ramach Polsko-Tunezyjskiego 
Forum Agentów i Organizatorów Turystyki Polskiej Izby Turystyki w Tunezji. Dodatkowym dzia-
łaniem zmierzającym do zwiększenia liczby turystów w Tunezji ma być zastosowanie tzw. złotego 
środka „ccc” (cena czyni cuda), czyli maksymalne obniżenie ceny imprez oraz usług turystycz-
nych (Kamińska, 2015).

Rodzi się zatem kolejne pytanie: Czy podjęte środki bezpieczeństwa zapobiegną dalszym 
tragediom, a zastosowane strategie marketingowe wpłyną pozytywnie na zwiększenie liczby tu-
rystów w Tunezji? Zbliżający się sezon 2016 pokaże, na ile Tunezja była w stanie poradzić sobie 
z największym w jej historii kryzysem turystycznym.
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Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w tunezji w latach 1960–2015

the DynAmics AnD FeAtures oF internAtionAl tourist 
moVement in tunisiA in the yeArs 1960–2015

Keywords Tunisia, tourist movement, the image of place, safety

Abstract Tunisia has the highest rate of development of tourism among the Mediterranean countries since the 
sixties of the twentieth century. It is one of the most popular destinations chosen by tourists from 
European countries as well as from the Maghreb. In the socio-economic stability of the country, 
the income from tourism plays a significant role. They grow on a regular basis from year to year, 
significantly influencing (about 7%) at the size of the country’s GDP and at the provision of jobs 
(420,000) in the tourism industry. The paper presents the results of studies (from July 2013 to August 
2015) on the dynamics of Polish tourists coming to Tunisia. It has also been analyzed the intensity of 
international tourism in Tunisia since 1960 to August 2015. An analyzed issues included the features 
of tourists visiting Tunisia, the impact of the terrorist attacks of 2015 years on the Tunisian tourist 
market and also rated the image of Tunisia as a tourist destination from Polish tourists’ point of view. 
Among the attributes of image selected for testing in 2015, the lowest note achieved the following 
ones: “the security inside the hotel and its area” – 2.93 and “security outside the hotel” – 2.78. 
The reason of such low notes were terrorist attacks, resulting in deaths of many European tourists. 
In the light of survey result it should be emphasized that sense of security significantly affects on the 
image of destination positively, concerning the intensity of tourist traffic in this area.

Translated by Monika Widz
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Streszczenie Wielkość ruchu turystycznego jest poza takimi czynnikami, jak lokalizacja, atrakcyj-
ność walorów turystycznych, stan i struktura infrastruktury turystycznej itp., w dużej 
mierze efektem kreowania określonego wizerunku przez podmioty polityki turystycznej 
funkcjonujące na danym terenie. Dla rozwoju ruchu turystycznego występującego w da-
nym państwie niezbędne jest kreowanie wizerunku krajowego produktu turystycznego. 
Celem opracowania jest wskazanie na znaczenie wizerunku kraju dla przyjazdowego 
ruchu turystycznego na przykładzie Polski i Łotwy. W artykule przyjęto tezę, iż brak 
działań marketingowych prowadzonych przez podmioty odpowiedzialne za turystykę 
w Polsce w aspekcie kreowania wizerunku produktu turystycznego skutkuje brakiem 
skojarzeń z nim związanych jako destynacji turystycznej, co w konsekwencji nie wpły-
wa korzystnie na rozwój ruchu turystycznego. 
Artykuł składa się z trzech części merytorycznych, wstępu i podsumowania. W pierw-
szej części opracowania omówiono istotę wizerunku obszarowego produktu turystycz-
nego, w drugiej – teoretyczno-empiryczne ujęcie zagranicznego ruchu turystycznego 
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem turystów z Łotwy, natomiast w trzeciej przed-
stawiono w formie studium przypadku wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród potencjalnych turystów z Łotwy.

Wprowadzenie
Wielkość ruchu turystycznego na określonym obszarze jest bardzo zróżnicowana. Na jego 

rozmiar wypływają takie czynniki, jak: lokalizacja, atrakcyjność walorów turystycznych, stan 
i struktura infrastruktury turystycznej (głównie bazy noclegowej, gastronomicznej i komunika-
cyjnej), eventy międzynarodowe, uwarunkowania historyczne, nastawienie miejscowej ludności 
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do turystów zagranicznych itp. Ruch turystyczny jest również w dużej mierze efektem kreowania 
określonego wizerunku miejsca przez podmioty polityki turystycznej funkcjonujące na danym 
terenie. Dla rozwoju ruchu turystycznego występującego w danym państwie niezbędne jest kre-
owanie wizerunku krajowego produktu turystycznego. 

Celem opracowania jest wskazanie na znaczenie wizerunku kraju dla przyjazdowego ruchu 
turystycznego na przykładzie Polski i Łotwy. W artykule przyjęto tezę, iż brak działań marke-
tingowych prowadzonych przez podmioty odpowiedzialne za turystykę w Polsce w aspekcie kre-
owania wizerunku produktu turystycznego skutkuje brakiem skojarzeń z nim związanych jako 
destynacji turystycznej, co w konsekwencji nie wpływa korzystnie na rozwój ruchu turystycznego. 

Treść opracowania jest wynikiem wykorzystania przede wszystkim metody badawczej desk 
research w postaci analizy literatury przedmiotu oraz raportów statystycznych, a także w czę-
ści empirycznej analizy badania ankietowego przeprowadzonego wśród potencjalnych turystów 
z Łotwy. Ponadto, zostały wykorzystane metody operacji logicznych (przede wszystkim dedukcji 
i indukcji) oraz metoda obserwacji (zwłaszcza w odwołaniu się do aspektów praktycznych).

istota wizerunku obszarowego produktu turystycznego
Współcześnie konkurowanie różnorodnych pomiotów na rynku turystycznym poprzez in-

strumenty marketingowe, takie jak struktura produktu czy cena, stają się niewystarczające m.in. 
z uwagi na posiadane możliwości finansowe (Pawlicz, 2006). Dlatego takie podmioty jak przedsię-
biorstwa, ale również regiony czy kraje, tworzą strategie marketingowe, których głównym celem 
jest kreowanie pożądanego wizerunku w otoczeniu.

Wizerunek może być definiowany w ujęciu istoty public relations i obejmuje odzwierciedlenie 
sposobu postrzegania organizacji przez poszczególne grupy jej otoczenia. Zatem wizerunek nie 
jest obrazem obiektywnym, lecz subiektywnym, odmiennym postrzeganiem przez poszczególne 
grupy w otoczeniu (Ćwiklińska, 2012, s. 34).

Do elementów, które tworzą wizerunek, zaliczane są m.in. (Tkaczyk, Rachwalska, 1997, s. 6): 
nazwa (własna, znak firmowy, kolorystyka itp.), tradycje, wiek, wielkość i zasięg działania (lo-
kalny, ogólnokrajowy, międzynarodowy), siła finansowa i perspektywa rozwoju w przyszłości, 
misja rozwoju, oferta produktowa, filozofia zarządzania, polityka promocji, wygląd zewnętrzny 
i zachowanie pracowników czy zachowania rynkowe. Z istotą wizerunku bezpośrednio związane 
są pojęcia „tożsamość” i „reputacja”, które czasami są stawiane jako równoważne wizerunkowi. 
„Tożsamość musi wystąpić przed wizerunkiem, co oznacza, że otoczenie musi ją postrzegać, za-
nim zostanie wykreowany wizerunek o danym podmiocie” (Dziadkiewicz-Ilkowska, 2010, s. 77).

Wizerunek jako kategoria marketingowa charakteryzowany jest także według pełnionych 
funkcji, które są korzystne z punktu widzenia strony podażowej i popytowej na rynku (Altkorn, 
2002, s. 5):

a) umożliwia skuteczne konkurowanie na rynku, gdzie szczególnie podmiot posiadający sil-
ny, pozytywny wizerunek utożsamiany jest z maksymalizacją korzyści z punktu widzenia 
nabywcy;
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b) pozycjonuje podmiot w umysłach odbiorców docelowych;
c) pozwala na prowadzenie ofensywnych działań podmiotu oraz na uzyskiwanie pożądanych 

efektów;
d) obniża koszty promocji nowych produktów;
e) pozwala zmniejszyć koszty działalności (kooperacja);
f) zapewnia relatywnie większą stabilność działania i mniejsze ryzyko.
W związku z tym, iż wizerunek jest pojęciem złożonym, posiada szeroki zakres funkcji 

(Percy, 2008, s. 62) (w tym także pewnych korzyści), a więc istnieje trudność uwzględnienia 
wszystkich. Wizerunek rozumiany jako sposób komunikowania się z otoczeniem ułatwia relację 
pomiędzy stronami, jak również zjednuje opinię publiczną do marki i do podmiotu. Ważne jest, iż 
usuwa anonimowość oraz sprzyja wytworzeniu korzystnego nastawienia do podmiotu (np. kraju). 
Poczucie akceptacji natomiast ma znaczenie dla samego podmiotu, a także dla nabywcy, który 
poprzez zakupywane produktu spełnia własną potrzebę akcepcji.

Wizerunek obszaru turystycznego rozumiany jest jako sposób postrzegania miejsca przez 
określonych adresatów powstały na bazie posiadanej wiedzy, informacji, bodźców. Wskazane in-
formacje, impulsy mogą być w pewnych zakresie kontrolowane przez podmiot emitujący komuni-
kat promocyjny na rynek (np. kraj). Występują też bodźce niezależne, powstające poza krajem (np. 
opinie mieszkańców, stereotypy), nad którymi w opinii autorów niniejszego opracowania podmiot 
koordynujący politykę promocji obszaru może w pewien sposób wpływać. Jest to natomiast proces 
długotrwały, wymagający często znacznych zmian na danym obszarze. W literaturze wskazywane 
są również inne rodzaje wizerunku pojawiające się w odniesieniu do marketingu terytorialnego 
(Jedlińska, 2009, s. 40):

 – wizerunek kraju,
 – wizerunek regionu,
 – wizerunek konkretnej miejscowości.

W prowadzonych rozważaniach przyjęto, iż krajowy produkt turystyczny będzie utożsamia-
ny z produktem turystycznym obszaru, którym jest kraj, dane państwo. Kreowanie wizerunku 
krajowego produktu turystycznego (obszaru) jest procesem złożonym ze względu na jego wielo-
wymiarową strukturę. W procesie poszukiwania syntetycznego wyrazu wizerunku miejsca recep-
cyjnego można przyjąć, że na proces jego budowania i umacniania składają się takie komponenty, 
jak (Marciszewska, 2010, s. 19):

 – walory turystyczne,
 – sposób zarządzania nimi,
 – kreatywność, innowacyjność w podejściu do oferty,
 – kultura obsługi procesu świadczenia usługi,
 – relacje z turystami (klientami),
 – elastyczność w kontakcie z klientem,
 – polityka jakości produktów.

Odpowiednie wykorzystanie wyżej wymienionych komponentów stanowi podstawy do two-
rzenia pożądanego wizerunku danego obszaru, w tym kraju. Należy zatem usystematyzować 
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działania w ramach najważniejszych komponentów obszaru poprzez konstrukcję strategii kreowa-
nia wizerunku.

Wizerunek kraju może budzić dobre, przyjemne skojarzenia (pozytywny) lub niedobre, mało 
przyjemne (negatywny), jak również może już istnieć w umyśle odbiorcy (aktualny) lub nie (pla-
nowany). Kolejnym podziałem jest rozróżnienie wizerunku na zewnętrzny i wewnętrzny, który 
odpowiednio kreowany jest dla otoczenia zewnętrznego (wizerunek rynkowy, społeczno-politycz-
ny, turystów, inwestorów) bądź otoczenia wewnętrznego (np. pracowników, mieszkańców kraju, 
podmiotów funkcjonujących w granicach państwa) (Olszewska, 2000; Zdon-Korzeniowska, 2009). 
Typy wizerunku obszaru turystycznego zostały przedstawione w tabeli 1. 

tabela 1. Typy wizerunku obszaru turystycznego

Kryterium Typy wizerunku

W
iz

er
un

ek
ob

sz
ar

u 
tu

ry
st

yc
zn

eg
o

zabarwienie emocjonalne

 – pozytywny
 – obojętny
 – negatywny
 – sprzeczny

wyrazistość
 – silny
 – słaby

podatność na modyfikacje
 – otwarty
 – zamknięty

przebieg procesu kształtowania
 – uniwersalny
 – przypadkowy

źródła informacji o obszarze turystycznym
 – pierwotny
 – inspirowany

reprezentatywność
 – indywidualny
 – zbiorowy

miejsce przebywania adresatów
 – wewnętrzny
 – zewnętrzny

Źródło: Dudek-Mańkowska (2010), s. 54.

Najbardziej pożądanym typem wizerunku obszaru turystycznego (kraju) jest jego pozytywna 
postać według kryterium zabarwienia emocjonalnego. Obejmuje pozytywne skojarzenia, wyobra-
żenia i opinie o obszarze w przeciwieństwie do wizerunku negatywnego, który może utrudniać 
rozwój miejsca, a niekorzystne wyobrażenia i opinie mogą zahamować napływ nowych osadni-
ków, turystów i inwestorów. Z uwagi na kryterium reprezentatywności wyróżniane są dwa typy 
wizerunku: indywidualny (typowy dla konkretnej osoby) i zbiorowy (wynik uśrednienia indywi-
dualnych wyobrażeń i opinii wszystkich członków zbiorowości). 

Wielkość i zróżnicowanie zagranicznego ruchu turystycznego w polsce  
ze szczególnym uwzględnieniem turystów z Łotwy. ujęcie teoretyczno-empiryczne

Ruch turystyczny w literaturze definiowany jest jako zjawisko społeczno-ekonomiczne, któ-
re polega na przemieszczaniu się ludzi do obszarów turystycznych stanowiących przedmiot ich 
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zainteresowania. Istotne jest, iż uczestnicy ruchu turystycznego wytwarzają dodatkowo popyt na 
dobra i usługi turystyczne w celu zaspokajania swoich potrzeb w miejscu recepcji turystycznej, jak 
również w miejscu stałego zamieszkania i obszarach tranzytowych (Meyer, 2015, s. 81).

Ruch turystyczny podlega w literaturze podziałowi z uwagi na różnorodność zachowań, które 
pojawiają się w jego ramach. Podział ruchu turystycznego w ramach czynników opisujących po-
dróż turystyczną oraz uczestników podróży przestawiono w tabeli 2.

tabela 2. Podział ruchu turystycznego ze względu na kryteria opisujące podróż turystyczną

Kryteria opisujące podróż turystyczną Przykład rodzaju ruchu turystycznego

Charakter podróży
W zależności od miejsca zamieszkania Ruch zagraniczny (międzynarodowy)
W zależności od czasu trwania podróży Ruch krótko-, średnio- i długopobytowy
W zależności od okresu wyjazdu Turystyka sezonowa i pozasezonowa

Sposób organizacji podróży
Ze względu na organizatora Turystyka zorganizowana
Ze względu na wielkość grupy Turystyka rodzinna
Ze względu na sposób finansowania Turystyka socjalna

Elementy składowe podróży
Ruch turystyczny ze względu na miejsce docelowe 
(np. turystyka morska)

Kryteria opisujące uczestników podróży Przykład rodzaju ruchu turystycznego
Struktura demograficzna Turystyka młodzieży
Struktura społeczno-zawodowa Turystyka mieszkańców miast
Struktura dochodowa Turystyka ludzi średnio zamożnych

Źródło: Meyer (2015), s. 81–82.

Wskazany w tabeli 2 podział dotyczy kryteriów determinujących rodzaje ruchu turystycznego 
w świetle czynników opisujących podróż turystyczną. Z uwagi na prowadzone w artykule rozwa-
żania istotna jest klasyfikacja ruchu turystycznego wprowadzona przez Światową Organizację 
Turystyki (UNWTO), w której wyróżniono: turystykę krajową, turystykę wyjazdową oraz turyst-
kę przyjazdową. W dalszych etapach klasyfikacji wyróżniania się: turystykę wewnątrzkrajową 
(obejmującą turystykę krajową i turystykę przyjazdową), turystykę międzynarodową (obejmującą 
turystykę przyjazdową i turystykę wyjazdową) oraz turystykę narodową (do której należą tury-
styka krajowa i turystyka wyjazdowa). Istotnym podziałem ruchu turystycznego jest ten z punk-
tu widzenia motywów wyjazdu, często bezpośrednio związanych z charakterem oczekiwanych 
i proponowanych form obsługi. Spośród szeregu różnorodnych przesłanek podejmowania podróży 
turystycznej za podstawowe uznano następujące cele: wypoczynkowe, zdrowotne, poznawcze, ak-
tywne spędzanie wolnego czasu, biznesowo-edukacyjne (Meyer, 2015, s. 83).

Z uwagi na prowadzone dla realizacji celów artykułu rozważania istotne jest podjęcie cha-
rakterystyki wielkości i zróżnicowania zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce ze szczegól-
nym uwzględnieniem turystów z Łotwy w kontekście międzynarodowego ruchu turystycznego. 
W 2010 r. Łotwę odwiedziło 5 mln zagranicznych podróżnych, którzy spędzili średnio 1,3 nocy, 
wydając 339 mln LVL (ok. 1,9 mld zł), co stanowiło 56 LVL na osobę. Jak wskazują badania Polskiej 
Organizacji Turystycznej (POT), 73% cudzoziemców spędziło na Łotwie mniej niż 24 godz. 
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Znaczna część gości zagranicznych przyjechała z krajów sąsiednich: Litwa – 34%, Estonia – 19%, 
Szwecja i Rosja – po 7% oraz Polska i Niemcy – po 4%. Do głównego celu przyjazdu podróżnych, 
którzy spędzili na Łotwie co najmniej jedną noc, zaliczono: wypoczynek (40%), interesy (30%), 
wizytę u rodziny lub znajomych (20%) (Marketingowa strategia…, 2012, s. 27–28).

Do strategicznych produktów turystycznych Łotwy zaliczono: turystykę miejską i kulturową 
(szczególnie: Ryga – Stare Miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz pa-
łace, zamki i kościoły) oraz turystykę aktywną i wypoczynkową (wybrzeże Bałtyku – turystyka 
wypoczynkowa i aktywna), agroturystykę, jak również tereny atrakcyjne przyrodniczo (lasy, je-
ziora, rzeki).

W 2010 r. Polskę odwiedziło 58,3 mln gości, w tym jednodniowi, jak i turyści, z czego 350 tys. 
to goście z Łotwy (w 2014 r. 73,7 mln cudzoziemców, w tym 16 mln turystów i 57,8 mln odwiedza-
jących jednodniowych). Do najważniejszych celów przyjazdów turystów zagranicznych do Polski 
zaliczono: odwiedziny u krewnych lub znajomych (6,2 mln osób) oraz wypoczynek, rekreację, 
wakacje (4,4 mln). Natomiast wśród zagranicznych odwiedzających jednodniowych wskazywano 
jako cel dokonanie zakupów (44,5 mln osób) (Turystyka…, 2015, s. 92).

Wielkość ruchu turystycznego w danym kraju jest związana m.in. ze strukturą turystycznej 
bazy noclegowej, tj. liczbą obiektów noclegowych oraz liczbą miejsc noclegowych (tab. 3). 

tabela 3. Struktura turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2013 roku

Wyszczególnienie

Polska
2013 2013

liczba obiektów
liczba miejsc 
noclegowych

[w tys.]
Ogółem 9775 679
Obiekty hotelowe 3485 274
Pozostałe obiekty 6290 405

Źródło: Turystyka… (2015), s. 250–251.

Turyści z Łotwy, którzy odwiedzili Polskę w 2014 r., według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, liczyli 131,4 tys. osób (w latach 2007–2010 350 tys. osób) (Marketingowa strate-
gia…, 2012, s. 33), wydając 157 921,5 tys. zł. Przeciętne wydatki na jedną osobę w złotych wynio-
sły 1202. Odwiedzających jednodniowych z Łotwy było w 2014 r. 187,2 tys. osób, których wydatki 
wyniosły 55 599,8 tys. zł (przeciętne wydatki na jedną osobę to 298 zł).

