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WSTĘP

Kolejne wydanie czasopisma Ekonomiczne Problemy Turystyki prezentuje wyniki badań na-
ukowych (teoretycznych i empirycznych) w stałym podziale na trzy grupy zagadnień. 

Publikowane prace odnoszą się głównie do problematyki polityki turystycznej, strategii roz-
woju turystyki oraz marketingu turystycznego. Podejmowane zagadnienia są istotne z punktu wi-
dzenia działań strategicznych podejmowanych przez samorządy terytorialne w Polsce, w związku 
z rozpoczęciem wydatkowania środków na projekty turystyczne w nowej perspektywie finanso-
wej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Ponadto w 2018 r. zajdą istotne zmiany w europejskiej 
polityce turystycznej w związku z koniecznością implementacji przez kraje członkowskie Unii 
Europejskiej nowej dyrektywy 2015/2302 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach tu-
rystycznych. Nowa dyrektywa ma charakter bezwzględnie wiążący. Konsumenci nie będą mogli 
zrzec się praw przyznanych im przez akty prawne wprowadzające w życie dyrektywę w poszcze-
gólnych krajach członkowskich. Zakres nowej dyrektywy obejmuje, oprócz usług touroperator-
skich świadczonych przez przedsiębiorców stacjonarnych, także usługi sprzedawane za pośrednic-
twem internetu. Rozszerzeniu podlegać będzie zakres ochrony konsumentów. 

W pierwszej części czasopisma, Teoretycznych problemach rozwoju turystyki, prezentowa-
ne są dwie prace dotyczące zagadnień strategii rozwoju turystyki oraz artykuł przedstawiający 
założenia współczesnego modelu polityki turystycznej na podstawie rozwiązań obowiązujących 
w Unii Europejskiej. 

Druga część, zatytułowana Problemy rynku usług turystycznych, obejmuje prace z zakresu 
marketingu turystycznego i jego instrumentów w hotelarstwie, gastronomii oraz tematycznych 
szlaków turystycznych. Ponadto przedstawiono wyniki badań znajomości polskich produktów re-
gionalnych wśród młodych konsumentów. 

W części trzeciej, Regionalnych problemach rozwoju turystyki, publikowane są prace doty-
czące rozwoju turystyki w obszarach nadmorskich, regionalnej i lokalnej polityki turystycznej 
prowadzonej przez podmioty samorządu terytorialnego, oceny sezonowości w turystyce uzdrowi-
skowej, oferty turystycznej obszaru w zakresie żeglarstwa i dziedzictwa przemysłowego, a także 
analizy oferty biur podróży.

Aleksander Panasiuk, Marta Sidorkiewicz
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PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  
JAKO WARUNEK REALIZACJI ZAMIERZEŃ  
STR ATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Zbigniew Głąbiński1, Daniel Szostak2

 Uniwersytet Szczeciński
1 e-mail: zbigniew.glabinski@usz.edu.pl
2 e-mail: daniel.szostak@usz.edu.pl

Kody JEL   O21, O44, O18 

Słowa kluczowe  turystyka, strategia rozwoju turystyki, partycypacja społeczna 

Streszczenie  Turystyka jest współcześnie postrzegana jako sektor gospodarki, który kreuje miejsca 
pracy na lokalnym rynku oraz dostarcza przychodów do budżetu. Praktyka pokazuje, że 
jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki turystycznej jest strategia rozwoju 
turystyki. Artykuł koncentruje się na problematyce uwarunkowań wdrażania strategii 
rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego i regionalnego poziomu 
zarządzania przestrzenią turystyczną. Omówiono w szczególności problematykę zna-
czenia aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie podejmowania istotnych 
decyzji, takich jak przygotowanie i wdrożenie lokalnej lub regionalnej strategii rozwo-
ju turystyki. Ponadto podjęto próbę zdefiniowania czynników, które powodują, że tego 
typu dokumenty często cechują się niską efektywnością i natrafiają na liczne problemy 
w ich wcielaniu w rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Wprowadzenie
Na problem udziału społeczeństwa w procesie podejmowania istotnych decyzji dla rozwoju 

społeczno-ekonomicznego w skali lokalnej i regionalnej zwraca uwagę wielu autorów (Arnstein, 
1969; Beunen, de Vries, 2011; De Pierola i in., 2009; Gonda-Soroczyńska, 2008; Pomianek, 2010; 
Głąbiński, Szostak, Zalewski, 2016). Kwestia partycypacji uważana jest za miarę rozwoju demokra-
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cji i społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego też jedną z istotniejszych form współpracy samorzą-
du terytorialnego ze społecznością lokalną (lub też organizacjami społecznymi, pozarządowymi) 
jest udział mieszkańców w tworzeniu regionalnych i lokalnych planów rozwoju. Dla zapewnienia 
właściwego rozwoju gmin, powiatów czy regionów ważny i konieczny staje się udział społeczno-
ści lokalnej lub jej reprezentantów w opracowywaniu i realizacji różnych decyzji, zwłaszcza tych 
o charakterze strategicznym. Dlatego też mieszkańcy muszą mieć zapewnioną możliwość uczest-
niczenia (np. poprzez choćby konsultacje społeczne) w procesie przygotowywania dokumentów, 
których efekty wdrożeniowe mają ich pośrednio i bezpośrednio dotyczyć. Sprawne funkcjonowa-
nie lokalnej wspólnoty jest możliwe dzięki wdrożeniu jasnych zasad współpracy oraz klarownemu 
podziałowi ról i zadań (Kwiatkowski, 2003, s. 42–43).

W nawiązaniu do przedstawionego problemu celem niniejszego artykułu jest próba zdefinio-
wania czynników, które wpływają na poziom partycypacji społecznej w opracowaniu, a następnie 
we wdrażaniu strategii rozwoju turystyki jako dokumentu posiadającego istotny wpływ na rozwój 
gospodarczy wielu atrakcyjnych turystycznie gmin i powiatów.

Jednym z pionierów badań w zakresie udziału społeczeństwa we współrządzeniu była 
Arnstein, która zaprezentowała w 1969 r. koncepcję wieloszczeblowej drabiny partycypacji spo-
łecznej (rys. 1). Autorka ta stwierdziła, że na dwóch najniższych szczeblach (manipulacja, tera-
pia) władze traktują obywateli przedmiotowo i starają się stosować mechanizmy wychowywania 
i uświadamiania bądź terapii. Można więc powiedzieć, że na tym etapie udział obywateli w proce-
sach planowania bądź aktywnego uczestniczenia w działaniach władz nie istnieje. 

Na kolejnych trzech wyższych poziomach udział obywateli ma charakter symboliczny (in-
formacja, konsultacja, łagodzenie). Mają oni prawo do informacji o podejmowanych przez władze 
działaniach i prawo zabierania głosu. Nie mają jednak pewności swojego wpływu na efekt finalny 
podejmowanych przez władze działań. 

Dopiero szczebel 6 – partnerstwo – umożliwia negocjowanie i osiąganie rzeczywistego kom-
promisu między obywatelami a organami administracji.

Kolejne dwa najwyższe poziomy partycypacji społecznej umożliwiają zdecydowany wpływ 
na działania władz lub na najwyższym stopniu pełną zdolność i odpowiedzialność oraz kontrolę 
działań władz. 
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Rysunek 1. Drabina partycypacji społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arnstein, 1969, s. 217.
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Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki

Do podobnej konkluzji doszli członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Partycypacji 
Publicznej (ang. International Association for Public Participation), którzy wyróżnili pięć pozio-
mów partycypacji społecznej (Juchacz, 2007, s. 153): 

1) informowanie (Inform),
2) konsultowanie (Consult),
3) włączanie (Involve),
4) współpraca (Collaborate),
5) upodmiotowienie (Empower).
Doświadczenia tej organizacji wskazują na ciągłą jeszcze dominację tradycyjnych sposobów 

konsultacji obywatelskich, które raczej nastawione są wyłącznie na informowanie mieszkańców 
o działalności władz lokalnych bądź regionalnych.

Udział społeczeństwa w kreowaniu i we wdrażaniu polityki turystycznej
Jak twierdzą Beamont i Dredge (2010, s. 10), lokalna polityka turystyczna jest bardziej re-

zultatem połączenia właściwych ludzi i odpowiednich umiejętności oraz przychylności władz niż 
efektem jasnych i klarownych struktur i procesów. W konkluzji swoich rozważań na temat głów-
nych problemów realizacji polityki turystycznej stwierdzają, że istnieją trzy kontrowersyjne za-
gadnienia wymagające rozstrzygnięcia. 

Pierwszym z nich jest kwestia włączenia przedstawicieli społeczności lokalnej w kształtowa-
nie lokalnej lub regionalnej polityki turystycznej, która często stoi w sprzeczności z efektywnością 
podejmowanych działań. Większe uspołecznienie prowadzi do spowolnienia procesów decyzyj-
nych i braku możliwości szybkiego reagowania na bieżące wyzwania. Z kolei polityka turystyczna 
realizowana bez udziału przedstawicieli interesariuszy prowadzi do biurokratyzacji i oderwania jej 
celów oraz działań od problemów nurtujących zainteresowanych jej rozwojem. 

Drugą ważną kwestią jest problem wiarygodności i reprezentowania interesów podmiotów 
zaangażowanych w rozwój turystyki na danym terenie. Organizacja koordynująca działania z za-
kresu polityki turystycznej musi posiadać zarówno legitymizację zewnętrzną ze strony admini-
stracji, jak i wewnętrzną, czyli przez podmioty sektora turystycznego. W przypadku braku zaufa-
nia do tej organizacji ze strony lokalnej społeczności jej działania oraz inicjatywy będą odbierane 
jako mało wiarygodne i niespełniające oczekiwań ze względu na biurokratyczny styl pracy. Z kolei 
brak zaufania władz powoduje osłabienie organizacji i ograniczenie jej działań ze względu na to, 
że nie ma wsparcia finansowego i decyzyjnego ze strony administracji. 

Ostatnie zagadnienie dotyczy sprzeczności pomiędzy elastycznością form działania i szybko-
ścią reagowania na bieżące potrzeby a kwestią stabilności i wiarygodności. Organizacja powstała 
z inicjatywy organów administracji oraz funkcjonująca pod jej bezpośrednim nadzorem jest nie-
wątpliwie stabilna i przewidywalna w działaniu, ale często ma problemy z żywym reagowaniem 
na zmieniające się dynamicznie potrzeby społeczno-gospodarcze. 

Na udział mieszkańców w planowaniu na poziomie regionalnym na przykładzie obsza-
rów przybrzeżnych w Wielkiej Brytanii i Holandii zwracają uwagę Beunen i de Vries (2011). 
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Stwierdzają, że w procesie planowania należy uwzględniać lokalne uwarunkowania, szczególnie 
dotyczące właściwych interesariuszy, cele ich działań, punkty widzenia oraz poprzednie plany 
z uwzględnieniem historii, a także roli poszczególnych osób i ich oczekiwań. Zaangażowanie lo-
kalnych przedstawicieli w proces planowania sprzyja wzrostowi świadomości społecznej na temat 
celów podejmowanych działań. W ten sposób następuje utożsamianie się przedstawicieli lokal-
nej społeczności z podejmowanymi przez administrację działaniami. Natomiast brak współpracy 
z osobami zainteresowanymi, które żyją i mieszkają na danym terenie, sprzyja niedowierzaniu 
mieszkańców co do zasadności i transparentności prowadzonych przez władze poczynań. 

Na kluczowe znaczenie prawidłowej komunikacji pomiędzy administracją a społeczeństwem 
zwracają uwagę de Pierola i inni (2009, s. 10–11), którzy stwierdzają, że udział społeczeństwa 
w procesie podejmowania decyzji przez władze jest niemożliwy bez przepływu informacji na każ-
dym etapie działań. Formułują pięć zasad wysokiej jakości komunikacji społecznej, które zostały 
zaprezentowane poniżej.

Zasada przejrzystości mówi o umożliwieniu społeczności lokalnej poznania mechanizmów 
podejmowania decyzji oraz ich uwarunkowań w działaniach na rzecz wspólnego dobra. Umożliwia 
ona przybliżenie działań administracji obywatelom.

Druga zasada dotyczy integracji komunikacji z zarządzaniem. Nie można prawidłowo pro-
wadzić działań zarządczych dotyczących społeczeństwa bez efektywnego informowania samych 
zainteresowanych o tych działaniach. 

Informowanie na bieżąco na każdym etapie planu działań, od diagnozy, przez projekt, po 
wdrażanie i monitorowanie prowadzonych działań, to kolejna zasada, sprzyjająca wypracowaniu 
takich zasad działania, które będą bardziej efektywne zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, 
jak i administracji.

Zasada dwustronnego przepływu informacji podkreśla, że komunikowanie odbywa się w obu 
kierunkach. W związku z tym proces komunikacji nie może ograniczać się tylko do jednostron-
nego informowania społeczeństwa przez administrację, ale również aktywnego słuchania przez 
zarządzających.

Piąta i zarazem ostatnia zasada dotyczy tworzenia warunków do komunikowania się między 
wszystkimi zainteresowanymi stronami. Bez odpowiednich warunków nie ma możliwości zapo-
znania się z opiniami wszystkich zainteresowanych.

Problem komunikowania się między stronami w procesie opracowywania dokumentów 
strategicznych na podstawie koncepcji Brysona w warunkach polskich omawia Zmyślony (2011,  
s. 1064–1065). Stwierdza on, że koncepcja opracowania tzw. białej i zielonej księgi, czyli prowa-
dzenia szerokich konsultacji społecznych i dążenia do wypracowania wspólnych stanowisk, może 
być narzędziem realizacji polityk sektorowych, w tym polityki turystycznej. Najważniejsza idea, 
przyświecająca tej koncepcji, polega na zachęceniu do udziału w dyskusji wszystkich zaintereso-
wanych daną dziedziną stron. W efekcie prowadzonych konsultacji zostają uwzględnione opinie 
różnych interesariuszy i w ten sposób budowane jest wspólne zaangażowanie na późniejszych eta-
pach realizacji strategii. Proces ten jest dość długi i obejmuje 10 etapów, z tego dwa najważniejsze 
to opracowanie zielonej księgi, czyli propozycji działań uwzględniających wcześniej zgłaszane po-
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stulaty, oraz finalnej strategii w postaci białej księgi. Zawarte w tej ostatniej zapisy mają charakter 
obowiązujący. W efekcie wdrażanie strategii dokonywane jest wspólnym wysiłkiem wszystkich 
zainteresowanych stron. Realizacja zapisów strategii jest na bieżąco monitorowana, a ocena postę-
pów jej wykonywania umożliwia wprowadzanie niezbędnych zmian. 

Tak przeprowadzony proces opracowywania, wdrażania i monitoringu działań został nazwa-
ny cyklem zmiany strategicznej. W założeniu powinien on umożliwiać dostosowywanie bieżących 
działań do zmieniającej się rzeczywistości. Idea ta odpowiada zaprezentowanemu na rysunku 1 
najwyższemu poziomowi partycypacji, czyli kontroli społecznej działań władz i pełnej  współod-
powiedzialności. 

Jak stwierdza Broński (2006, s. 10), komunikacja ze społeczeństwem wpływa na trwałość 
procesów rozwoju i podkreśla podstawową rolę władz publicznych w tym zakresie. Ponadto 
stwierdza, że rozwój terytorialny to przede wszystkim współpraca i współdziałanie zaintereso-
wanych podmiotów, które grupują się wokół akceptowanego i zrozumiałego programu działania. 
Zbudowanie takiego programu jest niemożliwe bez efektywnej komunikacji i udziału w jego two-
rzeniu wszystkich interesariuszy. 

Szeroka partycypacja społeczna jest jednym z podstawowych warunków wdrażania zasad 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie w odniesieniu do rozwoju turystyki (Kaźmierczak, 2011). 
Istotną cechą turystyki zrównoważonej jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych dla lokal-
nych społeczności i maksymalizacja satysfakcji turystów. Trudno sobie wyobrazić zaangażowanie 
się lokalnych podmiotów gospodarki turystycznej bez wzrostu stopnia świadomości na temat po-
dejmowanych przez władze samorządowe działań.  

Zaprezentowane poglądy potwierdzają, że skuteczność i efektywność działań strategicznych 
w dużym stopniu zależy od udziału społeczności już na etapie ich opracowywania, a następnie 
wdrażania i bieżącego monitoringu.

Partycypacja społeczna w turystyce – wymuszony obowiązek czy niezbędna konieczność?
Stwierdzono, że podstawowym problemem we współpracy pomiędzy branżą turystyczną, or-

ganizacjami pozarządowymi a samorządami gminnymi (na przykładzie pow. gryfińskiego w woj. 
zachodniopomorskim) jest m.in. brak zaufania między stronami (Głąbiński, Szostak, Zalewski, 
2016, s. 216). 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 r. wśród pracowników administracji 
samorządowej w dziewięciu gminach powiatu gryfińskiego odpowiedzialnych za turystykę wska-
zują, że w znikomym stopniu dostrzegają oni potrzebę konsultacji społecznych. Jako potencjal-
nych partnerów w działaniach na rzecz rozwoju turystyki wskazują władze powiatu oraz Urząd 
Marszałkowski, a nie lokalne organizacje społeczne czy przedsiębiorców. Potwierdzeniem takiego 
podejścia przedstawicieli administracji samorządowej do udziału społeczności lokalnych w roz-
woju turystyki jest to, że na terenie żadnej z gmin nie działa Lokalna Organizacja Turystyczna, 
a tylko cztery z dziewięciu gmin w powiecie gryfińskim rozważały utworzenie LOT (Głąbiński, 
Szostak, Zalewski, 2016, s. 198–199).
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Z powyższych badań wynika również, że w żadnej z gmin nie sporządzono strategii rozwoju 
turystyki. Problematyka rozwoju turystyki jest jednak dostrzegana i we wszystkich gminach sta-
nowi część istniejącego dokumentu planistycznego (najczęściej była to strategia rozwoju gminy). 
Mimo to turystyka traktowana jest przez administrację samorządową raczej marginalnie, a dowo-
dem tego było to, że w żadnym urzędzie gminy nie było samodzielnego stanowiska lub komórki 
organizacyjnej odpowiedzialnej za ten sektor.

Dla uzyskania pogłębionego obrazu sytuacji dotyczącej współpracy pomiędzy organami sa-
morządu terytorialnego, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w powiecie gryfińskim 
jesienią 2015 r. przeprowadzono badania metodą Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (ZWG) 
(Głąbiński, Szostak, Zalewski, 2016, s. 210–220). Do badania zaproszono reprezentantów wszyst-
kich wyżej wymienionych stron zaangażowanych zawodowo (urzędnicy i przedsiębiorcy tury-
styczni) lub społecznie (przedstawiciele NGO) w działania na rzecz rozwoju turystyki z wszyst-
kich gmin powiatu. W dwóch badaniach wzięło udział łącznie 16 osób, które spełniały kryteria 
reprezentatywności typologicznej (Lisek-Michalska, 2013, s. 63; Maison, 2010, s. 18–21). Należy 
podkreślić, że ta metoda badawcza ma charakter jakościowy, a nie ilościowy, ale uzyskane wyniki 
można uogólniać w odniesieniu do przedstawicieli badanej grupy.

Analiza wyników ZWG pozwoliła na stwierdzenie, że przedsiębiorcy turystyczni działają-
cy w gminach powiatu gryfińskiego oczekują inicjatywy ze strony administracji samorządowej 
i narzekają na brak woli współdziałania. Z kolei organizacje pozarządowe działające na rzecz 
rozwoju turystyki na analizowanym obszarze w opinii osób zaangażowanych w rozwój turystyki 
uznawane są za słabe lub upolitycznione. Z drugiej jednak strony wszyscy zainteresowani rozwo-
jem turystyki dostrzegają potrzebę koordynacji, współdziałania i przepływu informacji pomiędzy 
administracją a lokalnymi społecznościami. Jako sposób rozwiązania tego problemu wskazują 
konieczność podejmowania działań służących wzrostowi świadomości wszystkich interesariuszy 
rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym. Stwierdzają zgodnie, że większe uświadomienie na temat 
ekonomicznej roli turystyki sprzyjałoby wzrostowi zaangażowania w realizację celów zapropono-
wanych w strategii. Ponadto wskazują, że brak zainteresowania ze strony lokalnych społeczności 
turystyką wynika z niedoceniania znaczenia jej wpływu na poprawę warunków życia. Z drugiej 
strony uważają też, że niektórzy przedstawiciele władz samorządowych nie do końca są przeko-
nani o zasadności rozwijania turystyki i jej ekonomicznego znaczenia. Część z nich sądzi, że jest 
to zadanie wynikające z ogólnego trendu, które w warunkach ich gminy ma małe uzasadnienie. 
W ten sposób działania interesariuszy realizowane są bez głębszego przekonania o ich skutecz-
ności i efektywności. W efekcie mamy do czynienia z sytuacją społeczno-ekonomicznego pata. 
W powiecie gryfińskim w sposób szczególny wpływ na ten fakt ma przeszłość historyczna i niski 
poziom tożsamości społecznej mieszkańców tych terenów (Leoński, 2003).  

Opinie uzyskane w prezentowanych badaniach znajdują potwierdzenie w literaturze i wska-
zują, że w planowaniu rozwoju turystyki niezbędne jest uwzględnianie poglądów mieszkańców, 
gdyż często niechętna lub negatywna postawa wynika z braku świadomości dotyczącej roli tury-
styki w rozwoju regionu i z istniejących uprzedzeń (Głąbiński, Szostak, Zalewski, 2016, s. 38–39).
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Na znaczenie udziału lokalnych osób i instytucji w kształtowaniu wizji rozwoju zwracają 
również uwagę Bohdziewicz i Lulewicz (2012). Stwierdzają one, że rozwój terytorialny jest moż-
liwy tylko pod warunkiem zaangażowania się jak największej liczby lokalnych partnerów, gdyż 
oni najlepiej znają lokalne możliwości i zasoby. Zwracają też uwagę, że na szczeblu regionalnym 
najlepiej sprawdza się branżowa bądź sektorowa formuła współpracy.

Niestety w Polsce, zdaniem Juchacza (2007, s. 148), po transformacji ustrojowej w 1989 r. 
samorządy, dążąc do wysokiej efektywności działań, nie przywiązywały większej uwagi do par-
tycypacji społecznej. W efekcie ukształtował się konkurencyjno-menedżerski model demokracji 
lokalnej. To zjawisko wiązało się również z tym, że wiedzę specjalistyczną z zakresu realizowa-
nych działań mieli tylko urzędnicy samorządowi i zatrudnieni specjaliści. Ponadto komunikacja 
ze społeczeństwem była często prowadzona tylko w wąskim zakresie poprzez komunikaty na stro-
nach internetowych bądź poprzez nieliczne spotkania konsultacyjne. Należy również zauważyć, że 
często aktywność społeczna jest ograniczona czasowo i dotyczy wąskich zagadnień interesujących 
lokalne stowarzyszenia lub grupy interesów. To wszystko razem powoduje, że partycypacja spo-
łeczna w Polsce jest ciągle na dość niskim poziomie i odbywa się za pomocą tradycyjnych, mało 
efektywnych narzędzi komunikacji.

Mimo zaprezentowanych trudności i ograniczeń w udziale społeczeństwa w kształtowaniu 
celów oraz kierunków rozwoju lokalnego i regionalnego istnieją w Polsce pozytywne przykłady.

Majewska (2006) na przykładzie gminy Polkowice omawia współpracę samorządu terytorial-
nego z przedsiębiorcami i obywatelami. Działania samorządu umożliwiają tam wykorzystywanie 
lokalnych zasobów do rozwoju gospodarczego oraz tworzenie warunków do rozwijania lokalnej 
przedsiębiorczości, w tym w dziedzinie turystyki. Przejawia się to m.in. we współtworzeniu pro-
gramów rozwojowych i podejmowaniu działań fakultatywnych przez samorząd gminny wykra-
czających poza obowiązki ustawowe. Jako przykład można podać Plan rozwoju lokalnego gmi-
ny Polkowice na lata 2004–2006 i 2007–2013, który powstał z udziałem partnerów lokalnych. 
W programie tym zwrócono uwagę na sposób jego monitorowania, oceny i komunikacji z lokal-
ną społecznością. Władze samorządowe uznały bowiem, że czynnikiem decydującym o powo-
dzeniu planu jest akceptacja dla podejmowanych działań i aktywna partycypacja mieszkańców.  
To wszystko sprzyjało kształtowaniu społecznego zaangażowania na poziomie lokalnym. 
Pozytywne zaangażowanie w konsekwencji oddziałuje pozytywnie na proces tworzenia się tożsa-
mości regionalnej i lokalnego patriotyzmu. Zwiększony udział mieszkańców w życiu społeczności 
lokalnej wpływa korzystnie na tempo rozwoju gospodarczego, a to z kolei podnosi poziom życia 
mieszkańców. Działania podejmowane przez władze samorządowe Polkowic można zatem uznać 
za przejaw przejścia z demokracji reprezentatywnej do partycypacyjnej, gdzie głos lokalnej spo-
łeczności ma znaczący wpływ na funkcjonowanie administracji samorządowej. 

