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WSTĘP

Czasopismo „Ekonomiczne Problemy Turystyki” to platforma wymiany poglądów naukowych, miej-
sce prezentacji wyników prac badawczych oraz dorobku naukowego badaczy, dla których turystyka, 
szczególnie w wymiarze ekonomicznym, stanowi główny przedmiot zainteresowań naukowych, cho-
ciaż wielość i różnorodność aspektów turystycznej aktywności człowieka, jej przyczyn i konsekwencji 
sprawia, że pozostaje ona w spektrum zainteresowań naukowców reprezentujących różne dyscypliny 
naukowe, w tym ekonomię, prawo, geografię czy kulturę fizyczną.

Obecny numer „Ekonomicznych Problemów Turystyki” zawiera artykuły naukowe poświęcone róż-
norodnym aspektom rozwoju turystyki. Powstał on z inicjatywy Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, 
organizacji założonej w 2004 r., która skupia zarówno naukowców badających zjawiska turystyczne, 
jak i praktyków reprezentujących branżę turystyczną. Zaproszeni do współpracy członkowie i sympa-
tycy Stowarzyszenia nadesłali 15 artykułów, które ujęte zostały w trzech działach tematycznych.

W pierwszym dziale – „Teoretyczne problemy rozwoju turystyki” – umieszczono artykuł podejmu-
jący problematykę usług prozdrowotnych stanowiących wartość zarówno dla ekonomii, jak i dla kultu-
ry fizycznej. Wpisuje się on w podejmowane ostatnio działania na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej 
i uzdrowiskowej w Polsce.

Drugi dział poświęcony jest problematyce rynku usług turystycznych i zawiera artykuły związane 
z badaniami jakości tych usług z wykorzystaniem metody mystery shopping, np. kąpieliska termalnego 
w Białce Tatrzańskiej. Wiedzę o nabywcach usług turystycznych uzyskano natomiast poprzez badania 
ankietowe w biurach podróży. Znajdziemy tu również ocenę znaczenia usług agroturystycznych w two-
rzeniu dochodów gospodarstw rolnych, jak i ocenę wykorzystania programów lojalnościowych w funk-
cjonowaniu biur podróży. Podjęta została także tematyka kształcenia kadry hotelarskiej oraz społecznej 
odpowiedzialności uczelni w procesie kształcenia kadr dla turystyki. Dział uzupełnia ocena infrastruk-
tury żeglarskiej na europejskich wodach oraz prezentacja nowej formy turystyki, jaką jest biroturystyka.

Trzeci dział zebrał artykuły poświęcone regionalnym problemom rozwoju turystyki. Dwa artykuły 
związane są z rozwojem miast i turystyki w województwie świętokrzyskim. Podnoszone są problemy 
bezpieczeństwa uprawiania turystyki żeglarskiej w województwie zachodniopomorskim oraz funkcji 
turystycznych polskich regionów nadmorskich. Dział ten uzupełniają artykuły prezentujące wyniki 
badań nad atrakcyjnością Przemyśla oraz dotyczące usług agroturystycznych na Roztoczu. 

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
Zygmunt Kruczek – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
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USŁUGI PROZDROWOTNE W TURYSTYCE 
UZDROWISKOWEJ JAKO ŹRÓDŁA WARTOŚCI 
W EKONOMII I KULTURZE FIZYCZNEJ. 
PRÓBA IDENTYFIKACJI

Andrzej Hadzik , Rajmund Tomik

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego
r.tomik@awf.katowice.pl

Słowa kluczowe  wartość, usługi prozdrowotne, wartości ekonomiczne i kultury fizycznej, turystyka 
uzdrowiskowa

Streszczenie  Celem pracy stała się identyfikacja wartości ekonomicznych oraz kultury fizycznej wi-
docznych w wyniku konsumpcji usług prozdrowotnych w turystyce uzdrowiskowej. Za-
łożono, że usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako głównie niematerialne 
dobra ekonomiczne stanowią różnoraką wartość dla kultury fizycznej, w tym zwłaszcza 
zdrowotną. W pracy mającej charakter teoretyczny i interdyscyplinarny wykorzystano 
przede wszystkim metodę analizy literatury z ekonomii oraz kultury fizycznej. Główne 
wartości zdrowotne ważne dla kultury fizycznej, osiągane poprzez świadczenie usług 
prozdrowotnych w uzdrowiskach, to wartości: relaksu, leczenia, piękności oraz „odmła-
dzania się – bycia wiecznie młodym”.

Wprowadzenie

Współcześnie wzrasta znaczenie usług jako dowolnych, najczęściej nienamacalnych działań, jakie 
jedna strona może zaoferować innej (Rosa, 2005, s. 59–80). Przyczyny tego wzrostu są różnorakie – 
zarówno o charakterze demograficznym, społecznym, gospodarczym, jak i polityczno-prawnym 
(Daszkowska, 1998, s. 77–79). W wielu krajach rozwiniętych usługi są podstawowym sektorem 
gospodarczym1. Są one obecnie podstawą wielu produktów, w tym turystycznych w uzdrowiskach, 
jednak ich definiowanie nastręcza pewnych problemów, również z powodu ich cech i zróżnicowa-
nia (Czubała, Jonas, Smoleń, Wiktor, 2006, s. 11–25).

1 Mając na uwadze teorię trzech sektorów, gdzie usługi stanowią trzeci sektor gospodarki obok rolnictwa i przemysłu 
(Daszkowska, 1998).

TEORETYCZNE PROBLEMY ROZWOJU 
TURYSTYKI
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Opierając się na przeglądzie definicji usług dokonanym przez Daszkowską (1998, s. 17), można 
wyróżnić następujące rodzaje definicji:

 – enumeryczne – mające praktyczny charakter i polegające na wyliczaniu działów (gałęzi, 
branż) i rodzajów działalności usługowych,

 – negatywne – oznaczające że to, co nie jest tworzeniem dóbr materialnych, jest usługową 
działalnością,

 – konstruktywne – zorientowane na potencjał (zdolność ludzi i maszyn do świadczenia usług), 
wynik (produkt niematerialny) oraz proces (wykonywanie czynności).

Współcześnie powyższy podział poszerza się o kolejne trzy rodzaje definicji, tj.:
 – analityczne – opisujące działanie usługowe zaspokajające określoną potrzebę,
 – kontekstowe – koncentrujące uwagę na oferowaniu i dostarczaniu usług w powiązaniu ze 

sprzedażą dóbr,
 – kompilacyjne – opierające się na zestawie rożnych cech charakteryzujących usługi 

(Rogoziński, 2000, s. 29–32).
Jedna z najczęściej przywoływanych w krajowej literaturze definicji usług określa je jako 

użyteczne produkty niematerialne wytwarzane w wyniku pracy ludzkiej (czynności) w procesie 
produkcji przez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu (człowieka lub przedmiotu mate-
rialnego) w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich (Daszkowska, 1998, s. 17). Oznacza to, że usługi:

 – to produkty niematerialne,
 – wytwarzane w procesie produkcji,
 – to czynności wytwarzające szczególny rodzaj wartości użytkowej,
 – tworzą nową wartość lub powiększają wartość istniejących przedmiotów materialnych,
 – w obrocie gospodarczym są poddawane tym samym procesom co dobra materialne,
 – w procesie produkcji „potrzebują” czynnika zewnętrznego (osoby lub przedmiotu) (Flejterski, 

Panasiuk, Perenc, Rosa, 2005, s. 41–42).
Uwzględniając potrzeby publikacji, można uznać, że usługa „to wszelka działalność o cha-

rakterze instytucjonalnym, skierowana na podmiot – którym może być człowiek, jednostka go-
spodarcza lub rzecz – w celu nadania jej nowej, zachowania lub odtworzenia istniejącej wcześniej 
wartości, nie dająca produktu materialnego” (Kłosowski, 2006).

W pracy skupiono się nad usługami prozdrowotnymi w ramach turystyki zdrowotnej, która 
należy obecnie do ważniejszych rodzajów podróżowania i ma istotny udział w globalnym rynku 
turystycznym (Global Wellness Institute, 2015, s. 19). Czynnikami rozwoju tego typu usług są 
przede wszystkim zmiany demograficzne, w tym zwłaszcza wzrost liczby ludzi w wieku emerytal-
nym. Ta zwiększająca swoje rozmiary z każdym rokiem grupa, choć niejedyna w turystyce, kreuje 
coraz większy popyt na świadczenia prozdrowotne w ramach turystyki zdrowotnej. Wynika to ze 
wzrastającego znaczenia motywu zdrowotnego w strukturze motywacji współczesnego turysty, za 
co pośrednio odpowiedzialny jest również wzrost świadomości prozdrowotnej społeczeństw.

Usługi prozdrowotne w turystyce jako świadczenia zaspokajające przede wszystkim potrzeby 
zdrowotne są równocześnie nierzadko „nośnikami” wartości nie tylko typowo ekonomicznych, 



9Teoretyczne problemy rozwoju turystyki

Usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako źródła wartości w ekonomii i kulturze fizycznej. Próba identyfikacji

lecz także związanych z kulturą fizyczną (sportem)2. Stąd zasadniczym celem pracy stała się iden-
tyfikacja tychże wartości nie tylko z punktu widzenia ekonomii, ale przede wszystkim kultury 
fizycznej (sportu).

Założono, że usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako głównie niematerialne do-
bra ekonomiczne stanowią również różnoraką wartość dla kultury fizycznej, w tym zwłaszcza jej 
wartość zdrowotną.

W pracy mającej charakter teoretyczny i interdyscyplinarny wykorzystano metodę analizy li-
teratury ekonomicznej oraz z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Zastosowano również metodę ob-
serwacji, która była możliwa dzięki wielu wyjazdom badawczym do uzdrowisk krajowych i zagra-
nicznych jednego z autorów pracy. Ponadto na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS) dokonano analizy ilościowej i jakościowej głównych usług prozdrowotnych świadczonych 
w krajowych uzdrowiskach statutowych.

Usługi prozdrowotne w turystyce zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowisk

Analizując istotę usług prozdrowotnych, zauważyć można, że najważniejszymi osiąganymi war-
tościami są przede wszystkim korzyści zdrowotne. W literaturze przedmiotu trudno znaleźć ter-
min „usługi prozdrowotne”, raczej dostrzec można pojęcia węższe, np. „usługi opieki zdrowotnej”, 

„usługi medyczne” (Hołub-Iwan, 2005, s. 413–450). Usługi medyczne są postrzegane jako „szereg 
czynności o charakterze niematerialnym – począwszy od pierwszego kontaktu chorego z placówką 
opieki zdrowotnej (np. sanatorium uzdrowiskowym) aż do jej opuszczenia – podejmowanych na 
zlecenie w celu zapewnienia zdrowia (jego zachowania, ratowania, przywracania i poprawy) lub 
wzbogacania walorów osobistych. Przebieg usługi medycznej zależy od charakteru relacji mię-
dzy personelem a pacjentem, a także aktywności każdej ze stron” (Krot, 2008, s. 13–14). Z ko-
lei Rudawska (2007, s. 14) zawęża usługi medyczne jedynie do leczenia, w którym dąży się do 
zaspokojenia potrzeb powstałych na skutek choroby.

Pojęciem szerszym są „usługi opieki zdrowotnej (zdrowotne)”, czyli świadczenia działań – ko-
rzyści na rzecz usługobiorców (pacjentów, kuracjuszy, turystów) celem rozwiązania jego zdrowot-
nych problemów. Powyższe ujęcie pozwala analizować usługi zdrowotne w wymiarach:

 – funkcjonalnym (jako działanie jednych na rzecz drugich),
 – użytecznym (jako nośnik wartości – użyteczności dla pacjenta, kuracjusza),
 – technicznym (jako procedura postępowania w procesie diagnozy i terapii),
 – relacyjnym (jako swoisty dialog – spotkanie usługobiorcy z usługodawcą) (Rudawska, 2007, 

s. 14).
Do usług zdrowotnych wlicza się wszelkie działania lecznicze, rehabilitacyjne i profilaktyczne. 

Najbardziej popularne rodzaje usług zdrowotnych w kurortach przedstawiono w tabeli 1.

2 Współcześnie w Polsce w myśl ustawy o sporcie coraz częściej używa się zamiennie pojęć „kultura fizyczna” i „sport”. 
Ustawa o sporcie przyjęta w połowie 2010 r. definiuje „sport” jako wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez 
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, 
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach (Dz.U. nr 127, poz. 857). 
W ustawie sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową tworzą kulturę fizyczną.
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Tabela 1. Główne usługi zdrowotne w uzdrowiskach (wg GUS)

Rodzaj zabiegu Specyfika postepowania

Masaże Najczęściej wykonywane zabiegi w ośrodkach spa i wellness, będące jednymi z najstarszych zabiegów 
terapeutycznych. Obecnie rozróżnić można wiele odmian masażu (klasyczny, specjalistyczny, sportowy, 
kosmetyczno-pielęgnacyjny).

Kąpiele mineralne Do ich przygotowania wykorzystuje się przede wszystkim różnego typu solanki. Są to kąpiele 
w wannach lub w basenach napełnionych wodą leczniczą z równoczesnymi ćwiczeniami fizycznymi.

Kąpiele CO2 Są to kąpiele wannowe (dwutlenek węgla jest rozpuszczany w wodzie) albo kąpiele suche (dwutlenek 
węgla jest stosowany w formie gazowej).

Kąpiele (zabiegi) 
borowinowe

Kąpiele tego typu polegają na zastosowaniu rozdrobnionego torfu i peloidów torfowych, będących 
naturalnymi substancjami mineralnymi.

Inhalacje, wziewania Wprowadzanie leków lub składników naturalnych do układu oddechowego (górnych dróg oddechowych 
i drzewa oskrzelowego) dzięki zastosowaniu urządzeń wytwarzających aerozole o różnym stopniu 
rozproszenia. Wziewania mogą być indywidualne lub zbiorowe.

Krioterapia Zabieg polega na poddaniu całego ciała przez krótki czas działaniu bardzo niskich temperatur.

Elektrolecznictwo Terapia polega na zastosowaniu różnego rodzaju prądów leczniczych. Zalicza się tu m.in. zabiegi, takie 
jak galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne.

Światłolecznictwo Metoda leczenia światłem, np. lampy emitujące głównie promienie podczerwone (sollux), nadfioletowe 
(lampa kwarcowa) lub skojarzone światło obu typów promieniowania.

Wodolecznictwo, 
hydroterapia

Sposoby leczenia bodźcowego przez zewnętrzne stosowanie wody zimnej, chłodnej lub ciepłej (kąpiele 
lecznicze, półkąpiele, natryski, bicze wodne, okłady).

Kinezyterapia Leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza, dzieląca się na miejscową (dotyczy bezpośrednio narządu 
zmienionego chorobowo) i ogólną (składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą).

Zabiegi parafinowe Zawijania parafinowe, pędzlowania, okłady lub bezpośrednie kąpiele kończyn (tzw. rękawice lub 
skarpety), a także maseczki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2011), s. 23.

Według GUS w 2010 r. w 158 sanatoriach uzdrowiskowych3 (92,4% placówek sanatoryjnych 
w kraju) wykonywano różnego rodzaju zabiegi lecznicze, w tym w ramach działań profilaktycz-
nych (turystyka zdrowotna). Łącznie zrealizowano 19 932 900 tego typu usług zdrowotnych. 
W ogólnej liczbie analizowanych świadczeń medycznych zabiegi przyrodolecznicze4 stanowiły 
20,0% (3 983 600) usług zdrowotnych w uzdrowiskach5.

3 Sanatoria uzdrowiskowe wybrano w pracy do analizy, ponieważ są to podstawowe obiekty w Polsce, gdzie poza 
leczeniem i rehabilitacją realizowana jest także profilaktyka w formie turystyki zdrowotnej. Do zadań sanatorium uzdro-
wiskowego należy w szczególności zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na pobyt sanatoryjny w uzdrowisku: 
udzielania całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, opieki lekarskiej i całodobowej 
opieki pielęgniarskiej, realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem 
naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, świadczeń profilaktycznych, edukacji 
zdrowotnej (Hadzik, 2011).
4 Do zabiegów przyrodoleczniczych zalicza się: zabiegi borowinowe, które stanowiły według GUS 33,6% ogólnej licz-
by zabiegów przyrodoleczniczych, kąpiele mineralne (32,8%), wziewania (inhalacje) – 21,3% oraz kąpiele CO2 (12,3%). 
Z zabiegów przyrodoleczniczych w 2010 r. skorzystało w sumie 387,1 tys. kuracjuszy, co dało średni wynik wskaźnika 
liczby kuracjuszy do liczby zabiegów 1/10 (GUS, 2011, s. 65).
5 Uzdrowisko to obszar, na którego terenie prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzy-
stania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, któremu został nadany status 
uzdrowiska (GUS, 2011, s. 15).
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Spośród innych usług zdrowotnych drugą w kolejności popularności jest w krajowych kuror-
tach kinezyterapia – 19,6% realizowanych usług zdrowotnych (GUS, 2011, s. 15). Należy dodać, 
że kinezyterapia, czyli tzw. leczenie ruchem, z powodu swojej specyfiki ma bezpośredni związek 
z kulturą fizyczną w kontekście wartości zdrowotnych, które „niesie” wysiłek fizyczny. Kolejnymi 
pod względem popularności usługami zdrowotnymi wg GUS są: zabiegi wodolecznictwa (15,3% 
ogółu usług zdrowotnych), terapie elektrolecznictwa (13,5%), masaże (9,7%), tzw. inne usługi zdro-
wotne (9,3%), zabiegi światłolecznictwa (7,2%), krioterapia („leczenie zimnem”) (4,6%).

Analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu pokazuje, że świadczonych usług zdro-
wotnych w ramach turystyki zdrowotnej jest obecnie znacznie więcej (tab. 2).

Tabela 2. Koncepcje usług zdrowotnych w ramach uzdrowiskowej turystyki zdrowotnej

Koncepcja Propozycje usług (postępowań) zdrowotnych

Lewandowska  
(2007, s. 62–64)

Klimatoterapia, balneoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, dietetyka, 
edukacja zdrowotna, farmakoterapia, psychoterapia, fitoterapia.

ESPA  
(2010)

Tai chi, aerobik, See Vichy shower, akupresura, akupunktura, algoterapia, anaerobik, aromaterapia,  
joga-asany, ayurveda, balneoterapia, chiropraktyka, krenoterapia, dry float, dietetyka, douche, 
detoksykacja, fango, facial treatment, health vacation, kąpiel mineralna, medicinal water, holistic health, 
homeopatia, hydromasaże, hydroterapia, inhalations and douches, floatation bath, jacuzzi, jodoterapia, 
terapia zimną wodą, kuracje dla dzieci, klimatoterapia, terapia metodą Kneippa, body wrap, kinezyterapia, 
herbal wrap, liquid sound, lomi-lomi massage, loofah body scrub, drenaż limfatyczny, masaż, kąpiel 
borowinowa, mother and child cures, kuracje dla matek, naturopathic treatments, parafango, paraffin 
treatments, farmakoterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, phytotherapy, pilates, refleksologia, relaksacja, 
salt glow, mud bath, scotch douche, swedish massage, sulfur therapy, swiss shower, shiatsu, day spa,  
tai-chi, tradycyjna chińska medycyna – TCM, masaż tajski, talasoterapia, kąpiel termalna, Dead Sea mud, 
kuracja pitna, Vichy shower.

Hadzik  
(2011, s. 104)

Usługi zdrowotne oparte na:
naturalnych (typowo kuracyjnych) metodach leczniczych (balneoterapia, peloidoterapia, klimatoterapia, 
fitoterapia),
tzw. innych metodach leczniczych (hydroterapia, termoterapia, kinezyterapia, dieta, terenoterapia, 
edukacja zdrowotna, psychoterapia, farmakoterapia, krioterapia, masaż leczniczy). 

Gromelska  
(2015, s. 12–22)

Balneoterapia (usługi przy użyciu wód chlorkowo-sodowych – solanek, wodorowęglanów – szczawów, 
siarczkowo-siarkowodorowe – siarkowe, radoczynne, termalne). Peloidoterapia, klimatoterapia, 
hydroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, dietetyka, psychoterapia, farmakoterapia, fitoterapia. 

Abram, Kosińska 
(2016, s. 157–175)

Termoterapia, hydroterapia, balneoterapia, masaż, elektroterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, 
chromoterapia, ultradźwięki, aromaterapia, muzykoterapia, subterranoterapia, fitness, zabiegi 
kosmetyczne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Uwzględniając powyższe, autorzy wprowadzają szersze pojęcie, czyli usługi prozdrowotne 
(„usługi dla zdrowia”) jako te nie tylko oferowane przez przedsiębiorstwa świadczenia typowo 
zdrowotne, w tym medyczne (lecznicze). Poza tymi zdrowotnymi usługami należy pamiętać po-
nadto o usługach rekreacyjno-sportowych wchodzących w skład usług wellness. Usługi prozdro-
wotne należą do grupy świadczeń nakierowanych na osobę, realizują motyw zdrowotny, a propo-
nowane są w uzdrowiskach głównie przez przedsiębiorstwa usług sportowo-rekreacyjnych oraz 
przedsiębiorstwa typowo uzdrowiskowe, w tym zwłaszcza sanatoria.
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Podsumowując, proponuje się następującą definicję: usługi prozdrowotne w turystyce zdrowot-
nej, w tym w uzdrowiskach, stanowią wartościowy – użyteczny w sensie społeczno-gospodarczym 
produkt głównie o charakterze niematerialnym. Wytworzony jest przez pracę ludzką (np. lekarzy, 
fizjoterapeutów, instruktorów) w procesie produkcji, w wyniku oddziaływania na człowieka (jego 
stan zdrowia, psychikę, sprawność fizyczną, stan emocjonalny), poprzez uaktywnienie potencja-
łu zmierzającego do zaspokojenia wcześniej zidentyfikowanych potrzeb obejmujących zwłaszcza 
motyw zdrowotny człowieka.

Identyfikacja wartości w usługach prozdrowotnych w ramach podróży turystycznych o celach zdrowotnych

Usługi, w tym prozdrowotne, w turystyce uzdrowiskowej są kreowane w wyniku zapotrzebo-
wania na nie; jeśli nie ma potrzeb, to sens tworzenia danego dobra czy usługi jest co najmniej 
wątpliwy. Potrzeba jako kategoria psychologiczna obejmuje stan odczuwania braku czegoś (rze-
czy, zjawiska, procesu), równocześnie będąc czynnikiem uruchamiającym funkcje motywujące 
do działań zmieniających ten stan (Berbeka, 2016, s. 60–61). Potrzeby zdrowotno-turystyczne 
są zaspokajane w sensie ekonomicznym w wyniku konsumpcji (spożycia) odpowiednich dóbr 
i usług mających wartość dla konsumenta, np. turysty, kuracjusza. Oznacza to, że turyści zdro-
wotni czy kuracjusze w uzdrowiskach korzystający z usług prozdrowotnych (konsumujący te 
świadczenia) nadają im wartość (spojrzenie od strony popytowej). Z drugiej strony (spojrzenie 
od strony podażowej) poprzez odpowiednie tworzenie produktu turystyki zdrowotnej kreowana 
jest wartość (a właściwie tzw. łańcuch wartości) dla kuracjusza czy pacjenta uzdrowiskowego. 

Wartość jest terminem wieloznacznym oraz niejednorodnie różnorako rozumianym przez przed-
stawicieli różnych nauk. Najczęściej wartość tłumaczy się jako zbiór elementów, które mają dla 
człowieka znaczenie, nie są dla niego obojętne, są uważane za ważne i cenny, oraz jako suma cech 
danej rzeczy, podkreślająca jej użyteczność niezbędną do osiągnięcia określonego celu (Panasiuk, 
2011). W ujęciu marketingowym określa się tzw. wartość dla klienta (customer value – CV), jako 

„…nadwyżkę subiektywnie postrzeganych przez klienta korzyści nad subiektywnie postrzegany-
mi kosztami związanymi z nabywaniem i użytkowaniem danego produktu” (Szymura-Tyc, 2006). 
Można stwierdzić, że wartość dla kuracjusza to inaczej wartość uzyskana przez niego w wyniku 
konsumpcji produktu turystyki zdrowotnej, w tym usług prozdrowotnych. Jest to zarazem bilans 
rzeczywistych (historycznych) korzyści oraz rzeczywistych (historycznych) kosztów wynikają-
cych z tejże konsumpcji turystycznej w uzdrowiskach.

Przewaga potencjalnych korzyści nad kosztami nierzadko decyduje o takim poziomie wartości 
usług, w tym prozdrowotnych dla kuracjuszy, że rozstrzyga o kupnie produktu turystyki zdrowot-
nej – obiektu „transakcji” kupna-sprzedaży (Korzeniowski, 2005; Maráková, 2015, s. 139–148; 
Szromnik, 2006). Usługi prozdrowotne są więc produktem podlegającym wycenie jego wartości 
przez kuracjuszy, którzy poprzez konsumpcję – uczestnictwo chcą zaspokoić różnorakie potrzeby, 
uzyskać z tejże konsumpcji satysfakcję (zadowolenie), mając nierzadko na uwadze nie tylko korzy-
ści, lecz także koszty uczestnictwa w tego rodzaju turystyce zdrowotnej.
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Goście uzdrowiskowi postrzegają nierzadko wartość danej usługi prozdrowotnej jeszcze przed 
jej konsumpcją, np. przed podróżą do kurortu. Stanowi to tzw. wartość postrzeganą przez uzdrowi-
skowego klienta (customer perceived value – CPV), czyli zestawienie oczekiwanych przez kuracju-
szy korzyści oraz ewentualnych kosztów związanych z przyszłą konsumpcją. Im wyższa uzyskana 
wartość dla uzdrowiskowych gości (CV) w stosunku do wartości postrzeganej przez nich (CPV), 
tym większa satysfakcja (zadowolenie, użyteczność) z konsumpcji usług prozdrowotnych (rys. 1).

Rysunek 1. Wartość, satysfakcja dla gości uzdrowiskowych a konsumpcja produktu typu usługa prozdrowotna

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując wartość w kontekście kultury fizycznej, ważne jest nie tylko odniesienie jej do sa-
mej aktywności fizycznej, ciała czy zdrowia, lecz również odpowiedź na pytanie, dlaczego kultura 
fizyczna jest atrakcyjna (Górnisiewicz, 2016, s. 17). Goście podróżujący do uzdrowisk w ramach 
turystyki zdrowotnej mogą wskazywać różnorakie powody „sportowe” atrakcyjności usług pro-
zdrowotnych – zarówno te „wewnętrzne” związane z motywami, jak i te „zewnętrzne”, np. dobra 
infrastruktura sportowo-rekreacyjna kurortów (Graczykowska, Puciato, Woś, 2009, s. 99–108). 
Wartości ważne z punktu widzenia kultury fizycznej „kreują” więc atrakcyjne dla kuracjuszy 
sportowe „rzeczy lub zjawiska ze względu na swoją zdolność zaspakajania potrzeb…” w uzdrowi-
skach (Siciński, 2002, s. 29–32).

Analizując kategorie „wartości w kulturze fizycznej” na wybranym przykładzie kuracjuszy 
korzystających z usług prozdrowotnych, np. rekreacji fizycznej, należy pamiętać, że cechami upra-
wiania sportu jest „autoteliczność oraz utylitarność” (Krawczyk, 1989, s. 7–20). Pierwsza łączy 
się z uczestnictwem turystów w kulturze fizycznej podczas pobytu uzdrowiskowego, gdzie kon-
sumpcja usług rekreacji fizycznej (jako przykładu świadczeń prozdrowotnych) stanowi swoisty 
zbiór wartości stanowiący cel sam w sobie. Kuracjusze korzystają z usług tego typu z pobudek  

1 
 

 
 

 

 

Oczekiwania gości uzdrowiskowych w turystyce zdrowotnej 

Produkt–usługa prozdrowotna 

Konsumpcja 

Charakterystyka produktu typu 
– usługa prozdrowotna 

Wartość postrzegana przez 
kuracjuszy (wartość postrzegana 

przez klienta, CPV) 

Korzyści i koszty dla kuracjuszy Wartość uzyskana przez kuracjuszy 
(wartość dla klienta, CV) 

SATYSFAKCJA  



14 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (38) 2017 

Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik

hedonistycznych – z chęci zabawy, np. korzystanie przez kuracjuszy z wyciągów i tras narciar-
skich czy miejsc umożliwiających taniec, np. wieczorne dancingi lub tzw. fajfy. Przybiera to postać 
rekreacji fizycznej uprawianej w czasie wolnym przez gości uzdrowiskowych dla zabawy, przy-
jemności czy rozrywki.

Utylitarność korzystania z usług kultury fizycznej w uzdrowiskach łączy się z kolei z celo-
wością, kiedy uprawianie sportu jest jedynie środkiem do realizacji innych celów (Górnisiewicz, 
2016, s. 18). Generalnie wśród tzw. wartości instrumentalnych w kulturze fizycznej podkreśla 
się zwłaszcza wartości: zdrowotne, utylitarne, estetyczne, hedonistyczne, a także agonistyczne 
(Grabowski, 1997).

Bardziej rozbudowaną i interesującą z punktu widzenia możliwości adaptacji na potrzeby 
problematyki pracy koncepcję wartości, jaką generują elementy kultury fizycznej w konsumpcji 
produktu turystycznego, przedstawia Szczechowicz (2012, s. 112–122). W koncepcji tej sportowe 
elementy mają znaczenie:

 – utylitarne – kreowane przez funkcjonalne atrybuty produktu lub usługi,
 – psychologiczne – wynikające z ewentualnych korzyści emocjonalnych, hedonistycznych 

oraz ludycznych,
 – konformistyczne – polegające na komunikowaniu przynależności np. kuracjusza do danej 

grupy społecznej oraz opartym na nim naśladownictwie członków określonej grupy,
 – snobistyczne – związane z sytuacją zaniechania lub ograniczenia konsumpcji określonych 

produktów, np. niewyjeżdżanie do danego sanatorium ze względu na obecność innych grup 
kuracjuszy ze skierowania z „gorszym” pakietem usług.

Ponadto w koncepcji wymienia się elementy ostentacji i wyróżniania (np. sytuacja, gdzie ros-
nący popyt, a w konsekwencji i konsumpcja na dobra luksusowe jest wynikiem nie spadku, lecz 
wzrostu cen tych dóbr, np. dobrem luksusowym może być karnet na luksusowe zabiegi w sana-
torium – tzw. efekt Veblena) oraz kulturowe (podstawą są przyjęte normy i wartości danej grupy 
społecznej, np. w odniesieniu do kuracjuszy będzie to określona tzw. kultura korzystania z usług 
prozdrowotnych, np. Nordic Walking czy sauny w miejscowościach turystycznych i kuracyjnych 
w krajach skandynawskich) (Szczechowicz, 2012, s. 117–118).

Identyfikując wartości kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w konsumpcji usług pro-
zdrowotnych, można również wykorzystać teorię Winiarskiego motywacji w rekreacji fizycznej 
(Winiarski, 1991). Stąd korzystanie z usług rekreacji fizycznej podczas turystycznych pobytów 
w uzdrowiskach może być „nośnikiem” wartości w związku z realizacją takich motywów, jak:

 – motyw aktywnościowy – wynikający z deficytu aktywności fizycznej (wartość ma „efekt” 
w postaci tzw. przyjemności funkcjonalnej uprawiania rekreacyjnie sportu),

 – motyw zdrowotny jako wynik potrzeby powstałej z braku zdrowia, gdzie wartość ma uzy-
skane dobre samopoczucie, zdrowie,

 – motyw katartyczny, gdzie wartością jest możliwy skutek aktywności rekreacyjnej w postaci 
stanu odprężenia – relaksu,
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 – motyw emocjonalny – wynikający z chęci osiągnięcia pożądanego stanu wyładowania emo-
cjonalnego poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach rekreacyjno-sportowych w kurortach 
w następstwie nierzadko tłumionych emocji w swoim środowisku społecznym,

 – motyw społeczny – związany z wartością „zdobycia” poprzez rekreacyjną aktywność spor-
tową w kurorcie dotyczacą nowych znajomości, przyjaźni, a czasami miłości, w następstwie 
realizacji potrzeb afiliacyjnych,

 – motyw ambicjonalny – wartością jest tutaj możliwość osiągnięć sportowych we wspólnej 
rywalizacji, np. na kortach tenisowych w danym kurorcie,

 – motyw poznawczy – gdzie wartością w wyniku realizacji potrzeby doświadczeń i informa-
cji czy rozbudzonej ciekawości są wiedza (np. o uzdrowisku, zdobywana podczas uprawia-
nia Nordic Walking) i nowe umiejętności ruchowe.

Najważniejszą wartością, zarówno w kulturze fizycznej, jak i w turystyce zdrowotnej, jest 
zdrowie, które według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) okre-
śla się jako pełnię fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby. 
W wymiarze ekonomicznym zdrowie należy postrzegać jako szczególne dobro ekonomiczne, które 
ma wartość powstałą z bezpośredniego i pośredniego wpływu na osiągany przez człowieka poziom 
zadowolenia, oddziałując równocześnie na wartość jego funkcji użyteczności (Aksam, 2002, s. 12).

Należy podkreślić, że zarówno w definicji kultury fizycznej6, jak i turystyki zdrowotnej7 do-
strzega się cel zdrowotny, co podkreśla znaczenie, jakie ma wartość zdrowotna dla tych dwu zja-
wisk. W szczególności definicje kultury fizycznej wskazują na wartość zdrowotną w kontekście 
realizowanych potrzeb „dbałości o ciało i fizyczne funkcjonowanie człowieka”. Z kolei uczestnic-
two w turystyce zdrowotnej jest skutkiem wartości zdrowotnych przypisanych wartości: relaksu 
(gdzie celem wyjazdu do kurortu są: relaks psychofizyczny, przywrócenie organizmowi człowieka 
sił i witalności), piękności (produkt tego typu zawiera programy terapii i usług poprawiających 
wygląd gości uzdrowiskowych), leczenia (gdzie wykorzystuje się głównie metody i terapie lecze-
nia w kurortach różnorakich dysfunkcji psychofizycznych o charakterze przewlekłym), „odmła-
dzania się – bycia wiecznie młodym” (propozycja programowa pozwalająca utrzymać lub popra-
wić kondycję psychofizyczną, a także skutecznie walczyć z negatywnymi nawykami dla zdrowia, 
głównie w wyniku systematycznych ćwiczeń fizycznych – treningu zdrowotnego) (Das Profil der 
Wellness…, 2004).

Autorzy są zdania, że powyższe wartości zdrowotne osiągane poprzez korzystanie z usług 
prozdrowotnych w ramach turystyki uzdrowiskowej są ważne również dla kultury fizycznej.

6 Jedna z ważniejszych definicji mówi, że kultura fizyczna to „…ogół wytworów o charakterze materialnym i niemate-
rialnym, w dziedzinie dbałości o ciało i fizyczne funkcjonowanie człowieka, uznawanych w niej wartości i wzorów postę-
powania, które zostały zobiektywizowane, przyjęte i mogą być przekazywane w danej zbiorowości” (Osiński, 2002, s. 33).
7 Generalnie turystykę zdrowotną można określić jako świadomy i dobrowolny wyjazd co najmniej na dzień i nie dłużej 
niż na rok z noclegiem do obszarów mających możliwości kreowania i poprawiania zdrowia (w Polsce są to zwłaszcza 
uzdrowiska) w czasie wolnym. Realizacja zasadniczych celów tego typu podróżowania, czyli poprawa zdrowia lub jego 
utrzymanie na odpowiednim poziomie, odbywa się za pomocą profilaktyki, w tym usług wellness i spa, rehabilitacji lub 
leczenia, w tym uzdrowiskowego (balneologicznego), gdzie podstawowe znaczenie mają świadczone gościom zabiegi 
przyrodolecznicze (Hadzik, 2011, s. 40–77).



16 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (38) 2017 

Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik

Podsumowanie

Konkludując, usługi prozdrowotne w uzdrowiskach jako nierzadko podstawowa składowa pro-
duktu turystyki zdrowotnej są „nośnikami” różnorakich wartości ważnych z punktu widzenia 
różnych nauk, w tym ekonomicznych i o kulturze fizycznej. Konsumpcja usług prozdrowotnych 
zaspokajających różnorakie potrzeby jest nierzadko poprzedzona istnieniem określonej wartości 
dla klienta-kuracjusza. Oczywiście istotna będzie z punktu widzenia ekonomii wartość rynkowa, 
która w postaci ceny za usługi prozdrowotne jest dla komercyjnego klienta zdrowotnego informa-
cją o dostępności ekonomicznej tego świadczenia.

Często jednak to wartość użytkowa przesądza o późniejszej konsumpcji. Należy podkreślić, 
że ta ekonomiczna kategoria wartości przypomina analizowaną w pracy wartość kultury fizycz-
nej o charakterze utylitarnym – nakierowanym na realizację danego celu dzięki skorzystaniu 
z uzdrowiskowych usług prozdrowotnych. Wartość tego typu musi pojawić się jeszcze przed ak-
tem konsumpcji analizowanych dóbr ekonomicznych, nierzadko poprzedzając potrzeby i moty-
wy uczestnictwa. Trudno bowiem mówić o tej kategorii wartości, jeśli kuracjusz nie ma chociaż 
najmniejszej wiedzy i przekonania na temat użyteczności czy utylitarności danej usługi prozdro-
wotnej. Szczególnie widać to w kulturze fizycznej, gdzie za wartościowe (np. kuracyjne usługi 
kinezyterapii) może być coś uznane jeszcze przed świadczeniem usług rekreacyjno-sportowych.

Kolejny nie mniej ważny problem to wartościowanie przed świadczeniem i po świadczeniu 
usług prozdrowotnych. Jeśli dla klienta uzdrowiskowego dana usługa rekreacyjno-sportowa ma 
użytkową (utylitarną) wartość zdrowotną, to nierzadko jego oczekiwania mogą się rozminąć 
z tym, co otrzymał w wyniku aktu konsumpcji (ekonomiczna wartość oczekiwana i otrzymana). 
Osiągnięcie celu zdrowotnego pomimo istnienia wartości oczekiwanej może być trudne z powodu 
uwarunkowań wewnętrznych (np. zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do skuteczności da-
nej terapii) i zewnętrznych (np. zbyt niska jakość usług zdrowotnych).

Podsumowując, usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej są szerokimi nośnikami 
wartości, w tym zwłaszcza zdrowotnych, dostrzeganych w formach kultury fizycznej (wychowa-
nia fizycznego, sportu, rekreacji fizycznej, rehabilitacji ruchowej) widocznych w uzdrowiskach. 
Autorzy mają świadomość, że praca jest jedynie zaczynem do bardziej pogłębionych przyszłych 
badań empirycznych o charakterze aksjologicznym w usługach prozdrowotnych w turystyce 
uzdrowiskowej jako źródłach wartości kultury fizycznej8.

8 Wydaje się, że badania empiryczne różnego typu wartościowania w naukach ekonomicznych są bardziej widoczne 
i zaawansowane niż w naukach o kulturze fizycznej. Stąd, uwzględniając interdyscyplinarność badań, należy powyższą 
lukę zmniejszyć, być może wykorzystując w aksjologicznych badaniach w kulturze fizycznej „narzędzia” ekonomiczne.
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HEALTH SERVICES IN SPA TOURISM AS A SOURCE VALUES 
IN ECONOMICS AND PHYSICAL CULTURE. ATTEMPT TO IDENTIFY 

Keywords value, health services, economic and physical culture value, tourism spa 

Abstract The aim of the work was to identify the economic and physical culture values as a result of the 
consumption of health services in health tourism. It was assumed that health services in health 
tourism as mainly intangible economic goods are also the diversity value of the physical culture, 
especially health value. The study mainly used the method of analysis of the economic literature and 
physical culture. The main health values for physical education achieved by the provision of health 
services in spas were values: relaxation, therapy, beauty and “rejuvenation – be forever young”.
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Streszczenie  Celem artykułu jest charakterystyka infrastruktury żeglarskiej funkcjonującej na euro-
pejskich wodach morskich. Została ona wykonana za pomocą metody typologicznej, któ-
ra umożliwiła wyróżnienie głównych typów infrastruktury żeglarskiej ze względu na 
genezę jej powstania, strukturę rodzajową (i związany z nią zakres świadczonych usług), 
pełnione funkcje (w obrębie usług dla turystyki żeglarskiej), a także uwarunkowania 
lokalizacyjne i topograficzne. Materiał analityczny został zebrany przez autora podczas 
ponad 20-letnich wędrówek żeglarskich po wielu morskich akwenach europejskich. Zo-
stał on dodatkowo uzupełniony o informacje zawarte w literaturze przedmiotu, w tym 
w różnych wydawnictwach nautycznych przeznaczonych dla żeglarzy (głównie mapy, 
locje i specjalistyczne przewodniki żeglarskie). Dokonana w ten sposób systematyczna 
charakterystyka morskiej infrastruktury żeglarskiej stanowi uporządkowane kompen-
dium wiedzy na temat sposobu zagospodarowania obszarów nadmorskich na potrzeby 
turystyki żeglarskiej w Europie. Może ona ponadto być punktem wyjścia do dalszych, 
bardziej szczegółowych analiz.

Wprowadzenie

Morska turystyka żeglarska w Europie jest formą turystyki kwalifikowanej (aktywnej), która pod-
lega dynamicznym zmianom ilościowym i jakościowymi co najmniej od lat 90. XX w. Wiąże 
się to przede wszystkim ze znacznym rozwojem rynku europejskiego spowodowanym jego geo-
graficznym (ilościowym) poszerzeniem, a także poprawą dostępności dla nowych grup klientów 
(wzrost dochodów, likwidacja barier administracyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej). 
Należy przy tym zauważyć, że procesowi temu towarzyszą także istotne zmiany jakościowe, do-
tyczące zarówno sfery podaży, jak i popytu. Obserwowany dynamiczny wzrost popytu w zakresie 
morskiej turystyki żeglarskiej na wielu akwenach (zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego, ale 
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także na akwenach północnych, w tym na polskim wybrzeżu Bałtyku) wymusza działania dosto-
sowawcze w dziedzinie infrastruktury brzegowej, w celu zaspokojenia rosnących potrzeb turystów 
żeglarzy (Butowski, 2010).

W powyższym kontekście uzasadnione wydaje się prowadzenie bardziej dogłębnych analiz 
dotyczących zarówno strony popytowej, jak i podażowej morskiej turystyki żeglarskiej. Mają one 
bowiem znaczenie nie tylko poznawcze, lecz także utylitarne, które może okazać się pomocne dla 
planistów przestrzennych oraz osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki nadmorskiej. W ni-
niejszym artykule skupiono się na stronie podażowej morskiej turystyki żeglarskiej na akwenach 
europejskich. Zakres analizy objął systematyczną charakterystykę infrastruktury powstałej z my-
ślą o żeglarzach, która funkcjonujące na tych obszarach. Wykorzystano do tego celu podejście 
typologiczne, co umożliwiło wyróżnienie różnych grup rodzajowych tego typu infrastruktury, ze 
względu na kryterium genetyczne, funkcjonalne oraz lokalizacyjne. W ten sposób udało się za-
rysować uwarunkowania oraz główne etapy rozwoju (w ujęciu chronologicznym) infrastruktury 
żeglarskiej, określić jej strukturę rodzajową i związany z nią zakres świadczonych usług, a także 
zidentyfikować pełnione funkcje (w obrębie usług dla turystyki żeglarskiej). Przedstawiono rów-
nież uwarunkowania lokalizacyjne i topograficzne (w odniesieniu do pierwotnej linii brzegowej 
oraz istniejących uprzednio elementów infrastruktury portowej pełniącej inne niż żeglarskie funk-
cje) i ich wpływ na lokalizację obiektów i urządzeń przeznaczonych dla turystów żeglarzy.

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, sformułowano cel artykułu jako poszerzenie i uporząd-
kowanie wiedzy na temat europejskich akwenów morskich i terenów nadmorskich pełniących 
funkcję obszarów recepcyjnych turystyki żeglarskiej. Artykuł stanowić może również podstawę 
do dalszych, bardziej szczegółowych badań poświęconych poszczególnym akwenom lub analizie 
wybranych aspektów. Materiał analityczny został zebrany przez autora podczas ponad 20-letnich 
wędrówek żeglarskich po wielu europejskich akwenach morskich. Został on dodatkowo uzupeł-
niony o informacje zawarte w literaturze przedmiotu, w tym przede wszystkim w różnych wy-
dawnictwach nautycznych przeznaczonych dla żeglarzy (głównie mapy, locje i specjalistyczne 
przewodniki żeglarskie).

Przegląd literatury

Mimo dynamicznego rozwoju i rosnącego znaczenia gospodarczego turystyki morskiej, a także 
jej często negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego, literaturę podejmującą tę 
tematykę należy ocenić jako ubogą. Dotyczy to zwłaszcza publikacji zawierających wyniki badań 
nad turystyką żeglarską. W naszym kraju w ostatnich latach ukazało się zaledwie kilka artyku-
łów poświęconych tej tematyce (Adamczyk, Nowacki, 2014; Butowski, 2014, 2015a, 2015b, 2016). 
Opinie o stosunkowo słabym (choć ulegającym w ostatnim okresie poprawie) dorobku naukowym 
poświęconym turystyce morskiej potwierdza Hall (2001, s. 601), który pisał, że turystyka morska 
i nadmorska są jednymi z najszybciej rozwijających się form turystyki, a mimo to musiały cze-
kać tak długo na większe zainteresowania ze strony badaczy. Niestety nie można tego samego 



21Problemy rynku usług turystycznych

Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia

powiedzieć o żeglarskiej turystyce morskiej, będącej marginalnym obszarem w obrębie turystyki 
morskiej i nadmorskiej (Lukovic, 2012, 2013).

Taki stan rzeczy wydaje się być spowodowany tym, że główny nurt badań dotyczy wpływu 
turystyki na obszary nadmorskie oraz sposobów ich zagospodarowania (zarządzania) zarówno 
na potrzeby turystów, jak i społeczności lokalnej (Balaguer i in., 2011; Charlier, de Meyer, 1992; 
Miossec, 1988; Qanir, 1989; Silveira, Santos, 2012, 2013; Worm, 1997). Z drugiej strony same 
akweny morskie są przedmiotem zainteresowania głównie z perspektywy środowiskowej. Innym 
obszarem, na którym skupiają się badania w zakresie turystyki morskiej, są analizy dotyczące 
cruisingu, tj. rejsów wielkimi wycieczkowcami (Lück 2007, 2008; Papathanassis, Ross, 2015). 
Konkluzja taka wynika także z analizy jakościowej czterech najważniejszych czasopism nauko-
wych poświęconych zarządzaniu obszarami nadmorskimi i morskimi (w tym turystyką morską), 
tj.: „Ocean and Shorelines Management”, wcześniej „Ocean and Coastal Management” (wydawa-
nego przez wydawnictwo Elsevier), „Journal of Coastal Research” (wydawanego przez Coastal 
Education & Research Foundation) oraz „Tourism in Marine Environments” (wydawanego przez 
Cognizant Communication Corporation).

Akweny morskie oraz tereny nadmorskie jako obszary, na których rozwija się turystyka żeglar-
ska, stosunkowo rzadko były przedmiotem zainteresowań badawczych w zakresie podobnym do 
innych dziedzin turystyki morskiej. Jest to o tyle niezrozumiałe, że morza (a zwłaszcza akweny 
przybrzeżne) od wielu już dekad są obszarem intensywnej penetracji turystycznej przez żeglarzy. 
Mają one jednocześnie swoją specyfikę, którą należałoby poddać analizom ilościowym i jakościo-
wym. Pozwoliłoby to na lepsze zrozumienie procesów tam zachodzących oraz konsekwencji przez 
nie wywoływanych.

W ostatnich latach spośród stosunkowo nielicznych (ale bardzo różnorodnych tematycznie 
i metodologicznie) publikacji w czasopismach międzynarodowych dotyczących badań nad mor-
ską turystyką żeglarską można wskazać: analizę turystyki żeglarskiej w cieśninie Solent i zato-
ce Quiberon (Retière, 2002), próbę oszacowania gospodarczego znaczenia turystyki żeglarskiej 
w Grecji za pomocą metody rachunku satelitarnego (Diakomihalis, Lagos, 2008), studium 
nad wpływem turystyki żeglarskiej na środowisko naturalne Cap de Creus (Lloret, Zaragoza, 
Caballero, Riera, 2008), wybór lokalizacji portów żeglarskich w rejonie Północnego Adriatyku 
za pomocą metody PROMETHEE (Kovačič, 2010), analizę szlaków żeglarskich przez Atlantyk 
(Parrain, 2011), publikację poświęconą frekwencji i zarządzaniu marinami w zatoce La Rochelle 
(Marrou, 2011), artykuł na temat percepcji krajobrazu nadmorskiego przez żeglarzy u wybrzeży 
Rhode Island (Dalton, Thompson, 2013), a także tekst poświęcony analizie wypadków żeglarskich 
u wybrzeży Hiszpanii (Otamendi, González de Vega, 2014). Wymienione publikacje dotyczyły 
badań fragmentarycznych, poświęconych wybranym akwenom lub stosunkowo wąskim tematom.

Część autorów prezentowała wyniki badań o charakterze bardziej uniwersalnym, odnoszącym 
się do różnych akwenów i obszarów nadmorskich w kontekście turystyki żeglarskiej. Można do 
nich zaliczyć m.in. analizę czynników wpływających na wydatki żeglarzy (Lee, 2001), studium 
nad pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami rozwoju turystyki żeglarskiej (Marušić, Horak, 
Tomljenović, 2008; Orams, 2007), analizę genetycznych, strukturalnych i funkcjonalnych czynni-
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ków wpływających na rozwój morskiej przestrzeni turystycznej (Butowski, 2014, 2015a), ocenę 
atrakcyjności krajoznawczej destynacji żeglarskich z wykorzystaniem metody AHP (Adamczyk, 
Nowacki, 2014), symulację ruchu jachtów w zamkniętych zatokach za pomocą modelowania kom-
puterowego (Genç, 2015) oraz artykuł poświęcony krytycznym czynnikom oddziałującym na do-
świadczenia uczestników jachtingu morskiego (Mikulić, Krešić, Kožić, 2015).

Wśród poruszanych tematów do najbardziej kontrowersyjnych należą te, które dotyczą wpływu 
turystyki żeglarskiej na środowisko naturalne. Część autorów utrzymuje, że niewielkie jednost-
ki rekreacyjne mogą wywierać znaczący negatywny wpływ na delikatne ekosystemy morskie, 
zakłócając ich równowagę (Davenport, Davenport, 2006; Salmona, Verardi, 2001). Inna grupa 
badaczy ma odmienne zdanie, twierdząc, że jachty i ich nieliczne załogi mogą tylko w niewielkim 
stopniu oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne, zwłaszcza w porównaniu z wielkimi 
statkami wycieczkowymi (Mikulić i in., 2015, s. 33).

Również stosunkowo rzadko przedmiotem analiz naukowych były akweny morskie jako ob-
szary recepcyjne turystyki żeglarskiej w aspekcie porównawczym (ocena potencjału i atrakcyjności 
turystycznej). Są one za to głównym tematem publikacji o charakterze utylitarnym, takich jak locje 
i przewodniki żeglarskie (m.in. Brandon, Marchment, 2007; Buchanan, 2009; Buttres, Du Port, 
2009; Cornell, 2008; Heath, 2006; Heikell, 1998, 2006, 2007; Kean, 2006; Lawrence, 2002; Navin, 
2003, 2004, 2006; Nickel, Harries, 2009; Ocean Passages for the World, 2004; Royal Cruising Club, 
2010; Thompson, Thompson, 2008; Walker, Hammick, 2006). Nie są to oczywiście wydawnictwa 
naukowe, ale mogą być cennym źródłem informacji wtórnych, zwłaszcza dla studiów o charakter-
ze podażowym i porównawczym. W tym zakresie zostały one również wykorzystane w analizach, 
których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule.

Geneza morskiej infrastruktury żeglarskiej na wodach europejskich

Mówiąc o rozwoju infrastruktury żeglarskiej na akwenach europejskich, można wyróżnić jego 
dwie główne (w sensie genetycznym) fazy, tj.: 1) wprowadzenie infrastruktury żeglarskiej jako 
funkcji pierwotnej na danym obszarze; 2) wprowadzenie infrastruktury żeglarskiej jako funkcji 
wtórnej – zastępującej inne funkcje wcześniej tam występujące (Butowski, 2015a).

Infrastruktura żeglarska jako funkcja pierwotna rozwija się na tzw. surowym korzeniu, czyli na 
obszarach dotychczas niezagospodarowanych turystycznie, a jednocześnie niepełniących żadnych 
innych funkcji gospodarczych. Wprowadzenie na takie tereny nowej funkcji obsługi turystów, 
przejawiające się w powstaniu infrastruktury żeglarskiej, jest zazwyczaj wynikiem świadomego 
planowania przestrzennego i idących za nim działań inwestycyjnych. W praktyce może się ono 
odbywać w mikroskali i makroskali. W pierwszym przypadku chodzi o budowę punktowej infra-
struktury żeglarskiej na obszarach niewykorzystywanych gospodarczo. Z drugim przypadkiem 
mamy do czynienia przy zagospodarowaniu większych obszarów poprzez wprowadzenie na nie 
powiązanej funkcjonalnie sieci obiektów i urządzeń przeznaczonych do obsługi turystów żeglarzy.

Infrastruktura żeglarska jako funkcja wtórna na danym obszarze polega na zastępowaniu 
wcześniejszych funkcji (głównie rybackiej), które tam się rozwijały. W ostatnich dekadach, 
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zwłaszcza na niektórych akwenach, daje się zauważyć proces zmiany ich funkcji gospodarczych. 
Procesy te są szczególnie dobrze widoczne na wodach europejskich, gdzie dotychczasowe funk-
cje (przede wszystkim rybołówstwo) są zastępowane przez nowe rodzaje działalności – w tym 
obsługę turystyki żeglarskiej (Kuliński, 2002, 2007, 2008, 2009). Z procesami tego typu mamy 
do czynienia m.in. w Polsce, a także w Danii, Francji, Niemczech, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii 
i Hiszpanii. Widać to bardzo dobrze w dawnych portach rybackich wymienionych państw, które 
przekształcają się w porty nastawione na obsługę turystyki żeglarskiej.

Rozwój infrastruktury żeglarskiej zarówno jako funkcji pierwotnej, jak i wtórnej może 
odbywać się w skali jednostkowej oraz wielkoprzestrzennej. W pierwszym przypadku chodzi 
o budowę często odosobnionych przestrzennie i/lub funkcjonalnie obiektów nastawionych na 
obsługę turystyki żeglarskiej (np. budowa portów jachtowych w Łebie, Pucku, Świnoujściu). 
Z drugim przypadkiem mamy do czynienia przy zagospodarowaniu większych obszarów 
(wcześniej w niewielkim stopniu wykorzystywanych gospodarczo) poprzez wprowadzenie na nie 
powiązanej funkcjonalnie sieci obiektów i urządzeń przeznaczonych do obsługi turystów żeglarzy. 
Przykładem takich działań może być zagospodarowanie Wybrzeża Dalmatyńskiego w Chorwacji 
(gdzie funkcjonuje sieć marin ACI), a także polskie projekty tzw. Pierścienia Zatoki Gdańskiej czy 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Funkcje i zakres usług świadczonych w obiektach infrastruktury żeglarskiej

Funkcje obiektów i urządzeń zaliczanych do morskiej infrastruktury żeglarskiej można podzie-
lić na podstawowe oraz uzupełniające (tab. 1). Do pierwszej grupy zaliczono funkcje związane 
z bezpieczeństwem ludzi i sprzętu, takie jak: dostępność oraz bezpieczeństwo postoju, a także 
możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb żeglarzy o charakterze bytowym oraz związa-
nych z naprawą i utrzymaniem sprzętu żeglarskiego. W drugiej grupie znalazły się zaś pozostałe 
funkcje związane z zaspokojeniem innych potrzeb żeglarzy.

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa podczas wchodzenia do portu przez niewielkie 
jednostki rekreacyjne, wyposażone często w silniki pomocnicze małej mocy, to jeden z podsta-
wowych warunków oceny portu jachtowego (przystani żeglarskiej, mariny). Spełnienie tego wy-
mogu w warunkach złej pogody jest jednak często trudne nawet dla większych obiektów tego typu. 
Uzależnione jest one bowiem nie tylko od istniejących urządzeń hydrotechnicznych (falochrony), 
lecz także od ukształtowania linii brzegowej i topografii miejsca lokalizacji samego portu. Jeśli 
linia brzegowa jest słabo rozwinięta i wyeksponowana w kierunku otwartego morza (a tym samym, 
również ze względu na charakterystykę dna, podatna na tworzenie się agresywnej fali przybojowej 
w czasie silnych wiatrów od strony morza), to często nawet potężne falochrony nie zapewniają 
bezpiecznego wejścia do portu. Niestety sytuacja taka występuje prawie we wszystkich (poza 
Świnoujściem) polskich tzw. portach otwartego morza (od Dziwnowa do Władysławowa), które 
przy silnych wiatrach z sektorów północnych są często niedostępne dla jachtów. Sytuację dodat-
kowo może pogorszyć występowanie pływów i prądów pływowych (Morze Północne, Norweskie, 
Irlandzkie, atlantyckie wybrzeża Europy).
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Tabela 1. Funkcje i zakres usług świadczonych w obiektach infrastruktury żeglarskiej

Funkcje Zakres usług

Podstawowe Bezpieczne (dla niewielkich jednostek rekreacyjnych, zwłaszcza jachtów żaglowych wyposażonych 
w silniki pomocnicze małej mocy) wejście i wyjście z portu, również w niesprzyjających warunkach 
hydrometeorologicznych (przy silnym wietrze, dużej fali przybojowej oraz silnych prądach). Usługi 
ratowniczo-holownicze dla jednostek rekreacyjnych.

Spokojne akwatorium portowe (brak rozkołysu) w każdych warunkach pogodowych (przy silnych 
wiatrach z różnych kierunków), a także podczas normalnego natężenia ruchu innych jednostek 
pływających (promy, kutry, statki handlowe) korzystających z tego samego akwatorium i mogących 
powodować jego zafalowanie.

Możliwość bezpiecznego pozostawienia łodzi (bez załogi) na dłuższy okres (również zimowy) w wodzie 
i/lub na lądzie.

Dostęp do typowych usług żeglarsko-bytowych: bezpieczne cumowanie jednostek, dostęp do sieci 
elektrycznej i wody, usługi sanitarne dla załóg (toalety, prysznice), odbiór nieczystości stałych 
i płynnych ze zbiorników jachtowych, dostęp do sklepów żeglarskich i usług szkutniczych (możliwość 
naprawy i uzupełnienia sprzętu, zakup pomocy nawigacyjnych itp.), dostęp do komunikatów i ostrzeżeń 
nawigacyjnych, zwłaszcza prognoz pogody.

Uzupełniające Dostęp do innych usług (handlowych, medycznych i sanitarnych, telekomunikacyjnych,  
np. bezprzewodowy Internet, turystycznych, np. wynajem samochodów, kulturalnych, finansowych, 
pralniczych i innych).

Dobre zewnętrzne połączenia komunikacyjne portu z różnymi środkami transportu – ważne zwłaszcza 
na oddalonych obszarach wyspiarskich – czynnik istotny przy organizacji rejsów na jednostkach 
czarterowanych oraz przy rejsach etapowych (ze zmianą załóg na poszczególnych etapach).

Źródło: opracowanie własne.

Rozkołys w miejscu postoju jachtów w porcie uzależniony jest od rodzaju i rozmieszczenia 
urządzeń hydrotechnicznych (falochrony, pirsy i pomosty wewnętrzne) osłaniających akwatorium 
portowe przed zafalowaniem zewnętrznym, a także od natężenia ruchu innych jednostek (promy, 
kutry, statki handlowe) korzystających z tego samego akwatorium. Ten drugi problem ma szcze-
gólnie miejsce w przypadku usytuowania miejsc postoju dla jachtów wewnątrz portów, z których 
korzystają także inne jednostki. Sytuacja taka ma miejsce np. w portach na wyspach greckich, 
które obsługują intensywny ruch promowy.

Możliwość bezpiecznego pozostawienia małych jednostek rekreacyjnych bez załogi na dłuższy 
okres (również zimowy) w wodzie uzależniona jest oczywiście od warunków klimatycznych (za-
marzanie akwatorium portowego przeznaczonego dla jachtów) oraz pogodowych (silne sztormy 
zimowe, możliwość powodzi). Z tego powodu usług tego typu nie mogą oferować porty Europy 
Północnej, natomiast w portach śródziemnomorskich jest to dość powszechna praktyka. Co się 
tyczy zimowania jachtów na lądzie, to jest ono uzależnione od powierzchni przeznaczonej na 
tego typu usługi, a także od dostępności niezbędnych urządzeń (dźwig, slip, wózki do przewozu 
jachtów, hangary).