Turyści z Łotwy, którzy korzystali z obiektów noclegowych w Polsce w 2014 r., wybierali róż-
norodne usługi noclegowe. Wybrane z nich przedstawiono w tabeli 4 – jak wskazują dane prawie 
75 tys. turystów z Łotwy skorzystało z obiektów noclegowych w Polsce, z czego najczęściej wybie-
rano hotele (ponad 63 tys.), motele (ponad 3 tys.) czy inne obiekty hotelowe (ponad 3 tys.). Polska 
stanowi rynek podróży tranzytowych, ale coraz częściej podróży wypoczynkowych w okresie 
zimowym i pobytów związanych ze zwiedzaniem miast (Marketingowa strategia…, 2012, s. 33).
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tabela 4. Turyści z Łotwy korzystający w 2014 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce  

według rodzajów obiektów
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74 216 63 340 3078 181 3376 1723 81 103 133 87

Źródło: Turystyka… (2015), s. 175.

Jak wskazują badania POT w ramach Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na 
lata 2012–2020, pozycja polskiej turystyki na rynku łotewskim jest silna i należy ją utrzymywać, 
natomiast atrakcyjność tego rynku (m.in. wielkość rynku, stopa wzrostu, wydatki, położenie geo-
graficzne) została oceniona jako niska (tj. niewielkie znaczenie lub ograniczona szansa na znaczą-
cą zmianę pozycji). Łotwa nie została w omawianej strategii zakwalifikowana do rynków prioryte-
towych działań promocyjnych Polski ani także do rynku uzupełniającego (szerzej: Marketingowa 
strategia…, 2012, s. 104).

Na podstawie zestawionych danych można sformułować wniosek, iż Polska jako produkt tu-
rystyczny nie leży obecnie w obszarze zainteresowania turystów z Łotwy. Najczęściej wybierane 
przez nich kraje to USA, Hiszpania, Włochy oraz Cypr (wyjazdy 8–11 dni). Polska stanowi obszar 
tranzytowy, ciesząc się zainteresowaniem głównie odwiedzających jednodniowych (Marketingowa 
strategia…, 2012, s. 104).

Wizerunek produktu turystycznego polski w opinii potencjalnych turystów z Łotwy.  
studium przypadku

Celem niniejszego artykułu jest prócz wskazania na znaczenie wizerunku kraju dla przyjazdo-
wego ruchu turystycznego przedstawienie studium przypadku postrzegania wizerunku produktu tu-
rystycznego Polski przez potencjalnych turystów z Łotwy. W artykule przyjęto tezę, iż brak działań 
marketingowych prowadzonych przez podmioty odpowiedzialne za turystykę w Polsce w aspekcie 
kreowania wizerunku produktu turystycznego skutkuje brakiem skojarzeń z nim związanych jako 
destynacji turystycznej, co w konsekwencji nie wpływa korzystnie na rozwój ruchu turystycznego.

Na potrzeby realizacji ww. celu jako podmiot badawczy uznano zbiorowość składającą się ze 
studentów kierunku turystycznego (Tourism and Hospitality Management), kształcących się na 
Uniwersytecie „Turiba” w Rydze wraz z prowadzącymi tam zajęcia – w liczbie 111 respondentów. 
Po sformułowaniu problemu badawczego poddano analizie istniejące metody, które umożliwiłyby 
dostarczenie odpowiedzi na pytania problemowe. Spośród licznych metod pomiaru sondażowego 
zdecydowano się wybrać metodę ankietową. Badanie zostało przeprowadzone 16 września 2015 r. 
Grupę badanych stanowiło 84% kobiet oraz 16% mężczyzn w wieku od 19 do 48 lat, przy czym 
średni wiek respondentów wynosił 23 lata.
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Pierwsze pytanie zadane respondentom w ankiecie dotyczyło jakichkolwiek (pozytywnych 
lub negatywnych) skojarzeń z Polską. Ponieważ pytanie miało charakter tzw. pytania otwartego, 
wachlarz udzielonych odpowiedzi był stosunkowo szeroki i różnorodny. Po gruntownej analizie 
udało się jednak wydzielić powtarzające się skojarzenia (za które uznano hasła powtarzające się 
u co najmniej 10% respondentów), czyli takie, które przede wszystkim kojarzą się potencjalnym 
turystom z Łotwy z Polską. Pozytywne i negatywne skojarzenia z Polską prezentuje tabela 5.

tabela 5. Pozytywne i negatywne skojarzenia z Polską w opinii potencjalnych turystów z Łotwy

Pozytywne skojarzenia z Polską Negatywne skojarzenia z Polską

 – „tanio”, „niskie ceny” (43%),
 – „mili ludzie” (24%),
 – „piękne miasta” (16%),
 – „dużo atrakcji turystycznych” (16%),
 – „natura” (14%),
 – konkretne nazwy miast: w tym „Warszawa”, „Kraków” 

oraz „Zakopane” (11%),
 – „dziedzictwo kulturowe”, „ciekawa historia” (11%).

 – „złe drogi” (14%),
 – „kraj tranzytowy” – do Niemiec i Holandii (11%),
 – „brudno”, „dużo śmieci przy drogach” (11%).

Źródło: badania własne.

Podsumowując dane przedstawione w tabeli 5, należy podkreślić, iż respondenci znacznie 
częściej dzielili się pozytywnymi skojarzeniami dotyczącymi Polski niż negatywnymi. Świadczy 
o tym fakt, iż każdy respondent wpisał jakiekolwiek pozytywne skojarzenie, natomiast przy 
wskazaniu skojarzeń negatywnych 38% respondentów uznało, iż nie ma żadnej takiej konotacji 
z Polską. Jednak mimo większej liczby pozytywnych skojarzeń, zwracając uwagę na najczęściej 
wymienianie skojarzenia, można wyciągnąć wniosek, iż turystyczny wizerunek Polski nie jest 
najatrakcyjniejszy. Polska generalnie kojarzy się z krajem, gdzie mieszkają mili ludzie, gdzie ceny 
są niskie, a kraj ma niezbyt dobrą infrastrukturę drogową i przede wszystkim nie jest odbierany 
jako atrakcyjny turystycznie, gdyż stanowi jedynie część drogi do innego państwa.  

Pytanie drugie dotyczyło rodzaju ruchu turystycznego, jaki w opinii respondentów domi-
nuje w Polsce. Do wyboru badani mieli zaproponowane takie odpowiedzi, jak ruch turystyczny 
związany z turystyką poznawczą, zdrowotną, religijną, biznesową, wypoczynkową, eventową, 
wiejską, morską oraz inną. Według respondentów w Polsce dominuje ruch turystyczny związany 
z turystyką poznawczą (81%), wypoczynkową (62%) oraz biznesową (30%). Najmniej zaś Polska 
kojarzy się z turystyką morską (jedno wskazanie). Wśród własnych odpowiedzi zaproponowanych 
przez respondentów Polska może rozwijać turystykę zakupową, aktywną, sentymentalną oraz tzw. 
odwiedziny krewnych i znajomych. Warto zwrócić także uwagę na wskazania respondentów na 
turystykę eventową (22%), co może stanowić efekt odbywania się w Polsce w 2012 r. Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”. 

Trzecie pytanie w ankiecie miało charakter tzw. pytania otwartego i dotyczyło znajomości 
przez respondentów polskich atrakcji turystycznych (takich jak miasta, regiony, muzea itp.). W tym 
przypadku wachlarz udzielonych odpowiedzi był również stosunkowo szeroki i różnorodny, jednak 
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udało się wydzielić powtarzające się atrakcje1. Do najczęściej wskazywanych atrakcji turystycz-
nych w Polsce w opinii badanych respondentów należą:

a) w obszarze konkretnej nazwy miasta: Warszawa (46%), Kraków (27%) oraz Zakopane 
(8%); 

b) w obszarze konkretnego muzeum: Kopalnia Soli w Wieliczce (22%) i Obóz Koncentracyjny 
w Oświęcimiu (8%);

c) w obszarze miejsc atrakcyjnych turystycznie: kościoły (16%) oraz Stare Miasto w Warszawie 
i Krakowie (16%).

Pytanie czwarte w ankiecie stanowiło zbiór 5 stwierdzeń na temat atrakcyjności szeroko ro-
zumianego produktu turystycznego Polski. Z racji charakteru tego pytania, a dokładnie pytania 
o opinię, do wachlarza odpowiedzi wykorzystano 5-stopniową skalę Likerta z następującymi wa-
riantami: „zdecydowanie się zgadzam”, „raczej się zgadzam”, „raczej się nie zgadzam”, „zdecy-
dowanie się nie zgadzam” oraz „nie mam zdania”. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 6.

tabela 6. Atrakcyjność produktu turystycznego Polski w opinii potencjalnych turystów z Łotwy [liczba wskazań]

Stwierdzenie
Zdecydowanie 
się zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Raczej się  
nie zgadzam

Zdecydowanie 
się nie zgadzam

Nie mam  
zdania

Polska jest atrakcyjnym krajem  
dla turystów

6 69 27 0 9

Polska oferuje wysoką jakość 
infrastruktury noclegowej

6 66 24 0 15

Polska oferuje wysoką jakość infra-
struktury gastronomicznej

0 60 36 3 12

Polska oferuje wysoką jakość infra-
struktury transportowej

6 39 42 0 24

Polska jako destynacja turystyczna 
jest dobrze promowana

0 24 45 30 12

Polska jest krajem, który chciałbym 
odwiedzić

24 48 27 3 9

Źródło: badania własne.

Podsumowując dane przedstawione w tabeli 6, należy stwierdzić, że atrakcyjność polskie-
go produktu turystycznego w opinii potencjalnych turystów z Łotwy można scharakteryzować 
następująco:

a) Polska jest raczej atrakcyjnym krajem dla turystów;
b) Polska oferuje raczej wysoką jakość infrastruktury noclegowej; 
c) Polska oferuje raczej wysoką jakość infrastruktury gastronomicznej;
d) Polska raczej nie oferuje wysokiej jakości infrastruktury transportowej;

1 Niektóre atrakcje miały charakter opisowy (np. „kopalnia soli koło Krakowa” zamiast Kopalnia Soli w Wieliczce) 
ze względu na nieznajomość nazwy własnej atrakcji, jednak na potrzeby opracowania zastosowano konkretną nazwę 
atrakcji.
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e) Polska jako destynacja turystyczna raczej nie jest dobrze promowana;
f) Polska jest krajem, który raczej chce się odwiedzić.
Większość stwierdzeń otrzymało pozytywne oceny, co stanowi o pozytywnym wizerunku 

krajowego produktu turystycznego, natomiast obszar dotyczący infrastruktury transportowej oraz 
promowania Polski jako destynacji turystycznej to aspekty, które wymagają poprawy. 

Respondenci w większości byli już w Polsce (65%). W kwestii przyszłych planów odwie-
dzenia Polski w celach turystycznych wolę taką wykazało 51%, natomiast 49% odpowiedziało, iż 
jeszcze nie wie. Żadna z badanych osób kategorycznie nie stwierdziła, iż nie chce w przyszłości 
odwiedzić Polski w celach turystycznych.

W związku z faktem, iż dobór próby badawczej był celowy, uzyskane wyniki mają charakter 
wyłącznie poglądowy, nie mogą być podstawą do uogólnień statystycznych, jednak mogą stanowić 
przyczynek do dalszych badań dotyczących analizowanego zagadnienia.

podsumowanie
Na podstawie zaprezentowanych rozważań teoretyczno-empirycznych rolę wizerunku kra-

jowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego należy ocenić jako niezwykle 
ważną, a wręcz niezbędną do funkcjonowania na międzynarodowym rynku turystycznym. 

Analizując przeprowadzone wśród potencjalnych turystów z Łotwy badania ankietowe, widać 
wyraźnie, iż działania wizerunkowe podmiotów odpowiedzialnych za turystykę w Polsce mogły-
by być bardziej przemyślane i prowadzone z większą siłą. Póki co z badań wynika, iż wizerunek 
polskiego produktu turystycznego w kontekście emocjonalnego zabarwienia nie jest negatywny, 
raczej obojętny, a w aspekcie wyrazistości – raczej słaby. 

W związku z powyższym należałoby podjąć działania wpływające na rozwój Polski jako 
kierunku turystycznego, które powinny odnieść się m.in. do takich kwestii, jak: rozbudowa bazy 
noclegowej i gastronomicznej, kreowanie atrakcji turystycznych, rozbudowa i modernizacja infra-
struktury transportowej, edukacja autochtonów w aspekcie pozytywnego nastawienia do turystów 
oraz przede wszystkim opracowanie adekwatnej do adresata kampanii promocyjnej. Wszystkie przy-
toczone wyżej elementy stanowią określony produkt turystyczny destynacji, który wymaga wsparcia 
instytucji odpowiedzialnych za promocję, czyli informowanie o mocnych stronach danego miejsca. 
To na tych podmiotach spoczywa odpowiedzialność za wykreowanie takiego wizerunku destynacji, 
by turyści byli zainteresowani przyjazdem do danego miejsca (Sidorkiewicz, 2008, s. 343).
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role oF nAtionAl tourist proDuKt’s imAge  
in tourist moVement creAting.  
the eXAmple oF polish AnD lAtViA

Keywords image, tourist product, tourist demand, tourist movement

Abstract Quantity of tourist movement, apart from factors such as location, attractiveness of tourist values, 
status and structure of tourist infrastructure, etc. largely is a result of specific tourist’s image creating 
by policy entities operating in the area. For tourism development in the country, it is necessary to 
create the image of the national tourist product.
The paper’s purpose is to indicate the role of national product (country) for incoming tourism on 
Poland and Latvia examples. In theoretical part of article presents role of national tourist product’s 
image creating and case studies connected with polish national tourist product’s perception by 
potential tourists from Latvia.
The article assumes the thesis that the lack of marketing activities, carried out by entities responsible 
for tourism in Poland, especially in image creating of tourist product, leads to have no associations 
related to tourist destination (country). As a consequence there is not positive affect on the tourist 
movement development.
The article consists of three parts: substantive, introduction and summary. In the first part of 
the article discussed the essence of the area tourist product’s image, in the second – a theoretical 
and empirical approach of international tourist movement in Poland with particular emphasis on 
tourists from Latvia, and the third is presented in the form of case study, which is results of surveys 
conducted among potential tourists from Latvia.
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morsKie rejsy WycieczKoWe nA ArKtyKę 
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Słowa kluczowe rejsy polarne, turystya statkami wycieczkowymi

Streszczenie Cruise Line International Association (CLIA) donosi, że w ostatniej dekadzie zareje-
strowano średnioroczny wzrost liczby podróżnych uczestniczących w morskich rejsach 
wycieczkowych na poziomie 7,2% (BREA, 2014, s. 7). W 2014 r. ponad 21,3 mln podróż-
nych uczestniczyło w rejsach morskich, co sprawia, że ten segment rynku turystyczne-
go można zaliczyć do turystyki masowej. Dzieje się tak za sprawą silnej konkurencji 
pomiędzy armatorami statków wycieczkowych, którzy wprowadzają na rynek coraz 
większe i lepiej wyposażone statki wycieczkowe. Ma to wpływ na redukcję kosztów 
jednostkowych przypadających na pasażera, a co za tym idzie – obniżanie cen biletów na 
rejsy, umożliwiając tym samym udział w podróżach morskich większej rzeszy turystów 
tzw. ekonomicznych. Zdecydowana większość rejsów morskich ma na celu zwiedzanie 
popularnych destynacji turystycznych. Niemniej obok głównego nurtu armatorzy stat-
ków wycieczkowych proponują również alternatywne podróże morskie dla osób o szcze-
gólnych zainteresowaniach, czyli np. rejsy, których celem jest podziwianie dziewiczych 
obszarów ziemi, glacjalnych krajobrazów, lodowców, fiordów, gór lodowych czy polar-
nej fauny i flory. Celem artykułu jest identyfikacja kierunków rozwoju rynku cruisingu 
w regionach polarnych. W pracy wykorzystano głównie literaturę anglojęzyczną z tego 
względu, że na rynku polskim zagadnienie to nie doczekało się dotychczas zbiorczego 
opracowania. W badaniach zastosowano metodę eksploracyjną, metodę dedukcji oraz 
desk research. Przeprowadzono analizę materiałów ze źródeł wtórnych, w tym raportów 
światowych organizacji badających rynek cruisingu, artykułów naukowych z czasopism 
branżowych oraz innych źródeł.

Wprowadzenie
W ostatnich latach zaobserwowano zjawisko wzrostu zainteresowania wśród turystów udzia-

łem w rejsach polarnych, które do niedawna były zaliczane do segmentu niszowego. Rocznie 
ponad 1,2 mln turystów bierze udział w morskich rejsach w regionach polarnych (Snyder, 2007, 
s. 51–70). W efekcie powstały organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz ochrony środowiska 
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w obszarach polarnych i ograniczania penetracji turystycznej. Turystyka w regionach polarnych 
wykazuje dynamiczny rozwój pod względem rejestrowanego wzrostu liczby przewożonych pasa-
żerów, ale także jest przedmiotem licznych badań i analiz oraz budzi coraz większe zainteresowa-
nie polityków (Maher, 2010, s. 119–134).

Na świecie wyróżnia się dwa główne regiony związane z turystyką polarną, tj. region 
Arktyki oraz region Antarktydy. W regionie Arktyki wyprawy morskie organizowane są na tra-
sach z Svalbard, Islandii i Grenlandii na Wschodnie Wybrzeże Kanady, ale również do Ziemi 
Baffina, Nunatsiavut i na Wysokie Wyspy Arktyczne. W ofercie armatorów linii wycieczkowych 
są również rejsy na Biegun Północny, do Murmańska, nad Morze Białe, Wyspę Wrangla czy na 
Kamczatkę. Rejsy w tym regionie rozpoczynają się zwykle na Alasce, w Kanadzie, Norwegii, 
Szwecji i Finlandii oraz Rosji (Maher, 2010, s. 32). Tymczasem jeśli chodzi o Antarktydę, rejsy 
rozpoczynają się najczęściej w Ushuata na wybrzeżu Kanału Beagle w Południowej Argentynie na 
wyspy zachodniego wybrzeża Półwyspu Antarktycznego. Większość rejsów odbywa się na małych 
jednostkach zabierających na pokład od kilku do maksymalnie 150 osób (Bauer, Dowling, 2006, 
s. 197–198). Niestety, sezon na morskie wycieczki w tym regionie jest krótki i trwa tylko 5 mie-
sięcy z powodu panującego od kwietnia do września zlodzenia przy wybrzeżach utrudniającego 
żeglugę morską (Kizielewicz, Urbanyi-Popiołek, 2015, s. 73).

Cruising w regionach polarnych jest przedmiotem zainteresowania wielu badawczy. Lemelin 
i Johnston (2008, s. 32–33) oraz Stewart, Draper i Johnston (2005, s. 383–394), a także C.S. Jones 
(1999, s. 28–31) zajmowali się badaniami zjawisk związanych z rozwojem turystyki w regionach 
polarnych. Z kolei Klein (2010, s. 57–74) analizował wpływ rynku cruisingu na społeczności lo-
kalne w regionach polarnych, a Maher (2007, s. 1–5) poruszał zagadnienia odnoszące się do relacji 
pomiędzy turystami, społecznością lokalną i środowiskiem w regionach polarnych. Inni podejmo-
wali się również oceny wpływu rozwoju rynku cruisingu w regionach polarnych na zanieczyszcze-
nie środowiska naturalnego. Ciekawe prace w tym zakresie opracowali Dawson, Stewart, Maher 
i Slocombe (2009, s. 414–439) oraz Klein (2010b, s. 113–130). O zrównoważonym rozwoju pisali 
także Stewart i Draper (2006, s. 77–88).