Jako pozytywny przykład, gdzie aktywny udział w procesie podejmowania decyzji przez wła-
dze samorządowe ma lokalna społeczność, Gonda-Seroczyńska (2008) podaje gminę Lądek-Zdrój. 
W jej opinii prawidłowo prowadzone konsultacje społeczne i dostęp do informacji są kluczem do 
pozytywnych przemian. Jako przykłady podaje wiele działań planistycznych, organizację różnych 
imprez gminnych, udział w targach turystycznych, współpracę w ramach projektów dofinasowa-
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nych przez Unię Europejską, udział lokalnych przedstawicieli w programach, których celem jest 
rozwiązywanie gminnych problemów. Zwraca uwagę, że potencjalni inwestorzy, podejmując de-
cyzje lokalizacyjne, biorą pod uwagę brak konfliktów przestrzennych w gminie i uporządkowane 
stosunki społeczne. Tak więc szeroka partycypacja społeczna może pozytywnie wpływać nie tyl-
ko na obecne warunki życia mieszkańców, ale również ich poprawę w przyszłości.

Badania przeprowadzone przez Pomianek (2010) w województwie warmińsko-mazurskim 
wśród wszystkich gmin miejsko-wiejskich i wiejskich wskazują, że w stu procentach najlepiej 
rozwiniętych z nich strategia rozwoju gminy była opracowana ze względu na praktyczne potrzeby 
jej zastosowania przy udziale lokalnych liderów. Co więcej, w większości tych gmin stwierdzo-
no większą efektywność w realizacji dokumentów planistycznych. W ponad 75% gmin partnera-
mi w realizacji strategii rozwoju były m.in. organizacje społeczne i lokalne grupy działania oraz 
prywatni przedsiębiorcy. Świadczy to o świadomości znacznej części samorządów, że wspierając 
lokalnych partnerów, pomagają sami sobie, gdyż właśnie te lokalne podmioty mogą pomóc w uru-
chamianiu niewykorzystanych zasobów lokalnych i odgrywać znaczną rolę w rozwoju.

Podsumowanie
Dokonany przegląd literatury oraz wyniki zaprezentowanych badań własnych pozwalają na 

wyciagnięcie wniosków, które mogą przyczynić się w przyszłości do poprawy stopnia wdrażalno-
ści i skuteczności lokalnych strategii rozwoju turystyki i uniknięcia wielu błędów. Mogą również  
pozwolić na osiągnięcie większej kompatybilności między opracowywanymi dokumentami a rze-
czywistymi oczekiwaniami społeczności lokalnych (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych). 

Należy stwierdzić, że opinia Juchacza (2007, s. 148) o tym, że władze samorządowe, dążąc 
do wzrostu efektywności prowadzonych działań, nie dostrzegają lub tylko w znikomym stopniu 
widzą potrzebę konsultacji społecznych, znalazła potwierdzenie w gminach powiatu gryfińskie-
go. Niewątpliwie podstawowym czynnikiem wpływającym na ten stan rzecz jest niski poziom 
świadomości samorządowców, którzy uważają, że konsultacje społeczne utrudniają realizację pla-
nowanych działań. Z drugiej strony takiemu sposobowi działania administracji biernie przygląda-
ją się przedstawiciele organizacji pozarządowych, które są słabe pod względem merytorycznym 
i organizacyjnym i nie są w stanie realnie oddziaływać na prowadzenie lokalnej polityki. Z kolei 
drobni przedsiębiorcy są skoncentrowani na prowadzeniu własnej działalności i nawet jeśli oczeku-
ją wsparcia ze strony władz samorządowych, nie potrafią tego dość jednoznacznie wyartykułować.

W związku z powyższym lokalne władze, które mają mało aktywnych i słabo uświadomio-
nych partnerów ze strony społecznej, działają zgodnie z własnym wyobrażeniem. Z tego powodu 
nie tworzą lokalnych strategii rozwoju turystyki, traktując działania na jej rzecz w sposób dekla-
ratywny i często nieodpowiadający rzeczywistym potrzebom. Tworzone dokumenty planistyczne, 
m.in. strategie rozwoju gminy, obejmują sektor turystyki, ale zajmują się nim marginalnie. Ponadto 
zapisy zawarte w dokumentach planistycznych są oparte często na mało dokładnych danych doty-
czących atrakcyjności i zagospodarowania turystycznego.
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Wdrażanie zapisów zawartych w dokumentach planistycznych związanych z turystyką nie 
podlega w zasadzie społecznej kontroli, gdyż dostęp do tych dokumentów jest bardzo ograniczony, 
a stosowana w nich specjalistyczna terminologia utrudnia zrozumienie treści. Powoduje to znie-
chęcenie przedstawicieli strony społecznej do angażowania się w ocenę realizacji wykonywanych 
przez władze samorządowe przedsięwzięć.

Należy zauważyć, że za działania na rzecz rozwoju turystyki w gminach powiatu gryfińskie-
go odpowiadają urzędnicy obarczeni innymi obowiązkami służbowymi. Dlatego nawet jeżeli są to 
osoby odpowiednio przygotowane do wykonywania powierzonych im zadań, związanych z rozwo-
jem turystyki, to możliwości ich działania są bardzo ograniczone.

Niewątpliwie przedstawiona sytuacja dotycząca powiatu gryfińskiego nie jest reprezentatyw-
na dla wszystkich gmin w Polsce, obrazuje jednak dość powszechnie występujące trudności w re-
alizacji planów rozwoju turystyki.

Lokalne i regionalne władze samorządowe powinny mieć na uwadze, że przygotowywana 
i później realizowana strategia rozwoju turystyki poprzez partycypację społeczną może być sposo-
bem na aktywne włączenie mieszkańców lokalnych wspólnot w działania proturystyczne realizo-
wane przez JST, a także sposobem na wykorzystanie istniejącego w ludziach potencjału (wiedzy, 
doświadczenia, umiejętności itp.) do tego, by wzmacniać lokalny rozwój społeczny.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność działań strategicznych 
związanych z turystyką na poziomie lokalnym i regionalnym jest udział przedstawicieli społeczno-
ści lokalnych w przygotowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii rozwoju turystyki.

Stopień zaangażowania społecznego w rozwój turystyki zależy od poziomu świadomości 
mieszkańców. Zadaniem władz samorządowych jest jego podnoszenie. Nie jest to proces ani szyb-
ki, ani łatwy i stoi w sprzeczności z konkurencyjno-menedżerskim modelem demokracji lokalnej 
dominującym w znacznej części naszego kraju. Z tego powodu władze nie przywiązują do niego 
należytej wagi i uważają go tylko za uciążliwy obowiązek.

Zaprezentowane przykłady dobrych praktyk wskazują, że jest to jednak możliwe i choć jest 
to proces długi, a efekty często nie do końca przewidywalne, to wzrost świadomości społecznej 
będzie postępował. W związku z tym należy mieć nadzieję, że w ten sposób proces partycypacji 
społecznej będzie miał coraz większe znaczenie, z korzyścią dla rozwoju turystyki na poziomie 
lokalnym i regionalnym.
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Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki

THE PUBLIC PARTICIPATION AS A CONDITION OF REALIZATION  
OF THE TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

Keywords  tourism, tourism development strategy, public participation 

Abstract Contemporary the public participation is very important element of all steps of the strategy activities: 
during study and implementation of the local development strategy. This kind of document must 
meet the local community development needs and the public consultations must be connecting with 
procedure of creating local strategy. The article is connecting with problems: how to create good and 
efficient strategy for local communities. But the main problems is: where is the place of community 
and public  participation in this process and why this type of strategic documents are ineffective for 
many local beneficiaries (residents, entrepreneurs).
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Słowa kluczowe  turystyka, strategia rozwoju turystyki

Streszczenie  Praktyka pokazuje, że jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki turystycznej 
jest strategia rozwoju turystyki. Wynika to głównie z faktu, że turystyka jest współcześ- 
nie postrzegana jako sektor gospodarki, który kreuje na lokalnym rynku miejsca pracy 
oraz konkretne przychody budżetowe. Dlatego też lokalni włodarze na różne sposoby 
szukają możliwości rozwoju turystyki, m.in. poprzez wykorzystanie posiadanych walo-
rów naturalnych i antropogenicznych do tworzenia produktów turystycznych i różnych 
atrakcyjnych ofert obsługowych i sposobów spędzenia czasu wolnego na danym obsza-
rze. Artykuł koncentruje się na problematyce uwarunkowań wdrażania strategii rozwoju 
turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego i regionalnego poziomu zarządza-
nia przestrzenią turystyczną oraz czynników, które powodują, że tego typu dokumenty 
są niekiedy nieskuteczne i nie mają waloru wykonalności.

Wprowadzenie
Turystyka jako ważna gałąź wielu współczesnych gospodarek narodowych, w tym polskiej, 

jest coraz częściej uważana przez władze różnego szczebla za istotne narzędzie rozwoju gospodar-
czego, w szczególności na poziomach lokalnych i regionalnych, tj. w gminach, miastach, powiatach 
czy też województwach. W związku z tym sektor ten jest traktowany jako jeden z ważniejszych 



20 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2017 (39)

Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak

obszarów oddziaływania polityki społeczno-ekonomicznej (w tym polityki turystycznej), któremu 
zwłaszcza władze lokalne i regionalne poświęcają coraz więcej uwagi, czego przykładem może być 
nadawanie mu znaczenia strategicznego (Szostak, 2016b). 

Rozwój lokalny oparty na turystyce niesie ze sobą zarówno korzyści (m.in. napływ inwesty-
cji, tworzenie miejsc pracy, ochrona lokalnych walorów naturalnych, rewitalizacja infrastruktury 
i wzrost aktywności społecznej), jak i pojawianie się zjawisk niekorzystnych (m.in. sezonowość 
sprzedaży i funkcjonowania rynku, kreowanie sezonowych miejsc pracy, duże koszty wejścia 
na rynek i wyjścia z rynku, duża konkurencyjność podobnych produktów, problemy aktywizacji 
mieszkańców do działań proturystycznych, niski poziom asymilacji mieszkańców z lokalną kultu-
rą i tradycją w trakcie jej komercjalizacji). 

Dla lepszego zobrazowania problematyki wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie 
lokalnym i regionalnym należałoby się przede wszystkim skupić na dwóch ważnych zagadnie-
niach. 

1) Jakie są uwarunkowania rozwoju turystyki jako sektora lokalnej i regionalnej gospodarki, 
co w szczególności determinuje wdrażanie tychże strategii?

2)  Jakie problemy powodują, że tego typu dokumenty są nieskuteczne i nie mają waloru wy-
konalności, a wielu bezpośrednich beneficjentów się z nimi nie identyfikuje w trakcie ich 
wdrażania?

Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania czynników i uwarunkowań, które wpły-
wają na skuteczne opracowywanie, a następnie wdrażanie strategii rozwoju turystyki jako doku-
mentu posiadającego istotny wpływ na rozwój gospodarczy wielu atrakcyjnych turystycznie gmin 
i powiatów.

Uwarunkowania funkcjonowania turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym
Turystyka jest współcześnie w teorii i praktyce traktowana nie tylko jako element składo-

wy lokalnych i regionalnych gospodarek, gdzie tworzy się i sprzedaje produkty turystyczne, ale 
przede wszystkim stanowi ważne i strategiczne narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego na 
każdym poziomie zarządzania przestrzenią, zarówno gminy, powiatu, jak i województwa (Rapacz, 
Jaremen, 2009, s. 211). Sektor turystyczny traktowany jako strategiczne aktywa rozwojowe coraz 
częściej brany jest pod uwagę przy opracowywaniu i realizacji lokalnych strategii rozwoju. Jednym 
z przykładów takiego podejścia jest opracowana w 2015 roku Strategia rozwoju turystyki w po-
wiecie gryfińskim do 2020 roku, która powstała z inicjatywy i na potrzeby Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie (Głąbiński, Szostak, Zalewski, 2016).

Zależność lokalnych i regionalnych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) od 
turystyki i od rozwoju gospodarki turystycznej jest tym większa, im wyższy jest mierzalny poziom 
ich atrakcyjności turystycznej. Na atrakcyjność turystyczną składają się przede wszystkim: liczba 
i ranga występujących na danym terenie walorów naturalnych i antropogenicznych oraz jakość 
i pojemność funkcjonującej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (głównie baza nocle-
gowa, sportowa, rekreacyjna, gastronomiczna, transportowa i parkingowa). W przypadku wielu 
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gmin i powiatów turystyka staje się coraz częściej istotną dziedziną rozwoju lokalnej gospodarki, 
a poprzez to – akceleratorem rozwoju lokalnego życia społeczno-gospodarczego opartym na posia-
danych zasobach turystycznych, które mogą kreować miejsca pracy i przyciągać inwestycje, a po-
przez to rozwijać potencjał ekonomiczny lokalnych społeczności. Praktycznym obrazem takiego 
stanu jest to, że obok infrastruktury typowo turystycznej (np. baza noclegowa) dzięki turystyce 
rozwijają się inne dziedziny lokalnej gospodarki, takie jak handel, usługi towarzyszące i uzupeł-
niające (gastronomia, transport, rekreacja, rozrywka itp.) (Głąbiński, Szostak, Zalewski, 2016). 

Turystyka może pełnić również funkcję czynnika pobudzającego lokalny rozwój społeczno-
-gospodarczy, zwłaszcza w aspekcie dywersyfikacyjnym, rewitalizacyjnym lub też pozwalającym 
ewoluować lokalnej przestrzeni w kierunku turystycznym (np. z dotychczasowego rolniczego czy 
przemysłowego w kierunku typowo turystycznym lub pośrednim, np. rolniczo-turystycznym, tu-
rystyczno-rolniczym, czy też w skrajnych przypadkach np. przemysłowo-turystycznym). Zdarza 
się, że obszary te nie były wcześniej traktowane jako destynacje turystyczne, ale dzięki pojawieniu 
się nowych funkcji stymulujących lokalną gospodarkę stają się stopniowo atrakcyjne dla ruchu 
turystycznego, a niekiedy mogą odgrywać rolę alternatywnej i substytucyjnej destynacji dla ob-
szarów masowej turystyki (Grabowska, 2016).

Władze samorządowe regionalnego (wojewódzkiego) i lokalnego (gminnego i powiatowego) 
szczebla są głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny, a w przypadku, gdy tu-
rystyka odgrywa stymulacyjną rolę rozwojową (zwłaszcza gdy na danym obszarze występują wa-
lory turystyczne o znaczeniu strategicznym), za kreowanie lokalnej polityki turystycznej. Takie 
podejście wynika przede wszystkim z faktu, że turystyka staje się w wielu lokalnych obszarach 
sposobem na kreowanie nowych miejsc pracy, a usługi turystyczne stają się produktami „eks-
portowymi” lokalnych gospodarek. Dlatego też w gminach i powiatach turystycznych szczególne 
miejsce w zaspokajaniu potrzeb turystów zajmują podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
w turystyce. Odpowiednie oddziaływanie ze strony władz lokalnych na postępowanie tychże pod-
miotów pozwala na realizację poszczególnych celów zawartych w lokalnych strategiach rozwoju. 
Oddziaływanie to może polegać na zachęcaniu do podejmowania aktywności gospodarczej w ob-
szarze turystyki, w tym na wyborze określonego rodzaju działalności gospodarczej, podejmowaniu 
i realizowaniu konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę turystyczną, tworze-
niu kolejnych miejsc pracy w branży turystycznej, współudziale w tworzeniu i promocji lokalnego 
produktu turystycznego, aktywizacji lokalnej społeczności, inicjowaniu lokalnej i ponadlokalnej 
współpracy (Rapacz, Jaremen, 2009, s. 211).

Turystyka zarówno w aspekcie społecznym, jak i ekonomicznym, w wielu gminach i po-
wiatach, a także województwach, staje się istotnym segmentem, za pomocą którego realizowane 
są główne cele rozwoju społeczno-gospodarczego. Efektem tego jest zarówno przyrost ilościo-
wy, jak i jakościowy rozwijanej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, która następnie 
wykorzystywana jest nie tylko do celów turystycznych, ale także jest użytkowana przez lokalne 
społeczności w ich codziennym życiu. Infrastruktura ta w istotny sposób podnosi poziom i jakość 
życia lokalnych społeczności, gdyż przyczynia się pośrednio, a czasami bezpośrednio m.in. do 
zwiększenia dostępności infrastruktury komunalnej (gazowej, elektrycznej, telefonicznej, kana-
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lizacyjnej, drogowej itp.) (Szostak, 2011, s. 248–249). Rozwój turystyki przyczynia się także do 
lepszego i bardziej racjonalnego zagospodarowania posiadanych zasobów naturalnych i kulturo-
wych. Społeczności lokalne uzyskują również większy dostęp do usług handlowych, medycznych, 
rozrywkowych itp. Bardzo często podjęcie ze strony władz samorządowych działań ukierunkowa-
nych na opracowanie strategii rozwoju turystyki oraz na aktywizację turystyczną danego obszaru 
(np. poprzez kreowanie nowych miejsc pracy, punktów obsługi turystycznej) może być przejawem 
wzrostu znaczenia turystyki dla lokalnej gospodarki (np. dana gmina ewoluuje z gminy rolniczej, 
poprzez bycie gminą rolniczo-turystyczną, w konsekwencji do gminy wyłącznie turystycznej). Jest 
to przykład zjawiska autonomizacji celów, tj. zmiany jednych celów rozwojowych na inne, równie 
ważne cele, bazujące na zmianie znaczenia i sposobie wykorzystania już posiadanych zasobów. 
Niekiedy władze samorządowe potrzebują bodźca zewnętrznego do podjęcia tego typu działań. 
Bodźcem takim może być aktywność partnera lub sąsiada zagranicznego (niekiedy wynikająca 
z transgranicznego położenia), który stara się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć turystycz-
nych, np. ze środków funduszy strukturalnych lub transgranicznych Unii Europejskiej. Inicjatorem 
lokalnych działań proturystycznych mogą być również organizacje turystyczne różnego szczebla. 
Dla wielu lokalnych decydentów turystyka staje się również ważna wtedy, gdy coraz bardziej za-
uważalne stają się sukcesy odnoszone w tej dziedzinie przez inne samorządy, nie tylko te konku-
rencyjne, ale przede wszystkim te, które mogą stać się wzorcem rozwojowym. Bodziec konku-
rencyjności regionalnej i niechęć pozostawania w tyle przyczyniają się często do przyspieszenia 
działań aktywizujących władze samorządowe w zakresie rozwoju turystycznego (Szostak, 2004).

Dla gminnych, powiatowych i wojewódzkich władz samorządowych rozwój turystyki i reali-
zacja inwestycji turystycznych sprzyjają również działaniom dywersyfikującym lokalną gospo-
darkę. Działania takie powinny być poprzedzone wnikliwą inwentaryzacją posiadanych zasobów 
naturalnych, kulturowych, turystycznych oraz społecznych. Inwentaryzacja taka pozwoli prze-
prowadzić następnie analizę SWOT takiego obszaru pod kątem turystycznym i pomoże wskazać 
kierunki dalszego rozwoju turystycznego danego regionu. Niewłaściwe byłoby inicjowanie działań 
proturystycznych, a w dalszej kolejności kreowanie na bazie posiadanych zasobów lokalnych pro-
duktów turystycznych, które nie wyjdą naprzeciw potrzebom turystów. Ze strony władz samorzą-
dowych pożądanym działaniem jest zachęcanie lokalnych przedsiębiorców, a także społeczności 
do aktywnego angażowania się w działania prorozwojowe i proturystyczne. Brak wyraźnych chęci 
lub niezrozumienie problemu ze strony lokalnej przedsiębiorczości może przyczynić się ponie-
sienia fiaska w obszarze podejmowanych działań proturystycznych w danym regionie. Działania 
proturystyczne w wielu jednostkach samorządu terytorialnego powinny stanowić element długo-
falowej strategii regionalnego i lokalnego rozwoju (Szostak, 2016a). 

Podsumowując, można stwierdzić, że turystyka w coraz większej liczbie samorządów po-
strzegana jest jako sektor regionalnej i lokalnej gospodarki, który przyczynia się do:

 – powstania nowych miejsc pracy, przyczyniając się jednocześnie do dywersyfikacji gospo-
darczej danego obszaru, zmniejszenia poziomu bezrobocia itp.;

 – powstania nowej i modernizacji dotychczasowej infrastruktury turystycznej, zarówno tej 
o charakterze usługowym i komercyjnym, jak i ogólnodostępnej;
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 – zagospodarowania i udostępnienia mieszkańcom i turystom lokalnych walorów turystycz-
nych;

 – wzrostu popytu w obszarach o najsłabszym rozwoju gospodarczym, co pozwala na wyrów-
nywanie dysproporcji między najbogatszymi i najbiedniejszymi obszarami geograficzny-
mi w różnych regionach i państwach na świecie;

 – wzrostu świadomości społeczno-gospodarczej lokalnych społeczności poprzez aktywiza-
cję zawodową ludności (najczęściej w postaci samozatrudnienia);

 – podjęcia działań w zakresie restrukturyzacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych 
i porolniczych cechujących się dużymi walorami środowiskowymi i kulturowymi (Szostak, 
2006a, s. 161).

Wybrane czynniki determinujące wdrażanie lokalnych i regionalnych strategii rozwoju turystyki
Strategia rozwoju jest współcześnie jednym z podstawowych instrumentów współczesnego 

zarządzania daną przestrzenią gospodarczą. Może się odnosić do całości funkcjonalnej danej go-
spodarki lub do jej jakiejś części składowej (subgospodarki, np. turystyki) (Szostak, 2006b, s. 181). 
Przyjmuje się, że termin ten jest spójnym i jasnym zestawem:

 – celów, czyli przyszłych pożądanych stanów rzeczy;
 – obiektywnych warunków, które ujawnią się w czasie zmierzania do tych celów;
 – środków (czynników), których uruchomienie lub odpowiednie ukształtowanie pozwoli 

w owych warunkach osiągnąć założone cele (Balcerowicz, 1999, s. 9).
O nieskuteczności realizowanej strategii rozwoju, a co za tym idzie przyjętych celów i wybo-

rze narzędzi, mogą decydować następujące przyczyny (Sztando, 2009, s. 205–207):
 – źle przeprowadzona diagnoza (niepełny zakres danych, pominięcie wystąpienia pewnych 

zjawisk itp.);
 – brak prognoz i brak badań rynku;
 – nieprawidłowe przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz niedocenianie lub przece-

nianie ich wyników;
 – niewielka partycypacja społeczna przy opracowywaniu, a później wdrażaniu dokumentu 

strategicznego lub jej brak;
 – niewłaściwy system wdrażania, w tym wadliwy system monitoringu, lub jego brak.

Jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki turystycznej jest strategia rozwoju tury-
styki, chociaż w obecnej rzeczywistości coraz częściej można mieć do czynienia z opracowaniami 
dla gmin czy powiatów o charakterze strategii rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru, 
w których turystyka zajmuje mniej lub bardziej istotne miejsce. W przypadku działalności wie-
lu gmin, powiatów czy województw turystyka jest postrzegana jako subsektor gospodarki, który 
pozwala kreować nowe miejsca pracy oraz zwiększać przychody lokalnych budżetów. Dlatego 
też lokalni włodarze szukają możliwości rozwoju turystyki na podległym im obszarze m.in. po-
przez wykorzystanie posiadanych walorów do tworzenia produktów turystycznych. Szczególna 
rola w rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym przypada władzom samorządowym, 
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które kreując swoją politykę turystyczną na obszarze swojego działania, powinny posługiwać się 
odpowiednim dokumentem, jakim jest strategia rozwoju turystyki. Taka strategia, niezależnie od 
tego, jakiego obszaru dotyczy, powinna być skuteczna, a przede wszystkim musi mieć walor wyko-
nalności i nie może być zbiorem „pobożnych życzeń”, nierealnych celów opracowywanych wyłącz-
nie na poziomie decyzyjnym czy też publikacją stojącą na półce urzędników, czy zamieszczoną na 
stronie internetowej jako ozdoba lub jedyny przejaw działań strategicznych. Co najważniejsze, nie 
może być dokumentem nieskonsultowanym ze społecznością lokalną i nieskonfrontowanym z jej 
potrzebami. Praktyka pokazuje, że dobra strategia to przede wszystkim taka, która opiera się na 
założeniu i przeświadczeniu, że najważniejsze jest późniejsze wykonywanie w praktyce jej zapi-
sów. Jest to możliwe pod następującymi warunkami:

 – priorytetowe staje się pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji ce-
lów strategii; bez odpowiednich funduszy nie da się opracować funkcjonalnych progra-
mów działania jako narzędzi implementacji założeń w praktyce; w latach 2007–2020 wiele 
strategii było i jest nadal skorelowanych z dostępnością środków unijnych, których część 
bezpośrednio i pośrednio odnosiła się i odnosi do rozwoju turystyki poprzez finansowanie 
inwestycji proturystycznych;

 – niezbędne jest zwiększanie świadomości mieszkańców poprzez edukację i rzetelną infor-
mację oraz angażowanie ich do wspólnych działań, zwłaszcza w obszarze partycypacji 
społecznej, a także ich zaangażowanie w rozwiązywanie lokalnych problemów społeczno-
-gospodarczych za pomocą strategii;

 – ukierunkowanie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców na turystykę harmo-
nijnie współistniejącą ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym;

 – zachęcanie do kooperacji wszystkich podmiotów współtworzących lokalną gospodarkę tu-
rystyczną, w tym mieszkańców i przedsiębiorców;

 – bieżące i cykliczne badanie potrzeb lokalnego rynku turystycznego w celu dostosowania 
ofert i infrastruktury oraz zmieniających się potrzeb turystów;

 – traktowanie turystyki jako dziedziny zintegrowanej z pozostałymi sektorami gospodarki, 
gdyż bardzo często jedno miejsce pracy w turystyce generuje od dwóch do czterech miejsc 
pracy w sektorach okołoturystycznych i pokrewnych (Nawrocka, 2004).