Dostęp do podstawowych usług żeglarskich i bytowych dla załóg jachtów (wymienionych w ta-
beli 1) powinien stanowić standard nawet w mniejszych portach jachtowych. Jest on w zasadzie 
spełniany w większości obiektów tego typu w Europie (poza portami pełniącymi inne funkcje 
i przyjmującymi jachty okazjonalnie, np. rosyjskie porty w Obwodzie Kaliningradzkim, rosyjskie 
i ukraińskie porty Morza Czarnego).
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Zakres usług uzupełniających, z których mogą korzystać żeglarze, uzależniony jest przede 
wszystkim od wielkości miejscowości, w których usytuowany jest dany port jachtowy (przystań, 
marina). W większych miastach przeważnie wszystkie są dostępne. Podobnie rzecz się ma, jeśli 
idzie o zewnętrzną dostępność komunikacyjną, którą łatwiej zapewnić dla dużych lub szczegól-
nie atrakcyjnych pod względem turystycznym miejscowości (np. wyspy Morza Śródziemnego lub 
Wyspy Kanaryjskie).

Brzegowa infrastruktura żeglarska: typologia rodzajowa, uwarunkowania lokalizacyjne i organizacyjne

Decyzje o lokalizacji poszczególnych rodzajów infrastruktury żeglarskiej na europejskich akwe-
nach morskich uzależnione są oczywiście od wielkości i charakterystyki popytu na tego typu usłu-
gi występującego na danym akwenie. Natomiast od strony podażowej największy wpływ mają 
czynniki naturalno-topograficzne (rodzaj wybrzeża, charakter linii brzegowej), techniczne (obec-
ność innej infrastruktury portowej), a także organizacyjne i finansowe – związane z jej przyszłym 
zarządzaniem.

Ze względu na pełnione funkcje oraz związany z nimi zakres świadczonych usług można 
wyróżnić kilka podstawowych rodzajów infrastruktury żeglarskiej funkcjonującej na morskich 
akwenach europejskich (rys. 1). Zaliczono do nich:

1. Kotwicowiska dla jachtów – lokalizowane w miejscach charakteryzujących się dogodnymi 
warunkami topograficznymi – najczęściej na dobrze osłoniętych od wiatru i fali akwenach 
przybrzeżnych, takich jak zatoki, cieśniny itp. – również w sąsiedztwie portów jachtowych 
i marin jako ich tańsza alternatywa (lub w przypadku braku wolnych miejsc). W praktyce 
nie ma tam żadnych urządzeń ułatwiających kotwiczenie lub cumowanie jednostek rekre-
acyjnych. Komunikacja załóg jachtów z brzegiem odbywa się za pomocą pontonów lub 
bączków przewożonych na jachtach. Kotwicowiska zapewniające bezpieczne cumowanie 
(ze względu na warunki hydrometeorologiczne i topograficzne) oznaczone są na mapach 
i w przewodnikach żeglarskich. Korzystanie z nich jest w zasadzie bezpłatne, ale wiąże 
się z ryzykiem zdryfowania jachtu na brzeg przy zmianie warunków hydrometeorologicz-
nych lub awarii sprzętu cumowniczego. Kotwicowiska na wodach europejskich są szcze-
gólnie rozpowszechnione przy wybrzeżach, gdzie jest dobrze rozwinięta linia brzegowa 
i występują w miarę stałe warunki hydrometeorologiczne (głównie europejskie wybrzeża 
Morza Śródziemnego), w mniejszym stopniu zaś na akwenach północnych (poza wybrze-
żami szkierowymi Bałtyku – Szwecja, Alandy oraz wybrane fragmenty wybrzeży Wysp 
Brytyjskich).

2. Pierścienie cumownicze dla małych jednostek rekreacyjnych – specyficznyne urządzenia 
charakterystyczne dla wybrzeża szkierowego Szwecji i Wysp Alandzkich. Poprawiają bez-
pieczeństwo jachtów stojących na kotwicy w małych zatoczkach. Jednostki takie mogą być 
dodatkowo przycumowane do pierścieni na trwałe przymocowanych do skalistego wybrze-
ża. Korzystanie z tego typu urządzeń cumowniczych jest bezpłatne.
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3. Boje cumownicze dla jachtów – podobnie jak kotwicowiska lokalizowane są w dobrze 
osłoniętych od wiatru i fali zatokach. Zapewniają jednak większe bezpieczeństwo podczas 
postoju, ponieważ łodzie przycumowane są do boi trwale przymocowanych do dna. Boje 
cumownicze ustawiane są także wewnątrz lub w sąsiedztwie marin i portów żeglarskich 
jako uzupełnienie ich oferty. W celu poprawy bezpieczeństwa jachtów i warunków posto-
ju akweny z wystawionymi bojami czasami są chronione przez falochrony. Korzystanie 
z nich jest jednak zwykle odpłatne. Komunikacja z brzegiem odbywa się za pomocą pon-
tonów lub bączków przewożonych na jachtach, co niewątpliwie jest ich największą (poza 
brakiem możliwości korzystania z mediów lądowych) wadą. Informacje o wystawionych 
bojach cumowniczych zawarte są w przewodnikach żeglarskich. Na wodach europejskich 
najczęściej są one instalowane przy południowych wybrzeżach kontynentu (bardzo popu-
larne są np. w Chorwacji).

4. Pojedyncze pomosty cumownicze dla jachtów – stanowią najczęściej własność prywatną. 
Funkcjonują przy restauracjach (popularne na wybrzeżu chorwackim dla przypływających 
gości lokali) lub niewielkich klubach żeglarskich. Ze względu na bezpieczeństwo jednostek 
pojedyncze pomosty cumownicze montowane są zwykle na akwenach dobrze osłoniętych. 
Wyposażone są co najwyżej w proste instalacje brzegowe (woda, prąd). Załogi mogą też 
korzystać z sanitariatów na lądzie. Urządzenia tego typu przeznaczone są do krótkotrwa-
łego postoju łodzi.

5. Nabrzeża portowe z wydzielonymi miejscami postojowymi dla jednostek rekreacyjnych – 
funkcjonują najczęściej w portach rybackich lub mniejszych portach handlowych (zwykle 
tam, gdzie nie ma właściwego portu jachtowego lub nie dysponuje on wystarczającą liczbą 
miejsc), stanowiąc ich wydzieloną topograficznie część. Warunki postoju są tam częs to nie 
najlepsze ze względu niedostosowanie nabrzeża postojowego do małych jednostek i jego 
słabą osłonę przed zafalowaniem wewnętrznym. Zwykle zapewniony jest dostęp do wody 
i elektryczności, a także sanitariatów. Zakres usług typowo żeglarskich ograniczony jest 
najczęściej do minimum. Nabrzeża z wydzielonymi miejscami postojowymi dla jachtów 
zaznaczane są na planach portów i w przewodnikach żeglarskich. Wiele mniejszych pol-
skich portów (zwłaszcza rybackich) dysponuje tego typu infrastrukturą.

6. Przystanie jachtowe – obiekty, w których znajdują się miejsca postojowe dla rekreacyjnych 
jednostek pływających. Postój może mieć charakter krótkookresowy lub długookresowy 
(często z możliwością zimowania jachtu w wodzie lub na lądzie). Miejsca postojowe zaj-
mowane są przez tzw. rezydentów, ale część przeznaczona jest także dla gości. W przysta-
niach jachtowych powinny być zapewnione przynajmniej podstawowe usługi dla żeglarzy. 
Postój w nich jest odpłatny. Obiekty tego typu są najczęściej własnością prywatną, np. klu-
bów żeglarskich. Są zaznaczane na mapach i w przewodnikach żeglarskich.

7. Porty jachtowe – zespoły akwenów portowych, hydrotechnicznych budowli portowych, 
budowli lądowych oraz urządzeń technicznych zapewniających bezpieczny postój (w każ-
dych warunkach) i pełną obsługę rekreacyjnych jednostek pływających. Zwykle są wła-
snością publiczną, rzadziej prywatną. Postój jednostek może być krótkookresowy lub 
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długookresowy (często z możliwością zimowania jachtu w wodzie lub na lądzie). Miejsca 
postojowe przeznaczone są zarówno dla rezydentów, jak i gości. Porty jachtowe funkcjo-
nują prawie na całym wybrzeżu europejskim jako obiekty samodzielne lub takie, które 
zajmują wydzieloną organizacyjnie, technicznie i topograficznie część dużych portów 
handlowych. Szczegółowa informacja o nich znajduje się we wszystkich wydawnictwach 
nautycznych dla żeglarzy. Obejmuje ona zwykle takie dane, jak: warunki podejścia od 
strony morza wraz z oznakowaniem nawigacyjnym, dostępność portów w różnych warun-
kach hydrometeorologicznych, a także niebezpieczeństwa z tym związane, liczba miejsc 
postojowych, maksymalna długość jednostki, głębokość akwatorium portowego, sposób 
cumowania, zakres usług, dane teleadresowe itd.

8. Mariny – w ich skład wchodzą porty jachtowe (z wszystkimi funkcjami, które pełnią tego 
typu obiekty) wraz z dopełniającą je funkcjonalnie i topograficznie zabudową mieszkal-
ną, obejmującą m.in. miejsca hotelowe i apartamentowe, sklepy, bary, kawiarnie i restau-
racje oraz wszelkie funkcje wymagane przez tymczasowych lub stałych mieszkańców 
(Mazurkiewicz, 2004). Mariny mogą być własnością prywatną lub publiczno-prywatną, 
rzadziej w pełni publiczną. Funkcjonują na wybrzeżach, gdzie turystyka żeglarska jest 
najbardziej rozwinięta.

Rysunek 1. Brzegowa infrastruktura żeglarska – intensywność zagospodarowania a zakres świadczonych usług 

(pełnionych funkcji)

Źródło: opracowane własne.
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Podczas analizy poszczególnych rodzajów infrastruktury żeglarskiej należy zaznaczyć, że 
w języku potocznym takich terminów jak przystań żeglarska, a zwłaszcza port jachtowy i marina, 
używa się wymiennie jako synonimy. Obiekty tego typu czasami sytuowane są w bezpośrednim 
sąsiedztwie innych walorów, np. o charakterze historycznym lub współczesnym, co wpływa na 
ich atrakcyjność, podnosząc jednocześnie atrakcyjność samego miejsca. Przykłady takich lokali-
zacji można znaleźć w Calvi, Dubrowniku, Gdańsku, Gdyni, Helsingorze, Kalmarze, Kłajpedzie, 
Kopenhadze, Sztokholmie oraz wielu innych miastach.

Podsumowanie

W artykule scharakteryzowano w ujęciu typologicznym morską infrastrukturę żeglarską funk-
cjonującą na akwenach europejskich. Przedstawiono genezę jej powstania, strukturę rodzajową, 
pełnione funkcje oraz uwarunkowania lokalizacyjne i topograficzne. Dokonana w ten sposób ana-
liza morskiej infrastruktury żeglarskiej pozwoliła na określenie podstawowych sposobów zago-
spodarowania obszarów nadmorskich na potrzeby turystyki żeglarskiej w Europie oraz procesów, 
które na nie wpłynęły. Jej wyniki mogą zaś posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych bardziej 
szczegółowych studiów. Mimo opisowego charakteru artykułu, wydaje się, że uzupełnia on lukę 
w powyższym zakresie, zwłaszcza w polskiej literaturze przedmiotu. Autor zawarł w nim wnioski 
płynące ze swoich wieloletnich obserwacji prowadzonych na wielu europejskich akwenach, które 
zostały uzupełnione o informacje pochodzące z locji, przewodników i map żeglarskich, a także ze 
stosunkowo skromnej literatury przedmiotu.
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Tourist sailing infrastructure on European maritime areas: 
origins, functions, structure and topography
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Abstract The aim of this paper was to characterize tourist infrastructure located in European maritime 
areas. The study was conducted using a typological method allowing to distinguish the major types 
of sailing infrastructure with respect to its origins, generic structure (and the resulting scope of 
services), functions served (in respect of sailing tourism services), and conditions connected with 
the localization. The material for analysis has been collected by the author for over twenty years 
of sailing trips on numerous European marine waters. It was then supplemented with pieces of 
information from the literature, including nautical publications for sailors (primarily charts, pilot 
books, sailing directions and specialist cruising guides). The systematic description of sailing 
infrastructure elaborated in this way constitutes an ordered almanac of knowledge about the ways 
of adaptation of coastal areas for sailing tourism in Europe. Furthermore, it may serve as a vantage 
point for more detailed analyses.
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Streszczenie  Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena procesu kształcenia kadr hotelar-
skich na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz studiów wyższych w Polsce na tle 
innych krajów Europy. Dokonano analizy systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce 
zarówno na szczeblu średnim, jak i wyższym o profilu praktycznym. Podano przykłady 
rozwiązań systemowych w krajach europejskich, takich jak Niemcy, Anglia i Dania. Za-
prezentowano również najlepsze szkoły hotelarskie z zagranicy, m.in. École hôtelière de 
Lausanne ze Szwajcarii. W dobie transformacji w szkolnictwie zawodowym nie sposób 
nie wspomnieć o Polskich Ramach Kwalifikacji i sposobie, w jakim funkcjonują w od-
niesieniu do Europejskich Ram Kwalifikacji.

1 Prezentowany materiał został zrealizowany w ramach finansowania z dotacji na naukę przyznanej przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena procesu kształcenia kadr hotelarskich na po-
ziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz studiów wyższych w Polsce na tle innych krajów Europy.

Kształcenie zawodowe zapewnia nie tylko przekazanie uczniowi wiedzy ogólnej, lecz również 
wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w określonej specjalizacji. Dzięki temu ab-
solwent ma kompetencje niezbędne do wykonywania danego zawodu oraz możliwość nabycia 
praw (poprzez zdanie stosownych egzaminów) do wykonywania pracy na wybranym stanowisku 
(Kupisiewicz, Kupisiewicz, 2009, s. 90). Wyróżnia się trzy poziomy kształcenia zawodowego: za-
sadniczy – zasadnicze szkoły zawodowe, średni – technika i szkoły policealne oraz wyższy – wyż-
sze szkoły zawodowe.
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Polski system kształcenia kadr hotelarskich na poziomie średnim

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ustala, że kształcenie za-
wodowe może być realizowane w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, w czteroletnim tech-
nikum, szkole policealnej, gdzie nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku, w trzyletniej szkole specjal-
nej oraz na kwalifikowanych kursach zawodowych. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, 
technikum i szkoły policealnej po zdaniu egzaminu lub egzaminów na kwalifikacje w zawodzie 
otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uczniowie kończący szkoły specjalne 
otrzymują świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy (Ustawa z 19 sierpnia 2011 r.).

Dokumentem regulującym naukę w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych jest podstawa 
programowa kształcenia w zawodach, która określa efekty kształcenia wspólne dla wszystkich 
zawodów (tj. bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy zawodowy, kompetencje personalne 
i społeczne) oraz efekty kształcenia odpowiednie do kwalifikacji, wyszczególnione dla zawodów. 
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie ustala również minimalny wymiar godzin prze-
widziany do realizacji kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Uczeń technikum 
przystępuje do egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskuje 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 7 lutego 2012 r.).

Podstawa programowa dla zawodu technik hotelarstwa (422402) uwzględnia zarówno bieżący 
stan wiedzy dotyczący zawodu hotelarza, nowoczesne technologie, jak i aktualne metody i formy 
nauczania. Istotną kwestią jest zintegrowanie kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnego.

W podstawie programowej ujęto korelację przedmiotów ogólnych mających wpływ na kształ-
cenie w zawodzie. Wśród nich znajdują się: język obcy nowożytny, geografia, matematyka, pod-
stawy przedsiębiorczości oraz edukacja dla bezpieczeństwa (Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z 7 lutego 2012 r.). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki wymienionych 
przedmiotów są niezbędne do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków zawodowych 
w codziennej pracy hotelarza. Podstawa programowa kształcenia zawodowego jest obowiązko-
wa dla zawodu i opisuje kwalifikacje absolwenta-technika hotelarstwa oraz wykazuje zadania za-
wodowe, do pełnienia których absolwent powinien być przygotowany. Zakres umiejętności oraz 
treści kształcenia, które wynikają z opisu kwalifikacji, są określone w blokach programowych, 
a dla każdego z nich określone są cele i treści kształcenia. Korelacje pomiędzy przedmiotami 
zawodowymi stwarzają możliwość konstruowania modułowych programów nauczania. Podstawa 
programowa określa również minimalny wymiar godzin poświęcony na kształcenie zawodowe 
oraz podaje zalecenia dotyczące oceniania. Jednakże to poszczególne szkoły zobowiązane są do 
skonstruowania programów nauczania, które muszą być zgodne z podstawą programową. Stopień, 
w jakim zostały osiągnięte efekty kształcenia, sprawdzany jest osobnym egzaminem dla każdej 
kwalifikacji jeszcze w trakcie trwania nauki.

Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, ale też absolwenci oraz osoby, które ukończyły za-
wodowe kursy kwalifikacyjne. Ustawodawca przewiduje również możliwość przystąpienia do 
eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w przypadku osób, które 
przez co najmniej 2 lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniona została 
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dana kwalifikacja. Daje to możliwość stałego rozwoju zawodowego i szansę na potwierdzenie 
kwalifikacji pracownika (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r.). 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części – pisemnej i prak-
tycznej. Egzamin w części pisemnej może być przeprowadzony zarówno drogą elektroniczną, jak 
i w sposób tradycyjny z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego wraz z kartą odpowiedzi. Ta 
część egzaminu trwa 60 min i składa się z 40 pytań zamkniętych; zdający wybiera spośród 4 odpo-
wiedzi, przy czym tylko jedna odpowiedź jest poprawna (Sitko, 2013, s. 1–10). W Polsce możliwe 
jest również uczenie się zawodu bezpośrednio u pracodawcy. Tę formę kształcenia może wybrać 
młodzież, która ukończyła 16 lat i jest absolwentem gimnazjum. Ten sposób kształcenia oferują 
najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa, przeważnie mające charakter rzemieślniczy, a także 
te, które są zrzeszone w cechach i izbach rzemieślniczych, gdyż to właśnie one nadzorują proces 
kształcenia. Nauka może przybrać formę szkolenia zawodowego, które obejmuje zarówno szkole-
nie praktyczne u pracodawcy, jak i szkolenie teoretyczne w szkole, lub w formach pozaszkolnych. 
Nauka trwa od 2 do 3 lat i kończy się egzaminem czeladniczym, dzięki któremu uczeń uzyskuje 
kwalifikacje czeladnika lub wykwalifikowanego robotnika. Drugą możliwością jest kształcenie 
w formie przysposobienia do zawodu skierowane do osób, które ukończyły 15 lat, ale z różnych 
względów nie ukończyły gimnazjum. Przysposobienie do zawodu trwa od 3 miesięcy do pół roku, 
a po jego ukończeniu uczeń otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w danym za-
wodzie. Osoba, która ukończyła przysposobienie do zawodu, może kontynuować naukę zawodu 
u pracodawcy (Luck, 2011, s. 32–33).

System szkolnictwa zawodowego w wybranych krajach Europy

Systemy szkolnictwa zawodowego różnią się w poszczególnych krajach europejskich. W Anglii 
obowiązkiem nauki objęte są dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Do szkoły podstawowej uczęszczają 
dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Właściwe kształcenie zawodowe odbywa się w szkole średniej II stopnia albo w szkołach ogól-
nokształcących, gdzie nauczane są również przedmioty zawodowe i praktyczne, albo w szkołach 
typu further education college, lub tertiary college, gdzie przedmioty zawodowe są kluczowe, 
jednakże w tym samym czasie uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących. Absolwenci 
dwóch ostatnich szkół po zdaniu egzaminów mogą uzyskać jeden z trzech dyplomów: General 
Certificate of Education Adanced level examination (GCE A-levels), Advanced Subsidiary level 
examination (GSE AS-level) lub GSE A-levels z przedmiotów zawodowych; dyplom upoważnia 
do podjęcia pracy, kontynuowania kształcenia specjalistycznego, lub dalszej nauki na studiach 
wyższych. Ponadto uczniowie further education colleges mają możliwość uzyskania kwalifikacji 
zawodowej Business & Technology Education Council (BTEC). Jedną z najczęściej wybieranych 
dziedzin kwalifikacji zawodowych BTEC są usługi hotelarskie i gastronomiczne. Możliwe jest 
uzyskanie kwalifikacji zawodowej BTEC na jednym z czterech poziomów specjalnościowych: 
BETC Introductory – kwalifikacja wstępna dla osób nieuzyskujących certyfikatu GCSE; BTEC 
First Diploma – kwalifikacja pierwsza, która jest uzyskiwana przez uczniów w tym samym czasie 
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co certyfikat GCSE; BTEC National Qualification – kwalifikacja krajowa, która jest równorzędna 
GCE A levels; BTEC Higher National Certificates and Diplomas – kwalifikacja, którą uzyskuje 
się podczas nauki na studiach wyższych (Dziewulak, 2013, s. 11–12). Kwalifikacje zawodowe moż-
na również zdobyć poprzez odbycie właściwych szkoleń w zakładach pracy. Szkolenia te mogą być 
organizowane przez samych pracodawców, prywatnych przedsiębiorców, którzy gwarantują naukę 
w niepełnym wymiarze godzin w odpowiedniej szkole, tak by uczeń mógł ubiegać się o kwalifi-
kacje. Szkolenia organizuje również państwo w ramach programów rządowych dla uczniów, któ-
rzy ukończyli szkołę średnią I stopnia. Szkolenie rządowe można odbywać, będąc zatrudnionym 
w firmie prywatnej lub państwowej, pracując w półrocznym projekcie środowiskowym, odbywając 
półroczną praktykę w wolontariacie lub uczestnicząc w rocznym szkoleniu w pełnym wymiarze 
godzin, po ukończeniu którego można uzyskać stosowne kwalifikacje zawodowe (Płatos, 2008, 
s. 12–13).

W Austrii obowiązkiem nauki objęte są dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Nauka w szkole średniej 
I stopnia trwa od 10. do 14. roku życia. Następnie uczniowie mogą zdecydować się na kontynu-
owanie nauki w klasie IX. Są to szkoły politechniczne, w których odbywa się roczne kształcenie 
w zawodzie. Na tego typu szkołę decydują się uczniowie, którzy chcą rozpocząć pracę lub kształcić 
się w systemie dualnym, czyli połączyć naukę teoretyczną (w niepełnym wymiarze godzin) z prak-
tyczną nauką zawodu w zakładzie pracy. Po ukończeniu szkoły średniej I stopnia uczniowie mogą 
wybrać naukę w szkole średniej II stopnia w jednym z sześciu rodzajów szkół. Uczniowie mogą też 
wybrać naukę jednego z 220 zawodów (w tym tych z branży turystycznej i organizacji wypoczyn-
ku) w zasadniczej szkole zawodowej. Szkoły te kształcą uczniów w systemie dualnym, gdzie 20% 
czasu przeznaczone jest na naukę w szkole, a 80% na praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy. 
Uczniowie pobierają zapłatę za swoją pracę w wysokości 25–40% początkowego wynagrodzenia 
wykwalifikowanego pracownika. Nauka trwa od 2 do 4 lat i kończy się egzaminem. Ponadto ist-
nieje możliwość nauki jednego z 300 zawodów (jedną z najczęściej wybieranych specjalizacji jest 
specjalizacja hotelarsko-turystyczna) w szkołach średnich techniczno-zawodowych, oferujących 
również kształcenie w systemie dualnym. Nauka trwa od roku do 4 lat (zwykle 3 lata) i kończy się 
egzaminem, po zdaniu którego uczniowie otrzymują tytuł wykwalifikowanego pracownika, ro-
botnika lub pracownika średniego szczebla. Uczniowie mogą również wybrać naukę w kolegiach 
techniczno-zawodowych, która trwa 5 lat i obejmuje zarówno kształcenie ogólne, teoretyczne za-
wodowe, jak i praktykę zawodową. Po ukończeniu kolegium i zdaniu egzaminów uczniowie otrzy-
mują dyplom i świadectwo maturalne oraz kwalifikacje zawodowe i mogą kontynuować naukę na 
szczeblu uniwersyteckim lub rozpocząć pracę zawodową (Dziewulak, 2013, s. 4–6).

W Danii do szkół średnich II stopnia ogólnokształcących lub o profilu zawodowym uczęszcza 
młodzież w wieku 16–19 lat. W szkołach średnich II stopnia o profilu zawodowym realizowane są 
trzy programy z elementami kształcenia zawodowego. Uczniowie w wieku od 15 do 20 lat mogą 
również wybrać szkoły o profilu zawodowym. Odbywa się w nich kształcenie zarówno teore-
tyczne, jak i praktyczne w miejscu pracy na kierunkach: biznesowym, technicznym, rolniczym, 
usług publicznych (w tym hotelarstwo). Istnieje 85 programów i 200 specjalizacji, a nauka trwa 
do 4 lat. Kształcenie obejmuje dwa etapy: kurs wstępny (który jest nieobowiązkowy) trwa do 
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40 tygodni i jego zadaniem jest zaprezentowanie uczniowi różnych programów oraz utwierdzenie 
w trafności wyboru. Uczeń dokonując wyboru programu, rozpoczyna kurs główny trwający do 
3,5 roku i będący naprzemienną nauką teoretyczną (stanowi ona 1/3 kształcenia) i zdobywaniem 
praktycznych umiejętności w miejscu pracy (to 2/3 kształcenia). Obowiązkiem ucznia jest zna-
lezienie miejsca, gdzie będzie odbywał praktyki, i podpisanie umowy z przedsiębiorcą (Płatos, 
Meluchnik, Górowska-Fells, 2012, s. 14–15). Uczniowie, którzy nie ukończyli 25. roku życia i nie 
mają wykształcenia zawodowego i/lub innego wykształcenia, mogą podjąć naukę w zasadniczych 
szkołach zawodowych. Nauka trwa tu do 12 miesięcy, aczkolwiek uczeń, który wcześniej znajdzie 
zatrudnienie, może ukończyć naukę w dowolnym momencie. Szkoła nie kończy się egzaminem, 
nie naucza również przedmiotów obowiązkowych (Płatos, 2008, s. 8).

W Holandii nauka jest obowiązkowa w pełnym wymiarze godzin dla dzieci w wieku 5–16 lat, 
a przez następny rok jest obowiązkowa w niepełnym wymiarze godzin: zajęcia odbywają się mi-
nimum dwa razy w tygodniu, a gdy uczeń ma praktykę zawodową – odbywają się raz w tygodniu. 
Jeśli chodzi o szkolnictwo średnie, uczniowie mogą wybierać między czterema typami szkół. Do 
szkół średnich, które przygotowują do kontynuowania nauki na studiach wyższych, uczęszczają 
uczniowie w wieku 12–18 lat. O rok krócej młodzież uczy się w szkołach średnich, które za-
pewniają kształcenie ogólne na wyższym etapie. W szkołach średnich prowadzących kształcenie 
przedzawodowe nauka trwa do 16. roku życia. Natomiast szkoły średnie prowadzące kształcenie 
specjalne obejmują uczniów w wieku 12–18/20 lat (Dziewulak, 2013, s. 7). Uczniowie, którzy 
mają 16 lat, mogą wybrać odpłatne programy odpowiadające poziomowi szkoły średniej II stopnia, 
które gwarantują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne nauczanie w zawodzie w jednej z nastę-
pujących dziedzin: biznes, inżynieria i technologia, handel i administracja, usługi dla ludności, 
opieka zdrowotna oraz rolnictwo. Czas trwania kursu jest określony w państwowym systemie 
kwalifikacji zawodowych i uzależniony od jego poziomu: kursy na asystenta trwają 6–12 mie-
sięcy, podstawowe szkolenie zawodowe 2–3 lata, szkolenie zawodowe 2–4 lata, kursy dla kadry 
kierowniczej średniego szczebla 3–4 lat, programy specjalistyczne 1–2 lata, inne kursy minimum 
15 tygodni. Wspomniany system określa cztery poziomy kursów. Poziom asystencki jest skiero-
wany do osób, którym predyspozycje osobiste nie pozwalają osiągnąć wyższych kwalifikacji i na 
którym uczestnik opanowuje umiejętność wykonywania podstawowych zadań. Kończąc kurs na 
poziomie asystenckim, zdobywa się certyfikat. Poziom drugi to programy zapewniające podsta-
wowe szkolenie zawodowe, a zdobyty dyplom jest minimalną kwalifikacją posiadaną przez osobę 
rozpoczynającą pracę zawodową. Ukończenie poziomu trzeciego – zawodowego, upoważnia do 
samodzielnego wykonywania zadań oraz do kontroli sposobu stosowania podstawowych proce-
dur przez innych pracowników. Ostatni poziom kończony jest przez kadry kierownicze średniego 
szczebla i gwarantuje zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania zawodu, umiejętności 
myślenia strategicznego, gotowości przejęcia obowiązków organizacyjnych na różnych etapach 
awansu zawodowego (Płatos i in., 2012, s. 10–11).

W Niemczech obowiązkiem szkolnym w przypadku kształcenia w pełnym wymiarze objęte są 
dzieci w wieku 6–15 lub w niektórych landach 16 lat. Jeśli dzieci kształcą się w niepełnym wymia-
rze, obowiązek szkolny trwa od 6. do 18. roku życia. Edukacja obejmuje: szkołę średnią I stopnia 
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– Orientierungsstufe przeznaczoną dla dzieci od 10. do 12. roku życia oraz szkołę średnią II stopnia 
dla młodzieży w wieku 15/16–18/19 lat. Młodzież może rozpocząć kształcenie zawodowe na etapie 
szkolnictwa średniego II stopnia i wybrać jedną z dwóch możliwości: nauka w szkole średniej II 
stopnia o profilu zawodowym lub nauka w systemie dualnym. Wyróżnia się cztery rodzaje szkół 
średnich II stopnia o profilu zawodowym. Berufsfachschulen jest szkołą zawodową kształcącą 
zarówno w zawodzie, jak i zapewniającą kształcenie ogólne w kierunku biznesowym, języków 
obcych, sztuce, rzemiośle, pracy społecznej i w sektorze zdrowia. Okres nauki zależy od wybranej 
specjalizacji i waha się od roku do 3 lat. Szkoła średnia techniczna – Fachoberschule to szkoła, 
w której nauka trwa 2, a w niektórych landach 3 lata. Podobnie jak Berufsfachschulen zapewnia 
kształcenie ogólne oraz zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które w pierwszym 
roku nauki prowadzone jest w zakładzie pracy. Ukończenie tej szkoły uprawnia do kontynuowa-
nia nauki na stopniu wyższym w Fachochschule. W Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium 
przedmioty zawodowe nauczane są na tych samych zasadach co przedmioty kształcenia ogólne-
go oraz są zdawane podczas egzaminów końcowych, mogą być również zdawane zamiast przed-
miotów kształcenia ogólnego na egzaminie maturalnym. Ostatnim typem szkoły jest zawodowa 
szkoła średnia – Berufsoberschule, która funkcjonuje tylko w niektórych landach. Nauka w peł-
nym wymiarze godzin trwa 2 lata, a absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego. Uczniami 
Berufsoberschule są uczniowie, którzy kształcili się w systemie dualnym i którzy po ukończeniu 
tejże szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

W Szwecji obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci w wieku 7–16 lat. Od 16. do 19. roku ży-
cia uczniowie mogą uczęszczać do szkoły średniej II stopnia. Nie ma odrębnych szkół zawodo-
wych, nauczanie ogólnokształcące i zawodowe odbywa się właśnie w szkole średniej II stopnia. 
Uczniowie mogą jednak wybrać jeden z 17 krajowych programów edukacyjnych, spośród których 
aż 14 jest ukierunkowanych zawodowo. Jednym z programów jest Program Hotelarski – kształcący 
w kierunku pracy recepcjonisty, kelnera, szefa kuchni, organizatora konferencji. Wszystkie z pro-
gramów są trzyletnie, mają te same przedmioty podstawowe, jednak przedmioty uzupełniające 
różnią się w zależności od specyfiki danego programu. Jednocześnie uczniowie mają zapewnione 
obowiązkowe praktyki w zakładach pracy. Uczeń, który ukończył jeden z wymienionych pro-
gramów, otrzymuje dyplom wykształcenia ogólnego i dyplom wykształcenia zawodowego, może 
również kontynuować naukę na studiach wyższych (Płatos i in., 2012, s. 14–15).

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Europejskie Ramy Kwalifikacji to pierwszy międzynarodowy dokument dający możliwość porów-
nania i oceny kwalifikacji nabytych w różnych państwach Unii Europejskiej. Dzięki niemu zdecy-
dowanie łatwiejsze jest przemieszczanie się po terytorium Unii Europejskiej w celach naukowych 
i zawodowych. Co więcej, promowana jest idea uczenia się przez całe życie, czyli zdobywanie 
coraz wyższych kwalifikacji, a także częściowe lub zupełne przekwalifikowanie się, czego wyma-
ga od pracowników stale modernizujący się rynek pracy (Janowski, 2013, s. 1). Europejskie Ramy 
Kwalifikacji koncentrują się na efektach uczenia się, a nie na długości czy na samym procesie na-
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uczania. Efekty kształcenia stanowiące daną kwalifikację składają się z trzech komponentów: wie-
dzy, umiejętności i kompetencji. Wiedza oznacza przyswojone fakty, dane, teorie istotne dla danej 
kwalifikacji. Może mieć ona charakter teoretyczny, dotyczący rozmaitych teorii, lub faktyczny – 
dotyczący potwierdzonych faktów. Przez umiejętności rozumie się wykorzystanie przyswojonej 
wiedzy do rozwiązywania określonych problemów lub wykonywania zleconych zadań. Natomiast 
kompetencje to odpowiedzialne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach spo-
łecznych. Efekty kształcenia są szczegółowo opisane dla każdego z powyższych komponentów na 
ośmiu poziomach kwalifikacji, które obejmują zarówno kształcenie ogólne od poziomu podstawo-
wego do studiów wyższych III stopnia, jak i kształcenie zawodowe (Janowski, s. 2–3). Europejskie 
Ramy Kwalifikacji stały się wytyczną do konstruowania Polskich Ram Kwalifikacji (Biedrzycki 
i in., 2013, s. 117–112). Polskie Ramy Kwalifikacji zostały ogłoszone w Parlamencie Europejskim 
w maju 2013 r. i tak jak w przypadku Europejskich Ram Kwalifikacji mają 8 poziomów, na których 
szczegółowo scharakteryzowane są 3 komponenty składające się na poszczególne kwalifikacje: 
wiedza, umiejętności i kompetencje. Ponadto każdemu efektowi uczenia się przypisane są od-
powiednie kategorie: wiedza – zakres, głębia rozumienia; umiejętności – rozwiązywanie proble-
mów, stosowanie wiedzy w praktyce, uczenie się, komunikowanie się; kompetencje – tożsamość, 
współpraca, odpowiedzialność (Sławiński, Dębowski, Chłoń-Domińczak, 2013, s. 20–22). Należy 
zauważyć, że ze względu na szybki postęp technologiczny, stale rosnącą migrację obywateli Unii 
Europejskiej i reszty świata oraz silniejszą niż kiedykolwiek globalizację system kształcenia, za-
równo ogólnego, jak i zawodowego, powinien być elastyczny i otwarty na zmiany. Jest to koniecz-
ne, by odpowiedzieć na wymagania, oczekiwania i potrzeby osób podejmujących naukę, a także 
dynamicznie rozwijającego się rynku pracy oraz całego świata. W Polsce organizację systemu 
szkolnictwa wyższego reguluje ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Sposób 
zorganizowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce jest bezpośrednią konsekwencją podpi-
sania przez Polskę 19 czerwca 1999 r. Deklaracji Bolońskiej. Istotną kwestią są czytelne i przede 
wszystkim porównywalne stopnie; w Polsce wprowadzono w tym celu suplement do dyplomu 
z opisem osiągnięć studenta. Ponadto wprowadzono system punktów kredytowych – European 
Credit Transfer System (ECTS). Dzięki temu studenci mogą kontynuować naukę w dowolnie wy-
branym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, gdyż systematycznie 
usuwane są problemy z uznawaniem na innym terytorium dyplomów i świadectw (Kraśniewski, 
2009, s. 9–11). Współczesna uczelnia opiera się na połączeniu sfery naukowej z biznesem i wszel-
kimi instytucjami działającymi w otoczeniu, inicjowaniu przedsiębiorczości oraz wspieraniu lo-
kalnego rozwoju (www.student.wm.pl, 19.05.2015).

Profile kształcenia w szkolnictwie wyższym

Wprowadzenie zróżnicowanych profili kształcenia wraz z systemem ram kwalifikacji dla szkol-
nictwa wyższego jest kolejną próbą odpowiedzi na wymagania rynku pracy. Wyróżnia się dwa 
profile studiów – ogólnoakademicki i praktyczny. Praktyczny profil studiów nie musi oznaczać 
czysto zawodowego ich charakteru (kształcenia pod konkretny zawód). Wprowadzenie profilu 
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praktycznego studiów wymaga nowatorskiego podejścia do programów kształcenia studentów, 
które powinny zawierać moduły uczące analitycznego myślenia, rozwijające umiejętności pracy 
zespołowej czy projektowej. Zmiany programów powinny także dotyczyć kształcenia tzw. kompe-
tencji miękkich studentów, coraz bardziej cenionych przez pracodawców. Do takich kompetencji 
należy fachowość, sumienność, wysoka kultura osobista, znajomość języków obcych czy urządzeń 
biurowych. Głównym elementem koncepcji praktycznego kształcenia jest co najmniej trzymie-
sięczna praktyka zawodowa, odbywana w przedsiębiorstwie lub wybranej instytucji w zależności 
od kierunku studiów. Obserwacja prawdziwej pracy i wykonywanie zadań pod okiem specjali-
stów rozwija umiejętności i pomaga nabyć doświadczenie z danej dziedziny, dlatego też praktyki 
mają ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej. Jest to inwestycja w przyszłość zawodową 
studenta, która gwarantuje efektywne wykonywanie zawodu, co dzisiaj jest kluczowym aspek-
tem w świecie pełnym bezrobotnych obywateli. Władze uczelni są zobowiązane do poszukiwania 
właściwych miejsc dla realizacji praktyk zawodowych oraz nadzoru nad ich prawidłową reali-
zacją. Wartą uwagi formą kształcenia praktycznego, która jednak wymaga zaangażowania pod-
miotów gospodarczych (pracodawców), są studia przemienne (dualne). W tym systemie student 
przemiennie odbywa zajęcia w uczelni i praktyki w firmie. Obie formy uczenia składają się na 
uzyskanie przewidzianych programem studiów efektów kształcenia. System dualny (przemienny, 
dwutorowy, równoległy) jest organizowany przez pracodawców oraz szkoły lub instytucje kształ-
cące. W tym systemie:

 – kształci się w określonym zawodzie, specjalności czy kwalifikacji,
 – nauka zawodu (tzw. praktyka) odbywa się u pracodawcy lub rzemieślnika,
 – występuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i określone wynagrodzenie za wyko-

nywaną pracę,
 – nauka teoretyczna jest organizowana w formach szkolnych lub pozaszkolnych,
 – kształcenie kończy się uzyskaniem formalnych kwalifikacji – zawodu,
 – istnieje fakultatywna możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów.
Z założenia system dualny powinien dostarczać uczniowi/studentowi wiedzy teoretycznej, 

jednocześnie zapewniając bezpośredni kontakt z rynkiem pracy. Polega on na:
 – nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu zawodowym teoretycz-

nym i ogólnym w zasadniczej szkole zawodowej lub gdy szkoła nie ma możliwości prowa-
dzenia kształcenia zawodowego teoretycznego,

 – nauce przemiennej studentów zatrudnionych w zakładzie pracy i pobierających naukę 
w szkole wyższej.

Należy zwrócić uwagę, że często w środowisku oświatowym (szczególnie w działaniach pro-
mocyjnych) określa się odbywanie zajęć dydaktycznych i praktyk u pracodawcy jako system dual-
ny, pomimo że nie wystąpiło tam nawiązanie stosunku pracy z uczniem. Prawdopodobnie wynika 
to z wieloznaczności pojęcia „nauka zawodu u pracodawcy” podczas realizacji zajęć praktycznych. 
Jest ono używane zamiennie dla określenia dwóch różnych procesów:

1. Nauki zawodu u pracodawcy – „praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez 
szkołę” (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
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praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626). Zajęcia praktyczne odbywają 
się u pracodawcy (jako miejsce), a prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w szkole. 
W tym przypadku mówimy o współpracy szkoły z pracodawcą.

2. Nauki zawodu u pracodawcy – „praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez 
pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego” 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626). Zajęcia praktyczne odbywają się 
u pracodawcy (jako miejsce), a prowadzone są przez instruktorów praktycznej nauki 
zawodu zatrudnionych przez pracodawcę. W tym przypadku możemy mówić o systemie 
dualnym.

System dualny jest bardzo upowszechniony w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Norwegii 
i Francji. Jako przykład bogactwa rozwiązań kształcenia przemiennego służyć mogą rozwiązania 
niemieckie. U naszych zachodnich sąsiadów w szkolnictwie wyższym prowadzone są m.in.:

 – studia zawierające komponent praktyczny dający kwalifikacje uznawane w konkretnym za-
wodzie,

 – studia z elementem zatrudnienia dla osób już mających pewne kwalifikacje zawodowe,
 – studia przemienne dające tytuł zawodowy, ale już nie dające uznanych kwalifikacji (upraw-

nień) zawodowych – przytoczone polskie przykłady studiów dualnych najbardziej zbliżone 
są do tego właśnie rozwiązania.

W Niemczech „ponad 2/3 młodzieży kończącej szkołę obowiązkową wybiera jako dalszą ścież-
kę edukacyjną system dualny” (Dziewulak, 2013, s. 10), znajdując później zatrudnienie najczęściej 
u pracodawcy, u którego się kształciła. Przykładem polskim wdrożonego systemu kształcenia du-
alnego jest Uniwersytet Opolski, który kształci w tym systemie m.in. na kierunku języki obce 
w turystyce.

Prowadzenie studiów przemiennych wymaga istotnych zmian nie tylko w programie studiów, 
lecz także w samej organizacji zajęć. W tradycyjnej formie studiów efekty kształcenia są oceniane 
według siatki przedmiotów. W kształceniu i szkoleniu zawodowym zwraca się zaś uwagę na naukę 
pod kątem wybranych zadań zawodowych, czynności czy procesów. Studia przemienne wymagają 
połączenia obu podejść, tak by dłuższe praktyki stanowiły istotny komponent kształcenia, a nie 
tylko skromne uzupełnienie zajęć w uczelni.

Bardzo ważne, by również nauczyciele akademiccy poznawali specyfikę firm, tak by prowa-
dzić zajęcia dobrze korespondujące do praktyk. Dobre relacje z przedsiębiorstwami wydają się 
szczególnie istotne przy prowadzeniu prac dyplomowych. Zawodowe studia praktyczne, a w szcze-
gólności przemienne, są kosztowniejsze w prowadzeniu od studiów bardziej tradycyjnych, wyma-
gają także większego zaangażowania i nakładu pracy samych studiujących. Aby jednak studia 
przemienne na stałe wpisały się w obraz polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej gospodarki, 
potrzebne będą pewne korekty regulacji prawnych, jak np. dopuszczenie elastycznego systemu 
trymestralnego w organizacji studiów, zmiany w pensum nauczycieli akademickich czy zachęty 
fiskalne dla przedsiębiorców. Sztywne wymogi dotyczące choćby roku akademickiego nie uła-
twiają prowadzenia studiów wspólnie z przedsiębiorstwami, których tryb pracy może być trudny 
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do pogodzenia z kalendarzem akademickim. Dużym wyzwaniem pozostaje także zapewnianie 
jakości kształcenia i wspomniane przygotowanie pracowników firm do roli opiekunów praktyku-
jących studentów. Być może pracownicy firmy przed przyjęciem stażystów powinni uczestniczyć 
w zajęciach ze studentami prowadzonymi w uczelni oraz sami przejść stosowne szkolenie.

Sama konstrukcja programu studiów w szczegółach może wyglądać różnie. Przykładem 
studiów przemiennych jest system wprowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Lesznie. Uczelnia ustaliła z partnerami gospodarczymi, że od drugiego roku studiów inżynier-
skich studenci co drugi tydzień będą spędzać na praktykach w firmach, gdzie będą zatrudnieni na 
1/3–1/2 etatu. Co ważne, pracownicy firm pełnią rolę kopromotorów prac dyplomowych. W pierw-
szym roku nowego programu (2011/2012) kilkanaście firm z okolic Leszna zaoferowało praktyki 
dla ok. 40 studentów (Krysiak, 2015).

Inny model przyjęto na jednym z kierunków praktycznych Politechniki Wrocławskiej, gdzie 
studenci drugiego roku jeden dzień w tygodniu spędzają w firmie, zaś na roku trzecim – 2 dni, 
by w ostatnim semestrze odbywać 3 dni praktyk. Z kolei wspomniany już wcześniej Uniwersytet 
Opolski na kierunku języki obce w turystyce, prowadzonym wspólnie z jedną z firm turystyczno-

-transportowych, przyjął rozwiązanie: 3 miesiące zajęć na uczelni i 3 na praktykach. W tym przy-
padku studenci również będą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w ramach praktyk.

Przeprowadzone badania oczekiwań sektora hotelarskiego względem programów nauczania 
w szkołach wyższych w dużej mierze potwierdzają wyniki badań z zakresu kształcenia kadr dla 
szeroko rozumianej turystyki. Oczekiwania przedsiębiorców branży turystycznej wskazują, że 
programy nauczania powinny sprzyjać elastyczności absolwentów i zapewniać eployability, czyli 
zdolność danej osoby do podejmowania i utrzymania zatrudnienia. Zdolność ta jest pochodną okre-
ślonej kombinacji wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych w procesie szeroko rozumiane-
go uczenia się. Opisane przez M. Kachniewską wyniki badań wskazują, iż respondenci (którymi 
byli pracodawcy branży hotelarskiej) jednogłośnie podkreślają znaczenie i potrzebę kształcenia 
różnorodnych kompetencji społecznych, które sprzyjają podnoszeniu jakości obsługi gości, tworzą 
klimat przedsiębiorczości i kreatywności. Tymczasem te właśnie cechy i umiejętności wydają się 
szczególnie zaniedbane przez szkolnictwo wyższe (Kachniewska, 2013, s. 444).

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK, polski system szkolnictwa zawodowego nie 
jest w pełni skuteczny. Świadczy o tym zarówno wysoki poziom bezrobocia wśród absolwentów 
szkół zawodowych (41%), jak i negatywna ocena ich umiejętności ze strony pracodawców. Główną 
przyczyną tego stanu jest niedopasowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy, które 
wynika z niepełnego rozpoznania tych potrzeb i niezadowalających warunków do nauki zawodu. 
Sposób finansowania szkolnictwa zawodowego z budżetu państwa nie uwzględnia faktycznych 
kosztów kształcenia w poszczególnych zawodach, co utrudnia władzom samorządowym podjęcie 
decyzji o uruchomieniu kosztownych, ale atrakcyjnych rynkowo kierunków kształcenia. W re-
zultacie sytuacja ta utrwala model szkolnictwa zawodowego, w którym o uruchomieniu nowego 
kierunku kształcenia nie decydują potrzeby uczniów i rynku pracy, a głównie posiadane zasoby 
infrastrukturalne i kadrowe (NIK, 2016, s. 9).
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Przykłady zagraniczne kształcenia kadr hotelarskich

Firma Tylor Nelson Sofres PLC (TNS), która jest światowym liderem w badaniach rynku i opinii 
publicznej, na przełomie maja i czerwca 2013 r. przeprowadziła międzynarodowe badanie wśród 
pracowników branży hotelarskiej. Wzięło w nim udział ponad 50 000 hotelarzy z przeszło 80 
państw. Celem badania było ustalenie międzynarodowego rankingu szkół hotelarskich. Ważny jest 
fakt, że 75% badanych pełniło kierownicze funkcje w dziale kadr i do ich głównych obowiązków 
należała rekrutacja pracowników. Osoby ankietowane wybrały 10 najlepszych szkół hotelarskich 
z zaproponowanych 86 szkół z całego świata. Prym wiodą szkoły szwajcarskie, gdyż aż 5 z 10 to 
właśnie szkoły z tego kraju (www.tnsglobal.com).

École hôtelière de Lausanne to szkoła, która w rankingu zajęła pierwsze miejsce. Została założo-
na w 1893 r. i jest pierwszą szkołą hotelarską na świecie. Obecnie uczy się w niej ponad 2000 studen-
tów z prawie 90 państw. Niewątpliwym atutem szkoły jest ciągła aktualizacja programów kształce-
nia, aby sprostać zapotrzebowaniu globalnego rynku pracy w branży hotelarskiej, ułatwiając swoim 
absolwentom start i kontynuację kariery zawodowej. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę zarówno 
ze szwajcarskimi, jak i międzynarodowymi hotelami, tym samym zapewniając swoim studentom 
możliwość odbycia praktyk, staży, a także przyszłego zatrudnienia. Jednym z kierunków ofero-
wanych przez szkołę jest Bachelor degree in International Hospitality Management (Zarządzanie 
w hotelarstwie międzynarodowym). Studia trwają 4 lata, przy czym na pierwszym roku, tzw. zero-
wym, studenci nabywają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną, na drugim roku odbywają 
praktykę zawodową w hotelach współpracujących z uczelnią zarówno w Szwajcarii, jak i w innych 
krajach. Pozostałe 2 lata przeznaczone są na dalszą naukę teoretyczno-praktyczną oraz pisanie 
pracy dyplomowej. Na studiach II stopnia można wybrać kierunek Strategic Management for the 
Hospitality Industry (Zarządzanie strategiczne w branży hotelarskiej). Studia trwają 12 miesięcy, 
ale są bardzo intensywne: 60 godz. nauki tygodniowo, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. 
Studenci mogą wybrać jako język wykładowy francuski bądź angielski (www.ehl.edu.eng).

Czwarte miejsce w rankingu zajęła Hotel School w Cornell Univerisity w stanie Nowy Jork. Jest 
to pierwsza uczelnia hotelarska w Stanach Zjednoczonych i jedyna prywatna (z tzw. Ivy League) 
finansowana przez rząd. Uczelnia współpracuje z ponad 200 firmami i organizacjami z branży 
hotelarskiej. Studia I stopnia na kierunku Bachelor of Hotel Administration (Zarządzanie w hotelu) 
trwają 4 lata, podczas których 800 godzin przeznaczonych jest na praktykę zawodową, którą stu-
denci mogą odbywać w należącym do uczelni Statler Hotel. Studia II stopnia na kierunku Master 
of Management in Hospitality (Zarządzanie w hotelarstwie) trwają 3 semestry i realizowane są 
przez 12 miesięcy. Kształcą kadrę kierowniczą wyższego szczebla (www.hotelschool.cornell.edu,). 
Piąte miejsce w rankingu zajęła Hotelschool the Hague w Holandii, która została założona w 1992 
r. przez przedstawicieli branży hotelarskiej. Jest nie tylko miejscem kształcenia przyszłych hotela-
rzy, lecz również ośrodkiem, gdzie rodzą się nowe koncepcje i innowacje liczące się w hotelarstwie. 
Uczą się tu studenci z 50 państw, a językiem wykładowym jest język angielski. Studia I stopnia 
na kierunku Hotel and Hospitality Management (Zarządzanie hotelem i hotelarstwem) trwają ok. 
3 lat, z czego 10 tygodni to praktyka w uczelnianych restauracjach i hotelach, a kolejne 20 tygodni 
to praktyki w cztero- i pięciogwiazdkowych europejskich hotelach należących do międzynaro-
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dowych sieci hotelowych. Pierwszy rok studenci mieszkają w kampusie uczelni. Szkoła kładzie 
nacisk na innowacyjne metody nauczania, pracę zespołową oraz zaangażowanie studenta w orga-
nizację procesu nauczania. Studia II stopnia na kierunku Hospitality Management (Zarządzanie 
w hotelarstwie) trwają 13 miesięcy i zorganizowane są w formie pięciu 10-tygodniowych bloków 
tematycznych. Oprócz tradycyjnych wykładów studenci uczestniczą m.in. w wyjazdach fakulta-
tywnych i warsztatach ze specjalistami (www.hotelschool.nl).

Siódme miejsce w rankingu zajęła The Oxford School of Hospitality na uniwersytecie Oxford 
Brookes University z Wielkiej Brytanii. Główną misją szkoły jest przyczynienie się do intelek-
tualnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju poprzez nauczanie odpowiedzialnego zarządza-
nia. Głównym celem jest zapewnienie studentom najwyższej jakości kształcenia zawodowego 
z naciskiem na umiejętności praktyczne. Studia I stopnia na kierunku International Hospitality 
Management (Zarządzanie w międzynarodowym hotelarstwie) trwają 4 lata, przy czym drugi rok to 
praktyka zawodowa na terenie Wielkiej Brytanii lub za granicą. Studenci mogą brać czynny udział 
w konstruowaniu programów kształcenia, tak by jak najlepiej odpowiadał ich potrzebom i zain-
teresowaniom. Studia II stopnia można podjąć na kierunku International Hospitality, Events and 
Tourism Management (Zarządzanie międzynarodowym hotelarstwem, imprezami i wydarzeniami 
oraz turystyką) lub na International Hotel and Tourism Management (Zarządzanie w międzynaro-
dowej turystyce i hotelu). W obu przypadkach studia trwają 12 miesięcy w trybie pełnowymiaro-
wym i 24 w trybie niepełnowymiarowym, gdzie studenci przeplatają naukę pracą zawodową. Na 
obu kierunkach duży nacisk kładzie się na nowoczesne techniki zarządzania, marketingu, a szcze-
gólną uwagę zwraca się na problemu współczesnego hotelarstwa (www.hospitality.brookes.ac.uk).

Nadchodzące zmiany w kształceniu zawodowym

Polski system edukacji zawodowej stoi u progu kolejnych zmian. Minister Edukacji Narodowej 
w 2016 r. ogłosiła kierunki zmian dotyczące kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Zapowiedziano 
stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształ-
cenia i egzaminowania, powołanie dwustopniowej szkoły branżowej oraz utworzenie Korpusu 
Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ).

Priorytetem działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pra-
codawców w proces kształcenia i egzaminowania. W oświadczeniu MEN czytamy, iż koniecz-
ne jest wprowadzenie modelu kształcenia, w którym ważną rolę spełniają dobrze wyposażone 
centra kształcenia praktycznego (CKP) ściśle współpracujące z pracodawcami lub warsztatami 
szkolnymi. Ważne jest, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego realizował u pracodawcy. 
Założeniem proponowanych przez resort zmian jest to, aby w każdym powiecie funkcjonowało 
jedno centrum kształcenia praktycznego. Jego zadaniem byłaby koordynacja kształcenia zawo-
dowego, doradztwa zawodowego oraz organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych. 
W procesie realizacji kształcenia ustawicznego dorosłych CKP będą prowadziły kształcenie dla 
rynku pracy odpowiadające zapotrzebowaniu pracodawców w poszczególnych branżach. Mają 
one także pełnić rolę ośrodka certyfikującego na podstawie ustawy o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji.
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Zmianie musi ulec także struktura kształcenia zawodowego. Będzie ona polegała na utworze-
niu dwustopniowej szkoły branżowej. Po ukończeniu I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwali-
fikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Będzie on przygotowa-
ny do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie 
średnie zawodowe i dyplom technika. Absolwent szkoły branżowej II stopnia z tytułem technika 
może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach za-
wodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika. Co najmniej 50% zajęć w szkole branżowej 
będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe. W proponowanej strukturze pozostaje technikum 
działające na dotychczasowych zasadach z maturą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (www.men.gov.pl, 27.06.2016).

Z danych GUS wynika bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych, na-
tomiast istnieje nadpodaż absolwentów z wyższym i średnim wykształceniem, którzy bardzo częs-
to przekwalifikowują się bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Sytuacja ta wynika m.in. z niesku-
tecznego doradztwa zawodowego. Dlatego MEN proponuje rozwiązania polegające na:

 – wprowadzeniu ramowych programów doradztwa zawodowego,
 – uwzględnieniu tematyki doradztwa w podstawie programowej na każdym etapie edukacji,
 – obowiązku badania predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem ścieżki kształce-

nia w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Jedną z barier w dostosowaniu edukacji do rynku pracy jest brak systemu kształcenia kadry 

nauczycielskiej do nauczania zawodowego.
W ramach zmian dotyczących kształcenia zawodowego resort edukacji proponuje utworzenie 

FREZ, którego celem będzie finansowanie m.in.: doposażania szkół i centrów kształcenia prak-
tycznego w nowoczesną bazę technodydaktyczną, rozbudowy sieci centrów kształcenia praktycz-
nego, kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, staży dla nauczycieli kształ-
cenia zawodowego w celu uaktualniania wiedzy i umiejętności, dodatków motywacyjnych dla 
nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkole, w centrum kształcenia praktyczne-
go, dodatkowych uprawnień branżowych dla uczniów szkół zawodowych, doradztwa zawodowe-
go. Źródłem finansowanie FREZ mogłoby być środki z Funduszu Pracy, Spółek Skarbu Państwa, 
składek od zrzeszonych przedsiębiorców (www. Men.gov.pl, 27.06.2016).

Jak wskazuje raport Ministerstwa Sportu i Turystyki dla branży hotelarsko-gastronomiczno-
-turystycznej, należy uwzględnić głównie zaangażowanie branży, w tym w szczególności praco-
dawców, w kształcenie zawodowe kadr (współpraca ze szkolnictwem zawodowym w obszarze 
nauki zawodu), ponieważ z badań wynika, że największe jest zapotrzebowanie pracodawców na 
absolwentów szkolnictwa zawodowego. Niezbędne jest wprowadzenie do egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje w zawodzie sprawdzenia umiejętności posługiwania się językiem obcym jako 
kluczową dla pracodawców kompetencję wymaganą w sektorze HOGATUR. Należy jednocześnie 
upowszechniać wiedzę wśród branży na temat szkolnictwa zawodowego, w tym wyodrębnionych 
kwalifikacji zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (MSiT, 2016, 
s. 23–24).
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Podsumowanie

Kształcenie przyszłych pracowników branży hotelarskiej to proces niezwykle skomplikowany 
i złożony. Przyszły hotelarz poza przyswojeniem zagadnień określonych podstawą programową 
dla kształcenia ogólnego musi opanować wiele zagadnień związanych ze specyfiką zawodu. Treść 
kształcenia zawodowego to nie tylko wiedza teoretycznym, lecz również nieodzowne umiejętno-
ści o charakterze praktycznym. Tylko zdolność do połączenia teorii z praktyką pozwala zdobyć 
określone kompetencji zawodowe. Dlatego tak ważne jest stwarzanie uczniowi okazji do jak naj-
częstszego praktycznego działania, a także współpraca z organizacjami i przedsiębiorcami, którzy 
umożliwią osobie uczącej się odbycie praktyk, szkoleń i staży na najwyższym możliwym poziomie.

W Polsce przeprowadzana jest reforma szkolnictwa zawodowego. Od 2013 r. egzaminy po-
twierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w nowej formule. Nieustannie trwają pracę 
nad Polskimi Ramami Kwalifikacji, w tym nad Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 
oraz ich odniesieniem do Europejskich Ram Kwalifikacji. Ponadto stoimy przed kolejnymi zmia-
nami w średnim szkolnictwie zawodowym zapowiadanym przez MEN. Wszystkim działaniom 
przyświeca jeden główny cel, a mianowicie sprawienie, by absolwent polskich szkół, w tym rów-
nież szkół hotelarskich, wykazywał się dużym profesjonalizmem, który pozwoli mu być konku-
rencyjnym na europejskim rynku pracy oraz otworzy możliwości rozwoju zawodowego oraz oso-
bistego w kraju i za granicą.
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Abstract Analysis and the assessment of the process of educating hotel staffs on the level of the upper 
secondary school and the higher education are a purpose of this study.
In the publication they made analysis of the system of the vocational education in Poland both on 
the average as well as higher level about the practical profile. Examples of system terminations 
were given in European countries so as Germany, England, Denmark. The best hotel training 
schools were also presented from behind border, among others Ecole Hoteliere de Lausanne from 
Switzerland. In twenty-four hours of the transformation in the vocational education it is impossible 
not to mention Polish Frames of Qualifications and the way in which they are functioning with 
reference to the European Qualifications Framework.
In drawing up in detail they discussed issues concerning the programme new basis for the vocational 
training, including legal grounds of for her passing and functioning and correlations with the 
programme base of the general education.
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Streszczenie  Celem pracy jest ocena przydatności metody mystery shopping (MS) w badaniu jakości 
produktów i usług turystycznych. W artykule wskazano na zalety i wady tej metody oraz 
jej dotychczasowe wykorzystanie udokumentowane w literaturze fachowej z zakresu 
turystyki. Badania MS najczęściej stosowane były dla oceny jakości usług hotelarskich, 
gastronomicznych, informacji turystycznej oraz w muzeach i atrakcjach turystycznych. 
W artykule opisano wykorzystanie MS w ocenie jakości usług świadczonych przez geo-
termalne kąpielisko w Białce Tatrzańskiej. Wyniki badania mogą okazać się pomocne 
w poprawie jakości usług oferowanych przez podobne obiekty, zwłaszcza odnośnie do 
relacji personel–klient, co przekładać się będzie na większą satysfakcję gości.