Celem artykułu jest identyfikacja kierunków rozwoju rynku cruisingu w regionach polar-
nych. Dodatkowo określono następujące problemy badawcze: 

1. Jakie zagrożenia dla obszarów polarnych niesie ze sobą rozwój rynku cruisingu? 
2. Jaką rolę odgrywają organizacje proekologiczne w rozwoju rynku cruisingu w regionach 

polarnych? 
3. Jakie są perspektywy rozwoju rynku cruisingu?

zagrożenia dla środowiska wynikajace z rozwoju rynku cruisingu
Statki wycieczkowe wytwarzają znaczne ilości odpadów, które zanieczyszczają morza  

i oceany oraz powietrze atmosferyczne. Są to szkodliwe substancje pochodzące z emisji spalin 
z silników napędzających statki oraz śmieci i ścieki zawierające chorobotwórcze bakterie i wirusy 
itp. (Rogers, McLain, Zulo, 1998, s. 405–410). Pasażerowie statków wycieczkowych produkują 
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niebezpieczne odpady stałe, w tym ogromne ilości śmieci z plastiku, papieru, szkła, a także odpady 
żywnościowe i inne (Baker, Stockton, 2013, s. 83). Organizacja pod nazwą Oceana International 
U.S. podaje, że średni statek wycieczkowy zabierający na pokład 3 tys. pasażerów i załogę codzien-
nie (Oceana International U.S., 2009, s. 3–4) zużywa 33 cysterny wody balastowej, 958 290 litrów 
wody do obsługi pralni, prysznicy, umywalek, zmywarek itd. oraz produkuje 112 740 litrów ście-
ków, 7 ton śmieci i stałych odpadów, a także emituje 26 306 litrów oleistej wody zęzowej do środo-
wiska i 56,37 litrów toksycznych substancji chemicznych do środowiska.

Jednym z poważniejszych problemów, z jakimi zmagają się obecnie armatorzy statków wy-
cieczkowych, jest konieczność dostosowania do wymogów prawnych poziomu emisji siarki ze 
statków. Im większy tonaż rejestrowy statku wyrażony w GT (gross tonage), tym wyższy jest 
wskaźnik emisji szkodliwych substancji do środowiska, szczególnie kiedy statki napędzane są 
paliwem typu HFO (heavy fule oil) (tab. 1).

tabela 1. Zużycie paliwa na statkach wycieczkowych i emisja CO2 według kategorii jednostek

Wielkość statku [GT] Zużycie paliwa [Mt] Typ paliwa CO2 [Mt]

0–1 999 0,15 MDO 0,48
2 000–9 999 0,309 HFO 0,97
10 000 GT–59 999 1,928 HFO 6,03
60 000 GT–99 999 2,547 HFO 7,97
100 000+ 1,189 HFO 3,72
Ogółem 6,123 19,17

Źródło: Eijgelaar, Thaper, Peeters (2010), s. 337–354, za: Buhaug i in. (2008).

Z inicjatywy Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International 
Maritime Organization – IMO) wprowadzono tzw. dyrektywę siarkową, która wymusiła na arma-
torach statków wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. obniżenia emisji siarki do środowiska wodnego 
ze statków z 1 do 0,1%, czego celem nadrzędnym było zmniejszenie emisji CO2 w celu poprawy ja-
kości środowiska. Wprowadzenie ww. dyrektywy wiąże się z jednej strony z wysokimi nakładami 
inwestycyjnymi ponoszonymi przez armatorów na dostosowanie obecnej floty do przepisów oraz 
zastosowaniem silników na skroplony gaz ziemny LNG w nowych jednostkach, a z drugiej strony 
z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi związanymi z zakupem droższego paliwa o obniżonej za-
wartości siarki. Niektórzy armatorzy byli przygotowani na różne rozwiązania, np. armator Viking 
Line, który posiada statki przygotowane do stosowania trzech rozwiązań, tj. paliwa ciężkiego 
HFO, oleju napędowego (marine gas oil – MGO) i LNG. Niestety, jest to rzadkość ze względu na 
wysokie nakłady inwestycyjne. 

Przykładowo Royal Caribbean Cruises Ltd., jeden z trzech najważniejszych morskich armato-
rów wycieczkowych na świecie, corocznie publikuje raporty ze wskazaniem parametrów odnośnie 
do redukcji poziomu zanieczyszczeń emitowanych do środowiska ze statków wycieczkowych pły-
wających w ich flocie (tab. 2), jednocześnie podkreślając, jak duże znaczenie w polityce rozwoju 
ich przedsiębiorstwa ma właśnie rozwój zrównoważony i dbanie o środowisko naturalne.
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tabela 2. Wskaźniki dotyczące emisji zanieczyszczeń ze statków RCL w latach 2012 i 2013

Kluczowe wskaźniki wydajności 2012 2013

Emisja gazów cieplarnianych [tony metryczne CO2] 4 418 146 4 347 739
Intensywności emisji na 1 tys. dostępnych kabinodni (cabin days) 131,1 127,9
Zużycie energii [MW-godziny] 6 481 604 6 408 756
Energochłonność na pasażera statku wycieczkowego na dzień 0,1923 0,1887
Zużycie wody [litr/osoba/dzień] 202,93 199,17
Stałe odpady [kg/dzień podróży pasażera] 0,52 0,41
Całkowita ilość odpadów z recyklingu [kg w mln] 11,39 12,62
Jakość ścieków z procesu odprowadzania wody zęzowej [części na mln] 1,5 1,5
Liczba statków z zaawansowane systemy oczyszczania wody 30 31

Źrodło: RCL (2013), s. 7–78.

Aby monitorować ilość szkodliwych substancji emitowanych do środowiska przez statki wy-
cieczkowe, organizacja o nazwie Friends of the Earth International U.S. publikuje ranking doty-
czący emisji zanieczyszczeń do środowiska spowodowanych przez statki wycieczkowe, wskazując 
armatorów i statki, które emitują najwyższą ilość szkodliwych substancji (tab. 3).

tabela 3. Klasyfikacja armatorów linii wycieczkowych według poziomu zanieczyszczeń  

emitowanych ze statków w 2014 roku

Nazwa armatora statków wycieczkowych 2014 Ocena finalna

Holland America Line c
Norwegian Cruise Lines c
Princess cruises c
Disney Cruise Line C+
carnival cruise Lines D
cunard cruise Line D
Regent Seven Seas Cruises D
Royal Caribbean Int’l D
Seabourn cruise Line D
celebrity cruises D+
Oceania Cruises D–
Silversea cruises D–
costa cruises F
crystal cruises F
MSc cruises F
P&O cruises F

A – najwyższy stopień, F – najniższy.

Źródło: Cruise Ship Report…

Raport Friends of the Earth klasyfikuje 16 głównych linii wycieczkowych świata i 167 wy-
cieczkowych statków według czterech kryteriów środowiskowych, tzn. procedury dotyczące 
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utylizacji ścieków, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zgodności jakości wody i przejrzy-
stości (Cruise Ship Report…). Raporty pokazują, że armatorzy statków wycieczkowych mają jesz-
cze wiele do zrobienia w zakresie redukcji emisji szkodliwych substancji do środowiska (tab. 4).

tabela 4. Klasyfikacja wybranych statków wycieczkowych według poziomu emitowanych zanieczyszczeń  

w 2014 roku

Nazwa statku Armator
Liczba 

pasażerów
Region 

eksploatacji
Utylizacja 
ścieków

Zanieczyszczenie 
powietrza

Jakość 
wody

2014 Ocena 
finalna

celebrity 
constellation

celebrity 
cruises

3305 Arctic A A N/A A

Celebrity Infinity
celebrity 
cruises

3361
Antarctic, 

canada, Arctic
A A N/A A

celebrity 
Millennium

celebrity 
cruises

3367
Alaska, canada, 

South Pacific
A A N/A A

Silver Shadow
Silversea 
cruises

677
Alaska, South 

Pacific
A F A C+

celebrity Solstice
celebrity 
cruises

4391
Alaska, canada, 

South Pacific
A F N/A C-

Queen Elizabeth
cunard cruise 

Line
3064

Arctic,  
South Pacific, 

U.S. East Coast
A F N/A C-

Costa Pacifica costa cruises 4863 Arctic F F N/A F

crystal Serenity crystal cruises 1725
Arctic, canada 
South Pacific,

F F N/A F

Emerald Princess
Princess 
cruises

4963 Arctic, canada F F N/A F

MSC Magnifica MSc cruises 4000
Arctic, South 

America
F F N/A F

MSC Opera MSc cruises 2755 Arctic F F N/A F

Rotterdam
Holland 

America Line
2426

Arctic, South 
Pacific

F F N/A F

Seven Seas Voyager
Regent Seven 
Seas cruises

1147 Arctic F F N/A F

A – najwyższy stopień, F – najniższy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cruise Ship Report…

Z raportów wynika, że armatorzy starają się zmniejszać stopniowo poziom szkodliwych 
substancji emitowanych do środowiska naturalnego. Niemniej światowe organizacje morskie, jak 
IMO czy Europejska Organizacja Portów Morskich (European Sea Ports Organisation – ESPO), 
donoszą o pogarszającym się stanie zanieczyszczania środowiska mórz i oceanów przez statki 
wycieczkowe. Spowodowane jest to tym, że na rynek wprowadzane są coraz większe jednostki 
zabierające na pokład ponad 6 tys. pasażerów i prawie 2,5 tys. członków załogi (np. statki Royal 
Caribbean Cruises Ltd. – Allure of the Seas czy Oasis of the Seas), które generują ogromne ilości 
odpadów i substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska. Oczywiście statki nowej genera-
cji posiadają szereg innowacyjnych rozwiązań dotyczących m.in. redukcji zużycia energii (ener-
gooszczędne oświetlenie, panele słoneczne, energooszczędne szyby w oknach, samoregulujące 
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się termostaty itd.) (RCL, 2013, s. 7–78) oraz stosowane są silniki dostosowane do paliwa LNG, 
tj. skroplonego gazu ziemnego (liquefied natural gas). 

Obok zanieczyszczenia mórz i oceanów oraz obszarów przybrzeżnych w morskich portach 
wycieczkowych pasażerowie i członkowie załóg statków wycieczkowych, odwiedzając nadmor-
skie obszary recepcji turystycznej, generują również szereg negatywnych skutków dla środowiska 
naturalnego. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) informuje, że w regionach przybrzeż-
nych rozwój turystyki powoduje (Yunis, 2001, s. 2–5):

 – zanieczyszczenie zasobów morskich i powietrza,
 – zmiany klimatu (ocieplenie), a w konsekwencji topnienie gór lodowych, lodowców,
 – zaburzenia w środowisku naturalnym zwierząt polarnych,
 – przełowienie zasobów morskich,
 – straty z powodu zniszczenia raf koralowych, 
 – utratę zasobów kultury w nadmorskich obszarach recepcji turystycznej,
 – zaburzenia w życiu społeczności lokalnych.

W celu ochrony środowiska naturalnego wprowadzane są liczne rozwiązania prawne. 
Szczególną aktywność w tym zakresie prezentują Parlament Europejski, Komisja Europejska, 
oraz międzynarodowe organizacje, takie jak International Maritime Organization, ESPO, 
Światowa Organizacja Turystyczna. Szczególnie istotne znaczenie ma konwencja MARPOL 
(Międzynarodowa Konwencja…) dotycząca redukcji zanieczyszczeń ze statków. Niemniej niektó-
re rozwiązania prawne, np. wyżej wspomniana dyrektywa siarkowa, budzą kontrowersje i zamie-
szanie na rynku transportu morskiego. Przepisy przywoływanej dyrektywy odnoszą się wyłącznie 
do regionów Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i kanału La Manche, tzw. obszaru SEcA 
(Sulphur Emission Control Area) i stawiają te obszary morskie w niekorzystnej sytuacji ekonomicz-
nej względem pozostałych konkurencyjnych regionów, gdzie tego typu przepisy nie obowiązują.

Zanieczyszczenia powodowane przez statki wycieczkowe są przyczyną pogarszania się stanu 
środowiska w morzach oraz ocenach i są uciążliwe dla nadmorskich obszarów recepcji turystycz-
nej. Ich natężenie może być ograniczane wyłącznie przez restrykcyjne przepisy międzynarodowe 
i aktywną politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowaną we współpracy wszystkich za-
interesowanych podmiotów, tj. instytucji i organizacji międzynarodowych, rządów państw, władz 
portów morskich, jak również samorządów terytorialnych oraz armatorów statków wycieczko-
wych (Kizielewicz, Luković, 2015, s. 247). Wprowadzenie przepisów prawnych może mieć wpływ 
na zapobieganie tej negatywnej tendencji.

Działania organizacji proekologicznych na rzecz ograniczania rozwoju cruisingu  
w regionach polarnych

Już w latach 50. XX w. regiony Antarktydy i Arktyki stały się celem wypraw turystycz-
nych. W kolejnych dekadach obserwowano narastanie negatywnych skutków rozwoju turysty-
ki masowej w tych regionach i to stało się powodem powołania podmiotów, których celem było 
dbanie o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego też w 1991 r. z inicjatywy 
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7 organizatorów turystyki oferujących podróże na Antarktykę powołano do życia organizację pod 
nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki na Antarktyce (International 
Association of Antarctica Tour Operators – IAATO). Zrzesza ona podmioty gospodarcze, których 
celem jest dbanie o ekologicznie odpowiedzialne i bezpieczne podróże morskie na Antarktykę. 
Obecnie członkami tej organizacji jest ponad 100 różnych podmiotów gospodarczych reprezen-
tujących linie wycieczkowe, agentów turystycznych, touroperatorów, agencje morskie, a nawet 
linie lotnicze ze wszystkich kontynentów na świecie, głównie z Ameryki Północnej i Południowej, 
Australii i Nowej Zelandii, Europy oraz Azji Wschodniej. IAATO wypracowało kodeks zasad obo-
wiązujących turystów i podmioty organizujące podróże na Antarktykę. Zawiera on m.in. wymaga-
nia w zakresie raportowania przed i po podróży, udostępniania danych na temat liczby pasażerów, 
załogi personelu i ich doświadczeń z poprzednich wypraw oraz plany ewakuacji w przypadku za-
grożeń. Jak każda tego typu organizacja również sporządza raporty i analizy rynku turystycznego 
dotyczące popytu na podróże w regionie Antarktyki (IAATO, 2003, s. 1–6).

Z kolei w regionie Arktyki powołano jest Stowarzyszenie Organizatorów Morskich Rejsów 
Arktycznych (Association of Arctic Expedition Cruise Operators – AECO). Zrzeszonych jest 
w nim 33 członków, w tym 21 organizatorów rejsów morskich (tj. linie wycieczkowe, agenci tury-
styczni, touroperatorzy, parki narodowe, agencje morskie, porty morskie). AECO w ramach swojej 
działalności statutowej realizuje różne przedsięwzięcia, jak organizowane cyklicznie konferencje 
stanowiące miejsce spotkań przedstawicieli branży (Annual Arctic cruise conference czy Arctic 
expedition leader conferences), prowadzi analizy wpływu rynku cruisingu na środowisko, gro-
madzi i udostępnia bazy danych dotyczących ruchu turystycznego. AECO dotychczas wydała 
20 przewodników specjalistycznych (Lück, Maher, Stewart, 2010, s. 143), w tym m.in. dla operato-
rów morskich linii wycieczkowych AECO’s Comprehensive Guidelines for Cruise Operators, któ-
ry daje wskazówki, w jaki sposób należy organizować wyprawy morskie w regiony arktyczne, oraz 
przewodnik dla podróżnych AECO’s Guidelines for Visitors to the Arctic. AECO obejmuje swoimi 
działaniami obszar Svalbard, Jan Mayen, Grenlandię, Kanadę, Park Narodowy „Rosja Arktyczna” 
(Franz Josef Land i północna Novaya Zemlya) (Jørgensen, 2014, s. 4).

Obok wyżej opisanych podmiotów zaangażowanych w zrównoważony rozwój turystyki ob-
szarów polarnych na rynku cruisingu działają także inne, takie jak: International Association of 
Antarctic Tour Operators (IAATO), International Arctic Social Sciences Association (IASSA), 
International Polar Tourism Research Network (IPTRN) oraz Arctic Council Working Groups, 
a także Arctic Coastal States. Jako cel główny stawiają sobie one ochronę fauny i flory morskiej, 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska morskiego i regionów nadmorskich oraz prowa-
dzenie działań edukacyjnych mających na celu uświadamianie zagrożeń płynących dla środowiska 
naturalnego z niekontrolowanego rozwoju turystyki masowej. 

To właśnie dzięki zaangażowaniu i aktywności organizacji pozarządowych działających 
na rzecz ochrony środowiska wprowadzono uregulowania prawne ograniczające penetrację tu-
rystyczną obszarów recepcji turystycznej, w tym również w regionach polarnych. Sprzyja temu 
także moda na ekologię, zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate 
social responsibility – CSR) itd., co idzie też w parze z łatwością pozyskania wsparcia politycznego 
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dla sugerowanych rozwiązań legislacyjnych. Stąd właśnie w ostatniej dekadzie wprowadzono naj-
więcej uregulowań prawnych nakładających na armatorów statków oraz porty morskie i władze 
terytorialne regionów miast i nadmorskich dbanie o zrównoważone zarządzanie zasobami natural-
nymi, społecznymi i gospodarczymi.

kierunki rozwoju rynku cruisingu w regionach polarnych
Zaletą morskich statków wycieczkowych jest fakt, że mogą one docierać do dziewiczych za-

kątków Ziemi, do których trudno dostać się innymi środkami lokomocji. Armatorzy oferują obecnie 
na rynku szeroki wachlarz rejsów morskich umożliwiających zwiedzanie obszarów arktycznych, 
w tym fotografowanie gór lodowych i krajobrazu glacjalnego, wulkanów, gejzerów, fiordów czy 
podziwianie dzikiej przyrody arktycznej (pingwinów, wielorybów, niedźwiedzi polarnych etc.). 
Ogromnym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się ostatnio rejsy połączone z podziwianiem 
nocy polarnych, a także odwiedzaniem lokalnych plemion czy uczestnictwem w tradycyjnych ce-
remoniach połączonych z wytwarzaniem unikatowego rękodzieła (Kizielewicz, 2013, s. 37). 

Buckley (2010) wyróżnił cztery typy rejsów: 1) obserwowanie różnych gatunków zwierząt, 
takich jak: rekiny, delfiny, foki i ptactwo morskiego; 2) aktywny udział w rejsie morskim wyma-
gający zezwoleń, np. na połów ryb; 3) podziwianie krajobrazu morskiego, w tym podwodnego, np. 
gór lodowych, oraz 4) dostarczanie podróżnym silnych wrażeń podczas rejsu poprzez angażowanie 
ich do aktywnego uczestnictwa w rejsie. Z kolei Lück (2008, s. 3–4) pisze, że turystyka arktyczna 
ma na celu obserwację dzikiej przyrody, tj. waleni, fok, niedźwiedzi, oraz łowienie krewetek, zbie-
ranie muszli, łapanie i wypuszczanie ryb czy czartery w celu połowów łososia. Autor wskazuje, że 
atrakcją są także stare wioski rybackie.

Rejsy morskie w obszarach arktycznych mają swoją specyfikę. Przede wszystkim organizo-
wane są dwa rodzaje wypraw morskich: tzw. ekspedycje morskie (expedition cruise) oraz trady-
cyjne rejsy morskie (conventional cruise). Pierwsze odbywają się na małych kameralnych statkach 
wycieczkowych zabierających na pokład od kilku do kilkuset pasażerów (od 8 do 300 pasażerów) 
(Jørgensen, 2014, s. 5) i trwają od tygodnia do 2,5 tygodnia, przy czym podczas dnia zaplanowane 
są dwa lub trzy zawinięcia do brzegu. Ponadto, w ramach rejsu jest często wymiana pasażerów. Ze 
względu na fakt, że celem tego typu wypraw morskich jest docieranie do nieodkrytych zakątków 
Ziemi, co wymaga przedzierania się pomiędzy wąskimi przesmykami i cieśninami pomiędzy lo-
dowcami, muszą się one odbywać na mniejszych jednostkach. Z kolei rejsy na tradycyjnych stat-
kach wycieczkowych odbywają się na znacznie większych statkach zabierających na pokład od 1,5 
do 3 tys. pasażerów. Rejsy tego typu trwają od jednego do trzech dni, a w ciągu dnia planowane jest 
tylko jedno zawinięcie do portu. Ponadto, trasy rejsów są znacznie krótsze i docierają do bardziej 
dostępnych i bezpiecznych rejonów.