Kreowanie i realizacja strategii rozwoju turystyki wynika najczęściej z potrzeb skutecznego 
zarządzania daną przestrzenią przez lokalne władze, co oznacza, że kształtując własną strategię 
rozwoju, należy określić wizję rozwoju turystyki, misję, a także cele. Strategia taka staje się rów-
nież źródłem informacji o funkcjonowaniu lokalnego rynku turystycznego dla przedsiębiorców 
i społeczności lokalnej. Zespół decyzji podejmowanych w jej zakresie obejmuje:

 – określenie kierunku działania danej gminy/powiatu w aspekcie kształtowania lokalnego 
produktu turystycznego;

 – określenie ilościowych i jakościowych celów ekonomicznych (także społecznych) do zre-
alizowania i osiągnięcia (priorytety działania);

 – dobór i właściwe zagospodarowanie zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów, 
w tym misji regionu.
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Strategia rozwoju turystyki jest również identyfikowana jako ważny i niezbędny instrument 
podnoszenia konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych (Rochmińska, Stasiak, 2004, 
s. 15). Według ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategia rozwoju to dokument 
określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dzie-
dzin, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym obszarów metropolitalnych i obszarów funk-
cjonalnych (Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach  prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U.  
2006, nr 227, poz. 1658). Jak wskazuje powyższa ustawa oraz praktyka, strategie rozwoju najczę-
ściej są przygotowywane dla poprawy jakości funkcjonowania i podniesienia konkurencyjności 
jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a w szczególności mogą mieć następują-
cy charakter:

 – strategia rozwoju gminy, powiatu, województwa lub jednostki innego typu;
 – strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, powiatu, województwa lub jednostki 

innego typu;
 – strategia rozwoju turystyki gminy, powiatu, województwa lub jednostki innego typu jako 

strategia funkcjonalna lub sektorowa odnosząca się do kluczowej dziedziny gospodarowa-
nia.

Do opracowywania i wdrażania strategii rozwoju turystyki w szczególności predestynowane 
są jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty), które charakteryzują się następującymi 
cechami:

 – turystyka jest dla nich główną szansą lokalnego rozwoju gospodarczego (gospodarka tury-
styczna, np. z racji posiadanych walorów naturalnych, jest głównym sektorem gospodar-
czym kreującym m.in. miejsca pracy oraz jest głównym eksporterem) lub też następuje na 
danym obszarze reaktywacja funkcji turystycznej;

 – posiadają markowy produkt turystyczny lub też jego elementy, np. unikatowy walor tury-
styczny, kulturowy lub inny, np. gmina leży na terenach chronionych lub w ich pobliżu;

 – analizowany obszar jest traktowany przez turystów jako rodzaj obszarowego produktu tu-
rystycznego;

 – mają z punktu widzenia rozwoju turystyki atrakcyjną lokalizację, np. w pobliżu jakiegoś 
waloru turystycznego, w strefie transgranicznej.

Przygotowanie i później wdrożenie skutecznej i opartej na racjonalnych założeniach strategii 
rozwoju turystyki dla określonej jednostki samorządu terytorialnego nie jest zadaniem łatwym, 
nie można w sposób prosty przyłożyć szablonu i ogólnego przyjętego wzorca strategii. Jest to 
spowodowane tym, że samorządowe jednostki lokalne czy szczebla regionalnego, poddane za-
rządzaniu strategicznemu, mają niejednokrotnie odmienne zasoby rozwojowe, warunki fizjogra-
ficzne i możliwości społeczne. Szczególnie jest to widoczne, gdy opracowuje się strategię rozwoju 
turystyki dla powiatu lub województwa, gdyż im wyższy szczebel zarządzania, tym złożoność 
opracowania takiego dokumentu jest większa, a w związku z tym trudniej określić wspólne cele 
i kierunki rozwoju. Przykładowo, każde województwo składa się z dziesiątek gmin i powiatów, 
które mają inną wcześniejszą historię administracyjną, odmienne walory naturalne, ale i też inną 
strukturę społeczną. To, co może wydawać się wspólne na poziomie centralnym, wcale nie jest 
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tak samo rozumiane na poziomie lokalnym, przez co później powoduje zmniejszoną akceptowal-
ność przygotowanego dokumentu i kwestię identyfikowania się z nim. Jako przykład może po-
służyć sytuacja opracowywania strategii rozwoju turystyki dla powiatu gryfińskiego (Głąbiński, 
Szostak, Zalewski, 2016). Okazało się wówczas, że niełatwo jest wymyślić wspólny cel rozwojowy 
dla wszystkich gmin powiatu, gdyż w poszczególnych gminach widoczna była kulturowa, tury-
styczna, historyczna i administracyjna odmienność. 

Praktyka zatem wskazuje, że najłatwiej przygotować strategię rozwoju turystyki dla gminy 
lub miasta, a więc politycznie i społecznie struktury najbardziej jednorodnej. Przykład powia-
tu gryfińskiego pokazuje, że przygotowując nową strategię rozwoju turystyki dla tegoż powia-
tu, należało uwzględnić m.in. różnorodność i zróżnicowanie przestrzenne  walorów naturalnych 
i antropogenicznych na badanym obszarze lub też odmienność zapisów w stosunku do turystyki 
w poszczególnych strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, składających się na całość 
funkcjonalną powiatu. Okazało się również, że inna była historia rozwoju poszczególnych gmin, 
odmienna miniona przynależność administracyjna, inne są też związki przestrzenne i ciążenia 
społeczno-gospodarcze itp. W związku z powyższym nasuwa się wniosek, że nie istnieje jedna 
wzorcowa, szczegółowa procedura planowania rozwoju strategicznego.

Podsumowanie
O skuteczności wdrażania strategii rozwoju turystyki na różnych poziomach zarządzania 

przestrzenią turystyczną decyduje wiele czynników. Strategia jest przygotowywana przez ludzi 
i dla ludzi, choć nie zawsze dla tych, których ona dotyczy. Częstym problemem, z którym można 
się spotkać przy opracowywaniu kolejnej strategii na następny okres, jest próba odpowiedzi sobie 
na pytanie, dlaczego poprzednia strategia nie została zrealizowana w takim zakresie, w jakim 
chcieli decydenci zlecający opracowanie takiego dokumentu. Specjaliści podkreślają, że jest wiele 
powodów nieskuteczności wdrażania strategii, mimo że pojęcie to jest różnie rozumiane. Często 
dla zlecających jej opracowanie nie zawsze najważniejszym elementem jest jej praktyczna imple-
mentacja, ale przede wszystkim istotne staje się to, że JST taki dokument posiada i dzięki niemu 
może pozyskiwać środki zewnętrzne (np. unijne) na rozwój. Na etapie jej opracowania występu-
je niewielka partycypacja społeczna, a zleceniodawcom i opracowującym strategię nie zależy na 
tym, aby w jej przygotowaniu uczestniczyli np. mieszkańcy czy przedsiębiorcy. Przyczyną jest 
świadomość, że udział przedstawicieli lokalnej społeczności mógłby ograniczać swobodę działań 
administracji i wymuszać działania zgodne z oczekiwaniami społecznymi, a te zdecydowanie są 
trudniejsze w realizacji. Najczęściej jest jednak tak, że w danej społeczności lokalnej niewiele jest 
osób, które uczestniczyły w przygotowaniu strategii (nawet poprzez jakąkolwiek formę partycy-
pacji społecznej), czytały ją czy też znają jej ogólne założenia. Cele strategii rozwoju turystyki 
dla beneficjentów lokalnych mają często charakter zbyt abstrakcyjny i ogólny, przez co nie budzą 
zainteresowania mieszkańców i przedsiębiorców ani też działaczy organizacji pozarządowych. 
Ponadto treść zapisów strategii napisana jest językiem specjalistycznym, a nawet żargonem, za-
zwyczaj trudno zrozumiałym dla osób spoza ścisłego grona przygotowujących te dokumenty.
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Widoczny jest również brak właściwego przepływu informacji (w tym zwrotnej) między de-
cydentami i podmiotami opracowującymi strategię a podmiotami lokalnej gospodarki turystycz-
nej, których ta strategia powinna dotyczyć. Autorzy przygotowujący strategię najczęściej korzysta-
ją ze źródeł informacji innych niż lokalne i nie znają miejscowych uwarunkowań przyrodniczych 
i społeczno-ekonomicznych. Stąd pojawiają się błędy, które wychwytują czytający i analizujący 
dokument odbiorcy lokalni. Dla nich ważne są szczegóły, które nie mają może istotnego znaczenia 
w dokumencie strategicznym charakteryzującym się dużym poziomem ogólności. Te zauważone 
nieścisłości podważają wartość dokumentu w oczach przedstawicieli lokalnej społeczności.

Większość strategii rozwoju turystyki opracowywanych na poziomie województwa czy po-
wiatu nie ma lokalnych „kotwic”. Strategie te nie uwzględniają lokalnych strategii i ich aktualnej 
zawartości, m.in. danych dotyczących walorów lub innych zasobów, które są ważne z lokalnego 
punktu widzenia. Na wyższym poziomie planowania mogą one mieć mniejsze znaczenie lub inne 
zastosowanie. Ta niekompatybilność dokumentów strategicznych występuje nie tylko w układzie 
pionowym, ale również poziomym, zwłaszcza w przypadku, gdy np. w dwóch gminach występują 
te same walory o charakterze naturalnym. Można wtedy zauważyć odmienne pomysły na sposób 
ich zagospodarowania. To z kolei powoduje duże utrudnienia we współpracy, pozyskaniu środków 
zewnętrznych na zagospodarowanie oraz opracowaniu wspólnych projektów turystycznych, które 
przyniosłyby korzyści rozwojowe dla obu wspólnot mieszkańców. Zdarzają się przypadki, że dwie 
gminy z tego samego powiatu miały te same strategie co do treści, ale dotyczyły innych lat i zmie-
nione były odpowiednie nazwy własne (Głąbiński, Szostak, Zalewski, 2016). Ogólnie rzecz biorąc, 
takie podejście powoduje, że działania proturystyczne najczęściej są ograniczone do obszaru danej 
gminy i swoim oddziaływaniem nie wychodzą poza nią. Wynika to ze źle pojmowanej konkurencji 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i prowadzi do sytuacji mało efektywnego wyko-
rzystania istniejących zasobów przyrodniczych, dla których granice administracyjne nie istnieją. 
Tak też te walory postrzegają turyści, dla których przynależność terytorialna nie ma większego 
znaczenia.

Przy opracowywaniu celów nadrzędnych i operacyjnych odnoszących się do całego regionu 
nie uwzględnia się często celów lokalnych i odwrotnie. Władze lokalne i regionalne niestety nie 
zawsze uwzględniają to, że cele nadrzędne powinny uwzględniać cele lokalne, a dzięki właściwie 
opracowanej i wdrożonej strategii lokalni odbiorcy powinni mieć świadomość, że lokalne cele 
mają szanse na wdrożenie jedynie dzięki strategii regionalnej bądź dotyczącej zagadnień ogólnych. 
Niestety w takich sytuacjach często pojawia się wyraźny dysonans: cele lokalne sobie i cele ogólne 
sobie. Widoczny jest brak wspólnego ukierunkowania różnych celów. Decydenci na szczeblu regio-
nalnym nie widzą potrzeby uwzględniania celów lokalnych przy opracowywaniu celów ogólnych, 
co prowadzi do braku weryfikacji założeń, czy ogólne kierunki rozwoju da się zrealizować na 
poziomie lokalnym. Niektóre lokalne działania, które mogłyby być wspólne, są postrzegane jako 
rozbieżne. Wspólny walor i płynące z jego eksploatacji korzyści zazwyczaj są widziane i interpre-
towane inaczej przez różnych potencjalnych beneficjentów funkcjonujących (np. konsumujących, 
produkujących, świadczących usługi turystyczne lub żyjących obok) na poziomie lokalnym.  Tego 
z kolei nie uwzględnia się na poziomie ogólnym i konkluduje się stwierdzeniem: „strategia ma 
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służyć nam jako przedstawicielom organu odpowiedzialnego za jej wdrożenie, a nie lokalnym 
odbiorcom”.

Strategia jako narzędzie zarządzania turystyką na różnych poziomach pełni rozbieżne funkcje 
– inne dla tych, którzy ją tworzą i wdrażają, a inne dla tych, którzy powinni ją wdrażać na pozio-
mie lokalnym i korzystać z jej efektów. Opracowujący koncepcję jej funkcjonowania, a później 
zlecający jej opracowanie sami starają się ją wdrażać. Stoją oni na stanowisku, że wdrażanie to 
sposób na pozyskanie środków zewnętrznych, którymi można finansować rozwój infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej. Odbiorcy strategii na poziomie lokalnym widzą w strategii rodzaj 
narzędzia, które pozwoliłoby skutecznie i efektywnie implementować przede wszystkim środki 
własne. Traktują strategię jako narzędzie inwestowania własnych środków finansowych, a jeśli 
nadarzy się okazja pozyskania funduszy zewnętrznych, to strategia powinna ułatwić ich absorb-
cję. Stąd można wyciągnąć wniosek, że im więcej lokalnych postulatów w strategii ogólnej, tym 
lepiej. Gdy tych postulatów jest mało lub wcale nie zostały uwzględnione, tym bardziej strategia na 
poziomie lokalnym jest ogólnikowa i postrzegana jest jako coś, co nie dotyczy lokalnego rozwoju 
i nie pozwala skutecznie rozwiązać lokalnych problemów.

Na koniec można stwierdzić, że jednym z najważniejszych problemów we wdrażaniu doku-
mentów strategicznych jest brak konsultacji ich założeń oraz końcowego dokumentu z lokalnymi 
odbiorcami na wszystkich etapach jego opracowywania. Jeśli strategia wskazuje określone kie-
runki rozwoju ogólnego i nie mają one przełożenia na poziom lokalny, a ponadto nie mają waloru 
wykonalności, to taki dokument nie jest nikomu potrzebny, oczywiście oprócz tych, którzy zlecili 
jego przygotowanie. W skrajnej sytuacji jest postrzegany wyłącznie jako dokument zalegający na 
półce w danym urzędzie, który oceniany jest w następujący sposób: „Ja go nie przygotowywałem, 
nie miałem udziału w jego opracowywaniu i nie uwzględnia on moich lokalnych potrzeb”.
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Streszczenie  Współczesny rynek turystyczny znajduje się w trwałym procesie zmian strukturalnych. 
Dotyczy to zarówno zmian w strukturze podaży, jak również obejmuje kwestie dotyczą-
ce tendencji zmian w popycie turystycznym. Oprócz procesów podażowych i popyto-
wych zmiany dotyczą także roli państwa na rynku turystycznym poprzez działania in-
stytucjonalne i instrumentalne związane z zakresem prowadzonej polityki turystycznej. 
Wyjściowym wyznacznikiem polityki turystycznej jest przyjęta jej metoda, określana 
także mianem modelu polityki.

   W artykule przedstawiono ogólne założenia teoretyczne dotyczące polityki turystycznej. 
Wskazano na praktyczny model polityki turystycznej w Polsce i Unii Europejskiej, którą 
jest deregulacja. Przedstawiono pogłębioną deregulację jako proponowany model polity-
ki turystycznej.

   Celem opracowania jest dokonanie oceny aktualnego modelu polityki turystycznej 
w Polsce na tle rozwiązań Unii Europejskiej, wraz ze wskazaniem kierunków jej zmian. 
Podjęte zagadnienia mają charakter diagnostyczny i koncepcyjny Zakres wykorzysta-
nych metod obejmuje: studia literaturowe, operacje logiczne, analizę porównawczą, me-
tody heurystyczne. Wyniki mogą być wykorzystane do kształtowaniu polityki turystycz-
nej w Polsce przez kompetentne podmioty: centralne, regionalne i lokalne, w długim 
i krótkim okresie.

Wprowadzenie
Współczesny rynek turystyczny znajduje się w trwałym procesie zmian strukturalnych. 

Dotyczy to zarówno zmian w strukturze podaży, jak również obejmuje kwestie związane z ten-
dencjami zmian w popycie turystycznym. Oprócz procesów podażowych i popytowych zmiany  
dotyczą także roli państwa na rynku turystycznym poprzez działania instytucjonalne i instru-
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mentalne związane z zakresem prowadzonej polityki turystycznej. Wyjściowym wyznacznikiem 
polityki turystycznej jest jej przyjęta metoda, określana także mianem modelu polityki.

Celem opracowania jest dokonanie oceny aktualnego modelu polityki turystycznej w Polsce 
na tle rozwiązań Unii Europejskiej, wraz ze wskazaniem kierunków jej zmian. Podjęte zagadnie-
nia mają charakter diagnostyczny i koncepcyjny. Zakres wykorzystanych metod obejmuje studia 
literaturowe, operacje logiczne, analizę porównawczą, metody heurystyczne. Wyniki mogą być 
wykorzystane do kształtowania polityki turystycznej w Polsce przez kompetentne podmioty: cen-
tralne, regionalne i lokalne, w długim i krótkim okresie.

Istota i struktura polityki turystycznej
Wyjściowym problemem jest zinterpretowanie istoty polityki społeczno-ekonomicznej. Jest 

to termin wprowadzony w celu podkreślenia konieczności połączenia społecznych oraz gospo-
darczych celów i przesłanek ingerencji organów państwa w gospodarkę (Winiarski, 2006, s. 18). 
Państwo w ramach realizowanej polityki gospodarczej ma możliwość kształtowania warunków, 
w tym m.in. norm prawnych prowadzących do zrównoważonego rozwoju całej gospodarki narodo-
wej lub też poszczególnych jej sektorów. Tym samym można stwierdzić, iż polityka gospodarcza 
wpływa na funkcjonowanie systemu ekonomicznego państwa, będącego kompleksem organizacji, 
gospodarstw domowych oraz jednostek działających według określonych zasad, bodźców, naka-
zów i zakazów, w dziedzinie produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji dóbr rzeczowych i usług 
(Kowalik, 2000, s. 12). Współcześnie utrwalają się silne związki pomiędzy polityką społeczną 
i gospodarczą (Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny, 2006, s. 25). 

Polityką turystyczną jest działalność państwa i jego organów polegająca na określaniu celów 
gospodarczych i społecznych dotyczących turystyki, a także dobór odpowiednich instrumentów 
potrzebnych do ich realizacji, prowadzących w efekcie do kształtowania struktury rynku tury-
stycznego, zarówno po stronie podaży turystycznej, jak i popytu turystycznego oraz w relacjach 
podaż–popyt. Głównym zadaniem polityki turystycznej jest kształtowanie optymalnych wielkości 
i struktury ruchu turystycznego na podstawie znajomości praw ekonomicznych w zakresie funk-
cjonowania gospodarki turystycznej oraz koordynowanie rozwoju turystyki z innymi obszarami 
gospodarki narodowej. 

Strukturę polityki turystycznej tworzą:
1. Podmioty polityki – organy państwa realizujące politykę.
2. Adresaci polityki – przedsiębiorcy oraz destynacje turystyczne wraz z ich ofertami, a także 

konsumenci turystyczni.
3. Metody polityki.
4. Instrumenty polityki (Panasiuk, 2011, s. 306–307).
Podstawowym zadaniem dla podmiotów polityki turystycznej jest określenie koniecznych ob-

szarów rynku turystycznego, w których niezbędna jest ingerencja państwa wraz z określeniem in-
strumentów, które będą stosowane w ramach tej ingerencji (Szpringer, 1994, s. 13–19).  Realizacja 
polityki turystycznej przez kompetentne organy państwa wymaga określenia instrumentów, które 
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będą egzekwowały zachowania poszczególnych uczestników rynku, a zwłaszcza przedsiębiorstw 
i podmiotów w destynacjach turystycznych, ale także konsumentów (turystów). Instrumenty poli-
tyki turystycznej można sklasyfikować w dwóch podstawowych grupach: 

 – ogólnej polityki państwa (np. pobudzanie funkcjonowania sektora usługowego, działania 
w zakresie rozwoju regionalnego, kształtowanie współpracy transgranicznej, elastyczne 
systemy podatkowe),

 – specjalistyczne, tj. dotyczące regulacji prawnych rynku turystycznego (np. ustawodaw-
stwo, przepisy administracyjne dotyczące bazy noclegowej, regulacje dostępu dla podmio-
tów rynku biur podróży, zasad odbywania podróży zagranicznych).

W ujęciu rodzajowym należy wymienić następujące grupy instrumentów: ekonomiczne, 
prawne, administracyjne, organizacyjne, informacyjne, moralne. Zakres oraz siła ich wykorzysty-
wania decyduje o stosowanym przez państwo modelu polityki turystycznej. 

Modele polityki turystycznej
Podstawą struktury polityki społeczno-gospodarczej, w tym także turystycznej, jest jej układ 

modelowy, czyli inaczej metoda stosowanej polityki. Realizacja polityki opiera się na doborze od-
powiednich instrumentów, wynikających z przyjętego modelu, które prowadzą do realizacji celów.  

Do dwóch podstawowych metod polityki społeczno-gospodarczej należą: liberalizm (polega-
jący na braku lub znacznym ograniczeniu ingerencji państwa w procesy gospodarcze, obejmujący 
niemal wyłącznie instrumenty ekonomiczne – tj. parametry) oraz interwencjonizm (polegający na 
wykorzystaniu instrumentów nakazowych w sterowaniu procesami funkcjonowania i rozwoju go-
spodarki narodowej). Współcześnie w praktyce gospodarczej oba modele w klasycznie rozumianej 
(teoretycznie określonej) postaci nie są wykorzystywane. Organy państwa wpływają na stosunki 
rynkowe za pośrednictwem modelu mieszanego. W rozwiniętych i rozwijających się gospodarkach 
rynkowych wykorzystywany jest model polegający na osłabianiu roli państwa w procesach go-
spodarczych, w ramach którego obserwowany jest proces ograniczania narzędzi nakazowych (in-
terwencjonizmu) na rzecz stosowania narzędzi parametrycznych (liberalizm). Model ten przyjęto 
określać jako deregulację (McGuigan, Moyer, Harris, 2008, s. 610–611). Stosowanie tego modelu 
jest charakterystyczne m.in. dla polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej oraz poszcze-
gólnych krajów członkowskich, w tym Polski. Przyjęcie deregulacji jako metody oddziaływania 
organów państwa (podmiotów polityki) na rynek w strukturze podmiotowej (oferenci i konsumen-
ci) i przedmiotowej (podaż, popyt, cena, jakość) ma charakter procesowy, postępujący i ciągły. 
Prowadzi to do sytuacji, w której rola państwa w procesach rynkowych jest ograniczana, tak aby 
docelowo mogła dotyczyć wyłącznie najistotniejszych elementów i procesów jego funkcjonowania. 

Współcześnie polityka turystyczna, w tym europejska, przyjmuje formułę modelu miesza-
nego. Skonkretyzowaniem przyjęcia przez państwo konkretnego modelu polityki są instrumenty 
polityki turystycznej, stosowane przez kompetentne podmioty polityki i podporządkowane celom 
jej prowadzenia (Panasiuk, 2014, s. 96–101).  W praktyce polityki turystycznej wykorzystywany 
jest zatem model deregulacji, będący formą ograniczania roli państwa w gospodarce, polegający 
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głównie na zmniejszaniu udziału restrykcyjnych (administracyjnych) narzędzi polityki na rzecz 
narzędzi o charakterze parametrycznym (głównie ekonomicznych, informacyjnych). Za wymierny 
przejaw deregulacji uznać należałoby zmniejszenie liczby uregulowań, a głównie liczby aktów 
prawnych, ograniczających swobodę gospodarowania. 