Wprowadzenie

Jakość w sferze usług zaczyna być obecnie przedmiotem wzmożonego zainteresowania zarówno 
w rozważaniach teoretycznych, jak i w praktyce. Badanie jakości usług nie znajduje przeważnie 
przełożenia na opracowywanie strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw usługowych. 
Kadra zarządzająca większości z nich pomimo wdrożenia znormalizowanego systemu zarządza-
nia jakością (np. ISO 9001) nie przeprowadza badań wpływu poprawy jakości usług na zwiększe-
nie przewagi konkurencyjnej firmy. Ponadto nie podejmuje się próby określenia czynników de-
cydujących o wyborze danego usługodawcy przez klienta, indywidualnego lub instytucjonalnego 
(Stoma, 2012, s. 8).

Jakość usług definiowana jest najczęściej jako stopień spełnienia oczekiwań klientów co do 
poziomu oferowanych usług. Jako wymiary jakości usługi wymienia się odpowiedzialność, kom-
petencje, uprzejmość, komunikatywność, wiarygodność, bezpieczeństwo i zrozumienie (Juran, 
1962). Innymi słowy – dostarczanie wysokiej jakości usług oznacza dostosowanie ich do oczekiwań  
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klientów. Pojęcie jakości Juran utożsamia więc z przydatnością użytkową, co w konsekwencji 
powoduje umieszczenie klienta w centrum procesu kształtowania jakości.

Należy zgodzić się z twierdzeniem, że oceniającym jakość danej usługi jest zawsze jej nabyw-
ca, który często kieruje się przesłankami nie tylko skrajnie subiektywnymi, lecz także nieracjonal-
nymi. Parasuraman, Zeithaml, Berry (1980) jakość usługi definiują jako zdolność do zaspokajania 
potrzeb klientów, a więc realizację spełniającą lub przekraczającą oczekiwania nabywcy. Usługa 
ma odpowiednią jakość, jeśli została wykonana co najmniej zgodnie z oczekiwaniami konkretnego 
nabywcy. Jakość usług wynika więc ze zdolności firmy do spełnienia oczekiwań klienta lub nawet 
ich przewyższenia. Miarą tej zdolności jest faktyczna jakość usługi. Jest ona również określana 
jako suma cech produktu lub usługi decydująca o zdolności danego wyrobu (usługi) do zaspokoje-
nia określonych potrzeb. Parasuraman i in. (1985) zidentyfikowali szereg luk (niezgodności) istnie-
jących pomiędzy percepcją usług przez klientów a świadczeniem ich przez usługodawców. Luki te 
mogą być główną przeszkodą w świadczeniu klientom usług na oczekiwanym przez nich poziomie.

W polskiej literaturze z zakresu turystyki jakość usług turystycznych traktowana jest jako 
kategoria interdyscyplinarna – subiektywna i relatywna, oznacza ona zgodność cech dobra albo 
usługi turystycznej z wymaganiami i oczekiwaniami turystów, płacących za nią określoną cenę 
(Gołembski, 2002; Panasiuk, 2011).

Badanie jakości usług turystycznych

Jakość w turystyce jest integralnym składnikiem procesu tworzenia produktu turystycznego, który 
zaspokaja oczekiwania i potrzeby turystów. W przypadku obiektów takich jak atrakcje turystycz-
ne (np. muzea, zamki i pałace, parki rozrywki, aquaparki) mamy do czynienia z produktem mie-
szanym usługowo-przedmiotowym. Duży udział w nim ma część niedotykalna produktu (intan-
gibles), a więc usługi w recepcji (kasie) przy wejściu do obiektu, na terenie ekspozycji lub części 
właściwej dla danej atrakcji (usługi przewodnickie, instruktorskie, ratownicy, obsługa pilnująca 
ekspozycji itp.), na terenie części gastronomicznej (sprzedaż, kelnerzy), w sklepie z pamiątkami itp. 
Bez wątpienia elementy te mają ogromny wpływ na jakość wrażeń i satysfakcję odwiedzających 
atrakcje turystyczne. Oprócz tego bardzo ważna jest także część dotykalna (tangibles) produktu, 
a więc materiały promocyjne, dostępność obiektu (np. parking), wygląd zewnętrzny i wystrój we-
wnętrzny, a przede wszystkim sedno każdej atrakcji, czyli eksponaty, ich wartość i ranga, sposób 
ich prezentacji i interpretacji w wypadku muzeum, a w aquaparkach czy termach jakość wody, jej 
walory lecznicze, czystość, urządzenia ułatwiające pobyt w obiekcie.

Badania jakości usług w turystyce dotyczyły jak dotąd pomiaru jakości usług biur turystycz-
nych i hoteli (Ekinci, Riley, 2001) czy zachowań konsumentów na rynku turystycznym (Meyer, 
2014). Analizowano także jakość produktu turystycznego regionu (Danaher, Arweiler, 1996). 
Spośród różnych metod oceny jakości usług, obok takich jak np. wieloatrybutowa metoda pomia-
ru, metoda kary–nagrody, metoda Vignette czy SEERVQUAL, wymienić można metodę mystery 
shopping (MS). W literaturze światowej spotkamy przykłady stosowania tej metody w procesie za-
rządzania zasobami ludzkimi w sektorze HORECA (Anderson, Groves, Lengfelder, 2001; Erstadt, 
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1998; Hudson, Snaith, Miller, Hudson, 2001), transporcie – np. londyńskiego metra (Wilson, 
Gutman, 1998) oraz przedsiębiorstwach turystycznych – np. Lunn Poly, operatora grupy Thomson. 
W Polsce metoda MS została aplikowana do badań w turystyce w odniesieniu do jakości usług 
świadczonych w punktach i centrach informacji turystycznej woj. łódzkiego, małopolskiego i war-
mińsko-mazurskiego (Metodologia Mysterycheck…, 2007), gdzie celem była analiza wykorzy-
stania poczty elektronicznej przez centra i punkty informacji turystycznej w procesie pierwszego 
kontaktu z potencjalnym klientem. Metoda MS wykorzystana była także w hotelach i gastrono-
mii (Czuba, Skurzyński, 2003; Dziadkowiec, 2011; Maison, Noga-Bobomilski, 2007; Panasiuk, 
2011) oraz w muzeach Krakowa traktowanych jako atrakcje turystyczne (Kruczek, Szromek 2014). 
Technikę e-mail wykorzystano także w ocenie zarządzania jakością informacji turystycznej w go-
spodarstwach agroturystycznych (Kosmaczewska, 2011).

Zalety i wady metody mystery shopping

Nurt badawczy mystery research, rozumiany jako instrument kontroli jakości, powstał w ubiegłym 
wieku w USA. W odróżnieniu od badań opartych na ankietach, dających oceny z subiektywnej 
perspektywy respondenta, mystery research umożliwia pozyskanie niemal niezafałszowanych 
wyników i jest doskonałym uzupełnieniem dotychczasowych form pomiaru zadowolenia klienta. 
Metoda oferuje wartościowe wyniki w sposób szybki i korzystny cenowo, a stosowana jest w wielu 
odmianach, jak np. test zakupu (mystery shopping), test doradztwa (mystery call), test strony inter-
netowej, test kampanii czy test prezentacji (store check).

Mystery shopping to najczęściej stosowana odmiana mystery research, zwłaszcza w badaniach 
marketingowych, pozwala bowiem na mierzenie elementów zarówno ilościowych, jak i jakościo-
wych. Z powodzeniem może być stosowana w ocenie jakości produktu turystycznego lub usług tu-
rystycznych, do badania usługi świadczonej przez obiekt turystyczny (atrakcje, przedsiębiorstwo, 
hotel), jej spójności z założeniami placówki, jakości oraz zgodności z obowiązującymi standar-
dami wewnętrznymi. Mystery shopping pozwala ocenić, zdiagnozować i zoptymalizować jakość 
usług m.in. w hotelach, sklepach, restauracjach oraz atrakcjach turystycznych. To dyskretna i pro-
fesjonalna forma oceny obsługi w interakcjach pomiędzy klientem a obsługą. Tajemniczy klient 
(audytor) ma bowiem prowadzić badania bez przyciągania uwagi lub wymuszania na obsłudze 
innego lub specjalnego w porównaniu z innymi klientami traktowania.

Wyniki badania są rejestrowane natychmiast po zakończeniu i mogą zostać niezwłocznie prze-
kazane kierownictwu obiektu. Zaletą metody jest łatwość powtarzania badań – dany obiekt może 
być odwiedzany przez audytorów wielokrotnie, co pozwala nie tylko na ocenę jakości świadczo-
nych usług, lecz także na monitorowanie jej zmian. Audytorzy oceniający interakcję z pracowni-
kami zauważają wszystkie sytuacje, które mogą powodować niezadowolenie klientów.

Duży stopień obiektywności zapewnia wybór odpowiednich audytorów (którzy powinni przy-
pominać przeciętnych klientów odwiedzających badaną placówkę), zdefiniowanie obiektywnych, 
merytorycznych treści testu i jego scenariusza oraz przeprowadzenie kilku pomiarów. Ważnym 
elementem badań MS jest stworzenie odpowiedniego kwestionariusza, który ma pomóc audyto-
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rowi w precyzyjnym, szczegółowym i niesubiektywnym rejestrowania faktów oraz umożliwić 
zapisanie indywidualnych uwag audytora. Etap ten z perspektywy skuteczności metody MS jest 
najtrudniejszy – błędnie skonstruowana ankieta może zniweczyć działania najlepszego nawet au-
dytora.

Do wad metody MS można zaliczyć znaczną pracochłonność w przygotowaniu badania, jak 
i konieczność dużej staranności w wyborze odpowiedniego audytora. Nie da się również wyklu-
czyć w pełni wpływu audytorów na wyniki badania. Mimo dużych starań w zakresie ich wyboru 
i szkoleń mogą oni subiektywnie oceniać badane elementy, co nie zawsze w pełni odzwierciedla 
opinie rzeczywistych klientów.

Terma Białka

Od pierwszej dekady XXI w. obserwujemy zwiększone zainteresowanie wykorzystaniem wód 
geotermalnych w celach rekreacyjnych, w odpowiedzi na które powstają nowe aquaparki i kąpieli-
ska termalne. Poza częścią rekreacyjną obiekty tego typu często oferują także usługi uzupełniające, 
takie jak gastronomia, zakwaterowanie, strefy biznesowe, spa i tym podobne.

Jednym z takich ośrodków jest Terma Białka w Białce Tatrzańskiej, otwarta w 2011 r. Cały 
kompleks liczy 8580 m² powierzchni użytkowej (w tym 1383 m² powierzchni basenowej). Woda 
termalna w Białce Tatrzańskiej wydobywana jest z głębokości 2340 m, temperatura wody na wy-
pływie osiąga 73°C, wydajność złoża oceniana jest na 38 m3/h, a wskaźnik mineralizacji ma war-
tość 1,79 g/dm3 (Kruczek, 2016, s. 168). Woda w nieckach basenowych ma temperaturę 34–40°C. 
Skład fizykochemiczny, niska kwasowość, podwyższona ogólna twardość wody, wysoki stopień 
mineralizacji pierwiastkowej oraz znikoma zawartość składników organicznych wskazują na war-
tości lecznicze i rehabilitacyjne. Głównymi składnikami wody termalnej w Termie Białka są: wapń 
(Ca), magnez (Mg), żelazo (Fe), siarka (S), chlor (Cl), mangan (Mn), sód (Na), potas (K), lit (Li), 
miedź (Cu), cynk (Zn), krzem (Si). Pierwiastki te wchłaniane w trakcie kąpieli korzystnie wpływają 
na organizm człowieka i jego kondycję fizyczną, odgrywają ważną rolę w profilaktyce różnych cho-
rób oraz przyśpieszają proces rekonwalescencji po wielu zabiegach czy schorzeniach.

Inwestorem kąpieliska termalnego Bania jest Józef Dziubasik z grupą kilkunastu prywat-
nych inwestorów, w większości związanych z uruchomioną wcześniej stacją narciarską Kotelnica 
Białczańska. Całościowy koszt inwestycji wyniósł ok. 80 mln zł (bez części hotelowo-konferen-
cyjnej), w tym także koszty odwiertu w wysokości ok. 9 mln zł. Na budowę kąpieliska pozyskano 
środki UE w wysokości 19,8 mln zł. Większość nakładów została pokryta z kredytów komercyj-
nych oraz wkładu własnego udziałowców.

Park wodny podzielony został na trzy strefy:
 – saunarium (z 5 saunami i 3 nieckami basenowymi),
 – rekreacyjną (z 4 nieckami basenowymi i atrakcjami wodnymi),
 – rozrywkową (z 3 nieckami ze sztuczną falą, rwącą rzeką, grotą, brodzikiem, placem zabaw 

dla dzieci, zjeżdżalniami i piaskową plażą).
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Do elementów, które wyróżniają kompleks spośród innych ośrodków tego typu, należą m.in. 
dach pokryty naturalną zielenią, nawiązujący do krajobrazu Podhala, a także wykorzystanie wód 
geotermalnych do celów grzewczych jako jedynego źródła ciepła. Terma Białka to przykład do-
brze zoptymalizowanej inwestycji. Ośrodek geotermalny tej wielkości w ciągu pierwszego pół 
roku działalności (od 15 czerwca do 31 grudnia 2011 r.) miał 400 tys. klientów, a w latach następ-
nych przy podobnym ruchu obsługuje 600–700 tys. gości, przy cenach biletów przekraczających 
40 zł za 2,5 godziny pobytu. Największy ruch jest w sierpniu i lipcu. W sezonie zimowym fre-
kwencja odwiedzających ogranicza się do osób korzystających ze stacji narciarskiej i gości hotelu. 
Zainteresowanie ze strony miejscowej ludności, pomimo promocyjnych cen, okazuje się stosun-
kowo niewielkie.

Terma Białka została wyposażona w 1700 szafek, a dziennie w szczycie sezonu obsługuje 
maksymalnie 5 tys. klientów. Jest to możliwe nie tylko dzięki rotacji klientów (polityka cenowa 
motywuje do pobytu nie dłuższego niż 2,5 godz.). Część gości w szczycie sezonu korzysta z plaży 
trawiastej i tam przechowuje swoje rzeczy. Ponadto rodziny wykorzystują mniej szafek niż poje-
dyncze osoby. Maksymalne obłożenie poza szczytem sezonu miało miejsce w dniach, w których 
bilety wstępu były oferowane na serwisie www.grupon.pl.

Interesujące są doświadczenia Termy Białka w funkcjonowaniu spa oraz saunarium. Okazuje 
się, że w bilansie finansowym są one właściwie nieistotne, służą raczej jako uzupełnienie ciekawej 
oferty i nie są w stanie same się finansować. Lokalni mieszkańcy, którzy generują pewien ruch 
w okresach pomiędzy sezonami, w bardzo ograniczonym stopniu zainteresowani są saunami z po-
wodu obowiązkowej strefy nagości, wynikającej m.in. z powodów higieniczno-eksploatacyjnych.

Na podstawie badań oczekiwań klientów zrealizowano inwestycje uzupełniające i rozszerza-
jące ofertę. W 2012 r. ukończono przylegający bezpośrednio do term hotel w standardzie cztero-
gwiazdkowym wraz z zapleczem konferencyjnym. Planuje się także budowę boiska do siatkówki 
plażowej, basen zwykły zewnętrzny, infrastrukturę dla dzieci, niecki rekreacyjne zewnętrzne na-
pełniane wodą mineralną.

Białka Tatrzańska jest najszybciej rozwijającą się miejscowością Podhala. Coraz śmielej dąży 
do bycia drugą obok Zakopanego stolicą Tatr i ulubionym miejscem narciarzy wybierających pol-
skie stoki. Wszystko za sprawą dobrego zaplecza narciarskiego, nowoczesnych wyciągów i za-
dbanych tras oraz bogatej bazy noclegowej dostosowanej do różnych możliwości finansowych. 
Otwarcie w 2011 r. kąpieliska termalnego wzmocniło pozycję Białki Tatrzańskiej. W 2012 r. ter-
my dostały wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej, otrzymując certyfikat w kategorii 

„Najlepszy produkt turystyczny roku”. Termy są jedną z największych inwestycji w regionie, dzię-
ki której zatrudnienie znalazło blisko 200 osób. Zmiana nazwy z Termy Bania na Termę Białka 
to działania rebrandingowe. Nowa nazwa ma pokreślić związek inwestycji z Białką Tatrzańską, 
a tym samym zwiększyć rozpoznawalność tej podhalańskiej wsi.
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Badania jakości usług w Termie Białka metodą mystery shopping

Celem badań była ocena jakości usług świadczonych w geotermalnym kąpielisku Terma Białka, 
traktowanym jako markowy produkt turystyczny. Celem pośrednim natomiast było uzyskanie od-
powiedzi na pytanie, czy metoda mystery shopping sprawdza się w monitorowaniu jakości usług 
w tego typu obiektach.

Badania zostały przeprowadzone w 2016 r., do obiektu w różnych terminach (2.04.2016, 
19.05.2016, 28.05.2016) weszło kolejno siedmiu tajemniczych klientów, którzy nie wzbudzając po-
dejrzeń i nie przyznając się do swojej misji, oceniali atrakcyjność obiektu oraz jakość usług. Wśród 
tajemniczych klientów było 3 mężczyzn i 4 kobiety, w przedziale wiekowym 23–50 lat; wszyscy 
z wykształceniem wyższym i znający metodę mystery shopping w teorii i praktyce. Każdy bada-
jący odwiedził Termy tylko raz. Następnie audytorzy wypełnili kwestionariusz oceny, skonstru-
owany specjalnie na potrzeby badań i dostosowany dla tego obiektu i jego specyfiki. Składał się on 
z 41 elementów posegregowanych na 10 grup tematycznych, do których należą: dojazd i otoczenie 
(składające się z 3 elementów składowych), budynek i wnętrze (7 elementów), obsługa i personel 
(4 elementy), strefa basenów (5 elementów), saunarium (4 elementy), gastronomia (5 elementów), 
sklep (4 elementy), szatnie (3 elementy), toalety (2 elementy) i promocja obiektu (4 elementy). 
Tajemniczy klienci musieli ocenić podane komponenty w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniż-
szą wartość i niezadowolenie z jakości, a 5 wartość najwyższą i pełną satysfakcję.

Na etapie opracowywania badań dla każdego ocenianego elementu obliczona została średnia 
z wszystkich ocen przyznanych przez siedmiu oceniających. Następnie wyliczona została średnia 
dla każdej z dziesięciu grup tematycznych, a także średnia ocena obiektu z ocen cząstkowych 
przydzielonych przez każdego klienta w całym badaniu.

Rysunek 1. Średnie ocen uzyskane za poszczególne elementy w przeprowadzonych badaniach 

Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 1 przedstawiono średnie ocen uzyskane w przeprowadzonych badaniach dla po-
szczególnych kategorii. Wahają się one od wartości x = 3,8, którą uzyskała grupa „sklep”, do x = 
4,7, osiągniętej przez „dojazd i otoczenie”. Po zestawieniu przedstawionych średnich i podzieleniu 
ich na 10 części składowych uzyskano uśrednioną ocenę jakości usług świadczonych w Termie 
Białka, która wyniosła x = 4,28, czyli plasuje się na poziomie dobrym.

Dojazd i otoczenie

Grupa „dojazd i otoczenie” składa się z trzech elementów: oceniano łatwość dojazdu i czytelność 
oznakowania, pierwsze wrażenie i estetykę utrzymania obiektu oraz wielkość parkingu dostoso-
waną na potrzeby obiektu i jego odległość od budynku. Kategoria ta została oceniona najwyżej 
w całym badaniu (x = 4,7). Najniższą ocenę w tej grupie uzyskała łatwość dojazdu i czytelność 
oznakowania (x = 4,3) z racji nie dość dobrego oznakowania już w samej Białce i małej liczby dro-
gowskazów kierujących do obiektu.

Pozostałe dwa elementy uzyskały taką samą średnią (x = 4,9), która jest tym samym najwyższą 
w kategorii. Pierwsze wrażenie i estetyka utrzymania obiektu według ankietujących są niemalże 
bez zarzutu, zewnętrzna bryła budynku oraz jego otoczenie są przyjemne i budzą pozytywne od-
czucia. Wielkość parkingu dostosowana jest na potrzeby obiektu, audytorzy nie mieli trudności ze 
znalezieniem na nim wolnego miejsca, a jego odległość od budynku jest niedaleka, więc jej prze-
mierzenie z bagażami kąpielowymi nawet dla całej rodziny według audytorów nie jest uciążliwe.

Budynek i wnętrze

Druga grupa elementów ocenianych w kwestionariuszu to „budynek i wnętrze”. Sprawdzano naj-
pierw, czy budynek jest zadbany i zachęca do wejścia; element ten jako jedyny w całym badaniu 
otrzymał 100% ocen bardzo dobrych od wszystkich uczestników badania (x = 5,0). Oryginalność 
konstrukcji oraz dobre oznakowanie wejścia również zostały wysoko ocenione (x = 4,6). Godziny 
otwarcia obiektu podane na drzwiach uzyskały ocenę niższą (x = 4,0), ponieważ są mało widoczne 
przy rozsuniętych podczas wchodzenia drzwiach obiektu. Wystrój holu i standard jego utrzymania 
nie wzbudziły zastrzeżeń (x = 4,7), w przeciwieństwie jednak do podawania informacji w różnych 
językach. Ważne informacje oraz przede wszystkim ostrzeżenia, zwłaszcza w strefach basenów, 
podawane są wyłącznie w języku polskim, co zdaniem wszystkich uczestników badania jest du-
żym niedopatrzeniem, w związku z czym uzyskało bardzo niską średnią (x = 2,6). Aktualność 
informacji otrzymała wynik x = 4,3.

Uśredniona ocena wyniosła x = 4,3, a graficzną wersję opisanych wyników przedstawiono na 
rysunku 2.



54 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (38) 2017 

Zygmunt Kruczek, Kinga Cieszkowska

Rysunek 2. Średnie oceny uzyskane za poszczególne elementy w kategorii „budynek i wnętrze”

Źródło: opracowanie własne.

Obsługa i personel

Podczas oceniania personelu zatrudnionego w obiekcie sprawdzona została m.in. znajomość ję-
zyków obcych, która mogłaby być nieco lepsza (x = 4,0). Profesjonalizm i dbałość o klienta oraz 
miłe powitanie, uśmiech podczas obsługi i chęć pomocy oceniono na tym samym poziomie (x = 
4,3), podobnie jak rzetelność informacji udzielanych przy zakupie biletu (x = 4,4). Ogólna ocena 
również była na podobnym poziomie i wyniosła x = 4,3 (rys. 3).

Rysunek 3. Średnie oceny uzyskane za poszczególne elementy w kategorii „obsługa i personel”

Źródło: opracowanie własne.

Strefa basenów

Ocena „strefy basenów” obejmowała zarówno strefę zabawy, jak i strefę relaksu. Tajemniczy 
klienci sprawdzali czystość i temperaturę wody, z których byli bardzo zadowoleni (x = 4,9); woda 
była ciepła i czysta, a według ich relacji pobyt w niej przyjemny. Równie pozytywnie (x = 4,9) 
ocenili czystość plaż zewnętrznych. Nad bezpieczeństwem gości czuwali ratownicy, których pra-

 

0
1
2
3
4
5

Budynek zadbany,
zachęcający do wejścia…

Oryginalność konstrukcji
budynku (4,6)

Dobrze oznbakowane
wejście (4,6)

Godziny otwarcia obiektu
podane na drzwiach (4,0)

Wystrój holu i standard
utrzymania (4,7)

Informacje podane w
różnych językach (2,6)

Aktualnośc informacji
(4,3)

Budynek i wnętrze

 

1
2
3
4
5

Znajomośc języków
obcych (4,0)

Profesjonalizm, dbałość o
klienta (4,3)

Miłe powitanie, uśmiech,
chęć pomocy (4,3)

Rzetelność informacji
udzielanych przy zakupie

biletu wstępu (ceny,…

Obsługa / personel



55Problemy rynku usług turystycznych

Możliwości zastosowania metody mystery shopping w ocenie jakości usług turystycznych. studium przypadku – termy w Białce Tatrzańskiej

cę ankietujący oszacowali na x = 4,4. Przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych wypadło 
nieco gorzej, ale wciąż na poziomie dobrym (x = 4,1). Ogólny stopień zadowolenia podany w kwe-
stionariuszach był niemal stuprocentowy (x = 4,9). Opisane wyniki przedstawiono na rysunku 4. 
Uśredniona ocena dla tej kategorii wypadła bardzo wysoko (x = 4,6).

Rysunek 4. Średnie oceny uzyskane za poszczególne elementy w kategorii „strefa basenów”

Źródło: opracowanie własne.

Saunarium

Podczas pobytu w strefie „saunarium” tajemniczy klienci zwracali uwagę na czystość pomiesz-
czeń, do której nie mieli żadnych zarzutów (x = 4,9), oraz odpowiednią temperaturę i obecność 
wody do schładzania, również dobrze ocenioną (x = 4,6). Atrakcyjność rytuałów saunowych zosta-
ła oceniona na poziomie dobrym (x = 4,0), natomiast najniższą notę otrzymał podpunkt mówiący 
o stopniu zadowolenia z pobytu w saunarium (x = 3,3). Wynika to z narzuconej w większości po-
mieszczeń zasady nagości, która obowiązuje w tej strefie, a która u większości audytorów – i nie 
tylko, bo także wśród innych gości obiektu – budziła skrępowanie. Fakt ten powoduje, że nie każdy 
może czuć się w takiej sytuacji komfortowo.

Gastronomia

„Gastronomia” oceniana była przez pryzmat pięciu czynników przedstawionych na rysunku 5. 
Pierwszym z nich była czystość pomieszczeń i mebli w restauracjach (x = 4,6); sale oraz krzesła 
i stoły, na których spożywa się posiłki, były czyste i utrzymane w porządku. Drugim ocenianym 
elementem były wystrój i estetyka, które także zostały dobrze ocenione (x = 4,3). Kolejnymi pod-
punktami poddanymi ocenie była jakość potraw (x = 4,0) i stosunek ceny do jakości (x = 3,1). O ile 
jakość potraw nie budziła zastrzeżeń, bo jedzenie serwowane w tamtejszych restauracjach jest 
smaczne, o tyle stosunek jakości do ceny nie spotkał się z aprobatą ankietujących, którzy uznali 
ceny widniejące na kartach za zbyt wysokie. Profesjonalizm i miłe podejście obsługi do klienta 
ocenione zostały raczej pozytywnie (x = 4,3). Uśredniona ocena kategorii „gastronomia” wyniosła 
x = 4,1.
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Rysunek 5. Średnie oceny uzyskane za poszczególne elementy w kategorii „gastronomia”

Źródło: opracowanie własne.

Sklep

„Sklep” jest podgrupą, która w badaniu wypadła najsłabiej i jako jedyna uzyskała ogólną średnią 
ocenę poniżej dobrej (x = 3,8). Nieodpowiednie według oceniających jest umiejscowienie (x = 3,3). 
Sklep znajduje się bowiem w holu głównym, poza strefą basenów, co sprawia, że jeżeli odwiedzają-
cy zapomni czegoś, co chciałby w nim zakupić, a zorientuje się dopiero w szatni, to już nie będzie 
mógł po to wrócić. Ekspozycja towaru i informacje o cenach także nie zostały za wysoko ocenione 
(x = 3,7). Zgodność asortymentu z tematyką oraz profesjonalizm i miłe podejście obsługi zostały 
sklasyfikowane na poziomie dobrym (x = 4,0 i x = 4,1).

Szatnie

W kategorii „szatnie” oceniający brali pod uwagę czystość pomieszczenia, dostępność szafek 
oraz sprawność suszarek do włosów. Wszystkie oceny wykraczały poza poziom dobry; czystość 
(x = 4,4) była zadowalająca, z dostępnością szafek również nie było kłopotu (x = 4,7) – żadnemu 
z oceniających nie zdarzyło się nie znaleźć dla siebie wolnej szafki. Sprawność suszarek do wło-
sów również nie budziła zastrzeżeń (x = 4,4); zdaniem audytorów, głównie płci żeńskiej, mogłyby 
mieć one jedynie większą moc, by szybciej wysuszyć włosy przed opuszczeniem obiektu. Ogółem 
kategoria otrzymała średnią ocenę x = 4,5.

Toalety

Oceniano dwa elementy w kategorii „toalety”: czystość (x = 4,3) i przystosowanie dla osób nie-
pełnosprawnych (x = 4,1). Nie wszystkie kabiny wyposażone były w usprawnienia dla niepeł-
nosprawnych, a czystość łazienek nie zawsze była nieskazitelna – zdarzało się, że podłogi były 
bardzo mokre i tym samym śliskie. Liczba i dostępność toalet (o które pytanie co prawda nie padło 
w kwestionariuszu, ale zostało doprecyzowane po zakończeniu badania) ocenione zostały jako 
zdecydowanie wystarczające. Ogólna średnia dla tej grupy wyniosła x = 4,2.
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Promocja obiektu

Kategoria „promocja obiektu” ogółem uzyskała ocenę na poziomie dobrym (x = 4,1). Audytorzy 
analizowali cztery zagadnienia. Pierwszym z nich były ulotki i broszury informacyjne o obiekcie 
i jego ofercie, również w językach obcych. Kategoria ta nie została oceniona najlepiej (x = 3,7), 
ulotek nie było bowiem za wiele, podobnie zresztą sytuacja wyglądała z ich dostępnością w ję-
zykach obcych.

Posiadanie przez obiekt strony internetowej zostało ocenione wysoko (x = 4,7), a jej czytelność, 
przejrzystość i funkcjonalność oraz dostępność w językach obcych oceniono na poziomie dobrym 
(x = 4,1), ponieważ zdaniem trojga z badających strona jest zbyt interaktywna i przez to mało 
przejrzysta. Przed modernizacją, która nastąpiła w maju 2016 r., czyli w okresie przeprowadzania 
badań, witryna dostępna była w dwóch językach obcych.

Promocja obiektu w mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz na billboardach i tym 
podobnych została oceniona dobrze (x = 4,0). Zauważalne są reklamy Term w Internecie oraz na 
portalach społecznościowych, spotyka się również plakaty na pojazdach komunikacji miejskiej 
reklamujące obiekt, a na drodze w kierunku Zakopanego widnieją billboardy zapraszające do sko-
rzystania z jego usług.

Warto dodać, że oceny poszczególnych audytorów różniły się, co wynika zarówno z terminu 
pomiaru (weekend – dzień powszedni), jak i osobowych uwarunkowań tajemniczych klientów. 
Maksymalna liczba punktów, jaką można było przyznać w kwestionariuszu, to 205, najniższa 
ocena, jaką przyznał tajemniczy klient, to 154 pkt, najwyższa natomiast – 193 pkt. Pozostałe noty 
przedstawiały się następująco; dwie w przedziale od 160 do 170 (164 i 166 pkt), jedna w przedziale 
od 170 do 180 (176 pkt) i dwie w przedziale od 180 do 190 (184 i 185 pkt).

Średnia wyciągnięta z ocen końcowych siedmiorga tajemniczych klientów wynosi 174,6 pkt. 
W przeliczeniu na wartość procentową jest to 85,2. Średnia ocen wyciągnięta ze średnich dla po-
szczególnych kategorii wyniosłą 4,28.

Podsumowanie 

Terma Białka jest bardzo dobrym przykładem nowej atrakcji turystycznej w regionie małopol-
skim. Obiekt jest nie tylko znakomitym uzupełnieniem oferty turystycznej, jaką proponuje 
Białka Tatrzańska, lecz także stanowi nową, samoistną atrakcją turystyczną na obszarze Podhala. 
Otoczenie obiektu, czyli sama Białka Tatrzańska, również jest atrakcyjne. Latem zażyć można 
relaksu nad Białką, która jest jedną z najczystszych rzek na całym Podhalu, a zimą skorzystać 
z bogatej oferty narciarskiej.

Przeprowadzone badania dowodzą, że usługi świadczone w obiekcie są dobrej, a nawet po-
wyżej dobrej jakości. Średnia z ocen przyznanych przez tajemniczych klientów w przeprowadzo-
nym badaniu wyniosła 174,6 pkt na 205 możliwych do uzyskania, co w przeliczeniu daje 85,2%. 
Najlepsze oceny uzyskała kategoria „dojazd i otoczenie” (x = 4,7), najniższe natomiast „sklep” 
(x = 3,8).
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Podczas przeprowadzania badań wszyscy audytorzy stwierdzili i ujęli w uwagach dodatko-
wych coraz większe nastawienie obiektu na rodziny z dziećmi i stopniowe podporządkowywanie 
obiektu najmłodszym gościom. Świadczy o tym m.in. nowa strefa dziecięca powstała w sezonie 
2016. Poszerzanie oferty dla najliczniejszej prawdopodobnie grupy gości obiektu, czyli rodzin, 
nie jest niczym złym, wszak strefa zabawy przeznaczona jest właśnie dla tego grona odbiorców. 
Jednak audytorzy badania zwrócili uwagę na fakt, że dzieci zaczynają dominować w obiekcie, 
mając też wstęp do strefy relaksu, co z kolei zaburza jej relaksacyjny, wypoczynkowy i przede 
wszystkim cichy charakter.

Wysoko oceniane są białczańskie termy również w innych badaniach. W rekomendacjach re-
cenzentów portalu TripAdvisor uzyskały ponad 50% ocen „doskonałe” i jedną trzecią ocen „bar-
dzo dobre” (pl.tripadvisor.com). W 2014 r. termy zwyciężyły w rankingu ośrodków termalnych 
i uzyskały certyfikat jakości przyznany przez TripAdvisor za wysoki poziom obsługi gości udoku-
mentowany pozytywnymi recenzjami klientów. W rankingu ekspertów Instytutu Rozwoju Miast 
Terma Białka wygrała rywalizację z wszystkimi kąpieliskami termalnymi w Polsce i na Słowacji 
(Dej, Huculak, Jarczewski, 2013).

Przeprowadzone badania w białczańskich termach dowodzą, że metoda mystery shopping 
może być z powodzeniem wykorzystania do monitorowania jakości usług turystycznych, powinna 
być częściej stosowana przez gestorów obiektów jako stosunkowo prosta i tania, umożliwiająca 
szybkie działania naprawcze w wypadku identyfikacji słabych stron świadczonych usług. 
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF METHOD OF MYSTERY SHOPPING 
IN THE ASSESSMENT OF QUALITY OF TOURIST. CASE STUDY  
– TERMY IN BIALKA TATRZANSKA
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Abstract The aim of the study was to evaluate the usefulness of the method of Mystery Shopping (MS) in the 
evaluating of the quality of tourism products and services. The article pointed out the advantages 
and disadvantages of this method and its current application documented in the literature in the 
field of tourism. Research with MS frequently been used to assess the quality of hotel services, 
tourist information, museums and tourist attractions. The article describes the use of this method 
for assessing the quality of services provided by a geothermal Baths in Białka Tatrzańska. The 
results of the study could be helpful in improving the quality of services offered by similar objects, 
and in particular as regards relations between the staff – client, which will translate into greater 
satisfaction of guests.
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Słowa kluczowe  społeczna odpowiedzialność uczelni, kształtowanie postaw, kształcenie kadr dla 
turystyki

Streszczenie  Współczesne uczelnie ze względu na zmiany zachodzące w ich otoczeniu coraz częściej 
w swojej działalności upodabniają się do organizacji biznesowych. Podobnie jak przed-
siębiorstwa zaczynają sobie zdawać sprawę ze znaczenia, jakie dla ich efektywnego 
funkcjonowania ma idea społecznej odpowiedzialności. Najbardziej bezpośrednimi in-
teresariuszami szkół wyższych są studenci, których należy przygotować do odnalezienia 
się na rynku pracy.

 W artykule dokonano krótkiej analizy problematyki społecznej odpowiedzialności 
uczelni oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów kierun-
ków turystyka i rekreacja oraz turystyka przyrodnicza Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Badania dotyczyły zachowań pracowników uczelni, które mogą wpływać 
na kształtowanie etycznych i społecznie pożądanych postaw studentów.

Wprowadzenie

Odpowiedzialność społeczna uważana jest za jedno z największych wyzwań XXI w. i odgrywa 
coraz większą rolę w funkcjonowaniu wielu organizacji. Jest zagadnieniem szeroko dyskutowa-
nym (Carroll, 1974, 1991; Epstein, Roy, 2001; Friedman, 1970) i badanym (Dahlsrud, 2008; Heslin, 
Ochoa, 2008). Może być rozumiana m.in. jako podejmowanie i realizacja zobowiązań o charakte-
rze ekonomicznym, prawnym, etycznym i uznaniowym nakładanych na organizację przez strony 
zaangażowane w jej działalność (Maignan, Ferrell, Hult, 1999, s. 455–469) lub też jako uwzględ-
nianie w podejmowanej przez nią działalności oczekiwań o wspomnianym charakterze, jakie spo-
łeczeństwo ma wobec organizacji w danym momencie (Carroll, 1979, s. 497–505).
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W kontekście definicji i teoretycznych rozważań literaturowych pojęcie odpowiedzialności 
społecznej wydaje się być zarezerwowane przede wszystkim dla środowiska biznesu i przedsię-
biorczości (Corporate Social Responsibility – CSR). Fakt, że odpowiedzialność społeczna organi-
zacji może być rozumiana wielowymiarowo i przejawiać się w zróżnicowanych działaniach (World 
Business Council for Sustainable Development, 2002), pozwala odnieść tę problematykę również 
do funkcjonowania uczelni wyższych (University Social Responsibility – USR), które wywierają 
znaczący – intelektualny, kulturowy, społeczny i polityczny wpływ na otoczenie poprzez wytwa-
rzanie i rozpowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie świadomości i postaw studentów.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę kształtowania postaw w procesie edu-
kacji na poziomie wyższym o profilu turystycznym, które niewątpliwie jest przejawem odpo-
wiedzialnej edukacji realizowanej w kontekście potrzeb rynku i społeczeństwa obywatelskiego. 
W opracowaniu podjęto również próbę wskazania na podstawie przeprowadzonych badań zacho-
wań pracowników uczelni, które mogą wpływać na kształtowanie postaw studentów kierunku 
turystyka i rekreacja oraz turystyka przyrodnicza na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Teoretyczne założenia idei odpowiedzialności społecznej organizacji i jej realizacja przez uczelnie wyższe

W literaturze przedmiotu społeczna odpowiedzialność określana jest jako kierunek, który tworzy 
ramy dla realizacji celów gospodarczych i wyznacza nowy ton reguł konkurencyjności na rynku 
(Chojnacka, 2013, s. 10). Pojęcie to stanowi pewną korelację między społeczną odpowiedzialnością 
a sukcesem ekonomicznym przedsiębiorstwa, który odzwierciedla sposób zarządzania przedsię-
biorstwem prowadzący do zrównoważonego sukcesu (Kauf, Tłuczak, 2013, s. 38). Działania te 
coraz częściej są codzienną praktyką jednostek gospodarczych, dzięki czemu organizacja zajmuje 
nową rolę w społeczeństwie, czy tworzy nową wizję partnerstwa (Labocha, 2016).

Społeczna odpowiedzialność biznesu określana jest jako koncepcja, dzięki której przedsiębior-
stwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środo-
wiska, a także biorą pod uwagę relacje z różnymi grupami interesariuszy (Krzepicka, Tarapata, 
2013, s. 84). Nie ograniczają się one jedynie do wypracowania zysku, ale obejmują kompleksowe 
rozwiązania funkcjonalne i strategiczne, które mają zapewnić nie tylko zrównoważony rozwój, 
lecz także trwały i harmonijny rozwój otoczenia, w którym funkcjonują (Krzepicka, Tarapata, 
2013, s. 85).

Komisja Wspólnot Europejskich definiuje społeczną odpowiedzialność jako koncepcję, zgod-
nie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną 
w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami (interesariuszami) 
(Commission of the European Communities, 2001, s. 4).

Działania społecznie odpowiedzialne organizacji mogą przejawiać się na czterech płaszczy-
znach (lub poziomach): filantropijnej – uważanej przez społeczeństwo za pożądaną, etycznej – 
społecznie oczekiwanej oraz prawnej i ekonomicznej – wymaganych przez społeczeństwo (Carroll, 
1991, s. 12). Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa pragnące podejmować decyzje według 
tej koncepcji muszą wykazywać odpowiedzialność na wszystkich wskazanych poziomach jed-
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nocześnie (Wołoszyn, Ratajczak, 2012, s. 9). Dochodzenie do realizacji pełnej filozofii CSR jest 
procesem rozłożonym w czasie.

Idea społecznej odpowiedzialności związana jest przede wszystkim z organizacjami bizne-
sowymi. Współcześnie w dużej mierze, ze względu na wymogi otoczenia, do przedsiębiorstw 
upodobniły się również uczelnie.

Zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują uniwersytety, a także wyzwania, przed 
którymi stanęło szkolnictwo wyższe, to m.in. masowa kontynuacja edukacji na poziomie aka-
demickim, dywersyfikacja źródeł finansowania, umiędzynarodowienie, komercjalizacja, wzrost 
znaczenia przedsiębiorczości uczelni, zmiany wynikające z rozwoju technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych (ICT) oraz konieczność dostosowania programów nauczania do wymogów rynku 
pracy (Vukasovic, 2008, s. 23–26).

Proces przekształceń szkół wyższych w Polsce cały czas trwa i jego efekt nie jest jeszcze precy-
zyjnie zdefiniowany. Można jednak stwierdzić, odnosząc się do sytuacji obecnej, że uczelnie funk-
cjonują w szerokim strumieniu powiązań rynkowych (Białoń, Werner, 2012, s. 150), co powoduje, 
że włączają się również w nurt idei i wyzwań społecznej odpowiedzialności i mają w tym zakresie 
wiele zadań do spełnienia.

Leja (2008b, s. 61) za społecznie odpowiedzialną uczelnię uważa szkołę wyższą, która służy 
otoczeniu, a odpowiedzialność względem społeczeństwa odnosi do przygotowania absolwentów 
do pełnienia funkcji pracowników wiedzy oraz budowania ścisłych relacji ze społecznością bizne-
sową i samorządową.

Odpowiedzialność społeczna uczelni może być również utożsamiana z polityką etycznej jako-
ści pracy realizowanej przez społeczność uniwersytecką (studentów, wykładowców i pracowników 
administracyjnych), z odpowiedzialnym zarządzaniem działaniami edukacyjnymi, badawczymi, 
pracą oraz wpływem wywieranym na środowisko przez uczelnię, w interaktywnym dialogu ze 
społeczeństwem, w celu promowania zrównoważonego rozwoju człowieka (Reiser, 2008, za: 
Vasilescu, 2010, s. 4178)

Omawiana koncepcja zakłada otwarcie się instytucji akademickich na zewnątrz i zacieś-
nie nie współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład ich otoczenia (Piasecka, 2015, s. 311). 
Zidentyfikowanie potrzeb interesariuszy jest podstawowym przejawem odpowiedzialności uczelni 
wobec społeczeństwa. Ważne jest, aby szkoły wyższe uwzględniały je podczas tworzenia założeń 
własnej strategii zarządzania (zob. Geryk, 2012). Relacje uczelni z otoczeniem mają coraz większe 
znaczenie, a jakość tych relacji ma istotną wartość dla budowania pozycji społecznej uczelni (Leja, 
2008a, s. 5).

Interesariusze szkolnictwa wyższego to nie tylko bezpośredni i pośredni użytkownicy eduka-
cji na poziomie wyższym, lecz także różne ciała pośredniczące w kontaktach między uczelniami 
a państwem (Minkiewicz, 2003, s. 9), do których można zaliczyć: obecnie studiujących, poten-
cjalnych studentów, wykładowców, naukowców, obsługę administracyjną, inne szkoły wyższe, 
media, władze naczelne, samorządy lokalne, samorządy zawodowe, instytucje rynku pracy, ku-
pujących prace badawcze, jednostki otoczenia biznesu, instytucje finansujące uczelnię lub zada-
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nia przez nią realizowane, społeczeństwo (Białoń, Werner, 2012, s. 146–147; Piotrowska-Piątek, 
2014, s. 169–170).

Niezależnie od rodzaju zależności i powiązań wszyscy interesariusze uczelni przyczyniają się 
do realizowania przez nią zadań o charakterze naukowo-badawczym, dydaktyczno-wychowaw-
czym i społeczno-kulturowym. Bez względu też na charakter edukacji i specyfikę przekazywanej 
wiedzy obowiązkiem każdej z nich i każdego programu nauczania powinno być kształtowanie 
postaw.

Kształtowanie postaw w edukacji akademickiej z zakresu turystyki

Potrzeba kształtowania postaw studentów uczelni, w tym również specjalistów z zakresu turystyki, 
zarysowała się w ostatnich latach szczególnie wyraźnie. Powinni oni bowiem być przygotowani do 
odnalezienia się jako uczestnicy nie tylko „społeczeństwa czystej wiedzy” (Marciszewska, 2008, 
s. 104), ale przede wszystkim „społeczeństwa mądrości” (Chmielecka, 2008, s. 14). Istniejące wo-
bec nich oczekiwania rynku pracy dotyczą nie tylko posiadanej specjalistycznej wiedzy, ale rów-
nież umiejętności i kompetencji społecznych, związanych często z procesem kształtowania postaw 
prowartościowych (Wartecka-Ważyńska, 2014, s. 20).

Kształtowanie postaw studentów kierunków turystycznych, pozwalających im odnaleźć się 
w życiu zawodowym i społecznym, ma również znaczenie z jeszcze jednego względu. Studenci ci 
wykazują relatywnie niewielkie zainteresowanie długookresową karierą związaną z kierunkiem 
studiów. Stąd konieczne jest wyposażanie absolwentów zarówno w specjalistyczne kompetencje 
zawodowe (stanowiskowe), niezbędne do samodzielnej i efektywnej pracy w określonym zawo-
dzie, jak i w kompetencje o charakterze uniwersalnym, pozwalające na radzenie sobie w warun-
kach dynamicznych zmian w sferze życia zawodowego i w realizacji współczesnego modelu karie-
ry (Bednarska, 2013).

Wykształcenie jest tym czynnikiem, który wpływa na zastąpienie motywacji emocjonalnych 
racjonalnymi, opartymi na wiedzy i refleksji wartościującej. Postawy będące wynikiem kształ-
cenia to trwała dyspozycja do działań kierowana wartościami. Wiedza i umiejętności stają się tu 
instrumentem realizacji przyjmowanych systemów wartości, procesów indywidualnej świadomo-
ści, determinujących zarówno aktualne, jak i potencjalne reakcje każdej osoby wobec społecznego 
świata (Chmielecka, 2008, s. 13).

Kształtowanie postaw w procesie edukacji z zakresu turystyki może odbywać się przy wyko-
rzystaniu trzech form oddziaływania: naśladownictwa, czyli dawania dobrego przykładu, wymu-
szonego zaangażowania rozumianego jako próba zachęcenia studentów do działań prospołecznych, 
edukacji humanistycznej lub refleksji humanistycznej związanej z uczeniem wrażliwości na war-
tości autoteliczne (Chmielecka, 2008, s. 14).

Materiał i metody badawcze

Osiągnięcie założonego celu badań było możliwe dzięki przeprowadzeniu badań pierwotnych. 
Pomiarem objęto studentów kierunków turystycznych na pierwszym (turystyka i rekreacja) 
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i drugim (turystyka przyrodnicza) stopniu studiów prowadzonych przez Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badania zostały 
zrealizowane w lutym 2016 r. W procesie gromadzenia danych zastosowano ankietę audytoryjną, 
a udział w badaniu był dobrowolny. Za wyborem tej metody zbierania danych przemawia nie-
skomplikowana organizacja pomiaru i możliwość jego kontroli przy jednoczesnym zachowaniu 
anonimowości (Kaczmarczyk, 2014, s. 262). Przedmiotem badań była ocena postaw i zachowań 
pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tworząc kwestionariusz ankiety, wykorzystano wyniki badań Michowskiej, Kaczmarka, 
Basińskiej, Olejniczaka (2008). Główna część instrumentu pomiaru obejmowała opis 20 zachowań 
pracowników uczelni, które poddano ocenie respondentów.

Ankietowanych poproszono o wskazanie, jak często podczas studiów spotykali się z opisa-
nymi w kwestionariuszu zachowaniami. Oceny dokonano za pomocą siedmiostopniowej ska-
li. Im wyższa była wartość punktowa, tym większa częstotliwość występowania danej postawy. 
Zastosowanie tej skali pozwoliło respondentom na większe zróżnicowanie udzielonych odpowie-
dzi, co umożliwiło wykrycie nawet stosunkowo niewielkich różnic w ocenie badanych postaw. 
Dodatkowo studenci udzielili informacji o cechach społeczno-demograficznych.

W kontekście merytorycznym wyniki badań prezentowane w niniejszym artykule są konty-
nuacją wyników przedstawionych w pracy Maćkowiak (2016). Zgromadzony materiał faktualny 
poddano analizie statystycznej. W tym celu zastosowano trzy rodzaje testów nieparametrycznych: 
test serii Walda-Wolfowitza, test U Manna-Whitneya i test Kruskala-Wallisa. Siłę związku pomię-
dzy analizowanymi zmiennymi zbadano za pomocą współczynnika korelacji gamma. Niezbędne 
obliczenia i analizy przeprowadzono w programie Stastistica 12.

Wyniki badań pierwotnych

Turystyka jest działalnością bazującą na kontaktach międzyludzkich, co wymaga od osób, które 
planują swoją przyszłość związać z tą branżą, przede wszystkim szacunku dla drugiego człowieka 
i etycznego postępowania w życiu zawodowym.

Analizowane zachowania będące dla ankietowanych punktami odniesienia i swoiste wzorce 
mogą mieć wpływ na budowanie wszystkich komponentów postaw wskazywanych w koncepcjach 
teoretycznych – zarówno tych poznawczych, emocjonalnych, jak i zachowawczych.

W badaniu udział wzięło 134 studentów, co stanowiło 85,9% ogólnej liczby wszystkich studen-
tów z pięciu badanych roczników. Wśród ankietowanych przeważały kobiety; w 32 kwestionariu-
szach respondenci nie wskazali swojej płci.

Przedmiotem badania była ocena zachowań pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, które w społeczności akademickiej odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu po-
staw. Zapytano zarówno o te etyczne i społecznie pożądane, jak i o negatywne. Otrzymane wyniki 
przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Zachowania pracowników uczelni w ocenie studentów – wartości średnie i mediana ocen

Wyszczególnienie

Nazwa kierunku

turystyka i rekreacja turystyka przyrodnicza

średnia mediana średnia mediana

1. Życzliwe i podmiotowe traktowanie 5,6 6 5,7 6

2. Szacunek dla godności osobistej i praw studenta 5,6 6 5,9 6

3. Szanowanie czasu i harmonogramu zajęć 5,2 5 5,3 5

4. Rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne przekazywanie wiedzy 5,5 6 5,6 6

5. Sprawiedliwe ocenianie 5,1 5 5,0 5

6. Przyznawanie się do błędów i nietrafności własnych pomysłów 4,9 5 4,6 5

7. Włączanie do prowadzonych przez nauczyciela akademickiego projektów 
badawczych 4,3 4 4,2 5

8. Reagowanie na oszustwo i plagiatorstwo 5,3 5 4,9 5

9. Aranżowanie dyskusji dotyczącej dylematów etycznych w pracy 
zawodowej 4,6 5 4,5 4

10. Przejawy dyskryminacji (kulturowej, płciowej, narodowościowej itp.) 2,0 1 1,7 1

11. Konstruktywna krytyka zachowań 4,4 4 4,6 4

12. Dbałość o wizerunek uczelni 5,6 6 5,2 5

13. Uznawanie cudzych racji i poglądów 5,2 5 5,2 5

14. Uczenie wrażliwości 4,4 4 4,5 5

15. Kultura bycia 5,6 6 5,6 6

16. Dawanie dobrego przykładu właściwych postaw 5,5 6 5,4 6

17. Podkreślanie znaczenia odpowiedzialności społecznej zachowań 5,3 5 5,4 5

18. Wykorzystywanie stanowiska dla własnych korzyści 2,9 3 2,6 2

19. Zachęcanie do udziału w wymianie międzynarodowej 3,2 3 3,5 3

20. Inspirowanie do podejmowania bezinteresownego zaangażowania 
w działania społecznie użyteczne 3,6 4` 3,0 3

Źródło: Maćkowiak (2016), s. 47.

Aby na uczelni można było mówić o relacji mistrz–uczeń, wykładowca powinien być przede 
wszystkim prawym człowiekiem, a w drugiej kolejności zawodowym nauczycielem akademickim. 
Oczywiście to, co wie i umie, jest ważne, ale równocześnie liczy się też to, kim jest, do czego dąży 
i jak poprzez swoje zachowania, swoją osobowość modeluje postawę etyczną studenta. Proces ten 
postępuje poprzez wzorce, przekaz ustny, dyskusje, adekwatne wymagania, obserwacje i aktywne 
słuchanie, udzielanie informacji zwrotnych czy motywowanie.

Wykładowca staje się wzorem dla swoich studentów i dzięki temu powstaje relacja mistrz–
uczeń. Będzie to możliwe, gdy nauczyciel akademicki będzie przede wszystkim sprawiedliwy 
w ocenianiu studenta oraz będzie szanował jego godność osobistą. Niewątpliwie swoim zachowa-
niem i przyjmowanymi postawami wykładowcy oddziałują zarówno na sferę poznawczą, prak-
tyczną, jak i emocjonalną swoich studentów. Autorytet pracownika uczelni jest budowany nie 
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tylko dzięki wiedzy i dokonaniom twórczym czy naukowym, ale również dzięki kulturze osobi-
stej i sprawiedliwości w postępowaniu wobec innych. Nie bez znaczenia jest również postawa stu-
denta względem nauczycieli, których spotkał na drodze swojej edukacji zawodowej (Michowska 
i in., 2008).

Zdaniem studentów biorących udział w badaniu postawa nauczycieli, z którymi spotykają się 
podczas zajęć na kierunku turystyka i rekreacja oraz turystyka przyrodnicza, nie budzi w tym 
względzie większych zastrzeżeń – zdecydowanie ponad połowa badanych oceniła częstotliwość jej 
występowania na 6 pkt i więcej. Studenci bardzo doceniają również kulturę bycia swoich nauczy-
cieli i pozostałych pracowników uczelni (Maćkowiak, 2016).

Wyrazem szacunku dla studenta ze strony wykładowcy jest niewątpliwie m.in. sumienność 
i punktualność, rzetelne wypełnianie obowiązków, przygotowanie merytoryczne oraz poczucie 
odpowiedzialności za przekazywaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Te zachowa-
nia prowadzących zajęcia ankietowani ocenili również wysoko.

Bez wątpienia podczas weryfikowania wiedzy studentów niezwykle ważne jest stosowanie za-
sady sprawiedliwości i wyrozumiałość, podobnie jak umiejętność przyznania się do popełnionych 
błędów. Ponad 50% badanych oceniło występowanie tej cechy u wykładowców na 5 pkt i więcej.

Wśród studentów widoczne są różnorodne zachowania: poprawne, pozytywne, negatywne, 
a nawet naganne. Rolą zarówno wykładowcy, jak i pracowników jest reagowanie na odstępstwa 
od etosu akademickiego, na nieprzestrzeganie podstawowych zasad etycznych w stosunku do pro-
wadzącego zajęcia, studentów oraz pozostałych pracowników uczelni. Wymierną reakcją w tym 
zakresie jest np. reagowanie na oszustwo i plagiatorstwo, które biorący udział w badaniu również 
doceniają u pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego.

Ostatnim etapem badania była analiza statystyczna zgromadzonych danych. Założeniem 
pierwszej analizy było zbadanie współzależności pomiędzy ocenami przyznanymi poszczegól-
nym badanym cechom. W tym celu wykorzystano współczynnik korelacji gamma. Wyniki analizy 
korelacji przedstawiono w tabeli 2.

Przeprowadzona analiza korelacji rang gamma wykazała w 20 przypadkach brak istotnej sta-
tystycznie współzależności. Uzyskane wyniki w zdecydowanej większości wskazują na dodatnią 
korelację o przeciętnej sile związku. Biorąc pod uwagę siłę związku, w sześciu przypadkach miała 
ona wysoko istotną dodatnią korelację o bardzo dużej sile związku (1 i 2; 7 i 9; 12 i 15; 16 i 13; 16 
i 15; 16 i 17).

W celu sprawdzenia wpływu płci studentów na ocenę badanych cech zastosowano dwa testy 
serii Walda-Wolfowitza oraz U Manna-Whitneya. Analiza wyników testu serii wykazała istotny 
statystycznie wpływ płci w przypadku siedmiu zmiennych (7, 9, 10, 12, 13, 18), natomiast test 
U Manna-Whitneya tylko w przypadku dwóch (10 i 19).
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Oba testy zastosowano również w celu określenia wpływu kierunku studiów na ocenę badanych 
cech. Analiza wyników wykazała istotne zróżnicowanie postrzegania znaczenia odpowiedzialno-
ści społecznej zachowań (p = 0,001 test serii Walda-Wolfowitza) oraz w kwestii inspirowania do 
podejmowania bezinteresownego zaangażowania w działania społecznie użyteczne (p = 0,046 test 
U Manna-Witneya).

W celu uwydatnienia znaczenia wpływu roku studiów zastosowano test Kruskala-Wallisa. 
Otrzymane wyniki wskazują na istotne statystycznie zróżnicowanie opinii w przypadku pięciu 
zmiennych (1, 2, 3, 19, 20) na poziomie p < 0,05. Przyjmując jako poziom istotności alfa = 0,1 
w przypadku zmiennej 4 i 12, obliczona wartość p wskazuje, że rok studiów miał istotny wpływ 
na postrzeganie tych zmiennych.

Podsumowanie

Postawy są czymś nabytym i wyuczonym. Ich kształtowanie w procesie edukacji akademickiej 
jest zadaniem trudnym, długotrwałym i jest ważne jako przejaw społecznej odpowiedzialności 
uczelni z co najmniej kilku względów. Wpływają one na angażowanie absolwentów w problemy 
związane z funkcjonowaniem całej cywilizacji ludzkiej i bycie odpowiedzialnym za drogi jej roz-
woju. W rozumieniu węższym można je traktować jako zdolność do podjęcia obowiązków zwią-
zanych z przynależnością do grupy społecznej (nieprofesjonalnej) oraz tworzenia nowej tradycji 
prowadzenia działalności gospodarczej. W skali najwęższej chodzi przede wszystkim o postawy 
przyjmowane w bezpośredniej działalności zawodowej, które są niezwykle użyteczne w budowa-
niu karier.

Z przedstawionych wyników badań wyłania się obraz nauczyciela akademickiego kompetent-
nego, życzliwego i kulturalnego, który szanuje czas i godność studenta i jednocześnie sprawiedli-
wie ocenia jego wiedzę. Jest również dobrym przykładem właściwych postaw do naśladowania, 
dba o wizerunek swój i uniwersytetu, w którym pracuje.

Z kolei zachowania negatywne, za jakie niewątpliwie można uznać przejawy dyskryminacji 
(kulturowej, płciowej, narodowościowej itp.) oraz wykorzystywanie stanowiska dla własnych ko-
rzyści, dostrzegane są przez studentów, jednakże siłę ich występowania oceniono jako niską.
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Streszczenie W artykule przedstawiono istotę jednego z kluczowych instrumentów relacyjnego mar-
ketingu-mix – programów lojalnościowych, a następnie zaprezentowano wyniki badań 
empirycznych dotyczących oceny stopnia i zakresu ich wykorzystania w działalności 
marketingowej biur podróży w Polsce.

Wprowadzenie

Wyznacznikiem zaufania klienta wobec przedsiębiorstwa turystycznego jest lojalność, która znaj-
duje odzwierciedlenie w przywiązaniu do firmy oraz akceptacji jej marki. Zmierzając do zbudowa-
nia trwałych związków z najlepszymi klientami i zagwarantowania sobie ich lojalności w długim 
okresie, biura podróży podejmują specjalne działania promocyjne zachęcające ich do tego, aby 
powracali, korzystali z większej liczby ofert i pozostali lojalni. W tym celu powinny one kon-
struować dla kluczowych i potencjalnie kluczowych klientów specjalne programy lojalnościowe. 
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie miejsca programów lojalnościowych wśród instrumen-
tarium relacyjnego marketingu-mix przedsiębiorstw turystycznych oraz empiryczna ocena stopnia 
i zakresu wykorzystania tego narzędzia w działaniach marketingowych biur podróży w Polsce.