Ze względu na cel podróży turystykę w regionach polarnych dzieli się na tzw. konsumpcyjną 
oraz niekonsumpcyjną (Jørgensen, 2014, s. 5). Pierwsza odnosi się do rejsów połączonych z polo-
waniem na zwierzęta polarne i zdobywaniem trofeów, natomiast druga forma związaną jest eko-
logiczną formą turystyki połączoną z fotografowaniem dzikich zwierząt polarnych, podziwianiem 
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zorzy polarnej czy przejażdżkami w psich zaprzęgach itd. W ostatnich latach nasilił się właśnie 
trend związany z uprawianiem tzw. turystyki przyrodniczej, która wiąże się ze zrównoważoną 
eksploracją dziewiczych obszarów Ziemi. Stąd też wprowadzono nawet termin „ekoturystyka mor-
ska” (ecomarine tourism) odnoszący się do turystyki zgodnej z zasadami zrównoważonego roz-
woju. Liderami w organizacji tego typu podróży morskich są m.in.: G Adventures, Paul Gauguin 
Cruises oraz Fred Olsen Cruises.

Reasumując, można wyodrębnić kilka zasadniczych kierunków rozwoju rynku cruisingu 
w obszarach polarnych, tj.:

a) wzrost zainteresowania krajoznawczymi rejsami wycieczkowymi na dużych statkach wy-
cieczkowych do popularnych miejscowości w obszarach polarnych (conventional cruise);

b) pojawienie się ofert w zakresie rejsów tzw. ekologicznych, których celem jest zwiedzanie 
obszarów polarnych z minimalną ingerencją w środowisko naturalne (fotografowanie ze 
statków gór lodowych, lodowców, dzikich zwierząt polarnych itd.) (ecomarine cruise);

c) specjalistyczne wyprawy morskie połączone z aktywnym spędzaniem czasu podczas rejsu 
(łowienie, polowanie, odkrywanie, nurkowanie itd.) (active cruise);

d) specjalistyczne rejsy morskie na małych jednostkach morskich w niewielkich grupach do 
odległych dziewiczych obszarów polarnych (expedition cruise).

Popyt na rejsy morskie do obszarów polarnych jest znacznie mniejszy niż na tradycyjne 
rejsy wycieczkowe w obszarach tzw. słonecznych (w regionie Morza Karaibskiego czy Morza 
Śródziemnego), gdzie statki wycieczkowe zabierają na pokład aż 5,4 tys. pasażerów i 2,5 tys. zało-
gi. Oczekiwania i preferencje podróżnych udających się w rejsy w obszary arktyczne są zupełnie 
inne niż typowych podróżnych rejsów wycieczkowych. Przede wszystkim oczekują oni silnych 
doznań i wrażeń, a nawet przeżycia przygody. Statki wycieczkowe pływające w regionach ark-
tycznych są zarówno luksusowe, wyposażone w liczne udogodnienia dla turystów, jak i bardzo 
skromne, dla podróżnych rządnych prawdziwej przygody. Podczas tego typu rejsów w ofercie na 
statkach można znaleźć prelekcje i wykłady na tematy odnoszące się do biologii morza, antropolo-
gii, ornitologii czy glacjologii (Kizielewicz, 2013, s. 37).

Największy popyt rejestrowany jest na konwencjonalne kilkudniowe rejsy do popularnych 
miejscowości w regionach polarnych, w których może uczestniczyć każdy turysta. Tymczasem 
rejsy tzw. ekologiczne, ekspedycje morskie czy aktywny wypoczynek na morzu arktycznym adre-
sowane są głownie do turystów o szczególnych preferencjach i upodobaniach, szukających inten-
sywnych przeżyć.

perspektywy rozwoju rynku cruisingu w regionach polarnych
Rynek cruisingu w regionach polarnych nie stanowi głównego nurtu podróży na rynku 

usług morskiej żeglugi wycieczkowej, niemniej obserwowany wzrost popytu na rejsy na Arktykę 
i Antarktydę upoważnia do stwierdzenia, że rynek ten jest perspektywiczny. 

Trzeba też podkreślić, że niestety negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska na Ziemi 
skutkują zjawiskiem ocieplania się klimatu, czego negatywną konsekwencją jest topnienie gór 
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lodowych i lodowców, co zmienia nieodwracalnie środowisko naturalne w regionach polarnych 
i stanowi zagrożenie dla życia tamtejszej fauny i flory. Innym znacznym zagrożeniem są również 
odrywające się skały lodowe dryfujące po morzach i oceanach, stanowiące zagrożenie dla żeglu-
gi pasażerskiej. Z drugiej strony paradoksalnie zmiany klimatu i topnienie lodowców powodują 
odkrywanie wybrzeży (Craig-Smith, Tapper, Font, 2006, s. 107–127), które stają się dostępne dla 
ruchu turystycznego (Dawson, Maher, Slocombe, 2007, s. 69–83). 

W obliczu rosnących na świecie cen paliw oraz opłat portowych związanych z obsługą stat-
ków wycieczkowych w portach przystankowych, a także licznych ograniczeń prawnych dotyczą-
cych ochrony środowiska morskiego armatorzy szukają wygodnych dla siebie rozwiązań. Jednym 
z nich uatrakcyjnianie oferty na pokładach statków poprzez inwestycje w udogodnienia oraz urzą-
dzenia. Wynikiem tych działań jest fakt, że statki wycieczkowe stają się atrakcją turystyczną samą 
w sobie, przyciągającą turystów z całego świata w celu samego pobytu na statku, bez zawijania 
do portów przystankowych. Celem armatorów jest zachęcanie podróżnych do konsumpcji na po-
kładach statków, co generuje bezpośrednie przychody dla właścicieli statków. Trend ten stanowi 
zagrożenie dla tradycyjnych rejsów morskich połączonych z zawijaniem do nadmorskich desty-
nacji turystycznych w celu ich zwiedzania. Z jednej strony sytuacja ta jest przychylnie odbierana 
przez środowiska proekologiczne walczące z ograniczaniem penetracji turystycznej w obszarach 
nadmorskich, ale z drugiej strony stanowi poważne zagrożenie dla regionów nadmorskich, których 
rynek czerpie poważne korzyści ekonomiczne z obsługi morskich statków wycieczkowych.

Poważnym zagrożeniem dla rynku cruisingu w regionach polarnych są również działania or-
ganizacji proekologicznych, które walczą o ograniczanie penetracji turystycznej obszarów Arktyki 
i Antarktydy. Wynikiem ich aktywności są limity dotyczące liczby statków wpływających do por-
tów morskich, liczby pasażerów, którzy w jednym czasie mogą zwiedzać regiony nadmorskie, czy 
w końcu tonażu jednostek, które mogą wpływać do określonych akwenów. Ważne jest, aby były 
przestrzegane zasady zrównoważonego rozwoju i zachowania równowagi pomiędzy interesami 
społeczności lokalnych w regionach polarnych, ich środowiskiem naturalnym i gospodarczym jego 
wykorzystywaniem przez podmioty zewnętrzne. Zadanie to nie jest proste i wymaga wielopłasz-
czyznowej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów.

podsumowanie
Oferty rejsów na Arktykę i Antarktydę proponują na rynku prawie wszyscy liczący się ar-

matorzy linii wycieczkowych na świecie. Obecnie stoją przed nimi nowe wyzwania wynikające 
z międzynarodowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego wód 
i oceanów oraz atmosfery, a także zrównoważonego rozwoju obszarów nadmorskich. Armatorzy 
są zmuszeni do stosowania nowoczesnych rozwiązań proekologicznych w nowo zamawianych jed-
nostkach i adaptacji posiadanej floty do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie redukcji 
poziomu emisji zanieczyszczeń ze statków. Przeprowadzona analiza rynku cruisingu w regionach 
polarnych pozwoliła również sformułować następujące wnioski:
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1. Dziewiczy i surowy charakter Arktyki i Antarktydy decyduje o ich atrakcyjności 
turystycznej i stanowi cel morskich podróży turystycznych. 

2. Regiony polarne z powodu zmian klimatu i ich unikatowości pozostają pod szczególną 
ochroną zagwarantowaną przepisami prawa międzynarodowego, co znacznie ogranicza 
ich penetrację turystyczną.

3. Ochronę środowiska naturalnego w regionach polarnych aktywnie wspierają organizacje 
i stowarzyszenia proekologiczne, które walczą o ograniczanie aktywności turystycznej 
w regionch nadmorskich i redukcję zanieczyszczeń.

4. W regionach polarnych pojawiła się specjalizacja ofert morskich rejsów wycieczkowych 
w celu zaspokojenia potrzeb i preferencji podróżnych. Wśród napopularniejszych należy 
wymienić: konwencjonalne rejsy krajoznawcze, rejsy przyrodnicze, rejsy połączone 
z aktywnym wypoczynkiem, rejsy przygodowe oraz morskie wyprawy.

W ostatniej dekadzie rejestrowany jest stały wzrost liczby podróżnych uczestniczących w rej-
sach morskich, w tym również w regionach polarnych, stąd można pokusić się o stwierdzenie, że 
rynek ten ma perspektywy rozwoju. Niemniej trzeba podkreślić, że skutki ocieplania się klima-
tu będące wynikiem niekontrolowanego zanieczyszczania środowiska na świecie i konsekwencje 
z tym związane, np. powodzie, topniejące lodowce i góry lodowe, mogą mieć w przyszłości nieko-
rzystne konsekwencje także dla rozwoju rynku cruisingu w regionach polarnych.
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cruise trAVels to the Arctic AnD AntArcticA – trenDs, 
DeVelopment & prospects

Keywords polar cruises, cruise ship tourism

Abstract Cruise Line International Association (CLIA) reports that in the last decade annual average 
increase in the number of cruise travelers amounted to 7.2% (BREA, 2014, s. 7). In 2014, more than 
21.3 million travelers participated in sea voyages. It makes this segment to be classified as mass 
tourism. This is due to the strong competition between the cruise ship owners, who have introduced 
bigger and better equipped cruise ships to the market. This has an impact on the reduction of unit 
costs per passenger, and hence decreasing the ticket prices on cruises, enabling the greater number of 
tourists participation in cruise travels. The vast majority of maritime voyages aim to explore popular 
tourist destinations. However, next to the mainstream, cruise ship-owners also offer alternative 
cruise travels for persons with special interests, for example, cruises, whose purpose is to enjoy the 
unspoilt areas of the Earth, glacier landscapes, glaciers, fjords, icebergs, etc. The aim of the article is 
to identify market trends of cruise tourism in polar regions. The research is based on the analysis of 
source materials, statistical reports, normative acts, scientific articles and research reports of global 
cruise tourism organizations.





327Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35)

EPT 3/2016 (35) | ISSN: 1644-0501 | website: www.wzieu.pl/EPT | DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-26 | 327–336

ocenA tr Ansgr Anicznego  
ruchu turystycznego  
nA pogr Aniczu polsKo-czesKim  
nA przyKłADzie euroregionu śląsK cieszyńsKi

izabela gąsior1, michał żemła2

1 Szkoła Języków Obcych Egida, Katowice
 e-mail: izabelagasior@wp.pl
2 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 e-mail: michalzemla@gazeta.pl

Słowa kluczowe euroregion, turystyka transgraniczna, transgraniczny region turystyczny

Streszczenie Tworzenie transgranicznych regionów turystycznych w obrębie euroregionów jest pro-
cesem trudnym i złożonym, a przykładem obszaru o dużym potencjale jest pogranicze 
polsko-czeskie. Celem niniejszego artykułu jest analiza zachowań i preferencji osób 
odwiedzających Euroregion Śląsk Cieszyński. W porównaniu z innymi euroregionami 
na pograniczu polsko-czeskim obserwuje się sytuację diametralnie odwrotną. Zarówno 
odwiedzający z Polski, jak i z Republiki Czeskiej najchętniej odwiedzają polską stro-
nę Euroregionu, a zwłaszcza miejscowości wypoczynkowe Beskidu Śląskiego oraz za-
bytkowy Cieszyn. Przeprowadzone badania ankietowe wskazały na silną dysproporcję 
w rozwoju turystyki między poszczególnymi częściami Euroregionu, a także na bardzo 
ograniczoną wiedzę odwiedzających na temat Euroregionu i jego zasięgu terytorialnego.

Wprowadzenie
Jednym z problemów związanych z kształtowaniem i oceną konkurencyjności obszaru re-

cepcji turystycznej jest fakt, że zarówno walory turystyczne, jak i elementy zagospodarowania 
turystycznego, nie są możliwe do ujęcia w określonych granicach, a bardzo często je przekra-
czając, powodują niemożliwość jednoznacznej delimitacji przestrzeni turystycznej na rozłączne, 
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przylegające do siebie jednostki. Dodatkowo ten fakt pogłębiany jest zmienną pomiędzy różnymi 
osobami percepcją poszczególnych miejsc docelowych (także w sensie ich granic w przestrzeni) 
oraz ruchliwością samych turystów, którzy podczas pobytu w danym miejscu chętnie korzystają 
z atrakcji i usług oferowanych w obszarach sąsiednich (Puczko, Ratz, Smith, 2007; Tideswell, 
Faulkner, 1999). Sprawia to, że dostosowanie działań marketingowych do postrzegania przez tu-
rystów obszarów ich penetracji podczas wyjazdu turystycznego często prowadzi do poszukiwania 
możliwości współpracy między sąsiednimi jednostkami administracyjnymi w celu prowadzenia 
wspólnych działań marketingowych i kreowania w świadomości turystów regionów turystycznych 
ponad dotychczasowymi podziałami (Fyall, Garrod, Wang, 2012). 

Obszary górskie są predestynowane do działań w zakresie interregionalnej współpracy ob-
szarów turystycznych. Przez wieki góry stanowiły naturalne granice między krajami, regiona-
mi i miejscowościami, co znalazło wyraz także we współczesnych granicach administracyjnych. 
Tymczasem dla turystów, zwłaszcza tych uprawiających wędrowne formy turystyki aktywnej, 
pasma górskie są raczej elementem łączącym obszary po obu stronach niż te obszary od siebie 
oddzielającym. Dlatego pogranicze polsko-czeskie będące w znacznym fragmencie obszarem gór-
skim jest szczególnie ciekawym przedmiotem analizy w zakresie transgranicznego charakteru ru-
chu turystycznego. Na potrzebę traktowania całego pasma Sudetów jako transgranicznego regionu 
turystycznego wskazywał m.in. Potocki (2009), a temat współpracy transgranicznej oraz transgra-
nicznych produktów turystycznych i infrastruktury turystycznej łączącej obszary turystyczne po 
obu stronach granicy był poruszany m.in. w pracach Rapacza (2003, 2004), Węckiej (2008, 2009), 
Żemły (2009, 2014) oraz Kołodziejczyka (2014).

Warto zauważyć, że wszystkie wymienione pozycje koncentrowały się na sudeckim odcin-
ku granicy polsko-czeskiej, natomiast wschodni odcinek tej granicy badany jest rzadziej. Celem 
artykułu jest częściowe zapełnienie tej luki poprzez analizę stopnia umiędzynarodowienia ruchu 
turystycznego w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Na potrzeby artykułu przeprowadzono 395 an-
kiet w wybranych miejscowościach w Republice Czeskiej i Polsce znajdujących się na terenie 
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Głównym celem badań jest analiza zachowań i preferencji osób 
odwiedzających Bramę Morawską i odcinek beskidzki pogranicza polsko-czeskiego. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na trangraniczny charakter ich podróży.

Współpraca euroregionalna na pograniczu polsko-czeskim
przesłanki i bariery współpracy euroregionalnej
Pogranicze polsko-czeskie posiada bogatą przeszłość historyczną o istotnym dziedzictwie 

kulturowym wielu sąsiadujących grup etnicznych. Po przemianach politycznych pod koniec ubie-
głego wieku powrócono do polityki ponownego łączenia obszarów granicznych w celu wznowie-
nia powiązań i kontaktów. Polityka integracyjna została ukierunkowana na przełamywanie pod-
stawowych problemów ekonomicznych, turystycznych oraz infrastrukturalnych, które utrudniają 
rozwój obszaru pogranicza (Program, 2007). Ważnym punktem w procesie integracji pogranicza 
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polsko-czeskiego oraz rozwoju współpracy transgranicznej było powołanie do funkcjonowania eu-
roregionów: Nysa–Nisa (1991, euroregion polsko-czesko-niemiecki), Glacensis–Glacensis (1996, 
największy spośród euroregionów polsko-czeskich), Pradziad–Praděd (1997), Silesia–Silesia 
(1998), Śląsk Cieszyński–Těšínské Slezsko (1998) oraz Beskidy–Beskydy (2000, euroregion pol-
sko-czesko-słowacki). Zdecydowana większość działań i analiz o charakterze transgranicznym na 
pograniczu polsko-czeskim prowadzona była w kontekście euroregionalnym w ramach realizowa-
nych programów, tj. programu Phare CREDO, Phare CBC (Program Współpracy Transgranicznej 
– „Cross-border Cooperation Programme”), Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 
III A Czechy–Polska 2004–2006, Funduszu Mikroprojektów, realizowanego w ramach Phare cBc 
oraz w ramach INTERREG IIIA, a także Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska.

Należy także wskazać na szereg problemów związanych z próbą tworzenia transgranicznych 
regionów turystycznych na bazie istniejących euroregionów. W pierwszej kolejności trzeba zwró-
cić uwagę na fakt, że istniejące euroregiony często nie są zgodne z percepcją turystów poszcze-
gólnych regionów turystycznych. Szczególnie wyraźnym przykładem jest tu Euroregion Pradziad, 
który ze względu na nieciągłość i na niespójność walorów z pewnością nie jest obszarem jednolitej 
percepcji turystów (Węcka, 2008). Nie dziwi zatem fakt, że podejmowane są również próby po-
rozumienia poszczególnych samorządów poza strukturami euroregionu. Przykładem jest wspólna 
inicjatywa władz czeskiego regionu Jeseniki i polskiego powiatu nyskiego (Żemła, 2009).

Doświadczenia wielu regionów, które wcześniej podjęły współpracę przy tworzeniu wspólnej 
oferty turystycznej, np. Beskidzkiej 5 (Czernek, 2013; Staszewska, 2009; Żemła 2014), wskazują, 
że istnienie regionu turystycznego nie jest wyłącznie wynikiem decyzji organów administracji 
samorządowej lub innych podmiotów dążących do współpracy, ale przede wszystkim musi zna-
leźć odzwierciedlenie w realnie istniejących procesach i powiązaniach na rynku turystycznym, na 
które wprawdzie można wpływać, wymaga to jednak bardziej kompleksowych działań, większych 
nakładów, a przede wszystkim dłuższego czasu niż swego rodzaju ogłoszenie światu, że „od dziś 
jesteśmy jednym regionem turystycznym” (Żemła, 2014). Konieczna jest analiza zachowań i per-
cepcji turystów, zarówno tych dotychczasowych, jak i potencjalnych, gdyż to właśnie ich wybory 
czyniące ich podróże turystyczne transgranicznymi w ostatecznym rozrachunku będą stanowić 
o istnieniu transgranicznego regionu turystycznego.