Unia Europejska pozostawia sprawy polityki turystycznej generalnie rządom państw człon-
kowskich, wyznaczając jednak krajom członkowskim strukturę systemu zarządzania turystyką 
w poszczególnych krajach. Przejawia się to wyodrębnieniem wśród podmiotów polityki turystycz-
nej Narodowych Administracji Turystycznych (NTA) oraz Narodowych Organizacji Turystycznych 
(NTO), mających skonkretyzowane kompetencje. Struktura podmiotów polityki w poszczególnych 
krajach jest często nadmiernie rozbudowana, zarówno w ujęciu pionowym (szczeblowym), jak 
i poziomym, tym samym składa się z wielu centrów decyzyjnych, co powoduje często powielanie 
kompetencji. 

Kierunki zmian w modelu polityki turystycznej
Wyjściowym problemem jest kwestia miejsca państwa i jego organów – poprzez ocenę  

sytuacji, czy na rynku turystycznym rola organów państwa powinna się wzmacniać, stabilizować, 
czy ograniczać. Podążając za współczesnymi rozwiązaniami polityki społeczno-gospodarczej, ma-
jąc także na względzie system polityki w krajach Unii Europejskiej, jak już wcześniej stwierdzo-
no, właściwym kierunkiem jest ograniczanie roli państwa na rynku, tj. dążenie do liberalizacji. 
Procesy liberalizacji są zakłócane sytuacjami kryzysowymi, co jest obserwowane w gospodarce 
światowej po 2008 r. Gospodarka turystyczna jako składowa gospodarki nie jest jej strategiczną 
branżą, wymagającą szczególnej ochrony bądź wsparcia. Odpowiada jednak za znaczący udział 
w tworzeniu produktu krajowego brutto i decyduje o zatrudnieniu, a także przychodach do budżetu 
państwa i budżetów lokalnych, kształtuje także poziom jakości życia części społeczeństwa. W pol-
skim systemie polityki turystycznej, choć jej system jest bardzo rozbudowany, zarówno instytucjo-
nalnie, jak i instrumentalnie, brak jest jednoznacznego zrozumienia władz publicznych (zwłaszcza 
szczebla centralnego) dla miejsca gospodarki turystycznej w strukturze całej gospodarki naro-
dowej. Tak więc zarówno poprzez kryteria strategiczne, jak i taktyczne oraz operacyjne rynek 
turystyczny nie jest traktowany w pełnym systemie polityki społeczno-ekonomicznej jako istotny 
element. Stąd można stwierdzić, że właściwym kierunkiem kształtowania wpływu państwa na 
rynek turystyczny, zapewniającym jego stabilny i ciągły rozwój, powinno być ograniczanie roli 
państwa na rynku.

Dokonując systematyzacji zagadnień dotyczących systemu polityki turystycznej i jej wpływu 
na strukturę rynku turystycznego, należy się odnieść kolejno do zagadnień, które stanowią logicz-
ny układ, tj.:

 – modelu polityki turystycznej wraz z uwzględnieniem relacji wewnętrznej polityki tury-
stycznej z systemem polityki turystycznej Unii Europejskiej,

 – układu podmiotów polityki turystycznej,
 – instrumentarium polityki turystycznej.
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Właściwym modelem polityki turystycznej jest deregulacja. Deregulację należy traktować 
w ujęciu procesowym jako aktywność państwa zmierzającą do ograniczania barier rynkowych dla 
uczestników strony podażowej i popytowej rynku turystycznego, wraz z koniecznością zabezpie-
czenia podstawowych rozwiązań chroniących rynek turystyczny, tj. konkurencji i ochrony praw 
konsumenta. 

Wybór szczegółowego modelu polityki turystycznej leży w gestii władz wewnątrzkrajowych. 
Unia Europejska wpływa nań w stosunkowo wąskim zakresie, ponadto kształtuje swój wpływ na 
rynek turystyczny, pozostawiając większość kompetencji na tym rynku rządom krajów członkow-
skich. Koncepcja polityki turystycznej na poziomie kraju powinna jednak być zgodna z ogólnym 
systemem polityki społeczno-gospodarczej. Od roku 1997, tj. od uchwalenia ustawy o usługach tu-
rystycznych, obserwowane są procesy deregulacji rynku, mimo że w pewnych obszarach rozwią-
zania prawne uściślają kompetencje państwa w najbardziej newralgicznych obszarach funkcjono-
wania rynku turystycznego. Taki sposób polityki można określić mianem pogłębionej deregulacji. 
Aspekt „pogłębionej” deregulacji należałoby rozumieć w dwóch następujących ujęciach (rys. 1):

 – jako kontynuowanie drogi przechodzenia państwa od ingerencji do rozwiązań liberalnych 
na rynku turystycznym, tj. ograniczania instrumentów dyrektywnych na rzecz parame-
trycznych, a w przypadku instrumentów parametrycznych większe ich uelastycznienie lub 
zaniechanie ich stosowania; 

 – jako uszczegóławianie niektórych rozwiązań związanych ze stosowaniem instrumentów 
polityki turystycznej, służących rzeczywistemu egzekwowaniu najistotniejszych celów 
wynikających z roli państwa w gospodarce, co należy uznać za gwarancje roli państwa na 
rynku turystycznym.
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Rysunek 1. Relacje polityki turystycznej z podażą i popytem turystycznym w modelu pogłębionej deregulacji

Źródło: badania własne.

W pierwszym z wymienionych aspektów pogłębiona deregulacja powinna polegać na pozo-
stawieniu udziału państwa tylko w obszarach, gdzie jest to niezbędne. Ostatecznie w niektórych 
obszarach powinna nastąpić zupełna rezygnacja z regulacji, np. w zakresie:

 – wykonywania zawodów turystycznych (pilota wycieczek i przewodnika turystycznego) 
(Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów…), 

 – wymagań dotyczących zaszeregowania i kategoryzacji obiektów hotelarskich, 
 – prowadzenia ewidencji podmiotów organizacji turystyki i pośrednictwa sprzedaży usług 

turystycznych.
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Kompetencje w tym zakresie można pozostawić organizacjom branżowym w turystyce, 
a przede wszystkim podmiotom samorządu gospodarczego. Podmioty tego typu w wielu krajach 
europejskich z większą skutecznością wpływają na funkcjonowanie rynków branżowych, a zwłasz-
cza na rzetelność usługodawców, a także wizerunek całej branży w stosunku do konsumentów. 

W drugim z wymienionych aspektów obowiązkowy zakres aktywności państwa na rynku 
turystycznym powinien gwarantować trwałość roli państwa na rynku turystycznym. Szczegółową 
ingerencją, niewchodzącą jednak w zakres bezpośrednich relacji rynkowych pomiędzy uczestni-
kami rynku, powinny być objęte kwestie:

a) w zakresie podaży:
 – ochrony konkurencji na wewnętrznym rynku turystycznym,
 – wsparcia konkurencji rynku krajowego wobec rynków europejskiego i międzynarodowe-

go,
 – wsparcia funkcjonowania przedsiębiorstw i destynacji turystycznych za pośrednictwem 

działań publicznych, w tym udziału podmiotów rynku turystycznego w możliwościach 
korzystania ze środków Unii Europejskiej, 

 – promocja destynacji turystycznych;
b) w zakresie popytu – działania w zakresie aktywizacji turystyki społecznej (socjalnej), 

współfinansowanej przez podmioty publiczne;
c) w zakresie relacji podaż i popyt turystyczny – ochrona praw i pozycji rynkowej konsumen-

tów poprzez stosowanie wobec podmiotów rynku organizacji turystyki i pośrednictwa sprzedaży 
obowiązkowych:

 – gwarancji bankowych,
 – ubezpieczeń,
 – funduszy gwarancyjnych.

Pełna liberalizacja rynku byłaby znaczącym zagrożeniem dla pozycji:
 – konsumenta na rynku turystycznym, 
 – małych podmiotów turystycznych, stanowiących największy udział ilościowy w struktu-

rze rynku turystycznego, w stosunku do potentatów rynkowych działających  w wymiarze 
globalnym.

Z obserwacji struktury podmiotów polityki turystycznej wynika, że ich liczebność ograni-
cza skuteczność prowadzenia działań związanych z wpływem na procesy rynku turystycznego. 
Podstawowym problemem jest tu brak koordynacji działań między podmiotami usytuowanymi 
w rozbudowanej strukturze szczeblowej, posiadającymi w swoich kompetencjach szeroki, szcze-
gółowy i stale rozbudowujący się zakres instrumentów. Wpływa to zatem na trudność oceny ze 
strony adresatów polityki, które działania organów publicznych są bardziej istotne, a które drugo-
rzędne. Jednym z podstawowych celów restrukturyzacji systemu polityki turystycznej powinno 
być dążenie do uproszczenia jej struktur, co powinno ułatwić rozwój i prowadzić do większej 
swobody funkcjonowania rynku turystycznego. W ramach prowadzonych działań deregulacyjnych 
należałoby rozważyć dążenie do uproszczenia struktury podmiotów polityki turystycznej, z wy-
łączeniem organów międzynarodowych i europejskich, których funkcjonowanie jest generalnie 
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niezależne od organów wewnątrzkrajowych, a kompetencje mają charakter ramowy, dotyczący 
głównie aspektów współpracy, statystyki turystycznej i oddziaływania na rozwój rynku turystycz-
nego, z podkreśleniem aspektów liberalizacji i ochrony konsumentów. 

Propozycje zmian w stosowanym modelu polityki turystycznej
W wewnątrzkrajowym systemie podmiotów polityki turystycznej należy dążyć do ogranicza-

nia wieloszczeblowości oraz wzmocnienia zadań koordynacyjnych części organów (tab. 1):
1. Na szczeblu centralnym zadania w zakresie kompleksowo rozumianej (wielosektorowej 

i wieloresortowej) rządowej polityki turystycznej powinny być koordynowane przez 
ministra właściwego do spraw turystyki (tj. Narodową Administrację Turystyczną). 
Kompetencje Narodowej Organizacji Turystycznej powinny mieć wymiar wyłącznie 
wykonawczy, wraz z podkreśleniem konieczności podejmowania kooperacji pomiędzy 
podmiotami regionalnymi i lokalnymi, w zakresie dotychczas realizowanych zadań. Takie 
rozstrzygnięcie byłoby usankcjonowaniem dotychczasowej struktury działań. Nie miałoby 
prowadzić to do centralizacji uprawnień. Należałoby jednak rozważyć, mając na względzie 
skuteczność prowadzonych działań regulacyjnych na tym szczeblu, przeniesienie 
uprawnień w zakresie opracowywania długoletnich strategii marketingowych dotyczących 
turystyki z NTO do NTA.

2. Na szczeblu regionalnym zadania w zakresie kompleksowo rozumianej polityki 
turystycznej należy powierzyć urzędom marszałkowskim, które powinny koordynować 
zadania podmiotów na tym szczeblu i w porozumieniu ze szczeblem lokalnym. Regionalne 
organizacje turystyczne, podobnie jak NTO, powinny być organizacjami wykonawczymi, 
realizującymi zadania na rzecz samorządu regionalnego oraz podmiotów strony podażowej 
regionalnego rynku turystycznego. 

3. Na szczeblu lokalnym wszelkie zadania z zakresu gospodarki turystycznej (kompetencje 
i koordynację działań) należy przekazać samorządom gminnym. Tym samym samorząd 
powiatowy powinien przekazać swoje zadania z zakresu turystyki tym samorządom. 
Lokalne organizacje turystyczne realizowałyby swoje zadania wykonawcze na rzecz 
lokalnej gospodarki turystycznej oraz uczestników strony podażowej lokalnego rynku 
turystycznego.

Tabela 1. Proponowany podział kompetencji wewnątrzkrajowej polityki turystycznej w układzie szczeblowym

Szczebel polityki 
turystycznej

Koordynatorzy polityki turystycznej  
na danym szczeblu

Inne podmioty realizujące zadania 
z zakresu polityki turystycznej

1 2 3

centralny minister właściwy ds. turystyki (NTA)

 – organy ustawodawcze
 – inne resorty (ministerstwa) w rządzie 
 – Narodowa Organizacja Turystyczna
 – podmioty krajowego samorządu gospodarczego
 – pozostałe podmioty realizujące działania wspomagające 

w zakresie polityki turystycznej na poziomie krajowym
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1 2 3

regionalny samorząd regionalny

 – regionalne organizacje turystyczne
 – podmioty regionalnego samorządu gospodarczego
 – pozostałe podmioty realizujące działania wspomagające 

w zakresie polityki turystycznej na poziomie regionalnym

lokalny samorząd lokalny (gminny)

 – lokalne organizacje turystyczne
 – podmioty lokalnego (gminnego) samorządu gospodarczego
 – pozostałe podmioty realizujące działania wspomagające 

w zakresie polityki turystycznej na poziomie lokalnym

Źródło: badania własne.

Zaproponowane rozwiązanie generalnie sankcjonuje obowiązujący układ kompetencji, ale 
podkreśla zwłaszcza konieczność koordynacji działań między podmiotami na jedynym szczeblu 
i w układzie hierarchicznym. Ponadto układ ten powinien prowadzić do ograniczenia powstawania 
różnych instytucji o charakterze quasi-podmiotów polityki turystycznej. Podmioty te podejmują 
koordynację części zadań w danej branży lub szerzej – na lokalnym, regionalnym, transgranicz-
nym (euroregionalnym), a nawet krajowym rynku turystycznym, przejmując część zadań pod-
miotów polityki. Często działalność tych podmiotów jest krótkotrwała, tworzona dla osiągnięcia 
pojedynczych celów, nie zapewniając trwałości ich realizacji.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych rozważań należy stwierdzić, że konieczne jest uporząd-

kowanie struktury podmiotowej i kompetencyjnej polityki turystycznej. Rodzi to jednak pewien 
dylemat, który jest związany być może z centralizacją części uprawnień. Wydaje się jednak, że 
na szczeblu krajowym wyodrębnienie w strukturze podmiotów polityki turystycznej jednostek 
zajmujących się koordynacją działań oraz dalsza działalność pozostałych podmiotów nie niesie 
za sobą bezpośrednich zagrożeń centralizacyjnych. Rozwiązania takie miałyby przede wszystkim 
prowadzić do usprawnienia systemu polityki turystycznej, tym samym ograniczania zadań, które 
są realizowane przez różne podmioty, ograniczania powstawania konkurencji pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami polityki turystycznej, a następnie wspierania rozwoju rynku turystyczne-
go. Pogłębianie deregulacji powinno prowadzić do dalszej liberalizacji rynku, przy zachowaniu 
wzmocnionej roli państwa we wskazanych obszarach. Mając na względzie strukturalne aspekty 
rozwoju rynku turystycznego, istotnymi kwestiami, do których należy się odnieść w doskonaleniu 
polityki turystycznej, są: 

a) w zakresie podaży:
 – dostrzeganie miejsca gospodarki turystycznej w strukturze gospodarki narodowej, zapew-

nienie środków publicznych na rozwój infrastruktury turystycznej i promocji turystycznej,
 – wspieranie kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwa-

mi turystycznymi i destynacjami turystycznymi),
 – dalszy dostęp podmiotów gospodarki turystycznej do środków strukturalnych Unii 

Europejskiej, 
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 – oddziaływanie na rozwój struktury ofertowej na rynku turystycznym (zakres asortymen-
towy, dywersyfikacja cenowa i jakościowa oferty); 

b) w zakresie popytu: 
 – oddziaływanie na powszechny dostęp do turystyki wszystkich grup społecznych,
 – oddziaływanie na wzrost turystyki wewnątrzkrajowej, 
 – oddziaływanie na wzrost ruchu turystycznego zagranicznego przyjazdowego,
 – poszukiwanie rozwiązań ograniczania masowego ruchu turystycznego w szczególnie za-

tłoczonych destynacjach lokalnych, 
 – rozwój finansowania w ramach turystyki społecznej (socjalnej).

Ponadto istotną kwestią pozostanie problem relacji polityki turystycznej krajowej z polity-
ką Unii Europejskiej, w tym także w zakresie wdrażania tzw. nowej dyrektywy (Dyrektywa…). 
Dążenia Unii Europejskiej do wykreowania jednolitego modelu polityki turystycznej dla krajów 
członkowskich mogą utrudnić rozwój rynku wewnątrzkrajowego. Zróżnicowanie rozwoju gospo-
darki turystycznej pomiędzy krajami członkowskimi jest na tyle znaczące, że trudno będzie wy-
pracować model, który zapewni wszystkim krajom korzystne rozwiązania. 

Literatura
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycz-

nych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 326/1.

Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.). (2007). Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kowalik, T. (2000). Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
McGuigan, R.J., Moyer, R.Ch, deB. Harris, H. (2008). Managerial economics: Applications, strategy, and tactics. South-

-Western, Mason.
Panasiuk, A. (red.). (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
Szpringer, W. (1994). Dostosowania strukturalne w gospodarce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829).
Winiarski, B. (red.). (2006). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 



41Teoretyczne problemy rozwoju turystyki

Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej

THE CONTEMPORARY MODEL OR TOURISM POLICY

Keywords  tourism policy, policy model, regulation, deregulation

Abstract The contemporary tourism market is in a continuous process of structural change. This applies 
to changes in the structure of supply, as well as covers issues relating to trends in tourist demand 
tourist. In addition to the processes of supply and demand changes concern the role of the state on the 
tourism market, through institutional measures and instrumental related to the scope of the tourism 
policy. The output indicator of tourism policy is adopted the method, also referred to as model policy.

  The article presents a general theoretical assumptions tourism policy. Characterized models of 
tourism policy. It pointed to the practical recognition of the model tourism policy in Poland and the 
European Union, which is deregulation. It presents an in-depth deregulation as proposed model of 
the tourism policy.

  The aim of the study is to assess the current model of tourism policy in Poland against the background 
of solutions the European Union, together with an indication of its direction changes. Taken issues 
are diagnostic concept and scope of the methods used include: literature studies, logic operations, 
comparative analysis, heuristic methods. The results can be used for shaping tourism policy in 
Poland by the competent bodies: central, regional and local, in the long and short term.

Translated by Aleksander Panasiuk
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Streszczenie  Reklamy towarzyszą nam niemal wszędzie, jednak niektóre miejsca ich ekspozycji wy-
dają się bardziej przez nabywców doceniane. W przeprowadzonych badaniach stwier-
dzono, że konsumenci postrzegają przydatność reklamy usług hotelarskich w różnych 
miejscach w dość zróżnicowany sposób. Za najbardziej przydatne, zdaniem badanych, 
uznano reklamy usług hotelarskich zamieszczane w internecie oraz w katalogach. Za 
przydatnością tych miejsc opowiedziało się aż 80% badanych. Jednocześnie reklama 
w internecie uznana została przez badanych za najlepsze źródło informacji o usługach 
hotelarskich. 

Wprowadzenie
Reklamy towarzyszą nam wszędzie – w domu, w pracy, na ulicach, w środkach komunikacji 

miejskiej, przy przeglądaniu prasy codziennej, występują również w telewizji, jak i na stronach in-
ternetowych. Ich podstawowym celem jest poinformowanie potencjalnego nabywcy o oferowanym 
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produkcie lub usłudze, a przez to uświadomienie niezaspokojonych lub kreowanie nowych potrzeb 
(Sznajder, 1993; Kotler, 2004; Czubała, 2006; Kaznowski, 2008; Jeznach, 2008a; Jeznach, 2008b).

Kall (2004) wskazał na spełnianie przez reklamę, poza jej funkcją informacyjną, wielu innych 
istotnych celów, wśród których dla promocji usługi hotelarskiej znaczenie mogą mieć: zapewnienie 
przedsiębiorstwu i jego produktom i usługom dobrej pozycji na rynku, utrzymanie i wzmacnianie 
pozycji lidera przedsiębiorstwa, pracowanie nad przewagą dotyczącą konkurencyjności, ochrona 
i utrzymanie akceptacji na rynku, dostarczanie informacji uczestnikom rynku, odpowiednia ko-
munikacja z odbiorcami, wzmocnienie marketingu i sprzedaży osobistej, minimalizacja kosztów 
sprzedaży, powodowanie sprzedaży, zatrzymanie obecnych klientów, minimalizacja kosztów po-
średnictwa, uzyskiwanie pozytywnych opinii, odzyskiwanie starych nabywców, promocja korzy-
ści i cech usług oraz wiele innych. 

W celu skutecznego spełnienia funkcji przypisywanych reklamie musi ona przyciągać uwa-
gę, zainteresować konsumenta, wywołać pragnienie oraz skłonić do działania (Holloway, 1997; 
Kotler, 2004). Oznacza to również odpowiednią komunikację z klientem (Wiktor, 2001; Pitrus, 
1999), a w tym odpowiedni dobór miejsca reklamy. 

Ze względu na specyfikę usługi hotelarskiej związaną z jej nietrwałością, nierozdzielnością 
tworzenia i konsumowania, niematerialnością i personalnym charakterem, sezonowością popytu 
i komplementarnością (Milewska i Włodarczyk, 2005; Turkowski, 1993) podjęcie decyzji co do 
miejsca reklamy nastręcza wiele problemów. Postrzeganie miejsca reklamy przez konsumentów 
usługi hotelarskiej będzie pomocne w podjęciu działań promocyjnych. 

Celem niniejszej pracy była ocena przydatności miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej. 

Materiał i metodyka pracy
Badanie własne przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza wywiadu, który 

został umieszczony w internecie na portalu http://www.ankietaplus.pl. Badanie przeprowadzo-
no w sierpniu i wrześniu 2015 r. Objęto nim 150 osób. Jednak w analizach uwzględniono grupę 
140 osób, czyli wyłącznie tych, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie o znajomość reklam 
usług hotelarskich. Badana grupa składała się z 88 kobiet (62,9%) oraz 52 mężczyzn (37,1%). 
Respondenci, którzy zostali poddani badaniu, byli w różnym wieku. Najwięcej było osób w wie-
ku do 25 lat (87, co stanowiło 62%). Następne grupy wiekowe stanowiły osoby do 35. roku życia 
(51, 36%) oraz powyżej 35. roku życia (2, 2%). Badani charakteryzowali się różnym poziomem 
wykształcenia. Najliczniej reprezentowane były osoby z wyższym wykształceniem (58%), zde-
cydowanie mniej było respondentów z wykształceniem średnim (26%), zawodowym (10%) oraz 
podstawowym (6%).

Miejsca reklamy wykorzystywane w promocji usług hotelarskich
Przedsiębiorstwo hotelarskie, aby skutecznie trafiać do odbiorców, planuje kampanie promo-

cyjne. Na podejmowanie i prowadzenie działań promocyjnych przez hotelarzy mają wpływ firmy 
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konkurencyjne działające w tej samej branży lub okolicy. Kampania reklamowa konkurentów gro-
zi utratą osiągniętej pozycji rynkowej (Briggs, 2003).

Reklama może używać wielu różnych środków przekazu (Briggs, 2003; Turkowski, 1993), 
do których zaliczyć możemy m.in. prasę, radio, telewizję, internet, ambient, bilbordy, ale także 
public relations, czyli np. materiały prasowe, wywiady, sponsoring, działalność dobroczynną 
oraz promocję sprzedaży, wśród której wyróżnia się np. pokazy kulinarne, imprezy promocyjne, 
konkursy, telemarketing. Wykorzystanie ich wszystkich w działaniach promocyjnych byłoby jed-
nak zbyt kosztowne i czasochłonne nawet dla największego obiektu hotelarskiego, dlatego należy 
koncentrować się wyłącznie na narzędziach najbardziej efektywnych (Kołakowski, 2013). Poniżej 
uwzględniono tylko te, które zdaniem autorów mogą mieć zastosowanie w promocji usługi hotelar-
skiej i których znaczenie dla konsumenta zweryfikowano w badaniu własnym:

1. Reklama telewizyjna – masowy odbiorca. 
2. Reklama prasowa – popularny środek przekazywania reklam usługi hotelarskiej. Jest 

adresowana do konkretnego profilu  odbiorców, którzy mają dostęp do prasy. By mogła 
być skuteczna, powinna być zamieszczana w adekwatnych miesięcznikach, tygodnikach, 
dziennikach (ogólnokrajowych, lokalnych) lub czasopismach branżowych. (Polak i in., 
2010).

3. Reklama w internecie – nazywana niewyczerpanym źródłem pozyskiwania nowych 
klientów. Charakteryzuje się dużą elastycznością, ma globalny zasięg. Poprzez internet 
można nabyć lub zarezerwować produkt lub usługę, w tym usługę hotelarską. Reklamy 
w wyszukiwarkach są szczególnie użyteczne w poszukiwaniu hotelu (Leśniewska, 2006).

4. Reklama zewnętrzna – nazywana outdoorową, jest wizualną, elektroniczną komunikacją. 
Dostarcza przekaz reklamowy do konkretnych odbiorców. Tablice drogowe i bilbordy są 
reklamą różnych rozmiarów umieszczoną na specjalnych słupach lub budynkach. Plakaty 
docierają do określonego segmentu rynku, charakteryzują się niskim kosztem produkcji 
(Leśniewska, 2006).

5. Reklama w broszurach i na ulotkach – różnego rodzaju foldery reklamowe przeznaczone 
dla przedsiębiorstw i instytucji rezerwujących miejsca w hotelach, np. biur turystycznych, 
touroperatorów, organizatorów konferencji i eventów. 