Programy lojalnościowe jako kluczowy instrument relacyjnego marketingu-mix w działalności przedsiębiorstw 
turystycznych

W nawiązaniu do postulatu Reichhelda i Sassera Jr. (1990) dotyczącego marketingu relacji, ja-
kim jest budowanie lojalności klientów wobec przedsiębiorstwa, można przyjąć, iż celem działań 
marketingowych przedsiębiorstwa turystycznego powinno być nie tylko zdobycie, ale i utrzyma-
nie klienta. Spełnienie tego wymaga zastosowania odpowiednich środków. O ile w klasycznym 
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marketingu chodziło o zdobycie klienta i w tym zakresie potwierdził on swoją skuteczność, o tyle 
w koncepcji tej brakowało akcentu na instrumenty, które prowadziłyby do utrzymania nabywców.

Zgodnie z kontinuum zaproponowanym przez Grönroosa (1994) i Gummenssona (1994) postę-
powanie w ramach marketingu relacji obejmuje fazę wstępną i właściwą. Ta pierwsza tożsama jest 
z klasycznym pojmowaniem marketingu i kończy się w momencie, kiedy potencjalny klient zostaje 
nakłoniony do dokonania zakupu i staje się klientem rzeczywistym. Faza właściwa obejmuje okres 
trwania więzi z klientem (od momentu dokonania pierwszego zakupu) i polega na podtrzymywa-
niu oraz ciągłym wzmacnianiu zainicjowanej relacji. Biurom podróży potrzebne są zatem dwie 
grupy instrumentów:

 – marketing-mix I (klasyczny) – nastawiony na zdobywanie klientów,
 – marketing-mix II (relacyjny) – nastawiony na zatrzymanie klientów (por. Michalska-Dudek, 

Przeorek-Smyka, 2010, s. 252; Otto, 2004, s. 257).
Potrzeba kreowania długoterminowych więzi z klientami wymaga od biur podróży zaprojek-

towania relacyjnego marketingu-mix, obejmującego produkt relacyjny, cenę relacyjną, dystrybu-
cję relacyjną oraz promocję interaktywną (szerzej: Otto, 2004, s. 258–268). Niezwykle pomocne 
w tym procesie mogą się okazać specjalna obsługa klienta oraz stosowanie programów lojalnościo-
wych (loyalty programme, loyalty program).

Jak podkreśla Kotler, korzyści zapewniane przez program lojalnościowy mają charakter dwu-
stronny – ich beneficjentem jest zarówno przedsiębiorstwo, jak i klient. Z definicji tej jednoznacznie 
wynika, że program lojalnościowy stanowi narzędzie marketingu relacji (por. Kotler 1994, s. 45) – 
newralgiczny element instrumentarium relacyjnego marketingu-mix wspierający procesy budo-
wania i wzmacniania więzi z nabywcą, a także kształtowania jego lojalności. Również Kwiatek 
definiuje program lojalnościowy jako strategiczne narzędzie zarządzania relacjami z klientami, 
ukierunkowane na dostarczenie obustronnych korzyści. Kreowanie i wymiana korzyści następują 
w wyniku komunikacji między organizatorem a uczestnikiem programu. Komunikacja odbywa 
się z wykorzystaniem różnorodnych działań marketingowych w ramach strategii marketingowej 
przedsiębiorstwa. Program lojalnościowy jest uporządkowanym systemem działań, opartym na 
szerokiej wiedzy o klientach przedsiębiorstwa, który dostarcza danych niezbędnych do efektyw-
nej i dynamicznej segmentacji, planowania i prowadzenia działań wpływających na utrzymanie 
klientów oraz zwiększających zysk realizowany w czasie współpracy z nimi (por. Kwiatek, 2007, 
s. 72–76).

Reasumując, należy stwierdzić, że program budowania i wzmacniania lojalności jest narzę-
dziem opierającym się na wielokrotnym, długotrwałym, interaktywnym i konsekwentnym ko-
munikowaniu się przedsiębiorstwa z kluczowymi klientami. Najczęściej spotykanym warunkiem 
uczestnictwa w programie jest wielokrotny, regularny zakup, a klienci są stale informowani o na-
grodach związanych z ich lojalnością, są też motywowani do ich zdobywania.

Można zatem stwierdzić, że programy lojalnościowe opierają się na komunikacji, związane są 
z wpływaniem na zachowania klientów oraz zakładają rozróżnienie klientów ze względu na ich 
wartość dla przedsiębiorstwa. Co więcej, program lojalnościowy tworzy wartość nie tylko przez 
dodatkową sprzedaż, lecz także nagrodę.
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System wymiany sięga znacznie dalej niż nagradzanie za określone zachowanie. Obustronne 
korzyści powstają w wyniku dialogu i przez dialog są dystrybuowane (rys. 1) (por. Kwiatek, 2007, 
s. 72).

Rysunek 1. Elementy definicji programu lojalnościowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kwiatek (2007), s. 72 oraz 118.

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwsze programy lojalnościowe1 wprowadziły właśnie przedsię-
biorstwa turystyczne – linie lotnicze i hotele (programy skoncentrowane na nagradzaniu często-
tliwości dokonywanych zakupów usług turystycznych – frequent flyer program, frequent guest 
program). Pozostawały one w bezpośrednim związku z cechami charakterystycznymi dla tych 
sektorów rynku turystycznego. Za pierwowzór współczesnych programów lojalnościowych uwa-
ża się AAdvantage, program uruchomiony w maju 1981 r. przez linie lotnicze American Airlines. 
Był on odpowiedzią na poszukiwanie efektywnej kosztowo propozycji działań marketingowych, 
zapewniających osiąganie celów w zakresie behawioralnego komponentu lojalności konsumen-
tów. Pozytywnie wpłynęły one na ciągłość popytu2 (Kwiatek, 2007, s. 82–83; O’Malley, 1998, 
s. 47–48). Upoważnia to do stwierdzenia, że rynek usług turystycznych można określić mianem 
kategorii podatnej na działania z zakresu budowania i wzmacniania lojalności o dużym potencja-
le rozwojowym.

1 Programy lojalnościowe mają już ponadstuletnią tradycję, a ich idea wywodzi się ze specyficznej formy promocji 
sprzedaży. W 1896 r. firma Sperry & Hutchinson wprowadziła na rynek prototyp programu lojalnościowego o nazwie 
Green Stamps, polegający na dystrybucji wśród klientów firmy specjalnych znaczków, które – zebrane w odpowiedniej 
liczbie w tzw. Quick Saver Book – mogły zostać wymienione na nagrody lub upoważniały do zakupu towarów w niższej 
cenie. Prostota, siła oddziaływania i mierzalność efektów takiej formy promocji sprawiły, że programy te stały się bardzo 
popularnym narzędziem i były domeną domów oraz sieci handlowych w pierwszej połowie ubiegłego wieku.
2 Uruchomienie programu AAdvantage było odpowiedzią American Airlines na odpływ klientów do konkurencji, która 
oferowała niższe ceny usług. Jego przychylne przyjęcie przez nabywców usług turystycznych zwróciło uwagę konkuren-
cyjnych przedsiębiorstw, które w bardzo szybkim tempie podjęły zbliżone inicjatywy skierowane do swoich klientów 
(por. Kwiatek, 2007, s. 83).

3 
 

Kreowanie i wymiana korzyści następują w wyniku komunikacji między organizatorem a 

uczestnikiem programu. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych działań 

marketingowych w ramach strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Program lojalnościowy 

jest uporządkowanym systemem działań, opartym na szerokiej wiedzy o klientach 

przedsiębiorstwa, który dostarcza danych niezbędnych do efektywnej i dynamicznej 

segmentacji, planowania i prowadzenia działań wpływających na utrzymanie klientów oraz 

zwiększających zysk realizowany w czasie współpracy z nimi (por. Kwiatek, 2007, s. 72–76). 

Reasumując, należy stwierdzić, że program budowania i wzmacniania lojalności jest 

narzędziem opierającym się na wielokrotnym, długotrwałym, interaktywnym i 

konsekwentnym komunikowaniu się przedsiębiorstwa z kluczowymi klientami. Najczęściej 

spotykanym warunkiem uczestnictwa w programie jest wielokrotny, regularny zakup, a 

klienci są stale informowani o nagrodach związanych z ich lojalnością, są też motywowani do 

ich zdobywania. 

Można zatem stwierdzić, że programy lojalnościowe opierają się na komunikacji, 

związane są z wpływaniem na zachowania klientów oraz zakładają rozróżnienie klientów ze 

względu na ich wartość dla przedsiębiorstwa. Co więcej, program lojalnościowy tworzy 

wartość nie tylko przez dodatkową sprzedaż, lecz także nagrodę. 

Rysunek 1. Elementy definicji programu lojalnościowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kwiatek (2007), s. 72 oraz 118. 

 

Program 

lojalnościowy  

Interaktywna, 
zindywidualizowana 

komunikacja 

Wpływ na postawy i 
zachowania klientów 

nego zysku 

Pogłębianie wiedzy o 
klientach 

Wartość dla przedsiębiorstwa  

Identyfikacja i 
selekcja klientów 

Obopólne korzyści 

Długookresowy charakter i 
strategiczny poziom działań  

Wartość dla klienta 



76 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (38) 2017 

Izabela Michalska-Dudek

Metodologia badań

Do osiągnięcia celu badawczego artykułu posłużyły wyniki badań empirycznych dotyczących 
oceny znajomości podstawowych zasad projektowania oraz stopnia i zakresu wykorzystania pro-
gramów budowania lojalności klientów przez menedżerów odpowiedzialnych za działania marke-
tingowe w biurach podróży funkcjonujących na polskim rynku. W związku z analizowaną proble-
matyką przyjęto do weryfikacji następującą hipotezę badawczą:

H1 – Biura podróży działające na polskim rynku wykorzystują narzędzia budowania trwałych 
więzi z klientami w postaci programów lojalnościowych, ale traktują je raczej jako jedno z narzę-
dzi promocji sprzedaży aniżeli instrument długookresowego budowania i wzmacniania lojalności 
nabywców usług turystycznych.

Przeprowadzone badania miały charakter:
 – badań niepełnych, obejmujących tylko wybrane jednostki zbiorowości (ze względu na zasięg 

badań),
 – badań reprezentacyjnych, w których zbiorowość próbna stanowi statystyczną reprezentację 

całej populacji (zależnie od sposobu doboru respondentów),
 – wywiadów bezpośrednich na podstawie kwestionariusza, przeprowadzanych z udziałem 

ankieterów oraz ankiety internetowej (według metody kontaktowania się z respondentami).
W pierwszym etapie procesu doboru próby ustalono populację3, czyli zbiorowość, której 

wszystkie elementy mają wspólne cechy istotne z punktu widzenia celu badania, a mianowicie 
biura podróży w Polsce. Zastosowana w badaniu metoda należy do metod niebazujących na ra-
chunku prawdopodobieństwa, czyli jest to tzw. dobór nielosowy, opierający się na kryteriach zdro-
worozsądkowych, a więc na intuicji i wiedzy badacza. Dobór nielosowy ma niezaprzeczalne zalety 
w porównaniu z doborem losowym, gdyż umożliwia dotarcie do jasno zdefiniowanej populacji 
i przeprowadzenie badań na docelowej grupie respondentów (statystycznej reprezentacji całej po-
pulacji). W realizowanym badaniu wykorzystano nielosową metodę doboru kwotowego4 oraz me-
todę werbunkowego (rekrutacyjnego) doboru internetowego5.

Ostatecznie w badaniu zgodziło się wziąć udział 290 podmiotów. Badanie przeprowadzono od 
1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. w oddziałach biur podróży na terenie całej Polski, w trakcie 

3 W definicji operacyjnej zbiorowości w badaniach marketingowych wyodrębnia się takie składniki badanej populacji, 
jak: podmiot badania, jednostkę próby, zakres przestrzenny oraz czas i miejsce, w którym jednostki próby będą poddane 
badaniom (Kaczmarczyk, 2011, s. 79). Zdefiniowanie populacji objęło zatem takie pojęcia, jak: 1) podmiot badania – 
menedżerowie odpowiedzialni za działania marketingowe w biurach podróży; 2) jednostka próby – biuro podróży; 3) za-
kres przestrzenny – Polska; 4) czas – 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
4 Dobór kwotowy jest najczęściej stosowany spośród nielosowych metod określania składu próby (Rószkiewicz, Perek-

-Białas, Węziak-Białowolska, Zięba-Pietrzak, 2013, s. 181). Opiera się on na założeniu, że próba jest reprezentatywna dla 
wszystkich elementów badanej populacji, a struktura próby pod względem istotnych cech jest taka sama jak struktura 
badanej zbiorowości (por. Kaczmarczyk 2011, s. 98).
5 Metoda doboru internetowego to nielosowa metoda określania składu próby (Kaczmarczyk, 2011, s. 99–100). W bada-
niu zastosowano werbunkową metodę doboru internetowego, a w panelu werbunkowym (rekrutacyjnym) znalazły się 
jednostki próby z zachowaniem kwot (składowych liczb jednostek próby) ustalonych wcześniej metodą kwotową.
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ważniejszych turystycznych imprez targowych i wystawienniczych, a także z wykorzystaniem 
specjalnie zaprojektowanego portalu internetowego.

Badaną populację podzielono na grupy (warstwy) według rodzaju prowadzonej działalno-
ści (organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych). Każda 
z warstw została operacyjnie zdefiniowana. Ustalono udział procentowy trzech warstw w badanej 
populacji biur podróży w Polsce, a następnie obliczono skład próby proporcjonalnie do udziału 
poszczególnych warstw w populacji. Ustalona wcześniej liczba jednostek próby została podzielona 
proporcjonalnie do udziałów poszczególnych warstw. Tak skonstruowana próba jest całkowicie 
zgodna pod względem rozkładu cech kontrolowanych z badaną populacją. Wśród ankietowanych 
biur podróży 49,31% stanowiły podmioty deklarujące prowadzenie działalności organizatora tury-
styki; 8,97% respondentów prowadziło działalność pośrednika turystycznego, działając w imieniu 
i na rzecz klienta. Z kolei 41,72% to agenci turystyczni, którzy reprezentują jednego bądź wielu 
usługodawców, zawierając umowy w ich imieniu. Badana próba odzwierciedla strukturę analizo-
wanego rynku – jest reprezentatywna (por. Rószkiewicz i in., 2013, s. 181–183).

Ocena znajomości zasad tworzenia oraz stopnia i zakresu wykorzystania programów lojalnościowych  
w działalności biur podróży w Polsce

Pierwszy blok zagadnień związanych z oceną znajomości podstawowych zasad projektowania 
działań marketingowych, mających na celu budowanie i wzmacnianie lojalności klientów, otwie-
rało pytanie dotyczące cech lojalnego klienta. Odpowiedzi nie wykluczały się wzajemnie, a re-
spondenci mieli również możliwość podania własnych propozycji. Cechy lojalnego klienta według 
oceny badanych biur podróży (w % wskazań) przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Cechy lojalnego klienta w opinii menedżerów badanych biur podróży (w % wskazań)*

* Odpowiedzi respondentów nie wykluczały się, ich udziały nie sumują zatem się do 100%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych biur podróży.
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Prawie wszyscy badani (88,97% wskazań) uznali, że za klienta lojalnego można uważać ta-
kiego nabywcę, który powrócił do danego biura, aby ponownie skorzystać z jego usług. Niewiele 
mniej spośród badanych biur (86,21% odpowiedzi) scharakteryzowało klienta lojalnego jako ta-
kiego, który poleca usługi biura podróży innym osobom. Ponad 78% badanych biur wskazało, 
iż lojalni klienci to nabywcy zadowoleni ze świadczonych przez biuro usług. Ponadto zdaniem 
respondentów lojalni klienci mają o nich dobre zdanie (blisko 67% wskazań), a także nie kupują 
u konkurencji (ponad 61% wskazań). Następne co do częstości pojawiających się wskazań były 
określenia dotyczące wystawiania pozytywnych opinii i komentarzy na temat biura, częstsze-
go korzystania z jego usług, płacenia w terminie, częstszego nabywania nowości z oferty biura, 
zwiększania przez niego wartości i asortymentu zakupów w danym biurze podróży.

Nie ulega wątpliwości, że klient lojalny to w opinii badanych podmiotów klient przynoszący 
wymierne korzyści dla biura podróży – powracający do biura, polecający jego usługi swym bli-
skim, mający o nim pozytywną opinię, zwiększający wartość i asortyment zakupów, nabywający 
nowości z oferty. Wszystkie odpowiedzi wskazują, że odpowiednie traktowanie konsumenta może 
prowadzić do jego zamiany w klienta lojalnego, a tym samym powracającego do określonego usłu-
godawcy.

Przedstawicieli badanych biur poproszono również o wskazanie powodów zabiegania o utrzy-
manie pozyskanych klientów (rys. 3). Ponad 70% respondentów za główną korzyść uznało stop-
niowy wzrost wielkości sprzedaży oraz pozyskiwanie nowych konsumentów dzięki uzyskaniu 
rekomendacji stałego, lojalnego nabywcy bądź dzięki osiągnięciu widocznych efektów współpracy 
z nim. Potwierdza to zatem wcześniejszą charakterystykę lojalnego klienta.

Utrzymanie klienta biur podróży skutkuje również lepszymi ich stosunkami z nabywcą, umoż-
liwiającymi dogłębne poznanie klienta, wykorzystanie doświadczenia zdobytego dzięki współpra-
cy z określonym klientem w kontaktach z innymi klientami, możliwością dokładniejszego progno-
zowania, a w konsekwencji zwiększenia wydajności oraz zmniejszeniem kosztów operacyjnych 
w rezultacie zdobywania coraz większego doświadczenia w obsłudze określonego klienta.

Wśród innych powodów, dla których biura uważają, że warto zatrzymać pozyskanego raz 
klienta, wymieniano zwiększenie efektywności prowadzonych działań oraz możliwość stworzenia 
szansy dla sprzedawcy stacjonarnego w konfrontacji ze sprzedażą przez Internet.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają stosowanie przez biura podróży uprzywilejo-
wanego sposobu traktowania wybranych klientów. Blisko połowa respondentów odpowiedziała, 
że raczej prowadzi tego typu działania (47,93%), a 14,83% wskazało w sposób zdecydowany na 
stosowanie takich praktyk w swej działalności. Raczej nie stosuje uprzywilejowanego traktowania 
wybranych klientów co czwarte badane biuro podróży, natomiast zdecydowanie zaprzecza prowa-
dzeniu tego typu działań niespełna 9%. Upoważnia to do stwierdzenia, że 2/3 badanych w swych 
działaniach uwzględnia uprzywilejowany sposób traktowania wybranych klientów. Lojalni klienci 
wymagają od biura podróży wyjątkowego zainteresowania i zaangażowania. Dążąc do zbudowa-
nia trwałych związków ze swoimi klientami, biura podróży powinny brać pod uwagę zastosowanie 
środków służących ich utrzymaniu przez jak najdłuższy czas i pozwalających na zindywidualizo-
wane ich traktowanie, a także wspierających proces kształtowania lojalności klientów.
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Rysunek 3. Korzyści z utrzymania klientów już pozyskanych w opinii menedżerów badanych biur podróży  
(w % wskazań)*

* Odpowiedzi respondentów nie wykluczały się, ich udziały nie sumują się zatem do 100%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych biur podróży.

Weryfikacja hipotezy H1 wymagała przeprowadzenia analizy współzależności zmiennych: 
Prowadzenie programów lojalnościowych przez biura podróży (PPL) oraz Traktowanie programu 
lojalnościowego jako narzędzia budowania i wzmacniania lojalności nabywców usług turystycz-
nych (TPL) i weryfikacji istnienia wyraźnej dodatniej korelacji pomiędzy powyższymi zmiennymi 
(rP (PPL, TPL ) / τ ̃(PPL, TPL ) ≥ 0,5, gdzie rP –  współczynnik korelacji liniowej Pearsona, zaś τ ̃ to współ-
czynnik korelacji Kendalla) (por. Mruk, 2003, s. 150; Walesiak, 1996, s. 49).
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Ankietowani przedstawiciele biur podróży zapytani o dotychczasowe doświadczenia dotyczące 
wykorzystania programów budowania i wzmacniania lojalności klientów w blisko 3/4 przypad-
ków wskazali na stosowanie działań marketingowych mających na celu budowanie i wzmacnianie 
lojalności klientów, a ponad 2/3 deklarowało stosowanie programów lojalnościowych w praktyce 
swej działalności. Ponad 20% respondentów określiło, iż nie stosuje programów lojalnościowych, 
ale tylko co dwudziesty z badanych podmiotów nie widział potrzeby stosowania działań z tego 
zakresu (rys. 4). Uzyskane wyniki potwierdziły, że biura podróży działające na polskim rynku 
wykorzystują programy lojalnościowe.

Rysunek 4. Doświadczenia badanych biur podróży dotyczące wykorzystania programów budowania lojalności 

nabywców usług turystycznych (w % wskazań)* 

* Odpowiedzi respondentów nie wykluczały się, ich udziały nie sumują się zatem do 100%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych biur podróży.

Jednak kiedy przedstawiciele badanych biur podróży zostali poproszeni o wskazanie wykorzy-
stywanych w swej działalności narzędzi służących budowaniu i wzmacnianiu lojalności nabyw-
ców (rys. 5), tylko co trzeci z badanych podmiotów wymienił implementację programów lojal-
nościowych jako narzędzie kreowania długookresowych więzi z klientami (29,66% odpowiedzi).
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Rysunek 5. Narzędzia służące budowaniu i wzmacnianiu lojalności klientów biur podróży (w % wskazań)*

* Odpowiedzi respondentów nie wykluczały się, ich udziały nie sumują się zatem do 100%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych biur podróży.

Wśród najczęściej stosowanych narzędzi wymieniano natomiast profesjonalną i rzetelną obsłu-
gę oraz wysoką jakość świadczonych usług. W dalszej kolejności narzędziami służącymi budowa-
niu i zacieśnianiu długotrwałych relacji z klientami (zdaniem badanych biur podróży) okazały się 
działania w mediach społecznościowych, oferty specjalne, telemarketing oraz rabaty, upusty i inne 
formy zachęty o charakterze finansowym. Istotne miejsce w procesie kształtowania i umacniania 
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lojalności nabywców w działalności biur podróży ma Internet. Badane podmioty wskazywały na 
mailing, stronę internetową oraz sprzedaż przez Internet jako stosowane w swojej działalności 
narzędzia budujące lojalność nabywców.

Budowaniu trwałych więzi z klientami sprzyja również zindywidualizowane podejście do nich. 
Zarówno modyfikacje usług uwzględniające indywidualne wymagania klienta, jak i zindywidu-
alizowana komunikacja za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS są dla badanych ważnym na-
rzędziem budowania i wzmacniania lojalności nabywców. Ponadto 1/3 badanych biur wskazała 
na wydawanie i/lub rozsyłanie do swoich klientów katalogów oraz folderów. Pozostałe narzędzia 
wykorzystywane przez działające na polskim rynku biura podróży to dogodne warunki płatności, 
konkursy i loterie, bezpośrednie przesyłki pocztowe, bieżące informowanie o zmianach w ofercie, 
nagrody rzeczowe, upominki i gadżety oraz advergaming. Stosunkowo rzadko biura podróży wy-
korzystują narzędzia związane obsługą klienta przez specjalnie wyznaczonego pracownika oraz 
aplikacje mobilne.

Reasumując, można stwierdzić, że uzyskane podczas badań wyniki potwierdzają, iż biura po-
dróży działające na polskim rynku wykorzystują narzędzia budowania trwałych więzi z klientami, 
którymi są programy lojalnościowe (66,90% wskazań). Mimo deklaracji o ich stosowaniu jedynie 
1/3 badanych podmiotów określiła je jako jedno z narzędzi służących budowaniu i wzmacnianiu 
lojalności klientów.

Wyniki przeprowadzonej analizy świadczą o istnieniu słabej dodatniej współzależności między 
zmiennymi: Prowadzenie przez biura podróży programów lojalnościowych (PPL) a Traktowanie 
programów lojalnościowych przez biura podróży jako narzędzia budowania i wzmacniania lojal-
ności nabywców usług turystycznych (TPL). Wartości współczynników korelacji między analizo-
wanymi zmiennymi – zarówno współczynnik korelacji liniowej Pearsona (rP (PPL, TPL) = 0,3284), jak 
i współczynnik korelacji Kendalla (τ ̃ (PPL, TPL) = 0,3284) – były < 0,5. Zaprezentowane wskazania 
pozytywnie weryfikują hipotezę H1. Biura podróży działające na polskim rynku wykorzystują 
programy lojalnościowe, ale stosują je raczej jako kolejne narzędzie promocji sprzedaży niż in-
strument długookresowego budowania i wzmacniania lojalności. Programy lojalnościowe mogą 
być traktowane przez podmioty organizacji i pośrednictwa jako jedno z wielu dostępnych narzędzi 
promocji-mix, natomiast nie jako istotny instrument umożliwiający budowanie długookresowych 
relacji, przywiązania i lojalności nabywców usług turystycznych. Nie jest to dla nich kluczowy in-
strument długookresowego budowania i wzmacniania lojalności oraz narzędzie budowania trwa-
łych więzi z klientami.

Podsumowanie

Dotychczasowe rozważania uwzględniające wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, iż 
działające w Polsce biura podróży potrafią docenić wagę korzyści, jakie przynosi dla ich dzia-
łalności utrzymanie nabywcy i przekształcenie go w stałego, lojalnego klienta. Ponad 2/3 pró-
by deklaruje stosowanie uprzywilejowanego sposobu traktowania wybranych klientów, a blisko 
80% badanych biur stosuje bądź zamierza stosować w praktyce działania marketingowe mające 
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na celu budowanie lojalności klientów. Programy lojalnościowe to ważne, choć nie najważniejsze 
narzędzie wykorzystywane w celu budowania lojalności swych klientów przez podmioty rynku 
organizacji i pośrednictwa.

Uświadomienie sobie potencjału oraz zrozumienie kluczowej roli, jaką w długookresowym 
budowaniu i wzmacnianiu lojalności oraz kreowaniu trwałych więzi z klientami odgrywa program 
lojalnościowy, może zaowocować wzrostem obrotów (przychodów) i obniżeniem kosztów biur 
podróży wynikających z obsługi lojalnych klientów. Warto bowiem pamiętać, iż – jak wynika 
z dotychczasowych badań lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych – pozyskanie lojal-
nych klientów wiąże się z wieloma korzyściami, ponieważ wydają oni więcej lub częściej dokonują 
rezerwacji i zakupu usług turystycznych, a koszty działalności marketingowej czy obsługi klien-
ta ulegają obniżeniu, co prowadzi do wzrostu zysków przedsiębiorstw (szerzej: Dorotic, Bijmolt, 
Verhoef, 2012, s. 217–237).

Korzyści wynikające z implementacji programów lojalnościowych nie ograniczają się wyłącz-
nie do wymiaru czysto ekonomicznego. Lojalni klienci przynoszą firmom wiele dodatkowych 
korzyści, które w długim okresie przyczyniają się również do wzrostu jej zysków oraz umocnienia 
pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa wydając mniej na pozyskanie nowych klientów, mogą 
więcej środków przeznaczyć na wzbogacenie swojego asortymentu, co w konsekwencji przekłada 
się na umocnienie więzi z klientami. Lojalni klienci, stający się rzecznikami i doradcami firmy, są 
doskonałym źródłem inspiracji, nowych pomysłów i idei, co stanowi wartość dodaną, ponieważ 
wkład, jaki wnoszą, może skutkować nowymi ofertami, atrakcyjnymi dla pozostałych klientów 
(por. Skowron, 2010, s. 377–390). Ponadto posiadanie lojalnych klientów nie pozostaje również 
bez wpływu na kształtowanie i umacnianie korzystnego wizerunku firmy w mikro- oraz ma-
krootoczeniu. Dzięki nim firma staje się powszechnie znana nie tylko wśród klientów, lecz także 
potencjalnych partnerów biznesowych oraz podmiotów konkurencji. Wszystkie wskazane argu-
menty przyczyniają się w sposób bezpośredni do wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstw 
turystycznych prowadzących dla swoich kluczowych klientów program lojalnościowy.
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Streszczenie Jednym z rodzajów działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest agroturystyka, 
która rozwija się w ścisłym związku z funkcją rolniczą.

 W artykule oceniono znaczenie agroturystyki jako czynnika aktywizacji wsi i źró-
dła uzyskiwania dodatkowych dochodów na obszarach wiejskich Polski południowo-

-wschodniej. Opracowanie prezentuje wyniki badań ankietowych dotyczących m.in. 
oceny możliwości podejmowania działalności agroturystycznej oraz dochodów z niej 
uzyskiwanych. W pracy zawarto również ocenę perspektyw rozwoju agroturystyki na 
badanym obszarze.

 Rozwój agroturystyki przynosi rolnikom dodatkowe dochody. Ta forma ich uzyskiwania 
jest bardzo popularna wśród rolników w wielu krajach, również tych najbardziej rozwi-
niętych.

 Przeciętnie agroturystyka w Polsce południowo-wschodniej zapewnia 20–30% do-
chodów gospodarstw rolnych. Niemal 6% właścicieli badanych gospodarstw określiła 
wzrost dochodów pod jej wpływem na 40–50%.

Wprowadzenie

Transformacja ustrojowa, rozpoczęta w Polsce w latach 90. XX w., przyniosła duże zmiany w za-
kresie funkcjonalności wsi oraz uwypukliła wiele niekorzystnych problemów, które dotknęły wieś 
i rolnictwo (Bański, 2016). Niska produktywność, utrata przez rolnictwo znaczenia jako sektor 
tworzący miejsca pracy dla mieszkańców wsi oraz ich spadek dochodów przyczyniły się do tego, 
iż produkcja rolnicza stała się niewystarczającym źródłem utrzymania ludności rolniczej (Jasińska, 
2008). W 2014 r. przeciętne roczne dochody netto do dyspozycji w przeliczeniu na osobę w gospo-
darstwach domowych rolników wynosiły 10 193 zł i były o 60% niższe niż dochody pracowników 
w innych sektorach gospodarski narodowej, które wynosiły 16 922 zł (GUS, 2015).

W rolnictwie Polski południowo-wschodniej przeważa sektor indywidualnych gospodarstw 
rolnych. Obszar ten, na który składają się województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie 

TEORETYCZNE PROBLEMY ROZWOJU 
TURYSTYKI
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i świętokrzyskie, charakteryzuje się znacznie rozdrobnionym rolnictwem (Musiał, Wojewodzic, 
2009). W 2010 r. indywidualne gospodarstwa rolne zajmujące mniej niż 5 ha stanowiły duży odse-
tek ogólnej liczby gospodarstw w województwach przyjętych do analizy. Najwyższy odnotowano 
w województwach małopolskim – 83,52% i podkarpackim – 81,9%. Nieco niższy był w wojewódz-
twie świętokrzyskim – 75,82%, zaś najniższy w lubelskim – 53,79% (GUS, 2012).

Dużą szansą dla małych rodzinnych gospodarstw rolnych jest poszukiwanie nowych, poza-
rolniczych miejsc pracy (Sznajder, Przezbórska, 2006). Dla przeważającej części gospodarstw 
niezbędnym warunkiem przetrwania będzie znalezienie dodatkowego, alternatywnego wobec rol-
nictwa źródła utrzymania. Niesprzyjająca sytuacja ekonomiczna wywarła wpływ na tradycyjne 
gospodarstwa rolne, w których konieczne okazało się łączenie dochodu z kilku różnych źródeł. 
Spośród wielu kierunków działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich istotną gałęzią lo-
kalnej gospodarki w wielu regionach kraju stało się świadczenie usług turystycznych (Bednarek- 

-Szczepańska, Bański, 2014).
Obecnie coraz więcej rolników w Polsce podejmuje działalność usługową, handlową, produk-

cyjną, rzemieślniczą, wykorzystując do tego zasoby własnego gospodarstwa. Jednym z pozarolni-
czych źródeł dochodu jest turystyka, coraz chętniej uprawiana szczególnie na obszarach atrakcyj-
nych turystycznie (Pałka, 2014).

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony przez Główny Urząd Statystyczny w 2010 r. wykazał, 
że pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek prowadziło 372 487 gospodarstw rol-
nych (16,4% ogółu jednostek w kraju), podczas gdy w 2002 r. 363 400 (wzrost o 2,4%) (GUS, 2012).

U źródeł podjętych badań leży założenie, że agroturystyka jest formą turystyki występującej 
na obszarach wiejskich. Wpisuje się ona w kontynuację istniejącej w Polsce tradycji wypoczynku 
na wsi, ale wyznacza nowy sposób kreowania ruchu turystycznego na obszarach wiejskich. W wie-
lu regionach kraju postrzegana jest ona jako remedium na trudną sytuację społeczno-ekonomiczną 
gospodarstw rolnych. Agroturystyka nie stanie się jedynym i powszechnym sposobem rozwią-
zania ekonomicznych problemów polskich rolników, lecz w pewnym stopniu może przyczynić 
się do rozwiązania trudności sektora rolnictwa, szczególnie na obszarach atrakcyjnych turystycz-
nie (Bański, 2000). W literaturze powszechnie podaje się (Wojciechowska, 2006, 2009; Woźniak, 
2000; Zawadka, 2010), że rozwój usług turystycznych na terenach wiejskich jest jednocześnie ko-
łem napędowym innych podmiotów gospodarczych. Typową formą działalności turystycznej pro-
wadzonej w gospodarstwach rolnych jest agroturystyka, będąca realnym źródłem dodatkowych 
dochodów. Największe zaś szanse wzrostu gospodarczego na rolniczych obszarach problemowych 
wiążą się z rozwojem wielofunkcyjnym.

Na obszarach wiejskich w kraju często zauważa się niewykorzystane zasoby mieszkaniowe, 
lecz rolnicy pomimo ich istnienia nie podejmują się świadczenia usług dla turystów, gdyż wiąże 
się to z koniecznością spełnienia wielu warunków. Nie zaobserwowano związku rezerw mieszka-
niowych z lokalizacją gospodarstw agroturystycznych (Pałka, 2004).

Koncepcja badawcza została oparta na założeniu, że prowadzenie działalności agroturystycz-
nej w gospodarstwach rolnych wpływa pozytywnie na ich kondycję ekonomiczną. W niniejszym 
opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia agroturystyki w tworzeniu dochodów gospodarstw 
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rolnych w granicach Polski południowo-wschodniej, tj. w województwach lubelskim, małopol-
skim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

Materiały i metody badań

Podstawą statystyczną badań były opracowania tematyczne oraz dane pierwotne. Zaliczono do nich 
wyniki badań terenowych przeprowadzonych w 2014 r. w wybranych gospodarstwach agrotury-
stycznych badanego obszaru. Badania prowadzone były w województwie małopolskim (w powia-
tach: proszowickim, tarnowskim, wadowickim, miechowskim, brzeskim oraz powiecie Dąbrowa 
Tarnowska), podkarpackim (w powiatach: leskim, dębickim, tarnobrzeskim, kolbuszowskim, rop-
czycko-sędziszowskim oraz powiatach Jasło, Stalowa Wola, Brzozów, Rzeszów i Leżajsk), świę-
tokrzyskim (powiaty: starachowicki, ostrowiecki, konecki, włoszczowski, sandomierski, buski, 
kazimierski, skarżyski, opatowski, pińczowski, staszowski, jędrzejowski oraz kielecki), a także 
lubelskim (powiaty: świdnicki, puławski, łęczyński, biłgorajski, rycki, lubelski, zamojski, chełm-
ski oraz powiatach Kraśnik, Janów Lubelski, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski i Włodawa).

Materiał źródłowy zebrano metodą wywiadu bezpośredniego, natomiast za narzędzie badaw-
cze posłużył kwestionariusz wywiadu. Na potrzeby niniejszego opracowania zwrócono uwagę 
przede wszystkim na kwestie związane z dochodami z usług turystycznych świadczonych na ob-
szarach wiejskich. Ankietyzacja pozwoliła uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na pytania zarówno 
zamieszczone w kwestionariuszu, jak i te nasuwające się w czasie prac w terenie. Badaniami objęto 
610 gospodarstw, z czego do analizy nadawało się 545 kwestionariuszy. Zebrane dane empiryczne 
po odpowiednim pogrupowaniu opracowano statystycznie i analitycznie metodami analizy i opisu.

Charakterystyka obszaru badań

Województwa Polski południowo-wschodniej odznaczają się peryferyjnym położeniem w porów-
naniu z innymi obszarami wiejskimi w kraju. Łączy je niski poziom rozwoju społeczno-gospodar-
czego oraz duże znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich w strukturze demograficznej, społecznej 
i ekonomicznej. Procesy zachodzące na wsi i w rolnictwie mają w Polsce południowo-wschodniej 
większy niż w innych częściach kraju wpływ na ogólną sytuację gospodarczą. Połączenie środków 
finansowych dostępnych w ramach programów Unii Europejskiej ukierunkowanych na wspar-
cie rolnictwa i obszarów wiejskich z programami strukturalnymi oraz Programem Operacyjnym 
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013 stało się istotną szansą rozwoju tych województw.

Na terenach wiejskich badanego obszaru mieszka większy odsetek ludności niż średnio w kra-
ju. Duży procent ludności jest silnie powiązany ze strukturą agrarną. Obszary o rozdrobnionym, 
niskotowarowym i rodzinnym rolnictwie przyciągają większą część ludności niż te, w których 
dominują większe powierzchniowo gospodarstwa rolne. Województwa lubelskie, świętokrzyskie 
i podkarpackie znalazły się w krajowej czołówce najaktywniejszych regionów ubiegających się 
o środki z programu SAPARD (Wilkin, Błąd, Klepacka, 2006).
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Główne motywy podejmowania działalności agroturystycznej w świetle wyników badań ankietowych

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badania pilotażowe gospodarstw agro-
turystycznych. Pozwoliło to szczegółowo zbadać ofertę agroturystyczną na badanym obszarze. 
Stwierdzono jej zróżnicowanie w poszczególnych województwach Polski południowo-wschodniej. 
Zbadane podmioty rolne odznaczają się kilkuletnim stażem w zakresie świadczenia usług tury-
stycznych, a 26% z nich ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności agrotury-
stycznej. W badanej zbiorowości przeważały gospodarstwa o powierzchni 3–5 ha (stanowiły one 
łącznie 24,59%) oraz 5–9 ha (24,22%). Zdecydowanie najmniejszy był udział gospodarstw o po-
wierzchni 18–50 ha, które stanowiły zaledwie 8,81% ogółu zbadanych jednostek (tab. 1).

Tabela 1. Powierzchnia gospodarstw agroturystycznych uwzględnionych w badaniu

Wielkość 
gospodarstwa 

[ha]

Gospodarstwa w województwach Odsetek badanych 
gospodarstw 

agroturystycznych [%]lubelskim małopolskim podkarpackim świętokrzyskim Ogółem

1,0–2,9 32 19,6% 15 21,7% 23 21,9% 61 29,3% 131 24,1

3,0–4,9 30 18,4% 16 23,3% 18 17,1% 70 33,7% 134 24,6

5,0–8,9 51 31,3% 15 21,7% 29 27,6% 37 17,8% 132 24,2

9,0–17,9 35 21,5% 18 26,1% 26 24,8% 21 10,1% 100 18,3

18,0–50,0 15 9,2% 5 7,2% 9 8,6% 19 9,1% 48 8,8

Ogółem 163 100% 69 100,% 105 100% 208 100% 545 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Oferowanie turystom usług noclegowych i żywieniowych pozwala wykorzystać wewnętrzny 
potencjał rodzinnych gospodarstw rolnych, a także jest źródłem dodatkowych dochodów. Ponadto 
staje się ono również szansą na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób jej pozbawionych.

W zakresie przyczyn podejmowania działalności agroturystycznej w swoich gospodarstwach 
odpowiedzi respondentów były różne. Większość ankietowanych rolników (aż 92%) we wszyst-
kich badanych województwach deklarowała, że najważniejszym motywem podjęcia decyzji o roz-
poczęciu świadczenia usług dla turystów była chęć osiągnięcia dodatkowych dochodów. Fakt ten 
bezdyskusyjnie odzwierciedla sytuację ekonomiczną badanych podmiotów gospodarczych oraz 
potwierdza chęć poprawy sytuacji finansowej przez właścicieli.

Ankietowani rolnicy podawali też inne motywy podejmowania usług agroturystycznych, ta-
kie jak: nadwyżka powierzchni mieszkalnych, atrakcyjność turystyczna, dogodna lokalizacja czy 
możliwość zbytu produktów pochodzących z gospodarstwa. Jednak udział ich wskazań był we 
wszystkich województwach Polski południowo-wschodniej zdecydowanie niższy i wynosił od 17 
do 45%. Respondenci deklarowali chęć wykorzystania istniejących nadwyżek mieszkaniowych 
(45% wskazań).

Badani właściciele gospodarstw rolnych wskazywali także na atrakcyjność turystyczną regio-
nu (31%), możliwość zbytu własnych produktów rolnych (24%) czy korzystne położenie gospo-
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darstwa (17%). Miały one zdecydowanie mniejsze znaczenie jako warunki świadczenia usług dla 
turystów.

Inne wskazywane przez ankietowanych motywy dotyczą kwestii pozaekonomicznych – były 
to: możliwość kontaktu z ludźmi (11%), sprawdzenie swoich sił poprzez inny rodzaj działalności 
(9%), chęć nawiązania nowych znajomości (7%).

Respondenci, którzy deklarowali chęć prowadzenia działalności agroturystycznej w przyszło-
ści, mieli dość wyraźnie zarysowaną wizję przyszłych działań czy zamierzeń.

Ocena dochodowości gospodarstw agroturystycznych w świetle wyników badań ankietowych

Właściciele badanych gospodarstw rolnych wskazywali dochód z agroturystyki jako jeden z naj-
istotniejszych motywów podejmowania tej działalności. Respondenci w trakcie wywiadu kwe-
stionariuszowego szacowali wpływ działalności agroturystycznej na zmianę ogólnego dochodu 
w gospodarstwie rolnym.

Z przeprowadzonych badań wynika, że działalność agroturystyczna może przyczyniać się do 
zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych (tab. 2). Niemal 45% respondentów zanotowało po-
nad 20% wzrost dochodów.

Zaledwie 6% ankietowanych rolników zadeklarowało, iż wpływy ze świadczenia usług tury-
stycznych w żaden sposób nie zmieniły ich sytuacji ekonomicznej. Najczęściej podawali oni, że 
prowadzenie działalności agroturystycznej spowodowało wzrost ogólnych dochodów o 20–30%, 
zaś w grupie 32 gospodarstw (5,9%) dochód zmienił się aż o 40–50%.

Tabela 2. Wzrost ogólnych dochodów w gospodarstwie rolnym pod wpływem agroturystyki

Zmiana dochodów
Gospodarstwa w województwach Odsetek badanych 

gospodarstw 
agroturystycznych [%]lubelskim małopolskim podkarpackim świętokrzyskim ogółem

Dochód nie uległ 
zmianie 8 4,9% 3 4,3% 4 3,8% 18 8,7% 33 6,1

1,0–5,0% 19 11,7% 5 7,3% 15 14,3% 22 10,6% 61 11,2

5,1–10,0% 20 12,3% 21 30,4% 20 19% 41 19,7% 102 18,7

10,1–20,0% 27 16,6% 20 28,9% 26 24,8% 31 14,9% 104 19,1

20,1–30,0% 42 25,7% 10 14,5% 29 27,6% 49 23,5% 130 23,8

30,1–40,0% 31 19,0% 8 11,7% 6 5,7% 38 18,3% 83 15,2

40,1–50,0% 16 9,8% 2 2,9% 5 4,8% 9 4,3% 32 5,9

Ogółem 163 100% 69 100% 105 100,% 208 100% 545 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Niekorzystnym zjawiskiem zaobserwowanym w odniesieniu do oceny głównego źródła 
utrzymania badanych gospodarstw agroturystycznych jest wysoki udział niezarobkowych źródeł 
w strukturze dochodów (tab. 3). Zalicza się do nich emerytury, renty oraz różnego rodzaju zasiłki 
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i świadczenia społeczne. Według wskazań respondentów stanowią one przeciętnie 28,6% (najwię-
cej w województwie podkarpackim – 30,47% oraz lubelskim – 28,8%).

Tabela 3. Główne źródła utrzymania w badanych gospodarstwach agroturystycznych

Wskazane źródło 
dochodu

Gospodarstwa w województwach Odsetek badanych 
gospodarstw 

agroturystycznych [%]lubelskim małopolskim podkarpackim świętokrzyskim Ogółem

Produkcja zwierzęca 19 14 28 48 109 20,00

Produkcja roślinna 25 16 19 42 102 18,70

Agroturystyka 36 15 16 33 100 18,30

Usługi oraz praca 
poza gospodarstwem 
rolnym 

52 17 24 61 154 28,20

Niezarobkowe źródło 
utrzymania 47 18 32 59 156 28,60

Inne 5 1 4 – 10 1,80

Suma odpowiedzi nie jest równa 545, ponieważ niektórzy ankietowani rolnicy wskazywali dwa źródła utrzymania jako główne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Podobnie wysoki jest udział przychodów z usług oraz pracy najemnej wykonywanej poza go-
spodarstwem. Przeciętnie wyniósł on 28,2% (najwięcej w województwie lubelskim – 31,9% oraz 
świętokrzyskim – 29,3%). Działalność agroturystyczna została wskazana jako główne źródło do-
chodów przez 18,3% respondentów (najwięcej w województwie lubelskim – 22,0% oraz mało-
polskim – 21,7%). Tylko 1,5% ogółu ankietowanych właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
podało inne źródło przychodów jako główne. Najczęściej były to wpływy finansowe z pracy za 
granicą czy pomoc rodziny i krewnych.

Wyniki badań naukowych innych autorów (m.in. Sznajder, Przezbórska 2006) wskazują, że 
zyski z działalności rolniczej są dla wielu gospodarstw agroturystycznych istotnym składnikiem 
ich całkowitych dochodów. Tezę tę potwierdzają otrzymane wyniki w odniesieniu do gospodarstw 
z Polski południowo-wschodniej. Przeciętnie dla niemal 40% ankietowanych podmiotów produk-
cja rolnicza (roślinna i zwierzęca) była głównym źródłem dochodów (najwięcej w województwie 
podkarpackim – 44,69% oraz małopolskim – 43,4%). Coraz bardziej rozpowszechniona jest sy-
tuacja, gdy w gospodarstwach o kilku źródłach dochodów działalność typowo rolnicza staje się 
działalnością dodatkową.

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że na badanym obszarze dla 18,3% respondentów 
agroturystyka stała się najbardziej rozpowszechnioną formą pozyskiwania środków finansowych. 
W województwach lubelskim oraz świętokrzyskim największe znaczenie w tworzeniu ogólnego 
dochodu gospodarstw mają usługi oraz praca poza gospodarstwem rolnym, które osiągnęły tam 
udziały wynoszące odpowiednio 31,9% i 29,3%. Natomiast w województwie małopolskim duże 
znaczenia mają niezarobkowe źródła utrzymania (26%) oraz usługi i praca poza gospodarstwem 
rolnym (24,6%).
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Należy wskazać także grupę rolników, którzy zadeklarowali dwa źródła dochodów jako głów-
ne. Stanowili on na badanym obszarze 13,6% (najwięcej w województwie małopolskim – 17,3% 
oraz podkarpackim – 17,1%) (tab. 3).

Z przeprowadzonych badań wynika, że właściciele ankietowanych gospodarstw rolnych wyka-
zywali się dużą przedsiębiorczością i aktywnością w poszukiwaniu i pozyskiwaniu innych niż pro-
dukcja rolnicza źródeł dochodu. Spośród ogółu podmiotów 8,8% z nich czerpało dochody z więcej 
niż jednego dodatkowego źródła (najwięcej w województwie podkarpackim – 16,19% oraz lubel-
skim – 11,04%). Jak podają autorzy w literaturze przedmiotu (np. Dębniewska, Tkaczuk, 1997), 
agroturystyka jest formą przedsiębiorczości, która daje możliwość pozyskania wyłącznie dodatko-
wego dochodu. Nie staje się ona jedynym źródłem wpływów w gospodarstwie. Jest to sprzeczne 
z istotą tej formy turystyki. Tę prawidłowość potwierdziły przeprowadzone badania. Przeciętnie 
dla 75% badanych gospodarstw Polski południowo-wschodniej agroturystyka była głównym spo-
sobem na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych (najwięcej w województwach święto-
krzyskim – 76,92% i podkarpackim – 76,19%) (tab. 4).

Na kolejnych pozycjach wskazywanych przez rolników jako dodatkowe źródła dochodów 
w ich gospodarstwach znalazły się we wszystkich badanych województwach: produkcja zwierzę-
ca (11,92%), produkcja roślinna (10,64%) oraz usługi i praca poza gospodarstwem rolnym (7,15%) 
(tab. 4).

Tabela 4. Dodatkowe źródła dochodów badanych gospodarstw agroturystycznych

Wskazane źródło 
dochodu

Gospodarstwa w województwach Odsetek badanych 
gospodarstw 

agroturystycznych [%]lubelskim małopolskim podkarpackim świętokrzyskim ogółem

Produkcja zwierzęca 23 8 18 16 65 11,92

Produkcja roślinna 19 7 14 18 58 10,64

Agroturystyka 120 50 80 160 410 75,22

Usługi oraz praca 
poza gospodarstwem 
rolnym 

14 6 7 12 39 7,15

Niezarobkowe źródło 
utrzymania 4 4 3 6 17 3,11

Inne 1 – – 3 4 0,73

Suma odpowiedzi nie jest równa 545, ponieważ niektórzy ankietowani rolnicy wskazywali dwa źródła utrzymania jako dodat-
kowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych zwrócili także uwagę na ocenę dochodowości 
z usług turystycznych. Udział procentowy dochodów z agroturystyki w ogólnym dochodzie ba-
danych obiektów najczęściej wahał się od 21 do 30% (163 podmioty, tj. 29,9%). Dla niemal 80% 
badanych jednostek nie przekroczył on 30% ogólnego zysku (78,36%). Natomiast w 21 gospodar-
stwach (3,85% ogółu) właściciele przyznali, że uzyskane środki finansowe z agroturystyki stano-
wią ponad połowę ich całkowitego dochodu (tab. 5).
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Tabela 5. Ocena dochodowości z prowadzonej działalności agroturystycznej w badanych gospodarstwach

Udział agroturystyki 
w ogólnych 
dochodach 

gospodarstwa

Gospodarstwa w województwach Odsetek badanych 
gospodarstw 

agroturystycznych [%]lubelskim małopolskim podkarpackim świętokrzyskim ogółem

1–5% 9 5,5% 7 10,2% 11 10,5% 15 7,2% 42 7,74

6–10% 12 7,4% 16 23,1% 16 15,2% 29 13,9% 73 13,39

11–20% 47 28,8% 19 27,5% 29 27,6% 54 26,0% 149 27,33

21–30% 56 34,4% 21 30,5% 23 21,9% 63 30,3% 163 29,90

31–50% 36 22,1% 5 7,3% 18 17,2% 38 18,3% 97 17,79

Powyżej 50% 3 1,8% 1 1,4% 8 7,6% 9 4,3% 21 3,85

Ogółem 163 100% 69 100% 105 100% 208 100% 545 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Analizując strukturę dochodów badanych gospodarstw w poszczególnych województwach, 
można stwierdzić, że agroturystyka miała najwyższy udział w dochodach gospodarstw w woje-
wództwie podkarpackim. Stwierdzono tam, że ponad 50-procentowy dochód z działalności agro-
turystycznej osiąga aż 7,61% ogółu zbadanych jednostek.

Chęć uzyskania korzyści ekonomicznych z działalności agroturystycznej była głównym po-
wodem podejmowania przez rolników tego typu usług w prowadzonych przez nich gospodar-
stwach rolnych.

Fakt, iż niezarobkowe źródła dochodów odgrywają dużą rolę w budżecie rolników, świadczy 
o niekorzystnej kondycji ekonomicznej badanych gospodarstw rolnych.

Usługi agroturystyczne stanowią główne źródło dochodu w ok. 20% badanych gospodarstw 
rolnych.

W dłużej funkcjonujących gospodarstwach agroturystycznych, które mają ustabilizowaną sy-
tuację rynkową, działalność typowo rolnicza staje się uzupełniająca w porównaniu z usługami 
świadczonymi dla turystów.

Perspektywy rozwoju agroturystyki

Z uzyskanych rezultatów wynika, że właściciele gospodarstw rolnych, pomimo deklarowanego 
zainteresowania działalnością agroturystyczną, oprócz korzyści dostrzegali również rzeczywiste 
trudności w jej prowadzeniu. Na czołowych miejscach wymieniane były: bariery finansowe, które 
wskazało aż 58% respondentów, brak odpowiedniego doświadczenia i umiejętności (22%), czy 
brak czasu, siły i zdrowia (11%).

Badani właściciele gospodarstw rolnych zlokalizowanych we wszystkich województwach Polski 
południowo-wschodniej wykazywali duży stopień rozpoznania walorów środowiska w najbliższym 
otoczeniu. Ponadto na ogół dość dobrze wiedzieli, co oprócz walorów przyrodniczych i krajoznaw-
czych może być dla turystów atrakcyjne i ważne. Podawali oni zazwyczaj jednocześnie kilka istot-
nych aspektów działalności turystycznej w gospodarstwach rolnych. Jako najistotniejsze jej cechy 
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najczęściej wymieniali: wysoką jakość świadczonych usług (76% wskazań), przystępną cenę (63% 
wskazań), różnorodność i obfitość atrakcji tworzących produkt turystyczny gospodarstwa (51%) 
oraz bezpieczeństwo w trakcie pobytu na wsi (42%).

Optymistycznym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie znaczne-
go zainteresowania ankietowanych rolników możliwością rozwijania dodatkowej formy działalno-
ści w przyszłości. Wyniki analizy wskazują na pozytywne nastawienie respondentów do działal-
ności agroturystycznej oraz na ich zaangażowanie w realizację konkretnych działań zmierzających 
do podjęcia tego typu aktywności. Niestety można mieć pewne obawy, czy napotkane w prakty-
ce bariery istniejące w trakcie tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego nie 
utrudnią realizacji planowanych zamierzeń.

Podsumowanie

Współcześnie rolnicy odznaczają się dużą aktywnością w poszukiwaniu dodatkowych źródeł do-
chodu. Spośród różnych rodzajów działalności pozarolniczej agroturystyka obecnie na obszarach 
wiejskich Polski południowo-wschodniej jest rzeczywistym źródłem dochodów ludności.

Świadczenie przez rolników usług agroturystycznych wpływa pozytywnie na dochodowość 
gospodarstw rolnych. Przeciętnie agroturystyka w Polsce południowo-wschodniej tworzy 20–30% 
dochodów gospodarstw rolnych. Niemal 6% właścicieli badanych gospodarstw określiło wzrost 
dochodów z agroturystyki na 40–50%.

Jest ona coraz chętniej podejmowana przez rolników szczególnie na obszarach atrakcyjnych 
turystycznie. Możliwości jej rozwoju zależą od wielu różnorodnych czynników. Niestety pozytyw-
ne oddziaływanie czynników sprzyjających rozwojowi agroturystyki jest hamowane istnieniem 
wielu barier. Od możliwości ich pokonania w znacznym stopniu zależy powodzenie rolników po-
dejmujących i prowadzących przedsięwzięcia agroturystyczne.

Ankietowani rolnicy odnoszą się do działalności turystycznej z zainteresowaniem, a niektó-
rzy z zauważalnym entuzjazmem. Pełne badania i wnikliwa ocena wielkości dochodów oraz ich 
struktury wymuszają wprowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Jedynie wówczas 
można będzie dokładnie zbadać ich kondycję ekonomiczną. Uzyskanych wyników z przeprowa-
dzonych na potrzeby niniejszej pracy badań nie można uogólniać dla całej zbiorowości gospo-
darstw agroturystycznych funkcjonujących w Polsce. Niemniej przedstawiają one pewien wycinek 
badań dotyczących dochodowości gospodarstw rolnych, a więc problemu trudnemu do diagnozy. 
Agroturystyka ze względu na dochód z niej osiągany jest działalnością coraz bardziej akceptowaną 
przez rolników oraz mającą coraz częściej udział w ogólnych przychodach gospodarstwa.
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The importance of agritourism in income of generation 
of farms on the example of south-eastern Poland
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Abstract One of the activities in rural areas, except agriculture, is agritourism. It goes very close to agriculture.
The article is evaluation attempt of importance of agritourism as a factor of rural activation and the 
source of alternative income in rural areas in south-eastern Poland.
The study presents analysis of survey research concerning, among others, assessment of the 
opportunities agritourism business and income made from it.
In this scientific work it was also included an evaluation of development prospects of agritourism in 
the surveyed area of south-eastern Poland.
The development of this activity brings farmers some new incomes. Such form of earning money is 
very popular among farmers in many countries, even the richest ones.
Average, agritourism in south-eastern Poland creates from 20 to 30% of farm income. Almost 6% 
owners of surveyed farms has determined growth of income coming from agritourism for 40–50%.
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Słowa kluczowe wiedza, informacje, technologie informacyjno-komunikacyjne, biuro podróży, 
zarządzanie marketingowe

Streszczenie W artykule scharakteryzowano wybrane źródła informacji dotyczące nabywców usług 
turystycznych (aktywność na stronach www i portalach społecznościowych oraz wyko
rzystywane aplikacje mobilne), a następnie podjęto próbę transponowania pozyskanych 
informacji na wiedzę umożliwiającą efektywne zarządzanie marketingowe przedsię
biorstwem turystycznym. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań 
własnych dotyczących oceny stopnia wykorzystania powyższych źródeł wiedzy w prak
tyce funkcjonowania biur podróży w Polsce.

 Rozwój agroturystyki przynosi rolnikom dodatkowe dochody. Ta forma ich uzyskiwania 
jest bardzo popularna wśród rolników w wielu krajach, również tych najbardziej rozwi
niętych.

 Przeciętnie agroturystyka w Polsce południowo-wschodniej zapewnia 20–30% do
chodów gospodarstw rolnych. Niemal 6% właścicieli badanych gospodarstw określiło 
wzrost dochodów dzięki niej na 40–50%.

1 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 2011/03/D/HS4/03420 pt. „Lojalność klientów biur podróży 
w Polsce – uwarunkowania, modele, wyniki badań” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wprowadzenie

Sukces rynkowy przedsiębiorstw na rynku turystycznym zależy w dużej mierze od wiedzy 
o klientach, gromadzonej i wykorzystywanej w celu lepszego poznania i zaspokojenia ich potrzeb. 
Źródłem wiedzy w marketingu są dane o klientach, informacje o zawieranych przez nich trans
akcjach i zachowaniach ujawnionych podczas kolejnych interakcji z przedsiębiorstwem turystycz
nym (szerzej: Rapacz, Michalska-Dudek, 2009, s. 261). Rozwój technologii informacyjno-komuni

TEORETYCZNE PROBLEMY ROZWOJU 
TURYSTYKI
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kacyjnych (ICT)1 oferuje zarówno firmom turystycznym, jak i ich klientom duży zakres środków 
i możliwości w pełnieniu rynkowych ról, dostarczając impulsów do ciągłego dostosowywania 
rozwiązań organizacyjnych do potencjału, jaki stwarza technologia informacyjna (por. Jaremen, 
Michalska-Dudek, Rapacz, 2016). ICT są również bogatym, aktualnym i wiarygodnym źródłem 
wiedzy dla dostawców ofert turystycznych.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób informacje pozyskane z nowoczes
nych wielkich zbiorów danych o nabywcach usług turystycznych (takich jak aktywność na stro
nach www i portalach społecznościowych czy wykorzystywane aplikacje mobilne) można trans
ponować na wiedzę pomocną w efektywnym zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem 
turystycznym. W drugiej części artykułu na podstawie badań empirycznych oceniono stopień wy
korzystania powyższych źródeł wiedzy w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce.

ICT a pozyskiwanie wiedzy o klientach przedsiębiorstw turystycznych

W zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym podstawą do projektowania oraz realizacji dzia
łań marketingowych są dane i wiedza z nich wynikająca. Zarządzanie wiedzą to ogół procesów 
umożliwiających jej tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie do osiągnięcia wyznaczonych ce
lów organizacyjnych. Działania związane z zarządzaniem wiedzą (jako zasobem) prowadzą do jej 
gromadzenia, identyfikacji, ochrony, dzielenia się i wykorzystywania w organizacji (Probst, Raub, 
Romhardt, 2004, s. 89). Elementarnym procesem związanym z zarządzaniem wiedzą2 w przedsię
biorstwie jest zatem identyfikacja (lokalizowanie) wiedzy, czyli ustalenie jej źródeł.