Kolejną kwestią jest fakt, że współcześnie euroregiony w Polsce straciły znaczną część 
swojego początkowego impetu, a ich aktywność znacznie osłabła. Takim przykładem mogą być 
Euroregiony Karpaty i Bug. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa może być efektyw-
na tylko w wypadku, kiedy będzie posiadać ukształtowaną infrastrukturę społeczno-ekonomiczną 
pozwalającą na włączenie do tego procesu struktur rynkowych. Osiągnięcie odczuwalnych rezul-
tatów współpracy transgranicznej możliwe jest tylko pod warunkiem podejścia do tych inicjatyw 
jak do codziennej wytężonej pracy (Źurba, 2010).
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Euroregion Śląsk cieszyński
Euroregion Śląsk Cieszyński zalicza się do najmniejszych euroregionów i obejmuje powierzch-

nię mniejszą niż 2 tys. km2 południowego obszaru Polski oraz północno-wschodniego Republiki 
Czeskiej. Euroregion tworzy 14 gmin polskich działających w ramach Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej Olza. Po stronie czeskiej 39 partnerskich gmin tworzy Regionalne 
Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej (Przegląd, 1998). Rozciąga się na obszarze od 
Hrčavy (ČR) i Jaworzynki (PL) po Bohumín (ČR) i Chałupki (PL). Pod względem administracji 
państwowej Euroregion obejmuje w Republice Czeskiej powiat Karviná, wybrane gminy powia-
tu Frýdek–Místek, w Polsce przygraniczną część woj. śląskiego (część powiatu wodzisławskiego, 
miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński i część powiatu bielskiego) (www.euregio-teschinen-
sis.eu/euroregion-slask-cieszynski). Obszar Euroregionu skupia znaczącą liczbę mieszkańców 
(ok. 680 tys., z czego 320 tys. przypada na część polską) i wykazuje się jednym z najwyższych 
wskaźników zaludnienia wśród euroregionów. Naturalnym elementem łączącym tereny jest Olza, 
nad którą leżą miasta Cieszyn i Český Těšín (www.olza.pl).

 

rysunek 1. Położenie Euroregionu Śląsk Cieszyński 

Źródło: http://euroregiony.kz.prv.pl/slask.html.

Ważną rolę w Euroregionie odgrywa zróżnicowana atrakcyjność turystyczna. Znane i często 
odwiedzane miejscowości turystyczne leżące u podnóża Beskidów, bogactwo i różnorodność szla-
ków turystycznych i rowerowych oraz zabytki przypominające świetność Śląska Cieszyńskiego 
to tylko niektóre czynniki wpływające na rozwój ruchu turystycznego w miejscowościach przy-
granicznych. Do najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych zalicza się Ustroń, Wisła 
i tzw. Beskidzka Trójwieś: Istebna, Jaworzynka, Koniaków. Na terenie Euroregionu znajdują się 
również ważne kopalnie węgla kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie oraz huta żelaza i stali 
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w Trzyńcu. Do bogactw naturalnych Euroregionu należą borowiny i wody mineralne, a także złoża 
cennego piaskowca godulskiego. 

metodologia i wyniki badań
Badania ruchu turystycznego oraz atrakcyjności turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński 

przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2014 r. Respondentami byli odwiedzający gminy Euroregionu 
Śląsk Cieszyński po stronie polskiej i czeskiej. Badanie przeprowadzano w dni powszednie 
i weekendy o różnych godzinach. Dobór respondentów odbywał się w sposób przypadkowy, na-
tomiast celowo dobrane zostały miejsca prowadzenia badań. Liczebność próby w badaniu zo-
stała określona na 400 respondentów z podziałem na gminy o dużej atrakcyjności turystycznej 
(po 50 ankiet) oraz gminy o średniej atrakcyjności (po 30 ankiet). Do pierwszej grupy zaliczono: 
Cieszyn, Ustroń, Wisłę, Istebną, Brenną oraz Karwinę, do drugiej: Jastrzębie-Zdrój, Bogumin oraz 
Czeski Cieszyn. Pozostałe gminy mają bardzo małe znaczenie turystyczne. Po zweryfikowaniu 
formalnym i merytorycznym oraz odrzuceniu niekompletnych kwestionariuszy zebrano 59 an-
kiet w Wiśle, gdzie 6 respondentów deklarowało obywatelstwo czeskie, 41 w Jastrzębiu-Zdroju, 
w tym 4 Czechów, 51 w Karwinie (43 obywateli Polski), 57 w Ustroniu, 52 w cieszynie (w tym 
2 Czechów), 49 w Brennej i 48 w Istebnej, 29 w czeskim cieszynie (w tym 26 Polaków). Łącznie 
w wynikach badań uwzględniono 395 ankiet. W całej badanej grupie 94% stanowiły osoby de-
klarujące pochodzenie polskie, zaś 6% to obywatele Republiki Czeskiej. W strukturze całej próby 
42% stanowili mężczyźni, a 58% kobiety. Dominującą grupą były osoby w wieku 36–50 lat (40%), 
drugą grupę tworzyły osoby w przedziale 21–35 lat (30%), a najmniej było respondentów w wieku 
do 20 lat (9%).

W badaniach wykorzystane zostały wcześniej przygotowane anonimowe kwestionariusze. 
Badanie przeprowadzono osobiście, wypełnienie kwestionariusza zajmowało ok. 10 min. Ankieta 
składała się z 15 pytań: 13 pytań miało charakter zamknięty, 5 pytań pozwalało na wskazanie kilku 
odpowiedzi, 2 pytania wymagały oceny poszczególnych walorów lub usług, 2 pytania miały charak-
ter otwarty1. W realizacji wywiadów wsparcia udzieliły punkty informacji turystycznej, a w szcze-
gólności Galeria Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Respondentów zapytano w pierwszej kolejności o miejsce ich zamieszkania (rys. 2). 
Zauważono, że wśród turystów odwiedzających Euroregion Śląsk Cieszyński dominowali miesz-
kańcy woj. śląskiego, najliczniej z gmin samego Euroregionu oraz aglomeracji GOP-u. Znacząca 
liczba odwiedzających pochodziła ze średnich i dużych miast. Niewielki procent (6%) przypadał 
na mieszkańców wsi (np. Mszana, Gołkowice, Skrzyszów) i małych miast (np. Radlin, Rydułtowy, 
Lubartów). Wśród obywateli Czech dominowali mieszkańcy Karwiny i przyległych miejscowości 
(78%) oraz Czeskiego Cieszyna (22%).

1 W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną jedynie wybrane wyniki badań. Wyniki pozostałych pytań opub-
likowane zostaną w odrębnych publikacjach.
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rysunek 2. Miejsce zamieszkania respondentów

Źródło: badania własne.

Ponad połowa respondentów pochodziła z miejscowości wchodzących w skład Euroregionu 
lub położonych w promieniu 30 km, a 1/5 ankietowanych zamieszkuje tereny oddalone do 80 km. 
Obszar pochodzenia odwiedzających pozwala wnioskować, że zasięg oddziaływania przestrzenne-
go Euroregionu był wynikiem dostępności oraz stopnia urbanizacji obszaru pochodzenia turystów. 
Wśród respondentów odwiedzających Euroregion Śląsk Cieszyński znalazły się również osoby 
z woj. mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz opolskiego.

Konsekwencją krótkich podróży respondentów do Euroregionu był czas, jaki spędzali oni 
na jego terenie (rys. 3). Ponad połowa ankietowanych deklarowała, że odwiedzała Euroregion na 
jeden dzień. 32% respondentów polskich i 26% czeskich pozostawało na 2–3 dni (zwykle weeken-
dy). Tygodniowe i dłuższe pobyty wiązały się przede wszystkim z turnusami sanatoryjnymi lub 
koloniami letnimi. 3% odwiedzających pozostawało w badanych miejscowościach powyżej 30 dni 
z powodu odwiedzin u krewnych lub znajomych. Ponadto, aż połowa respondentów przyjeżdżała 
do miejscowości Euroregionu klika razy w roku (rys. 4). 30% polskich i 22% czeskich turystów 
odwiedzało ten region tylko raz w roku, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że co czwarty wśród 
ankietowanych był bardzo częstym gościem Euroregionu. 
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rysunek 3. Długość pobytu respondentów w miejscowościach Euroregionu Śląsk Cieszyński

Źródła: badania własne.
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rysunek 4. Częstotliwość przyjazdu respondentów do Euroregionu Śląsk Cieszyński

Źródło: badania własne.

Analiza odpowiedzi na pytanie na temat aktywności podejmowanych podczas pobytu 
w Euroregionie wykazała, że był on dla ankietowanych przede wszystkim miejscem aktywnego wy-
poczynku (rys. 5). Preferowaną formą rekreacji zarówno dla respondentów polskich, jak i czeskich 
były spacery. Nieco inaczej kształtowała się analiza pozostałych preferencji dla dwóch narodowo-
ści. Odwiedzający z Polski uprawiali górskie wędrówki (24%) i spotykali się z rodziną i znajomymi 
(12%). Warte podkreślenia jest to, że obywatele Czech szczególnie chętnie odwiedzali obiekty gastro-
nomiczne (14%) oraz dokonywali zakupów (12%)2. Około 10% ankietowanych aktywnie uprawiło 
sport i turystykę górską. Chętnie zwiedzali również miasta i zabytki.
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rysunek 5. Forma aktywności respondentów podczas pobytu na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński

Źródło: badania własne.

2 W odpowiedzi pytanie o motywy przyjazdu do Euroregionu, które nie jest szczegółowo omawiane w niniejszym 
opracowaniu, aż 18% Czechów i tylko 3% Polaków wskazało na ceny usług turystycznych jako swój główny motyw 
przyjazdu.
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Respondenci wskazywali zwykle 2–4 odpowiedzi, tylko nieliczni podawali jedną możliwość.
Ankietowani poproszeni zostali także o wskazanie najczęściej odwiedzanych przez nich miej-

scowości w Euroregionie. W sumie wskazanych zostało 9 miejscowości: Wisła, Ustroń, Cieszyn, 
Brenna, Istebna, Skoczów, Strumień, Jastrzębie-Zdrój, Karwina. Zdecydowanie największą po-
pularnością cieszyła się Wisła, a w dalszej kolejności Ustroń, Cieszyn i Brenna. Rysunek 6 po-
kazuje wyraźnie różnice w preferencjach między respondentami z Polski i Czech. O ile większe 
zainteresowanie Czechów Karwiną było oczywiste, tak dość zaskakujące mogą być wysokie wy-
niki Jastrzębia-Zdroju oraz po części Cieszyna. Taki układ odpowiedzi w pewnym stopniu po-
twierdza też wcześniej prezentowane wyniki pytania na temat podejmowanych form aktywności. 
Respondenci polscy skupili się przede wszystkim na miejscowościach wypoczynkowych, podczas 
gdy Czesi wyżej ocenili duże miasta, co może wynikać z ich chęci zwiedzania, ale także z czę-
sto podejmowanej turystyki zakupowej. Odpowiedzi na omawiane pytanie pokazują również brak 
wiedzy respondentów na temat Euroregionu i jego zasięgu. Większość respondentów utożsamiała 
obszar Euroregionu tylko z obszarem polskiej strony Beskidu Śląskiego, typując miejscowości, 
które historycznie i etnograficznie związane były z Cieszynem. Brak informacji na temat gmin 
tworzących Euroregion potwierdzało często podawanie błędnych miejscowości obejmujących 
inne euroregiony lub Beskid Żywiecki. Mieszkańcy Polski wyliczali często Szczyrk, Czechowice-
Dziedzice, Bielsko-Białą, Ujsoły oraz Żywiec. Mieszkańcy Republiki Czeskiej zaliczali do 
Euroregionu Wodzisław Śląski, Olzę oraz Rybnik. 
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rysunek 6. Miejscowości Euroregionu odwiedzane przez respondentów

Źródło: badania własne.

podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badań pokazują, że w obecnie Euroregion Śląsk Cieszyński nie może 

być postrzegany jako obszar występowania intensywnego transgranicznego ruchu turystycznego. 
Jest to wynikiem przede wszystkim bardzo nierównomiernego rozłożenia walorów turystycznych 
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po obu stronach granicy. Zdecydowanie bardziej atrakcyjna jest część polska obejmująca znane 
kurorty górskie i zabytkowe miasto Cieszyn, podczas gdy po stronie czeskiej dominują obsza-
ry przemysłowe, a znaczenie turystyczne rewitalizowanego obecnie uzdrowiska w Karwinie 
jest stosunkowo niewielkie. Prowadzi to do sytuacji odwrotnej niż obserwowana w pozostałych 
euroregionach na pograniczu polsko-czeskim, gdzie znacznie więcej Polaków odwiedza tereny 
w Republice Czeskiej niż Czechów tereny w Polsce (Węcka, 2008).

Zdecydowana większość turystów w obrębie Euroregionu Śląsk Cieszyński to Polacy podró-
żujący po jego polskiej części. Wprawdzie sposób doboru próby i wyboru miejsc ankietyzacji unie-
możliwia przybliżony nawet pomiar wielkości ruchu turystycznego w Euroregionie, jednak odpowie-
dzi na temat najpopularniejszych miejsc docelowych i struktura pobranej próby dość jednoznacznie 
wskazują, że Polacy bardzo rzadko odwiedzają część czeską, natomiast część Polska jest atrakcyjna 
dla Czechów głównie z powodu cen, a w miejscowościach tłumnie odwiedzanych przez Polaków 
odwiedzający z Czech stanowią jedynie margines ruchu turystycznego.

Ponadto, Euroregion Śląsk Cieszyński wydaje się nie funkcjonować jako nazwa miejsca do-
celowego turystów w ich świadomości. Znacznie lepiej rozpoznawane są nazwy poszczególnych 
miejscowości wchodzących w jego skład, a zasięg samego Euroregionu dla wielu odwiedzających 
pozostaje nieznany.
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the possiBility oF BuilDing trAnsBorDer tourist  
regions czech-polish BorDer on the eXAmple  
oF euroregion śląsK cieszyńsKi

Keywords euroregion, transborder tourism, transborder tourist region

Abstract Creating a transborder tourist regions within the Euroregions is a complex and difficult problem, 
and an example of an area with great potential is the Polish-Czech border region. The article presents 
an analysis of the behavior and preferences of visitors to Śląsk Cieszyński Euroregion. Compared 
with other Euroregions on Czech-Polish border, the situation is opposite. Both visitors from Poland, 
as well as from the Czech Republic would like to visit the Polish side of the Euroregion, especially 
the holiday resorts of Beskid Śląski and the historic Cieszyn. Conducted surveys indicated a strong 
imbalance in development between the different parts of the Euroregion, and a very limited 
knowledge of visitors on the Euroregion and its territory.
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Streszczenie W opracowaniu podjęto problematykę zachowań konsumentów na rynku turystycznym, 
która stanowi centrum zainteresowania wszystkich podmiotów gospodarczych świad-
czących usługi w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest omówienie istoty miej-
sca pochodzenia w kształtowaniu zachowań turystycznych oraz określenie jego wpływu 
na potrzeby i postawy mieszkańców Majorki w turystyce. Przedstawiona treść jest wyni-
kiem wykorzystania metody studiów literaturowych oraz w części empirycznej metody 
demoskopijnej w postaci badań kwestionariuszowych, a także metod matematyczno-sta-
tystycznych. Ponadto zostały wykorzystane metody operacji logicznych, tj. dedukcji, 
oraz metody obserwacji zwłaszcza w odwołaniu się do aspektów praktycznych. W re-
zultacie przeprowadzonych rozważań wykazano, iż miejsce pochodzenia jest jednym 
z istotnych czynników determinującym zachowania turystyczne mieszkańców Majorki 
uczestniczących w badaniu, szczególnie w odniesieniu do częstotliwości podróżowania 
oraz motywów wyjazdów. Zaprezentowane treści wydają się wartościowe, zważywszy 
na specyfikę badanej grupy turystów, która wymaga dokładnego poznania czynników 
determinujących ich zachowania na rynku turystycznym. 

Wprowadzenie
W centrum zainteresowania gospodarki rynkowej znajduje się konsument, a zatem podmiot 

ekonomiczny, który spożywa (zużywa) nabyte dobra materialne i usługi (Kieżel, 2010, s. 29). 
Dotyczy to również turystyki, bowiem od zachowania turystów na rynku w dużej mierze zale-
ży powodzenie przedsiębiorstw turystycznych. Wobec tego dość istotne znaczenie przypisuje się 
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identyfikacji potrzeb i postaw podróżujących, które cechuje jednoczesna zmienność, jak i podat-
ność na oddziaływanie bodźców. 

W tym kontekście należy podkreślić, że zachowania turystów determinuje szereg przenikają-
cych się czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych, skomplikowanym zadaniem jest zatem 
wyróżnienie najważniejszej determinanty kształtującej aktywność turystyczną. Niemniej istnieją 
pewne grupy turystów, w zachowaniach których można dostrzec przewagę jednego bodźca nad 
innymi. Przykładem takiej społeczności jest przebadana przez autorkę niniejszego opracowania 
zbiorowość mieszkańców Majorki. Czynnikiem determinującym ich zachowania w turystyce jest 
kraj, a nawet region, z którego pochodzą, ze względu na znaczne zróżnicowanie struktury demo-
graficznej wyspy w aspekcie miejsca pochodzenia jej mieszkańców. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty miejsca pochodzenia w odniesieniu do pozosta-
łych uwarunkowań determinujących zachowania turystyczne, a ponadto pokazanie roli tego czyn-
nika w kształtowaniu postaw mieszkańców Majorki na rynku turystycznym. Artykuł składa się 
z 3 części merytorycznych, wprowadzenia i podsumowania zawierającego syntetyczne wnioski. 
W części pierwszej omówiono istotę zachowań konsumentów, zwracając szczególną uwagę na ich 
postępowanie na rynku turystycznym. Część druga natomiast prezentuje klasyfikację czynników, 
w której szczególny punkt zajmuje miejsce pochodzenia jako determinanta kształtująca zachowa-
nia konsumentów w turystyce. W części empirycznej zaś analizie poddano wybrane zachowania 
turystyczne mieszkańców Majorki w odniesieniu do ich miejsca pochodzenia, bazując na wyni-
kach badań własnych.

Przedstawiona problematyka jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research 
w postaci krytycznej analizy literatury przedmiotu, głównie polskiej, ale i zagranicznej, oraz 
w części empirycznej metody demoskopijnej oraz metod matematyczno-statystycznych. Ponadto 
wykorzystano metody operacji logicznych oraz metody obserwacji zwłaszcza w odwołaniu się do 
aspektów praktycznych.

teoretyczne ujęcie zachowań konsumentów na rynku turystycznym 
Zachowania konsumentów stanowią przedmiot rozważań różnych dyscyplin naukowych. 

Tematyką tą zajmują się bowiem nie tylko ekonomiści, ale również psycholodzy czy socjolodzy 
(Jachnis, 2007, s. 21–22). Z tego powodu w literaturze przedmiotu istnieje cały wachlarz określeń 
tego terminu akcentujących różne jego aspekty. 

Z wielu możliwych ujęć na uwagę zasługuje klasyczna już definicja, w której zachowania 
konsumentów traktowane są jako działania związane z poszukiwaniem, zakupem, użytkowaniem 
i oceną dóbr oraz usług, które zaspakajają jego potrzeby (Schiffman, Kanuk, 1994, s. 6). W polskiej 
literaturze przedmiotu przez zachowania konsumenta rozumie się sposób, w jaki hierarchizuje on 
swoje preferencje, w jaki wybiera dobra i usługi służące ich zaspokojeniu oraz użytkuje posiada-
ne dobra (Pohorille, 1980, s. 490). W nieco pełniejszej definicji zwrócono dodatkowo uwagę na 
czynności psychiczne i fizyczne jednostek oraz małych grup, łącznie z ich motywami i przyczy-
nami, które dotyczą orientacji kupowania, użytkowania i pozbywania się wyrobu (Rosa, Perenc, 
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2011, s. 9). Pozwala to konsumentowi zarówno funkcjonować, jak i realizować cele oraz urzeczy-
wistniać wartości, osiągając zadowolenie i dobrobyt (Antonides, Raaij, 2003, s. 24). Ponadto za-
chowania konsumentów można także interpretować jako nabywanie, posiadanie oraz użytkowanie 
środków zaspokojenia potrzeb (Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2006, s. 6). W tym kontek-
ście nabywanie sprowadza się nie tylko do zdobywania środków zaspokojenia potrzeb bieżących 
czy zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, ale również do samego posiadania, które rozszerzając 
możliwości działań gospodarczych, daje poczucie siły i ważności (Wolska, 2014, s. 117).