6. Katalogi – materiały drukowane zawierające opis oferty usługowej, często komplementarnej. 
Dostępne na targach, w biurach podróży, a także jako wkładka do prasy.

7. Inne miejsca – głównie niestandardowe, jak np. reklamy na stojakach rowerowych, na 
środkach komunikacji miejskiej oraz w centrach handlowych. 

Ocena przydatności reklam występujących w usługach hotelarskich
Poproszono respondentów o określenie przydatności wymienionych nośników reklamy w pro-

mocji usługi hotelarskiej. Zaproponowano do oceny bardzo różne miejsca zamieszczanych reklam 
i poproszono badanych o wskazanie tych miejsc, które ich zdaniem są przydatne w promocji usługi 
hotelarskiej. Wyniki oceny zaprezentowano w tabeli 1. 
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Tabela 1. Przydatność miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej

Miejsce reklamy Łączna liczba 
wskazań

Procentowy 
udział

reklama w internecie 112 80

reklama telewizyjna 21 15

reklama w prasie 14 10

bilbordy 91 65

reklamy na stojakach rowerowych 49 35

reklama na środkach komunikacji miejskiej 63 45

reklama w centrach handlowych 84 60

broszury, ulotki 98 70

katalogi 112 80

Źródło: badania własne (N = 140).

Zdaniem respondentów najbardziej przydatnymi miejscami reklamy były internet oraz ka-
talogi (po 112 wskazań, to jest aż 80% badanych). W dalszej kolejności wskazano na reklamę 
w broszurach i ulotkach (70% wskazań) oraz reklamę znajdującą się na bilbordach (65% wskazań). 
Na reklamę usług hotelarskich zamieszczoną w centrach handlowych wskazało aż 84 badanych 
(60%). Wskazanie takiej hierarchii ważności jest specyficzne dla tej grupy badanych, czyli ludzi 
młodych, a badanie było przeprowadzone w internecie. Nie dziwi przeto jego wskazanie jako miej-
sca najbardziej, zdaniem badanych, przydatnego dla reklamy usług hotelarskich. Wskazanie inter-
netu jako ważnego miejsca reklamy potwierdzją również wyniki raportu przedstawionego przez 
IAB „Consumer Journey Online”, przezentującego badanie przeprowadzone w latach 2013–2014, 
z którego wynika, że dla 87% badanych internet był pierwszym źródłem informacji o produktach 
sportowych i turystycznych (wirtualnemedia.pl), do których niewątpliwie należą również usłu-
gi hotelarskie. Internet oraz marketing szeptany uznane zostały także za najskuteczniejsze ka-
nały promocji hotelu przez menedżerów obiektów hotelarskich wyróżnionych godłem „Złotego 
Standardu” (Kołakowski, 2013). 

Wysoka pozycja reklamy w centrach handlowych (4. miejsce według respondentów) wskazuje 
też na upodobania młodych badanych związane ze spędzaniem dużej ilości czasu w tych miejscach.

Zastanawiająca jest najniższa akceptacja reklamy usług hotelarskich w prasie, która dla bada-
nych była na ostatnim miejscu, a wskazał ją zaledwie co dziesiąty biorący udział w badaniu.
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Kobiety najczęściej wskazywały katalogi jako najodpowiedniejsze miejsce na reklamę usługi 
hotelarskiej (74% badanych), a mężczyźni wskazywali internet (96% badanych). Internet, katalogi 
i ulotki były uznane przez badanych mężczyzn za bardzo dobre miejsce reklamy usługi hotelar-
skiej. 
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Najwyżej ocenionymi źródłami informacji o usługach hotelarskich była reklama w interne-
cie (średnia ocena wyniosła 3,7) oraz na bilbordach (średnia ocena wynosi 3,6). Porównanie oce-
ny przydatności różnych miejsc reklamy usługi hotelarskiej z ich jakością jako źródła informacji 
pozwala domniemywać, że zdaniem badanych reklama w internecie jest najbardziej przydatna 
dla promowania usługi hotelarskiej i jest też jednocześnie wskazywana jako najlepsze źródło in-
formacji. Dobrym źródłem informacji według ankietowanych są także reklamy umieszczane na 
stojakach rowerowych oraz reklamy znajdujące się w centrach handlowych. Wskazanie na te miej-
sca reklamy jako odpowiednie źródło informacji związane jest z pozytywną oceną tak zamiesz-
czonych reklam. Reklama na stojaku rowerowym jest z pewnością niestandardowym miejscem 
i dlatego zyskała w ocenie respondentów na znaczeniu. Reklama w centrach handlowych została 
umieszczona na czwartej pozycji pod względem jakości źródła informacji. Wskazuje to na umie-
jętność wykorzystania miejsc częstego przebywania potencjalnych klientów dla prezentacji rekla-
my. Przeprowadzone badania wskazują, że miejsce to jest pozytywnie postrzegane przez nabywcę 
i kojarzone z dobrym źródłem informacji o oferowanych usługach hotelarskich. 

Badani potwierdzili, iż reklama w prasie oraz reklama telewizyjna nie są dobrym źródłem in-
formacji o usługach hotelarskich, podobnie jak wcześniej najniżej ocenili przydatność tych miejsc 
w ich promocji.

Deklarowana zgodność badanych ze stwierdzeniami dotyczącymi reklam usług hotelarskich
Ankietowani zostali poproszeni o wyrażenie opinii pozwalajacej ustalić stopień zgodności 

ze stwierdzeniami na temat znanych im reklam usług hotelarskich. Badani mieli odnieść się do 
dziesięciu stwierdzeń, które dotyczyły reklamy. Stwierdzenia te są wynikiem rozeznania funkcji 
reklamy z punktu widzenia konsumenta. Respondenci mieli dokonać oceny w skali od 1 do 5, gdzie  
1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Wyniki przedstawiono 
jako średnią ważoną z dokonanych ocen na rysunku 3. 
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Najwyższą zgodność ze stwierdzeniami dotyczącymi reklam usług hotelarskich uzyskano dla 
stwierdzeń: „przyciągają uwagę”, „zmuszają do zakupu produktów bądź usług”, „służą konsumen-
towi w podjęciu decyzji” oraz „kuszą i kokietują”. Oceny zgodności badanych dla tych stwierdzeń 
wahały się od 3,7 do 3,5. W zgodności z tymi poglądami odzwierciedla się generalna zasada, że re-
klama powinna zaciekawić odbiorcę, przyciągnąć jego uwagę oraz kusić do określonych zachowań 
rynkowych. Badani byli też zgodni, iż reklama służy konsumentowi w podjęciu decyzji, a więc 
akceptowali jej funkcję informacyjną i uznawali jej użyteczność. Czuli jednak presję reklam, oce-
niając dość wysko przymus tworzony przez reklamę do zakupu reklamowanego produktu. 

Natomiast najmniejsza była zgodność ze stwierdzeniami, że „reklamy rozkazują”, „wpływają 
negatywnie na konsumentów” oraz „powstrzymują od zakupów”. Te negatywne określenia doty-
czące reklam usługi hotelarskiej nie znalazły potwierdzenia w opinii badanych osób.

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że konsumenci postrzegają przydatność 

reklamy usług hotelarskich w różnych miejscach w dość zróżnicowany sposób. Najbardziej przy-
datne zdaniem respondentów były reklamy usług hotelarskich zamieszczane w internecie oraz 
w katalogach. Za przydatnością tych miejsc opowiedziało się aż 80% badanych. Respondenci 
ocenili reklamy usług hotelarskich występujące w broszurach oraz ulotkach jako przydatne (aż 
70% ankietowanych). Najmniej przydatne reklamy zdaniem badanych okazały się te zamieszczane 
w prasie oraz w telewizji.

Badane kobiety za najbardziej przydatne miejsce reklamy usług hotelarskich uznały reklamę 
zamieszczoną w katalogach, natomiast mężczyźni w internecie. 

Wśród źródeł informacji o usługach hotelarskich najwyżej oceniona została reklama w inter-
necie oraz na bilbordach. Reklama zamieszczana w internecie jest najbardziej przydatna zdaniem 
badanych dla promowania usługi hotelarskiej i jest też jednocześnie wskazywana jako najlepsze 
źródło informacji. Warto jednak pamietać, że sposób prezentowanych informacji w wyszukiwar-
kach internetowych i na stronach internetowych hotelarzy musi przykuwać wzrok, co potwierdza-
ją wyniki badania z 2017 r. przeprowadzonego metodą Eye-Tracking, która wskazuje, że prawie 
100% osób zauważyło reklamy sponsorowane – AdWords, 92% osób spojrzało na prawą kolumnę, 
82% osób zauważyło niesponsorowane linki. Jednak im więcej reklam sponsorowanych wyświe-
tlało się na samej górze, tym rzadziej użytkownicy spoglądali na wyniki niesponsorowane i aby je 
dostrzec, potrzebowali więcej czasu (marketinghotelu.pl).

Najwyższą zgodność ze stwierdzeniami dotyczącymi reklam usług hotelarskich uzyskano dla 
stwierdzeń: „przyciągają uwagę”, „zmuszają do zakupu produktów bądź usług”, „służą konsumen-
towi w podjęciu decyzji”. Zgodność z tymi poglądami wskazuje na to, iż reklamy usług hotelar-
skich są ciekawe, przyciągają uwagę oraz kuszą do określonych zachowań rynkowych. Badani byli 
też zgodni, że reklamy pomagają konsumentowi w podjęciu decyzji, a więc akceptowali funkcję 
informacyjną reklamy i uznawali jej użyteczność. 
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Wyniki przeprowadzonych badań pokazują znaczącą rolę reklamy usług hotelarskich w ich 
promowaniu. Wzrost znaczenia reklamy internetowej pokazuje, że jest to medium najbardziej sku-
teczne. Interesujące było również to, iż badani wysoko ocenili niestandardowe miejsca reklamy  
(np. na stojakach rowerowych czy w centrach handlowych).
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ASSESS THE USEFULNESS OF ADVERTISING SPACE 
IN THE PROMOTION OF HOTEL SERVICE

Keywords  advertising, advertising space, promotion, hotel services

Abstract Advertisings accompany us almost everywhere, but some places their exposure seem to be more 
appreciated by buyers. The studies found that consumers perceive the usefulness of advertising 
of hotel services in various places quite diverse. The most useful, according to respondents, was 
advertising of hotel services posted on the Internet and in catalogs. For the usefulness of these places 
were in favor of up to 80% of the respondents. While online advertising has been recognized by the 
respondents as the best source of information about hotel services.  

Translated by Agnieszka Tul-Krzyszczuk
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Streszczenie  Celem badania była ocena możliwości wykorzystania telewizji i internetu w promocji 
żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych. Na podstawie wy-
ników badania ankietowego, zrealizowanego w 2016 r. w grupie 344 dorosłych osób 
z woj. mazowieckiego, określono związek między korzystaniem z oferty gastrono-
micznej oraz korzystaniem z telewizji i internetu jako źródła informacji o żywności, 
żywieniu i zdrowiu. Stwierdzono, że internet i telewizja są dobrym źródłem informacji 
o żywności, żywieniu i zdrowiu, także dla osób często korzystających z usług gastrono-
micznych. Potwierdza to możliwość ich wykorzystania do promowania żywności regio-
nalnej i usług gastronomicznych. Skuteczność promocji mierzona za pomocą wskaźni-
ków behawioralnych, tj. związanych z zakupem lub spożyciem, jest jednak ograniczona, 
gdyż prawie połowa badanych deklarowała brak bezpośredniego wpływu przekazu in-
ternetowego i telewizyjnego na spożywanie żywności. W świetle uzyskanych wyników 
można stwierdzić, że przekaz informacji o żywności regionalnej oferowanej jako usługi 
gastronomiczne za pomocą internetu i programów telewizyjnych może być dobrym spo-
sobem informowania o jej obecności na rynku. 

Wprowadzenie
Żywność regionalna jest pozytywnie postrzegana przez konsumentów ze względu na jej wy-

jątkowe walory smakowe, jakościowe i zdrowotne (Rejman, Halicka i Nagalska, 2015). Pomimo 
globalizacji konsumenci dążą do kultywowania tradycji przodków w wielu kwestiach kulturo-
wych, w tym także w sferze zwyczajów żywieniowych (Grębowiec, 2013). Zarówno w Polsce, jak 
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i innych krajach Unii Europejskiej wzrasta zainteresowanie konsumentów i producentów żyw-
nością regionalną i tradycyjną, co sprzyja promocji tych produktów (Gulbicka, 2014). Zdaniem 
Grębowca (2011) podstawowym ograniczeniem rozwoju polskiego rynku produktów regionalnych 
i tradycyjnych jest właśnie brak komunikacji pomiędzy podmiotami rynku. W opinii Kowalczyk 
(2008) odwołanie się do dziedzictwa kulturowego kraju i poszczególnych regionów, w tym do 
kuchni tradycyjnej i regionalnej, może być ważnym elementem komunikatów kierowanych do kon-
sumentów i stanowić o sukcesie w branży turystycznej. 

Jednym ze sposobów dotarcia do konsumentów z ofertą żywności regionalnej i tradycyjnej 
jest rynek usług gastronomicznych. Po okresie niewielkiego zainteresowania polskich konsumen-
tów ofertą gastronomiczną (Babicz-Zielińska i Zabrocki, 2006; Kowrygo, 2000) jedzenie poza do-
mem staje się w Polsce, podobnie jak w innych krajach UE (Carvalho de Rezende i Rodrigues Silva, 
2014), coraz powszechniejszym zjawiskiem. Z badań przeprowadzonych przez Kowalczuk (2012) 
wynika, że z usług gastronomicznych korzysta około 50% Polaków. Obserwowany jest systema-
tyczny wzrost wydatków ponoszonych na jedzenie w gastronomii (od 7,6 zł miesięcznie na osobę 
w roku 2000 do 40,9 zł w roku 2015) (Budżety Gospodarstw Domowych, 2001, 2016). Zwiększeniu 
popytu na usługi gastronomiczne sprzyjają rosnące dochody konsumentów, a także uwarunkowa-
nia demograficzne (wzrost liczby 1- i 2-osobowych gospodarstw domowych), społeczno-zawodo-
we (wzrost aktywności zawodowej kobiet), kulturowe (zmiany w stylu życia), marketingowe oraz 
gospodarcze (Kowalczuk, Gutkowska, Sajdakowska i Żakowska-Biemans, 2016). Istotny wpływ 
na wzrost zainteresowania jedzeniem poza domem ma także rozwój oferty gastronomicznej oraz 
prokonsumenckie zmiany w tym obszarze działalności gospodarczej (Levytska, 2011; Rodgers, 
2007; Stępniak, 2015). Zainteresowanie ofertą gastronomiczną ogranicza natomiast silnie zako-
rzeniona w mentalności Polaków tradycja spożywania posiłków w domu oraz wciąż niekorzystne 
z punktu widzenia konsumentów relacje między ceną posiłków oferowanych w gastronomii i przy-
rządzanych samodzielnie (Kowalczuk, 2016). 

Konsument usług gastronomicznych staje się coraz bardziej wymagający. Oczekuje on roz-
woju oferty zarówno jeśli chodzi o serwowane dania, jak i warunki ich konsumpcji. Tak na rynku 
żywności (Henze i Schulte, 2006), jak i w sektorze gastronomicznym wyróżnić można trzy zasad-
nicze trendy innowacyjności, a mianowicie: 

 – trend „zdrowie i bezpieczeństwo”, przejawiający się wzrostem znaczenia pochodzenia pro-
duktu, jakości oferty oraz wartości odżywczej dań, 

 – trend „wygoda”, charakteryzujący się wysokim popytem na ofertę „fast food” i „fast ca-
sual”, wzrostem znaczenia lokalizacji placówki gastronomicznej, rosnącym popytem na 
usługi cateringowe, 

 – trend „przyjemność i poszukiwanie wrażeń”, wyrażający się wzrostem zainteresowania 
potrawami o nowych, nieznanych smakach, poszukiwaniem wrażeń estetycznych, dąże-
niem do indywidualizacji konsumpcji. 

Dania regionalne i tradycyjne w sposób oczywisty wpisują się w trend „zdrowie”, gdyż po-
strzegane są jako naturalne, pozbawione sztucznych dodatków, oraz trend „przyjemność”, ponie-
waż umożliwiają konsumentom doświadczanie nowych smaków. Zainteresowaniu potrawami re-
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gionalnymi sprzyja także rozwój ruchu slow food, który promuje tradycyjne smaki wywodzące 
się z kultury danych społeczności (Stangierska, 2016), oraz pozytywny stosunek polskich konsu-
mentów do tradycyjnej żywności (Jeżewska-Zychowicz, 2009). Stąd coraz więcej lokali gastrono-
micznych, zwłaszcza położonych w miejscowościach turystycznych, proponuje potrawy kuchni 
regionalnych, co cieszy się dużą akceptacją ze strony klientów. Z badań Batyk (2009) wynika, że 
około 3/4 badanych potwierdziło związek między atrakcyjnością regionu i obecnością produktów 
tradycyjnych. Jednak ich znajomość jest mała (Graja-Zwolińska, 2009). Rezultatem tego jest ogra-
niczona promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz bardzo zróżnicowana oferta lokali 
gastronomicznych, co może utrudniać dostrzeżenie lokalnych specjałów. 

Jednym ze sposobów promocji regionalnych produktów jest informowanie o nich z wykorzy-
staniem najbardziej popularnych środków masowego komunikowania, czyli telewizji i internetu. 
Wprawdzie z badań przeprowadzonych na rynku usług gastronomicznych wynika, że w opinii 
konsumentów promocja należy do czynników o umiarkowanym znaczeniu w procesie podejmo-
wania decyzji nabywczych (Okraska, 2015; Polska…, 2015), jednak zdaniem specjalistów z za-
kresu marketingu niska ocena wpływu działań promocyjnych spowodowana jest w dużej mierze 
nieświadomością ich oddziaływania (Świątkowska i Berger, 2001). Badania na temat form komu-
nikacji stosowanych przez indywidualne oraz hotelowe zakłady gastronomiczne wykazały, że naj-
popularniejszymi ich rodzajami są reklama internetowa, reklama wydawnicza i zewnętrzna oraz 
reklama prasowa i telewizyjna (Kowalczuk i Świątkowska, 2015). Z badań konsumentów usług 
gastronomicznych wynika, że głównymi źródłami informacji o ofercie są dla nich rodzina i zna-
jomi oraz internet, zaś prasa i telewizja mają niewielkie znaczenie (Kowalczuk, 2012; Polska…, 
2015). Ważną rolę internetu w komunikacji rynkowej potwierdziły także badania Krain (2007), 
Kuczamer-Kłopotowskiej (2016) i Parzonko (2015). Z kolei badania Grębowca (2010) dowiodły 
istotnego znaczenia telewizji oraz źródeł personalnych nieformalnych w przekazywaniu informa-
cji o produktach tradycyjnych i regionalnych. 

Współczesny konsument to osoba korzystająca z mediów w celu ułatwienia sobie procesu 
konsumpcji, w tym identyfikacji potrzeb oraz wyszukiwania rozwiązań. Na podstawie wiadomo-
ści znalezionych w internecie, a także dostępnych w telewizji i innych mediach, kształtuje on swoje 
postawy i preferencje względem produktów i usług oraz podejmuje decyzje dotyczące ich zakupu. 
Między innymi dzięki dostępowi do różnych źródeł informacji współcześni konsumenci stają się 
coraz bardziej wymagający, a ich potrzeby są coraz bardziej zróżnicowane (Krzepicka, 2016).

Celem badania była ocena możliwości wykorzystania telewizji i internetu w promocji żyw-
ności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych poprzez określenie związku mię-
dzy korzystaniem z oferty gastronomicznej oraz korzystaniem z telewizji i internetu jako źródła 
informacji o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wiedza na ten temat może być użyteczna w przygo-
towywaniu strategii promocyjnych dotyczących żywności regionalnej i oferty gastronomicznej ją 
uwzględniającej.
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Materiał i metodyka pracy
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w 2016 roku wśród 344 dorosłych osób z woj. 

mazowieckiego, które wyraziły zgodę na udział w badaniu. Badaną populację stanowiło 54,7% ko-
biet i 45,3% mężczyzn; 18,4% mieszkańców wsi, 13,4% mieszkańców miast do 20 tys. oraz 68,2% 
mieszkańców z miast powyżej 20 tys. Ponad 1/3 badanych (38,2%) deklarowała wykształcenie 
średnie lub niższe niż średnie, a 61,8% wykształcenie wyższe. Osoby w wieku 35 lat i poniżej sta-
nowiły 28,8%, w wieku 36–49 lat – 41,6%, a w wieku 50 lat i powyżej – 29,6% badanej populacji.

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły częstości korzystania z usług gastronomicz-
nych oraz korzystania z internetu w celu pozyskania informacji o żywności, żywieniu i zdrowiu, 
a także częstości oglądania programów telewizyjnych prezentujących tę tematykę. Częstość ko-
rzystania i oglądania była opisana jako nigdy, rzadziej niż raz w miesiącu, 1–3 razy w miesiącu, 
raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu, raz dziennie oraz kilka razy dziennie, przy czym w trakcie 
analizy materiału empirycznego dokonano agregacji czterech ostatnich częstości i opisano nową 
kategorię jako raz w tygodniu lub częściej. W kwestionariuszu zamieszczono również pytania do-
tyczące wpływu pozyskanych informacji z internetu i telewizji na spożywanie żywności.

W trakcie analizy statystycznej wykonano analizę częstości oraz tabele krzyżowe, przy czym 
do stwierdzenia różnic istotnych statystycznie między zmiennymi zastosowano test Chi2 przy 
p<0,05. Analizy wykonano za pomocą pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics, wersja 23.0.

Korzystanie z usług gastronomicznych
Wyniki badania wskazują, że 51,2% respondentów korzystało z usług gastronomicznych raz 

w miesiącu lub częściej, przy czym prawie połowa spośród tych osób spożywała posiłki w za-
kładach gastronomicznych raz w tygodniu lub częściej (tab. 1). W grupie tej było istotnie więcej 
osób w wieku 35 lat i poniżej, z wykształceniem wyższym, mieszkających w miastach powyżej  
20 tys. mieszkańców. Taka charakterystyka demograficzno-społeczna osób częściej korzystają-
cych z oferty gastronomicznej znajduje potwierdzenie w wynikach innych badań dotyczących tej 
problematyki (Gutkowska i Ozimek, 2005; Kowalczuk, 2012). Nigdy nie korzystało z usług gastro-
nomicznych istotnie więcej osób w wieku 50 lat i powyżej, z wykształceniem średnim i niższym 
niż średnie oraz mieszkańców wsi. Płeć badanych nie różnicowała istotnie ich deklaracji dotyczą-
cych korzystania z usług gastronomicznych (tab. 1).



57Problemy rynku usług turystycznych

Znaczenie telewizji i internetu w promocji żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych

Tabela 1. Częstość korzystania z usług gastronomicznych z uwzględnieniem cech socjodemograficznych  

badanej populacji (%)

Wyszczególnienie
Częstość korzystania z usług gastronomicznych

raz w tygodniu  
lub częściej 1–3 razy w miesiącu rzadziej niż raz 

w miesiącu nigdy

ogółem 23,3 27,9 36,9 11,9

Płeć (ns)

kobiety 19,7 28,2 41,5 10,06

mężczyźni 27,6 27,6 31,4 13,4

Wiek (p<0,05)

35 lat i poniżej 42,4 36,4 20,2 1,0

36–49 lat 21,0 27,3 41,2 10,5

50 lat i powyżej 7,8 20,6 47,1 24,5

Wykształcenie (p<0,001)

średnie i niższe niż średnie 14,5 21,4 41,2 22,9

wyższe 28,8 32,1 34,0 5,1

Miejsce zamieszkania (p<0,05)

wieś 11,1 27,0 38,1 23,8

miasto do 20 tys. 21,7 32,6 34,8 10,9

miasto powyżej 20 tys 26,8 27,4 36,8 9,0

Źródło: badania własne.

Korzystanie z usług gastronomicznych
Powszechne wykorzystanie internetu jako źródła informacji znalazło potwierdzenie w wyni-

kach badania w odniesieniu do informacji o żywności, żywieniu i zdrowiu. Tylko nieco mniej niż 
1/5 badanych deklarowała, że nie korzysta z internetu jako źródła informacji o żywności, żywieniu 
i zdrowiu. W tej grupie było istotnie więcej mężczyzn, osób w wieku 50 lat i powyżej, osób ze śro-
dowiska wiejskiego oraz posiadających wykształcenie średnie i poniżej średniego (tab. 2). Częściej 
korzystały z internetu w celu pozyskania informacji o żywności, żywieniu i zdrowiu kobiety, oso-
by w wieku 35 lat i poniżej, z wykształceniem wyższym oraz mieszkające w miastach.
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Tabela 2. Częstość korzystania z internetu w celu pozyskania informacji o żywności z uwzględnieniem  

cech socjodemograficznych (%)

Wyszczególnienie
Częstość korzystania z internetu w celu pozyskania informacji o żywności

raz w tygodniu  
lub częściej 1–3 razy w miesiącu rzadziej niż raz 

w miesiącu nigdy

ogółem 25,6 28,8 27,6 18,0

Płeć (p<0,001)

kobiety 33,0 35,6 21,3 10,1

mężczyźni 16,7 20,5 35,3 27,6

Wiek (p<0,001)

35 lat i poniżej 38,4 31,2 25,3 5,1

36–49 lat 21,7 35,7 27,3 15,3

50 lat i powyżej 18,6 16,7 30,4 34,3

Wykształcenie (p<0,001)

średnie i niższe niż średnie 16,0 19,1 31,3 33,6

wyższe 31,6 34,9 25,0 8,5

Miejsce zamieszkania (p<0,001)

wieś 9,5 30,2 17,5 42,8

miasto do 20 tys. 28,3 19,5 37,0 15,2

miasto powyżej 20 tys 29,5 29,9 28,6 12,0

Źródło: badania własne.