Skuteczne zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem turystycznym powinno opierać się 
na źródłach informacji dotyczących aktywności, preferencji i emocji nabywców usług turystycz
nych. Rozwój komputeryzacji i tworzenie baz danych wyposażyły marketing w trzy zasadnicze 
możliwości, a mianowicie: zapamiętywania, selekcjonowania oraz porównywania informacji (por. 
Otto, 2001, s. 49). Digitalizacja kanałów dystrybucji oraz rozwój sprzedaży elektronicznej i mobil
nej zmieniły sposób zawierania transakcji na rynku turystycznym. Wpłynęło to zarówno na struk
turę pośrednictwa turystycznego, jak i umożliwiło monitorowanie poczynań nabywców usług 
turystycznych3 (szerzej: Kachniewska, 2014, s. 37). Dzięki implementacji ICT tradycyjne źródła 
danych o klientach mogą zostać wzbogacone o cenne informacje na temat nabywców usług tury

1 Przez pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Technologies – ICT) 
należy rozumieć: „(…) ogół technik cyfrowych służących przetwarzaniu informacji wspierających proces zarządzania 
zasobami firmy oraz komunikacji z partnerami zewnętrznymi. Wiążą się one z wykorzystaniem urządzeń telekomuni
kacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, z zastosowaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi 
komunikacji elektronicznej” (Reformat, 2015, s. 78).
2 G. Probst, S. Raub i K. Romhardt wskazują na kilka kluczowych procesów w zarządzaniu wiedzą, a mianowicie: 
identyfikację zasobów wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, rozwój wiedzy, dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie, wy
korzystywanie wiedzy oraz zachowanie wiedzy (Probst i in., 2004, s. 35).
3 Ilość niezagospodarowanych danych na temat nabywców usług turystycznych (zarówno dotychczasowych, jak i po
tencjalnych klientów przedsiębiorstw turystycznych) wynika z częstotliwości dokonywania przez nich transakcji w sieci, 
przeszukiwania zasobów Internetu, wykorzystywania dostępnych w nim porównywarek cen, a także ich obecności na 
portalach społecznościowych, wystawianych komentarzy, udostępnianych informacji i „polubień”, składanych reklama
cji czy prowadzonych na forach internetowych dyskusji (Kachniewska, 2014, s. 38). Według M. Kachniewskiej w sytuacji, 
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stycznych, a dostawcy ofert turystycznych mogą jak nigdy dotąd poznać każdego swojego klienta, 
gromadząc dane z jego odwiedzin na stronie www, rejestrując jego aktywność na portalach spo
łecznościowych, mając dostęp do danych o wykorzystywaniu przez niego urządzeń mobilnych czy 
analizując jego aktywność zakupową na internetowych portalach sprzedażowych.

Możliwości wykorzytania wiedzy o klientach w działaniach z zakresu zarządzania marketingowego

Obszerny zakres informacji, które pochodzą z analizy odwiedzin klientów stron www, ich ak
tywności na portalach społecznościowych oraz danych o wykorzystywanych przez nich urządze
niach mobilnych pozwala menedżerom firm turystycznych gromadzić o nich wiedzę, która może 
być następnie wykorzystywana do podejmowania działań w obszarze aktywności marketingowej. 
W poglądowy sposób w tabeli 1 przedstawiono proces transponowania wiedzy na temat nabywców 
usług turystycznych na działania z zakresu zarządzania marketingowego przedsiębiorstw tury
stycznych.

Dzięki analizie informacji zapisanych przez mechanizmy śledzące ruch na stronach interne
towych zarządzający przedsiębiorstwem turystycznym mogą pozyskać wiedzę na temat: liczby 
i częstotliwości odwiedzin na stronie internetowej, źródeł pochodzenia tych odwiedzin, odwiedzin 
podstron i czasu spędzonego na każdej z nich, użytkowników (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, 
zainteresowania etc.), ich aktywności na stronie i forach, uczestnictwa w badaniach on-line4, pre
ferowanych kanałach komunikacji, dotychczasowych kontaktach z firmą itp. Szczegółowa analiza 
zapisu transakcji realizowanych przez nabywców poprzez serwis internetowy dostarcza informacji 
o częstotliwości i regularności realizowanych zakupów, różnorodności i dywersyfikacji nabywa
nego asortymentu, gotowości i otwartości na nabywanie nowości, wartości transakcji czy wrażli
wości cenowej danego klienta.

Wiedza, jaką menedżerowie mogą pozyskać z mediów społecznościowych, daje prawdopodob
ny obraz aktywności nabywców usług turystycznych i ich zaanagażowania. Na podstawie tych in
formacji zbudować można dokładny portret, uwzględniający aktywność społeczną oraz kontakty 
z innymi. Im więcej kontaktów mają nabywcy usług turystycznych, tym większe prawdopodobień
stwo, że będą szybciej popularyzowali przekazywane informacje, a także staną się liderami opinii 
w swojej grupie odniesienia. Poszukiwanie informacji w mediach społecznościowych uzupełniać 
można również o szczegółową analizę treści publikowanych przez nabywców usług turystycznych 
postów, częstotliwości polubień czy składanych deklaracji uczestnictwa w wydarzeniach.

gdy wielkość i różnorodność posiadanych przez przedsiębiorstwo danych przekracza konwencjonalne możliwości organi
zacji w zakresie ich przechowywania i przetwarzania, można używać określenia „Big Data” – wielkie zbiory danych.
4 Badania sondażowe on-line są jednym z najbogatszych źródeł wiedzy, a uzyskane dzięki nim informacje stanowią 
podstawę do lepszego poznania potrzeb klientów, optymalnego projektowania komunikacji z nimi oraz planowania efek
tywnych działań marketingowych. Zestaw tych informacji pomoże w ocenie i ewentualnej modyfikacji prowadzonych 
działań promocyjnych.
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Tabela 1. Wiedza o nabywcach usług turystycznych w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstw turystycznych

Informacje Wiedza Działania z zakresu zarządzania 
marketingowego

Aktywność na stronach www

Liczba i częstotliwość odwiedzin  
na stronie internetowej firmy.
Źródła pochodzenia odwiedzin.
Odwiedziny podstron i czas spędzony  
na każdej z nich.
Profil użytkowników.
Sumaryczna i średnia wartość transakcji.
Liczba kupowanych produktów/usług.
Współczynnik odrzuceń.
Aktywność na stronie.
Aktywność na forach na stronie www.
Uczestnictwo w badaniach on-line.
Preferencje w zakresie kanałów 
komunikacji.
Kontakty z przedsiębiorstwem/wysłane 
zapytania.
Wyszukiwania na stronie.
Typ urządzenia mobilnego  
Rodzaj przeglądarki.
Rodzaj oprogramowania.

O zasięgu oddziaływania strony 
internetowej firmy.
O miejscach oraz treściach cieszących się 
największym zainteresowaniem.
O miejscach wymagających udoskonalenia 
bądź przebudowy.
O skuteczności użytych na stronie słów.

Identyfikacja potencjalnych klientów.
Planowanie akcji marketingowych.
Ocena wskaźnika ROI.
Określenie współczynnika konwersji – 
realizacji wyznaczonych celów.
Poznanie słabych i silnych stron 
przedsiębiorstwa.
Wskazanie obszarów wymagających 
modyfikacji.
Zdefiniowanie przewagi 
konkurencyjnej.
Poznanie uwarunkowań lojalności.
Identyfikacja profilu klientów lojalnych.

Media społecznościowe i aplikacje mobilne

Liczba znajomych nabywcy.
Aktywność w ramach udostępniania 
wiedzy o sobie:
publikacje,
zakres udostępnianych informacji  
na swój temat,
używane aplikacje.
Aktywność społeczna nabywcy:
częstotliwość kontaktów z innymi 
internautami,

„polubienia” jako oznaki aprobaty,
subskrybowanie informacji,
przynależność do grup,
uczestnictwo w wydarzeniach.

O popularności towarzyskiej nabywcy usług 
turystycznych.
O zaangażowaniu klienta jako internauty.
O zasięgu sieci powiązań społecznych 
nabywcy usług turystycznych.
O aktywności nabywcy usług turystycznych.
O otwartości nabywcy usług turystycznych.
O zaangażowaniu nabywcy usług 
turystycznych.
O wierności nabywcy usług turystycznych.
O mobilności nabywcy usług turystycznych,
na temat zakresu zainteresowań klienta,
na temat zasięgu sieci powiązań społecznych 
klienta.

Budowanie wizerunku i świadomości 
marki.
Szybki i skuteczny kontakt z klientem.
Rekrutacja ambasadorów marki, 
liderów opinii oraz trendsetterów.
Sprawne rozpowszechnianie 
informacji o nowościach, promocjach 
czy możliwościach, jakie daje program 
lojalnościowy.

Źród ło: Michalska-Dudek (2014), s. 47, Jaremen i in. (2016), s. 85 i dalsze.

Dostawcy usług turystycznych mogą również pozyskiwać i wykorzystywać dane pochodzące 
z użytkowanych przez klientów urządzeń mobilnych. Informacje o sposobie użytkowania aplikacji 
mobilnych pozwalają z większą precyzją określić profil nabywcy, a analiza tego typu informacji 
pozwala na sprawdzenie, czy klienci korzystają z SMS-owych akcji promocyjnych bądź czy prze
słana im oferta MMS z linkiem przekierowującym zachęciła ich do odwiedzenia strony www.

Żeby projektować efektywne strategie marketingowe, nie można ignorować żadnego źródła da
nych, każde z nich bowiem pozwala na pozyskanie dodatkowej wiedzy o zachowaniach klientów. 
Menedżerowie przedsiębiorstw turystycznych powinni uważnie obserwować informacje, jakie ich 
klienci zostawiają w mediach społecznościowych, poruszając się po Internecie, jakie treści w mai-
lingach zwracają ich uwagę, i śledzić akcje wykonane przez nich na firmowej stronie interneto
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wej. Na podstawie przedstawionych powyżej źródeł danych o klientach można z powodzeniem 
planować, a następnie realizować skuteczne strategie marketingowe. Dane te z pewnością okażą 
się pomocne w lepszym zrozumieniu oczekiwań nabywców, wpłyną na przyszły kształt oferty 
przedsiębiorstwa turystycznego oraz projektowanych akcji promocyjnych kierowanych do rynków 
docelowych.

Metodologia badań

Zakres przedmiotowy badań obejmował ocenę wykorzystania źródeł danych na temat na
bywców usług turystycznych przez menedżerów biur podróży działających na polskim rynku. 
Przeprowadzone badania miały charakter:

 – badań niepełnych obejmujących tylko wybrane jednostki zbiorowości (ze względu na zasięg 
badań),

 – badań reprezentacyjnych, gdy zbiorowość próbna stanowi statystyczną reprezentację całej 
populacji (zależnie od sposobu doboru respondentów),

 – wywiadów bezpośrednich na podstawie kwestionariusza przeprowadzanych z udziałem an
kieterów oraz ankiety internetowej (według metody kontaktowania się z respondentami).

W pierwszym etapie procesu doboru próby ustalono populację5, czyli zbiorowość, której 
wszystkie elementy mają wspólne cechy istotne z punktu widzenia celu badania, a mianowicie 
biura podróży w Polsce. Zastosowana w badaniu metoda należy do metod niebazujących na ra
chunku prawdopodobieństwa, czyli jest to tzw. dobór nielosowy, opierający się na kryteriach zdro
worozsądkowych, a więc na intuicji i wiedzy badacza. Dobór nielosowy ma niezaprzeczalne zalety 
w porównaniu z doborem losowym, gdyż umożliwia dotarcie do jasno zdefiniowanej populacji 
i przeprowadzenie badań na docelowej grupie respondentów (statystycznej reprezentacji całej po
pulacji). W realizowanym badaniu wykorzystano nielosową metodę doboru kwotowego6 oraz me
todę werbunkowego (rekrutacyjnego) doboru internetowego7.

Ostatecznie w badaniu zgodziło się wziąć udział 290 podmiotów. Badanie przeprowadzono od 
1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. w oddziałach biur podróży na terenie całej Polsce, w trakcie 
ważniejszych turystycznych imprez targowych i wystawienniczych, a także z wykorzystaniem 
specjalnie zaprojektowanego portalu internetowego.

5 W definicji operacyjnej zbiorowości w badaniach marketingowych wyodrębnia się takie składniki badanej populacji, 
jak: podmiot badania, jednostkę próby, zakres przestrzenny oraz czas i miejsce, w którym jednostki próby będą poddane 
badaniom (Kaczmarczyk, 2011, s. 79). Zdefiniowanie populacji objęło zatem pojęcia: 1) podmiot badania – menedżero
wie odpowiedzialni za działania marketingowe w biurach podróży; 2) jednostka próby – biuro podróży; 3) zakres prze
strzenny – Polska; 4) czas – od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
6 Dobór kwotowy jest najczęściej stosowany spośród nielosowych metod określania składu próby (Perek-Białas, 
Rószkiewicz, Węziak-Białowolska, Zięba-Pietrzak, 2013, s. 181). Opiera się on na założeniu, że próba jest reprezentatyw
na dla wszystkich elementów badanej populacji, a jej struktura pod względem istotnych cech jest taka sama jak struktura 
badanej zbiorowości (Kaczmarczyk, 2011, s. 98).
7 Metoda doboru internetowego to nielosowa metoda określania składu próby (Kaczmarczyk, 2011, s. 99–100). W ba
daniu zastosowano werbunkową metodę doboru internetowego, a w panelu werbunkowym (rekrutacyjnym) znalazły się 
jednostki próby z zachowaniem kwot (składowych liczb jednostek próby) ustalonych wcześniej metodą kwotową.
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Badaną populację podzielono na grupy (warstwy) według rodzaju prowadzonej działalno
ści (organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych). Każda 
z warstw została operacyjnie zdefiniowana. Ustalono udział procentowy trzech warstw w badanej 
populacji biur podróży w Polsce, a następnie obliczono skład próby proporcjonalnie do udziału 
poszczególnych warstw w populacji. Ustalona wcześniej liczba jednostek próby została podzielona 
proporcjonalnie do udziałów poszczególnych warstw. Tak skonstruowana próba jest całkowicie 
zgodna pod względem rozkładu cech kontrolowanych z badaną populacją. Wśród ankietowanych 
biur podróży 49,31% stanowiły podmioty deklarujące prowadzenie działalności organizatora tury
styki; 8,97% respondentów prowadzi działalność pośrednika turystycznego, działając w imieniu 
i na rzecz klienta. Z kolei 41,72% to agenci turystyczni, którzy reprezentują jednego bądź wielu 
usługodawców, zawierając umowy w ich imieniu. Badana próba odzwierciedla strukturę analizo
wanego rynku – jest reprezentatywna (Perek-Białas, i in., 2013, s. 181–183). Oznacza to, że zbioro
wość próbna stanowi statystyczną reprezentację całej badanej populacji.

Źródła wiedzy na temat klientów biur podróży w Polsce w świetle badań ankietowych

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 3/4 badanych biur (78,97% wskazań) dysponuje 
aktualną bazą danych wszystkich swoich klientów, a 12,76% deklaruje posiadanie aktualnej bazy 
niektórych spośród swoich klientów. Nieco ponad 3% ankietowanych podmiotów nie ma aktualnej 
bazy danych klientów, lecz w najbliższym czasie zamierza taką utworzyć, dostrzegając niewątpli
we zalety jej posiadania. Z kolei 5,17% biur podróży nie ma bazy danych o swoich klientach i nie 
widzi potrzeby jej posiadania.

Gromadzone w bazach danych biur podróży informacje pochodziły z rozmów, jakie pracow
nicy biur przeprowadzali z klientami (89,31% odpowiedzi), a także z księgowości firmy (55,52% 
wskazań). Zdobywane były także za pośrednictwem Internetu (44,83% wskazań), z prowadzonych 
statystyk (30,34% wskazań), badań marketingowych (11,38% odpowiedzi), obserwacji dokonywa
nych w trakcie wystaw i targów branżowych (8,97% odpowiedzi), od pośredników biura (7,59% 
odpowiedzi) oraz środków masowego przekazu (4,83%).

Bardzo często wskazywano, iż źródłem danych były podpisywane z klientami umowy, ich 
zgłoszenia oraz zapytania. Zaskakująco niski był natomiast odsetek wskazań dotyczących badań 
marketingowych jako źródła danych o klientach. Okazało się, że niewiele ponad 10% wszystkich 
biur podróży deklaruje wykorzystanie badań marketingowych do pozyskiwania informacji o swo
ich klientach.

Jak przedstawiono w tabeli 2, wśród danych osobowych klientów biur podróży w bazach danych 
gromadzone są zazwyczaj informacje na temat: imienia i nazwiska klienta (94,83% wskazań), jego 
adresu zamieszkania (79,31% wskazań), numeru telefonu (92,76% wskazań), adresu e-mail (84,14% 
wskazań), a także daty urodzenia, numeru PESEL czy numeru paszportu (łącznie 47,59% wskazań).
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Tabela 2. Zakres informacji na temat nabywców usług turystycznych gromadzonych przez badane podmioty

Informacje na temat nabywców usług turystycznych gromadzone przez badane podmioty

dane osobowe* dane demograficzno-socjoekonomiczne*

imię i nazwisko (94,83% wskazań),
adres zamieszkania (79,31% wskazań),
telefon stacjonarny (55,17% wskazań),
telefon komórkowy (92,76% wskazań),
e-mail (84,14% wskazań),
PESEL (30% wskazań),
inne (17,59%).

wykształcenie (2,07% wskazań),
stan cywilny (4,14% wskazań),
pozycja zawodowa (1,38% wskazań),
styl życia (2,07% wskazań),
wielkość/faza cyklu życia rodziny (10,34% wskazań),
wiek dzieci (24,14% wskazań),
poziom dochodów (2,07% wskazań),
zainteresowania (16,21% wskazań).

informacje dotyczące dotychczasowej współpracy*

nabywane dotychczas kategorie ofert (48,62% wskazań),
wartość zamówień (59,66% wskazań),
miejsce i sposób dokonywania rezerwacji/zakupu (29,31% wskazań),
historia dotychczasowej współpracy z klientem (35,52% wskazań),
preferencje i wymagania klienta (38,28% wskazań),
uwagi i sugestie zgłaszane przez klienta (29,31% wskazań),
skargi i reklamacje klienta (26,21% wskazań),
badania ankietowe (6,55% wskazań),
inne (1,38% wskazań).

dane pochodzące ze strony internetowej biura podróży* dane pochodzące z portali społecznościowych 
oraz wykorzystywanych aplikacji mobilnych*

liczba wizyt i/lub logowań na stronie www (23,10% wskazań),
częstotliwość odwiedzin na stronie (27,93% wskazań),
odsłony i czas spędzony na danej podstronie (15,17% wskazań),
profil użytkowników (3,10% wskazań),
współczynnik odrzuceń (6,55% wskazań),
modyfikacja danych osobowych (13,79% wskazań),
aktywność na stronie internetowej (11,38% wskazań),
aktywność na forach (15,52% wskazań),
uczestnictwo w badaniach on-line (2,41% wskazań),
preferencje w zakresie kanałów komunikacji (8,97% wskazań),
kontakty z biurem/wysłane zapytania (30% wskazań),
wyszukiwania (5,52% wskazań).

liczba znajomych (3,10% wskazań),
aktywność w zakresie udostępniania wiedzy o sobie  
(0,69% wskazań),
aktywność społeczna (częstotliwość kontaktów z innymi 
internautami, kliknięcia jako oznaki aprobaty, subskrybowanie 
informacji, przynależność do grup, uczestnictwo 
w wydarzeniach) (0,69% wskazań),
typ urządzenia mobilnego (1,38% wskazań),
rodzaj przeglądarki (1,38% wskazań),
rodzaj oprogramowania (1,72%, wskazań).

* Odpowiedzi respondentów nie wykluczały się, ich udziały nie sumują się zatem do 100%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych biur podróży.

Dane demograficzno-socjoekonomiczne, które znalazły się w bazach danych biur podróży, to 
głównie informacje na temat wieku dzieci (24,14% wskazań), wielkości oraz fazy cyklu życia 
rodziny nabywców usług turystycznych (10,34% wskazań), ich zainteresowań (16,21% wskazań), 
stanu cywilnego (4,14% wskazań), wykształcenia (2,07% wskazań), stylu życia (2,07% wskazań) 
oraz pozycji zawodowej (1,38% wskazań).

Do uzyskania pełnego profilu klienta zarządzający biurami podróży potrzebują również infor
macji na temat dotychczasowej z nimi relacji. W tym celu zarządzający podmiotami organizacji 
i pośrednictwa decydują się na gromadzenie danych na temat:

 – wartości zamówień klienta (59,66% wskazań),
 – nabywanych dotychczas kategoriach ofert (48,62% wskazań),
 – preferencji i wymagań klienta (38,28% odpowiedzi),
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 – historii dotychczasowej współpracy z klientem (35,52% wskazań),
 – uwag i sugestii zgłaszanych przez klienta w trakcie dotychczasowej współpracy (29,31% 

odpowiedzi),
 – miejsca i sposobu dokonywania rezerwacji/zakupu ofert (29,31% wskazań),
 – złożonych przez klienta skarg bądź reklamacji (26,21% badanych)8.
Cennym źródłem informacji na temat klientów biur podróży są dane pochodzące ze strony in

ternetowej. Kontakty klientów z biurem realizowane za pośrednictwem tego kanału oraz wysłane 
zapytania to istotna informacja dla co trzeciego z badanych podmiotów. Częstotliwość odwiedzin 
potencjalnych nabywców usług turystycznych na firmowej stronie www śledzi blisko co trzeci 
z badanych, a liczbę ich wizyt i/lub logowań co czwarty z badanych podmiotów. Menedżerowie 
biur podróży analizują również:

 – aktywność klientów na forach (15,52% wskazań),
 – odsłony i czas spędzony na poszczególnych podstronach (15,17% wskazań),
 – aktywność klientów na stronie www (11,38% odpowiedzi),
 – dokonane przez użytkowników modyfikacje danych osobowych (13,79% wskazań),
 – preferencje nabywców w zakresie kanałów komunikacji (8,97% odpowiedzi).
Najmniejsze zainteresowanie dostawców usług turystycznych wzbudzają parametry, takie jak 

współczynnik odrzuceń (6,55% wskazań), wyszukiwania realizowane za pośrednictwem strony 
internetowej (5,52% wskazań), profile użytkowników (3,10%), a także uczestnictwo klientów w ba
daniach on-line (2,41%), typ wykorzystywanego przez klientów urządzenia mobilnego (1,38%), ro
dzaj przeglądarki (1,38%) oraz rodzaj wykorzystywanego oprogramowania (1,72%). Warto zwró
cić uwagę na to, że właśnie ich szczegółowa analiza pozwoliłaby na lepsze poznanie klientów, 
określenie realizacji wyznaczonych celów oraz wskazanie ewentualnych obszarów działalności 
biura podróży wymagających modyfikacji.

Z mediów społecznościowych menedżerowie badanych biur podróży pozyskują informacje do
tyczące liczby znajomych nabywców usług turystycznych (3,10% wskazań), ich aktywności w za
kresie udostępniania informacji o sobie oraz aktywności społecznej (po 0,69% wskazań).

Dane pochodzące z posiadanych przez biura podróży baz danych są wartościowym źródłem 
wiedzy dla pracowników na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem. Badane biura naj
częściej wskazywały jednak na personel zajmujący się bieżącą obsługą klienta, a więc konsultan
tów ds. sprzedaży, opiekunów klientów czy pracowników biura obsługi klientów (80% wskazań) 
jako na głównego beneficjenta informacji pochodzących z baz danych. W blisko połowie badanych 
firm z marketingowych baz danych korzystają pracownicy najwyższego szczebla zarządzania 
w biurach podróży (dyrektorzy, członkowie zarządu – 45,52% wskazań). Z kolei pracownicy śred
niego szczebla zarządzania, czyli kierownicy działów, stanowią stosunkowo niezbyt liczną grupę 
osób korzystających z informacji pochodzących z baz danych (26,21% wskazań). Co czwarte an
kietowane biuro deklaruje wykorzystanie gromadzonych w bazach danych informacji o klientach 

8 Ponadto w pozycji „inne” respondenci (tj. właściciele i menedżerowie biur podróży) najczęściej wymieniali destynacje, 
które klient już odwiedził, informacje o własnych spostrzeżeniach dotyczących współpracy z danym klientem, złożonych 
klientowi w przeszłości propozycji wyjazdów, rodzaju oferty, jaką klient jest bądź może być zainteresowany.
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przez pracowników działu marketingu (34,14% odpowiedzi), a zaledwie 7,93% ankietowanych 
biur wskazywało na pracowników zajmujących się badaniami marketingowymi.

Podsumowanie

Zasobem strategicznym niezbędnym do realizacji przez biuro podróży działań z zakresu marke
tingu jest wiedza, a źródłem wiedzy są dane o klientach, o zawieranych przez nich transakcjach 
i zachowaniach ujawnianych podczas dotychczasowych kontaktów z biurem podróży. Aktualnymi 
marketingowymi bazami danych o swoich klientach dysponuje ponad 90% badanych biur podróży 
w Polsce. Najczęściej wskazywanym źródłem pochodzenia informacji do tych baz są rozmowy 
prowadzone z klientami przez pracowników, księgowość firmy oraz strona internetowa. Z kolei 
pracownikami najczęściej korzystającymi z informacji gromadzonych w marketingowych bazach 
danych są osoby prowadzące bezpośrednią obsługę klienta. Z informacji tych korzystają również 
pracownicy wszystkich szczebli zarządzania w biurze podróży.

Często obok danych osobowych i demograficzno-socjoekonomicznych w bazach danych gro
madzone są również informacje na temat dotychczasowych relacji z nabywcą usług turystycznych. 
Wśród podmiotów rynku organizacji i pośrednictwa w turystyce w Polsce coraz częściej wyko
rzystywane są również źródła związane z aktywnością klientów na firmowych stronach interneto
wych dostawców usług turystycznych.

Wprawdzie wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że media społecznościowe oraz apli
kacje mobilne pozostają nadal mniej popularnym źródłem danych o klientach i nie są jeszcze po
wszechnie wykorzystywane przez menedżerów biur podróży, to – zdaniem autorów – warto zwró
cić uwagę na potencjał, jaki w nich tkwi. Wykorzystanie płynących z nich informacji o nabywcach 
usług turystycznych może pozytywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa tu
rystycznego, przesuwając jego uwagę z jednorazowych transakcji na budowanie długofalowych 
relacji z najbardziej dochodowymi klientami. Gromadzenie informacji z tych źródeł oraz ich ana
liza umożliwi biurom podróży zidentyfikowanie najbardziej perspektywicznych i dochodowych 
klientów, rozpoznanie i zakwalifikowanie potencjalnie najlepszych przyszłych klientów, sprawne 
ich przekształcenie w realnych nabywców, ustalenie najbardziej dochodowych ofert, rozwijanie 
odpowiedniej polityki cenowej i promocyjnej, rozpoznanie nowych możliwości rynkowych, ocenę 
efektywności kanałów dystrybucji czy też obniżkę kosztów i wzrost poziomu sprzedaży (Rapacz, 
Michalska-Dudek, 2009, s. 272).
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Streszczenie Biroturystyka, czyli turystyka piwna, obejmuje wyjazdy do browarów i udział w różno-
rakich wydarzeniach związanych z piwem, podczas których smakowanie piwa i pozna-
nie kultury piwnej danego regionu jest najważniejszym motywem podróży turystycznej. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikację biroturystyki oraz kategorie 
turystyki piwnej na terenie Warszawy. Zaprezentowano również wyniki badania pilo-
tażowego związanego z postrzeganiem turystyki piwnej w stolicy przez dwie grupy re-
spondentów. Rezultaty badania wśród ankietowanych metodą środowiskową pozwalają 
na stwierdzenie, że biroturystyka jest zjawiskiem wzbudzającym pozytywne wrażenia. 
Również według opinii ankietowanych metodą on-line (blogerów) Warszawa może być 
atrakcyjna dla biroturystów.

Wprowadzenie

Cele podróży turystycznych obecnie się zmieniają. Turyści nie są już zainteresowani wyłącznie 
wypoczywaniem w pięknych miejscach czy zwiedzaniem standardowych atrakcji. Wielu z nich 
woli poznawać odwiedzane kraje i regiony wszystkimi zmysłami, dlatego coraz popularniejsza 
staje się turystyka kulinarna. W świetle literatury przedmiotu jest to szczególny typ podróżowania, 
którego celem jest poznawanie tajników miejscowej kuchni, próbowanie czy raczej „doświadcza-
nie” jedzenia z danego miejsca, poznawanie kultury i tradycji kulinarnych odwiedzanego regionu 
oraz uczestnictwo w wydarzeniach związanych z kulinariami. Turystyka kulinarna może być też 
traktowana przez pryzmat koncepcji turystyki zrównoważonej jako ważny czynnik rozwoju re-
gionalnego i lokalnego (Kowalczyk, 2016). Wśród poszukiwaczy smaków są też zainteresowani 
różnymi napojami, w tym alkoholowymi, np. winem czy piwem. Turystyka winna (enoturystyka) 
jest zagadnieniem lepiej opisanym w literaturze przedmiotu (Kowalczyk, 2003; Sieczko, 2008) 
niż turystyka piwna (biroturystyka) (Kosmaczewska, 2008). W biroturystyce konsumpcja wyso-
kiej jakości piw nie jest wyłącznie dodatkiem do posiłku. Spożycie piwa łączy się z możliwością 
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poznania regionalnej historii warzenia piwa (browarnictwa), próbowaniem wyjątkowych dań po-
wstałych na bazie piwa czy udziałem w licznych wydarzeniach związanych z tym trunkiem.

Celem niniejszej pracy jest próba zaprezentowania wyników oceny turystyki piwnej 
w Warszawie przez dwie grupy respondentów – turystów oraz blogerów.

Materiał i metody

W artykule wykorzystano zarówno źródła wtórne (literatura przedmiotu, strony www), jak i dane 
pierwotne. Dane źródłowe zebrano wśród dwóch grup respondentów. Badanie w pierwszej grupie 
zostało oparte na kwestionariuszu ankiety. Kwestionariusz składał się z metryczki oraz z siedmiu 
pytań (w tym jednego otwartego) dotyczących stołecznej biroturystyki. Wykorzystano metodę 
środowiskową, w której założono, iż badani muszą mieć ukończony 18. rok życia (według prawa 
polskiego mogą spożywać alkohol) i przebywać w Warszawie. Z tego też względu pominięto dwor-
ce komunikacyjne i jako teren badawczy wybrano centrum Warszawy (okolice Pałacu Kultury 
i Nauki). W badaniu wzięła udział przypadkowa grupa osób, wyrażających chęć odpowiedzi na 
pytania. Prośba o udział w badaniu była skierowana do blisko 200 osób. Znalazły się w niej oso-
by o różnym statusie zawodowym i w różnych przedziałach wiekowych. Ankieter osobiście za-
dawał pytania i wypełniał arkusz odpowiedzi. Kompletnie wypełnionych kwestionariuszy było 
51. Badanie przeprowadzono w okresie od lutego do marca 2015 r. Zebrane wyniki zestawiono 
i opracowano za pomocą arkusza kalkulacyjnego, w którym wykonano obliczenia wykorzystane 
w dalszej części artykułu do opisu badanej problematyki.

Drugą grupę respondentów stanowił panel ekspercki, w którym wzięło udział 6 blogerów pro-
wadzących serwisy internetowe dotyczące badanej tematyki. Blogi o tematyce piwnej są źródłem 
najbardziej aktualnych informacji. Ich autorzy poza recenzowaniem produktów odwiedzają festi-
wale oraz inne wydarzenia związane z piwowarstwem w różnych miastach Polski, a także poza jej 
granicami. Piwni blogerzy są tym samym kompetentną grupą osób, która ma wiedzę niezbędną do 
oceny biroturystyki w Warszawie. Opinie o stołecznej turystyce piwnej wyrazili: Tomasz Gebel 
z „Piwnych podróży” (piwnepodroze.blogspot.com), Tomasz A. Janiak z „Browarnika Tomka” 
(http://browarnik.blogspot.com), Tomasz Kopyra z „Tomasz Kopyra. O piwie i piwowarstwie…” 
(http://blog.kopyra.com), Łukasz Matusik z „Piwolucji” (http://www.piwolucja.pl), Bartosz Nowak 
z „Małego piwka” (http://www.malepiwko.pl) oraz Bartosz Senderek z „Mojego kufelka” (http://
mojkufelek.pl). Blogerów poproszono o odpowiedź na jedno pytanie: Jak Warszawa wypada na tle 
innych polskich miast w kwestii turystyki piwnej?

Ze względu na małą próbę badawczą badania nie mogą być traktowane jako reprezentacyjne, 
gdyż miały charakter badań pilotażowych.

Zarys historii browarnictwa w Warszawie 

Szczególne znaczenie w polskiej kulturze kulinarnej miały różnego rodzaju trunki. Ze względu na 
swoje położenie geograficzne Polska zasadniczo znajdowała się poza obszarem uprawy winorośli, 
które zdominowały kulturę wytwarzania napojów alkoholowych Europy Południowej (Mierzynka, 
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Osińska-Kassa, Kołakowska, 2013). W Europie Środkowej miejsce win zajmowało piwo i miody 
pitne. Uwarunkowania rozwoju turystyki piwnej w Polsce z uwzględnieniem kontekstu historycz-
nego ważenia piwa na naszych ziemiach opisał Rogowski (2016), dlatego w artykule skupiono się 
wyłącznie na Warszawie.

Jednym z najstarszych ośrodków browarnictwa w stolicy była wytyczona na przełomie XIII 
i XIV w. ulica Piwna. Jest ona najdłuższą ulicą Starego Miasta, wspomnianą w słowach piosenki: 

„a na Piwnej jest piwo” (www.warszawska.info). Innymi ośrodkami koncentracji browarnictwa na 
terenie Warszawy był Solec oraz Słodowiec (ob. Żoliborz), jednak największym skupiskiem war-
szawskich browarów była Wola (5 browarów na początku XIX w., przy ul. Krochmalnej).

Wiek XIX przyniósł zmiany w polskim browarnictwie, również w warszawskim. Wraz ze wzo-
rami przyjętymi z krajów Europy Zachodniej do Polski docierają nowe urządzenia wykorzysty-
wane w procesie warzenia piwa oraz lepsza znajomość procesów biochemicznych. W Warszawie 
w 1846 r. Konstanty Schiele i Henryk Klawe kupili na licencji browar firmy Scheffer i Glimpf, 
mieszczący się przy ulicy Krochmalnej 59, przyjmując do spółki pracującego w zakupionym bro-
warze majstra Błażeja Haberbuscha. W 1899 r. utworzono spółkę akcyjną, w skład której wcho-
dził browar będący własnością synów założycieli, Karola i Henryka Haberbuschów oraz Feliksa 
i Kazimierza Schiele, a także browar parowy Towarzystwa Akcyjnego W. Kijok i Ska. Nowa spół-
ka przyjęła nazwę Towarzystwo Akcyjne Browarów Parowych Haberbusch i Schiele. Rozwijała 
się bardzo dynamicznie, do 1914 r. zwiększając prawie dziesięciokrotnie swoją produkcję, produ-
kując piwa w typie bawarskim i pilzneńskim (Niklewska, 1994). Dobry okres na piwo trwał do 
1914 r., kiedy to na ziemiach polskich czynnych było ok. 500 browarów wytwarzających 8 mln hl 
piwa rocznie, które skutecznie konkurowały z browarami zagranicznymi. Okres I wojny światowej 
przetrwało 245 browarów, a w 1928 r. było ich tylko 179. Produkowały one łącznie 2,5 mln hl piwa, 
co dawało 8 litrów na jednego mieszkańca (Pater, 2002, s. 11). Okres bezpośrednio po I wojnie 
światowej był trudny także dla browarów warszawskich. W 1919 r. właściciele pięciu największych 
browarów warszawskich: Haberbusch i Schiele, E. Reich i Synowie, K. Machlejd, Seweryn Jung 
oraz Korona podjęli decyzję o połączeniu się. Nowe przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Zjednoczone 
Browary Warszawskie Haberbusch i Schiele Sp. Akc. Zakłady dołączyły w ten sposób do grupy 
największych browarów w Polsce, produkując ok. 10% piwa w Polsce. Ich piwa miały znakomitą 
renomę, prawie połowa produkcji sprzedawana była w Warszawie, reszta w całej Polsce, a część 
eksportowano do USA i Wielkiej Brytanii (Niklewska, 1994). Na uwagę zasługuje fakt, że zakład 
prowadził ożywioną reklamę swoich wyrobów. Wydawał specjalne podkładki firmowe do kufli, 
urządzono też specjalną salę ekspozycyjną, w której prezentowano kolekcję zabytkowych kufli 
oraz sztychy przedstawiające sceny z życia piwowarów. Podczas II wojny światowej nie zaprze-
stano produkcji piwa, która trwała aż do Powstania Warszawskiego; znalezione tam zapasy ziarna 
służyły długo jako przydział żywności dla ludności cywilnej. Po upadku powstania browar spalo-
no i zburzono (http://browar.biz).

Po II wojnie światowej wszystkie browary nadające się do uruchomienia przejmował Skarb 
Państwa i przekazywał Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Fermentacyjnego. Również bro-
wary Haberbusch i Schiele zostały upaństwowione, w 1948 r. utworzono Browary Warszawskie 
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produkujące m.in. piwo „Królewskie” przy ulicy Grzybowskiej 58/70. Urynkowienie gospodarki 
spowodowało proces przekształcania i przejmowania większych browarów przez międzynarodo-
we koncerny. Obecnie rynek jest przez nie zdominowany, a polskie marki, w tym „Królewskie”, 
od 2004 r. należą do Grupy Żywiec wchodzącej w skład koncernu Heineken N.V., a samo piwo 
produkowane jest w Warce. Budynki browaru przy Grzybowskiej zostały zrównane z zie-
mią, a teren przeznaczono pod budownictwo biurowe i mieszkalne (Wojtczuk, 2014). W ten sposób 
w Warszawie nie ma możliwości zobaczenia zabudowań pozostałych po historycznych browarach.

Klasyfikacja biroturystyki

Należy podkreślić, że turystyka piwna na świecie traktowana jest jako rynek niszowy (Francioni, 
2012). Podobnie uważa Duda-Gromada (2013), wskazując, że w literaturze naukowej brakuje opra-
cowań dotyczących turystyki związanej z piwem, choć w ostatnich latach zauważalne jest więk-
sze zainteresowanie tą tematyką. Autorzy pionierskiego badania dotyczącego turystyki piwnej 
w Ontario (Kanada) na próbie 2136 osób wprowadzili definicję, według której turystyką piwną 
można nazwać zwiedzanie browarów, uczestnictwo w festiwalach piwnych przez turystów, dla 
których zarówno degustacja piwa, jak i poznanie regionu, z którego piwo pochodzi, są głównymi 
czynnikami motywującymi do odwiedzenia danego miejsca (Plumer, Telfer, Hashimoto, Summers, 
2005). W podobnym nurcie, lecz znacznie poszerzonym, turystykę piwną zdefiniowali węgierscy 
autorzy Bujdosó i Szücs (2012), wskazując na dwa główne motywy podróżowania: 1) spożycie wy-
branego rodzaju piwa, 2) podróż do konkretnego miejsca. W pierwszym przypadku celem podróży 
jest spożycie wybranego rodzaju piwa, zaś w drugim – uczestnictwo w turystyce piwnej następuje 
trochę przez przypadek, np. zwiedzanie browaru lub muzeum browarnictwa jako jednej z atrakcji 
turystycznych odwiedzanego miejsca.

W zakresie pierwszego motywu „piwnego” podróżowania Bujdosó i Szücs (2012) wyróżnili 
następujące kategorie turystyki piwnej:

 – „degustacja piwa” – przykładami są Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Belgia 
czy Wielka Brytania jako główne europejskie piwne destynacje turystyczne,

 – „piwo jako składnik obiadu” – głównym motywem podróżowania jest menu oparte na da-
niach przygotowanych na bazie piwa (np. lody) lub takich, którym piwo nadaje lub podkreśla 
wyjątkowy smak potraw; ponadto piwo lub jego rodzaje mogą być podawane jako dodatek 
do potraw, komponując się z nimi,

 – „szlaki piwne” – jako produkty turystyczne, są głównym motywem podróżowania i pozna-
wania nie tylko piwa, lecz też lokalnego dziedzictwa oraz przyrody,

 – „weekend z piwem” – jako produkt turystyczny, wydarzenie jest elementem atrakcji tury-
stycznej pozwalającej zatrzymać turystę przez kilka dni, w tym w weekendy; celem może 
być np. nabycie umiejętności warzenia piwa,

 – „różne motywy” – piwo może być wykorzystywane do celów innych niż spożywcze, np. za-
biegi terapeutyczne czy beer-wellness.
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W drugiej grupie motywów podróżowania, nazwanej „miejsce jako podstawa motywacji”, 
Bujdosó i Szücs (2012) wskazali na następujące kategorie turystyki piwnej:

 – „obiekt” – wizyta w znanych pubach i piwiarniach,
 – „festiwale, spotkania” – uczestnictwo w znanych festiwalach piwnych, np. w monachijskim 

Oktoberfest, w maratonach piwnych czy innych spotkaniach związanych z piwem,
 – „muzea, kolekcje piwne” – podczas wizyty w muzeum piwa (często jest to zabytkowy pub 

lub lokalny browar) można nabyć wiedzę o warzeniu piwa, poznać kulturę piwną, zapoznać 
się kolekcjami kufli, kubków, puszek, rodzajów piwa. Podobną funkcję spełniają wystawy 
okolicznościowe,

 – „browary, piwiarnie” – najbardziej znaną i klasyczną kategorią turystyki jest wizyta w bro-
warze. Dla turysty niekoniecznie ważne jest zapoznanie się z browarem czy wypicie piwa, 
browar jest raczej traktowany jako atrakcja turystyczna,

 – „gastronomiczne puby” – poprzez dywersyfikację swojej działalności przyciągają turystów 
nie tylko piwem, lecz także dobrym jedzeniem i miejscami noclegowymi,

 – „różne motywy” – w tej kategorii głównym motywem podróżowania może być udział w kon-
ferencjach związanych z piwem czy nawet sportach, tzw. beer-ponga. Sport ten jest popular-
ny w wielu krajach, organizowane są nawet turnieje.

Jeżeli chodzi o biroturystykę w Polsce, to trzy motywy podróżowania wyróżnili Rogowski 
i Kuc (2013):

 – podróżowanie w celu smakowania dobrej jakości piwa, a także tworzenie autorskiego ran-
kingu poszczególnych gatunków piw i marek,

 – podróżowanie w celu poznania historii browarnictwa, w tym poznanie tradycji i technologii 
produkcji oraz unikatowych składników i procedur istotnych przy ważeniu piwa,

 – podróżowanie w celu uczestnictwa w festiwalach kulinarnych i imprezach regionalnych 
wraz z degustacją piwa jako składnika dziedzictwa kulinarnego regionu.

Przedstawione klasyfikacje turystyki piwnej będą ulegały zmianom wraz z rozwojem tury-
styki kulinarnej oraz rynku atrakcji piwnych. Zaprezentowany podział biroturystyki posłużył do 
omówienia poszczególnych jej kategorii w Warszawie.

Kategorie biroturystyki w Warszawie

Z historii warszawskiego browarnictwa wynika, że obecnie w stolicy nie ma żadnego dużego miej-
scowego browaru, który przyciągnąłby turystów, tak jak np. Browar w Żywcu. Nie jest więc moż-
liwe zwiedzanie historycznego browaru. W Warszawie znajdują się browary restauracyjne oraz 
lokale serwujące rzemieślnicze i regionalne piwa, czyli „wielokrany”.

Z punktu widzenia rozwoju turystyki piwnej stolica ma do zaoferowania wyłącznie współczes-
ne jej kategorie. Turysta może zatem udać się do wybranego przez siebie lokalu, posmakować tam 
rzemieślniczych, międzynarodowych i krajowych (regionalnych) piw. W niektórych spośród nich, 
jak np. w Gorączce Złota, goście mogą zapoznać się z unikatową kolekcją wafli, czyli podkładek 
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do piwa zgromadzonych z całego świata, otwieraczy do piwa, kapsli i kufli (http://goraczka-zlota.
com.pl).

Turystów zainteresować mogą masowe imprezy, jakimi są festiwale piwne. Takie imprezy 
jako pierwsza organizowała Kampania Piwowarska w latach 2013–2014 na błoniach Stadionu 
Narodowego. Impreza pod nazwą Warszawski Festiwal Kultury Piwnej oferowała dodatkowe 
atrakcje: wystawę tematyczną o warszawskiej Pradze, wystawy o historii piwa, zabawy dotyczące 
wiedzy z warzenia piwa (http://warszawskifestiwalkulturypiwnej.pl).

Od 2015 r. funkcjonuje organizowany na stadionie Legii Warszawski Festiwal Piwa poświęco-
ny piwom rzemieślniczym. Dodatkowo organizowane są wykłady i warsztaty, w czasie trwania 
których można dowiedzieć się, jak uwarzyć dobre piwo czy wziąć udział w konkursach i wielu 
innych dodatkowych atrakcjach (http://warszawskifestiwalpiwa.pl). W stolicy istnieje także szlak 
piwny, łączący wybrane obiekty związane z piwowarstwem. Warszawski Szlak Piwny utworzo-
nym został z dziewięciu pubów i barów działających na terenie Warszawy. Serwują one zarówno 
polskie piwa z browarów rzemieślniczych, jak i z całego świata (Chmielarz, 2013).

Biroturystyka jako nowy trend turystyczny w Warszawie w świetle badań ankietowych

W pierwszej grupie respondentów (51 osób) przeważały kobiety (59%). Prawie co trzeci badany 
był w wieku od 18 do 30 lat. Prawie połowa respondentów (47%) była zatrudniona na podstawie 
stosunku pracy. Badani najczęściej określali, że ich miesięczne dochody netto wynoszą do 2500 zł 
(37%). Dokładne dane demograficzne pierwszej grupy badanych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka demograficzna pierwszej grupy respondentów 

Wyszczególnienie Liczba osób

Płeć
kobieta 30

mężczyzna 21

Wiek

18–30 lat 35

31–60 lat 11

powyżej 60 lat 5

Status zawodowy

uczeń 3

student 13

zatrudniony na podstawie stosunku pracy 24

praca na własny rachunek 5

praca w gospodarstwie rolnym 1

emeryt/rencista 4

bezrobotny 1

Miesięczne dochody netto 

do 2500 zł 19

od 2501 do 3000 zł 5

od 3001 zł do 4000 zł 8

od 4001 zł do 5000 zł 11

od 5001 zł do 6000 zł 3

powyżej 6000 zł 5

Źródło: badanie własne.
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W celu ustalenia, na ile znana jest pierwszej grupie respondentów warszawska biroturystyka, 
zadano pytanie, czy znają warszawskie atrakcje turystyczne związane z piwem. O takich atrak-
cjach słyszało 14 osób, natomiast 37 osób – nie. Respondentów, którzy znali stołeczne atrakcje, 
poproszono o podanie konkretnych wydarzeń czy miejsc, o których słyszeli. Jeśli chodzi o lokale 
piwne, pojawiły się w Piw Paw (4 razy) oraz: Po Drugiej Stronie Lustra, Kraken, Chmielarnia, 
Cuda na Kiju, Celibat, dwie osoby wpisały sławne piwiarnie. Wskazano także browary: Bierhalle 
(2 razy), BrowArmia (także 2 razy), Browar de Brasil. Ponadto wymieniono Beerstore, czyli połą-
czenie sklepu i piwiarni. Jedna osoba wpisała Piwną Mapę Warszawy, zaś o Festiwalu Piwa słysza-
ły dwie osoby. Jeden respondent podał „Festiwal piwa organizowany w kwietniu”, a 3 osoby wska-
zały Warszawski Szlak Piwny. Ankietowanych poproszono ponadto o odpowiedź na pytanie, skąd 
wiedzieli o warszawskich atrakcjach biroturystycznych. W pytaniu można było zaznaczyć więcej 
niż jedną odpowiedź (tak też zrobiły 2 osoby, które zaznaczyły po dwie odpowiedzi). Dziewięcioro 
ankietowanych dowiedziało się o wyżej wspominanych lokalach lub wydarzeniach od znajomych, 
krewnych czy rodziny, 6 osób – z Internetu, telewizji bądź radia, natomiast jedna osoba z ulotek, 
folderów, plakatów, a jedna nie pamiętała źródła. Wszyscy respondenci wyrażali chęć powtórzenia 
swego uczestnictwa w stołecznej biroturystyce. Cztery osoby chciałyby ponownie odwiedzić lo-
kale Piw Paw oraz Kufle i Kapsle, w tym jedna wpisała ogólnie „znane lokale piwne”. Jedna z tych 
czterech osób zadeklarowała chęć ponownego udziału „we wszystkich” warszawskich atrakcjach 
biroturystycznych. Wszystkie 4 ankietowane osoby chciałyby ponadto przejść Warszawski Szlak 
Piwny. Pozostałych 9 osób wyrażało chęć powtórzenia swego uczestnictwa, jednak nie byli oni 
jeszcze zdecydowani na żadne konkretne miejsce czy wydarzenie. Jak wspomniano wcześniej, 
39 osób nie uczestniczyło w warszawskiej biroturystyce. Jednak aż 28 osób spośród nich chciałoby 
wziąć w niej udział. Tylko 3 osoby nie były zainteresowane taką formą turystyki, zaś 8 – nie było 
jeszcze zdecydowanych.

Uzupełnieniem oceny warszawskiej biroturystyki przez respondentów metodą środowisko-
wą była jej ocena przez drugą grupę – blogerów. Poza recenzowaniem poszczególnych gatunków 
piw odwiedzali oni festiwale oraz inne wydarzenia związane z piwem w różnych miastach Polski, 
a także poza jej granicami. Wszyscy zwrócili uwagę na licznie powstające w ostatnim czasie tzw. 
multitapy czy wielokrany, a więc lokale z dużym wyborem beczkowego rzemieślniczego piwa. 
Uznali to za bardzo pozytywną tendencję, którą określili mianem „szczególnej atrakcji Warszawy”. 
Kilku z nich zwróciło uwagę na to, że wiele spośród warszawskich multitapów ma zbyt mało miej-
sca dla odwiedzających oraz że w godzinach wieczornych w weekendy panuje w większości z nich 
niebywały tłok. Z udzielonych odpowiedzi wynikało ponadto, że stołeczne browary restauracyjne 
(BrowArmia, Bierhalle i Browar de Brasil) nie cieszą się szczególną popularnością w branży pi-
wowarskiej. Pod względem oferty wyróżnili natomiast browar BrowArmia. Blogerzy wspomnieli 
również o Warszawskim Festiwalu Piwa jako pozytywnym akcencie, zwracając uwagę na jego 
potencjał. Ogólnie na tle polskich miast Warszawa wypadła w ich opinii dość dobrze. Jak napi-
sali: „Warszawa jest obecnie jednym z najciekawszych kierunków dla piwnych turystów”, „obok 
Wrocławia i Krakowa jest to najbardziej piwne miasto w Polsce”. Podsumowując zaś, oświadczyli: 

„liczba różnych wydarzeń (kranoprzejęcia, spotkania, degustacje) przyprawiają o zawrót głowy”. 
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Zwrócili uwagę, że festiwale oraz szlak piwny są dopiero początkiem atrakcji piwnych oraz że „to 
tylko kwestia czasu”, kiedy Warszawa będzie przyciągać atrakcjami porównywalnymi skalą, po-
pularnością i rozgłosem do Birofilii z Żywca, Beer Geek i Festiwalu Dobrego Piwa z Wrocławia 
czy do Poznańskich Targów Piwnych.

Podsumowanie

Europejskie kraje z bogatymi tradycjami w zakresie piwowarstwa, takie jak Republika Czeska, 
Republika Federalna Niemiec, Belgia czy Wielka Brytania, są chętnie odwiedzane przez miłośni-
ków piwa i piwnych akcesoriów. Na tym tle w Polsce powoli wzrasta zainteresowanie turystyką 
piwną. Warszawa mimo że nie dysponuje obecnie żadnym historycznym browarem, tworzy dość 
dynamiczny rynek piwny. Działalność powadzą lokale piwne (tzw. multitapy czy wielokrany) ser-
wujące różnorodne rzemieślnicze i regionalne gatunki piw. W stolicy odbywa się duże wydarzenie 
związane z piwowarstwem, tj. Warszawski Festiwal Piwa. Ponadto został wytyczony Warszawski 
Szlak Piwny.

Pierwsza grupa badanych, tj. turyści, którzy znali warszawski rynek atrakcji piwnych, wska-
zała na pobyt w warszawskich lokalach serwujących piwa rzemieślnicze i regionalne. Także druga 
grupa badana, tj. blogerzy, zwrócili uwagę na wyjątkową atrakcyjność stołecznych lokali piwnych, 
określając je mianem „szczególnej atrakcji Warszawy”. Niestety, z pierwszej grupy badanych tyl-
ko 2 respondentów słyszało o Warszawskim Festiwalu Piwa, a 3 o Warszawskim Szlaku Piwnym. 
Natomiast badani blogerzy nie tylko mieli wiedzę o stołecznym festiwalu czy szlaku piwnym, lecz 
zwrócili uwagę na ich potencjał, stwierdzając, iż kwestią czasu jest, gdy te produkty turystyczne 
dorównają adekwatnym produktom w Żywcu, Wrocławiu czy Poznaniu. Obie grupy badawcze 
oceniły warszawską biroturystykę pozytywnie, a 78% badanych (w pierwszej grupie) było zainte-
resowanych uczestnictwem w tym nowym trendzie.

Zbyt mała próba badawcza uniemożliwia wskazanie jakichkolwiek zależności statystycznych 
i wyciągnięcia wniosków z punktu widzenia całej populacji Warszawy.
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Słowa kluczowe potencjał turystyczny, atrakcyjność turystyczna, Przemyśl, badania ankietowe

Streszczenie Atrakcyjność turystyczna danego obszaru rozpatrywana jest pod względem liczby, ja-
kości i różnorodności oferowanych dóbr i usług. Ma ona istotny wpływ na natężenie 
ruchu turystycznego, a tym samym determinuje wybory turystów. Głównym celem ar-
tykułu jest przedstawienie wyników oceny atrakcyjności turystycznej Przemyśla przez 
jego mieszkańców oraz turystów. W świetle uzyskanych rezultatów ustalono, że Prze-
myśl jest postrzegany jako miasto bardzo atrakcyjne turystycznie. W opinii responden-
tów najbardziej jest znany z zabytków architektury i Kopca Tatarskiego. Mieszkańcy 
wskazują również ludwisarstwo i fajkarstwo, a turyści na herb Przemyśla. Do znanych 
imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych w mieście należą: Wincentiada, 
Święto Zamku Kazimierzowskiego, Święto Fajki oraz Manewry Szwejkowskie. Dos-
tępność komunikacyjna miasta została gorzej oceniona przez mieszkańców niż przez 
turystów, podobnie jak informacja turystyczna oraz oznakowanie atrakcji w mieście. 
Wśród mieszkańców panuje opinia, że Przemyśl nie wykorzystuje swojego potencjału 
turystycznego, natomiast turyści są odmiennego zdania. Zarówno mieszkańcy, jak i tu-
ryści uważają, że działania promocyjne prowadzone na rzecz rozwoju turystycznego 
miasta są niewystarczające.

Wprowadzenie

Atrakcyjność turystyczna to cechy obszaru, regionu, miejscowości lub pojedynczego obiektu, któ-
re wzbudzają zainteresowanie turystów. O atrakcyjności turystycznej decydują głównie walory 
turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjna (Kaczmarek, Stasiak, 
Włodarczyk, 2005, s. 53). Walory turystyczne to „dobro lub zespół dóbr danych przez naturę, hi-
storię lub działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny” (Kruczek, 2000, s. 12–13). 
Istotnymi czynnikami są również: wielkość i jakość walorów przyrodniczych oraz zapewnienie tu-
ryście odpowiedniej mobilności w regionie (Rapacz, 2004, s. 56–58). Kompleksowe występowanie 
tych czynników w pełni zaspokaja potrzeby turystów, a obszar, szlak turystyczny czy miejscowość 
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stają się atrakcyjne turystycznie. Wśród czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej 
terenu podstawowe znaczenie mają przede wszystkim walory przyrodnicze (Bąk, 2013, s. 11–12). 
Istotne są również czynniki kulturowe, społeczne i psychologiczne (Wiśniewski, 2013, s. 324–325).

Kowalczyk (2002, s. 105–109) uważa, że zasoby turystyczne to walory potencjalne, czyli wy-
stępujące obiektywnie atrybuty środowiska przyrodniczego i społecznego, które dopiero po doko-
naniu przez turystę odpowiedniej oceny (w wyniku zachodzenia procesu percepcji) mogą stać się 
faktycznymi walorami. Mimo prób obiektywizacji procesu waloryzacji zasobów turystycznych 
ocena, które zasoby mają największą wartość dla turystów, jest w dużym stopniu subiektywna. 
Dotyczy to zwłaszcza waloryzacji zasobów pozaprzyrodniczych, ponieważ ocena efektów działal-
ności człowieka (elementy materialne i niematerialne) jest związana z indywidualnymi odczuciami.

Walory turystyczne należy postrzegać jako „zespół elementów środowiska naturalnego oraz 
elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zaintereso-
wania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej” (Kurek, 2007, s. 24–25). Z kolei zasoby 
turystyczne to „obiektywnie istniejące atrybuty środowiska przyrodniczego i społecznego, które 
stają się faktycznymi walorami turystycznymi dopiero po dokonaniu przez turystę ich pozytywnej 
oceny w procesie percepcji”.

Do rozwoju rodzajów i form turystyki niezbędne jest właściwe zagospodarowanie turystyczne 
obszaru. Zagospodarowanie turystyczne jest jednym z najczęściej opisywanych zagadnień związa-
nych z turystyką. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że pojęcie to nie jest w literaturze przedmiotu 
definiowane jednoznacznie, jest też wymiennie stosowane przez poszczególnych autorów z taki-
mi pojęciami jak „baza materialna turystyki” lub „infrastruktura turystyczna”. Problemy dotyczą 
również rozpatrywania zagospodarowania turystycznego w aspekcie procesu lub stanu (Guzik, 
Strzelczyk, 2014, s. 25).

Jak twierdzi W. Kurek, „czynnikiem przemian przestrzennych nie jest już bezpośrednio 
osoba turysty, lecz proces zagospodarowania turystycznego, którego celem jest przystosowanie 
przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego. W wyniku tego procesu powstają konkretne obiek-
ty i urządzenia turystyczne oraz adaptowane do określonych form turystyki tereny rekreacyjne” 
(Kurek, 2007, s. 446).

Zdaniem A. Kowalczyka i M. Derek termin zagospodarowanie turystyczne należy rozumieć 
jako „system połączonych ze sobą funkcjonalnie urządzeń turystycznych i usług, które występu-
ją na określonym obszarze, powstałych w celu udostępnienia turystom walorów przestrzeni geo-
graficznej, i które służą zaspokojeniu szeroko rozumianych potrzeb turystyczno-rekreacyjnych 
człowieka” (Kowalczyk, Derek, 2010, s. 18). Wśród tych urządzeń można wyróżnić stałe oraz 
przenośne, natomiast usługa jest rozumiana jako działalność jednej osoby lub większej liczby ludzi 
wobec innych osób (np. usługi przewodnickie). Zdaniem tych samych autorów, mówiąc o zagospo-
darowaniu turystycznym, możemy mieć na uwadze urządzenia i usługi powstałe i zorganizowane 
z myślą o turystach w ujęciu wąskim oraz w ujęciu szerokim (Kowalczyk, Derek, 2010, s. 20). Ich 
uzupełnieniem są urządzenia i usługi o charakterze paraturystycznym.

Przez pojęcie zagospodarowania turystycznego rozumie się także „działalność mającą na celu 
ochronę i adaptację na potrzeby ruchu turystycznego walorów turystycznych, zapewnienie możli-
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wości dojazdu do obszarów i obiektów stanowiących cele wyjazdów turystycznych oraz zapewnie-
nie turystom niezbędnych warunków egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem podróży” 
(Kurek, 2007, s. 26).

Z jednej strony infrastruktura regionu jest niezbędna, aby turysta mógł zaspokoić swoje pod-
stawowe potrzeby bytowe, a z drugiej – może stać się podstawą samodzielnych atrakcji turystycz-
nych lub produktów turystycznych dla takich typów turystyki, jak np. turystyka konferencyjna 
czy biznesowa. To właśnie szeroko rozumiany potencjał turystyczny obszaru jest podstawą two-
rzenia regionalnych produktów w turystyce (Guzik, Strzelczyk, 2014, s. 22–23). Stwierdzenie to 
można odnieść także do miejskiego produktu turystycznego, czyli oferowanego przez konkretne 
miasto. Obszary miejskie mają często bardzo złożony i wielofunkcyjny charakter, a zatem elemen-
ty obszarowego produktu turystycznego w przypadku miast wydają się zdecydowanie bardziej 
zróżnicowane, a ich potencjał turystyczny obejmuje znacznie więcej elementów składowych, niż 
ma to miejsce w przypadku innych jednostek przestrzennych (obszarów wiejskich lub typowych 
miejscowości recepcyjnych).

Za potencjał turystyczny można zatem uznać wszystkie zasoby (elementy) środowiska natu-
ralnego, kulturowego, zagospodarowania turystycznego, dostępności komunikacyjnej, paratury-
stycznej infrastruktury turystycznej, zasoby ludzkie oraz elementy otoczenia sektora turystycz-
nego, które stwarzają możliwość podjęcia działania służącego osiągnięciu zamierzonego celu 
w dziedzinie turystyki (Bosiacki, 2010, s. 42).