W niniejszym opracowaniu szczególnym przedmiotem zainteresowania jest zachowanie kon-
sumenta na rynku turystycznym. Jest to klasa zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domo-
wych wyróżniona ze względu na specyfikę potrzeby turystycznej. Istotą omawianych zachowań 
jest identyfikacja tej potrzeby w zespole innych potrzeb konsumpcyjnych, następnie jej akcepta-
cja, czyli przyznanie sobie prawa do jej zaspokojenia, oraz podjęcie decyzji mających charakter 
ogólny, modalny i szczegółowy. Decyzje ogólne mają związek z podziałem budżetu gospodarstwa 
domowego, zaś modalne odnoszą się do wyboru sposobów zaspokojenia danej dziedziny potrzeb. 
Decyzje o charakterze szczegółowym natomiast dotyczą finalnego zakupu, a zatem wyboru kon-
kretnego dobra lub usługi wyróżnionych np. ze względu na cenę, markę (Żabińska, 1994, s. 29–31). 

Zachowania turystyczne definiuje się także jako ogół działań i czynności podejmowanych 
przez konsumentów o określonych predyspozycjach psychofizycznych. Ponadto wiążą się z do-
konywaniem wyborów w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych w określonych warunkach 
ekonomicznych, społecznych, demograficznych, politycznych, geograficznych (Niemczyk, 2010, 
s. 14). Tym samym postępowanie konsumenta na rynku turystycznym zależy od wielu różnorod-
nych czynników. 

czynniki kształtujące zachowania konsumentów w turystyce
W literaturze przedmiotu spotyka się wiele różnych typologii czynników determinujących 

zachowania konsumenta na rynku turystycznym (Swarbrooke, Horner, 2007, s. 53). Najogólniej 
można je podzielić na uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrzne (Rudnicki, 2010, s. 45, 89). 
Niemniej analizując poruszoną problematykę z perspektywy ekonomii, taki podział prowadzi do 
błędnej interpretacji znaczenia wybranych zmiennych. Przykładem może być przyporządkowanie 
dochodów wyłącznie do zbioru czynników wewnętrznych, a przecież dochód traktować należy 
jako kategorię ekonomiczną, jest to bowiem jednocześnie część dochodu narodowego, strumień 
pieniądza tworzący popyt na rynku niezbędny do zaspokojenia potrzeb, miernik i wyznacznik 
poziomu życia społeczeństwa. Zatem z punktu widzenia ekonomii właściwy wydaje się podział na 
czynniki o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, który zaprezentowano na rysunku 1.

Wyodrębnione w ten sposób czynniki ekonomiczne można dopiero podzielić na wewnętrzne 
i zewnętrzne. Wówczas dochody wraz z oszczędnościami, kredytami i czasem wolnym uznać na-
leży za ekonomiczne uwarunkowania endogeniczne, a więc zależne od konsumenta. Egzogeniczne 
zaś od niego nie zależą i zalicza się do nich następujące determinanty: cenę, produkt, miejsce 
sprzedaży i reklamę.
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rysunek 1. Podział czynników kształtujących zachowania konsumentów w turystyce

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kieżel (2010), s. 104. 

Jednym z najistotniejszych czynników kształtujących zachowania konsumenta na rynku tu-
rystycznym są jego dochody. Stanowią one ważny składnik poziomu życia, bowiem umożliwia-
ją zaspokojenie potrzeb podstawowych i wyższego rzędu, wśród których istotne miejsce zajmuje 
turystyka. Przyjmuje się zatem zasadę, że wraz ze wzrostem dochodów społeczeństwa wzrasta 
ich poziom konsumpcji, w tym turystycznej. Niemniej wzrost ten uzależniony jest od funduszu 
swobodnej decyzji. Jest to ta część dochodów rozporządzalnych, która pozostaje konsumentowi po 
zakupieniu podstawowych i niezbędnych do funkcjonowania dóbr (Zalega, 2012, s. 97–98). Wpływ 
na zachowania konsumentów na rynku turystycznym mają również oszczędności i kredyty, które 
zwiększają możliwości nabywcze turystów (Zalega, 2012, s. 109). Decydującym czynnikiem jest 
też czas wolny, jaki pozostaje konsumentowi po wypełnieniu obowiązków domowych i rodzin-
nych, zawodowych, a także po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych (Milewski, Kwiatkowski, 
2005, s. 96–100). Jest to czas, którym jednostka może swobodnie dysponować, wykorzystując 
go zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami (Cushman, Veal, Zuzanek, 2008, s. 11–12). 
Poza wyżej wymienionymi czynnikami zachowania turystyczne zależą również od samej oferty 
turystycznej, jej ceny, a także sposobu dystrybucji, a zatem dotarcia do klienta oraz stosowanych 
instrumentów promocji. 

Przechodząc do charakterystyki czynników pozaekonomicznych kształtujących zachowa-
nia w turystyce, należy wymienić: czynniki psychologiczne, personalno-demograficzne oraz 
społeczno-kulturowe. 

Czynniki psychologiczne obejmują osobowość, procesy poznawcze (pamięć, uczenie się, per-
cepcję i rozwiązywanie problemów) i aktywizujące (emocje, motywy, postawy i opinie) (Niezgoda, 
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Zmyślony, 2006, s. 105). Z pewnością nie są one łatwe w interpretacji. Szczególnie wpływ osobo-
wości oraz uczuć na zachowania konsumentów wydaje się być najbardziej problematyczny (Zins, 
2002, s. 3–18). Jednak są one ważnym narzędziem wyjaśniania preferencji turystów, dlatego pomi-
mo trudności prowadzi się badania nad profilem psychograficznym nabywcy, nad jego reakcjami 
emocjonalnymi czy motywami. 

Istotny wpływ wywierają również wiek, płeć, wykształcenie oraz styl życia, które nale-
żą do grupy czynników personalno-demograficznych (Dobiegała-Korona, 2010, s. 197–198). 
Konsumenci z różnych grup wiekowych czy zawodowych, różnej płci i o różnym sposobie bycia 
mają odmienne pragnienia np. odnośnie do form wypoczynku, częstotliwości i okresu podróżowa-
nia, rodzaju bazy noclegowej i transportowej.

Przy omawianiu czynników nie sposób pominąć uwarunkowań kulturowych (Bywalec, 
Rudnicki, 1999, s. 51). Ich oddziaływanie w głównej mierze uzależnione jest od stopnia, w jakim 
turysta się z nimi identyfikuje. Z jednej strony zarówno rodzina, grupy odniesienia i liderzy opinii, 
klasy i warstwy społeczne, kultura i subkultura, jak i pozostałe mogą dostarczyć konsumentom 
informacji o plusach i minusach ofert turystycznych, służyć radą przy dokonywaniu zakupu po raz 
pierwszy, kształtując w ten sposób ich potrzeby i oczekiwania. Z drugiej jednak strony ich oddzia-
ływanie może być niewielkie w przypadku braku występowania jakiejkolwiek więzi. 

W niniejszym opracowaniu centralny punkt rozważań stanowi czynnik, który w przedsta-
wionej klasyfikacji nie został bezpośrednio ujęty, tj. miejsce pochodzenia turystów. Termin ten 
traktować należy nie tylko jako kraj lub miasto urodzenia, ale także jako miejsce, w którym dana 
osoba się wychowała i mieszkała przez określony czas. Ma to oczywiście związek z migracjami na 
pobyt stały bądź czasowy, które Główny Urząd Statystyczny (2015) definiuje jako zmianę miejsca 
zamieszkania. Ponadto istotnym aspektem jest tutaj poczucie przynależności do miejsca pocho-
dzenia, występowanie więzi i ogólne identyfikowanie się z tym obszarem oraz z jego kulturą. 
Czynnik ten można zatem odnieść do uwarunkowań kulturowych, ponieważ podobnie jak odmien-
ność kultur, tak i miejsce pochodzenia może wywierać wpływ nie tylko na formy spędzania czasu 
wolnego, ale przede wszystkim na preferowane kierunki wyjazdów turystycznych. Warto zazna-
czyć, że kultura oraz miejsce pochodzenia są ze sobą na tyle związane, że w literaturze przedmiotu 
wyodrębnia się wyłącznie kulturę jako czynnik oddziałujący na zachowania turystyczne. Niemniej 
w przypadku szczególnych grup turystów problem ten należałoby potraktować szczegółowiej, 
a zatem miejsce pochodzenia jako jedną z kluczowych determinant. Występowanie tego czynnika 
można zaobserwować przede wszystkim na przykładzie zachowań konsumentów zamieszkujących 
obszar zróżnicowany pod względem pochodzeniowym mieszkańców. 

Analiza turystycznych zachowań mieszkańców majorki pod względem ich miejsca pochodzenia
Majorka jest jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek turystycznych Hiszpanii. W 2014 

r. wyspę odwiedziło ponad 11 mln turystów, czyniąc ją trzecią najczęściej odwiedzaną destynacją 
turystyczną w tej części Europy (IET, 2014). Różnorodność walorów turystycznych, możliwość 
uprawiania wielu form turystyki oraz dobrze przygotowana infrastruktura turystyczna sprawiają, 
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że Majorka jest częstym celem wyjazdów nie tylko turystów krajowych i zagranicznych, ale rów-
nież samych mieszkańców. Nie ulega więc wątpliwości, iż miejsce zamieszkania mieszkańców 
Majorki ma wpływ na prezentowane przez nich wzorce konsumpcji turystycznej (Wolska, 2015, 
s. 356–365). Jednak ze względu na wielokulturowość wyspy ważną rolę w badaniu zachowań 
mieszkańców Majorki na rynku turystycznym przypisuje się miejscu pochodzenia mieszkańców.

Majorkę zamieszkuje 864 763 osoby, z czego 78,63% stanowi ludność narodowości hiszpań-
skiej, pozostałe 21,37% to obcokrajowcy, wśród których dominują Marokańczycy (29 354), Niemcy 
(23 985) oraz Brytyjczycy (20 856) (IBESTAT, 2015). Majorka zasiedlona jest zatem nie tylko 
przez mieszkańców Majorki mieszkających od pokoleń na wyspie, ale również przez ludność na-
pływową, głównie z Półwyspu Iberyjskiego. Według danych statystycznych wśród mieszkańców 
wyspy narodowości hiszpańskiej ok. 1/3 stanowią osoby pochodzące spoza Majorki (IBESTAT, 
2015). Jest to ważny aspekt, biorąc pod uwagę, iż Hiszpania jest krajem niezwykle zróżnicowanym 
pod względem regionalnym. W dalszej analizie zachowań uwzględniono więc podział mieszkań-
ców Majorki na dwie grupy pochodzeniowe, tj. z Majorki i spoza wyspy. 

W celu identyfikacji postaw mieszkańców Majorki na rynku turystycznym wykorzystano wy-
niki pilotażowych badań ankietowych, które przeprowadzono we wrześniu i październiku 2015 r. 
Były to badania testowe ukierunkowane przede wszystkim na sprawdzenie, jakim zakresem czasu 
wolnego dysponują mieszkańcy wyspy oraz jakie formy aktywności podejmują w jego ramach. 
W badaniu wzięło udział wyłącznie 211 respondentów. Skromna wielkość próby badawczej została 
podyktowana ograniczeniami finansowymi oraz czasowymi. Niemniej w roku 2017 planowane 
jest ich ponowne przeprowadzenie na większej próbie respondentów, co pozwoli zmniejszyć aż 
7-procentowy błąd maksymalny. Wyniki tych badań należy traktować zatem jako swojego rodzaju 
test wstępnie identyfikujący postawy pewnej zbiorowości mieszkańców Majorki w czasie wolnym, 
w tym i w turystyce. 

W badaniu wykorzystano metodę losowego doboru próby badawczej. Wśród respondentów 
71% stanowili mieszkańcy, którzy pochodzą z Majorki, a pozostałe 29% odnosi się do osób, które 
mieszkają na wyspie od pewnego czasu (tab. 1). W tej grupie 22% stanowią osoby pochodzące 
z Hiszpanii kontynentalnej, 6% z takich państw, jak np. Bułgaria, Chile, Ekwador, Niemcy, Wielka 
Brytania, oraz 1% z pozostałych Wysp Balearskich. 

tabela 1. Charakterystyka badanej zbiorowości

Wyszczególnienie Odsetek osób [%]

1 2

Miejsce pochodzenia

71 – Majorka
22 – Hiszpania kontynentalna
6 – inne
1 – pozostałe Wyspy Balearskie

Okres stałego pobytu na wyspie

67 – od urodzenia
27 – ponad 10 lat
3 – 5–10 lat
3 – krócej niż 5 lat

Płeć 53 – kobiety
47 – mężczyźni
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1 2

Wiek

31 – 36–50 lat
25 – 20–35 lat
17 – do 19 roku życia
15 – powyżej 65 lat
12 – 51–65 lat

Wykształcenie

45 – wyższe
26 – zawodowe
16 – średnie
13 – podstawowe

Wielkość gospodarstwa domowego

45 – 4 osoby
18 – 3 osoby
13 – 5 osób i więcej
12 – 1 osoba
12 – 2 osoby

Sytuacja materialna

51 – średnia
40 – dobra
8 – zła
1 – bardzo dobra

Zawód

43 – aktywny/a zawodowo
33 – uczeń/student
15 – rencista/emeryt
9 – bezrobotny/a

Źródło: badania własne. 

W tabeli 2 zestawiono wyniki badań, które przeanalizowano pod kątem miejsca pochodzenia 
respondentów. Pod uwagę wzięto 4 kryteria, tj. częstotliwość podróży, preferowane destynacje 
turystyczne, motywy i wydatki na turystykę. 

tabela 2. Wyniki badań

Kryterium
Miejsce pochodzenia

Majorka spoza Majorki

Częstotliwość wyjazdów tury-
stycznych (w ciągu roku)

47% (70 os.) – 1 raz
27% (41 os.) – 2 razy
18% (27 os.) – 3 razy
5% (7 os.) – ani razu
3% (5 os.) – więcej niż 3 razy

34% (21 os.) – 1 raz
33% (20 os.) – więcej niż 3 razy 
19% (12 os.) – 2 razy
14% (8 os.) – 3 razy

Preferowane destynacje 
turystyczne

86% (124 os.) – poza Majorkę
14% (20 os.) – Majorka (poza stałą miejscowość 

zamieszkania)

95% (53 os.) – poza Majorkę
5% (3 os.) – Majorka (poza stałą miejsco-

wość zamieszkania)

Główne motywy wyjazdów 
turystycznych

46% (94 os.) – wypoczynek
30% (61 os.) – odwiedziny krewnych i przyjaciół
24% (50 os.) – zwiedzanie, poznanie kultury

45% (69 os.) – odwiedziny krewnych 
i przyjaciół

30% (46 os.) – zwiedzanie, poznanie kultury
25% (38 os.) – wypoczynek

Poziom wydatków ponoszonych 
na wyjazdy turystyczne

56% (81 os.) – do 500 euro/os. 
34% (49 os.) – 501–1500 euro/os.
8% (11 os.) – 1501–2500 euro/os.
2% (3 os.) – powyżej 2500 euro/os.

66% (37 os.) – do 500 euro/os.
34% (19 os.) – 501–1500 euro/os. 

Źródło: badania własne. 
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Analizując pierwsze kryterium, można wysnuć wniosek, że respondenci pochodzący spoza 
Majorki podróżują częściej niż osoby mieszkające na wyspie od zawsze. Jest to związane z główny-
mi motywami wyjazdów. Otóż ważnym celem podróży respondentów pochodzących spoza wyspy 
są odwiedziny krewnych i przyjaciół w domu rodzinnym (a zatem wyjazdy poza Majorkę), szcze-
gólnie w czasie wakacji letnich czy świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy. Jednocześnie warto 
podkreślić, że wpływ na podjęcie decyzji o wyjeździe turystycznym ma zwykle wiązka różnych 
celów, tak więc odwiedzając dom rodzinny, istotnym motywem może być również wypoczynek 
czy poznanie kultury (zwłaszcza w przypadku rodzin wielokulturowych). Uczestniczący w bada-
niu mieszkańcy pochodzący z Majorki udają się natomiast przeważnie raz w roku na dłuższy urlop 
głównie po to, aby zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Co ciekawe, wówczas udają się poza 
Majorkę (np. na Wyspy Kanaryjskie bądź pozostałe Wyspy Balearskie), bowiem samą Majorkę 
jako cel podróży wybierają wyłącznie w czasie weekendów, nie traktując tego typu wyjazdów jako 
uprawiania turystyki. Ponadto zarówno respondenci pochodzący z wyspy, jak i spoza niej chętnie 
podróżują po Europie, zwiedzając i poznając kulturę najpopularniejszych stolic tego kontynentu. 
Biorąc natomiast pod uwagę wydatki ponoszone na wyjazdy turystyczne, można zauważyć, że 
obie analizowane grupy respondentów podczas podróży starają się nie przekroczyć kwoty 500 euro 
na osobę. Przy czym należy zaznaczyć, że pochodzący z wyspy dużo częściej są w stanie wydać 
więcej niż 1500 euro na osobę. Może mieć to związek z faktem, iż w przeciwieństwie do respon-
dentów pochodzących spoza wyspy często decydują się na zakup pakietu turystycznego w biurze 
podróży. 

W celu sprawdzenia, czy zaprezentowane 4 zmienne są zależne od miejsca pochodzenia re-
spondentów, wykorzystano test chi-kwadrat, który pozwala określić istotność różnic w odpowie-
dziach udzielonych przez respondentów pochodzących z Majorki i spoza wyspy. Sformułowano 
zatem hipotezę zerową, która zakłada, że miejsce pochodzenia nie ma wpływu na wskazane zmien-
ne, oraz alternatywną, która przeciwnie, wskazuje na występowanie istotnych różnic. Następnie 
na podstawie danych umieszczonych w tabeli 3 obliczono wartości oczekiwane (E), mnożąc sumę 
rzędu i sumę kolumny. Otrzymany wynik podzielono przez sumę całkowitą, tj. wartość 211. 

tabela 3. Wartości oczekiwane (E) na przykładzie zmiennej „częstotliwość wyjazdów turystycznych”

Częstotliwość wyjazdów 
turystycznych

0 1 wyjazd 2 wyjazdy 3 wyjazdy
Więcej niż 
3 wyjazdy

Suma

Respondenci pochodzący 
z Majorki

7
E = 4,98

chi2 = 0,82

70
E = 64,69
chi2 = 0,43

41
E = 37,68

chi2 = 0,29

27
E = 24,88
chi2 = 0,18

5
E = 17,77

chi2 = 9,18

150
∑chi2

x = 10,91

Respondenci pochodzący 
spoza Majorki

0
E = 2,02

chi2 = 2,02

21
E = 26,31

chi2 = 1,07

12
E = 15,32

chi2 = 0,72

8
E = 10,12

chi2 = 0,44

20
E = 7,23

chi2 = 22,57

61
∑chi2

y = 26,83

Suma 7 91 53 35 25
211

∑chi2
xy = 37,74

Źródło: badania własne. 
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W dalszej kolejności obliczono statystykę chi-kwadrat. Od każdej wartości obserwowanej 
(tj. liczby odpowiedzi) należy odjąć wartość oczekiwaną (E) i otrzymany wynik podnieść do 
drugiej potęgi, a następnie całość podzielić przez tę samą wartość oczekiwaną. Po tej operacji 
zsumowano otrzymane wyliczenia (∑chi2

xy) i sprawdzono istotność statystyki, obliczając stopnie 
swobody (df) w następujący sposób: df = (r – 1) × (c – 1), przy czym r i c to liczba poziomów zmien-
nych (w przypadku częstotliwości wyjazdów turystycznych odpowiednio r = 5, c = 2). W tabeli 4 
przedstawiono ostateczne wyniki wraz z teoretyczną statystyką chi-kwadrat (odczytaną z tablicy 
rozkładu chi-kwadrat) przy poziomie istotności 0,05.

tabela 4. Test istotności różnic w odpowiedziach dwóch grup ankietowanych

Kryterium
Obliczona statystyka 

chi-kwadrat
Teoretyczna statystyka chi-kwa-

drat przy poziomie istotności 0,05
Interpretacja 

wyniku
Częstotliwość wyjazdów tury-
stycznych (w ciągu roku)

37,74
9,48 

(przy df = 4)
Czynnik istotnie różnicujący 

Preferowane destynacje 
turystyczne

  2,88
3,84 

(przy df = 1)
Czynnik nieróżnicujący

Główne motywy wyjazdów 
turystycznych

17,23
5,99 

(przy df = 2)
Czynnik istotnie różnicujący

Poziom wydatków ponoszonych  
na wyjazdy turystyczne

  6,10
7,81 

(przy df = 3)
Czynnik nieróżnicujący

Źródło: badania własne. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła wyróżnić dwa czynniki, na które miejsce pochodzenia 
mieszkańców wyspy ma istotny wpływ, tj. częstotliwość wyjazdów turystycznych oraz motywy 
podróżowania. Można zatem stwierdzić, że zależność ta jest istotna statystycznie przy poziomie 
istotności 0,05. Poza tym należy podkreślić, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wskazana 
zależność jest prawdziwa, bowiem dla niższych wartości (p) wskazana statystyka dalej jest istotna 
statystycznie. Preferowane destynacje turystyczne i poziom wydatków nie wykazują natomiast 
zależności z omawianą determinantą. 

podsumowanie
Problem zachowań konsumentów w turystyce jest niezmiernie szeroki, wymaga zatem nie 

tylko poznania prawidłowości czy też sposobów reagowania na bodźce, ale przede wszystkim 
określenia wpływu różnorodnych czynników na kształtowanie postaw i preferencji turysty. 