Programów telewizyjnych o problematyce związanej z żywnością, żywieniem i zdrowiem 
nie oglądało nigdy 16% badanych, przy czym prawie trzykrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. 
Odnotowano brak istotnych różnic w deklaracjach dotyczących oglądania programów telewizyj-
nych o problematyce żywieniowo-zdrowotnej po uwzględnieniu wieku oraz miejsca zamieszkania 
(tab. 3).
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Tabela 3. Częstość oglądania w telewizji programów o tematyce żywności, żywienia i zdrowia z uwzględnieniem 

cech socjodemograficznych (%)

Wyszczególnienie
Częstość oglądania w telewizji programów o tematyce żywności, żywienia i zdrowia

raz w tygodniu  
lub częściej 1–3 razy w miesiącu rzadziej niż raz 

w miesiącu nigdy

ogółem 29,4 28,8 25,9 16,0

Płeć (p<0,001)

kobiety 34,0 34,0 21,8 10,2

mężczyźni 23,7 22,4 30,8 23,1

Wiek (ns)

35 lat i poniżej 26,3 22,2 31,3 20,2

36–49 lat 31,5 30,7 23,1 14,7

50 lat i powyżej 29,4 32,4 24,5 13,7

Wykształcenie (ns)

średnie i niższe niż średnie 29,0 29,0 29,0 13,0

wyższe 29,7 28,3 24,1 17,9

Miejsce zamieszkania (ns)

wieś 25,4 23,8 36,5 14,3

miasto do 20 tys. 32,6 32,6 15,2 19,6

miasto powyżej 20 tys 29,5 29,5 25,2 15,8

Źródło: badania własne.

Związek między korzystaniem z usług gastronomicznych a pozyskiwaniem informacji z internetu 
i telewizji oraz zachowaniami konsumenckimi

Współczesny konsument, dysponując łatwym dostępem do różnych źródeł informacji, w tym 
internetu czy telewizji, ma duże możliwości kontrolowania swoich zachowań nabywczych. W ba-
danej populacji wśród niekorzystających z internetu jako źródła informacji o żywności, żywieniu 
i zdrowiu było istotnie więcej osób deklarujących rzadsze korzystanie z usług gastronomicznych. 
Częściej używały internetu w takim celu osoby korzystające z usług gastronomicznych przynaj-
mniej raz w miesiącu (tab. 4).

Programów telewizyjnych o problematyce związanej z żywnością, żywieniem i zdrowiem nie 
oglądało nigdy istotnie więcej osób korzystających z usług gastronomicznych raz w miesiącu lub 
częściej. Jednocześnie wśród tych osób odnotowano większy odsetek osób oglądających takie pro-
gramy z częstością przynajmniej raz w tygodniu, co wskazuje na duże zróżnicowanie osób częściej 
korzystających z usług gastronomicznych jako potencjalnych odbiorców przekazu telewizyjnego 
(tab. 4).



60 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2017 (39)

Marzena Jeżewska-Zychowicz, Iwona Kowalczuk

Tabela 4. Częstość korzystania z internetu oraz oglądania telewizji w celu pozyskania informacji o żywności 

z uwzględnieniem częstości korzystania z usług gastronomicznych (%)

Częstość korzystania 
z usług gastronomicznych

Częstość korzystania / oglądania 

raz w tygodniu  
lub częściej 1–3 razy w miesiącu rzadziej niż raz 

w miesiącu nigdy

Korzystanie z internetu

rzadziej niż raz w miesiącu 17,3 28,0 30,3 24,4

raz w miesiącu lub częściej 33,5 29,5 25,1 11,9

Oglądanie telewizji

rzadziej niż raz w miesiącu 26,2 31,0 29,7 13,1

raz w miesiącu lub częściej 32,4 26,7 22,1 18,8

Źródło: badania własne.

Mimo że pod wpływem nowoczesnych technologii konsument ma łatwy i szybki dostęp do 
wielu informacji, to powstaje pytanie, na ile jest skłonny korzystać z tych informacji w trakcie 
dokonywania wyboru produktów czy usług. Z analizy materiału empirycznego wynika, że nie 
wystąpiły różnice w ocenie wpływu przekazu pochodzącego z internetu i telewizji w formie zdjęć 
żywności na chęć jej spożywania. Prawie połowa badanych deklarowała brak takiego wpływu  
(tab. 5 i 6). Opinie, że oglądanie żywności w internecie nie jest zachętą do spożywania, były pre-
zentowane przez istotnie większy odsetek mężczyzn, osób w wieku 50 lat i powyżej oraz miesz-
kających na wsi. Wykształcenie badanych nie różnicowało istotnie opinii w tej kwestii. O chęci 
spożycia jakiejkolwiek żywności pod wpływem oglądanych zdjęć prezentowanych na stronach 
internetowych poinformowało istotnie więcej kobiet, osób w wieku 35 lat i poniżej oraz mieszkań-
ców miast, zwłaszcza większych. Natomiast o chęci spożycia oglądanej żywności poinformowało 
istotnie więcej kobiet, osób w wieku 36–49 lat oraz mieszkańców miast do 20 tys. (tab. 5).
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Tabela 5. Deklaracje dotyczące wpływu oglądanych w internecie zdjęć żywności na jej spożywanie 

z uwzględnieniem cech socjodemograficznych oraz częstości korzystania z usług gastronomicznych (%)

Wyszczególnienie
Oglądanie w internecie zdjęć żywności jako zachęta do jej spożywania

nie zachęca tak, ale tylko żywności 
oglądanej

tak, mam ochotę zjeść 
cokolwiek

ogółem 49,7 33,1 17,2

Płeć (p<0,001)

kobiety 40,4 39,9 19,7

mężczyźni 60,9 25,0 14,1

Wiek (p<0,001)

35 lat i poniżej 37,4 46,4 16,2

36–49 lat 46,8 32,2 21,0

50 lat i powyżej 65,7 21,6 12,7

Wykształcenie (ns)

średnie i niższe niż średnie 55,7 29,0 15,3

wyższe 45,8 35,8 18,4

Miejsce zamieszkania (p<0,05)

wieś 66,7 22,2 11,1

miasto do 20 tys. 41,3 32,6 26,1

miasto powyżej 20 tys 47,0 35,9 17,1

Częstość korzystania z usług gastronomicznych (ns)

rzadziej niż raz w miesiącu 54,2 31,5 14,3

raz w miesiącu lub częściej 45,5 34,7 19,8

Źródło: badania własne.

Cechy socjodemograficzne mniej różnicowały deklaracje w przypadku oglądania programów 
telewizyjnych. Tylko w przypadku płci stwierdzono, że istotnie więcej mężczyzn niż kobiet poin-
formowało o braku wpływu oglądanej w telewizji żywności na jej spożywanie, podczas gdy więcej 
kobiet wskazało, iż pojawia się u nich chęć spożywania oglądanej żywności (tab. 6). 

Nie stwierdzono natomiast różnic w opiniach dotyczących oddziaływania przekazu, którego 
źródłem jest internet i telewizja, po uwzględnieniu częstości korzystania z usług gastronomicz-
nych. Tym samym, bez względu na miejsce spożywania posiłków, przekaz w formie zdjęć żyw-
ności pochodzący z telewizji i internetu w podobny sposób zachęca do jej konsumpcji (tab. 5 i 6).
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Tabela 6. Deklaracje dotyczące wpływu oglądanych w internecie zdjęć żywności na jej spożywanie 

z uwzględnieniem cech socjodemograficznych oraz częstości korzystania z usług gastronomicznych (%)

Wyszczególnienie
Oglądanie w internecie zdjęć żywności jako zachęta do jej spożywania

nie zachęca tak, ale tylko żywności 
oglądanej

tak, mam ochotę zjeść 
cokolwiek

ogółem 49,7 33,1 17,2

Płeć (p<0,001)

kobiety 40,4 39,9 19,7

mężczyźni 60,9 25,0 14,1

Wiek (p<0,001)

35 lat i poniżej 37,4 46,4 16,2

36–49 lat 46,8 32,2 21,0

50 lat i powyżej 65,7 21,6 12,7

Wykształcenie (ns)

średnie i niższe niż średnie 55,7 29,0 15,3

wyższe 45,8 35,8 18,4

Miejsce zamieszkania (p<0,05)

wieś 66,7 22,2 11,1

miasto do 20 tys. 41,3 32,6 26,1

miasto powyżej 20 tys 47,0 35,9 17,1

Częstość korzystania z usług gastronomicznych (ns)

rzadziej niż raz w miesiącu 54,2 31,5 14,3

raz w miesiącu lub częściej 45,5 34,7 19,8

Źródło: badania własne.

Podsumowanie
Żywność regionalna i tradycyjna staje się coraz bardziej popularna wśród konsumentów 

i może być istotnym atutem w promocji regionu. Popyt na produkty regionalne i tradycyjne  limi-
tuje  ich niewystarczająca dystrybucja i promocja. Zwiększenie ich dostępności na rynku usług ga-
stronomicznych oraz komunikacja z potencjalnym odbiorcą za pośrednictwem internetu i telewizji 
mogą znacząco zwiększyć zainteresowanie konsumentów tymi produktami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiału empirycznego stwierdzono, że około 
połowa badanych korzystała z usług gastronomicznych raz w miesiącu lub częściej, przy czym 
w grupie tej było istotnie więcej osób młodszych, z wykształceniem wyższym oraz mieszkają-
cych w większych miastach. Większość badanych korzystała z internetu i telewizji jako źródła 
informacji o żywności, żywieniu i zdrowiu, co powinno sprzyjać ich wykorzystaniu do promo-
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wania żywności regionalnej. Informacje o żywności częściej pozyskiwały z internetu i telewizji 
osoby korzystające z usług gastronomicznych przynajmniej raz w miesiącu. Prawie połowa bada-
nych deklarowała brak bezpośredniego wpływu przekazu internetowego i telewizyjnego w formie 
zdjęć żywności na jej spożywanie. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że przekaz 
informacji o żywności regionalnej oferowanej jako usługa gastronomiczna za pomocą internetu 
i programów telewizyjnych może być dobrym sposobem informowania o jej istnieniu, pomimo że 
prawie połowa potencjalnych odbiorców przekazu w formie zdjęć żywności nie przyznała się do 
jego praktycznego wykorzystywania, czyli spożywania żywności pod wpływem oglądanych zdjęć 
produktów żywnościowych. 
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF USING TELEVISION  
AND THE INTERNET IN THE PROMOTION  
OF REGIONAL FOOD OFFERED IN THE FORM  
OF CATERING SERVICES

Keywords  catering services, regional food, TV, Internet

Abstract The aim of the study was to evaluate the possibility of using television and Internet in the promotion 
of regional food offered in the form of food services, by defining the relationship between the use 
of the gastronomic offer and use of television and the Internet as a source of information on food, 
nutrition and health. The survey was conducted in 2016 among 344 adults. It was found that about 
half of the respondents used the catering services once a month or more often, but in this group there 
were significantly more younger people, respondents with higher education and those living in larger 
cities. The majority of the respondents used Internet and television as a source of information about 
food, nutrition and health, which should encourage their use to promote regional food. Information 
about food more often were acquiring from Internet and television people using catering services at 
least one time per month. Almost half of the respondents declared that there was no direct impact of 
online media and television on their food consumption. In view of these results it can be stated that 
the transmission of information on regional food offered as catering services through Internet and 
television can be a good way to inform about their presence on the market.
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Słowa kluczowe  regionalny produkt turystyczny, szlak kulinarny, promocja

Streszczenie  W ostatnich latach obserwuje się, szczególnie w krajach o uznanych tradycjach kulinar-
nych i żywnościowych, szybki rozwój kulinarnych szlaków, które są swoistym produk-
tem turystycznym. Celem artykułu była ocena znajomości tego rodzaju szlaków wśród 
respondentów oraz ocena form promocji szlaków kulinarnych. W ramach badań zostały 
przeprowadzone badania ankietowe wśród 206 respondentów. Uzyskane wyniki, aczkol-
wiek o charakterze pilotażowym z uwagi na liczebność próby, wskazują na niską świado-
mość respondentów istnienia szlaków kulinarnych na polskim rynku turystycznym oraz 
potwierdzają, że odpowiednia promocja przyczyniłaby się do wykorzystania potencjału 
tego produktu turystycznego.

Wprowadzenie
Wyjątkowość kuchni polskiej można upatrywać m.in. w dostępności i wykorzystaniu wyso-

kiej jakości produktów spożywczych oraz w regionalnym dziedzictwie kulinarnym (Cieślik, 2013). 
Żywność, jak podkreśla Sala (2016), odgrywa na rynku turystycznym kluczową rolę, bowiem 
w strukturze wydatków turystycznych koszty wyżywienia zajmują znaczącą pozycję, a turyści 
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zaspokajają swoje potrzeby w zakładach gastronomicznych, organizują wyżywienie we własnym 
zakresie czy też nabywają produkty regionalne do własnych gospodarstw domowych. 

Światowe trendy pokazują, że turystyka kulinarna będzie się rozwijać coraz prężniej, co może 
przełożyć się na podniesienie atrakcyjności danego regionu (Jęczmyk i Sammel, 2012). Turystyka 
ta przynosi satysfakcję jej uczestnikom poprzez czerpanie przyjemności z możliwości doświad-
czania nowych smaków, a także wracania do tych wcześniej poznanych. Jest to możliwe dzięki 
udziałowi w wydarzeniach kulinarnych, przemierzaniu szlaków kulinarnych, odwiedzaniu lokali 
gastronomicznych, zwiedzaniu muzeów ukierunkowanych na sztukę kulinarną, podpatrywaniu 
procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego, jak i dzięki uczeniu się spo-
rządzania specjałów kulinarnych (Sala, 2016). Dlatego też należałoby podjąć takie działania, aby 
z jednej strony odpowiednio promować turystykę kulinarną, a z drugiej zapewnić utrzymanie 
wysokiej jakości oferty, pożądanej przez konsumentów/turystów (Jęczmyk i Sammel, 2012).

Jak podkreśla Sala (2016), jakość oferty żywieniowej regionów turystycznych ma wpływ na 
konkurencyjność produktu turystycznego obszaru i poziom satysfakcji z wyjazdów turystycz-
nych. Wzrost znaczenia produktów tradycyjnych i regionalnych, różnicowanie się wymagań tu-
rystów stały się impulsem rozwoju turystyki kulinarnej. W Polsce turystyka kulinarna, mimo że 
nie utrwaliła się zbyt dobrze w zbiorowej świadomości, z roku na rok coraz bardziej się rozwija. 
Zwiększa się również zainteresowanie środowiska akademickiego tą formą turystyki (Hjalager 
i Richardsa, 2002; Hall i in., 2003).

Pojęcie turystyka kulinarna pierwszy raz zostało wprowadzone przez Long w 1998 r. 
(Kowalczyk, 2005), jednakże jej rozwój nastąpił od 2001 r. (Žuromskaite, 2009),  szczególnie 
w krajach o uznanych tradycjach kulinarnych i żywnościowych (Gaweł, 2005). Również rozwój 
oferty polskiej turystyki kulinarnej spowodował powstanie bardzo wielu interesujących możli-
wości poznania kulinariów regionalnych usystematyzowanych w formie szlaków (Program  
rozwoju…, 2014). Są one zwykle produktem kompleksowym, umożliwiającym turystom konsump-
cję regionalnych produktów żywnościowych, uczestnictwo w pokazach, świętach, festiwalach, de-
gustację różnorodnych produktów żywnościowych. Turyści mogą zwiedzać zabytki, konsumować 
tradycyjne produkty, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych (Gaweł, 2005). Choć szlaki te są 
doskonałymi platformami kompozycji interesujących ofert sprzedażowych, to obecnie jednak nie 
działają w ten sposób (Program rozwoju…, 2014). Stąd też celem artykułu była ocena znajomości 
szlaków kulinarnych wśród respondentów oraz form ich promocji. 

Materiał i metodyka pracy
W artykule wykorzystano dane wtórne, jak również dane pierwotne, których źródłem było 

badanie przeprowadzone od marca do czerwca 2016 r. w formie ankiety internetowej zrealizowa-
nej w programie Survio. W badaniu wzięło udział 206 respondentów w wieku od 18. do 40. roku 
życia z terenu całej Polski. W badanej próbie liczniej reprezentowane były kobiety niż mężczyźni 
(odpowiednio: 74,3% i 25,7%) (tab. 1). Większość badanej próby (73,3%) stanowiły osoby w wieku 
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18–25 lat oraz respondenci z wyższym wykształceniem (74,3%). Również większość responden-
tów zamieszkiwała województwo mazowieckie (57,3%).

Tabela 1. Charakterystyka badanej próby (%)

Wyszczególnienie Ogółem 
(N = 206)

Płeć

kobiety (N = 153) mężczyźni (N = 53)

ogółem 100,0 74,3 25,7

Wiek

18–25 lat 73,3 81,0 50,9

26–40 lat 26,7 19,0 49,1

Miejsce zamieszkania

wieś 19,4 20,3 17,8

miasto od 10 do 100 tys. mieszkańców 17,5 20,3 9,4

miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 17,5 17,6 17,0

miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 45,6 41,8 56,6

Wykształcenie

wyższe 74,3 75,8 69,8

podstawowe / zawodowe / średnie 25,7 24,2 30,2

Źródło: badania własne.

Kwestionariusz ankiety składał się łącznie z 21 pytań, z czego 5 pytań odnosiło się do cech 
socjodemograficznych respondentów, tj. wieku, płci, wykształcenia, wielkości miejscowości za-
mieszkania oraz województwa. W kwestionariuszu zawarto zarówno pytania zamknięte (jedno-
krotnego i wielkokrotnego wyboru), jak i  pytania otwarte. W przypadku dwóch pytań wykorzy-
stano metodę rangowania.

Szlaki kulinarne i ich promocja – aspekt teoretyczny
Według Kaczmarek i in. (2010) szlak kulinarny składa się z wielu miejsc lub obiektów powią-

zanych wspólną ideą, połączonych najczęściej oznakowaną trasą. Zazwyczaj produkt turystyczny, 
jakim jest szlak kulinarny, jest produktem kompleksowym umożliwiającym turystom konsumpcję 
regionalnych produktów, poznanie sposobu ich wytwarzania, uczestnictwo w festiwalach, świę-
tach czy też zwiedzanie miejscowych zabytków. Biorąc pod uwagę to, że szlaki kulinarne są pro-
duktem turystycznym skierowanym do konkretnej grupy odbiorców, stworzenie oferty turystycz-
nej i jej komercjalizacja jest zadaniem złożonym i długookresowym.

Szlaki kulinarne mogą stanowić bardzo ważny element rozwoju lokalnego czy regionalnego. 
Podążanie określonym szlakiem może skłonić turystów do wybierania podróży kulinarnej, jak 
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również ułatwić zapoznanie się z ofertą gastronomiczną danego regionu. W Polsce istnieje już oko-
ło 35 szlaków kulinarnych, których celem jest promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych 
danego regionu, a przede wszystkim tradycji kulinarnych oraz lokalnych produktów żywnościo-
wych (Dominik, 2014). 

Według Kowalczyka (2014) szlak kulinarny tworzy zbiorową ofertę lokali gastronomicznych, 
jadłodajni, a jego powstanie wiąże się ze współpracą miejscowych producentów, wytwórców, ad-
ministracyjnych władz lokalnych, jak również organów zajmujących się promocją danego regionu. 
Szlaki kulinarne powiązane są z poznawaniem produktów i potraw danego regionu, tradycji ich 
przygotowywania, odwiedzaniem lokali gastronomicznych, miejscowych targów, a także z udzia-
łem w festiwalach i innych imprezach kulinarnych (Woźniczko i Orłowski, 2009). Biorąc pod uwa-
gę tematyczne szlaki kulinarne, można wyróżnić dwie podgrupy:

 – szlaki dotyczące całościowego dziedzictwa kulinarnego regionu (np.  Śląskie Smaki, 
Białostocki Szlak Kulinarny),

 – szlaki-monografie, które koncentrują się na jednym produkcie (Małopolski Szlak 
Oscypkowy, Lubuski Szlak Wina i Miodu).

Pierwszy rodzaj szlaku ma ukazywać bogactwo kulinarne całego regionu, natomiast 
rolą drugiego jest zaprezentowanie głębokiej tradycji wyrobu danego produktu czy potrawy 
(Tomczak, 2013). 

Rozwój turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym wymaga m.in. wzajemnej współpra-
cy pomiędzy lokalną ludnością, jednostkami gospodarczymi czy organizacjami turystycznymi. 
Powstanie danego szlaku kulinarnego jest związane ze ścisłą współpracą miejscowych producen-
tów, wytwórców, oferentów, władz lokalnych, jak również instytucji, które zajmują się organizacją 
i promocją turystyki danego regionu. 

Do promocji szlaków kulinarnych można zastosować takie narzędzia promocji, jak: ulotki 
reklamowe dodawane w postaci wkładki do czasopism lub gazet, własne wydawnictwa (przewod-
niki, foldery, mapy); blog i strona internetowa (strona opisująca wszystkie szlaki, która zawierałaby 
kalendarium wydarzeń, przepisy kulinarne, profesjonalny blog udoskonalony na urządzenia mo-
bilne); media społecznościowe (wspólny profil na Facebooku); wspólne święto (wyznaczenie mie-
siąca, specjalne promocje, spotkania z restauratorami, producentami i szefami kuchni) (Program 
rozwoju…, 2014); pamiątka smaku (mogą to być estetycznie zapakowane, z rozpoznawalnym logo 
przetwory, suszone owoce, nalewki czy miody, które mogą stać się zmaterializowaniem pamięci 
miejsca, w którym się było (Buczkowska, 2014); standy smaku (gablota przygotowana w takich 
miejscach jak centra handlowe, punkty informacji turystycznej, hotele, a także wybrane restaura-
cje i porty lotnicze, która zawierałaby niezbędne informacje, takie jak: wydawnictwa dotyczące 
szlaków i konsorcjum oraz gotowe do zakupu upominki smaku); programy telewizyjne; teksty re-
dakcyjne w magazynach kulinarno-lifestyle’owych. Krupa (2014) przedstawia następujące metody 
i narzędzia promocji szlaków: koncepcja graficzna marki szlaku kulinarnego regionu; strona inter-
netowa; zaangażowanie w organizację imprez lokalnych; wystawianie produktów podczas imprez 
turystycznych w regionie; materiały promocyjne – foldery, ulotki, mapy; organizowanie imprez 
dla przedstawicieli mediów; opracowanie kompleksowej oferty dla organizatorów turystycznych; 
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punkty informacji turystycznej; tablice witające, tzw. witacze; cykliczne aktualizowanie badań 
ruchu turystycznego. 

Istnieje wiele organizacji zarówno rządowych, jak i pozarządowych zajmujących się promocją 
turystyki kulinarnej oraz szlaków kulinarnych. Są to m.in.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Lokalne Grupy Działania czy Regionalne/
Lokalne Organizacje Turystyczne. Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powsta-
ło Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne”, które działa na podstawie zapisów Marketingowej 
Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020. Głównymi celami konsorcjum jest m.in. 
promocja oraz zdobywanie nowych rynków dla sprzedaży kulinarnych produktów turystycznych 
opartych na kuchni regionalnej i produktach tradycyjnych w kraju i poza jego granicami1.

Warto także wspomnieć o nadawanych przez stowarzyszenia branżowe, organizacje tury-
styczne czy organy publiczne certyfikatach, które potwierdzają określony poziom jakości sprzeda-
wanych produktów czy też świadczonych usług (Plebańczyk, 2013).

Na promocję, zarówno szlaków kulinarnych, jak i całego regionu, mają ogromny wpływ 
imprezy organizowane cyklicznie, tj. targi turystyczne, festiwale, festyny oraz jarmarki. Turyści 
mogą otrzymać interesujące ich informacje dzięki rozdawanym materiałom reklamowym, mogą 
nawiązać bezpośredni kontakt z wytwórcami tradycyjnej żywności, a także samodzielnie oce-
nić jej walory podczas degustacji (Makała, 2014). Przykładami takich wydarzeń kulinarnych 
są: Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku, Podlaskie Święto Chleba, Wydarzenia 
Śliwkowe – producentów rolno-spożywczych, w gospodarstwach agroturystycznych, w restau-
racjach oraz śliwkowe imprezy plenerowe (Oleśniewicz i Widawski, 2014), Kujawsko-Pomorski 
Festiwal Gęsiny, Dni Karpia w dolinie Baryczy, Regionalne Święto Miodu w Ełku; Festiwal 
Dobrego Smaku w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro, Małopolski 
Festiwal Smaku, Zielonogórski Festiwal Wina.