Również w opinii Kowalczyka (2002, s. 165) szczególnym rodzajem miejsca recepcji tury-
stycznej są miasta, co wynika z różnorodności przejawów aktywności turystycznej i roli, jaką 
turystyka odgrywa lub może odgrywać w szeroko rozumianym funkcjonowaniu miasta.

Współczesna turystyka to nie tylko obszary o wyjątkowych naturalnych walorach przyrod-
niczych czy antropogenicznych, lecz także aglomeracje miejskie przyciągające tysiące turystów 
krajowych i zagranicznych. To właśnie turystyka miejska staje się w ostatnich latach jednym z naj-
ważniejszych produktów w światowej turystyce (Bosiacki, 2010, s. 39).

Tożsamość produktu turystycznego miasta należy rozważać w kontekście wymiarów znacze-
niowych elementów składających się na przestrzeń miejską i wyróżniających się elementów poten-
cjału turystycznego. Specyfika miejskiej przestrzeni turystycznej polega na tym, że powstaje ona 
w związku z rozwojem funkcji turystycznej w przestrzeni miejskiej (Bosiacki, 2010, s. 43).

Obszary miejskie mają często bardzo złożony i wielofunkcyjny charakter, stąd też, poza miej-
scowościami o głównie recepcyjnym charakterze, trudno jednoznacznie określić, jaką rolę w ich 
rozwoju odgrywa turystyka. Wynika to z faktu, że większość atrakcji i udogodnień powstała 
w miastach nie tylko z myślą o turystach, lecz także dla zaspokojenia potrzeb stałych mieszkań-
ców (Bosiacki, 2010, s. 41).

Szczególnego znaczenia nabiera proces planowania przestrzeni na potrzeby rozwoju turystyki 
i rekreacji w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą należy uwzględniać dłu-
goterminową perspektywę oraz dążyć do zachowania harmonii pomiędzy środowiskiem przyrod-
niczym, społecznością lokalną oraz rozwojem ekonomicznym (Kowalczyk, 2015, s. 75). Istnieje 
duża potrzeba planowania przestrzennego rozwoju turystyki na różnych obszarach, którego celem 
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jest maksymalizacja szeroko rozumianych zysków i minimalizacja kosztów, zwłaszcza społecz-
nych i środowiskowych. Można to osiągnąć poprzez włączenie społeczności lokalnych w proces 
planowania turystyki oraz zagospodarowania turystycznego (Kowalczyk, 2015, s. 83).

Wartość przestrzeni można również rozpatrywać w kontekście możliwości zaspokajania okre-
ślonych potrzeb, co odnosi się do właścicieli lub użytkowników, jak też może być ona rozumiana 
jako zdolność do generowania dóbr, tj. do generowania przychodu i uczestnictwa w wymianie 
towarowo-pieniężnej (Wańkowicz, 2010, s. 356).

Zagospodarowanie turystyczne jest elementem planowania przestrzennego ujmowanym albo 
jako jeden z wielu jego składników, albo jako zagadnienie podstawowe (Guzik, Strzelczyk, 2014, 
s. 25–26). Podstawowy element i decydujące ogniwo zagospodarowania turystycznego – istotnego 
elementu megaproduktu miasta – stanowi baza noclegowa. Jest ona tym składnikiem infrastruk-
tury turystycznej, który z jednej strony warunkuje rozwój funkcji turystycznej na poszczególnych 
obszarach, z drugiej zaś umożliwia uprawianie różnych rodzajów turystyki, służąc zaspokajaniu 
potrzeb turystów. Wielkość bazy noclegowej (urządzenia i usługi noclegowe) traktowana jest jako 
najważniejszy rodzaj infrastruktury turystycznej i bardzo ważny składnik strukturalnego poten-
cjału turystycznego, będący głównym wskaźnikiem zdolności recepcyjnej obszaru, który służy 
do oceny stopnia rozwoju funkcji turystycznej danej jednostki przestrzennej (Guzik, Strzelczyk, 
2014, s. 25–26).

Rozwój turystyki jest silnie powiązany z ochroną środowiska oraz zachowaniem walorów spo-
łeczno-kulturowych, gdyż są one atrakcją turystyczną odwiedzanego terenu i dlatego w celu wła-
ściwego zarządzania walorami turystycznymi niezbędnym działaniem jest planowanie rozwoju 
turystyki na danym obszarze (Kowalczyk, 2015, s. 76).

Problemem związanym z planowaniem zagospodarowania turystycznego jest godzenie intere-
sów mieszkańców i przyjezdnych oraz natężenia ruchu turystycznego i wymogów ochrony środo-
wiska przyrodniczego i kulturowego (Kowalczyk, 2015, s. 80–83). Turyści najczęściej odwiedzają 
najcenniejsze przyrodniczo obszary, co może być źródłem konfliktu między funkcjonowaniem 
turystyki a ochroną zasobów przyrodniczych.

Zapewnienie satysfakcji turystom przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców jest 
jednym z wyzwań planowania rozwoju zagospodarowania turystycznego oraz zarządzania rozwo-
jem turystyki na danym obszarze. Skutecznym narzędziem do rozwiązywania obecnych i przy-
szłych problemów związanych z dynamicznym rozwojem turystyki jest holistyczne i zintegrowane 
podejście do planowania i zarządzania zmianami przestrzennymi (Kowalczyk, 2015, s. 84).

W Polsce w ostatnich latach planowanie przestrzenne podporządkowano doraźnym celom, 
przede wszystkim inwestycyjnym. Ochrona przestrzeni i krajobrazu ma głównie wymiar regu-
lacyjny, a nie motywacyjny (Wańkowicz, 2010, s. 352–353). Miarą wartości ekonomicznej krajo-
brazu powinna być wartość zachowanego środowiska, ale z możliwością wykorzystania wybranej 
przestrzeni. Na wartość przestrzeni wpływ ma wiele czynników, w szczególności jej położenie, 
ukształtowanie, sposób zabudowy i zagospodarowania, w tym dostępność do infrastruktury tech-
nicznej i transportowej, a także sąsiedztwo, w szczególności uciążliwe, ograniczenia w zagospo-
darowaniu i użytkowaniu (Wańkowicz, 2010, s. 356).
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Infrastruktura turystyczna jest istotnym elementem zagospodarowania każdego miasta. 
Umożliwia łatwy i bezpośredni dostęp do obiektów zaspokajających różnorodne potrzeby tury-
stów i mieszkańców. Rozpatrywana jest pod względem liczby, jakości i różnorodności oferowa-
nych dóbr i usług, które mają istotny wpływ na atrakcyjność odwiedzanych miejsc, a tym samym 
determinuje wybory turystów (Ragus, Majewska, Telniuk, Pawelec, 2007, s. 66–73).

Ruch turystyczny może w pewnych formach i w ograniczonych rozmiarach występować nawet 
na obszarach niezagospodarowanych turystycznie i trudno dostępnych pod względem komunika-
cyjnym, jeśli mają one znaczące walory przyrodnicze.

Celem niniejszego artykułu jest ocena atrakcyjności turystycznej Przemyśla na podstawie 
uzyskanej opinii mieszkańców i turystów. Starano się określić, w jakim stopniu Przemyśl jest 
atrakcyjnym miastem pod względem kulturowym, historycznym oraz geograficznym i czy może 
stanowić główny cel podróży turystycznej oraz miejsce spędzenia czasu wolnego przez mieszkań-
ców. Ponadto podjęto próbę określenia, jakie formy turystyki należy rozwijać, jakie obiekty i wy-
darzenia kulturalne zasługują na intensywną promocję oraz jakie przedsięwzięcia będą sprzyjać 
należytemu wykorzystaniu walorów kulturowych, a także ochronie walorów przyrodniczych.

Wykorzystanie wyników badań przez władze samorządowe miasta może przyczynić się do 
zwiększenia znaczenia turystyki w rozwoju społeczno-ekonomicznym obszaru, wzrostu docho-
dów mieszkańców, a w konsekwencji prowadzić do poprawy poziomu i jakości życia miejscowej 
społeczności oraz zachowania tożsamości kulturowej.

Ogólna charakterystyka Przemyśla

Położenie miasta

Przemyśl jest miastem położonym we wschodniej części województwa podkarpackiego, obej-
mującym obszar 46,2 km2 (www.polskawliczbach.pl). To jedno z najstarszych i niewątpliwie naj-
piękniejszych miast Polski, założone na wzgórzach jako słowiański gród na pograniczu regionów 
fizycznogeograficznych, w obrębie których występuje pięć mezoregionów: Dolina Dolnego Sanu, 
Pogórze Jarosławskie (Rzeszowskie), Brama Przemyska, Pogórze Dynowskie i Pogórze Przemyskie 
(Jazienicka, Skulimowska-Rzeźwicka, 2009, s. 229–230). Miasto leży na pograniczu prastarych 
europejskich szlaków handlowych (Michałowicz-Kubal, 2008, s. 100–103). Usytuowane jest na 
dwóch brzegach Sanu, który jest największą rzeką obecnego województwa podkarpackiego. San 
był niegdyś żeglowny na znacznie dłuższym odcinku niż obecnie. Rzeka traktowana jest jako 
atrakcja wykorzystywana do turystyki wodnej.

Dodatkowym atutem Przemyśla jest jego położenie na „rubieżach” Unii Europejskiej, co czyni 
z miasta „Bramę do Zjednoczonej Europy”. Przygraniczna lokalizacja, na pograniczu kultur, naro-
dowości i religii, naturalnie predestynuje Przemyśl do generowania ruchu turystycznego oraz peł-
nienia roli bazy wypadowej w Bieszczady, Karpaty Wschodnie i do Lwowa. Od granicy z Ukrainą 
miasto dzieli odległość 12 km, do Lwowa dystans wynosi 60 km, a do Krakowa 250 km.



120 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (38) 2017 

Izabela Cichocka, Jan Krupa

Ludność

Do II wojny światowej Przemyśl był miastem wielokulturowym, zamieszkanym przez przedsta-
wicieli religii obrządku łacińskiego i wschodniego (greckokatolickiego) oraz wyznania mojże-
szowego. Pierwsza wzmianka traktująca o pobycie Żydów w Przemyślu wskazuje na istnienie tu 
w pierwszej połowie XI w. osadnictwa żydowskiego (Krochmal, 1996, s. 50, za: Gosztyła, 2004, 
s. 12).

Miasto zamieszkiwała ludność wielu kultur, wyznań i narodowości: Polacy, Rusini, Niemcy, 
Czesi, Ormianie i Żydzi. Najliczniejszymi grupami byli Polacy, Rusini i Żydzi (Jazienicka, 
Skulimowska-Rzeźwicka, 2009, s. 231). Obecnie Przemyśl staje się miastem jednonarodowym 
i monokulturowym, co potwierdzają dane statystyczne: liczba mieszkańców w 2016 r. wynosiła 
62 485 (www.polskawliczbach.pl). W latach 2002–2016 liczba mieszkańców zmalała o 7,8% i po-
dawana jest bez wskazania na podział narodowościowy, co nie jest zapewne zgodne ze stanem 
rzeczywistym. Określenie liczby ludności innych narodowości, zwłaszcza ukraińskiej, jest trudne 
m.in. ze względu na duże jej rozproszenie.

Przemyśl nadal uchodzi wśród mieszkańców i turystów za miasto wielokulturowe, w któ-
rym obok siebie mieszkają przedstawiciele wielu narodów (Polacy, Ukraińcy, Cyganie), wyznań 
i obrządków (rzymscy katolicy, grekokatolicy, prawosławni oraz przedstawiciele nurtów prote-
stanckich: adwentyści, baptyści, metodyści, zielonoświątkowcy, a także świadkowie Jehowy). 
Najlepszym dowodem styku wielu kultur i religii są w Przemyślu świątynie różnych obrządków, 
które przetrwały do czasów obecnych (Jazienicka, Skulimowska-Rzeźwicka, 2009, s. 236).

Cechy przyrodnicze obszaru miasta

Urozmaicone ukształtowanie powierzchni jest jednym z ważnych walorów turystycznych 
Przemyśla. Rzeźba terenu – od dolin, poprzez starorzecza, aż po wzgórza wraz z usypanym 
przez ludzi Kopcem Tatarskim, zwanym też Kopcem Przemysława, legendarnego założyciela 
Przemyśla – zwiększa atrakcyjność turystyczną miasta. Dzięki temu urozmaiceniu powstaje cie-
kawy układ przestrzenny miasta, co sprzyja rozwojowi różnorodnych form turystyki i zagospoda-
rowania przestrzennego (np. wyciąg narciarski, lodowisko, całoroczny tor saneczkowy).

Przepływająca przez miasto z zachodu na wschód rzeka San, będąca prawym dopływem Wisły, 
jest szóstą co do długości rzeką w Polsce, licząc 444 km (Gosztyła, 2004, s. 13–16). Na Sanie 
w Przemyślu przebiega szlak wodny „Błękitny San”, na którym organizowane są spływy kajako-
we, dni flisactwa oraz w sezonie letnim liczne kąpieliska dla mieszkańców i turystów (Jazienicka, 
Skulimowska-Rzeźwicka, 2009, s. 236–238). Na terasach w dolinie Sanu funkcjonuje atrakcyjny 
akwen – Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny (Raport o stanie miasta Przemyśla, 2015, s. 7–13). 
Dominującym elementem przemyskiego krajobrazu są zajmujące ponad połowę powierzchni 
miasta lasy bukowe, rzadziej jodłowe, wchodzące m.in. w skład Parku Krajobrazowego Pogórza 
Dynowskiego oraz Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie miasta 
utworzone zostały dwa rezerwaty przyrody: rezerwat florystyczny „Jamy” o powierzchni ok. 2 ha 
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oraz rezerwat roślinny „Winna Góra” o powierzchni 0,1 ha, położony w północnej części miasta, 
w dzielnicy Winna Góra. Na terenie miasta znajdują się 42 pomniki przyrody.

Cechy kulturowe obszaru miasta

Przemyśl zaliczany jest do najpiękniejszych miast w Polsce. Zawdzięcza to zarówno położeniu, 
jak i licznym zabytkom, które są pozostałością ponadtysiącletniej historii miasta. Z imponującej 
liczby ok. 600 zabytków, na które składają się stanowiska archeologiczne oraz obiekty architektury, 
najciekawsze i najcenniejsze z nich znajdują się na Starym Mieście (Jazienicka, Skulimowska- 

-Rzeźwicka, 2009, s. 236–238). Należy wymienić m.in.: Zamek Kazimierzowski z XIV w., Rynek 
Starego Miasta, kościół archikatedralny, barokową wieżę katedralną, kościół o.o. Franciszkanów, 
Wieżę Zegarową, mury obronne, Kopiec Tatarski oraz Pałac Lubomirskich. Atrakcyjność miasta 
podnoszą liczne muzea z bogatymi zbiorami: Muzeum Narodowe, Muzeum Ziemi Przemyskiej, 
Muzeum Diecezjalne, Muzeum Dzwonów i Fajek, pomniki, miejsca pamięci, kapliczki.

Obecnie w Przemyślu znajduje się kilkaset zabytkowych budowli architektury sakralnej, świec-
kiej i militarnej, wszystkich stylów i epok, od sztuki romańskiej, gotyckiej i baroku (Gosztyła, 
2004, s. 13–16), po forty monarchii Habsburgów i bunkry z czasów I wojny światowej. W mieście 
w architekturze i sztuce widoczny jest mecenat książąt polskich i ruskich. Budowle cerkiewne i ko-
ścioły łacińskie budowali zarówno Polacy, jak i Rusini. Wielokulturowość miasta można odczytać 
w nazwach ulic, placów i miejscach pamięci historycznych.

Twierdza Przemyśl jest jedną z największych nekropolii Europy, a obecnie stanowi atrakcyj-
ny produkt turystyczny miasta. Wielokulturowość miasta wyznaczona była przez nurty życia 
kulturowego w Przemyślu. Społeczność miejską tworzyły grupy wielonarodowościowe: Polacy, 
Żydzi i Ukraińcy. Wielonarodowość miejska miała wpływ na formy rozwoju życia gospodarczego, 
oświaty i kultury (Gosztyła, 2004, s. 16).

Ponadto obok wielu zabytków architektury do ważnych atrakcji kulturowych można zaliczyć 
częste wydarzenia kulturalne (także o znaczeniu ogólnopolskim) oraz obszary i obiekty o cennych 
walorach przyrodniczych: rezerwaty przyrody, parki miejskie i liczne pomniki przyrody (Gosztyła, 
2004, s. 13–14).

Zagospodarowanie turystyczne

W ocenie zagospodarowania uwzględnia się rodzaj i liczbę urządzeń turystycznych, z reguły przy-
pisując szczególną wartość bazie noclegowej, którą uważa się za podstawowy miernik zagospo-
darowania turystycznego (Kowalczyk, Derek, 2010, s. 197–210). Analizując liczbę obiektów noc-
legowych na terenie Przemyśla w okresie 2007–2016, obserwuje się ich wyraźny wzrost, w tym 
zwłaszcza hoteli. Z danych Banku Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/ta-
blica) wynika, że na terenie miasta prowadzi działalność 14 turystycznych obiektów noclegowych 
o łącznej liczbie miejsc noclegowych wynoszącej ok. 950, w tym 9 hoteli o łącznej liczbie miejsc 
noclegowych 657. W mieście funkcjonuje tylko jedno Schronisko Młodzieżowe PTSM Matecznik 
kategorii I oferujące 50 miejsc noclegowych oraz jeden dom wycieczkowy mający 46 miejsc.
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Baza gastronomiczna obejmuje restauracje, kawiarnie, karczmy, pizzerie, cukiernie, puby i bary 
(w liczbie ponad 60), mieszczące się m.in. w starych, zabytkowych kamienicach w centrum miasta, 
oferujące szeroki asortyment potraw kuchni polskiej, regionalnej i międzynarodowej. Najwięcej 
lokali gastronomicznych zlokalizowanych jest w okolicach Rynku Starego Miasta (bdl.stat.gov.
pl, 12.04.2017). W niedużej odległości od Przemyśla (10 km na zachód) znajduje się Krasiczyn, 
położony nad Sanem, dawna rezydencja magnaterii polskiej. Można tu podziwiać zamek należący 
do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu. Otoczony jest on jednym z najpiękniejszych 
parków krajobrazowych w Polsce. W odległości 24 km od Przemyśla, w kierunku południowo-

-zachodnim, znajduje się zabytkowe Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, 
położone w Kalwarii Pacławskiej. Dla miłośników przyrody atrakcyjnym obiektem, położonym 
7 km na północny wschód od Przemyśla, jest Arboretum w Bolestraszycach, należące do cennych 
zabytków przyrody i kultury. Arboretum wchodzi w skład XIX-wiecznego fortu dawnej Twierdzy 
Przemyśl – potężnego zespołu obiektów obronnych, jednej z 200 wielkich fortyfikacji stałych 
istniejących w Europie w 1914 r. oraz trzeciej co do wielkości twierdzy po Antwerpii i Verdun. 
Przez forty biegnie obecnie forteczny szlak turystyczny, a cały obiekt został uznany za chroniony 
zabytek architektury obronnej (Gosztyła, 2004, s. 13–16).

Metody badań i materiał badawczy

Badania wykonano metodą sondażu diagnostycznego, który przeprowadzono w okresie od sierp-
nia do października 2015 r., wśród mieszkańców Przemyśla i turystów przebywających w mieście. 
W celu zgromadzenia materiału empirycznego zastosowano technikę ankiety oraz narzędzie ba-
dawcze – kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz dla mieszkańców składał się łącznie z 20 pytań, 
wśród których było 12 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, cztery pytania zamknięte z za-
stosowaniem rangowania oraz cztery pytania metryczkowe. Kwestionariusz ankiety skierowany do 
turystów składał się z 26 pytań, wśród których było 14 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, 
trzy pytania zamknięte określające ranking, jedno pytanie wielokrotnego wyboru oraz siedem py-
tań metryczkowych. Niektóre pytania były podobne w obu kwestionariuszach, stąd w dalszej czę-
ści opracowania porównano opinie mieszkańców Przemyśla i turystów. Badania przeprowadzo-
no w miejscach publicznych miasta, jak również w obiektach instytucji publiczno-kulturalnych: 
Podziemnej Trasie Turystycznej, Punkcie Informacji Turystycznej oraz na terenie Hoteliku PTTK. 
Ze 150 egzemplarzy ankiet skierowanych do turystów pozostawionych w miejscach publicznych 
do autorów powróciło zaledwie ok. 50%, wśród których 64 kwestionariusze wypełnione były pra-
widłowo. W przypadku badań bezpośrednich przeprowadzanych wśród mieszkańców miasta nie 
napotkano na trudności z prawidłowym i terminowym wypełnieniem ankiet. Ogółem analizie 
poddano 124 ankiety otrzymane od mieszkańców i 64 ankiety otrzymane od turystów.

Charakterystyka respondentów

Większość ankietowanych mieszkańców stanowiły kobiety (58,9%). Najliczniejszą kategorią wie-
kową były osoby w wieku 36–45 lat (31,5%), z wykształceniem średnim (64%), a także osoby 
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pracujące (52% respondentów). Wśród turystów także przeważały kobiety (53,1%). Połowę tury-
stów stanowiły osoby w wieku 46–55 lat, najwięcej było osób z wykształceniem średnim (45,3%), 
a z wyższym wykształceniem – 39,1%. Ponad 3/4 turystów to osoby pracujące (76%). Większość 
ankietowanych turystów (58%) przyznała, że jest to ich pierwsza wizyta w Przemyślu, do które-
go przyjechali samochodem. Ankietowani turyści przyjeżdżają głównie w celach turystycznych 
(77%). Ponad połowa (55%) przyjechała z zamiarem zwiedzania, a z zamiarem wypoczynku przy-
jechało 34% osób odwiedzających to miasto.

Przemyśl w opinii mieszkańców

Przemyśl jest odbierany jako miasto turystyczne przez 77% badanych mieszkańców. Przeczącej 
odpowiedzi udzieliło 21% mieszkańców, a tylko 2% nie wyraziło opinii na ten temat. Internet oraz 
rodzina i znajomi to dwa najczęściej wymieniane źródła informacji o wydarzeniach i inicjatywach 
w mieście.

Niewystarczająca promocja miasta w głównej mierze ogranicza rozwój turystyczny Przemyśla – 
tak twierdzi 60% ankietowanych. Zdaniem 60% to Prezydent Miasta Przemyśla odpowiada za wi-
zerunek miasta. W dużo mniejszym stopniu odpowiedzialny za to jest Wydział Promocji Sportu, 
Turystyki i Kultury oraz Rada Miasta (odpowiednio 1% i 15%). Połowa ankietowanych miesz-
kańców negatywnie ocenia sposoby promowania Przemyśla, a 28% nie ma zdania na ten temat. 
Aż 65% ankietowanych mieszkańców przyznało, że wyjeżdżając poza Przemyśl, nie spotkało się 
z działaniami promocyjnymi miasta. Nieliczni zauważyli spot w mediach, billboardy i gadżety 
promocyjne (odpowiednio 11%, 10%, 9%).

Opinie turystów o Przemyślu

Połowa badanych pozytywnie wypowiadała się o bazie gastronomicznej w mieście, 37% respon-
dentów nie wyraziło opinii na ten temat, zaś ocen negatywnych było 13%. Opinie na temat bazy 
noclegowej były podzielone. Tylu samo turystów (34%) oceniło ją pozytywnie, co negatywnie, 
a 32% nie miało zdania w tym zakresie.

Dla 39% ankietowanych to informacja w Internecie była zachętą, by odwiedzić Przemyśl. Dla 
20% ankietowanych rolę taką odegrały informacje w przewodnikach turystycznych, wcześniejsza 
wizyta w Przemyślu oraz informacje od rodziny i znajomych.

Przemyśl promowany jest w folderach (59% wskazań) i na billboardach (39% wskazań). Ponad 
1/4 ankietowanych turystów (26,4%) nie spotkała się z działaniami promocyjnymi miasta.

Ocena atrakcyjności turystycznej Przemyśla przez mieszkańców oraz turystów – analiza porównawcza

Przemyśl jest postrzegany jako miasto atrakcyjne turystycznie (rys. 1). Bardziej zdecydowaną opi-
nią wykazali się turyści (53% wskazań dla odpowiedzi „zdecydowanie tak”) niż mieszkańcy (52% 
wskazań dla odpowiedzi „raczej tak”).
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Walory kulturowe miasta zostały wysoko ocenione. Zabytki – ich stan i atrakcyjność – są po-
zytywnie postrzegane przez przeważającą większość mieszkańców (69,4% wskazań, tab. 1) oraz 
wszystkich ankietowanych turystów. Pozytywne opinie przeważają również w ocenie oferty ga-
lerii i muzeów (46,7% wskazań mieszkańcy i 54,7% turyści). Niemal 2/3 mieszkańców (64,5%) 
i 90,6% turystów wyraziło pozytywne opinie na temat przyrody i terenów zielonych w mieście. 
Atmosfera miasta została pozytywnie oceniona przez przeważającą większość zarówno mieszkań-
ców (60,5%), jak i turystów (83,2%). Co do czystości i estetyki miasta opinie pozytywne wyraziło 
43,0% mieszkańców i 79,7% turystów; negatywne – 45,2% mieszkańców i 20,3% turystów.

Rysunek 1. Przemyśl jako miasto atrakcyjne – opinie mieszkańców oraz turystów

Źródło: badania własne.

Na temat bezpieczeństwa w mieście pozytywne opinie wyraziło 41,9% mieszkańców i 76,6% 
turystów, negatywne – 35,5% mieszkańców i 9,4% turystów. W przypadku oferty sklepów opinie 
pozytywne wskazało 45,1% mieszkańców i 42,2% turystów, zaś negatywne – 43,5% mieszkańców 
i 25% turystów.
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Tabela 1. Ocena elementów stanowiących o atrakcyjności miasta – porównanie opinii mieszkańców oraz turystów 

Wyszczególnienie
Opinie pozytywne Brak zdania Opinie negatywne

mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%]
Walory kulturowe

stan i atrakcyjność zabytków 69,4 100,0 4,0 – 26,7 –
oferta galerii i muzeów 46,7 54,7 16,9 20,3 36,3 25,0
Walory przyrodnicze
Przyroda i tereny zielone w mieście 64,5 90,6 5,6 9,4 29,9 –

Charakter miasta
atmosfera miasta 60,5 83,2 10,5 24,2 29,0 10,9
czystość i estetyka miasta 43,0 79,7 12,1 – 45,2 20,3
bezpieczeństwo w mieście 41,9 76,6 22,6 14,1 35,5 9,4
oferta wieczornej rozrywki (puby, 
dyskoteki, kina) 18,5 15,7 18,5 75,0 62,9 –

Oferta handlowa
oferta sklepów 45,1 42,2 11,3 32,8 43,5 25,0

Źródło: badania własne.

Największą atrakcją turystyczną miasta jest zdaniem mieszkańców Zamek Kazimierzowski 
(tab. 2), zaś zdaniem turystów – Rynek Starego Miasta. Te dwa elementy wskazywane były na 
pierwszym i drugim miejscu wśród atrakcji turystycznych. Mieszkańcy docenili również Wodny 
Plac Zabaw (24% przyznało mu drugie miejsce), a turyści Kopiec Tatarski i Podziemną Trasę 
Turystyczną (po 21,9% osób przyznało drugie miejsce tym obiektom), a także obiekty sakralne 
w Przemyślu (34,4% wskazań – jako trzecie miejsce).

Tabela 2. Ocena atrakcji turystycznych Przemyśla – porównanie opinii mieszkańców oraz turystów

Wyszczególnienie
Na pierwszym miejscu Na drugim miejscu Na trzecim miejscu

mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%]
Zamek Kazimierzowski 33,1 37,5 12,9 28,1 12,1 17,2
Rynek Starego Miasta 25,8 42,2 24,2 35,9 12,1 –
Kopiec Tatarski 8,9 3,1 19,4 21,9 19,4 25,0
Obiekty sakralne 8,1 15,6 9,7 7,8 8,1 34,4
Podziemna Trasa Turystyczna 8,9 3,1 10,5 21,9 8,9 25,0
Park Miejski 5,6 – 1,6 – 9,7 3,1
Wodny Plac Zabaw 4,0 – 24,0 – 2,4 –
Stok narciarski i saneczkowy 3,2 – 12,1 – 16,1 –
Muzeum Dzwonów i Fajek 1,6 1,6 5,6 – 4,8 1,6
Muzeum Historii Miasta 
Przemyśla 1,6 – 1,6 – 5,6

–

Źródło: badania własne.

Według mieszkańców najbardziej znanym wydarzeniem w mieście jest Wincentiada – tab. 2 
(45,2% przyznało jej pierwsze miejsce), zaś wśród turystów – Święto Zamku Kazimierzowskiego 
(39,1% jako pierwsze wskazanie). Turyści wskazywali również Manewry Szwejkowskie (28,1% 
wskazań na pierwszym miejscu), a mieszkańcy Biketown (13,7% wskazań na pierwszym miejscu) 
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oraz Święto Fajki (25% wskazań jako druga pozycja; 23,4% jako pozycja trzecia). Turyści prze-
ważnie przyznawali znanej im imprezie tylko pierwsze miejsce – może to świadczyć o tym, że 
wydarzenia kulturalno-rozrywkowe są im mało znane.

Tabela 3. Ocena wydarzeń kulturalno-rozrywkowych – porównanie opinii mieszkańców oraz turystów

Wyszczególnienie
Na pierwszym miejscu Na drugim miejscu Na trzecim miejscu

mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%]
Wincentiada 45,2 31,3 25,0 – 6,5 –
Święto Zamku Kazimierzowskiego 30,6 39,1 12,9 – 12,9 –
Biketown 13,7 – 6,5 – 19,4 –
Święto Fajki 5,6 6,3 25,0 – 23,4 –
Święto ul. Kazimierzowskiej 2,4 1,6 10,5 – 8,9 –
Muzyczne Lato Salezjańskie 1,6 10,9 5,6 – 6,5 –
Warsztaty Muzyki Gospel 1,6 1,6 4,8 – 0,8 –
Mikołajki Jazzowe 1,6 1,6 3,2 – 1,6 –
Ogólnopolski Konkurs Tańca 0,8 – 2,4 – 4,8 –
Manewry Szwejkowskie – 28,1 5,6 – 15,3 –
Przemyska Wiosna Poetycka – – – – 0,8 –

Źródło: badania własne.

Zdaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów Przemyśl słynie z zabytków architektury 
(49,2% mieszkańców oraz 81,3% turystów umieściło je na pierwszej pozycji, tab. 4). Drugą po-
zycję, zarówno zdaniem ankietowanych mieszkańców, jak i turystów, zajmuje Kopiec Tatarski 
(odpowiednio 27,4% oraz 26,6% wskazań). Połowa turystów umieściła herb Przemyśla na trzecim 
miejscu wśród elementów, z których znane jest to miasto (tab. 4).

Tabela 4. Ocena elementów, z których znany jest Przemyśl – porównanie opinii mieszkańców oraz turystów

Wyszczególnienie
Na pierwszym miejscu Na drugim miejscu Na trzecim miejscu

mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%]

Zabytki architektury 49,2 81,3 12,1 3,1 8,9 –

Kopiec Tatarski 12,1 14,1 27,4 26,6 18,5 –
Fajkarstwo 11,3 – 11,3 3,1 16,1 14,1
Ludwisarstwo 8,9 4,7 13,7 10,9 13,7 9,4
Imprezy kulturalno-rozrywkowe 4,0 – 10,5 4,7 3,2 17,2
Stok narciarski 4,8 – 17,7 15,6 18,5 7,8
Pomnik Wojaka Szwejka 4,0 3,1 4,0 18,8 14,5 1,6
Herb Przemyśla 1,6 – 5,6 14,1 2,4 50,0

Źródło: badania własne.

Jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną miasta, to zdania mieszkańców są podzielone – w pra-
wie równym stopniu oceniają ją pozytywnie, jak i negatywnie (odpowiednio 47,6% i 42,8%), nato-
miast turyści oceniają ten aspekt pozytywnie (71,4% wskazań; tab. 5). Tylko 39,5% mieszkańców 
i aż 82,8% ankietowanych turystów pozytywnie oceniło informację turystyczną i oznakowanie 
atrakcji w mieście. W tej kwestii negatywne opinie wyraziło aż 42,7% mieszkańców i tylko 10,9% 
turystów.
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Tabela 5. Ocena elementów zagospodarowania turystycznego – porównanie opinii mieszkańców oraz turystów

Wyszczególnienie
Opinie pozytywne Brak zdania Opinie negatywne

mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%]

Elementy zagospodarowania turystycznego 

dostępność komunikacyjna miasta 47,6 71,4 9,7 15,6 42,8 12,5

informacja turystyczna 
i oznakowanie atrakcji w mieście 39,5 82,8 17,7 6,3 42,7 10,9

obiekty rekreacyjne i możliwość 
uprawiania sportów w mieście 34,6 20,3 14,5 64,1 50,8 15,6

Źródło: badania własne.

Mieszkańcy mają w większości negatywne opinie na temat obiektów rekreacyjnych i możli-
wości uprawiania sportu (50,8% wskazań); tylko 1/3 mieszkańców (34,6% wskazań) ocenia ten 
aspekt pozytywnie. Większość turystów nie ma opinii na ten temat (64,1% wskazań), co piąty oce-
nił obiekty rekreacyjne pozytywnie (20,3% wskazań), a co szósty przyznał im negatywną ocenę 
(15,6% wskazań).

Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie działań w ramach promocji Przemyśla wskazują, 
że hasło promocyjne miasta raczej oddaje charakter tego miejsca (44% wskazań wśród mieszkań-
ców i 42% wskazań wśród turystów; rys. 2), choć bardziej ku tej opinii skłaniają się turyści (30% 
wskazań „zdecydowanie tak”). Nie brakuje też opinii negatywnych – tak ocenił hasło co czwarty 
mieszkaniec Przemyśla i co piąty turysta przebywający w tym mieście.

Rysunek 2. Ocena hasła promocyjnego miasta – opinie mieszkańców oraz turystów

Źródło: badania własne.
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Spośród działań zwiększających atrakcyjność turystyczną Przemyśla dla mieszkańców naj-
ważniejsze jest zwiększenie liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych – 26,6% ankietowanych 
mieszkańców umieściło ten element na pierwszym miejscu (tab. 6). Mieszkańcy akcentowali rów-
nież koncepcję utworzenia kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży (22,6% 
przyznało mu drugie miejsce i 33,9% trzecie), natomiast turyści – poprawę stanu bazy noclegowej 
(29,7% wskazań na pierwszym miejscu) oraz utworzenie tematycznych tras turystycznych (45,3% 
wskazań na trzecim miejscu). Większa promocja miasta w regionie i kraju – to w głównej mierze 
czynnik mogący zwiększyć wiedzę na temat Przemyśla (39,5% mieszkańcy i 35,9% wskazań tury-
ści). Ponadto do zwiększenia stopnia wiedzy o Przemyślu mogłyby przyczynić się reklamy imprez 
kulturalno-rozrywkowych, przygotowane odpowiednio wcześniej (takiej odpowiedzi udzieliło 
30,6% ankietowanych mieszkańców i 31,3% turystów).

Tabela 6. Działania zwiększające atrakcyjność turystyczną Przemyśla oraz wiedzę o nim – porównanie opinii 

mieszkańców oraz turystów

Wyszczególnienie
Na pierwszym miejscu Na drugim miejscu Na trzecim miejscu

mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%] mieszkańcy [%] turyści [%]
Działania zwiększające atrakcyjność turystyczną Przemyśla

większa liczba obiektów  
sportowo-rekreacyjnych 26,6 4,7 14,5 4,7 1,6 6,3

poprawa stanu bazy noclegowej 10,5 29,7 9,7 18,8 9,7 –
utworzenie kompleksu 
rekreacyjno-edukacyjnego 
dla dzieci i młodzieży

8,9 4,7 22,6 7,8 33,9 12,5

poprawa stanu bazy 
gastronomicznej 2,4 – 1,6 1,6 2,4 9,4

utworzenie tematycznych tras 
turystycznych 1,6 4,7 6,5 17,2 25,0 45,3

Działania zwiększające wiedzę o Przemyślu
większa promocja miasta 
w regionie i Polsce 39,5 35,9 14,5 23,4 16,1 12,5

odpowiednio wcześniej 
przygotowanie reklam imprez 
kulturalno-rozrywkowych 

10,5 15,6 30,6 31,3 11,3 14,1

Źródło: badania własne.

Opinie mieszkańców na temat stopnia wykorzystania potencjału turystycznego przez władze 
Przemyśla są podzielone. 40% mieszkańców jest zdania, że w Przemyślu raczej nie wykorzystuje 
się potencjału turystycznego, niewiele mniej (32%) sądzi, że ten potencjał raczej jest wykorzystany, 
a 16% mieszkańców nie ma zdania na ten temat (rys. 3).

Inaczej tę kwestię ocenili turyści: 38% uważa, że Przemyśl raczej wykorzystuje swój potencjał 
turystyczny, 29% nie ma zdania na ten temat, zaś 22% sądzi, że potencjał turystyczny miasta jest 
raczej niewykorzystany.
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Rys. 3. Ocena wykorzystania potencjału turystycznego – opinie mieszkańców oraz turystów

Źródło: badania własne.

Przemyśl to miasto, w którym warto spędzić weekend lub urlop – tak uważa 40% mieszkańców 
i 44% turystów. Ci drudzy są o tym przekonani w większym stopniu – odpowiedzi „zdecydowanie 
tak” udzieliło 45% turystów.

Dyskusja wyników badań

Badania ankietowe przeprowadzone w Przemyślu w 2009 r. (Jazienicka, Skulimowska-Rzeźwicka, 
2009, s. 229–239) wykazały, że 80% respondentów uważa miasto Przemyśl za ciekawe, a tylko 7% 
respondentów uważa, że nie jest to miejsce atrakcyjne. W kwestii najbardziej trafnego skojarzenia 
związanego z Przemyślem najczęściej udzielanymi odpowiedziami były: Przemyśl to miasto wielu 
kościołów (34% wskazań), znak rozpoznawczy to niedźwiadek (33% wskazań) oraz miasto-twier-
dza (22% wskazań). Przemyśl nadal jest traktowany jako zlepek trzech najważniejszych kultur: 
polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. 

Autorki sformułowały spostrzeżenie, że Przemyśl jest odbierany jako miasto o dużym poten-
cjale turystycznym, co jest wynikiem wpływu wielu kultur i religii oraz bogatego dziedzictwa 
kulturowego, jakie pozostawiła po sobie historia (Jazienicka, Skulimowska-Rzeźwicka, 2009, 
s. 234–237).

Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym opracowaniu korespondują z doniesieniami cyto-
wanych autorek.
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W przeprowadzonych w 2013 r. badaniach wśród mieszkańców Przemyśla i turystów (Raport 
z wynikami badań…, 2014) oferta kulturalna miasta została przez mieszkańców miasta oceniona 
przeciętnie – taką ocenę przyznało jej 38,5% ankietowanych. Negatywnie ocenili oni natomiast ofer-
tę rekreacyjno-sportową i infrastrukturę sportową (odpowiednio 52,5% i 73,9%). Bezpieczeństwo 
w mieście zostało ocenione pozytywnie przez 28,3% mieszkańców, ale przez 43,6% element ten 
został oceniony na przeciętnym poziomie. Również estetyka miasta w większości została ocenio-
na jako średnia (40,3%), za to zieleń miejską najczęściej oceniono jako w dobrym stanie (39,9%). 
Niemal połowa ankietowanych mieszkańców Przemyśla (48%) uznała, że infrastruktura sportowa 
wymaga natychmiastowej poprawy.

Promocja była najgorzej ocenionym elementem polityki gospodarczej miasta (51,4% ocen ne-
gatywnych; 69% mieszkańców wskazało ją jako obszar wymagający natychmiastowej poprawy). 
Ponad połowa ankietowanych mieszkańców Przemyśla pozytywnie oceniła oznakowanie miasta 
(52,5%); dobre oceny przyznano także dostępności obiektów (68,2%). Przeciętnie natomiast oce-
niono materiały promocyjne miasta (42,9%), zaś co do oceny wizerunku miasta w mediach zdania 
były podzielone – tyle samo osób oceniło go pozytywnie (30,7%), co negatywnie (30,5%). Ponadto 
23% mieszkańców wskazało ten element do natychmiastowej poprawy.

W tych samych badaniach turyści dość dobrze ocenili dostępność komunikacyjną miasta. Dla 
31% ankietowanych turystów Przemyśl kojarzy się z Rynkiem i to właśnie Rynek wywarł na nich 
największe wrażenie. Oferta kulturalna została przez 36% turystów oceniona jako dobra, a przez 
30% jako średnia. Nieco inaczej przedstawia się ocena oferty sportowej – 39% turystów przyznało 
ocenę średnią, a 37% ocenę negatywną. Aquapark, trasy rowerowe i strzeżone kąpieliska to trzy 
najczęściej wskazywane brakujące elementy w mieście. Tymczasem 42% ankietowanych turystów 
pozytywnie oceniło ofertę turystyczną miasta. Niemniej jednak 14% respondentów wskazuje, że 
należałoby wzbogacić ofertę oraz informację turystyczną i poprawić bazę noclegowo-gastrono-
miczną w mieście. Ogólnie ujmując, w badaniach z 2013 r. mieszkańcy gorzej ocenili Przemyśl niż 
turyści, ale obie grupy wskazywały na te same obszary wymagające poprawy.

Prezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań z 2015 r. są zbieżne z przytoczony-
mi doniesieniami z badań w 2013 r. Mieszkańcy gorzej oceniają Przemyśl niż turyści, co może 
oznaczać, że widzą więcej mankamentów w mieście. Powtarzające się w obu badaniach oceny 
negatywne świadczą o tym, że wskazywane obszary nadal wymagają poprawy przez włodarzy 
Przemyśla.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano kilka wniosków:
1. Przemyśl jest postrzegany jako miasto atrakcyjne turystycznie, bardziej zdecydowane 

opinie dominują wśród turystów niż wśród mieszkańców.
2. Walory kulturowe miasta zostały wysoko ocenione. Zabytki – ich stan i atrakcyjność –

zostały pozytywnie ocenione przez przeważającą większość mieszkańców oraz wszystkich 
ankietowanych turystów. Pozytywne opinie przeważają również w ocenie oferty galerii 
i muzeów oraz przyrody i terenów zielonych w mieście.
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3. Atmosfera miasta została pozytywnie oceniona przez przeważającą większość zarówno 
mieszkańców, jak i turystów. Co do czystości i estetyki miasta opinie pozytywne częściej 
wyrażali turyści niż mieszkańcy; podobnie było w przypadku oceny bezpieczeństwa 
w mieście.

4. Za największe atrakcje turystyczne Przemyśla badani uznali Rynek Starego Miasta, 
Zamek Kazimierzowski oraz Kopiec Tatarski. Do najbardziej znanych imprez kulturalno-
rozrywkowych należą: Wincentiada, Święto Zamku Kazimierzowskiego, Święto Fajki 
oraz Manewry Szwejkowskie.

5. W opinii respondentów Przemyśl najbardziej jest znany z zabytków architektury i Kopca 
Tatarskiego. Mieszkańcy wskazywali również ludwisarstwo i fajkarstwo, a turyści na herb 
Przemyśla.

6. Dostępność komunikacyjna miasta została gorzej oceniona przez mieszkańców niż przez 
turystów, podobnie jak informacja turystyczna oraz oznakowanie atrakcji w mieście, a także 
obiekty rekreacyjne i możliwości uprawiania sportu (w tej kwestii turyści w większości nie 
mieli sprecyzowanej opinii).

7. Wśród mieszkańców panuje opinia, że w Przemyślu nie wykorzystuje się potencjału 
turystycznego, natomiast turyści są odmiennego zdania. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści 
uważają, że działania promocyjne prowadzone na rzecz rozwoju turystycznego miasta są 
niewystarczające. Mieszkańcy wyjeżdżający poza Przemyśl w większości nie spotkali się 
z żadną reklamą miasta, turyści zetknęli się z folderami i billboardami promującymi miasto.

8. Badani zgodnie uważają, że należałoby podjąć działania dotyczące większej promocji 
miasta w regionie, kraju, a przede wszystkim bardziej skutecznej reklamy imprez 
kulturalno-rozrywkowych.

9. Zdaniem autorów opracowania badania należałoby przeprowadzić również w porze 
zimowej, gdy głównymi atrakcjami turystycznymi stają się stok narciarski i lodowisko.
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TOURIST ATTRACTIVENESS OF THE CITY OF PRZEMYŚL  
IN THE OPINION OF ITS INHABITANTS AND TOURISTS 

Keywords tourist potential, tourist attractiveness, Przemyśl, survey research

Abstract Tourist attractiveness of a given region is examined in terms of quantity, quality and diversity of 
offered goods and services. It has a significant influence on the intensity of tourist traffic thereby 
determining tourists’ choices. The main aim of this paper is to present the results of the assessment 
of the tourist attractiveness of the city of Przemyśl based on the opinion of its inhabitants and 
tourists. In the light of the results, it was found that Przemyśl is perceived as a very attractive 
tourist destination. In the opinion of the respondents, Przemyśl is best known for its monuments 
of architecture and the Tatar Mound. The inhabitants also point out folwing and pipework, and the 
tourists on the crest of the city of Przemyśl. The famous cultural and entertainment events organized 
in Przemyśl include: Wincentiada, Kazimierzowski Castle Festival, Pipe Feast and Szwejkowskie 
Maneuvers. Transport accessibility of the city has been worse assessed by inhabitants than by 
tourists, same as tourist information and signs of attractions in the city. Among residents there is an 
opinion that Przemyśl does not use its tourist potential, whereas tourists are of the opposite opinion. 
Both inhabitants and tourists believe that promotional activities for tourism development in the city 
are insufficient.
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Streszczenie Duża konkurencja na rynku usług turystycznych sprawia, że także rolnicy prowadzący 
działalność agroturystyczną muszą stosować narzędzia marketingu, aby odnieść sukces. 
Celem niniejszej publikacji jest rozpoznanie i ocena działań marketingowych stosowa-
nych przez agrokwaterodawców na Roztoczu. Pod uwagę wzięto ceny usług agrotury-
stycznych, działalność promocyjną i kanały dystrybucji. Na podstawie otrzymanych 
wyników badań stwierdzono, że działania marketingowe podejmowane przez właści-
cieli gospodarstw agroturystycznych w tym zakresie były niewystarczające. Najczęściej 
stosują oni najtańsze narzędzia promocji i kanały dystrybucji swoich usług, ale nawet 
one nie były w pełni wykorzystane. Natomiast ceny usług agroturystycznych były zróż-
nicowane w skali całego regionu, najwyższe na Roztoczu Środkowym. W sezonie ceny 
noclegu były tam wyższe o 9%, a całodziennego wyżywienia o ok. 13–20%.

Wprowadzenie

Rozwój agroturystyki i powodzenie prowadzonej w tym zakresie działalności uzależnione są od 
wielu czynników. Do podstawowych zalicza się walory przyrodnicze i kulturowe w połączeniu 
z odpowiednią dostępnością komunikacyjną i zagospodarowaniem turystycznym. Wśród innych 
uwarunkowań rozwoju agroturystyki często zwraca się uwagę na rolę różnych podmiotów i insty-
tucji, m.in. władz lokalnych, stowarzyszeń agroturystycznych czy ośrodków doradztwa rolnicze-
go. Podmioty te wspierają rozwój agroturystyki m.in. poprzez doradztwo, promocję i szkolenia 
(Niedziółka, 2010, s. 341).

Współczesny rynek turystyczny jest jednak coraz bardziej wymagający i konkurencyjny. 
Dlatego konieczne jest tworzenie oryginalnych ofert agroturystycznych, które będą przyciągały 
klientów, jak również odpowiednie stosowanie innych działań marketingowych. Przygotowanie 
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ciekawej oferty agroturystycznej i odniesienie sukcesu w prowadzonej działalności wymaga od 
właścicieli większego zaangażowania, pomysłowości i wiedzy.

Szacowanie ceny to ważny element w przygotowywaniu oferty agroturystycznej. Kwaterodawcy 
powinni ją tak kształtować, aby z jednej strony była ona akceptowana przez klientów gospodarstw, 
z drugiej zapewniała zwrot poniesionych nakładów i jednocześnie pozwoliła osiągnąć zysk z dzia-
łalności na satysfakcjonującym poziomie.

Ceny usług ustalane są według różnych zasad, w zależności od czynników branych pod uwagę 
w danej metodzie. Jednak nie każda ma praktyczne zastosowanie w działalności agroturystycz-
nej, która najczęściej prowadzona jest na niewielką skalę i stanowi dodatkowe zajęcie rolników. 
Ustalając cenę, należy wziąć pod uwagę tzw. wrażliwość cenową nabywcy, czyli jego skłonność 
do zapłaty oczekiwanej przez nas ceny za oferowaną usługę (Musiał, Kania, Leśniak, 2005, s. 27).

Strzembicki (2003, s. 197) uważa, że w działalności turystycznej ceny powinny być różni-
cowane przy uwzględnieniu: sezonu, rodzaju klientów, wielkości jednorazowej sprzedaży bądź 
długości pobytu, jakości, częstotliwości korzystania oraz warunków sprzedaży i zapłaty. W prak-
tyce w działalności agroturystycznej różnicuje się ceny pod względem sezonu turystycznego. Poza 
okresem letnim ceny za usługi agroturystyczne są zwykle niższe. Czasami dla stałych klientów 
stosuje się również obniżki cen (Niedziółka, 2010, s. 345).

Ważny aspekt działalności obiektów noclegowych stanowi promocja i dystrybucja usług. Wzrost 
liczby obiektów noclegowych sprawia, że ich właściciele coraz częściej muszą zabiegać o klien-
tów. Sytuacja ta w znacznym stopniu zwiększa znaczenie promocji (Turkowski, 2010, s. 194). Aby 
obiekt noclegowy zaistniał i z powodzeniem mógł trwać na rynku, potencjalni klienci muszą wie-
dzieć o jego istnieniu i działalności. Nie wystarczy tylko wytworzyć produkt, aby go sprzedać. 
Promocja jest sposobem komunikacji usługodawców z nabywcami, pełniącym funkcję informa-
cyjną, pobudzającą oraz konkurencyjną (Karbowiak, 2005; Oleksiuk, 2007, s. 178). Kwaterodawcy 
przekazują informacje na temat funkcjonowania swojego obiektu na rynku, oferty, atrakcji przygo-
towanych dla turystów, cen oraz lokalizacji. W ten sposób odbiorcy promocji otrzymują obszerne 
informacje, dzięki którym mogą wybrać obiekty odpowiadające ich potrzebom i oczekiwaniom 
(Sawicki, Golian, 2013, s. 436).

Promocja usług noclegowych na obszarach wiejskich prowadzona jest na dużo mniejszą skalę 
niż obiektów noclegowych zlokalizowanych w miastach. Ma to związek z tym, że najbardziej 
popularną formą zakwaterowania na obszarach wiejskich są gospodarstwa agroturystyczne i po-
koje gościnne. Właściciele tych obiektów nie dysponują wolnymi środkami finansowymi, które 
mogliby przeznaczyć na promocję. Dodatkowo często nie mają wystarczającej wiedzy na temat 
możliwości wykorzystania narzędzi promocji do zwiększenia popytu na usługi w swoim obiekcie 
(Sawicki, Antoszek, 2005, s. 170).

Podstawowymi instrumentami wykorzystywanymi w promocji, tzw. promotion-mix, są: 
reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations oraz sprzedaż osobista 
(Kotler, 2004, s. 546). Sytuacją optymalną byłoby zastosowanie wszystkich instrumentów promo-
cji, w najszerszej formie. Jednak najczęściej, głównie ze względów finansowych, trzeba dokonać 
wyboru (Bogucka, Ziółkowski, 2005, s. 179).
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Poza przygotowaniem ciekawej oferty i jej promocją w odniesieniu sukcesu przedsiębiorstwa 
dużą rolę odgrywa dystrybucja, czyli sposób, w jaki klient może dokonać zakupu usługi. Celem 
dystrybucji jest udostępnienie klientowi produktu w odpowiednim miejscu i czasie, po możliwie 
najniższych kosztach (Oleksiuk, 2007, s. 215).

Ze względu na specyfikę cech produktu turystycznego sprzedaż usług noclegowych przebiega 
inaczej niż sprzedaż towarów, a także odmiennie niż sprzedaż wielu innych usług (Turkowski, 
2010, s. 235). Na rynku usług agroturystycznych wyróżnia się następujące kanały dystrybucji 
(Knecht, 2010, s. 107):

 – bezpośrednie – producenci i konsumenci usług i produktów,
 – pośrednie – z pośrednikiem pomiędzy producentami a konsumentami, którymi mogą być: 

biura podróży, stowarzyszenia producentów usług agroturystycznych oraz właściciele ko-
mórki powołanej przez organy samorządowe.

Celem niniejszej publikacji jest rozpoznanie i ocena działań marketingowych stosowanych 
przez agrokwaterodawców na Roztoczu. Pod uwagę wzięto ceny usług agroturystycznych, dzia-
łalność promocyjną i kanały dystrybucji.

Metody i obszar badań

Badania przeprowadzono w 2013 r. i objęto nimi gospodarstwa agroturystyczne funkcjonujące na 
obszarze polskiej części Roztocza (rys. 1). Kwestionariusz ankiety został skierowany do właścicieli 
wszystkich gospodarstw agroturystycznych (160). Poprawnie wypełnione formularze uzyskano 
od 100 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, co stanowiło 62,5% wszystkich gospodarstw 
agroturystycznych działających w tym regionie. W dwóch przypadkach ankiety odrzucono ze 
względu na niekompletne ich wypełnienie. Pozostali agrokwaterodawcy nie wyrazili zgody na 
udział w badaniach.

Roztocze jest jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Lubelszczyzny. Leży na 
pograniczu Polski i Ukrainy, rozciągając się od Kraśnika do Lwowa. Polska część obejmuje ob-
szar 2391 km2, co stanowi 71% całości. Region charakteryzuje występowanie licznych walorów 
przyrodniczych i antropogenicznych przy jednocześnie bardzo słabym uprzemysłowieniu, niskiej 
urbanizacji oraz dużej roli rolnictwa.

Konsekwencją dużego zróżnicowania uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospo-
darczych na Roztoczu jest nierównomierne rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych. 
W 2013 r. na Roztoczu Środkowym funkcjonowało 111 obiektów, na Roztoczu Zachodnim – 26, 
a na Roztoczu Wschodnim – 23. 

Sytuacja ta wiąże się przede wszystkim z tym, że Roztocze Środkowe wyróżnia duża atrak-
cyjność walorów turystycznych oraz duża popularność wśród turystów, którzy odwiedzają ten ob-
szar od dawna. Na Roztoczu Zachodnim i Wschodnim jeszcze do niedawno dominowało głównie 
rolnictwo. Przedstawione wyniki badań są częścią kompleksowych badań przeprowadzonych na 
obszarze Roztocza na temat uwarunkowań, stanu i perspektyw rozwoju agroturystyki.
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Rysunek 1. Położenie obszaru badań na tle podziału fizycznogeograficznego Polski

1 – g. Zakrzówek, 2 – g. Szastarka, 3 – g. Batorz, 4 – g. Godziszów, 5 – g. Chrzanów, 6 – g. Turobin, 7 – g. Goraj, 8 – g. Radecznica, 
9 – g. Frampol, 10 – g. Szczebrzeszyn, 11 – g. Tereszpol, 12 – g. Zwierzyniec, 13 – g. Adamów, 14 – g. Józefów, 15 – g. Krasnobród, 
16 – g. Krynice, 17 – g. Tarnawatka, 18 – g. Susiec, 19 – g. Tomaszów Lubelski, 20 – g. Narol, 21 – g. Bełżec, 22 – g. Horyniec- 

-Zdrój, 23 – g. Lubycza Królewska

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kondracki (1998).

Ceny podstawowych usług agroturystycznych

W badaniach uwzględniono ceny noclegów i wyżywienia oferowanych przez gospodarstwa agro-
turystyczne w sezonie turystycznym i poza nim. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwier-
dzono, że ceny usług noclegowych i wyżywienia całodniowego w ciągu roku były w niewielkim 
stopniu zróżnicowane, natomiast średnia cena wyżywienia częściowego była taka sama. Średnia 
cena jednodniowego pobytu bez wyżywienia wynosiła w sezonie 32 zł, a poza sezonem była niż-
sza o ok. 10%. Cena maksymalna wynosiła 100 zł (gm. Krasnobród i gm. Krynice), a najniższa 
15 zł (gm. Susiec).
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Za całodzienne wyżywienie goście musieli zapłacić od 20 do 65 zł. Średnio jego cena kształto-
wała się na poziomie 42 zł w sezonie i tylko złotówkę mniej poza sezonem. Za śniadanie i kolację 
trzeba było zapłacić średnio 12 zł, a za obiad 19 zł (rys. 2).

Rysunek 2. Średnie ceny usług noclegowych i żywieniowych w badanych gospodarstwach agroturystycznych (n = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W porównaniu z innymi regionami kraju cena usług noclegowych w gospodarstwach agro-
turystycznych na Roztoczu była wyższa niż w województwie lubelskim (30 zł) (Zawadka, 2010, 
s. 141), województwie zachodniopomorskim (28 zł) (Czerwińska-Jaśkiewicz, 2013, s. 92), a niż-
sza od ceny w województwie warmińsko-mazurskim (30–40 zł) (Marks-Bielska, Babuchowska, 
2013, s. 147).

Ceny usług agroturystycznych rozpatrywano także w zależności od położenia gospodarstw 
agroturystycznych w poszczególnych subregionach Roztocza. Dzięki temu można zauważyć, że 
ceny usług agroturystycznych na Roztoczu Środkowym były wyższe niż w pozostałej części re-
gionu. W sezonie ceny noclegu były tam wyższe o 9%, a całodziennego wyżywienia o ok. 13–20% 
(rys. 3).
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Rysunek 3. Ceny usług agroturystycznych w badanych gospodarstwach agroturystycznych w ujęciu regionalnym 

(PLN) w podziale na regiony (n = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Promocja i dystrybucja usług agroturystycznych

Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej gospodarstw agroturystycznych na Roztoczu 
wykorzystywało reklamę jako główne narzędzie promocji. Była to przede wszystkim reklama in-
ternetowa (89%) (rys. 4). Przy czym prywatną stronę internetową miało tylko 24% obiektów, z cze-
go 25% to podstrony takich witryn internetowych, jak: www.roztocze.net.pl, www.agroturystyka.
pl, www.susiec.com.pl. Pozostałe obiekty zamieszczały informacje o swoich usługach na różnych 
portalach noclegowych. 

Reklama internetowa jest nowoczesną i stosunkowo tanią formą promocji, która umożliwia 
dotarcie do szerokiego grona odbiorców (ma praktycznie ogólnoświatowy zasięg). Dodatkowymi 
zaletami reklamy internetowej jest interaktywność, łatwość kontaktu z potencjalnymi klientami, 
łatwość aktualizacji przekazu i dostępność przez całą dobę (Nalazek, Moskała, 2003, s. 66).

Często wykorzystywanym przez właścicieli badanych gospodarstw agroturystycznych na-
rzędziem promocji było zamieszczanie informacji o gospodarstwach w gminnych i powiatowych 
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zauważyć, że ceny usług agroturystycznych na Roztoczu Środkowym były wyższe niż w 

pozostałej części regionu. W sezonie ceny noclegu były tam wyższe o 9%, a całodziennego 

wyżywienia o ok. 13–20% (rys. 3). 

 

 
Rysunek 3. Ceny usług agroturystycznych w badanych gospodarstwach agroturystycznych w ujęciu 

regionalnym (PLN) w podziale na regiony (n = 100) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 
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folderach oraz wydruk ulotek, pocztówek i wizytówek. Z tej opcji skorzystało 60% właścicieli 
(rys. 4). Materiały te są pozostawiane w obiektach dostępnych dużej liczbie potencjalnych klientów 
na terenie całego Roztocza, a także na szerszą skalę podczas uczestnictwa w targach turystycznych 
i imprezach kulturalnych.

Rysunek 4. Narzędzia promocji wykorzystywane przez gospodarstwa agroturystyczne na Roztoczu (n = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Agrokwaterodawcy podkreślali, że skutecznym sposobem na pozyskanie nowych klientów jest 
rekomendacja gości, którzy wypoczywali wcześniej w gospodarstwie, tzw. marketing szeptany. To 
oni właśnie w wielu przypadkach są najlepszymi reklamodawcami. Jeżeli klient zostanie dobrze 
przyjęty i obsłużony, pomoże w działalności promocyjnej (reklama nieformalna, informacja szep-
tana) obiektu noclegowego, w którym przebywał (Sikora, 2006, s. 225).

Niewielka część gospodarstw agroturystycznych mogła sobie pozwolić na reklamę w prasie 
(12% – czasopisma branżowe, 9% – inne), a jeszcze mniej na reklamę w mediach (4%). Tylko 2% 
właścicieli nie reklamowało nigdzie swoich obiektów (rys. 4).