Należy zdać sobie również sprawę, że uwarunkowania oddziałują w różnych momentach 
i z różną intensywnością. Dodatkowo działają wielokierunkowo i wzajemnie się przenikają, two-
rząc kompilację czynników, która ostatecznie wpływa na zachowania konsumentów na rynku 
turystycznym. 

W związku z powyższym waga poszczególnych czynników jest różna i w głównej mierze 
uzależniona od specyfiki badanej grupy turystów. Dotyczy to przebadanej zbiorowości responden-
tów, tj. mieszkańców Majorki, którzy zamieszkują z jednej strony rozwinięty obszar turystyczny, 
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z drugiej zaś dość zróżnicowany pod względem kulturowym. Miejsce pochodzenia uczestniczą-
cych w badaniu mieszkańców wyspy sprawia zatem, że szczególne różnice widoczne są przede 
wszystkim w częstotliwości podróży realizowanych w ciągu roku. Znacznemu zróżnicowaniu 
podlegają również motywy wyjazdów. Pozostałe zmienne wzięte pod uwagę słabiej różnicują obie 
badane grupy respondentów. 

Poza tym bliskość lokalnych walorów turystycznych sprawia, że poruszona problematyka jest 
bardzo złożona. Czynniki mające wpływ na zachowania badanej zbiorowości w turystyce moż-
na od siebie odróżnić, ale trudno jest je oddzielić. Niemniej oddziaływanie miejsca pochodzenia 
wśród uwarunkowań pozaekonomicznych jest tutaj istotne. Wiedza w tym zakresie jest więc ko-
nieczna do prowadzenia skutecznych działań przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na majorkań-
skim rynku turystycznym. 
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plAce oF origin As A FActor shAping the consumer 
BehAVior on the tourism mArKet on the eXAmple  
oF mAjorcAns

Keywords consumer behavior, tourism, place of origin, Mallorca 

Abstract In the tourism market the consumer behavior is in the centre of attention. The purpose of this article 
is the synthetic presentation of the role of place of origin in shaping the consumer behavior on the 
tourism market. The issue is based on the tourist attitudes of Majorcans. The paper used a method 
of study of literature and method of deduction, while in the empirical part – the practical research 
in the form of questionnaires, and observations. The article testifies to the role of place of origin 
in shaping the Majorcans behavior in tourism with the reference to frequency of travel, travel 
themes. The contents seem to be valuable given the specific group of tourists and the contemporary 
consumer-oriented companies. Knowledge of the factors is very important in the process of analysis 
of consumer behavior.
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Streszczenie 27 lipca 2015 r. minęły 3 lata od wejścia w życie umowy o małym ruchu granicznym 
między obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej a Polską. Podstawowym celem 
umowy było wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez 
mieszkańców strefy przygranicznej. Na podstawie umowy mieszkańcy terenów objętych 
jej zasięgiem mogą przekraczać granicę bez wiz, używając do tego celu wyłącznie doku-
mentu podróży potwierdzającego tożsamość oraz specjalnego zezwolenia na wielokrot-
ne przekraczanie granicy (wydawanego początkowo na 2 lata, a po spełnieniu określonych 
warunków na kolejne 5 lat). Co ważne, ułatwienia te analogicznie dotyczą również oby-
wateli państw trzecich zamieszkujących w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy 
niż 3 lata.
Wprowadzenie małego ruchu granicznego spowodowało wzrost zainteresowania lo-
kalnej społeczności przekraczaniem pogranicza polsko-rosyjskiego, głównie w celach 
zakupowych oraz turystycznych, co jeszcze kilka lat temu (przed wejściem w życie 
umowy) znajdowało się poza zasięgiem możliwości podróżnych m.in. z powodu ogra-
niczonego dostępu do rynku, wyższych kosztów transportu oraz utrudnień wizowych. 
Celem artykułu jest analiza ruchu bezwizowego na granicy polsko-rosyjskiej w kontek-
ście wprowadzenia umowy o małym ruchu granicznym, a także próba oceny wpływu 
funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym na rozwój turystyki zakupowej 
w strefie przygranicznej.

Wprowadzenie
27 czerwca 2012 r. ambasador Rosji w Polsce Alexander Aleksev i podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej (RP) Katarzyna Pełczyńska- 
-Nałęcz dokonali wymiany not o zakończeniu procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia 
w życie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej (FR) 
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o zasadach małego ruchu granicznego (MRG). Umowa o MRG poprzez ułatwianie bezpośrednich 
kontaktów społecznych, kulturalnych, turystycznych i ekonomicznych między obwodem kalinin-
gradzkim a głównymi ośrodkami północnej Polski miała na celu stworzyć możliwość złagodzenia 
barier, które stanowi granica Schengen1. 

Warto podkreślić, że położenie, kształt obwodu kaliningradzkiego FR oraz rozmieszczenie 
jego populacji sprawiają, że zastosowanie standardowej unijnej definicji strefy przygranicznej2 
spowodowałoby sztuczny podział enklawy, zgodnie z którym tylko niektórzy mieszkańcy korzy-
staliby z ułatwień w ramach małego ruchu granicznego, podczas gdy większość, w tym mieszkań-
cy Kaliningradu, nie miałaby takiej możliwości. W związku z powyższym Polska podjęła starania 
o zmianę prawa unijnego, dążąc nie tylko do stworzenia wyjątku dla obwodu kaliningradzkiego 
FR, ale również do maksymalnego poszerzenia strefy MRG po polskiej stronie3.

Wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski musiało jednak ulec zmianie podczas rokowań. 
W wyniku trwających ok. 2 lat negocjacji Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 13 grud-
nia 2011 r. przyjęły Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1342/2011 w spra-
wie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 tylko w odniesieniu do włączenia obwodu kalinin-
gradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną.

27 lipca 2015 r. minęły 3 lata od wejścia w życie umowy o MRG między obwodem kalinin-
gradzkim FR a częścią woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Wydaje się, że jest to dobry 
moment na podsumowanie korzyści oraz kosztów związanych z jej funkcjonowaniem ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zmian, jakie się dokonały w zakresie ruchu bezwizowego w regionach 
przygranicznych objętych umową. W związku z powyższym głównym celem niniejszej publikacji 
jest analiza ruchu bezwizowego na granicy polsko-rosyjskiej, a także próba oceny wpływu funk-
cjonowania umowy o MRG na rozwój turystyki zakupowej w strefie przygranicznej. Punktem 
wyjścia jest krótka analiza podstaw prawnych związanych z wprowadzeniem umów o MRG, ze 
szczególnym uwzględnieniem umowy pomiędzy obwodem kaliningradzkim FR a Polską. Jednym 
z następstw umowy jest rozwój turystyki zakupowej w regionach przygranicznych, w artykule 
dokonano zatem krótkiego przeglądu literatury polskiej i zagranicznej na temat zjawiska tzw. 
crossborder shopping. Zmiany dotyczące ruchu bezwizowego na granicy polsko-rosyjskiej, celu 
podejmowanych podróży oraz wydatków podróżnych przedstawiono, wykorzystując dane staty-
styczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Dane ilościowe wzbogacono dodatko-
wo wynikami badań jakościowych na temat korzyści oraz kosztów funkcjonowania umowy po 

1 Ustanowienie zasad małego ruchu granicznego jest kolejnym, obok umowy o ruchu osobowym i umowy o żeglu-
dze po Zalewie Wiślanym, ważnym elementem infrastruktury prawnej tworzącej system ułatwień w ruchu osobowym 
między obydwoma państwami.

2 Zawartej w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1931/2006 z 20 grudnia 2006 r. ustana-
wiającym przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich 
i zmieniającym postanowienia Konwencji z Schengen i określającym ją jako strefę niesięgającą dalej niż 30 km od granicy 
państw.

3 Pierwotna propozycja brała pod uwagę wariant maksymalny, tj. objęcie MRG po polskiej stronie dwóch całych 
województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
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roku jej funkcjonowania, przeprowadzonych w 2013 r. na grupie 200 podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność na terenie 13 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego objętego umową 
o MRG.

umowa o małym ruchu granicznym – podstawy prawne
Państwa członkowskie Unii Europejskiej za zgodą Komisji Europejskiej mogą podpisywać 

umowy o małym ruchu granicznym ze swoimi sąsiadami spoza Unii. Dzięki takiej umowie miesz-
kańcy stref przygranicznych4 mają możliwość regularnego przekraczania wspólnej granicy celem 
przebywania w strefie przygranicznej drugiego kraju ze względów społecznych, kulturalnych, ro-
dzinnych oraz z uzasadnionych powodów ekonomicznych (Umowa…, 2012). Dotychczas Polska 
podpisała 3 umowy o MRG, z których dwie – z Ukrainą5 oraz Federacją Rosyjską6 – weszły w ży-
cie. Od 2010 r. Polska czeka na przekazanie noty ratyfikacyjnej przez stronę białoruską.

Objęcie MRG całego obwodu kaliningradzkiego FR oraz wybranych powiatów przygranicz-
nych województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego było wspólną inicjatywą obu państw. 
Uznały one, że szczególny status enklawy wymaga zastosowania rozwiązania prawnego wycho-
dzącego poza dotychczas obowiązujące przepisy odnośnie do MRG na zewnętrznych granicach 
lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia konwencji z Schengen określone 
w rozporządzeniu nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. 

W związku z powyższym umowa o MRG z obwodem kaliningradzkim FR stanowi wyją-
tek od zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. W ramach umowy znacząco poszerzono także 
obszar przygraniczny, obejmując zasięgiem cały obwód kaliningradzki FR oraz części woj. po-
morskiego i warmińsko-mazurskiego, włączając w to takie duże ośrodki miejskie, jak: Gdańsk, 
Gdynia, Sopot i Olsztyn (rys. 1).

W umowie sprecyzowano szczegółowe definicje dotyczące MRG, tj.:
1. Mały ruch graniczny określono jako „wielokrotne przekraczanie polsko-rosyjskiej grani-

cy państwowej przez mieszkańców strefy przygranicznej Państwa jednej Strony w celu 
przebywania w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony, dla podtrzymywania więzi 
rodzinnych, społecznych, kulturalnych, a także uzasadnionych kontaktów ekonomicznych 
i innych, które według przepisów Państwa drugiej Strony nie są uznawane za zatrudnienie 
lub działalność zarobkową, przez okres nie przekraczający limitów ustanowionych w ni-
niejszej Umowie” (Umowa…, 1992).

2. Strefę przygraniczną stanowią: terytorium jednostek podziału administracyjnego RP (woj. 
pomorskie: Gdynia, Sopot, Gdańsk i powiaty: malborski, nowodworski, pucki, gdański; 
woj. warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg oraz powiaty: olecki, gołdapski, giżycki, elblą-
ski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, mrągowski, węgorzewski i kętrzyński) 

4 Zwykle do 30 km, a w szczególnych przypadkach do 50 km w głąb terytorium każdego z państw.
5 Weszła w życie 1 lipca 2009 r.
6 Weszła w życie 27 lipca 2012 r.
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oraz FR, czyli cały obszar obwodu kaliningradzkiego (Załącznik nr 1 do Umowy…, 2012, 
s. 10).

3. Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego jest dokumentem wydawanym 
mieszkańcom strefy przygranicznej, który umożliwia im wielokrotny wjazd, wyjazd i po-
byt w strefie przygranicznej drugiej strony na warunkach ustalonych umową.

4. Za mieszkańców strefy przygranicznej uważa się każdego obywatela RP i FR, bezpań-
stwowców i obywateli państw trzecich mieszkających na stałe w obszarze strefy przygra-
nicznej nie krócej niż 3 lata (Umowa…, 2012). 

rysunek 1. Obszary objęte umową o MRG

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Umowa… (2012).

Zgodnie z zapisami (Umowa…, 2012) zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego 
jest wydawane osobom, które posiadają aktualny dokument podróży i dokument potwierdzający 
zamieszkanie w strefie przygranicznej w okresie nie krótszym niż 3 lata, a także uzasadnią, w ja-
kich celach będą przekraczały granicę polsko-rosyjską. Takiego zezwolenia nie mogą otrzymać 
osoby, „wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym 
Schengen (SIS)” oraz które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego lub stosunków międzynarodowych. Zezwolenie uprawnia do wjazdów, wy-
jazdów i pobytu na terenie obwodu kaliningradzkiego FR każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia 
wjazdu, jednak łączny czas przebywania na obszarze obwodu nie może przekraczać 90 dni w okre-
sie 6 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu. Zezwolenie to nie jest wizą i nie pozwala wjeżdżać 



353Regiony turystyczne w wybranych krajach

mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim Federacji rosyjskiej a rozwój turystyki zakupowej

do innych części Federacji Rosyjskiej poza obwodem kaliningradzkim. Pierwsze zezwolenie jest 
wydawane na okres 2 lat, a każde kolejne na okres 5 lat, jednak nie może ono przekraczać okresu 
ważności dokumentu przejazdu. Na podstawie zezwolenia nie można podejmować działalności 
gospodarczej lub pracy zarobkowej. Aby wykonywać te czynności, należy posiadać odpowiednią 
zgodę wydaną zgodnie z prawem każdej ze stron. 

ruch bezwizowy na pograniczu polsko-rosyjskim 
W literaturze przedmiotu ruch turystyczny definiowany jest jako zjawisko społeczno-ekono-

miczne polegające na czasowym i przestrzennym przemieszczaniu się osób fizycznych w celach 
turystycznych (Jedlińska, Szubert-Zarzeczny, 1992, s. 39–40). Zgodnie z danymi GUS na przeło-
mie XX i XXI w. do Polski co roku przyjeżdżało ok. 2,1–2,2 mln gości z Rosji. Przyjazdy z tego 
największego spośród naszych wschodnich sąsiadów kraju zaczęły się zmniejszać od roku 2003, 
kiedy to wprowadzono ograniczenia wizowe. Wejście w życie traktatu z Schengen w styczniu 2008 
r. spowodowało ponad 30-procentowy spadek przyjazdów gości z Rosji do Polski. Od momentu 
wprowadzenia umowy o MRG, tj. od 27 lipca 2012 r., do końca III kwartału 2013 r. obserwowany 
był dynamiczny wzrost przekroczeń granicy polsko-rosyjskiej.

Na rysunku 2 zaprezentowano dane statystyczne opracowane przez GUS, dotyczące ruchu 
granicznego osób (cudzoziemców oraz Polaków) w podziale na poszczególne kwartały w latach 
2011–2014.
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rysunek 2. Ruch graniczny w latach 2011–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2012, 2013, 2014, 2015).
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W I kwartale 2011 r. odnotowano 254,7 tys. przejazdów cudzoziemców i tylko 191 tys. prze-
jazdów Polaków przez granicę. W analogicznym okresie 2013 r. obserwowana była ponad dwu-
krotnie większa liczba przekroczeń granicy przez cudzoziemców (578,6 tys.) oraz prawie cztero-
krotnie większa liczba przejazdów Polaków (715,6 tys. osób).

W III kwartale 2012 r. wyraźnie zwiększyła się aktywność cudzoziemców i Polaków na przej-
ściach granicznych. W porównaniu z III kwartałem 2011 r. liczba przejazdów cudzoziemców przez 
granicę wzrosła o 202 tys. osób.

Największą liczbę przejazdów cudzoziemców przez granicę odnotowano w III kwartale 
2013 r. i wynosiła ona wtedy łącznie prawie 985 tys. W analizowanym okresie liczba przekroczeń 
granicy przez Polaków była większa niż przez cudzoziemców w IV kwartale 2012 r., I kwartale 
2013 r. oraz II kwartale 2014 r. 

W IV kwartale 2013 r. nastąpił pierwszy od wprowadzenia umowy o MRG nieznaczny spadek 
liczby cudzoziemców przekraczających granicę polsko-rosyjską (o 1,67% w stosunku do poprzed-
niego kwartału), który w I, II i IV kwartale 2014 r. sukcesywnie postępował. Zdecydowany spadek 
przyjazdów Rosjan do Polski spowodowany jest przede wszystkim względami ekonomicznymi 
związanymi z niskim i niestabilnym kursem rubla7. 

Zgodnie z pierwszymi szacunkami Straży Granicznej w Olsztynie w I kwartale 2015 r. odno-
towano dalszy spadek przejazdów cudzoziemców przez granicę polsko-rosyjską (o 32,8% mniejszy 
niż w IV kwartale 2014 r. i o 34,7% mniejszy niż w porównywalnym okresie 2014 r.). Na utrzymy-
wanie się tej niekorzystnej sytuacji, poza wspomnianymi wyżej powodami ekonomicznymi, może 
mieć również wpływ wprowadzony w połowie września 2015 r. Wizowy System Informacyjny 
(VIS), zgodnie z którym Rosjanie ubiegający się o wizę do Polski zobligowani są do przekazania 
do Konsulatu swoich danych biometrycznych (m.in. odcisków palców). Należy jednak podkreślić, 
że system ten to utrudnienie przede wszystkim dla obywateli Rosji spoza obwodu kaliningradzkie-
go FR. Zastępca konsula generalnego RP w Kaliningradzie Zbigniew Zaręba podczas XII polsko-
-rosyjskiego forum turystycznego8 podkreślił, że w samym obwodzie kaliningradzkim FR wpro-
wadzenie procedury pobierania odcisków palców nie ma wpływu na liczbę wydawanych wiz. 

mały ruch graniczny impulsem do rozwoju turystyki zakupowej
W ciągu ostatnich dziesięcioleci powstały liczne definicje turystyki opracowane przez geo-

grafów, przyrodników, psychologów, socjologów, pedagogów, prawników, ekonomistów czy sta-
tystyków. W zależności od zainteresowań badaczy definicje te eksponowały różne elementy: od 

7 Zgodnie z danymi NBP nt. kursów walut w lutym 2014 r. za 1 zł płacono ok. 10 rubli rosyjskich, podczas gdy 
w analogicznym okresie 2015 r. za 1 zł płacono już 18 rubli (http://www.nbp.pl/transfer.aspx?c=/ascx/ListABCH.ascx&T
yp=a&p=rok;mies&navid=archa). Zdaniem rzecznika Izby Celnej w Olsztynie Ryszarda Chudego dewaluacja rosyjskiej 
waluty spowodowała również, że coraz więcej podróżnych z obwodu kaliningradzkiego FR próbuje przywieźć do Polski 
jakiś towar, który będą mogli spieniężyć. Są to głównie papierosy oraz bursztyn (wywiad bezpośredni z rzecznikiem Izby 
Celnej w Olsztynie przeprowadzony 3 listopada 2015 r.).