Wyniki badań własnych
Analizując odpowiedzi ankietowanych w badaniu własnym, odnotowano, że ponad 80% 

z nich, zapytanych o skojarzenia z definicją szlaku kulinarnego, trafnie utożsamiało pojęcie szlaku 
z „trasą, na której mamy możliwość poznania produktów i potraw danego regionu oraz tradycji 
ich przygotowania, odwiedzania lokalnych restauracji, miejscowych targów, a także udział w fe-
stynach czy imprezach kulinarnych”. Ponad 12% ankietowanych stwierdziło, że szlak kulinarny 
„to oferta turystyczna danego regionu, która obejmuje lokale gastronomiczne oferujące kuchnię 
regionalną”. Najmniej badanych stwierdziło, że szlak kulinarny to „zbiorowa oferta lokali gastro-
nomicznych w danym regionie” czy „wytyczona w terenie, oznakowana trasa do odbywania wy-
cieczek” (tab. 2). 

1 Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne”, http://www.pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/p/wspolpra-
ca/konsorcja-produktowe/konsorcjum-polskie-szlaki-kulinarne (10.11.2016).
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Tabela 2. Skojarzenia z pojęciem „szlak kulinarny” w opinii respondentów

Wyszczególnienie % wskazań

z trasą, na której mamy możliwość poznania produktów i potraw danego regionu oraz tradycji ich przygotowania, 
odwiedzania lokalnych restauracji, miejscowych targów, a także udział w festynach czy imprezach kulinarnych 81,1

z ofertą turystyczną danego regionu, która obejmuje lokale gastronomiczne oferujące kuchnię regionalną 12,6

ze zbiorową ofertą lokali gastronomicznych w danym regionie 3,9

z wytyczoną w terenie, oznakowaną trasą do odbywania wycieczek 2,4

Źródło: badania własne.

W badaniu własnym aż 85,4% ankietowanych zadeklarowało, iż nie zna żadnych szlaków 
kulinarnych. Jednakże ankietowani pytani o znajomość konkretnych, poszczególnych szlaków ku-
linarnych, najczęściej wskazywali, że znają Szlak Oscypkowy, Lubuski Szlak Wina i Miodu, Szlak 
Mazowiecka Micha Szlachecka, Śląskie Smaki (tab. 3).

Tabela 3. Deklarowana przez respondentów znajomość poszczególnych szlaków kulinarnych w Polsce (%) 

Wyszczególnienie Ogółem 
(N = 206)

Wykształcenie

podstawowe /
zawodowe /

średnie
(N = 53)

wyższe
(N = 153)

1 2 3 4

Szlak Oscypkowy 36,9 22,6 41,8

Lubuski Szlak Wina i Miodu 25,2 17,0 28,1

Mazowiecka Micha Szlachecka 25,2 22,6 26,1

Śląskie Smaki 24,8 11,3 29,4

Smaki Podhala 19,9 9,4 23,5

Kulinarny Poznań 18,9 11,3 21,6

Białostocki Szlak Kulinarny 18,0 9,4 20,9

Szlak „Gdańsk – Pomorskie Culinary Prestige” 16,5 11,3 18,3

Gęsinowy Szlak Kulinarny 15,5 11,3 17,0

Świętokrzyska Kuźnia Smaków 15,0 15,1 15,0

Szlak Centrum Gdyni 14,6 7,5 17,0

Przystanki Kulinarne Suwalszczyzny i Mazur 13,6 11,3 14,4

Szlak Tradycji i Smaku 11,7 15,1 10,5

Sandomierski Szlak Winiarski 11,2 5,7 13,1

Szlak Karpia – Bielska Kraina 10,7 1,9 13,7

Karnawał Smaków 8,3 5,7 9,2

Podkarpackie Smaki 8,3 7,5 8,5
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1 2 3 4

Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina 8,3 7,5 8,5

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami 6,8 5,7 7,2

Małopolska Trasa Smakoszy 6,3 3,8 7,2

Iławski Szlak Kulinarny 5,3 9,4 3,9

Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów 5,3 7,5 4,6

Szlak Śliwkowy 4,4 3,8 4,6

Źródło: badania własne.

Ankietowani zostali zapytani o istotność poszczególnych czynników, które skłoniłyby ich do 
rozpoczęcia podróży szlakiem kulinarnym (tab. 4). 

Tabela 4. Ocena poszczególnych czynników podczas wyboru podróży przez respondentów szlakiem kulinarnym

Wyszczególnienie Średnia 
ocena*

możliwość spróbowania lokalnych potraw/produktów 4,42

możliwość odwiedzenia innego regionu i poznania jego tradycji 3,93

możliwość udziału w wydarzeniach kulinarnych (np. festiwale) 3,74

możliwość odwiedzenia lokalnych restauracji 3,64

możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności w zakresie przyrządzania posiłków 3,46

*Średnia ocena dokonana w skali 5-stopniowej, gdzie ocena 1 oznacza, że jest to bardzo nieistotny czynnik, a 5, że bardzo istotny.
Źródło: badania własne.

Najwyższą ocenę uzyskała możliwość spróbowania lokalnych potraw/produktów (średnia 
ocena 4,42) oraz możliwość odwiedzenia innego regionu i poznania jego tradycji (średnia ocena 
3,93). W pierwszym przypadku większość respondentów stanowili mężczyźni, natomiast w dru-
gim kobiety. Wysoko oceniona została również możliwość udziału w wydarzeniach kulinarnych 
(średnia ocena 3,74). Ankietowani najmniej zainteresowani byli możliwością poszerzenia wiedzy 
i zdobycia nowych umiejętności w zakresie przyrządzania posiłków (średnia ocena 3,46). 

W badaniu własnym ankietowani zostali poproszeni o ocenę poziomu promocji szlaków ku-
linarnych w Polsce w skali 5-stopniowej, gdzie ocena 1 oznaczała, że jest to bardzo niski poziom, 
a ocena 5, że bardzo wysoki. Respondenci jednoznacznie odpowiadali, że jest on niski (średnia 
ocena 2,18). Nieco mniej korzystnie oceniły poziom promocji szlaków kulinarnych w Polsce ko-
biety niż mężczyźni (odpowiednio średnia ocena wyniosła 2,07 i 2,22) (tab. 5).
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Tabela 5. Ocena poziomu promocji szlaków kulinarnych w Polsce  

według ankietowanych

Wyszczególnienie Średnia ocena*

ogółem 2,18

Wiek

18–25 lat 2,20

26–40 lat 2,11

Płeć

kobiety 2,07

mężczyźni 2,22

Wykształcenie

wyższe 2,16

podstawowe / zawodowe / średnie 2,17

*Średnia ocena dokonywana w skali 5-stopniowej, gdzie ocena 1 oznacza, że jest to bardzo niski poziom, a ocena 5, że bardzo wysoki.

Źródło: badania własne.

Poproszono także respondentów o ocenę form promocji szlaków kulinarnych w skali 5-stop-
niowej, gdzie ocena 1 oznaczała „bardzo nieodpowiednią formę promocji”, a ocena 5 „bardzo 
odpowiednią formę promocji” szlaku kulinarnego (rys. 1). Badani najwyższą ocenę (średnia ocena 
4,38) przyznali mediom społecznościowym, następnie stronom internetowym (średnia ocena 4,22) 
oraz programom telewizyjnym (średnia ocena 4,10). Najniżej ocenili upominki ze szlaku, gdzie 
średnia ocena wyniosła tylko 3,47.
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Rysunek 1. Ocena form promocji szlaków kulinarnych przez respondentów
*Średnia ocena dokonana w skali 5-stopniowej, gdzie ocena 1 oznacza, że jest to bardzo nieodpowiednia forma promocji, a 5,  
że bardzo odpowiednia.

Źródło: badania własne.
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W badaniu zapytano także o organizacje, które powinny w opinii ankietowanych szczegól-
nie angażować się w promocję szlaków kulinarnych. Większość respondentów wskazała przede 
wszystkim na Regionalne Organizacje Turystyczne (64,7%), organizatorów imprez kulinarnych 
(51,2%) oraz na Lokalne Organizacje Turystyczne (40,9%). Najmniej możliwości promowania szla-
ków kulinarnych, według ankietowanych, mają Lokalne Grupy Działania (27,0%). 

Ankietowani poproszeni o wskazanie własnych propozycji promocji szlaków turystyki ku-
linarnej w Polsce najczęściej proponowali takie rodzaje promocji, jak: portale społecznościowe  
(np. Facebook, Instagram), kanały na YouTube, strony WWW (25,7%); programy i reklama w tele-
wizji i radiu (24,2%) oraz imprezy kulinarne wspólne dla wszystkich szlaków (festiwale, imprezy 
plenerowe, pikniki) (18%). Padały również takie propozycje, jak: bilbordy, ulotki, broszury, pro-
mocja poprzez degustacje produktów regionalnych w restauracjach, warsztaty kulinarne; czasopi-
sma podróżnicze i kulinarne, blogi podróżnicze czy też targi turystyczne i gastronomiczne.

Dyskusja o wynikach
Uczestnicy badania własnego wskazywali jako jeden z istotniejszych czynników, który skło-

niłby ich do rozpoczęcia podróży szlakiem kulinarnym, możliwość spróbowania lokalnych potraw/
produktów. Również badanie „Apetyt na region” zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia oraz 
Citybell Consulting we wrześniu 2013 r.2 pokazało, że możliwość próbowania wyrobów kuchni re-
gionalnej podczas wyjazdu była ważna dla blisko 60% badanych, a co drugi ankietowany korzystał 
z możliwości zakupu produktów oraz potraw przygotowanych z produktów od lokalnych dostaw-
ców. Ponadto polski turysta kulinarny to przede wszystkim mieszkaniec dużego miasta, w wieku 
25–44 lat, z wyższym wykształceniem (Apetyt…, 2013). Wyniki badania własnego znajdują po-
twierdzenie także w badaniach Orłowskiego (2013)3, według których dla ponad 3/4 respondentów 
podróż w nowe miejsce stwarza okazje do próbowania regionalnej kuchni. 

Respondenci pytani o znajomość konkretnych szlaków kulinarnych najczęściej wskazywali, 
że znają Szlak Oscypkowy, szlak Mazowiecka Micha Szlachecka, Śląskie Smaki, Lubuski Szlak 
Wina i Miodu, Kulinarny Poznań czy Gęsinowy Szlak Kulinarny. Orłowski i Woźniczko (2016) 
w swoim badaniu4 odnotowali, że co piąty ankietowany rozpoznawał takie szlaki jak Śląskie Smaki 
czy Lubuski Szlak Wina i Miodu. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być długość istnienia szla-
ku na mapie kulinarnej Polski czy preferencje kulinarne osób podróżujących szlakiem. 

2 Badanie przeprowadzono na początku września 2013 r. na ogólnopolskiej próbie liczącej 1026 osób. Wykorzystano 
metodę wywiadów internetowych (CAWI). W badaniu wzięli udział mieszkańcy miast powyżej 100 tys., którzy 
w przeciągu ostatnich 24 miesięcy przynajmniej dwa razy wyjechali w celach turystycznych lub wypoczynkowych 
w Polskę.

3 W badaniu zrealizowanym w 2010 r. wśród polskich konsumentów korzystających z usług turystycznych na ob-
szarach wiejskich wzięło udział 500 respondentów. Zastosowano dobór próby celowy, w badaniu brały bowiem udział 
tylko te osoby, które korzystały z usług żywieniowych podczas wyjazdów turystycznych na obszary wiejskie.

4 Badanie przeprowadzono w kwietniu i listopadzie 2015 r. wśród 600 respondentów. Byli to uczestnicy targów: 
Turystyki i Wypoczynku ,,Lato” w Warszawie oraz XXIII Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw.
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Uczestnicy badania własnego najczęściej wskazywali, że najodpowiedniejszą formą promocji 
szlaków kulinarnych ich zdaniem są strony internetowe, media społecznościowe oraz programy te-
lewizyjne. Śledząc rozwój istniejących tu szlaków kulinarnych, można zauważyć, że każdy z nich 
osiągnął różny stopień rozpoznawalności, jednak większość miała takie wyróżniki jak własna stro-
na WWW, materiały drukowane czy logo (Program rozwoju…, 2014).

Podsumowanie
Szlaki kulinarne, pomimo długiego funkcjonowania na polskim rynku turystycznym, cha-

rakteryzują się bardzo małą znajomością wśród mieszkańców Polski. Na wzrost zainteresowania 
podróżowaniem szlakami kulinarnymi mogłaby wpłynąć możliwość spróbowania lokalnych po-
traw, a także udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulinarnych. Uzyskane wyniki, aczkolwiek 
o charakterze pilotażowym z uwagi na liczebność próby, potwierdzają konieczność zintensyfiko-
wania działań promocyjnych szlaków kulinarnych, respondenci bowiem stwierdzili, że ich pro-
mocja w Polsce jest niewystarczająca. Najbardziej odpowiednią formą promocji według badanej 
próby są media społecznościowe, tj. Facebook czy Instagram, oraz strony internetowe. W ich opinii 
wspólna promocja dla wszystkich szlaków byłaby najbardziej odpowiednia. Wspólne święto czy 
program w telewizji dotarłyby do większej grupy odbiorców i miałyby zdecydowanie większą siłę 
oddziaływania.

Rozwój turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz powstanie danego szlaku kuli-
narnego wymagają wzajemnej współpracy pomiędzy lokalną ludnością, jednostkami gospodar-
czymi, władzami lokalnymi, jak też organizacjami turystycznymi, które zajmują się organizacją 
i promocją turystyki danego regionu. Tylko odpowiednio dostosowane, wspólne działania mogą 
umożliwić powstanie produktu turystycznego i jego promowanie na rynku poprzez odpowiednie 
działania marketingowe. Polska ma duże szanse na przyciągnięcie turystów zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych kompleksową ofertą kulinarną związaną ze szlakami kulinarnymi. Jednak 
tylko odpowiednia promocja pozwoli na wykorzystanie tego potencjału.
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CULINARY TRAILS PROMOTION IN POLAND 
BASED ON QUESTIONNAIRE SURVEYS

Keywords  regional tourism product, culinary trail, promotion

Abstract In recent years, particularly in countries with recognised food and culinary traditions, one could 
observe a rapid development of culinary trails, which can be considered a type of tourist product. 
The aim of the paper was to assess the knowledge of this kind of trail among the respondents and to 
assess forms of promotion of culinary trails. The study included a survey among 206 respondents. 
Although preliminary due to sample size, the results demonstrated that the respondents had a low 
awareness of existence of culinary trails on the Polish tourism market and confirmed that appropriate 
promotion would help to utilise the potential of this tourism product.

Translated by Julita Szlachciuk
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Streszczenie  Celem artykułu była analiza znajomości i rozpoznawalności polskich produktów regio-
nalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów. Podstawę stanowiły dane uzy-
skane w wyniku badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego w 2016 r. 
wśród 233 respondentów w wieku 18–34 lat. Uzyskane wyniki, aczkolwiek o charakterze 
pilotażowym z uwagi na liczebność próby, potwierdzają konieczność prowadzenia dzia-
łań informacyjnych oraz promocyjnych w tym zakresie. Większe zainteresowanie wśród 
polskich konsumentów produktami regionalnymi i tradycyjnymi może przyczynić się 
do wpływu na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz do rozwoju turystyki 
w danym regionie.

Wprowadzenie
Komisja Europejska wskazuje, że „UE posiada wspaniale zróżnicowane dziedzictwo kuli-

narne, które powinno być w pełni wykorzystane” (http://enrd.ec.europa.eu, 15.05.2017).  W Polsce 
zwiększa się zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością regionalną i tradycyjną, któ-
rą wyróżnia przede wszystkim szczególna jakość (Gulbicka, 2014; Sieczko, 2008, za: Sobolewska, 
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2006). Produkty regionalne i tradycyjne stają się także bardzo ważnym elementem promocji rol-
nictwa i przetwórstwa żywności zarówno w kraju, jak i za granicą.

Z uwagi na pracochłonny sposób ich wytwarzania umożliwiają generowanie nowych miejsc 
pracy, znaczny wzrost zyskowności produkcji rolnej oraz stanowią ważny element produktu tury-
stycznego, który decyduje o funkcjonowaniu turystyki w wyodrębnionej przestrzeni turystycznej 
(Panasiuk, 2008).

Według Sali (2016) żywność odgrywa na rynku turystycznym ważną rolę poprzez kształ-
towanie jakości oferowanego przez regiony produktu turystycznego a także jego atrakcyjność 
i konkurencyjność. Jęczmyk i Tworek (2012) podkreślają, że produkt żywnościowy jest pierwszym 
ogniwem łączącym turystę z danym regionem. Korzystanie z lokalnych produktów (także żyw-
nościowych) wpływa w dużej mierze na wrażenia, jakie pozostają z podróży. Biorąc pod uwagę 
specyficzną jakość produktów regionalnych i tradycyjnych, która wynika z walorów klimatycz-
nych oraz glebowych, jak również z tradycyjnego sposobu wytwarzania, produkty te przyciągają 
turystów do danego regionu oraz podnoszą poziom życia mieszkańców (Dominik, 2014). 

Obserwowany pozytywny trend pokazuje, że polscy konsumenci coraz chętniej sięgają po 
„naturalne” produkty żywnościowe. Z drugiej strony zauważalny jest brak wiedzy na temat pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych oraz trudności w dotarciu do tego typu produktów, jakie zgła-
szają konsumenci (Grębowiec, 2010). Z badań niektórych autorów wynika też, że stopniowo rośnie 
świadomość konsumentów związana z postrzeganiem jakości tego rodzaju żywności w czasie do-
konywania zakupów (Borowska, 2008, Borowska, 2015; Gwiazdowska i Kowalczyk, 2015).

Celem niniejszego opracowania była analiza znajomości i rozpoznawalności produktów re-
gionalnych i tradycyjnych wśród polskich młodych konsumentów. 

Materiał i metody badawcze
W pracy dokonano kwerendy badań dotyczących znajomości produktów regionalnych i tra-

dycyjnych wśród konsumentów oraz przeprowadzono wnioskowanie na podstawie badań ilościo-
wych zrealizowanych w okresie od maja do listopada 2016 r. wśród młodych konsumentów, repre-
zentujących różne miejsca zamieszkania w Polsce.

W badaniach wzięło udział 233 respondentów (184 udzieliło odpowiedzi w ramach ba-
dań przeprowadzonych metodą CAWI i 49 w ramach badań przeprowadzonych metodą PAPI). 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. 

Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji (%)

Wyszczególnienie Struktura

1 2 3

płeć
kobiety 73,8

mężczyźni 26,2
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1 2 3

wiek
18–24 lata 72,5

25–34 lata 27,5

miejsce 
zamieszkania

wieś 15,5

miasto liczące do 50 tys. mieszkańców 10,3

miasto liczące od 50 do 100 tys. mieszkańców 7,7

miasto liczące powyżej 100 tys. mieszkańców 66,5

ocena sytuacji 
materialnej

bardzo dobra 12,1

raczej dobra 40,3

przeciętna 42,5

raczej zła 4,7

zła 0,4

Źródło: badania własne.

W badanej populacji przeważały kobiety (73,8%), osoby w wieku 18–24 lat (72,5%), miesz-
kające w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców (66,5%). Około 12% ankietowanych 
określiło swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą, 40% jako raczej dobrą, przeciętną 42,5%, 
a raczej złą lub złą około 5% badanych (tab. 1).

Uzyskane wyniki poddano analizie i przedstawiono w formie graficznej (wykresy), tabela-
rycznej oraz opisowej. Dodatkowo do przedstawienia graficznego znanych przez respondentów 
działań promocyjnych produktów regionalnych i turystycznych wykorzystano „chmury słów”, 
które pozwalają zobrazować przypadkowe wypowiedzi respondentów i uwypuklić te z nich, które 
najczęściej występowały w tekście źródłowym (Szczepaniak, 2016). Analizy przeprowadzono za 
pomocą programu Tagxedo.

Produkty regionalne i tradycyjne – aspekt teoretyczny
Definicja produktu regionalnego i tradycyjnego została zawarta w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych. 

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem produkt regionalny identyfikowany jest jako pro-
dukt, który został wpisany do jednego z rejestrów prowadzonych przez Komisję Europejską – 
Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub Gwarantowanych 
Tradycyjnych Specjalności. Chroniona Nazwa Pochodzenia nadawana jest produktom, których 
wybitna jakość jest ściśle związana z konkretnym obszarem. Surowce, z których są one wytwa-
rzane, pochodzą z określonego obszaru geograficznego, a cały proces wytwarzania odbywa się 
na nim. Chronione Oznaczenie Geograficzne przyznawane jest produktom, których co najmniej 
jeden etap produkcji odbywa się na określonym obszarze geograficznym. Możliwość wpisu z kolei 
do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności przyznawana jest produktom, które mają 
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specyficzną nazwę lub wytwarzane są ze specyficznego surowca, do ich wyrobu stosowana jest 
specjalna receptura lub technologia i odróżniają się od innych produktów z tej samej kategorii. 

W Unii Europejskiej zarejestrowane są 704 produkty z Chronionym Oznaczeniem 
Geograficznym, 619 produktów z Chronioną Nazwą Pochodzenia i 54 produkty ze znakiem 
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. W Polsce 38 produktów zarejestrowanych zostało jako 
produkty regionalne (9 chronionych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, 20 jako Chronione 
Oznaczenie Geograficzne i 9 jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalna) (Rejestr, 2016)1.

W kontekście podjętych rozważań ważne staje się zdefiniowanie produktu tradycyjnego. 
Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1151/2012 cytowanego powy-
żej, produkt „tradycyjny” powinien mieć udokumentowaną co najmniej 30-letnią historię i być 
obecny na rynku. W Polsce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tworząc Listę Produktów 
Tradycyjnych, wpisuje na nią produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wy-
nikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowią element dziedzictwa kulturowego 
regionu, w którym są wytwarzane, oraz są elementem tożsamości społeczności lokalnej. Przy 
czym za tradycyjne uważa się metody produkcji wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Obecnie 
na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 1620 produktów, z czego najwięcej zgłoszonych 
zostało z woj. podkarpackiego (213), małopolskiego (181), pomorskiego (174) i lubelskiego (173) 
(Lista…, 2016)2. Warto w tym miejscu wspomnieć także o systemie „Jakość Tradycja”, który jest 
administrowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Produkty, które mogą 
uzyskać to oznaczenie, powinny charakteryzować się tradycyjnym składem, sposobem produkcji 
lub szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru, związaną z co najmniej 50-let-
nią historią wytwarzania. 

Naturalne, czasochłonne i pracochłonne metody produkcji, którymi charakteryzuje  się żyw-
ność tradycyjna, są przeciwieństwem standaryzacji i ujednolicania produkcji żywności, którą przy-
niosła globalizacja (Gulbicka, 2014). Tego rodzaju żywność stała się jednym z priorytetów Unii 
Europejskiej w zakresie kształtowania polityki jakości i wyróżniania produktów żywnościowych 
dzięki kultywowaniu lokalnych tradycji i obyczajów. W tym celu stworzono specjalne przepisy, które 
mają służyć promocji żywności wytworzonej w klasyczny sposób, tradycyjnymi metodami, z zasto-
sowaniem surowców lokalnych, a więc produkowanych w unikatowy sposób (Gąsiorowski, 2004).

Kuchnie poszczególnych regionów Polski różnią się między sobą pod względem sposobów 
przyrządzania potraw oraz rodzajami najczęściej stosowanych produktów. Charakterystyczne 
przyprawy, składniki, sposób przygotowania potraw i forma ich podania to ważne elementy dzie-
dzictwa kulturowego regionu (Jędrysiak, 2010).

1 Stan na 13.11.2016 r.
2 Stan na 25.11.2016 r.



81Problemy rynku usług turystycznych

Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów

Produkty regionalne i tradycyjne – aspekt badawczy
Wśród badanych respondentów zdecydowana większość, bo 80,7%, deklarowała znajomość 

zarówno pojęcia produktu regionalnego, jak i tradycyjnego, a 8,6% ankietowanych wskazywało na 
brak znajomości tych pojęć (rys. 1).