Na rysunku 5 przedstawiono liczbę gospodarstw agroturystycznych, które stosują poszcze-
gólne instrumenty promocji z uwzględnieniem lokalizacji gospodarstw. Można zauważyć, że na 
Roztoczu Zachodnim największe znaczenie ma promocja poprzez rozprowadzanie ulotek i pocz-
tówek, podczas gdy na Roztoczu Środkowym i Wschodnim właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych stawiają przede wszystkim na reklamę internetową. Właściciele 75% gospodarstw agro-
turystycznych na Roztoczu Wschodnim promują swoje obiekty w folderach wydawanych przez 
samorządy lokalne, świadczy to o ich aktywności i zaangażowaniu w rozwój agroturystyki w re-
gionie. Warto też zwrócić uwagę na duży udział w targach turystycznych właścicieli obiektów 

www.agroturystyka.pl, www.susiec.com.pl. Pozostałe obiekty zamieszczały informacje o 

swoich usługach na różnych portalach noclegowych.  
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funkcjonujących na Roztoczu Zachodnim (35,0%) i Środkowym (37,3%) (rys. 5). Zapewne jest to 
duża zasługa stowarzyszeń agroturystycznych działających w tych subregionach.

Rysunek 5. Narzędzia promocji wykorzystywane przez gospodarstwa agroturystyczne na Roztoczu w podziale 

na regiony (n = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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ofertę obiektu i jednocześnie może stanowić kanał sprzedaży. O jej skuteczności decyduje pozy-
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Ważną informacją poszukiwaną przez turystów jest cena, jaką muszą zapłacić za usługę w da-
nym obiekcie. Spośród analizowanych stron internetowych 67% właścicieli zamieściło tam ceny 
oferowanych usług. Informacje o atrakcjach w okolicy znaleziono na 63% witryn internetowych, 
a trasy dojazdu na 57%. Ułatwieniem dla turystów jest możliwość rezerwacji pobytu w gospodar-
stwie za pomocą rezerwacji on-line. Funkcję taką miało zaledwie 22% stron internetowych, ale 
tylko w jednym gospodarstwie była możliwość wglądu w stan wcześniejszych rezerwacji. W pozo-
stałych należało wypełnić formularz z zapytaniem i następnie właściciel dokonuje rezerwacji, jeśli 
pokoje w tym czasie są wolne. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, że tylko 10% stron było 
tłumaczonych na język obcy (tab. 1).

Tabela 1. Wyniki analizy stron internetowych badanych gospodarstw agroturystycznych (n = 49)

Cecha % 

Czytelność menu 100

Numer telefonu 100

Adres 98

Zdjęcia obiektu 98

Informacje o wyposażeniu obiektu 98

Informacje o atrakcjach w obiekcie 88

Opis obiektu 84

Ceny 67

E-mail 67

Informacje o atrakcjach w okolicy 63

Trasa dojazdu 57

Rezerwacja on-line 22

Tłumaczenie strony na język obcy 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W analizowanych gospodarstwach agroturystycznych dominuje sprzedaż bezpośrednia usług, 
bez udziału pośredników. Prawie wszyscy właściciele (96%) sprzedawali je telefonicznie, a 40% 
deklarowało sprzedaż przez Internet, wykorzystując pocztę elektroniczną (adres e-mail ma 46 
obiektów) albo za pośrednictwem rezerwacji on-line. Tylko 10% obiektów sprzedaje swoje usługi, 
udostępniając informacje w punktach informacji turystycznej, 5% przez stowarzyszenia agrotury-
styczne i zaledwie jedno za pośrednictwem biura podróży (rys. 6).

We wszystkich częściach Roztocza poszczególne kanały dystrybucji wykorzystywane były 
w podobnym natężeniu. Warto podkreślić, że sprzedaż przez stowarzyszenia agroturystyczne 
i biuro podróży miała miejsce wyłącznie na Roztoczu Środkowym.

Wybierane przez agrokwaterodawców kanały dystrybucji są odpowiednie, zważywszy, że z ba-
dań prowadzonych przez Sawickiego i Golian (2013, s. 442) wśród 400 turystów z terenu całego 
kraju wynika, że najchętniej zamawiają oni noclegi przez telefon (50,6%) i przez Internet (31,6%). 
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Pozostali respondenci rezerwują noclegi przez biuro podróży (6,6%) lub wybierają inną opcję, któ-
rą najczęściej była rezerwacja pobytu po przyjeździe na miejsce. Nie oznacza to jednak, że nie 
należy ich udoskonalić.

Rysunek 6. Kanały dystrybucji usług w badanych gospodarstwach agroturystycznych (n = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Podsumowanie

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że działania marketingowe podej-
mowane w zakresie agroturystyki na Roztoczu są niewystarczające.

Średnia cena jednodniowego pobytu w badanych gospodarstwach agroturystycznych bez 
wyżywienia w sezonie wynosiła 32 zł, a poza sezonem była niższa o ok. 10%. Ceny usług noclego-
wych były zróżnicowane. W niektórych obiektach można było przenocować już za 15 zł, w innych 
za 100 zł. Koszt całodziennego wyżywienia to od 20 do 65 zł. Średnio jego cena kształtowała się na 
poziomie 42 zł w sezonie i tylko złotówkę mniej poza sezonem. Ceny usług agroturystycznych na 
Roztoczu Środkowym były wyższe niż w pozostałej części regionu. W celu zachęcenia turystów 
do częstszych i dłuższych pobytów właściciele gospodarstw agroturystycznych powinni wprowa-
dzić upusty cenowe dla stałych klientów, a także gości korzystających z dłuższego wypoczynku.

Głównym narzędziem promocji wykorzystywanym przez właścicieli badanych gospodarstw 
agroturystycznych była reklama internetowa. Jednak prywatne strony internetowe miało tyl-
ko 24% obiektów, z czego 25% było podstronami innych witryn internetowych. Często wyko-
rzystywanym narzędziem promocji były także materiały promocyjne wydawane przez lokalne 
jednostki samorządowe (60%). Niewielka część gospodarstw agroturystycznych mogła sobie po-
zwolić na bardziej kosztowną reklamę. W poszczególnych subregionach Roztocza agrokwatero-
dawcy wykorzystywali różne narzędzia promocji. Na Roztoczu Zachodnim największe znaczenie 
miała promocja poprzez rozprowadzanie ulotek i pocztówek (75%), a na Roztoczu Środkowym 
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sprzedaje swoje usługi, udostępniając informacje w punktach informacji turystycznej, 5% przez 

stowarzyszenia agroturystyczne i zaledwie jedno za pośrednictwem biura podróży (rys. 6). 
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i Wschodnim – reklama internetowa (odpowiednio 98% i 85%). Właściciele 75% gospodarstw 
agroturystycznych na Roztoczu Wschodnim promowali swoje obiekty w folderach wydawanych 
przez samorządy lokalne, co świadczy o ich aktywności i zaangażowaniu w rozwój agroturystyki 
w regionie, jednak są to działania niewystarczające. Warto też zwrócić uwagę na duże zainte-
resowanie udziałem w targach turystycznych właścicieli obiektów funkcjonujących na Roztoczu 
Zachodnim i Wschodnim. Zwiększenie skuteczności działań promocyjnych jest możliwe dzięki 
większej współpracy agrokwaterodawców, ale przede wszystkim stowarzyszeń agroturystycznych 
i samorządów lokalnych. Promocja jednego obiektu jest bardzo kosztowna i trudno dotrzeć z nią 
do szerokiego grona odbiorców, natomiast dzięki współpracy promowany jest cały region, a dodat-
kowo także funkcjonujące na nim gospodarstwa agroturystyczne.

W analizowanych gospodarstwach agroturystycznych dominowała sprzedaż bezpośrednia 
usług. Prawie wszyscy właściciele sprzedawali je telefonicznie, a 40% deklarowało sprzedaż przez 
Internet. Tylko 10% obiektów sprzedawało swoje usługi, udostępniając informacje w punktach 
informacji turystycznej, 5% przez stowarzyszenia agroturystyczne i zaledwie jedno za pośrednic-
twem biura podróży. We wszystkich częściach Roztocza poszczególne kanały dystrybucji wyko-
rzystywane były w podobnym natężeniu. Jedynie sprzedaż przez stowarzyszenia agroturystyczne 
i biuro podróży miała miejsce tylko na Roztoczu Środkowym. Wskazane byłoby sieciowanie pro-
duktów i tworzenie pakietów usług, dzięki czemu wzrosłaby sprzedaż usług agroturystycznych 
przez stowarzyszenia agroturystyczne i biura podróży. Celowe byłoby także utworzenie jednego 
portalu agroturystycznego dla całego Roztocza, na którym turyści mogliby wyszukiwać odpo-
wiednie dla siebie oferty i dokonywać rezerwacji.
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Abstract Intense competition in the tourist services market makes that also farmers involved in agro-tourism 
have to use marketing tools to succeed in their business. The purpose of this paper is to identify 
and evaluate marketing activities used by agro-tourism accommodation providers in Roztocze. 
Prices of agritourism services, promotional activities and distribution channels were taken into 
account. Based on the obtained results, it was found that the marketing activities undertaken by the 
agritourism farms owners are insufficient. They most often use the cheapest promotion tools and 
distribution channels for their services, but they are not fully utilized either. The prices of agro-
tourism services vary across the region, with the highest ones in Central Roztocze. During the high 
season, rates are higher by 9%, and the full board by about 13–20%.

JEL CODES Z32

Translated by Marek Szlachta



145Regionalne problemy rozwoju turystyki

EPT 2 (38) 2017 | ISSN: 1644-0501 | www.wnus.edu.pl/ept | DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-12 | 145–155

TURYSTYKA JAKO SPECJALIZACJA GOSPODARCZA 
POLSKICH REGIONÓW NADMORSKICH

Ewa Hącia

Akademia Morska w Szczecinie
e-mail: e.hacia@am.szczecin.pl

Słowa kluczowe region nadmorski, specjalizacja gospodarcza, gospodarka turystyczna

Streszczenie Celem artykułu jest ocena roli turystyki w dwóch polskich województwach nadmorskich 
(pomorskim i zachodniopomorskim) o regionalnej specjalizacji turystycznej. Analizie 
poddano podmioty gospodarki narodowej zaliczane do bezpośredniej gospodarki tury-
stycznej. Zrealizowaniu postawionego celu podporządkowano procedurę badawczą oraz 
strukturę artykułu. W analizie danych wykorzystano przede wszystkim metodę tabe-
laryczną i graficzną, a także współczynnik korelacji Pearsona dla ustalenia zależności 
między badanymi zmiennymi.

Wprowadzenie

Strategia rozwoju regionalnego traktowana jest jako istotny instrument polityki regionalnej, szcze-
gólnie tej długookresowej (strategicznej). Działania w zakresie przygotowywania, wdrażania i ak-
tualizacji strategii regionalnych są bezpośrednio związane z prowadzeniem polityki regionalnej, 
a także zarządzaniem regionem. Niezwykle ważne jest, aby w procesie tworzenia strategii zostały 
uwzględnione atuty i potencjał rozwojowy danego regionu, również w zakresie produkcji i świad-
czenia usług. Stosowanie zasad zarządzania strategicznego w jednostce samorządu terytorialne-
go wiąże się z przeprowadzeniem wielu przedsięwzięć organizacyjnych, zapewniających ciągłość 
działania oraz racjonalne wykorzystanie zasobów. Istotna jest znajomość struktury i wewnętrz-
nych powiązań gospodarki danego regionu, a także jego predyspozycje do rozwoju pewnych ro-
dzajów działalności gospodarczej. Jedną z regionalnych specjalizacji gospodarczych może być 
turystyka (Godlewska-Majkowska, 2009, s. 158–163).

Turysta jako uczestnik ruchu turystycznego zgłasza popyt na usługi i towary, które zaspokajają 
jego potrzeby, pojawiąjące się w związku z podróżą w celach turystycznych. Zbiór działań o cha-
rakterze gospodarczym, wynikających z obsługi ruchu turystycznego i służących zaspokojeniu 
tych potrzeb, wchodzi w zakres pojęcia gospodarki turystycznej. Tego rodzaju działalność stanowi 
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pewną gospodarczą całość o wyraźnych powiązaniach wewnętrznych. Dlatego też w tym znacze-
niu gospodarka turystyczna odnosi się do powiązań turystyki z gospodarką. Ze względu na różno-
rodność potrzeb, zgłaszanych przez turystów, ich zaspokojenie jest możliwe przez współdziałanie 
wielu sektorów gospodarki narodowej (zarówno o charakterze usługowym, jak i produkcyjnym). 
Z tego powodu mianem gospodarki turystycznej określa się całą sferę działań, urządzeń i środków 
mających na celu zaspokojenie potrzeb kreowanych przez turystów (Meyer, 2008, s. 14).

Gospodarkę turystyczną można podzielić na bezpośrednią i pośrednią. Kryterium tego po-
działu jest właśnie turysta jako nabywca dóbr i usługobiorca. Warunkiem zaliczenia podmiotów 
do bezpośredniej lub pośredniej gospodarki turystycznej jest stopień ich uczestnictwa w obsłudze 
ruchu turystycznego. Bezpośrednia gospodarka turystyczna obejmuje podmioty, których funkcjo-
nowanie wynika z realizacji zapotrzebowania zgłaszanego przez turystów (Panasiuk, 2011, s. 72). 
Ich istnienie zależy od potrzeb turystów, których zaspokajanie jest jedynym lub głównym celem 
działalności. Specyfiką bezpośredniej gospodarki turystycznej jest jej usługowy charakter. Do 
typowych usług turystycznych zalicza się: usługi hotelarskie, transportowe, żywieniowe, pilotażu 
i przewodnictwa turystycznego, organizacji i pośrednictwa turystycznego, informacji turystycz-
nej. Natomiast podmioty, których aktywność w sferze turystyki ma charakter poboczny, tworzą 
pośrednią gospodarkę turystyczną (Panasiuk, 2007, s. 53). Ich funkcjonowanie nie jest uzależ-
nione od ruchu turystycznego, ponieważ realizują potrzeby różnych grup konsumentów. Mimo 
to działalność na rzecz turystów może się charakteryzować różną intensywnością, ze względu 
na sezonowość wyjazdów turystycznych. Do form działalności w ramach pośredniej gospodar-
ki turystycznej (produkcyjnej lub świadczącej usługi paraturystyczne) można zaliczyć: rolnictwo 
(agroturystyka, turystyka wiejska), działalność produkcyjną (produkcja sprzętu na potrzeby ruchu 
turystycznego), handel (spożywczy, sprzedaż upominków i pamiątek), budownictwo (tworzenie 
infrastruktury turystycznej), pośrednictwo finansowe (usługi bankowe, ubezpieczenia), naukę 
(badania naukowe), administrację publiczną (jednostki nadzorujące funkcjonowanie sektora tu-
rystycznego, wydawanie dokumentów podróży), edukację (szkolnictwo turystyczne), ochronę 
zdrowia (turystyka uzdrowiskowa), działalność komunalną (gospodarka odpadami), działalność 
społeczną (kultura, rekreacja, sport).

Ekonomiczne znaczenie turystyki w rozwoju gospodarczym związane jest z funkcjonowaniem 
gospodarki turystycznej. Wskazanie jej miejsca w całej gospodarce oparte jest na obowiązującej 
w Polsce Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Rozporządzenie…, 2007). Niestety turystyka 
nie jest jednorodną częścią gospodarki narodowej i sektor turystyczny nie został wyodrębniony 
w tej klasyfikacji. Działalność gospodarcza w zakresie turystyki znajduje się w wielu elementach 
składowych PKD.

Cztery sekcje klasyfikacji PKD 2007 (sekcje H, I, N, R) zawierają elementy składowe, tj. działy, 
grupy, klasy i podklasy, odpowiadające głównie bezpośredniej gospodarce turystycznej. Sekcja H. 
Transport i gospodarka magazynowa obejmuje m.in. działalność związaną z przewozem osób 
środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Podmioty zaklasyfikowane do sekcji I. 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi zapewniają krótkotrwa-
ły pobyt turystom oraz prowadzą działalność usługową w zakresie wyżywienia. Ze względu na 
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działalność w sferze turystyki istotną część stanowi sekcja N. Działalność w zakresie usług ad-
ministrowania i działalność wspierająca. W jej ramach wyróżniono m.in. dział Działalność orga-
nizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa 
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Zaliczono tu przede wszystkim organizowa-
nie imprez turystycznych, pośredniczenie i zawieranie umów o świadczenie usług turystycznych, 
prowadzenie informacji, doradztwa turystycznego oraz rezerwacji, działalność przewodników 
i pilotów wycieczek. Natomiast sekcja R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej świadczonej również 
na rzecz turystów. Działalność związana z turystyką, poza wymieniowymi sekcjami, znajduje się 
również w innych działach PKD, tworząc pośrednią gospodarkę turystyczną.

Cel i metody badawcze

Celem artykułu jest ocena roli turystyki w dwóch polskich województwach nadmorskich (pomor-
skim i zachodniopomorskim) o regionalnej specjalizacji turystycznej. Rozwój turystyki na danym 
obszarze może stymulować procesy wspomagające produkcję i usługi. Uwzględnienie atutów i po-
tencjału rozwojowego danego regionu jest niezbędne w procesie zarządzania tym regionem. Na 
obszarach atrakcyjnych turystycznie celem działalności gospodarczej w znacznym stopniu jest 
zaspokajanie potrzeb turystów.

Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych (GUS BDL, 2016). Badania dotyczyły 
głównie lat 2009–2014 z uwagi na dostępność i względną kompletność informacji będących przed-
miotem analizy. W jednym przypadku okres badania skrócono do 2013 r., ze względu na specyfikę 
danych podawanych z dwuletnim opóźnieniem.

Analiza funkcji turystycznej danego regionu najczęściej oparta jest na zestawie wskaźników. 
W zależności od zakresu badania bywają uzupełniane dodatkowymi miernikami, np. dotyczącymi 
właśnie gospodarki turystycznej. W literaturze przedmiotu proponuje się dwie miary w odnie-
sieniu do podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sferze turystyki (Majewska, 2011, s. 41). 
Pierwsza określa liczbę podmiotów sektora turystyki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, druga 
udział tych podmiotów w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych. Wskaźniki te odzwiercie-
dlają rolę turystyki w gospodarce regionu. Mogą być wyznaczane w stosunku do bezpośredniej 
lub pośredniej gospodarki turystycznej. Mankamentem jest niestety nieuwzględnianie wielkości 
podmiotów branych pod uwagę.

Główny Urząd Statystyczny prezentuje dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru REGON według sekcji i działów PKD, brakuje jednak wyszczególnienia 
na grupy, klasy i podklasy. Ze względu na taką dostępność danych z zakresu gospodarki tury-
stycznej analizę zawężono do całej sekcji I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (w tym dwa działy: 55 – Zakwaterowanie, 56 – Działalność usługowa związana 
z wyżywieniem) oraz działu 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią zwią-
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zane w sekcji N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. W pozo-
stałych wspomnianych wcześniej sekcjach PKD tylko poszczególne grupy bądź klasy reprezentują 
podmioty zaliczane do bezpośredniej gospodarki turystycznej. W takim wypadku branie pod uwa-
gę danych dotyczących całych sekcji lub grup zaburzyłoby proces analizy i zniekształciło otrzy-
mane wyniki. Na przykład w sekcji H. Transport i gospodarka magazynowa dopiero na poziomie 
grup dokonano wydzielenia transportu towarowego i pasażerskiego, natomiast zgodnie z grupami 
wyszczególniono ogółem transport lądowy, wodny i lotniczy.

Zrealizowaniu postawionego celu podporządkowano procedurę badawczą oraz strukturę arty-
kułu. W analizie danych wykorzystano przede wszystkim metodę tabelaryczną i graficzną, a także 
współczynnik korelacji Pearsona dla ustalenia zależności między badanymi zmiennymi.

Wyniki badań

Województwa pomorskie i zachodniopomorskie są uznawane za atrakcyjne turystycznie. 
Charakteryzują się znaczną bazą noclegową, a także wysoką intensywnością i gęstością ruchu 
turystycznego. Są to tereny najchętniej odwiedzane przez turystów krajowych i zagranicznych, szcze-
gólnie w dłuższych podróżach. Stopień wykorzystania bazy noclegowej jest wysoki. Obsługa ru-
chu turystycznego, której celem jest zaspokojenie potrzeb turysty, generuje zapotrzebowanie na 
działania o charakterze gospodarczym. Są one realizowane przez odpowiednie podmioty gospo-
darki narodowej.

W 2014 r. liczba wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie całej 
Polski wynosiła 4 119 671, tj. ok. 107 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Odnotowano wzrost tej 
liczby o ok. 10% w porównaniu z 2009 r. Analizując procentowy udział podmiotów zarejestrowa-
nych w danym województwie w ich ogólnej liczbie, najwyższy zaobserwowano w województwie 
mazowieckim (18,02%, 742 172 podmiotów), a najniższy w podlaskim (2,39%, 98 339 podmiotów). 
Badane województwa (pomorskie i zachodniopomorskie) zajęły miejsca odpowiednio szóste (6,70%, 
275 990 podmiotów) i ósme (5,33%, 219 406 podmiotów). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
liderem również było województwo mazowieckie – 139, natomiast najniższą wartość odnotowano 
w podkarpackim – 76. Pod tym względem oba województwa nadmorskie wypadły znacznie le-
piej, zachodniopomorskie zajęło drugie miejsce z liczbą 128, a pomorskie czwarte miejsce – 120. 
Przypisanie podmiotów do województwa nie jest jednoznaczne z tym, że działalność gospodarcza 
jest prowadzona tylko i wyłącznie na tym terenie, ponieważ rejestracja odbywa się zgodnie z adre-
sem zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub adresem siedziby dla pozostałych jednostek. 
Jest to również uzależnione od specyfiki sektora, w którym prowadzona jest działalność. Ta wstęp-
na ogólna analiza pozwala na przybliżenie obrazu polskiej gospodarki pod względem ilościowym. 
Warto ją uzupełnić o informację na temat wielkości zarejestrowanych podmiotów gospodarki naro-
dowej (tab. 1).
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Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej w Polsce oraz województwach pomorskim i zachodniopomorskim 
w 2014 r.

Wyszczególnienie

Polska Woj. pomorskie Woj. zachodniopomorskie

ogółem
udział 

w ogólnej 
liczbie [%]

ogółem
udział 

w ogólnej 
liczbie [%]

ogółem udział w ogólnej 
liczbie [%]

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 4 119 671 100,00 275 990 100,00 219 406 100,00

Liczba podmiotów 
według klas wielkości 
(kryterium liczby 
pracujących)

0–9 3 938 654 95,60 264 455 95,83 211 345 96,33
10–49 146 926 3,57 9 348 3,39 6 623 3,02
50–249 29 610 0,72 1 945 0,70 1 298 0,59
250–999 3 706 0,09 206 0,07 120 0,05
1000 i więcej 775 0,02 36 0,01 20 0,01

Liczba podmiotów prowadzonych przez osoby 
fizyczne 2 961 239 71,88 197 763 71,66 162 031 73,85

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL (2016).

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że ponad 70% podmiotów jest prowadzonych 
przez osoby fizyczne, natomiast ponad 95% podmiotów zatrudnia mniej niż 10 osób. W woje-
wództwie zachodniopomorskim tylko 3,67% podmiotów zatrudnia co najmniej 10 osób. W drugim 
badanym województwie nadmorskim jest to nieco wyższa wartość – 4,17% i jest ona bardziej 
zbliżona do obliczonej dla całej Polski. Struktura podmiotów gospodarki narodowej w Polsce jest 
bardzo rozdrobniona, przeważają mikroprzedsiębiorstwa, które często jednak realizują działal-
ność lokalnie (w miejscu rejestracji).

Przeprowadzona ogólna analiza charakterystyki działalności gospodarczej prowadzonej przez 
podmioty funkcjonujące w Polsce i dwóch badanych województwach nadmorskich może być pod-
stawą do określenia miejsca turystyki w całościowej regionalnej aktywności o charakterze produk-
cyjnym i usługowym.

Analiza bezpośredniej gospodarki turystycznej została oparta na danych dotyczących całej sek-
cji I (dział 55 i 56) oraz jednego działu sekcji N (dział 79), zgodnie z klasyfikacją PKD 2007.

W 2014 r. liczba podmiotów zarejestrowanych w sekcji I na terenie całego kraju wyniosła 
128 418, co stanowiło 3,12% wszystkich podmiotów. Badane województwa charakteryzowały się 
wyższym udziałem tej sekcji: 5,84% w województwie zachodniopomorskim i 5,13% w pomorskim. 
Również liczba podmiotów sekcji I w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przekroczyła wartość dla 
całego kraju (ok. 3) i wynosiła ok. 7 dla zachodniopomorskiego i ok. 6 dla drugiego z województw. 
Ponad 21% wszystkich podmiotów sekcji I było zarejestrowanych w dwóch badanych wojewódz-
twach (9,99% w zachodniopomorskim i 11,03% w pomorskim). Rozpatrując oddzielnie dział 55 
i 56 sytuacja była inna, szczególnie w przypadku działu 55, czyli podmiotów związanych z za-
kwaterowaniem. Około 40% podmiotów tego działu było przypisanych do badanego obszaru (19,42% 
w zachodniopomorskim, 21,28% w pomorskim – i są to najwyższe wartości w kraju). Dla działu 56 
są to odpowiednio 6,74 i 7,50%. W obu analizowanych województwach udziały liczby podmiotów 
działu 55 i 56 w całej sekcji I są podobne i wynoszą po ok. 50%. Przy rozpatrywaniu sekcję I w ska-
li całej Polski udział działu 56, czyli związanego z wyżywieniem, jest znacznie wyższy – ok. 75%.
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Dział 79 sekcji N jest zbiorem podmiotów o dużo mniejszej liczebności niż działy sekcji I, za-
równo w skali całego kraju, jak i obu badanych województw. W 2014 r. najwięcej organizatorów, 
pośredników i agentów turystycznych było zarejestrowanych w województwie mazowieckim – aż 
22,48%. Dla porównania w pomorskim zarejestrowanych było 6,44%, a zachodniopomorskim – 
4,65%. Nie jest to zaskakujący wniosek ze względu na specyfikę tych podmiotów, prowadzących 
działalność często na terenie całego kraju.

W tabeli 2 przedstawiono porównanie liczby podmiotów reprezentujących bezpośrednią go-
spodarkę turystyczną w Polsce oraz województwach pomorskim i zachodniopomorskim w 2009 
i 2014 r. z uwzględnieniem procentowych zmian wybranych parametrów. Biorąc pod uwagę całą 
sekcję I, w 2014 r. nastąpił wzrost liczby podmiotów w odniesieniu do 2009 r. w województwie 
pomorskim i na porównywalnym poziomie w całej Polsce, natomiast w drugim z województw 
nastąpił niewielki spadek. W 2009 r. w obu województwach liczba tych podmiotów była zbliżona, 
natomiast w 2014 r. w województwie pomorskim było o 1344 więcej niż w zachodniopomorskim. 
Podobny trend zaobserwowano, rozpatrując działy sekcji I oddzielnie. Spadek liczby podmiotów 
w województwie zachodniopomorskim dotyczył głównie działu 56 – o aż 420, przy niewielkim 
wzroście w dziale 55 – o 49. W drugim województwie odnotowano wzrost w obu działach, ale 
większy w 56. Z kolei w skali całego kraju znaczny wzrost odnotowano w dziale związanym z za-
kwaterowaniem.

Tabela 2. Porównanie liczby podmiotów reprezentujących bezpośrednią gospodarkę turystyczną w Polsce 
oraz województwach pomorskim i zachodniopomorskim w latach 2009 i 2014

Wyszczególnienie 2009 r. 2014 r. Zmiana [%]

Polska

Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 118 499 128 418 +8,37

w tym: dział 55 – Zakwaterowanie
dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem

28 370
90 129

32 907
95 511

+15,99
+6,20

Sekcja N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca, w tym:
dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji 
i działalności z nią związane

11 916 13 423 +12,65

Woj. pomorskie

Sekcja I 13 103 14 168 +8,13
w tym: dział 55

dział 56
6 479
6 624

7 003
7 165

+8,09
+10,26

Sekcja N. Dział 79 758 864 +13,98

Woj.  
zachodniopomorskie

Sekcja I 13 195 12 824 -2,81
w tym: dział 55

dział 56
6 341
6 854

6 390
6 434

+0,77
-7,39

Sekcja N. Dział 79 589 624 +5,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL (2016).

Liczba podmiotów w dziale 79 sekcji N wzrosła na przestrzeni badanych lat w skali całej 
Polski oraz w obu województwach. Większy wzrost odnotowano w województwie pomorskim. 
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Rozpatrując każdy rok osobno, zawsze w województwie pomorskim liczba tych podmiotów była 
wyższa, w 2009 r. o 169, a w 2014 r. już o 240.

Analizując podmioty gospodarki turystycznej, warto zwrócić uwagę również na wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz produktu krajowego brutto w przeli-
czeniu na mieszkańca. Na rysunku 1 przedstawiono wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto 
według PKD 2007 w latach 2009–2014. Dane dotyczą wynagrodzenia we wszystkich sekcjach 
PKD łącznie oraz sekcji I. Analizowana sekcja charakteryzuje się niskim poziomem wynagro-
dzeń, zarówno w skali całego kraju, jak i dwóch badanych województw. Jest to wartość sporo 
poniżej ogólnej średniej. W 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w sekcji I wzrosło w odniesieniu do 
2009 r. o 23,60% w całym kraju, o 24,91% w zachodniopomorskim i o 30,98% w pomorskim. Dla 
porównania najwyższy w Polsce wzrost odnotowano w województwie świętokrzyskim – 37,37%, 
a najniższy w warmińsko-mazurskim – tylko 3,10%.

Rysunek 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według PKD w województwach 
zachodniopomorskim i pomorskim oraz Polsce w latach 2009–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL (2016).

W procesie stymulowania rozwoju regionów atrakcyjnych turystycznie istotną rolę odgry-
wają nakłady inwestycyjne, ponoszone na działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego. 
W 2014 r. wartość nakładów inwestycyjnych w sekcji I w województwie zachodniopomorskim 
wzrosła o 12,18% w stosunku do 2009 r. Był to mniejszy wzrost niż w przypadku wszystkich sekcji 
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PKD ogółem w województwie, który wyniósł 22,76%, natomiast większy niż odnotowany dla tej 
sekcji w skali całej Polski (4,21%). Jednakże wartość nakładów w sekcji I w województwie w la-
tach 2009–2014 wahała się. Najmniejsze były w 2010 r. – 139 319 000 zł, natomiast najwyższe rok 
później w 2011 – 264 976 000 zł. Pod względem wielkości tych nakładów poniesionych w 2014 r. 
zachodniopomorskie zajęło drugą pozycję w kraju1. Stanowiły one 9,65% łącznej wielkości w całej 
Polsce. Jednakże stanowiły tylko 2,34% łącznych nakładów we wszystkich sekcjach w wojewódz-
twie. Przez okres 6 lat udział sektora prywatnego w nakładach inwestycyjnych ogółem w ramach 
sekcji I w regionie zachodniopomorskim stanowił większość. Najniższy był w 2010 r. – 67,34%, 
natomiast w pozostałych latach kształtował w przedziale od 82,07% (2012 r.) do 93,13% (2013 r.). 
We wszystkich sekcjach łącznie udział nakładów poniesionych przez sektor prywatny w woje-
wództwie w latach 2009–2014 nie przekraczał 52%.

Wartość nakładów inwestycyjnych w sekcji I w województwie pomorskim w 2014 r. spadła aż 
o 38,32%2 w stosunku do 2009 r. Mniejszy spadek wystąpił w przypadku wszystkich sekcji łącz-
nie – 14,05%. W 2009 r. nakłady w tej sekcji w pomorskim były wysokie (311 367 000 zł) – ok. pół-
torakrotnie większe niż w zachodniopomorskim. Jednakże w kolejnym roku nastąpił znaczny spa-
dek – o 61,19%, po czym w latach 2011–2012 coroczne wzrosty i od 2013 r. utrzymuje się tendencja 
spadkowa. Pomimo to województwo pomorskie w 2014 r. pod tym względem zajęło piątą pozycję 
w kraju, a poniesione nakłady stanowiły 7,56% łącznej ich wielkości w Polsce. Jednakże było to 
tylko 1,27% wszystkich nakładów w województwie. Udział sektora prywatnego w finansowaniu 
inwestycji sekcji I w województwie pomorskim jest wyższy niż w zachodniopomorskim. W okre-
sie 6 lat najniższy odnotowano w 2011 r. – 80,89%, a w pozostałych kształtował się na poziomie co 
najmniej 91%. We wszystkich sekcjach łącznie nie przekraczał 57%, z tym że w każdym roku był 
wyższy niż w zachodniopomorskim.

Na rysunku 2 zaprezentowano wysokość produktu krajowego brutto (w cenach bieżących) na 
jednego mieszkańca w województwach zachodniopomorskim i pomorskim oraz Polsce w latach 
2009–2013 (niestety w chwili prowadzenia badań nie były dostępne dane za 2014 r.). Na przestrze-
ni wszystkich badanych lat województwo pomorskie charakteryzowało się wyższą wartością tego 
wskaźnika, jednocześnie zbliżoną do średniej krajowej.

W latach 2009–2013 stwierdzono istnienie bardzo silnej dodatniej współzależności korelacyj-
nej pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w sekcji I a produktem krajo-
wym brutto na jednego mieszkańca. Otrzymano następujące wartości współczynnika korelacji 
liniowej Pearsona: 0,98 dla całego kraju, 0,99 w zachodniopomorskim i 0,96 w pomorskim. 

Ponadto zbadano, czy istnieje korelacja pomiędzy produktem krajowym brutto na jednego 
mieszkańca a liczbą turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych, czyli pod-
miotów gospodarki narodowej działu 55 sekcji I PKD 2007, a także liczbą noclegów udzielonych 
turystom w tych obiektach. Badając lata 2009–2013 ze względu na dostępność danych w zakresie 
produktu krajowego brutto, stwierdzono wysoką lub bardzo wysoką współzależność korelacyjną. 

1 W 2014 r. największe nakłady inwestycyjne w sekcji I były w województwie mazowieckim. Stanowiły one 29,23% 
poniesionych w całej Polsce. Ich wartość była ok. trzykrotnie większa niż w zachodniopomorskim.
2 Wyższe spadki odnotowano tylko w województwach świętokrzyskim (53,30%) i lubuskim (44,81%).
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Wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy poszczególnymi zmiennymi zaob-
serwowanymi w Polsce oraz województwach pomorskim i zachodniopomorskim przedstawiono 
w tabeli 3. Wyższe wartości uzyskano w przypadku liczby udzielonych noclegów.

Rysunek 2. Produkt krajowy brutto (w cenach bieżących) na jednego mieszkańca w województwach 
zachodniopomorskim i pomorskim oraz Polsce w latach 2009–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL (2016)

Tabela 3. Wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy poszczególnymi zmiennymi 
zaobserwowanymi w Polsce oraz województwach pomorskim i zachodniopomorskim w latach 2009–2013

Wyszczególnienie
Liczba turystów korzystających z noclegów ogółem Liczba udzielonych noclegów ogółem

Polska woj.  
pomorskie

woj.  
zachodniopomorskie Polska woj.  

pomorskie
woj.  

zachodniopomorskie
Produkt krajowy brutto 
(w cenach bieżących)   
na mieszkańca [zł]

0,99 0,89 0,92 0,92 0,80 0,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL (2016).
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Podsumowanie

Ocena roli turystyki w regionie jest istotna za względu na konieczność prowadzenia skutecznej 
polityki regionalnej, realizowanej poprzez jeden z jej instrumentów, jakim jest strategia rozwo-
ju. Uwzględnienie działalności gospodarczej na rzecz turystów w procesie zarządzania produkcją 
i usługami w jednostkach o regionalnej specjalizacji turystycznej jest kluczowe. Potrzeba reali-
zacji działań na rzecz wzmacniania turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego kraju wynika 
również z wizji rozwoju turystyki do 2020 r., sformułowanej w dokumencie pt. Program rozwoju 
turystyki do 2020 r., która brzmi następująco: „Nowoczesna i otwarta gospodarka turystyczna, 
oparta na inteligentnych specjalizacjach turystycznych w polskich regionach, stanowiąca bazujący 
na wiedzy jeden z kluczowych czynników rozwoju regionalnego i kraju, wzmacniająca konkuren-
cyjność kraju w Unii Europejskiej” (Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2015). Osiągnięcie założo-
nej wizji wymaga kompleksowego działania, wspierającego podmioty bezpośredniej i pośredniej 
gospodarki turystycznej. Celem tej aktywności powinno być poprawienie m.in. parametrów ana-
lizowanych w artykule, tj. wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sferze podmiotów pro-
wadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I PKD 
2007) oraz wielkości produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca (jednej 
z najpopularniejszych, choć niedoskonałych miar wzrostu gospodarczego). Ma to szczególne zna-
czenie w przypadku regionów nadmorskich o specjalizacji turystycznej, jakimi są województwa 
pomorskie i zachodniopomorskie.
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Słowa kluczowe funkcja turystyczna, miasta, województwo świętokrzyskie

Streszczenie Głównym celem opracowania było określenie stopnia rozwoju funkcji turystycznej jako 
czynnika aktywizującego rozwój miast w województwie świętokrzyskim. Do określe-
nia zróżnicowania rozwoju funkcji turystycznej w postępowaniu badawczym zastoso-
wano metody wskaźnikowe oraz miarę syntetyczną – wskaźnik Perkala. Konstrukcję 
wskaźnika syntetycznego funkcji turystycznej przeprowadzono na podstawie trzech 
elementów cząstkowych, do których należały: walory turystyczne, zagospodarowanie 
turystyczne oraz ruch turystyczny. Badania wskazały, że funkcja turystyczna miast ma 
charakter uzupełniający. Ośrodkami przyciągającymi turystów są miasta skupiające 
wiele walorów przyrodniczych i kulturowych, a także słynące z licznych imprez kultu-
ralno-rozrywkowych (Busko-Zdrój, Chęciny, Kielce i Sandomierz).

Wprowadzenie

Turystyce przypisuje się coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym miast i regionów. 
Współcześnie bardzo często traktowana jest jako szansa na utworzenie nowych miejsc pracy i zła-
godzenie niekorzystnych zjawisk o charakterze społeczno-gospodarczym.

Badacze różnych dyscyplin naukowych często traktują funkcję turystyczną jako jeden z waż-
niejszych czynników decydujących o przemianach funkcjonalnych ośrodków miejskich i wiejskich. 
W literaturze przedmiotu spotykamy wiele definicji funkcji turystycznej, rozgranicza się też jej 
geograficzne i ekonomiczne ujęcie. W ujęciu geograficznym Matczak (1989, s. 29) definiuje funk-
cję turystyczną jako całość działalności społeczno-ekonomicznej miasta skierowanej na obsługę 
turystów, z której wynika jej zdolność do zaspokajania określonych potrzeb turystycznych.

Wraz ze wzrostem wielkości miasta funkcja turystyczna poszerza swój zakres materialny (li-
czony np. liczbą obiektów) oraz podlega integracji z innymi funkcjami: kulturową, rekreacyjną, 
rozrywkową. W aspekcie relatywnym jednak, a więc w odniesieniu do całej struktury gospodarki 

KODY JEL: Z, Z3, Z23
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miejskiej, jej znaczenie maleje. W małych miastach jest funkcją podstawową lub uzupełniają-
cą, w średnich dodatkową lub marginalną, a w dużych, będących skomplikowanymi systemami 
społeczno-gospodarczymi, jej znaczenie jest marginalne lub uzupełniające (Derek, Kowalczyk, 
Swianiewicz, 2005, s. 9–10).

W skład pojęcia „turystyka na obszarach miejskich” wchodzą wszystkie formy turystyki, któ-
ra ma miejsce na terenach miejskich, jest związana z walorami i zagospodarowaniem turystycz-
nym występującymi na obszarach miejskich i której celem jest odwiedzanie i poznawanie miasta 
jako dziedzictwa kulturowego i uznawanego za niepodzielny element przestrzeni turystycznej 
(Kowalczyk, 2005, s. 155).

Badania związków funkcji turystycznej z rozwojem społeczno-gospodarczym podejmowano 
zwłaszcza od lat 70. XX w. Od tego czasu w literaturze przedmiotu zaproponowano wiele koncep-
cji i ujęć badawczych odnoszących się do tego problemu. W Polsce badania wpływu turystyki na 
wybrane aspekty poziomu społeczno-gospodarczego były prowadzone m.in. przez Jackowskiego 
(1981). Problematykę badań funkcji turystycznej miast podejmował w licznych opracowaniach 
Matczak (1989, 1992). Z nowszych opracowań na uwagę zasługuje praca Faracika (2006), który 
opracował typologię przestrzenną gmin strefy podmiejskiej Krakowa ze względu na strukturę 
funkcji turystycznej. Chudy-Hyski (2006) badała problem zależności pomiędzy stopniem rozwoju 
funkcji turystycznej województw a obszarami prawnie chronionymi, efektywnie funkcjonujący-
mi w granicach administracyjnych. Problematyka analizy poziomu rozwoju funkcji turystycznej 
w różnych jednostkach przestrzennych była kontynuowana m.in. przez Derek (2007), Szromka 
(2012), Durydiwkę (2012, 2015), Pytla (2010), Piotrowskiego (2015), Więcław-Michniewską (2011) 
oraz Zuzańską-Żyśko (2005).

Celem prezentowanego opracowania jest próba oceny rozwoju funkcji turystycznej w miastach 
województwa świętokrzyskiego jako czynnika aktywizującego rozwój społeczno-gospodarczy. 
Badaniem objęto 20 miast województwa świętokrzyskiego, a ich wybór związany był z dostępno-
ścią danych statystycznych. Zakres czasowy badań objął lata 2009–2014.

Metody badawcze i mierniki zastosowane w pracy

W postępowaniu badawczym zastosowano metody wskaźnikowe, w tym wskaźnik nasycenia bazą 
turystyczną (wyrażający liczbę miejsc noclegowych przypadającą na 1 km2 powierzchni całko-
witej), mający charakter podażowy, a także wskaźnik Deferta, nazywany wskaźnikiem funkcji 
turystycznej (wyrażający liczbę turystów korzystających z noclegów odniesioną do powierzchni 
całkowitej 1 km2), oraz wskaźnik Schneidera, nazywany wskaźnikiem intensywności ruchu tury-
stycznego (wyrażający liczbę turystów korzystających z noclegów przypadającą na 1000 miesz-
kańców) – oba o charakterze popytowym. Powyższe wskaźniki są powszechnie stosowane w ba-
daniach podejmujących problematykę funkcji turystycznych. W swych pracach stosowali je m.in.: 
Warszyńska (1985), Chudy-Hyski (2006), Żek (2008), Pytel (2010), Majewska (2011), Szromek 
(2012), Piotrowski (2015).



159Regionalne problemy rozwoju turystyki

Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta  województwa świętokrzyskiego

Jako miarę syntetyczną do określenia zróżnicowania rozwoju funkcji turystycznej miast wyko-
rzystano wskaźnik J. Perkala (Runge, 2006, s. 214). W konstrukcji wskaźnika syntetycznego funkcji 
turystycznej uwzględniono wszystkie mierniki cząstkowe zapisane w tabeli 1. Założenia wskaźnika 
syntetycznego polegają na tym, iż w swojej konstrukcji odwołuje się on do rzeczywistych wielkości 
cech. Z uwagi na to, że cechy podawane są w różnych jednostkach, przeprowadza się ich standa-
ryzację. Następnym etapem jest obliczenie średniej arytmetycznej z wielkości znormalizowanych, 
które po uporządkowaniu, najczęściej malejącym, interpretowane są w kategoriach wskaźnika 
syntetycznego (Parysek, Wojtasiewicz, 1979, s. 26). Przedziały klasowe miernika syntetycznego 
wyznaczono metodą naturalnych podziałów (Jenks). Metoda ta opiera się na tzw. naturalnych grani-
cach podziału (natural break of Jenks). Polega ona na wyznaczeniu klas poprzez porównanie różnic 
sum kwadratów. Wartości o podobnych różnicach rozdzielone są danymi skrajnymi przydzielonymi 
do grupy poprzedzającej lub następującej. Liczba klas wyznaczona jest zgodnie ze wzorem k = In(n), 
gdzie: k – optymalna liczba klas w metodzie Jenksa, n – liczba obiektów.

Materiał graficzny opracowano przy wykorzystaniu programu ArcGIS wersja 10.3. 

Tabela 1. Mierniki rozwoju funkcji turystycznej zastosowane w pracy

Wyszczególnienie
1 Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków w mieście w przeliczeniu na jej powierzchnię – wskaźnik potencjału.
2 Liczba miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców – wskaźnik o charakterze podażowym.
3 Odsetek osób pracujących w sekcji I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) – wskaźnik 

o charakterze podażowym.
4 Liczba osób korzystających z noclegów na 1000 mieszkańców – wskaźnik o charakterze popytowym.
5 Liczba udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców – wskaźnik o charakterze popytowym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, www.zabkielce.prot.pl.

W niniejszej pracy wykorzystano dane liczbowe dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS dla 
miast w latach: 2009 i 2014.

Zróżnicowanie funkcji turystycznej w miastach województwa świętokrzyskiego

Turystyka i wypoczynek mogą mieć dla gospodarki miejskiej znaczenie podstawowe, uzupełnia-
jące lub marginalne. W analizowanych latach 2009 i 2014 zaludnienie miast w analizowanym 
województwie świętokrzyskim zmniejszyło się z 573,7 tys. do 545,8 tys., czyli o 4,8%. Struktura 
osadnicza cechowała się dominacją miast liczących mniej niż 5 tys. mieszkańców (tab. 2).



160 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (38) 2017 

Iwona Kiniorska, Sabina Partyka

Tabela 2. Struktura miast w województwie świętokrzyskim w latach 2009 i 2014

Klasy wielkościowe
[tys.]

2009 2014
miasta ludność miasta ludność

liczba udział [%] liczba [tys.] udział [%] liczba udział [%] liczba [tys.] udział [%]
< 5 14 45,2 39 536 6,8 14 45,2 39 750 7,3
5–10 6 19,5 41 933 7,3 6 19,4 41 929 7,7
10–50 8 25,7 163 092 28,5 8 25,8 142 899 26,2
50–150 tys. 2 6,4 124 330 21,7 2 6,5 122 407 22,4
> 150 1 3,2 204 835 35,7 1 3,1 198 857 36,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Spośród 31 miast województwa świętokrzyskiego wzrost zaludnienia odnotowano w 13 mia-
stach (Bodzentyn, Chęciny, Kazimierza Wielka, Kunów, Małogoszcz, Osiek, Ożarów, Połaniec, 
Skalbmierz, Staszów, Stąporków, Wąchock, Zawichost). Ukształtowana struktura wielkościowa 
miast badanego obszaru jest skutkiem uwarunkowań historycznych i kontrastów przyrodniczych 
między Górami Świętokrzyskimi a Niecką Nidziańską. W historycznym rozwoju osadnictwa 
miejskiego wyodrębniły się zatem dwa zasadnicze obszary: południowy i wschodni oraz północ-
ny – kształtowane pod wpływem odmiennych czynników (Runge, 2011, s. 100). Wczesny rozwój 
miast w południowej części badanego obszaru spowodowany był dobrymi warunkami glebowy-
mi. Powstawały wówczas osady o charakterze rolniczo-handlowo-usługowym. Miasta położone 
w naturalnych obniżeniach Niecki Nidziańskiej rozciągały się wzdłuż średniowiecznego szlaku 
biegnącego od Kurzelowa przez Włoszczowę, Jędrzejów, Busko, Pińczów (po Stopnicę i Pacanów). 
Jeszcze dalej na południe, wzdłuż rzeki Nidzicy, ulokowały się małe miasteczka średniowiecz-
ne: Działoszyce i Skalbmierz oraz XX-wieczna Kazimierza Wielka (Runge, s. 100). Sieć miejską 
wschodniej części województwa tworzą miasta położone wzdłuż szlaku komunikacyjnego łączą-
cego Staszów z Opatowem i dalej przez Ćmielów do Ożarowa. Miasta pasa nadwiślańskiego łą-
czyły ważny szlak komunikacyjny od Wiślicy przez Połaniec, Osiek, Koprzywnicę, Sandomierz, 
Opatów po Zawichost (Pazdur, Zieliński, 1965, s. 492). Obecnie najstarsze osie osadnicze, które po-
wstawały wzdłuż historycznych szlaków handlowych, tworzą przede wszystkim miasta małe, nie-
przekraczające 20 tys. mieszkańców. Wyjątek stanowi jedynie Sandomierz, który w 2014 r. liczył 
24 326 mieszkańców. Z kolei w północnej części województwa rozwinęły się ośrodki rzemieślni-
cze, a następnie przemysłowe, oparte na surowcach mineralnych. W pasie północnym bardzo in-
tensywny rozwój miast rozpoczął się w XIX w. Powstały wówczas ważne ośrodki Staropolskiego 
Okręgu Przemysłowego od Ostrowca Świętokrzyskiego po Skarżysko Kamienną oraz dalej na 
zachód przez Stąporków po Końskie. Duży wpływ na rozwój miast w tej części województwa mia-
ła linia kolejowa łącząca Koluszki z Ostrowcem. Proces ten sprzyjał powstawaniu miast przekra-
czających nawet 50 tys. mieszkańców. Z utworzeniem linii kolejowej łączącej Dąbrowę Górniczą 
z Dęblinem związany był również rozwój stolicy województwa – Kielc.

Kształtowanie się struktury przestrzennej sieci miejskiej następowało pod wpływem różnych 
czynników zmieniających się w czasie, co zadecydowało o zróżnicowanej atrakcyjności poszcze-
gólnych miast.
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Wiele miast położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego nie rozwinęło dostatecz-
nie funkcji turystycznej mimo walorów przyrodniczych i kulturowych. Obszarem wymagającym 
wzmocnienia funkcji turystycznej są miasta położone na uprzemysłowionych terenach dawnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. W województwie świętokrzyskim zasoby dóbr dziedzictwa przemysło-
wego obejmują 290 obiektów, w rejestrze zabytków znajdują się 82 obiekty (Nowak, 2007, s. 67). 
Zabytki techniki i architektury przemysłowej coraz częściej znajdują się w sferze zainteresowań 
turystów. Już nie tylko specjaliści zwiedzający historyczne obiekty, lecz również turyści chcą po-
znać szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe (z dziedzictwem techniki, architektury i kultury 
przemysłowej) (Szajnowska-Wysocka, 2008, s. 135).

Punktem wyjścia do określenia tendencji w rozwoju funkcji turystycznej miast wojewódz-
twa świętokrzyskiego były obliczone wartości wskaźników rozwoju turystyki. W 2009 r. najwyż-
szy poziom nasycenia bazą turystyczną (tab. 3) zanotowano w czterech miastach: Busku-Zdroju 
(103,3), Kielcach (20,4), Sandomierzu (17,4) i Chęcinach (15,6) (tab. 3).

Tabela 3. Zestawienie wskaźników charakteryzujących zjawiska turystyczne  
w miastach województwa świętokrzyskiego w 2009 r.

Nazwa
2009

wskaźnik nasycenia bazą turystyczną wskaźnik Deferta wskaźnik Scheidera
Busko-Zdrój 103,3 2452,8 1746,6
Kielce 20,4 999,2 536,6
Sandomierz 17,4 1075,7 1267,0
Chęciny 15,6 1195,9 3925,7
Końskie 11,2 327,4 293,1
Pińczów 11,1 238,5 291,8
Starachowice 10,8 595,8 367,5
Opatów 7,9 144,1 193,6
Ostrowiec Świętokrzyski 7,1 208,6 132,4
Włoszczowa 7,1 55,0 154,1
Bodzentyn 6,3 179,3 638,5
Połaniec 6,2 398,8 820,2
Staszów 5,9 139,5 247,7
Suchedniów 2,2 80,8 557,7
Ożarów 2,0 163,4 279,3
Ćmielów 2,0 13,6 59,9
Skarżysko-Kamienna 1,4 95,2 127,2
Jędrzejów 0,0 0,0 0,0
Małogoszcz 0,0 0,0 0,0
Kazimierza Wielka 0,0 0,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wielkości wskaźnika funkcji turystycznej – Deferta (wyrażającego liczbę turystów korzy-
stających z noclegów na 1 km2 powierzchni miasta) obliczone dla 2009 r. były zróżnicowane. 
Największe obliczono dla Buska-Zdroju (2452,8), Chęcin (1195,9), Sandomierza (1075,7) i Kielc 
(999,2). Przyjęły rozpiętość od 13,6 (Ćmielów) do 2452,8 (Busko-Zdrój). Często w literaturze 
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przedmiotu (np. w skali według M. Boyer) wielkość wskaźnika 40–100 charakteryzuje gminę 
z dominującą funkcją turystyczną. W województwie świętokrzyskim wielkość ta została przekro-
czona w 16 miastach.

Z kolei wielkości wskaźnika intensywności ruchu turystycznego Schneidera mieściły się 
w przedziale od 3925,7 (Chęciny) do 59,9 (Ćmielów). Największe wartości zanotowano w Chęcinach 
(3925,7), Busku-Zdroju (1746,6), Sandomierzu (1267,0) i Połańcu (820,2).

Duża rozpiętość wartości wszystkich trzech obliczonych wskaźników określa zróżnicowanie 
rozwoju funkcji turystycznej na obszarach miejskich badanego regionu w 2009 r. Najbardziej wy-
różniającymi się miastami są: Busko-Zdrój, Sandomierz, Chęciny i stolica województwa Kielce.

W 2014 r. w grupie miast o największym wskaźniku nasycenia bazą turystyczną znalazły się 
cztery ośrodki: Busko-Zdrój (151,7), Sandomierz (23,6), Kielce (22,2) i Opatów (16,3). Zbliżone 
tendencje zanotowano w rozkładzie wartości wskaźników Deferta i Schneidera, w porównaniu 
z 2009 r.

Tabela 4. Zestawienie wskaźników charakteryzujących zjawiska turystyczne  

w miastach województwa świętokrzyskiego w 2014 r.

Nazwa
2014

wskaźnik nasycenia bazą turystyczną wskaźnik Deferta wskaźnik Scheidera
Busko-Zdrój 151,7 4619,3 3317,3
Sandomierz 23,6 1340,7 1598,2
Kielce 22,2 1111,5 614,9
Opatów 16,3 455,8 616,2
Chęciny 13,7 407,6 1287,4
Ostrowiec Świętokrzyski 11,3 321,6 206,2
Starachowice 10,8 524,6 331,2
Suchedniów 9,4 259,3 1795,3
Bodzentyn 8,8 160,5 569,4
Włoszczowa 8,5 181,7 523,3
Staszów 7,4 163,8 289,1
Połaniec 6,2 413,9 850,0
Końskie 4,2 304,6 273,3
Małogoszcz 3,8 15,6 40,3
Pińczów 3,4 262,0 328,1
Skarżysko-Kamienna 2,7 122,7 166,3
Jędrzejów 2,0 8,2 5,7
Ćmielów 2,0 5,7 25,7
Kazimierza Wielka 0,0 29,4 25,7
Ożarów 0,0 0,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Liczba turystów korzystających z noclegów na 1 km2 była najwyższa w Busku-Zdroju (4619,3), 
najniższa w Ćmielowie (5,7). Największe wielkości wskaźnika Deferta zarejestrowano w Busku- 

-Zdroju (4619,3), Sandomierzu (1340,7), Kielcach (1111,5) oraz Starachowicach (524,5).
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Największą intensywność ruchu turystycznego mierzoną wskaźnikiem Schneidera odnotowa-
no w Busku-Zdroju (3317,3), najmniejszą w Jędrzejowie (5,7). Grupę miast o najwyższych wiel-
kościach mierzonego wskaźnika utworzyły cztery ośrodki: Busko-Zdrój (3317,3), Suchedniów 
(1795,3), Sandomierz (1598,2) i Chęciny (1287,4). Do miast wyróżniających się, takich jak Busko-

-Zdrój, Sandomierz, Chęciny, dołączyły dwa ośrodki: Starachowice i Suchedniów. Wzrost pozycji 
Suchedniowa podyktowany jest poprawą bazy noclegowej i trzykrotnym wzrostem liczby tury-
stów korzystających z noclegów (tab. 3). Wysoka pozycja Buska-Zdroju w rozkładzie wszystkich 
mierzonych wskaźników wynika z funkcji uzdrowiskowej miasta. Bardzo szeroka oferta lecz-
nicza, dobra infrastruktura rekreacyjna i 170-letnia tradycja lecznictwa uzdrowiskowego plasują 
Busko-Zdrój na czele polskich uzdrowisk. Każdego roku miasto jest odwiedzane przez ok. 40 
tys. kuracjuszy z kraju i z zagranicy (Pałka, Łebek, 2010, s. 25). Wzrost znaczenia Starachowic 
i Suchedniowa oraz nadal utrzymująca się wysoka lokata stolicy województwa wiążą się z roz-
wojem turystyki biznesowej (podróże służbowe). Sprzyjają temu procesowi m.in. imprezy tar-
gowe odbywające się w Centrum Targowym w Kielcach i rosnące zapotrzebowanie na obiekty 
spełniające wysokie standardy do organizacji turystyki konferencyjnej. Wyróżniającymi miastami 
są także Chęciny i Sandomierz. Miasta, w których ogromne znaczenie odgrywa turystyka kul-
turowa. Liczne, bardzo popularne w województwie świętokrzyskim obiekty zabytkowe i dobrze 
rozwinięta baza noclegowa są czynnikami sprzyjającymi napływowi turystów. W Sandomierzu 
zachowało się ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do najwyższej klasy zaliczane 
są: średniowieczny układ urbanistyczny miasta z renesansowym ratuszem w centrum rynku oraz 
jeden z najstarszych obiektów ceglanych w kraju – kościół św. Jakuba. Z kolei Chęciny słyną z ruin 
gotyckiego Zamku Królewskiego, wybudowanego ok. 1300 r. na Górze Zamkowej. Po rewitalizacji 
przeprowadzonej w latach 2012–2015 Zamek Królewski oferuje ciekawą propozycję zwiedzania, 
łączącą zabawę, edukację i rozrywkę. 

Pomimo poprawy sytuacji noclegowej w wielu miastach województwa nadal widać duże 
niedoinwestowanie, charakterystyczne szczególnie dla ośrodków położonych w północnej czę-
ści badanego obszaru, jak: Ćmielów, Końskie i Stąporków. Na terenie tych miast zlokalizowa-
ny był Staropolski Okręg Przemysłowy – kolebka polskiego przemysłu. Jak zauważa Molenda 
(2015, s. 186), w północnej części województwa świętokrzyskiego występują liczne zabytkowe 
kompleksy fabryczne, ruiny wielkich pieców, muzea techniki czy urządzenia hydrotechniczne. 
Niestety wiele z nich niszczeje i nie wszystkie są udostępnione turystom. Ciekawą propozycją jest 
koncepcja Szlaku Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który miałby objąć takie miasta, jak: 
Starachowice (zakład wielkopiecowy), Ostrowiec Świętokrzyski (huta żelaza), Ćmielów (fabry-
ka porcelany). Przedsięwzięcie to może w dużym stopniu wzmocnić rozwój funkcji turystycznej 
w kilku miastach regionu.

Określenie poziomu rozwoju funkcji turystycznej miast jako formy działalności społeczno-
-ekonomicznej opiera się najczęściej na walorach, zagospodarowaniu i ruchu turystycznym. 
Syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej wyznaczono na podstawie mierników cząstkowych 
zestawionych w tabeli 1. Poddano je procedurze obliczeniowej według metody wskaźnika syn-
tetycznego Perkala. Obserwując wartość syntetycznego wskaźnika funkcji turystycznej, można 
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stwierdzić, że w miastach województwa świętokrzyskiego (rys. 1) występuje znaczne zróżnicowa-
nie przestrzenne funkcji turystycznej. W 2014 r. wskaźnik rozwoju funkcji turystycznej miast wo-
jewództwa świętokrzyskiego wahał się od –0,772 (Ćmielów) do 2,944 (Busko-Zdrój). Przyjmując 
za kryterium wartości powyższego wskaźnika syntetycznego, wyznaczono pięć przedziałów 
o zróżnicowanych wielkościach:

1. Miasta o bardzo niskim rozwoju funkcji turystycznej, w których wskaźnik syntetyczny 
przyjął wartości mniejsze niż –0,532. W grupie tej znalazły się cztery miasta: Ćmielów, 
Kazimierza Wielka, Skarżysko-Kamienna i Starachowice. Jednostki te odznaczały się naj-
niższymi wartościami wszystkich badanych mierników cząstkowych. W Ćmielowie funk-
cjonował jeden podmiot gospodarczy zarejestrowany w sekcji I, w Starachowicach dwa, 
w Skarżysku-Kamiennej i Kazimierzy Wielkiej trzy. W 2014 r. w Ćmielowie i Kazimierzy 
Wielkiej jedynie 26 turystów skorzystało z bazy noclegowej (biorąc pod uwagę dane z BDL).