8 2–6 listopada 2015 r. odbyło się XII polsko-rosyjskie forum turystyczne w Worlinach pod Olsztynem. (http://
www.pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/xii-polsko-rosyjskie-forum-turystyczne-eto-polsza).
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aspektów przestrzennych i środowiskowych – wyróżnianych przez badaczy nauk przyrodniczych; 
aspektów zdrowotnych – właściwych dla nauk biologicznych i psychologicznych; aspektów peda-
gogicznych – eksponowanych przez pedagogów; aż po aspekty gospodarcze, socjologiczne oraz 
administracyjne – charakterystyczne dla nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. 

Podstawę do formułowania późniejszych definicji turystyki przez wiele lat stanowiło ujęcie 
klasyczne stworzone przez szwajcarskich ekonomistów – Hunzikera i Krapfa, którzy już w latach 
50. ubiegłego wieku postrzegali turystykę jako dziedzinę interdyscyplinarną, będącą „ogółem sto-
sunków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu w obcych miejscowościach, o ile nie powstaje 
z nich trwałe osiedlanie się i o ile nie jest związane z żadną działalnością zarobkową” (Krapf, 
1957).

Wśród polskich naukowców badających zjawisko turystyki warto przytoczyć definicję 
Kornaka (1979, s. 9), który uznaje ją za „zespół stosunków i zjawisk społeczno-gospodarczych, 
które wpływają na przeżycia rekreacyjne, estetyczne i intelektualne jej uczestników”, a także 
Alejziaka (2000, s. 29) definiującego turystykę jako „ogół zjawisk związanych z podróżą i po-
bytem osób, które dobrowolnie i czasowo przebywają poza swoim stałym miejscem zamieszka-
nia, a także społecznymi i ekonomicznymi interakcjami zachodzącymi pomiędzy organizatorami 
turystyki, bezpośrednimi usługodawcami, miejscową ludnością oraz samymi turystami, których 
głównym celem wyjazdów jest odpoczynek, nie zaś motywy zarobkowe”. 

Mimo iż tradycyjne definicje turystyki nie zawierają bezpośredniego odniesienia do zaku-
pów, to obserwacja m.in. europejskiego rynku turystyki (Michalko, Ratz, Hinek, Tomori, 2014) po-
kazuje wyraźnie ogromną siłę zjawiska tzw. shoppingu jako jednego z głównych celów przyświe-
cających uprawianiu turystyki (Jansen-Verbeke, 1991). Pierwsze próby zdefiniowania turystyki 
zakupowej pojawiły się w latach 70. ubiegłego wieku, przyjmując, iż zakupy są jednym z najstar-
szych i najważniejszych elementów turystyki, bez którego większość podróżnych nie wyobraża so-
bie podejmowania aktywności turystycznej. Kolejni badacze turystyki zakupowej badali motywy 
podejmowania tego rodzaju podróży, do których zaliczono m.in. traktowanie zakupów jako formy 
przyjemnej rekreacji oraz spędzenia wolnego czasu poza miejscem swojego zamieszkania, a także 
chęć ucieczki od codziennej rutyny (Timothy, Butler, 1995).

Szczególnym rodzajem turystyki zakupowej jest transgraniczna9 turystyka zakupowa (cross-
-border shopping) będąca od wielu lat ważnym tematem dyskursu naukowego podejmowanego 
przez badaczy z całego świata (zob. Nijsen, van Herk, 2009; Timothy, Butler, 1995; Timothy, 1995; 
Yeung, Yee, 2012). W literaturze polskiej definicja turystyki zakupowej pojawiła się m.in. w pracy 
Więckowskiego (2010), który to zaklasyfikował ją jako istotny element turystyki transgranicznej. 
Jak podają Dmitrovic i Vida (2007), transgraniczna turystyka zakupowa pojawia się wówczas, 
gdy mieszkańcy sąsiedniego kraju dokonują wizyty na obszarach przygranicznych celem zakupu 
towarów i usług. Powodem podejmowania takiej aktywności jest najczęściej różnica ceny, jakości 
oraz różnorodności towarów pomiędzy państwami sąsiadującymi. Zdaniem Timothy’ego (2000) 

9 W polskiej literaturze przedmiotu nazywana także przygraniczną turystyką zakupową (zob. Grzesiuk, 2007).
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aby transgraniczna turystyka zakupowa mogła się rozwijać, granica musi być wystarczająco prze-
puszczalna, a podatki niższe. 

Umowa o MRG poza zauważalnym wzrostem liczby przekroczeń granicy polsko-rosyjskiej 
miała istotne znaczenie dla wzrostu obrotów handlowych w pasie przygranicznym. Zamieszczona 
w tabeli 1 analiza wydatków cudzoziemców oraz Polaków przekraczających granicę polsko-ro-
syjską w ramach MRG pokazuje, że od momentu wejścia w życie umowy do I kwartału 2014 r. 
(w przypadku cudzoziemców) oraz II kwartału 2014 r. (w przypadku Polaków) wydatki osób prze-
kraczających granicę regularnie wzrastały. O ile w I kwartale 2011 r. (a więc jeszcze przed wpro-
wadzeniem MRG) wydatki te wynosiły 29,8 mln zł wśród cudzoziemców i 18,3 mln zł wśród 
Polaków, to w III kwartale 2012 r. wzrosły one niemal 3,5-krotnie w przypadku cudzoziemców 
i prawie 4,5-krotnie wśród Polaków. W przypadku cudzoziemców najwyższe wydatki odnotowano 
w I kwartale 2014 r. (227 mln zł), zaś Polacy najwięcej pieniędzy wydali w kolejnym kwartale tego 
samego roku (129,4 mln zł). Wydatki obywateli obwodu kaliningradzkiego FR w każdym kwar-
tale analizowanego okresu były wyższe od wydatków obywateli Polski, począwszy od I kwartału 
2011 r. o 38,6%, kończąc na IV kwartale 2014, gdzie różnica ta wynosiła 127,6 mln zł, czyli prawie 
60%. 

tabela 1. Wydatki poniesione przez cudzoziemców oraz Polaków przekraczających granicę polsko-rosyjską 

w ramach MRG w latach 2011–2014

Wyszczególnienie
Wydatki w mln zł

cudzoziemcy Polacy
I kwartał 2011 29,8 18,3
II kwartał 2011 59,6 27,4
III kwartał 2011 50,3 30,1
IV kwartał 2011 48,4 37,8
I kwartał 2012 59,7 49,1
II kwartał 2012 80,7 59,5
III kwartał 2012 99,3 79,6
IV kwartał 2012 93,5 92,2
I kwartał 2013 113,2 96,0
II kwartał 2013 124,8 87,6
III kwartał 2013 157,2 96,1
IV kwartał 2013 188,7 97,9
I kwartał 2014 227,0 111,6
II kwartał 2014 207,1 129,4
III kwartał 2014 224,9 127,4
IV kwartał 2014 213,6 86,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2012, 2013, 2014, 2015).

Zgodnie z najnowszymi informacjami GUS (2015) szacunkowa wartość wydatków poniesio-
nych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-rosyjską w ramach MRG 
w I i II kwartale 2015 r. ukształtowała się na poziomie odpowiednio: 131,9 mln zł i 163,5 mln zł. 
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Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego granicę polsko-rosyj-
ską w ramach MRG w II kwartale 2015 r. wyniosły 419 zł (w poprzednim kwartale 463 zł), podczas 
gdy przed rokiem – 466 zł. Natomiast średnie wydatki poniesione przez Polaka przekraczającego 
granicę polsko-rosyjską w ramach MRG wyniosły 290 zł (w poprzednim kwartale 254 zł, a przed 
rokiem – 304 zł). Warto podkreślić, że wzmożony ruch transgraniczny połączony z większymi 
wydatkami po stronie polskiej zauważalny jest wśród cudzoziemców przede wszystkim w okresie 
wakacyjnym oraz w dni wolne od pracy w Rosji (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Jedności Narodowej, 
Nowy Rok, święta Bożego Narodzenia obchodzone zgodnie z tradycją prawosławną, a więc na 
początku roku kalendarzowego). 

Zdaniem Murphy, Benckendorff, Moscardo, Pearce (2011) turyści podejmują podróże zaku-
powe z pobudek czysto rozrywkowych, w związku z chęcią spełnienia oczekiwań społecznych 
czy też potrzebą wyrażenia swojego statusu, a także z powodu panujących trendów (np. moda 
na zakupy w Mediolanie czy Paryżu). Podając za Michalko i in. (2014), zdecydowana większość 
turystów zakupowych to jednak podróżni przekraczający granicę kraju sąsiedniego w poszukiwa-
niu podstawowych produktów żywnościowych, odzieży oraz domowych środków chemicznych. 
Głównym powodem takich wyjazdów są różnice cenowe produktów oferowanych na rynkach 
przygranicznych. Wspomniany już wcześniej Więckowski (2010) za szczególny rodzaj turystyki 
zakupowej uznał również turystykę paliwową ( fueltourism), której celem jest zakup tańszego pa-
liwa w państwie sąsiadującym.

W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące przekraczania granicy przez cudzoziemców 
i Polaków ze względu na cel podróży. Mimo iż struktura tych przejazdów wyraźnie różni się po-
między obywatelami Polski i obwodu kaliningradzkiego FR, to w obydwu przypadkach najczęst-
szymi powodami podejmowania podróży w ramach MRG były zakupy i turystyka. 

tabela 2. Przekraczanie granicy ze względu na cel podróży w latach 2011–2014 (%)

Wyszczególnienie Zakupy Turystyka
Praca 

najemna

Praca  
na własny 
rachunek

Odwiedziny Tranzyt Inne

I–IV kwartał 2011
cudzoziemcy 37,0 21,6 7,2 5,5 4,7 19,9 4,2
Polacy 84,5 9,5 1,3 1,7 2,7 x 0,5

I–IV kwartał 2012
cudzoziemcy 44,9 21,2 6,1 3,8 3,1 17,6 2,6
Polacy 88,5 7,0 1,1 1,5 1,7 x 0,3

I–IV kwartał 2013
cudzoziemcy 58,7 15,9 3,8 2,4 2,6 14,2 2,5
Polacy 92,0 5,6 0,4 0,6 1,2 x 0,2

I–IV kwartał 2014
cudzoziemcy 60,5 19,3 3,9 x 3,3 10,5 x
Polacy 94,3 3,1 0,9 x 1,1 x x

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2012, 2013, 2014, 2015).
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Polacy w zdecydowanej większości przekraczali granicę w celu dokonania zakupów – w każ-
dym kwartale analizowanego okresu ponad 80% Polaków deklarowało ten cel podróży. Wydatki 
Polaków po stronie rosyjskiej koncentrowały się przede wszystkim na towarach akcyzowych i pa-
liwie. Zgodnie z danymi GUS (2014) najwięcej, bo średnio 88,5% wydatków Polacy przeznacza-
li na paliwo. Zainteresowanie Polaków zakupem paliwa za granicą wynikało przede wszystkim 
z różnicy cen – paliwo w obwodzie kaliningradzkim FR jest prawie o połowę tańsze niż w Polsce. 
Napoje alkoholowe znalazły się na drugiej pozycji w strukturze wydatków, nie stanowiły one jed-
nak tak znaczącego udziału (jedynie 5,87% ogółu wydatków) jak wspomniane wcześniej wydatki 
paliwowe.

Głównym motywem odbywanych podróży turystów rosyjskich do Polski była w analizo-
wanym okresie chęć podejmowania zakupów. Biorąc pod uwagę strukturę wydatków ponoszo-
nych przez Rosjan po przekroczeniu granicy polsko-rosyjskiej w ramach umowy o MRG w 2013 
i 2014 r., największe wydatki ponieśli oni na odzież i obuwie (ok. 22% wszystkich wydatków), 
a także na mięso i wyroby mięsne (20,3%). Polskie towary, takie jak mięso, nabiał i wędliny, są 
najbardziej pożądanymi wśród Rosjan. Liczne przekroczenia granicy przez mieszkańców obwo-
du kaliningradzkiego FR w celu dokonania zakupów w przygranicznych centrach handlowych 
oraz dyskontach spożywczych w okresach wzmożonego ruchu (przed ważnymi uroczystymi ro-
syjskimi) nierzadko spotykały się z niedostatecznym dopasowaniem podaży do popytu. Jak podaje 
Studzińska (2014), w celu zwiększenia dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców w ramach 
turystyki zakupowej na terenie wielu powiatów objętych MRG powstają nowe sklepy wielkopo-
wierzchniowe. Kolejnym widocznym symptomem rozwoju cross-border shopping jest umieszcza-
nie przez przedsiębiorców szyldów w języku rosyjskim, wydłużanie czasu pracy sklepów, a nawet 
udostępnianie ich całodobowo oraz w niedzielę i święta. 

Podane w artykule wartości liczbowe odnoszące się do ruchu bezwizowego oraz wydatków 
poczynionych przez Rosjan z obwodu kaliningradzkiego FR mają swoje potwierdzenie w ba-
daniach jakościowych przeprowadzonych w 2013 r. wśród polskich przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie powiatów objętych zasięgiem umowy10 (Raport…, 2013) 
(rys. 3).

Za najważniejszą korzyść wynikającą z tytułu funkcjonowania umowy o MRG respon-
denci reprezentujący podmioty gospodarcze uznali rozwój przedsiębiorczości (54% wskazań). 
Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na zwiększenie swoich obrotów handlowych oraz zna-
czące ożywienie ruchu turystycznego (odpowiednio: 39 i 27%), a także zauważalną moderniza-
cję i zwiększanie infrastruktury, w tym również granicznej. Niemal 1/5 ankietowanych za do-
datkową korzyść funkcjonowania umowy uznała możliwość zwrotu podatku VAT (usługa TAX 
FREE), co potwierdza przekazane przez Izbę Celną w Olsztynie informacje odnośnie do wzrostu 
popularności tego narzędzia po wprowadzeniu umowy o MRG. Pozytywny aspekt współpracy 

10 W badaniu wzięło udział 200 respondentów pochodzących z grupy wszystkich podmiotów gospodarczych 
z 13 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego objętych umową o MRG. Respondenci reprezentowali następujące branże: 
przemysłową (7%), budowlaną (18%), handel i usługi (30%), hotele i restauracje (22%), sektor rolniczy (7%), firmy 
transportowe (4%).
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polsko-rosyjskiej dzięki wprowadzeniu nowych przepisów przekładał się również zdaniem re-
spondentów na możliwość penetracji ogromnego rynku rosyjskiego, a także ożywienie wymiany 
kulturalnej czy też kształtowanie się lepszych stosunków pomiędzy społecznościami lokalnymi. 
Zwłaszcza ta ostatnia korzyść determinuje ich zdaniem dalszy rozwój zacieśniania polsko-rosyj-
skiej współpracy biznesowej.
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Inne

rysunek 3. Korzyści z funkcjonowania umowy o MRG (% odpowiedzi)11

Źródło: opracowanie na podstawie: Raport… (2013).

Poza wieloma korzyściami związanymi z wprowadzeniem umowy o MRG przedsiębiorcy 
wskazali także na negatywne czynniki, które ich zdaniem można zaobserwować po obu stronach 
granicy. Zdecydowana większość respondentów za taki „koszt” uznała nielegalny handel, wprowa-
dzanie na rynek towarów niskiej jakości oraz długie procedury graniczne (Raport…, 2013). 

podsumowanie
Granica polsko-rosyjska przez wiele lat stanowiła jedną z najbardziej zamkniętych granic 

Polski, a po 1 maja 2004 r. – także i granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Jednocześnie ta-
kie aspekty, jak atrakcyjność przyrodnicza regionów przygranicznych, różnice kulturowe miesz-
kańców krajów sąsiadujących oraz zróżnicowanie cen produktów i usług, stwarzały potencjalną 
szansę na rozwój turystyki transgranicznej. Wprowadzenie umowy o MRG 27 lipca 2012 r. poza 
ułatwieniami w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy przygranicznej 
przyniosło szereg innych korzyści, do których zaliczyć można m.in. zacieśnienie współpracy mię-
dzysąsiedzkiej, ożywienie wymiany kulturalnej, a także rzeczywiste zwiększenie obrotów handlo-
wych w miejscowościach przygranicznych.

11 Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.



360 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2016 (35) 

Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska

Jak pokazują dane statystyczne, mały ruch graniczny przyczynił się do wzrostu aktywności 
turystycznej Rosjan oraz Polaków, bardzo często połączonej z zakupami towarów i usług w miej-
scowościach przygranicznych. Rozwojowi turystyki zakupowej na pograniczu polsko-rosyjskim 
sprzyjają różnice cenowe oraz bliskość dużych ośrodków miejskich obfitujących w atrakcyjne dla 
mieszkańców obwodu kaliningradzkiego FR centra handlowe oraz dyskonty spożywcze. Dla lud-
ności polskich obszarów przygranicznych (m.in. powiatu bartoszyckiego i braniewskiego) bory-
kających się z problemami wysokiej stopy bezrobocia, MRG stanowi ogromną szansę poprawy 
ich sytuacji materialnej. Wejście w życie ruchu bezwizowego oraz rozwój turystyki zakupowej 
przyczyniły się do zwiększonej aktywności gospodarczej i rozwoju drobnej przedsiębiorczości. 
Warto podkreślić, że dla części Polaków zamieszkujących pogranicze polsko-rosyjskie szczególnie 
popularną formą aktywności z uwagi na duże różnice cen stała się turystyka paliwowa. Niestety, 
zainteresowanie innymi formami turystyki (np. poznawczą, kulturową, aktywną) w obwodzie ka-
liningradzkim FR jest wśród Polaków niewielkie. Zniechęcają do tego zarówno ceny pozostałych 
towarów (wyższe od polskich), jak i brak szerszej promocji atrakcji turystycznych obwodu.

Poza korzyściami z ruchu bezwizowego obserwowane są także negatywne następstwa umo-
wy o MRG, do których zaliczyć można m.in. nielegalny handel, wprowadzanie na rynek towarów 
niskiej jakości, a także dość długie procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń oraz przekra-
czaniem granicy polsko-rosyjskiej. Chociaż podpisanie umowy pomiędzy Polską a Rosją należy 
bezsprzecznie uznać za ważny krok w kierunku zacieśniania współpracy z naszym wschodnim są-
siadem, to należy również pamiętać o silnym uzależnieniu tego porozumienia od aktualnej sytuacji 
polityczno-gospodarczej. Spadek ceny rubla rosyjskiego w ostatnich miesiącach przyczynił się nie 
tylko do znacznego zmniejszenia ruchu osobowego na pograniczu polsko-rosyjskim, ale również 
do spadku wielkości wydatków Rosjan w ramach turystyki zakupowej. Miejmy nadzieję, że sytu-
acja ta jest tylko chwilowa, a zgłaszane przez władze lokalne propozycje rozszerzenia umowy na 
cały region Warmii i Mazur znajdą wkrótce swój szczęśliwy finał.
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Abstract On the 27th of July, 2015 it has been three years since the start of the local border traffic agreement 
between the Kaliningrad Oblast and Poland. The primary objective of this agreement was to 
simplify procedures on the Polish-Russian border for inhabitants of Kaliningrad Oblast and citizens 
of Poland. 
The opening of borders in 2012 led to increased interest of the local community to cross the Polish-
Russian border, mainly for shopping and tourism, which just a few years ago (before the local border 
traffic agreement) was out of reach, due to  the limited market access, higher transport costs and visa 
difficulties. The main aim of this paper is to analyze the influence of the opening-up of the border on 
the development of cross-border shopping in the Polish-Russian borderland. 
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