2. Miasta o niskim poziomie funkcji turystycznej, w której wskaźnik syntetyczny przyjął 
wartości w przedziale od –0,531 do –0,240. Była to najliczniejsza grupa skupiająca 7 miast. 
W grupie tej znalazły się Jędrzejów, Końskie, Małogoszcz, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Ożarów, Połaniec, Włoszczowa. Były to miejscowości, które cechowały się niską licz-
bą udzielonych noclegów. W wielkościach bezwzględnych udzielono ich od 100 do 300. 
Stosując miarę względną, wyrażoną liczbą udzielonych noclegów w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców, w prawie wszystkich miejscowościach odnotowano wartości ujemne. 
Wyjątek stanowił Połaniec, w którym udzielono 2493 noclegi, a wielkość miernika wynio-
sła 0,02 udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców.

3. Miasta o średnim poziomie rozwoju funkcji turystycznej, gdzie wskaźnik syntetyczny mie-
ścił się w przedziale od –0,239 do 0,044. W grupie tej znalazło się pięć miast: Bodzentyn, 
Kielce, Opatów, Pińczów, Staszów. O wielkości wskaźnika zadecydowały następujące 
składowe: liczba miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców (jednak rozkład wielkości 
tej cechy charakteryzował się dużym zróżnicowaniem, od –0,64 w Pińczowie do 0,50 
w Staszowie) oraz niskie wartości wskaźnika określającego liczbę podmiotów na 1000 
mieszkańców (od –0,29 w Pińczowie i Staszowie do –0,17 w Bodzentynie).

4. Miasta o wysokim poziomie rozwoju funkcji turystycznej (wskaźnik syntetyczny mieścił 
się w przedziale 0,045–1,088). W grupie tej znalazły się trzy badane jednostki: Chęciny, 
Sandomierz i Suchedniów. Miasta te cechowały się dużą liczbą udzielonych noclegów na 
1000 mieszkańców (od 1,63 do 0,25), dużą liczbą osób korzystających z noclegów na 1000 
mieszkańców (od 1,42 do 0,81) oraz dużą liczbą obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
w gminie w przeliczeniu na powierzchnię w przypadku Chęcin (2,75 – była to najwyższa 
wartość wśród badanych miast) oraz Sandomierza (1,90).

5. Miasta o bardzo wysokim rozwoju funkcji turystycznej, w których wskaźnik syntetyczny 
przyjął rozpiętość od 1,089 do 2,944. W grupie tej było tylko jedno miasto – Busko-Zdrój. 
Decydujące znaczenie w tej grupie miała cecha wskazująca na liczbę udzielonych nocle-
gów na 1000 mieszkańców i wyniosła ona 4,19 (największa wartość odnotowana wśród 
badanych miast).
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Rysunek 1. Syntetyczny wskaźnik rozwoju funkcji turystycznej w miastach województwa świętokrzyskiego 

w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl).

Największe znaczenie w rozwoju funkcji turystycznej miało tylko kilka miast. Były to ośrodki 
słynące z licznych walorów kulturowych (Chęciny, Kielce, Sandomierz) i o bardzo dobrze roz-
winiętej funkcji uzdrowiskowej (Busko-Zdrój) oraz odpowiednio zagospodarowane pod wzglę-
dem bazy noclegowej. W pozostałych miastach funkcja turystyczna miała marginalne znaczenie. 
Wśród miast małych, w których funkcja turystyczna może mieć znaczenie podstawowe lub uzupeł-
niające, można wskazać jedynie trzy ośrodki: Chęciny, Busko-Zdrój oraz Suchedniów. W pozosta-
łych odgrywała znaczenie marginalne. Niekorzystnie przedstawiała się również sytuacja w przy-
padku tzw. ośrodków subregionalnych położonych w zachodniej części województwa (Jędrzejów, 
Małogoszcz, Włoszczowa). Są to ośrodki, w których funkcja turystyczna nie ma znaczenia, ukie-
runkowane są przede wszystkim na rozwój funkcji przemysłowej lub na inne rodzaje działalności 
gospodarczej niezwiązanej z turystyką.

Podsumowanie

Współczesne kierunki rozwoju turystyki, rosnąca konkurencja na rynku turystycznym oraz cią-
gle zmieniające się preferencje i upodobania turystów powodują, że coraz większego znaczenia 
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nabiera jakość usług i stan zagospodarowania turystycznego. Przedstawione wyniki badań pre-
zentują pewne tendencje w zakresie zróżnicowania poziomu rozwoju funkcji turystycznej miast 
województwa świętokrzyskiego. Istnieje wiele uwarunkowań determinujących rozwój funkcji tu-
rystycznej na terenach miejskich. Należy do nich m.in. stan zagospodarowania turystycznego.

Rezultaty przeprowadzonych badań wskazały na znaczenie funkcji turystycznej w rozwoju 
społeczno-gospodarczym tylko w kilku miastach. Podstawowe lub uzupełniające znaczenie funk-
cji turystycznej można wskazać w czterech miastach (Busko-Zdrój, Chęciny, Kielce, Sandomierz). 
Pozostałe ośrodki cechują się marginalnym stopniem rozwoju turystyki. Wytłumaczyć można to 
tym, iż ośrodki kierują swoją uwagę na rozwój innych form działalności gospodarczej. Niewielkie 
znaczenie mają również miasta położone w północnej części województwa świętokrzyskiego 
(Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Końskie).
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Tourist function as an activator for towns and cities  
of the świętokrzyskie voivodeship

Keywords  tourist function, town, świętokrzyskie voivodeship

Abstract The main goal of the study was to asses the development level of the tourist function as an activator 
for development of urban areas in the świętokrzyskie voivodeship. It was achieved using indicative 
methods and a synthetic measure, Percal’s index for differentiation of tourist function development. 
The synthetic index was based on three elements: tourist attractions, tourist development as well as 
tourist activity. The results proved that the tourist function of urban areas is of supplementary nature. 
The centres which attract tourists are towns and cities with numerous environmental and cultural 
attractions and famous for significant number of cultural and popular events (Busko-Zdrój, Chęciny, 
Kielce and Sandomierz).
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Streszczenie Artykuł dotyczy kwestii bezpieczeństwa uprawiania turystyki żeglarskiej. Autorzy wy-
szli z założenia, że bezpieczeństwo wpływa na atrakcyjność danego akwenu i przekłada 
się na jego popularność wśród żeglarzy.

 W opracowaniu przedstawiono propozycję klasyfikacji czynników wpływających na 
bezpieczeństwo żeglugi na danym akwenie, a następnie dokonano charakterystyki wy-
branych z nich. Omówiono również organizację systemu ratownictwa, bazując na przy-
kładzie województwa zachodniopomorskiego.

 W kolejnej części artykułu zawarto analizę przyczyn wypadków z udziałem jachtów, 
które miały miejsce w latach 2010–2015 na wodach województwa zachodniopomorskie-
go. Z przedstawionych danych wynika, że najczęściej zdarzenia te były następstwem 
awarii technicznych jednostek, a także błędów ludzkich.

Wprowadzenie

Od początku XXI w., na skutek m.in. postępującej urbanizacji, obserwuje się na świecie zwięk-
szone zainteresowanie różnymi formami turystyki, w tym turystyki aktywnej. Turystyka aktywna 
wymaga od uczestnika dużej samodzielności, często jest też przez niego tworzona lub współtwo-
rzona, najczęściej wiąże się z aktywnością fizyczną i jest uprawiana w bliskim kontakcie z naturą 
(Merski, Warecka, 2009, s. 13). Jedną z jej form, która również i w Polsce zyskuje sobie coraz 
większą popularność, jest turystyka żeglarska, która według ogólnej, a zarazem bardzo uniwer-
salnej definicji polega na podróżowaniu po obszarach wodnych przy użyciu jachtów (Łapko, 2015, 
s. 161). Uprawianie turystyki żeglarskiej wymaga często nie tylko wiedzy teoretycznej z bardzo 
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wielu dziedzin oraz umiejętności praktycznych, lecz również wytrzymałości fizycznej, umiejętno-
ści przewidywania zdarzeń i podejmowania szybkich decyzji (jachtklubnisko.pl).

Jak wynika z raportu Polski rynek żeglarski (raport.sailing.org.pl) z 2016 r., ok. 3,4 mln Polaków 
deklaruje, że żeglowało, aktywnie angażując się przy tym w prace na pokładzie jachtu, przy czym 
szacuje się, że samodzielnie prowadzić jacht potrafi ok. 1,3 mln.

W kolejnych latach liczba uczestników turystyki żeglarskiej w Polsce najprawdopodobniej 
będzie rosła i nie będą to tylko polscy turyści. Na rosnącą liczbę osób żeglujących po polskich 
akwenach mają wpływ również otwarte granice państwowe pomiędzy krajami Unii Europejskiej. 
Czynnik ten ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju żeglarstwa m.in. w województwie zachod-
niopomorskim, gdzie część wód ma charakter transgraniczny, przez co stanowi naturalny akwen 
żeglarski również dla turystów z Niemiec.

Obszar województwa zachodniopomorskiego odznacza się szczególną atrakcyjnością dla tu-
rystyki żeglarskiej ze względu na rozciągłość i zróżnicowanie obszarów wodnych, dzięki czemu 
możliwe jest uprawianie zarówno żeglugi śródlądowej, jak i morskiej.

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 r. zakłada, że w wojewódz-
twie zachodniopomorskim wzrośnie zainteresowanie turystyką aktywną, czyli m.in. turystyką 
wodną, zarówno wśród żeglarzy z Polski, jak i z zagranicy. Ma to zostać osiągnięte dzięki budowie 
przystani, marin i portów, w szczególności w ramach realizacji projektu Budowa infrastruktury 
i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Jak twierdzą twórcy 
strategii, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski oraz analogiczne działania rozwojowe realizowane 
w pasie pojezierzy mogą zadecydować o osiągnięciu czołowej pozycji regionu w skali kraju na 
rynku żeglarstwa i turystyki wodnej (Strategia rozwoju województwa…, s. 53).

Wobec rosnącej liczby uczestników turystyki niezbędne jest dokładne przyjrzenie się aspek-
tom związanym z kwestiami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest bowiem według Butowskiego 
(2010) jednym z trzech czynników (obok walorów nautyczno-żeglarskich i dostępnych portów 
jachtowych) decydujących o atrakcyjności danego akwenu.

Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie głównych determinant bezpiecznego upra-
wiania żeglarstwa na danym akwenie, a następnie ocena, które z nich miały największe znaczenie 
podczas wypadków jachtów, do jakich doszło na wodach województwa zachodniopomorskiego 
w latach 2010–2015.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zależy 
od poziomu egzystencji, działalności indywidualnej człowieka i wiąże się nierozerwalnie z ry-
zykiem, które łączone jest z niebezpieczeństwem (Napierała, Skaliy, Żukow, 2011, s. 7). Według 
Zalewskiego i Telak (2011, s. 133) kryterium atrakcyjności formy wypoczynku czy aktywności jest 
związane wprost proporcjonalnie ze wzrostem zagrożenia, które z kolei jest rozumiane jako pono-
szone ryzyko, zależne od prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia oraz szkodliwości skutków 
potencjalnie zaistniałego wypadku. Matowski (2016) zauważa, że uprawianie żeglarstwa morskie-
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go jest nierozerwalnie związane z ryzykiem i wobec tego przy każdym wyjściu w morze niezbędne 
jest uwzględnianie aktualnych czynników wpływających na bezpieczeństwo załogi i jachtu.

Nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście, mając na względzie kwestie bezpiecznej żeglugi, reko-
mendacja taka powinna dotyczyć jedynie żeglarstwa morskiego. Wypadki jachtów zdarzają się 
również na akwenach śródlądowych, tak więc świadomość podejmowanego ryzyka powinna do-
tyczyć wszystkich osób żeglujących, bez względu na to, czy uprawiają żeglarstwo morskie czy 
śródlądowe.

Na rysunku 1 przedstawiono propozycję klasyfikacji czynników wpływających na bezpie-
czeństwo uprawiania żeglarstwa na danym akwenie. Zaznaczyć jednak należy, że z uwagi na fakt 
dużego zróżnicowania tych czynników oraz tego, że wchodzą one ze sobą w różne interakcje, kla-
syfikacja jest uproszczeniem zagadnienia. W praktyce może wystąpić nałożenie się na siebie kilku 
czynników i wówczas ich klasyfikacja nie będzie tak oczywista jak na rysunku 1.

Rysunek 1. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na danym akwenie

Źródło: opracowanie własne.

Czynniki przyrodnicze należy rozpatrywać w kontekście środowiskowym, warunkującym 
często możliwość uprawiania turystyki żeglarskiej (np. akweny o określonych cechach, odpowied-
nie warunki atmosferyczne). Człowiek ma bezpośrednio niewielki wpływ na czynniki z tej gru-

– dostępność i 
rozmieszczenie portów 
jachtowych,
– oznakowanie 
nawigacyjne akwenu
– nasilenie ruchu statków 
i innych jednostek 
pływających,
– wyposażenie 
techniczne jednostek 
pływających,
– dostępność 
i sprawność infrastruktury 
komunikacyjnej (w tym 
służącej do 
przekazywania informacji 
nautycznych i 
meteorologicznych)

osobowe

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania żeglarstwa na danym akwenie

przyrodnicze prawno-
-organizacyjne

infrastrukturalne

– klimat,
– warunki 
pogodowe,
– układ linii 
brzegowej,
– ukształtowanie 
dna akwenu

– umiejętności 
załogi,
– nasilenie 
ruchu 
turystycznego 
na danym 
akwenie,
– czynniki 
behawioralne 
(zachowanie, 
stosowanie 
używek)

– obowiązujące 
przepisy,
– egzekwowanie 
obowiązujących 
przepisów,
– sprawność 
służb 
ratowniczych



172 Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (38) 2017 

Aleksandra Łapko, Agnieszka Mąkosza, Tomasz Zalewski

py, może jedynie pewne elementy zbadać lub przewidzieć, tak aby uprawianie żeglarstwa było 
jak najbardziej bezpieczne. Często jednak niezbędny jest do tego specjalistyczny sprzęt, wiedza 
i umiejętności – dlatego też nie każdy potrafi to zrobić we własnym zakresie.

Mając na uwadze fakt, że czynniki przyrodnicze mogą stwarzać potencjalne niebezpieczeń-
stwo, osoby wykwalifikowane do ich badania dzielą się posiadanymi informacjami z uczestnikami 
turystyki żeglarskiej. Służy temu infrastruktura komunikacyjna. To dzięki niej rozpowszechniane 
są m.in. informacje nautyczne, czyli informacje geoprzestrzenne, zawierające niezbędne informa-
cje do bezpiecznej żeglugi, na które składa się materiał informacyjny z oceanografii i meteorologii 
(Kubicki, 2007).

Podstawowym źródłem informacji nautycznych dla osób żeglujących na jachtach i nawiga-
torów innych jednostek pływających są: mapy nawigacyjne, locje1, spisy świateł, sygnałów na-
wigacyjnych i radiostacji nautycznych dostępne w formie książkowej lub internetowej, ale także 
serwisy pogodowe rozpowszechniane drogą radiową, internetową lub za pomocą innych form 
przekazu wizualnego dostępnych na terenie portów jachtowych (tablice, wydruki). W Polsce infor-
macje pogodowe dla żeglarzy udostępniane są przez rozgłośnie radiowe w Programie I Polskiego 
Radia, radiostacje Urzędów Morskich, a także poprzez strony internetowe Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) w Gdyni i Szczecinie (imgw.pl). Oprócz tego istnieje wiele 
innych internetowych serwisów pogodowych rozpowszechniających prognozy pogody (meto.pl; 
wetheronline.pl; zagle.pogodynka.pl; newmeteo.pl) poświęcone specjalnie osobom żeglującym. 
Niektóre z nich oferują usługę wysyłania informacji pogodowych przez wiadomości SMS, co może 
okazać się bardzo wygodne, bo nie wymaga dostępu do Internetu (zagle.pogodynka.pl). W żeglar-
stwie główny zakres wykorzystania informacji meteorologicznej dotyczy siły i kierunku wiatrów, 
ostrzeżeń pogodowych oraz aktualnego stanu wód morskich czy śródlądowych. Niemniej jednak 
im lepsza znajomość czynników kształtujących pogodę i aktualnych prognoz, tym większe bez-
pieczeństwo na wodzie. Ponadto informacje pogodowe są wywieszane i na bieżąco aktualizowane 
na tablicach informacyjnych we wszystkich portach jachtowych.

Odnosząc się do czynników prawnoorganizacyjnych, w ostatnim czasie nastąpiła liberalizacja 
przepisów dotyczących kwalifikacji osób żeglujących. Zgodnie z Ustawą o sporcie z 25 czerwca 
2010 r. przewiduje się, że uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba 
poniżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika poniżej 10 kW nie wymaga posiadania dokumentu 
kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy. Takie jednostki porusza-
ją się głównie po wodach śródlądowych. Liberalizacja dotyczy również kwestii związanych ze 
szkoleniami żeglarskimi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba ubiegająca się o patent że-
glarski (bez względu na jego rodzaj) nie musi uczestniczyć w szkoleniu żeglarskim. W przypadku 
ubiegania się o patent żeglarza i sternika morskiego niezbędne jest jedynie zdanie egzaminu przed 
komisją odpowiedniego związku sportowego, w przypadku patentów na stopień kapitana sternik 

1 Publikacje zawierające informacje, których nie można było przedstawić na mapach nawigacyjnych. Zasadniczą częścią 
locji jest nawigacyjny opis wybrzeży i akwenów objętych danym tomem. Ponadto w locji znaleźć można wiele danych 
meteorologicznych, systemy oznakowań nawigacyjnych, przepisy portowe, mapy, a nawet słowniki podstawowych termi-
nów związanych z żeglugą.
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morski musi udokumentować posiadanie odpowiedniego stażu (Rozporządzenie Ministra Sportu 
i Turystyki).

Liberalizacja przepisów być może przyczynia się do zwiększenia liczby osób uprawiających 
żeglarstwo, jednak nie przekłada się pozytywnie na ich kompetencje (zaliczone do osobowych 
czynników ryzyka uprawiania żeglarstwa), a tym samym bezpieczeństwo. Porada (2011) wśród 
głównych problemów bezpieczeństwa wymienia m.in. brak świadomości u osób prowadzących 
jachty, że uczestniczą one w światowym systemie organizacji ruchu i ratownictwa morskiego, nie-
wystarczającą znajomość obowiązujących na morskich wodach wewnętrznych przepisów lokal-
nych i Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej oraz nieuwzględnianie rzeczywistych możli-
wości nawigacyjnych i manewrowych napotkanych dużych statków. Wiedza ta z całą pewnością 
powinna zostać przyswojona przez żeglarzy przed rozpoczęciem żeglugi, a najlepszym sposobem 
na wyegzekwowanie tego jest odpowiednie szkolenie.

Do czynników prawnoorganizacyjnych zaliczono również sprawność działania służb ratow-
niczych. To właśnie ona w dużym stopniu decyduje o dalszych losach załogi i jachtu, po tym jak 
jednostka znajdzie się w niebezpieczeństwie. O ile pozostałe czynniki uznać można za sprzyja-
jące prewencji wypadków, o tyle organizacja ratownictwa przyczynia się raczej do ograniczania 
negatywnych skutków zdarzenia, które już zaistniało. Organizacji systemu ratownictwa w woje-
wództwie zachodniopomorskim poświęcono odrębną część artykułu ze względu na szczególne 
znaczenie tego czynnika dla kwestii bezpieczeństwa uprawiania żeglarstwa na danym akwenie.

Organizacja systemu ratownictwa wodnego w województwie zachodniopomorskim  
w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa uprawiania żeglarstwa

System ratownictwa wodnego działającego w województwie zachodniopomorskim stanowi część 
systemu ogólnopolskiego, ten z kolei jest elementem światowego systemu ratownictwa.

W Polsce instytucjami zajmującymi się ratownictwem wodnym są:
 – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR Search and Rescue),
 – podmioty ratownictwa wodnego, tj. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR),
 – podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP, PSP wraz ze Spe cja lis-

tycznymi Grupami Ratownictwa Wodno-Nurkowego (SGRW-N),
 – służby wspierające na obszarach wodnych, tj. Marynarka Wojenna, Straż Graniczna, Urzędy 

Morskie, Urzędy Żeglugi Śródlądowej i inne.
Służby państwowe działające na opisywanym obszarze dysponują w zakresie ratowania życia 

na morzu morskimi statkami ratowniczymi stacjonującymi w portach w Darłowie, Kołobrzegu, 
Dziwnowie, Świnoujściu i Trzebieży oraz jednostkami ratownictwa brzegowego wyposażo-
nymi w lądowe pojazdy ratownicze oraz motorowe łodzie pneumatyczne bazujące w Darłowie, 
Kołobrzegu i Dziwnowie.

Jednostki ratownicze pełnią całodobowe pogotowie ratownicze i znajdują się w 15-minutowej 
gotowości.
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W strefie przybrzeżnej w ścisłej współpracy z systemem SAR działają ratownicy WOPR 
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach systemu gotowości operacyjnej opartego na mo-
bilnych Grupach Interwencyjnych zlokalizowanych w jednostkach terenowych przez okres cało-
roczny oraz sezonowo przy kąpieliskach morskich i śródlądowych.

System bazuje na łączności powiadomień o zdarzeniach nad wodą realizowanych przez 
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego (CKRW) z siedzibą w Szczecinie działającym 
24 godz. na dobę w okresie całego roku.

Działania ratowników wodnych koordynują dyspozytorzy. Bazują oni na aplikacjach Google 
Earth z nakładką Martime Traffic wspomagających szybką lokalizację miejsca zdarzenia i jedno-
stek ratowniczych. Z punktu widzenia turystyki żeglarskiej jest to niezwykle ważne, ponieważ 
pozwala na szybkie odnalezienie jachtu, nawet jeśli załoga wzywająca pomocy nie jest w stanie 
podać dokładnej pozycji jednostki.

Grupy Interwencyjne wyposażone są w urządzenia umożliwiające łączność cyfrową i dzięki 
temu możliwe jest aktualizowanie pozycji zespołu ratowników oraz śledzenie w czasie rzeczywi-
stym takich parametrów jednostek jak np. prędkość.

Żeglarze znajdujący się w niebezpieczeństwie mogą wezwać pomoc telefonicznie, używając 
jednego z trzech numerów: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie – 112, telefonu 
alarmowego – 984, numeru ratunkowego nad wodą – 601 100 100. CKRW w razie potrzeby przyj-
muje zgłoszenia ze wszystkich trzech numerów.

Organizacja przebiegu akcji ratunkowej po przyjęciu zgłoszenia przebiega następująco:
1. Dyspozytor uruchamia najbliższy zespół z danego terenu, który ma zgłoszoną gotowość 

zespołową, i przekazuje zgłoszenie do koordynatora operacyjnego regionu odpowiedniego 
dla miejsca zdarzenia.

2. CKRW koordynuje całą akcję, a w razie potrzeby uruchamia jednostki współpracują-
ce, tj. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Morską Służbę Poszukiwania 
i Ratownictwa (Służba SAR), policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Urząd Morski, Straż Graniczną i inne.

3. Grupy interwencyjne zabezpieczają przypisane im akweny za pomocą sprzętu motorowod-
nego, takiego jak skutery i łodzie.

Wypracowane systemy organizacji akcji ratunkowej na wodach województwa oraz środki po-
siadane przez grupy interwencyjne dają możliwość udzielenia pomocy w ciągu kilkunastu minut 
(Zalewski, 2010, 2011).

Należy jednak zaznaczyć, że efektywność przedstawionego systemu, a tym samym jakość 
przeprowadzonej akcji ratowniczej zależeć będzie od utrzymania optymalnej liczby sił i środków 
ratowniczych w stosunku do czasu dotarcia do poszkodowanych. To z kolei związane jest z duży-
mi kosztami. Szczególnie duży udział w tych kosztach ma paliwo zużyte przez pojazdy biorące 
udział w akcjach. Często niezbędne jest uruchamianie jednostek stacjonujących w bazach ratow-
niczych znacznie oddalonych od akwenu, na którym doszło do wypadku, a akcja może trwać 
wiele godzin i bierze w niej udział wiele jednostek. Przykładowo w akcji ratowniczej, która miała 
miejsce 14 sierpnia 2016 r. i podczas której ratownicy poszukiwali zaginionego jachtu „Zefir”, 
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udział brały dwa statki ratownicze, patrolowiec, śmigłowiec i samolot, a sama operacja trwała 
22 godz. (sar.gov.pl).

W czasach narastającego zagrożenia atakami terrorystycznymi należałoby rozważyć gotowość 
służb ratowniczych do niesienia pomocy w przypadku takiego zdarzenia. Wprawdzie w odniesie-
niu do małych jednostek turystycznych, jakich dotyczy niniejszy artykuł, prawdopodobieństwo ta-
kie jest znikome, jednak w przypadku żaglowców lub promów pasażerskich wydaje się być całkiem 
realne. W przeszłości doszło już do aktu terroru związanego z turystyką morską. W 1985 r. człon-
kowie proirackiej frakcji Frontu Wyzwolenia Palestyny Abu Abbasa porwali włoski prom Achille 
Lauro, który płynął z Aleksandrii do Port Said. Śmierć poniósł jeden z pasażerów (Halberstam, 
1988). O tym, że sytuacja taka traktowana jest jako potencjalnie możliwa, świadczy chociażby fakt, 
że w czerwcu 2016 r. na Bałtyku odbyły się ćwiczenia, w trakcie których przeprowadzano operację 
uwolnienia zakładników z promu. W ćwiczeniach udział brali komandosi z Jednostki Wojskowej 
GROM, Marynarka Wojenna, Straż Graniczna, Siły Powietrzne i policja (portalmorski.pl).

Analiza przyczyn wypadków z udziałem jachtów na wodach morskich województwa zachodniopomorskiego

Wypadki jachtów mają i będą miały miejsce. Część z nich kończy się niestety tragicznie nawet po 
sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej. 

Na potrzeby artykułu przeanalizowano statystyki udostępnione przez Izbę Morską dotyczące 
wypadków morskich z udziałem jachtów w latach 2010–2015. Zaznaczyć jednak należy, że na 
skutek zmian wprowadzonych w art. 22 Ustawy o izbach morskich obecnie przyczyny wypadków 
ustalane są przez Izbę Morską dopiero na wniosek jednej z uprawnionych osób o wszczęcie po-
stępowania. Fakt ten znacznie utrudnił analizy prowadzone na podstawie udostępnionych danych.

Podane przez Izbę Morską przyczyny wypadków (tab. 1) podzielono według następujących 
kryteriów:

 – błąd ludzki (BL),
 – awaria techniczna (AT),
 – trudne warunki meteorologiczne (WM),
 – zdarzenie losowe (L),
 – przyczyna nieustalona (PN).

Tabela 1. Zestawienie przyczyn wypadków z udziałem jachtów w latach 2010–2015

Przyczyna wypadku 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BL 3 5 3 – bd 1
AT 5 7 3 – bd –
WM – – 1 – bd 1
L – – 1 – bd –
PN – – 1 1 bd 2
Suma 8 12 9 1 bd 4

Objaśnienia: – brak zdarzenia; bd – brak danych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Izbę Morską w Szczecinie, WOPR oraz www.sar.gov.
pl (8.07.2016).
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Dla lepszego zwizualizowania wyników liczbę wypadków zakwalifikowanych do poszczegól-
nych kryteriów przedstawiono na wykresie (rys. 2).

Jak wynika z przedstawionych danych, najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem jachtów 
były awarie techniczne na jednostce. Dotyczyły one głównie układu napędowego jachtów.

Druga pod względem liczby przyczyna wypadków to błędy ludzkie. Grupa ta jest bardzo zróż-
nicowana. Poniżej przedstawiono kilka najczęstszych błędów, które doprowadziły do wypadków 
w analizowanym okresie:

 – zbyt późne wykonanie manewru mającego na celu uniknięcia zderzenia z inną jednostką 
pływającą,

 – wyprowadzenie jachtu poza tor wodny,
 – niezachowanie właściwej uwagi przy wykonywanych manewrach,
 – lekceważenie otrzymanych ostrzeżeń nawigacyjnych.

Rysunek 2. Liczba wypadków według przyczyn ich wystąpienia w latach 2010–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Izbę Morską w Szczecinie, WOPR oraz www.sar.gov.pl 
(8.07.2016).

Można wnioskować, że część z nich rzeczywiście wynika z niewystarczających kwalifikacji 
lub też niskiej świadomości załogi o konieczności stosowania się do obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa.

Warunki meteorologiczne, które powszechnie uważane są za podstawowy czynnik ryzyka w tu-
rystyce żeglarskiej, były w ciągu 6 analizowanych lat przyczyną zaledwie 2 wypadków. Trudno 
jednak wnioskować, że były one jedynym czynnikiem sprawczym.

W jednym z przypadków trudne warunki pogodowe panujące na morzu doprowadziły do zła-
mania masztu na jachcie żaglowym. Stały się więc niejako przyczyną wystąpienia awarii tech-
nicznej jednostki, która to była bezpośrednią przyczyną wypadku. Z analizy warunków meteo-
rologicznych wynika, że rejon, w którym doszło do wypadku, czyli zachodnia strefa wybrzeża 
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południowego Bałtyku, była w tym czasie pod wpływem niżu z ośrodkiem występującym nad 
Skandynawią. Z zachodu na wschód przemieszczały się układy frontów atmosferycznych. W dniu 
tym dominował kierunek SW, a średnie prędkości były niewielkie (3–5 m/s), natomiast występują-
ce dość często w ciągu dnia porywy dochodziły do 13 m/s (46,8 km/h; 26,2 w.), co jest określane 
według skali Beauforta jako wiatr silny (6 stopni w skali Beauforta).

W drugim przypadku doszło do zatonięcia jachtu. Podczas tego zdarzenia warunki meteorolo-
giczne były niekorzystne: występował prawie całodzienny opad deszczu przy jednocześnie silnych 
porywach wiatru z kierunku SW, dochodzących – podobnie jak w pierwszym z opisywanych przy-
padków – do ok. 50 km/h.

Bezsprzecznie panowały trudne warunki atmosferyczne, lecz być może inne zachowanie zało-
gi lub też lepszy stan techniczny wyposażenia jachtu pozwoliłyby na uniknięcie tragedii.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że uprawianie turystyki żeglarskiej na akwenach woje-
wództwa zachodniopomorskiego jest bezpieczne. W ciągu pięciu lat poddanych analizie doszło do 
34 wypadków z udziałem jachtów.

Najczęstsze przyczyny tych zdarzeń to awarie techniczne jednostek, a także błędy ludzkie. 
Nawiązując do klasyfikacji przedstawionej na rysunku 1, przyczyny te można zaliczyć do czynni-
ków infrastrukturalnych i osobowych.

Podsumowanie

Podstawą rozwoju turystyki żeglarskiej w danym regionie powinno być zapewnienie bezpieczeń-
stwa jej uczestników. Jest wiele czynników wpływających na bezpieczeństwo uprawiania żeglar-
stwa na danym akwenie i są one zróżnicowane, a ponadto wchodzą pomiędzy sobą w rozmaite 
interakcje.

Na potrzeby artykułu zaproponowano klasyfikację, w wyniku której wyodrębniono wśród nich 
cztery grupy: przyrodnicze, osobowe, infrastrukturalne oraz prawnoorganizacyjne.

Nie na wszystkie z nich człowiek ma bezpośredni wpływ, np. przy czynnikach przyrodniczych 
zapewnienie bezpieczeństwa może ograniczać się jedynie do obserwacji i badania pewnych zja-
wisk, a następnie podejmowania działań w celu rozpowszechniania informacji o potencjalnych 
zagrożeniach. Służy temu odpowiednia infrastruktura komunikacyjna, czyli czynnik zaliczony do 
grupy infrastrukturalnych. Prewencji wypadków sprzyjają również działania o charakterze edu-
kacyjnym, minimalizujące zagrożenia z grupy czynników osobowych. Edukacja żeglarzy odbywa 
się m.in. poprzez szkolenia żeglarskie, a ich zakres i organizacja zależą z kolei od obowiązujących 
przepisów, a więc czynników prawnoorganizacyjnych.

W opracowaniu poddano analizie przyczyny wypadków z udziałem jachtów, które zdarzyły się 
na wodach województwa zachodniopomorskiego w latach 2010–2015.

Stwierdzono, że zdarzenia miały miejsce głównie na skutek wystąpienia awarii technicznych 
jachtów oraz błędów ludzkich, a więc czynników infrastrukturalnych i osobowych.

W badanym okresie doszło łącznie do 34 wypadków, co pozwala na stwierdzenie, że akweny 
województwa zachodniopomorskiego są bezpieczne dla żeglarzy.
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Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Factors affecting the safety of nautical tourism on the example 
of West Pomeranian Province

Keywords tourism, yachting, safety factors, weather, risk

Abstract The paper applies to the safety of practicing nautical tourism. Authors assumed that the security of 
water area influence attractiveness and popularity of the area with tourists.
The article presents a proposal of classification of factors affecting the safety of navigation on the 
water body. Chosen of them were described. Also rescues system in the West Pomeranian province 
was presented.
In the paper there were analyzed the causes of accidents involving yachts that took place in 2010–
2015 in the waters of the West Pomeranian.
The presented data showed that the most common reasons of accidents were technical failures of 
yachts and human errors.
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Streszczenie W artykule omówiono istotę klastrów i ich znaczenie w rozwoju turystyki w regionie. 
Klastry sektora turystycznego realizują działania na różnych płaszczyznach, które dla 
pojedynczego przedsiębiorcy są niemożliwe do zrealizowania. Dzięki współpracy ła-
twiej przezwyciężają trudności, co przekłada się na wiele efektów rzeczowych i zwięk-
szony ruch turystyczny. Klastry mogą również odegrać znaczącą rolę w aktywizacji 
społeczności lokalnej i przekształceniu miejscowości w tereny turystyczne oraz zwięk-
szeniu konkurencyjności na rynku turystycznym.

Wprowadzenie

W warunkach coraz większej konkurencji międzynarodowej oraz zmniejszonego tempa wzrostu 
gospodarczego większego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości nabierają inicjatywy władz 
lokalnych nakierowane na efektywne wykorzystanie endogenicznych zasobów (Borowiecki, Siuta-

-Tokarska, 2008, s. 66). Integracja samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami (w tym z branży 
turystycznej) w formie klastrów i konsorcjów pozwala regionom na stworzenie konkurencyjnej 
oferty, a firmom na lepszą promocję. Koncepcja klasteringu w tym sektorze budzi coraz więk-
sze zainteresowanie, co świadczy o rosnącej liczbie powiązań kooperacyjnych skupiających różne 
podmioty w sposób bezpośredni i pośredni zaangażowane w przygotowanie, oferowanie i reali-
zowanie usług oraz produktów turystycznych. Istota produktu turystycznego, która opiera się na 
świadczeniu wielu usług przez wyspecjalizowane podmioty, wpływa na współpracę i korzyści 
bardziej odczuwalne w ramach łańcucha wartości. Choć odchodzi się już od tradycyjnego po-
strzegania klastrów przez pryzmat geograficznego sąsiedztwa podmiotów tworzących powiąza-
nie (łatwość komunikacji, współpraca on-line), to w branży turystycznej aspekty te są kluczowe 
i przesądzają o możliwościach utworzenia i rozwoju powiązania kooperacyjnego. W turystyce 
istotnym punktem wyjścia do podjęcia kooperacji podmiotów w celu skumulowania ich poten-
cjału, wykorzystania efektów synergii i skali jest duża atrakcyjność turystyczna, mierzona liczbą  
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atrakcji zarówno o charakterze naturalnym (krajobraz, klimat, ukształtowanie terenu, parki, po-
mniki przyrody itp.), jak i antropogenicznym (architektura, folklor i tradycje ludowe, baza noc-
legowa, styl i poziom warunków życia lokalnej społeczności itp.). Skumulowanie ich na danym 
obszarze przekłada się na powstawanie i rozwój regionów turystycznych. Turystyka zajmuje coraz 
ważniejsze miejsce w gospodarce kraju, a jej dynamiczny rozwój wynika z rosnącego popytu na 
produkty i usługi turystyczne. Trendowi temu towarzyszy wzrost świadomości, potrzeb i oczeki-
wań odbiorców usług turystycznych. Dlatego współczesny turysta staje się klientem nader wyma-
gającym, o czym przekonują się tak usługodawcy (biura podróży, organizatorzy imprez, właścicie-
le hoteli, pensjonatów, zajazdów, moteli i gospodarstw agroturystycznych), jak i władze regionów, 
miast i gmin, dla których turystyka staje się ważnym źródłem dochodów. Integracja samorządu 
terytorialnego z przedsiębiorcami branży turystycznej w formie klastrów i konsorcjów daje szan-
se regionom na stworzenie konkurencyjnej oferty, a firmom na lepszą promocję. Kluczową rolę 
w rozwoju klastrów pełnią instytucje otoczenia biznesu, które jako animatorzy i koordynatorzy 
aktywnie inicjują, wspierają i aktywizują działalność klastrów. Instytucje te są najczęściej związa-
ne ze środowiskiem naukowym i samorządowym.

Celem pracy jest omówienie funkcjonowania klastrów w sektorze turystycznym oraz próba 
oceny ich wpływu na rozwój turystyki w województwie świętokrzyskim. Realizację celu oparto 
na efektach oddziaływania klastrów na turystykę pochodzących z materiałów źródłowych, opra-
cowań fizjograficznych oraz literatury przedmiotu.

Klastry w ujęciu teoretycznym

Słowo klaster wywodzi się z angielskiego słowa cluster i oznacza „grono” lub „kiść”. Termin zaczął 
być stosowany w gospodarkach uprzemysłowionych na określenie grup kooperacyjnych przedsię-
biorstw, które są wyspecjalizowane, a ich działania opierają się na współpracy, przy powiązaniach 
z zapleczem naukowo-badawczym i administracją terenową (Gorynia, Jankowska, 2008, s. 34). 
Termin klaster na pole gospodarki przeniósł amerykański ekonomista Michael Porter, określając 
nim „grupy podobnych rzeczy, wzrastających bądź trzymających się razem grup ludzi lub rzeczy 
znajdujących się blisko siebie” w książce The Competitive Advantage of Nations z 1990 r. Bardziej 
szczegółowa wersja definicji tegoż autora brzmi następująco: „geograficzne skupisko wzajemnie 
powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działają-
cych w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normali-
zacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, 
ale również współpracujących”. Klastry „osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych 
instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określo-
nych dziedzinach działalności są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regional-
nej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych” (Porter, 2001, 
s. 245). Inna definicja klastra określa grupę przedsiębiorstw, którą cechuje „lokalna koncentracja 
małych lub średnich firm, przynależność ich do tej samej lub kilku innych powiązanych branż, 
kooperacja i «zdrowa konkurencja» pomiędzy uczestnikami klastra, współpraca producentów 
z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi biznesowe oraz z ośrodkami badawczo-rozwojowymi” 
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Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim

(Grycuk, 2003, s. 4). Rola klastrów polega „na rywalizacji i współpracy, co w wypadku wsparcia 
działaniami organizacji wyspecjalizowanych, jak organizacje zajmujące się handlem, zbieraniem 
danych ekonomicznych czy technicznych, generuje pewien efekt dodatkowy, jak wzrost produkcji, 
zysku, sprzedaży – korzystny dla każdego z przedsiębiorstw klastra, jak i dla całego klastra, a tym 
samym wzrost produkcji sprzedaży, zysku i tak dalej na całym terytorium działania klastra, co 
wyznacza ich znaczenie na tym terytorium” (Olesiński, Leśniewski, 2009, s. 147).

Tematem funkcjonowania klastrów w turystyce zajmuje się wielu autorów, których przywo-
łuje w przeglądzie literatury Dębski (2014, s. 54). Ministerstwo Gospodarki będące podmiotem 
publicznym kreującym politykę rozwoju klastrów definiuje je jako „elastyczną formę współpracy 
horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-ba-
dawczymi oraz władzami publicznymi, które tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy 
interakcji i kooperacji między poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów in-
nowacji” (Ministerstwo Gospodarki…, 2016). Do głównych cech klastrów zalicza się: koncentrację 
przestrzenną, interakcyjność, powiązania, wspólną trajektorię rozwoju, konkurencję i współpracę. 
Współdziałanie MŚP oraz wielu organizacji obecnych w klastrze daje efekt synergii, niosący zwielo-
krotnione korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu elementów składowych (Pastuszka, 2015, s. 184). 
Czynnikiem efektywnej współpracy klastrowej w sektorze turystyki jest udział jednostek nauko-
wych w tworzeniu produktu turystycznego lub w tworzeniu ram dla rozwoju turystyki w regio-
nie. Baza w postaci atrakcyjności turystycznej regionu może być wzmocniona lub osłabiona przez 
działania władz lokalnych (kwestia kreowania pozytywnego wizerunku), jakość usług i poziom 
standardu obsługi ruchu turystycznego, ale także ogólny klimat polityczno-społeczny, decydujący 
o postrzeganiu danego regionu jako bezpiecznego i sprzyjającego wypoczynkowi. Infrastruktura 
turystyczna to zasoby bazy noclegowej, gastronomicznej, transportowej i towarzyszącej (rys. 1).

Rysunek 1. Schemat klastra turystycznego

Źródło: opracowanie własne.
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Podstawą istnienia klastra jest możliwość ograniczania przez firmy kosztów związanych z pro-
dukcją, usługami i transferem wiedzy. Funkcjonowanie aktywnych klastrów turystycznych w re-
gionie niesie ze sobą zarówno korzyści wewnętrzne, jak i zewnętrzne (tab. 1).

Tabela 1. Korzyści wewnętrzne i zewnętrzna wynikające z funkcjonowania klastra turystycznego

Korzyści wewnętrzne Korzyści zewnętrzne
–  redukcja kosztów (np. marketingowych) 

i efektywniejsza promocja,
– wzrost innowacyjności i konkurencyjności,
– łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego,
– wzrost liczby klientów i obrotów,
– wzrost zatrudnienia,
– skuteczniejszy lobbing.

– wzmocnienie turystycznej marki regionu,
– zdynamizowanie rozwoju regionalnego,
–  funkcjonują w skupiskach obejmujących nie tylko firmy klastrowe,  

ale także ich klientów i użytkowników ich produktów/usług,
– wzrost liczby turystów,
– zmniejszenie bezrobocia,
– wpisanie turystyki w strategię rozwoju regionu.

Źródło: http://www.pi.gov.pl (12.10.2016).

Zaletą klastrów jest to, że wymuszają na władzach centralnych i samorządowych podjęcie no-
wej roli, polegającej na czynnym udziale w polityce makroekonomicznej, zwiększającej konku-
rencyjność i innowacyjność. Takie podejście pozwala w inny sposób patrzeć na politykę rozwoju 
regionalnego i lokalnego oraz na udział w niej sektora MŚP. Kooperacja pozwala efektywniej 
przyciągać inwestycje krajowe i zagraniczne, co dla każdego samorządu powinno być jednym 
z czynników rozwoju (Soliński, 2012, s. 34). Klastry turystyczne są silnie zorientowane na marke-
ting, czego wyrazem jest stale rosnąca liczba podmiotów zaangażowanych bezpośrednio i pośred-
nio w tworzenie i realizację różnorodnych ofert i usług produktów turystycznych. Punktem wyj-
ścia do powiązań kooperacyjnych podmiotów, wykorzystania efektów synergii i skali jest przede 
wszystkim wysoki poziom atrakcyjności turystycznej danego obszaru mierzony potencjałem wa-
lorów przyrodniczych oraz antropogenicznych. Do słabych stron klastrów należą: niewielkie za-
soby środków finansowych (lub ich brak) na badania naukowe oraz niepewna przyszłość, czyli co 
dalej po zakończeniu finansowania ze środków zewnętrznych.

Efekty oddziaływania klastrów na rozwój sektora turystyki

Funkcjonowanie silnych i konkurencyjnych klastrów korzystnie oddziałuje na rozwój gospo-
darki regionu i na wzrost zamożności społeczeństwa. Bliskość przedsiębiorstw usytuowanych 
w klastrach zapewnia zdecydowanie łatwiejszy dostęp do specjalistycznych firm i podmiotów. 
Działające w klastrach firmy są bardziej innowacyjne, co wynika ze współpracy z zapleczem 
naukowo-badawczym oraz występowaniem silnej presji konkurencyjnej (ze strony innych firm 
z klastra), niejako „wymuszającej” wprowadzanie nowych rozwiązań (Pastuszka, 2015, s. 185).

W Polsce klastry zaczęły powstawać w pierwszych latach XXI w. Klastry dojrzałe (tj. utwo-
rzone przed 2011 r.) stanowią 40%, zaś klastry młode, utworzone w latach 2011–2015, aż 60%. 
Porównanie na tle innych krajów wskazuje, że polskie klastry to struktury młode lub bardzo młode, 
znajdujące się dopiero na początku drogi rozwoju. Na terenie kraju wg danych raportu PARP było 
134 klastrów pod koniec 2015 r. Przeciętnie klaster funkcjonujący w kraju grupuje 42 podmioty, 
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które średnio dają zatrudnienie 5,8 tys. osób. Najwięcej podmiotów znajduje się w wojewódz-
twach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, podkarpackim i lubelskim. Liczba 
przedsiębiorstw wynosi ogółem 4578. Klaster skupia od 4 do 146 firm, przy czym średnia wynosi 
34 firmy na klaster (Burczyńska, Frączek, Kryjom, 2016, s. 22, 60).

W województwie świętokrzyskim występuje wiele kluczowych czynników, które tworzą pozy-
tywny klimat dla rozwoju klastrów:

 – dogodne położenie oraz bliskość innych dużych aglomeracji miejskich,
 – sprzyjający klimat i korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorstw,
 – obecność międzynarodowych koncernów działających w regionie,
 – znaczące zasoby pracy o wysokiej jakości (dostępność doświadczonej i dobrze wykwalifiko-

wanej kadry, sieć wyższych i średnich szkół technicznych i biznesowych),
 – preferencje dla rozwoju infrastruktury gospodarczej (centra innowacji i parki technologicz-

ne, inkubatory przedsiębiorczości, centra targowe),
 – dobrze przygotowane tereny pod inwestycje przemysłowe i usługowe oraz system ulg dla 

inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych,
 – szczególne walory przyrodnicze i klimatyczne (miejsce dobre do zamieszkania i prowadze-

nia biznesu).
W województwie świętokrzyskim funkcjonuje łącznie 15 klastrów i inicjatyw klastrowych róż-

nych branż (wg PARP). Szczególne miejsce w ich zbiorowości zajmują klastry ulokowane w branży 
turystycznej regionu, które odgrywają coraz większą rolę w rozwoju turystyki. Wykorzystanie zaso-
bów naturalnych województwa znajduje wsparcie w rozwoju klastrów ze strony władz publicznych, 
co zapisano w jednym z celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 
2015–2020. W działalność sektora turystycznego województwa zaangażowanych jest wiele pod-
miotów, m.in. przedsiębiorstwa turystyczne, władze terytorialne, instytucje otoczenia rynkowego, 
administracja turystyczna oraz jego mieszkańcy (tab. 2).

Tabela 2. Charakterystyka klastrów turystycznych na terenie regionu

Szwajcaria Bałtowska – powstał w 2001 r. na terenie gminy Bałtów

Cele

rozwój pozycji konkurencyjnej klastra przez powiązania kooperacyjne, dbanie o rozwój infrastruktury klastra, 
wspieranie jego członków i tworzenie wspólnej polityki rozwoju; organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji; 
kojarzenie podmiotów funkcjonujących z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz jednostkami  
naukowo-badawczymi

Zadania
wykorzystanie walorów krajobrazu i ożywienie gospodarcze gminy; tworzenie miejsc pracy w turystyce i rzemiośle; 
rozwój przedsiębiorczości poprzez agroturystykę i wsparcie lokalnego rzemiosła; rozwój wspólnoty lokalnej przez 
kultywowanie tradycji rękodzieła ludowego; rozwój infrastruktury technicznej dla działalności gospodarczej

Członkowie
DLF Invest sp. z o.o.; DROMAR R.L. Bożek; Sklep spożywczo-przemysłowy „BG”, Bar – Mała gastronomia: „M i G” 
s.c. B. Mazur & Z. Grabski; „MINI WOKA”, Robert Bimek; Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o.; Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Urząd Gminy Bałtów

Projekty
budowa restauracji na rzecz konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu w ramach działania 1.2. Tworzenie 
i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOŚ 2007–2013; stok narciarski: inwestycja powiązań 
kooperacyjnych na rzecz rozwoju w gminie Bałtów

Rola 
w regionie

wpływ na poprawę konkurencyjności i atrakcyjności regionu; wspieranie rozwoju lokalnego rzemiosła artystycznego; 
wspieranie aktywności w sferze sportów konnych i rekreacji zimowej oraz promowanie prozdrowotnej postawy wśród 
społeczeństwa
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Słońce Regionu – utworzony w 2007 r. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Cele

budowanie współpracy i zaufania w realizacji celów biznesowych; wymiana informacji, wspieranie rozwoju 
i innowacji w branży; promocja oraz marketing; współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi; pozyskiwanie 
funduszy na działalność bieżącą i dalszy rozwój; współudział w aktywności handlowej; wzrost produktywności przez 
wykorzystanie zasobów

Zadania wdrożenie nowoczesnych technologii w sektorze turystycznym województwa; wspieranie informatyzacji 
przedsiębiorstw turystycznych

Członkowie Instytut Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Europejskich; branża i obsługa turystyczna; klaster liczy 
14 członków i zrzesza 10 podmiotów

Rola 
w regionie wpływanie na poprawę konkurencyjności i atrakcyjności regionu oraz wspieranie rozwoju lokalnego

Grono Targi Kielce – klaster targowo-kongresowo-usługowy powstały w 2008 r.

Cele wykorzystanie potencjału turystów biznesowych dla ciągłego rozwoju branży targowo-kongresowej; osiąganie efektu 
„wow” do zwielokrotnienia biznesu; zdobywanie decydentów do pomysłu lokalizacji wydarzeń firmowych w regionie

Zadania

wsparcie informatyzacji firm branży turystycznej; współpraca i wzrost konkurencyjności podmiotów usług 
okołotargowych; wzmacnianie powiązań z lokalnymi firmami; reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych 
firm; upowszechnianie wiedzy i informacji w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej poprzez m.in. 
konferencje, szkolenia, targi, seminaria, doradztwo prawne, ekonomiczne, wydawnictwa itp.; współpraca z ośrodkami 
oświatowo-naukowymi i z firmami w kraju oraz za granicą

Członkowie
klaster liczy 89 firm, świadczących usługi doradcze, wystawiennicze, szkoleniowe, promocyjne, hotelarskie, 
gastronomiczne, transportowe, poligraficzne, oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji powiązanych biznesowo 
z sektorem usług hotelarskich wystawienniczych, poligraficznych, gastronomicznych, transportowych i szkoleniowych

Rola 
w regionie

duże znaczenie ośrodka wystawienniczo-kongresowego, o znacznych możliwościach infrastruktury kongresowej 
w regionie, np. działalność Kielce Convention Bureau, które promuje usługi członków klastra oraz uwzględnia 
konferencyjną ofertę całego regionu

Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej – powstał w czerwcu 2009 r.

Cele
wykorzystanie innowacji i współdziałanie w procesach gospodarczych; sieć współpracy z firmami, ośrodkami 
naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu i władzami samorządowymi do transferu i dyfuzji wiedzy 
oraz innowacji pomiędzy podmiotami

Zadania świadczenie usług lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej w powiązaniu z ekoturystyką, turystyką aktywną i kulturową

Członkowie
przedsiębiorcy i samorządy gminne z 5 gmin uzdrowiskowych woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego, ośrodki 
naukowe w Kielcach, Rzeszowie i Zamościu, dwie jednostki wspierające przedsięwzięcia biznesowe – Stowarzyszenie 
Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie i Centrum Wspierania Biznesu Sp. z o.o. w Rzeszowie

Rola 
w regionie

rozwój turystyki uzdrowiskowej, leczniczej i zdrowotnej (kompleks działań wiążących się z leczeniem, rehabilitacją, 
regeneracją sił, poprawą kondycji fizycznej) z usługami w zakresie turystyki specjalistycznej i kulturowej 
jako zintegrowany produkt turystyczny

Uzdrowiska Świętokrzyskie – powstał w końcu 2013 r.

Cele budowa współpracy przedsiębiorców, ośrodków naukowych, instytucji otoczenia biznesu, samorządów, instytucji 
kultury, fundacji i podmiotów gospodarczych w ramach turystyki prozdrowotnej na terenie woj. świętokrzyskiego

Zadania

transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologii w turystyce prozdrowotnej z krajów UE; wspieranie rozwoju 
turystyki prozdrowotnej opartej na lokalnych zasobach surowców, promocji działań w rozwoju turystyki prozdrowotnej 
w kontekście ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego; promocji rozwiązań innowacyjnych w agroturystyce, 
ekologii z zakresu ochrony środowiska; rozwoju edukacji i upowszechnianiu kultury w zakresie turystyki 
prozdrowotnej, komercjalizacji sprzedaży usług turystycznych.

Członkowie obecnie liczy 31 członków i zrzesza 19 podmiotów, przedsiębiorców i samorządy gminne

Rola 
w regionie

rozwój turystyki uzdrowiskowej, leczniczej i zdrowotnej, specjalistycznej i kulturowej; wzrost miejsc pracy 
i zamożności społeczności; poprawa oraz rozwój infrastruktury turystycznej, wzrost ruchu turystycznego na terenie 
uzdrowiska i w regionie

Chęciński Klaster Turystyczny – powstał w 2015 r.

Cele współpraca partnerów w celu stworzenia dużego produktu turystycznego; przygotowanie wspólnej oferty turystycznej 
z biletem uprawniającym do wstępu do wszystkich atrakcji; promowanie się oraz zbudowanie systemu komunikacji

Zadania podejmowanie działań promocyjnych oraz marketingowych; tworzenie m.in. logo, folderów promocyjnych oraz tablic 
informacyjnych przy drodze S7

Członkowie
Gmina i Miasto Chęciny, Zamek Królewski, Centrum Kultury i Sportu, Uniwersytet Warszawski, Europejskie Centrum 
Edukacji Geologicznej, Regionalna Organizacja Turystyczna, Park Etnograficzny w Tokarni, Muzeum Wsi Kieleckiej, 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Przedsiębiorstwo Turystyczne Łysogóry, Jaskinia Raj

Rola 
w regionie

dynamiczny rozwój turystyki; wzrost rozwoju gospodarczego gminy i regionu; najlepszy produkt turystyczny 
w 2015 r.; wzrost liczby turystów, skuteczniejsze realizowanie innych inicjatyw proturystycznych

Źródło: opracowanie własne.
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Od 2016 r. powstaje nowy klaster turystyczny Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, tworzony 
przez pięć województw Polski Wschodniej. Z budową szlaku wiąże się realizacja wielu projektów, 
w których już zaangażowanych jest 211 partnerów. Całość trasy rowerowej wyniesie ponad 2 tys. 
km i przebiegać będzie przez województwa: lubelskie (414 km), podkarpackie (459 km), podlaskie 
(603 km), świętokrzyskie (211 km) i warmińsko-mazurskie (394 km). Szlak prowadzić ma m.in. 
przez miejsca cenne przyrodniczo i bogate w zabytki oraz ważne węzły komunikacyjne i przesiad-
kowe. Zadaniem klastra będzie przede wszystkim organizowane wizyt studyjnych i pokazywanie 
najbardziej atrakcyjnych dla danej grupy odbiorców odcinków szlaku. Kolejnym zadaniem będzie 
współpraca w zakresie finansowania, promocji i zarządzania marką skomercjalizowanej później 
oferty szlaku. Warunkiem sukcesu, zwłaszcza w przypadku produktów liniowych i sieciowych 
obejmujących swym zasięgiem więcej niż jeden region, będzie systematyczne wdrażanie spójnych 
i konsekwentnych działań marketingowych oraz sprawne zarządzania całym szlakiem, co ułatwi 
działanie w ramach ustrukturyzowanego podmiotu. Członkami są przede wszystkim samorządy 
województw z regionalnymi organizacjami turystycznymi oraz firmy realizujące projekty budowy 
szlaku. Wschodni Szlak Rowerowy będzie ważnym impulsem dla dalszego rozwoju gospodarcze-
go makroregionu, wykorzystującym unikatowy potencjał przyrodniczy.

Biorąc pod uwagę obecne tendencje demograficzne, w najbliższych latach wzrastać będzie 
liczba osób zainteresowanych szeroką ofertą turystyczną w regionie. Szansę na jeszcze dynamicz-
ny rozwój sektora branży turystyki można upatrywać w różnorodności produktów turystycznych, 
np. w turystyce uzdrowiskowej, gdzie m.in. ostatnie odwierty na południowym skraju powiatu ka-
zimierskiego odsłoniły naturalne bogate złoża wód termalno-siarczkowych, które z czasem mogą 
zostać wykorzystane w wodolecznictwie.

Inwestorzy w sektorze turystycznym mogą liczyć na najwyższy z możliwych poziomów wspar-
cia w ramach funduszy unijnych. Projekty będą wspierane finansowo nawet do wysokości 50% 
kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dofinansowanie 
można wykorzystać na budowę i modernizację infrastruktury, budowę nowych produktów tury-
stycznych, parków rozrywki itd. W obszarze turystyki należy położyć nacisk na projekty miękkie, 
których celem będzie stworzenie na bazie istniejącej infrastruktury wspólnej oferty kilku partne-
rów wraz ze szczegółowym programem usług oraz środkami na promocję ofert, zmierzających do 
pozyskiwania klientów spoza regionu. Wielość i różnorodność projektów wpłyną pozytywnie na 
jakość życia gospodarczego i społecznego na terenie regionu oraz Polski Wschodniej.

Region ma znaczny potencjał turystyczny, ale nie jest on w wystarczającym stopniu wyko-
rzystany w zakresie możliwości przyjęcia turystów. Obecność uzdrowisk i wysokiej klasy wód 
mineralnych w województwie jest atutem, który trzeba umiejętnie wykorzystać w rozwoju tury-
styki zdrowotnej i prozdrowotnej dzięki lokalnym zasobom surowców. Turystyka zdrowotna wpi-
suje się w krajową strategię rozwoju turystyki w Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 r. (w tym 
Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności). Turystyka spa, wellness i uzdrowiskowa są 
obecne w Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020 w grupie najważ-
niejszych produktów rynkowych (rekomendowanych). Turystyka medyczna jest bowiem jednym 
z 15 sektorów mających potencjał eksportowy, który otrzymuje dotacje na wsparcie promocji za-
granicznej.
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Podsumowanie

Usługowy charakter rynku turystycznego oraz geograficzna koncentracja działających na nim 
podmiotów wpisują się w koncepcję funkcjonowania klastrów (Soliński, 2012, s. 34). W pracy wy-
kazano, że klastry odgrywają istotną rolę w rozwoju branży turystycznej poprzez wspieranie two-
rzenia produktów turystycznych, podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym zwłasz-
cza MŚP, budowania silnej marki, poszerzania rynków zbytu, rozwoju pojedynczego podmiotu 
lub całego regionu (Hołub-Iwan, Małachowska, 2008). Ponadto znacząco wpływają zarówno na 
podnoszenie jakości usług turystycznych, jak i standardów obsługi, wzmacniając atrakcyjność tu-
rystyczną regionu. Korzyści te przekładają się zarówno na wzrost liczby przybywających turystów, 
promocję, marketing i zdobywanie środków finansowych na rozwój turystyki, jak i na skuteczniej-
szą realizację inicjatyw proturystycznych.

Tworzenie lokalnych klastrów, które w zasadzie skupiają niewielkie podmioty turystyczne, 
umożliwiłoby małym i średnim firmom w nieodległej przyszłości otwieranie się na nowych na-
bywców, oferując im zróżnicowany wachlarz produktów turystycznych, które w pełni zaspokajać 
będą rosnące wymagania turystów oraz mieszkańców. Do funkcjonowania struktury klastrowej 
niezbędna jest efektywna kooperacja samorządów i podmiotów turystycznych zmierzających do 
wzrostu wzajemnego zaufania, współpracy członków z władzami i społecznością lokalną. Sektor 
turystyczny jest predysponowany do kooperacji i tworzenia klastrów ze względu na heterogenicz-
ny charakter i konieczność tworzenia kompleksowej oferty, stąd aktywne klastry mogą stać się 
znaczącym źródłem specjalizacji i wzrostu gospodarczego nie tylko na terenie lokalnym, lecz 
także ponadlokalnym.
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The role and importance of clusters in development of tourism 
in of the Świętokrzyski voivodship
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Abstract In the article in nature of clusters was presented, their meaning for the development of tourism in of 
region. Clusters of the tourism sector are carrying action out on different plains, which for the single 
entrepreneur, are unfeasible. Thanks to the cooperation, more easily they are overcoming problems 
what is being transferred into a lot of material effects and increased tourist movements. They can 
also play the major part in the activation of the local community and converting the town into tourist 
areas and increasing their competitiveness on the tourist market.
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