5 
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Wyszczególnienie Produkt tradycyjny Produkt regionalny

powiązane z regionem 31,5 97,2

występowanie jedynie w danym regionie 10,5 92,5

wytwarzanie ze składników dostępnych w danym regionie 25,4 86,4

element dziedzictwa kulturowego regionu i tożsamości społeczności
zamieszkującej ten region 55,9 85,9

nieprzeciętne cechy i właściwości 70,9 65,7

wysoka jakość 69,5 63,4

powiązanie z turystyką zrównoważoną 53,5 48,4
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Źródło: badania własne.
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Uczestnicy badania przypisywali produktom regionalnym takie cechy, jak: 
 – powiązanie z regionem – 97,2%,
 – występowanie jedynie w danym regionie – 92,5%,
 – wytwarzanie ze składników dostępnych jedynie w danym regionie – 86,4%,
 – element dziedzictwa kulturowego regionu i tożsamości społeczności zamieszkującej ten 

region – 85,9%.
Wśród sformułowań charakteryzujących produkt tradycyjny znalazły się najczęściej takie 

określenia, jak:
 – tradycyjny, niezmienny od wielu lat skład – 94,8%,
 – tradycyjna metoda wytwarzania – 92%,
 – nieprzeciętne cechy i właściwości – 70,9%,
 – wysoka jakość – 69,5%.

Respondenci, zapytani o źródła informacji dotyczącej żywności regionalnej i tradycyjnej, 
najczęściej stwierdzali, że korzystają z takich źródeł jak internet (67,1%), znajomi (44,1%) oraz 
rodzina (39%). Badani najrzadziej czerpali tego typu informacje z radia (6,6%). Prawie co piąty ba-
dany przyznawał, że nie poszukuje w ogóle informacji na temat żywności regionalnej i tradycyjnej  
(rys. 2). Wyniki badania własnego znajdują częściowe potwierdzenie w badaniach przeprowadzo-
nych przez Korzeniewską-Ginter i in. (2014) wśród osób powyżej 18. roku życia. W tym przypad-
ku ankietowani najczęściej wskazywali na takie źródła wiedzy jak internet, rodzina czy wiedza 
pozyskiwana podczas podróży. Nikt z uczestników tego badania nie wskazał targów jako źródła 
wiedzy o tym rodzaju żywności. 
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Ponad 3/4 ankietowanych stwierdziło, że dany produkt należy do grupy produktów regional-
nych lub tradycyjnych, czytając informacje zamieszczone na opakowaniu tego typu produktów. 
Ponad 40% badanych przyznało, że ma wystarczającą wiedzę w tym zakresie, która pozwala im 
rozpoznawać tego rodzaju produkty, a 4% respondentów deklarujących znajomość produktu regio-
nalnego i tradycyjnego stwierdziło, że nie jest w stanie odróżnić produktów regionalnych i trady-
cyjnych od innych produktów żywnościowych. 

W przeprowadzonym badaniu podjęto także próbę określenia znajomości polskich produk-
tów regionalnych i tradycyjnych. Wyniki badań pokazują, że respondenci najczęściej deklarowali 
znajomość takich produktów jak oscypek (98,7%), kabanosy (91,0%), kiełbasa myśliwska (83,3%) 
i bryndza podhalańska (80,7%). Najmniej rozpoznawanymi produktami były pierekaczewnik 
(24,5%), suska sechlońska (24,0%) oraz redykołka (23,2%) (rys. 3). Wyniki badania własnego 
znalazły potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez Korzeniewską-Ginter i in. (2014), 
w którym ankietowani deklarowali najczęściej znajomość takich produktów jak oscypek (95%), 
bryndza podhalańska (62,5%), obwarzanek krakowski (55%), rogal świętomarciński (45%), kaba-
nosy (45%) czy kiełbasa myśliwska (40%).
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Rysunek 3. Znajomość wybranych produktów regionalnych i tradycyjnych (% wskazań) 

(N=233) 
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Jak wynika z badania „Apetyt na region”, zrealizowanego przez Citybell Consulting i ARC 
Rynek Opinia, około 67% Polaków przywozi z wyjazdów regionalne produkty spożywcze, takie 
jak sery (35%), miody (14%), ryby (14%), wędliny (13%) czy chleb (8%) (Apetyt…, 2016). 

Rynek i działania promocyjne dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych
Ponad połowa respondentów przyznała, że kupuje żywność regionalną lub tradycyjną raz do 

kilku razy w roku. Zakup tego rodzaju żywności raz w miesiącu lub częściej zadeklarowało 20% 
badanych. 

Prawie połowa badanych nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy wybór 
żywności regionalnej i tradycyjnej na polskim rynku jest duży, czy mały. Z kolei około 1/3 an-
kietowanych stwierdziła, że dostęp do tego typu żywności jest bardzo duży lub duży, a nieco 
ponad 20% ankietowanych stwierdziło, że jest on mały lub bardzo mały. W badaniu Żakowskiej-
Biemans i Kuc (2009), przeprowadzonym wśród konsumentów powyżej 20. roku życia na terenie 
sklepów wielkopowierzchniowych Bomi oraz Carrefour w Warszawie, odnotowano, że prawie 1/3 
badanych wybór tego rodzaju żywności uznała za „zdecydowanie za mały”. Zaledwie 5% spośród 
ankietowanych przyznało, że wybór żywności tradycyjnej i regionalnej jest wystarczający.

Na pytanie o główne przyczyny braku zainteresowania żywnością regionalną i tradycyjną 
ankietowani najczęściej podawali brak potrzeb związanych z nabywaniem tego typu produktów 
(63,4%), zbyt wysoki poziom cen (36%), brak znajomości takich produktów oraz trudności z dotar-
ciem do tego typu produktów (28,7%) (rys. 4).
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Rysunek 4. Przyczyny braku zainteresowania żywnością regionalną i tradycyjną (% wskazań) (N = 233)

Źródło: badania własne.

W badaniu przeprowadzonym przez Kawę i Augustyńską-Prejsnar (2014) odnotowano, że 
ponad 92% ankietowanych poniżej 25. roku życia uznało, że zbyt wysokie ceny są czynnikiem, 
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który nie zachęca do zakupu tego rodzaju żywności. Dostępność jako bariera popytowa została 
wskazana przez co drugiego respondenta w tym wieku. 

Prawie 3/4 uczestniczących w badaniu własnym stwierdziło, że nie zna żadnych działań 
promocyjnych dotyczących produktów regionalnych lub tradycyjnych. Z analizy danych uzy-
skanych z projektu realizowanego w latach 2012–2013 przez Fundację Rolniczej Różnorodności 
Biologicznej AgriNatura we współpracy ze Społecznym Instytutem Ekologicznym oraz Polską 
Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego wynika, że działania promocyjne produktów regional-
nych i tradycyjnych w regionach są zróżnicowane. W niektórych województwach takie produkty 
aktywizują lokalną społeczność i stają się swoistą marką regionu. W innych zaś nie widzi się 
potencjału w promocji tego rodzaju żywności (Produkt…, 2012). Badanie przeprowadzone przez 
Warmińską i in. (2013) wśród 623 ankietowanych z województwa pomorskiego pokazało, że co 
dziesiąty respondent spotkał się z jakimikolwiek akcjami promującymi produkty regionalne z tego 
regionu.
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Respondenci, którzy spotkali się z działaniami promocyjnymi, najczęściej wskazywali rekla-
mę TV, bilbordy, różnego rodzaju targi, festyny oraz stoiska w centrach handlowych (rys. 5).
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Podsumowanie
Dobra jakość produktów staje się we współczesnym świecie priorytetowym czynnikiem two-

rzącym popyt, zwłaszcza przy ekologizacji konsumpcji (Bywalec i Rudnicki, 2002) oraz etnocen-
trycznych zachowaniach konsumentów, dla których pochodzenie produktu jest ważnym kryterium 
decyzji o jego zakupie (Gutkowska i Ozimek, 2005). Konsumenci mają też coraz większą wiedzę 
na temat spożywanych produktów i coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na ich cenę, ale na 
jakość, przywiązanie do marki czy prozdrowotne aspekty kupowanego produktu. Szczególną rolę 
w tym zakresie mają do odegrania produkty regionalne i tradycyjne, których jakość potwierdza 
długoletnia tradycja wytwarzania.

Przeprowadzone badania pokazały, że pomimo tego, iż znacząca część badanych zadeklaro-
wała znajomość pojęć „produkt regionalny” i „produkt tradycyjny”, nie potrafili oni w większości 
przypadków wskazać, jakie to są produkty. Głównymi przyczynami braku zainteresowania żyw-
nością regionalną i tradycyjną najczęściej podawanymi przez ankietowanych były: brak potrzeb 
związanych z nabywaniem tego typu produktów, zbyt wysoki poziom cen, jak też brak znajomości 
takich produktów oraz trudności z dotarciem do nich. Brak znajomości tego rodzaju produktów 
może wiązać się z tym, że tylko co piąty badany potrafił wskazać działania promujące produkty 
regionalne i tradycyjne. 

Reasumując, należy podkreślić, że rozwój rynku żywności regionalnej i tradycyjnej może 
przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności regionów, a tym samym w dużym stopniu do zwięk-
szenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Trend ten 
może stanowić podstawę do aktywizacji społeczności, jak również może wykreować silną markę 
regionu. Uzyskane wyniki, choć o charakterze pilotażowym z uwagi na liczebność próby, po-
twierdzają konieczność prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych w tym zakresie, 
bowiem większe zainteresowanie wśród polskich konsumentów produktami regionalnymi i trady-
cyjnymi może przyczynić się do wpływu na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz do 
rozwoju turystyki w danym regionie.
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Streszczenie  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia związku turystyki z rozwojem regionu 
nadmorskiego. W szczególności uwzględniono wybrane aspekty turystyki, a rozważania 
zostały przeprowadzone na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Dokona-
no analizy zmian wielkości ruchu turystycznego oraz prognozy do 2020 r. Poza tym 
zastosowano pewne elementy modelowania ekonometrycznego. W celu przedstawienia 
otrzymanych wyników wykorzystano metodę opisową, tabelaryczną i graficzną.

Wprowadzenie
Analizując związki turystyki z rozwojem gospodarczym, często wskazuje się, że ma on cha-

rakter wieloaspektowy. Funkcja turystyczna danego regionu determinuje wiele zachodzących 
w jego obrębie przemian z tym związanych. W rozwoju regionu uznanego za atrakcyjny tury-
stycznie coraz większe znaczenie odgrywa wiedza, wspomagająca przewidywanie konsekwencji 
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tego oddziaływania. Natomiast kształtowanie turystyki, z uwzględnieniem tej wiedzy, pozwala na 
podjęcie próby minimalizacji negatywnych oraz maksymalizacji pozytywnych skutków jej wpły-
wu na rozwój regionu.

Według Panasiuka (2009, s. 140) sektor turystyczny nie jest w stanie rozwijać się samodziel-
nie bez pomocy państwa, ponieważ wykorzystuje infrastrukturę ogólną kraju, nakłady na inwesty-
cje turystyczne, a także wpływa na tworzenie norm prawnych, usprawniających i porządkujących 
jego system organizacji. Realizacja skutecznej polityki turystycznej, a w jej ramach kształtowanie 
rozwoju turystyki, powinna prowadzić do racjonalnego wykorzystania walorów turystycznych, 
a także istniejącej koniunktury w tym sektorze. Kształt polityki turystycznej jest uzależniony od 
wielu czynników. Wśród nich można wyróżnić m.in. stopień rozwoju turystycznego, potencjał tu-
rystyczny, świadomość korzyści płynących z turystyki, środki finansowe przeznaczone na rozwój 
turystyki, przychylność władz państwowych i regionalnych.

Rozwijanie turystyki powinno być wkomponowane w rozwój całego regionu. Polityka tury-
styczna jako polityka sektorowa ma za zadanie kształtowanie optymalnych rozmiarów i struktury 
ruchu turystycznego z zastosowaniem praw ekonomicznych w sferze gospodarki turystycznej oraz 
koordynację rozwoju turystyki z uwzględnieniem różnorodności jej związków z innymi sferami 
funkcjonowania kraju (Szostak, 2007, s. 159). Istnieje powiązanie polityki turystycznej z regio-
nalną, które jest wynikiem dialogu różnych interesariuszy zainteresowanych rozwojem opartym 
na wiedzy o indywidualnych cechach regionu, jak i makrootoczenia (Zaucha, Świątek, Stańczuk-
-Olejnik, 2013). Poza tym polityka może być bardziej skuteczna zgodnie z ideą jej terytorialnego 
ukierunkowania, tzw. place-based policy (Barca, 2009, s. 17–49).

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia związku turystyki z rozwojem regionu 
nadmorskiego. W szczególności uwzględniono wybrane aspekty turystyki, a rozważania zostały 
przeprowadzone na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Wiedza na ten temat może 
ułatwić dopasowanie działań w ramach polityki turystycznej, jeśli zostanie ona terytorialnie ukie-
runkowana.

Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych (GUS BDL, 2016)1. Na podstawie danych 
z lat 2001–2014 dokonano analizy zmian wielkości ruchu turystycznego z zastosowaniem anali-
tycznej metody wyznaczania trendów. Opierając się na tych wynikach, przeprowadzono prognozo-
wanie do 2020 r. Poza tym zastosowano analizę korelacji i regresji zależności zmiennych związa-
nych z turystyką z rozwojem w odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego i wybranych 
jego powiatów. W celu przedstawienia otrzymanych wyników wykorzystano metodę opisową, 
tabelaryczną i graficzną.

1 Dane te dotyczą turystów nocujących w turystycznej bazie noclegowej (rejestrowanej przez GUS).



91Regionalne problemy rozwoju turystyki

Związki turystyki z rozwojem regionu nadmorskiego

Turyści w województwie zachodniopomorskim
Analiza zmian wielkości ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w la-

tach 2001–2014 oraz prognoza do 2020 r., przeprowadzona na podstawie ekstrapolacji trendów, 
pozwalają na stwierdzenie, że nastąpi wzrost intensywności ruchu turystycznego w tym regionie. 
Na rysunku 1 przedstawiono liczbę turystów ogółem korzystających z turystycznych obiektów 
noclegowych w badanych latach oraz wartości prognozowane do 2020 r. W 2014 r. odnotowano 
wzrost tej liczby o 59,24% w porównaniu z 2001 r. Według prognozy, w przypadku zachowania 
dotychczasowej tendencji, w latach 2015–2020 nastąpi dalszy przyrost. Wyższe wartości uzyska-
no w przypadku funkcji parabolicznej, zgodnie z którą liczba turystów w 2020 r. zwiększy się 
o 24,24% w stosunku do 2014 r. Na podstawie trendu liniowego2 prognozuje się, że wzrost ten 
wyniesie 11,20%.
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Źródło: opracowanie na podstawie: BDL GUS – bdl.stat.gov.pl/BDL, sierpień 2016 r. 
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Wyższą dynamikę zmian zaobserwowano w grupie obiektów hotelowych. Jest to typ bazy 
noclegowej o wzrastającym znaczeniu. Udział tych miejsc noclegowych w ogólnej ich liczbie 
w województwie zachodniopomorskim zwiększył się z 5,60% w 2001 r. do 18,82% w 2014 r. Jeśli 
dynamika wzrostu liczby turystów korzystających z obiektów hotelowych regionu utrzyma się 
w przyszłości, to w 2020 r. zostanie odnotowany jej wzrost o 24,97% w porównaniu z 2014 r.  
(rys. 2). Biorąc pod uwagę, że popularność tego typu obiektów rośnie z roku na rok, nie przewidu-
je się, aby tendencja rozwojowa uległa gwałtownemu załamaniu. Jednakże prawdopodobne jest, 
że tempo wzrostu może zmaleć. Porównując dynamikę rozwoju w tej grupie obiektów w innych 
polskich województwach, przez kilka kolejnych lat nie powinno dojść do odwrócenia tego opty-
mistycznego trendu. Szczególnie w odniesieniu do województwa pomorskiego, podobnego pod 
wieloma względami do zachodniopomorskiego. Natomiast w województwie zachodniopomorskim 
wciąż istnieje potencjał do zagospodarowania, szczególnie w grupie hoteli o najwyższych katego-
riach.
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Wraz ze zwiększeniem się liczby turystów w zachodniopomorskich obiektach hotelowych 
w latach 2001–2014 nastąpił również wzrost liczby udzielonych im noclegów. Przy założeniu nie-
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zmienności struktury zjawiska i w rezultacie wcześniejszej tendencji wzrostowej prognozowana 
liczba tych noclegów w 2020 r. będzie wyższa o 26,74% niż w 2014 r. (rys. 3).

Obiekty hotelowe są tym typem zachodniopomorskiej bazy noclegowej, które są wybierane 
przez większość turystów zagranicznych, korzystających z bazy noclegowej województwa. W 2014 r.  
było to około 73%. Zgodnie z prognozą liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym 
w obiektach hotelowych w 2020 r. wzrośnie o 21,19% w stosunku do 2014 r. (rys. 4). Jeśli speł-
nią się przewidywania liczby noclegów udzielonych ogółem oraz turystom zagranicznym w tych 
obiektach, to w 2020 r. udział tych drugich spadnie do 46,94% (z 49,09% w 2014 r.). Jednocześnie 
wzrośnie odsetek noclegów przeznaczonych dla turystów krajowych.
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Zaobserwowano także różnice w zmianach liczby turystów, udzielonych im noclegach i śred-
niego czasu pobytu w odniesieniu do wyróżnionych grup turystów (krajowych, zagranicznych). 
Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli 1. W latach 2001–2014 największe pro-
centowe wzrosty odnotowano w grupie obiektów hotelowych, szczególnie wysokie pod względem 
liczby udzielonych noclegów. Były one znacznie wyższe niż uzyskane dla turystycznej bazy nocle-
gowej ogółem. W związku ze wzrastającą popularnością tego typu obiektów można uznać segment 
ten za najbardziej perspektywiczny. Średni czas pobytu turysty w tego typu obiektach także uległ 
wydłużeniu, w przeciwieństwie do wyników dotyczących bazy ogółem – w tym przypadku tylko 
czas turysty zagranicznego się zwiększył.
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Tabela 1. Zmiany liczby turystów, udzielonych im noclegów i średniego czasu pobytu w województwie zachodnio-

pomorskim w latach 2001–2014 oraz prognoza do roku 2020

Wyszczególnienie

Turystyczna baza 
noclegowa ogółem Obiekty hotelowe

Zmiana Zmiana
absolutna względna (%) absolutna względna (%)

Zmiana w latach 2001–2014
Liczba turystów korzystających z noclegów 809 772 59,24 770 535 207,76
Liczba turystów krajowych korzystających z noclegów 551 412 50,55 552 533 287,29
Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów 258 360 93,61 218 002 122,09
Liczba udzielonych noclegów 2 766 535 31,39 2 817 366 383,94
Liczba noclegów udzielonych turystom krajowym 1 012 225 13,01 1 432 140    381,19
Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym 1 754 310 170,02 1 385 226 386,82
Średni czas pobytu turysty* –1,13 –17,49 1,13 57,25
Średni czas pobytu turysty krajowego –1,78 –24,94 0,47 24,25
Średni czas pobytu turysty zagranicznego 1,48 39,47 2,39 119,20

Prognozowana zmiana w latach 2014–2020

Liczba turystów korzystających z noclegów od 243 718
do 527 620

od 11,20
do 24,24 285 019 24,97

Liczba udzielonych noclegów od 423 853
do 2 708 039

od 3,66
do 23,39 949 466 26,74

* Średni czas pobytu turysty oznacza liczbę noclegów przypadającą przeciętnie na osobę. Jest wynikiem ilorazu liczby udzielo-
nych noclegów przez liczbę turystów z nich korzystających.

Źródło: badania własne.

Turystyka a rozwój województwa zachodniopomorskiego
Dominujący charakter obiektów hotelowych w województwie zachodniopomorskim potwier-

dza także próba oszacowania związku turystyki z jego rozwojem na podstawie lat 2001–2014. 
W tym celu zastosowano analizę korelacji i regresji, zgodnie z procedurą postępowania badawcze-
go3 w tym zakresie.

Zmienną objaśnianą została łączna wysokość dochodów własnych budżetów gmin i miast na 
prawach powiatu na mieszkańca jako miernik rozwoju regionalnego4. Natomiast wstępny zestaw 
potencjalnych zmiennych objaśniających zawierał wielkości, które pojawiły się w tabeli 1, repre-
zentujące popytową stronę turystyki. Zbiór ten uzupełniono o wielkości związane z podażowym 
aspektem turystyki, tj. liczbę miejsc noclegowych (ogółem oraz w obiektach hotelowych). Wybór 
ostatecznych zmiennych objaśniających nastąpił w wyniku zastosowania kryteriów formalnostaty-
stycznych (Zeliaś, Pawełek, Wanat, 2003, s. 193), tj. mierzalności i kompletności danych w okresie 
badania oraz dostatecznej zmienności zmiennych objaśniających i nieskorelowania między sobą, 
natomiast silnej (oraz istotnej) korelacji ze zmienną objaśnianą. Jednocześnie, kierując się także 
możliwościami interpretacyjnymi, założono poszukiwanie modeli liniowych.

3 Jego etapy zostały przedstawione m.in. przez Beclę, Zielińską (2003, s. 160–196).
4 Dochody własne budżetów gmin i miast na prawach powiatu pojawiają się w analizach wpływu działalności tu-

rystycznej na rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych m.in. przez Rudewicza (2009, 
s. 285–299) oraz Kubickiego, Kubalczewską (2008, s. 113–120).
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Ze względu na to, że po wyeliminowaniu zmiennych objaśniających nieistotnie5 skorelowa-
nych ze zmienną objaśnianą pozostałe wykazywały także istotną korelację między sobą (liniową 
zależność), oszacowano osobne liniowe modele jednoczynnikowe. Uwzględniono tylko te zmienne 
objaśniające, które charakteryzują się wystarczającym stopniem zmienności, czyli wartość współ-
czynnika (zmienności) przekracza 0,15 (15%). 

Modele funkcji regresji oszacowane z wykorzystaniem klasycznej metody najmniejszych 
kwadratów (KMNK) zweryfikowano pod względem statystycznym6. Obejmowało to: ocenę stop-
nia dopasowania modelu do danych empirycznych (na podstawie współczynnika determinacji R2, 
istotności współczynnika korelacji wielorakiej R – testem F Fishera-Snedecora, średniego błę-
du estymacji modelu Se – odchylenia standardowego składnika resztowego/losowego); zbadanie 
istotności wpływu zmiennej objaśniającej na objaśnianą (testem t-Studenta); sprawdzenie założeń 
dotyczących składnika losowego modelu, będących także stochastycznymi warunkami KMNK  
(tj. zweryfikowanie hipotez o niewystępowaniu autokorelacji – testem Durbina-Watsona, losowym 
rozkładzie – testem serii, stałości wariancji – homoskedastyczności – testem Goldfelda-Quandta, 
normalności7 rozkładu – testem Shapira-Wilka).

W tabeli 2 przedstawiono funkcje regresji, które zostały pozytywnie zweryfikowane, czyli 
odzwierciedlające statystycznie istotny8 związek zmiennej objaśniającej z objaśnianą oraz spełnia-
jące założenia dotyczące składnika losowego9. Poza tym siła tego związku, reprezentowana przez 
współczynnik korelacji, została uznana za dostatecznie wysoką, jeśli współczynnik determinacji 
R2 był na poziomie co najmniej 0,7.

Wszystkie zmienne, które pojawiły się w tabeli 2, odnoszą się do obiektów hotelowych. 
Odnotowano pozytywny ich związek z miernikiem rozwoju regionalnego w województwie za-
chodniopomorskim. Uzyskane zależności korelacyjne są bardzo silne. Najsilniejsza – w przypadku 
liczby turystów krajowych korzystających z noclegów w tego typu bazie. Niewiele słabsza korela-
cja wystąpiła w przypadku liczby miejsc noclegowych w obiektach hotelowych. Ostatnią zmienną 
o silnym związku korelacyjnym z dochodami własnymi zachodniopomorskich gmin i miast na 
prawach powiatu jest średni czas pobytu turystów zagranicznych w obiektach hotelowych.

5 Istotność współczynników korelacji przeprowadzono na podstawie testu t-Studenta, na poziomie istotności 0,05.
6 Weryfikację przeprowadzono według zasad oraz metod przedstawianych w literaturze, m.in. przez Beclę, Zielińską 

(2003, s. 187–194), Czyżyckiego, Hunderta, Klóskę (2005, s. 61–77), Strahl, Sobczak, Markowską, Bal-Domańską (2002, 
s. 147–195), Zeliasia i in. (2003, s. 196–198).

7 Normalność rozkładu reszt (składnika losowego) modelu nie jest warunkiem stosowania KMNK. Natomiast ma to 
znaczenie w weryfikacji modelu, tzn. pozwala zastosować testy sprawdzające pozostałe założenia.

8 Hipotezy zerowe o nieistotności parametrów strukturalnych weryfikowano na poziomie istotności 0,05. 
Dopuszczono nieistotność wyrazu wolnego.

9 Spełnienie tych założeń oznaczało brak podstaw do odrzucenia hipotez zerowych o braku autokorelacji, rozkładzie 
losowym, homoskedastyczności, normalności rozkładu. Przyjęto poziom istotności równy 0,05. W niewielu przypadkach 
dopuszczono niższy poziom istotności, jednakże nie niższy niż 0,01.
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Tabela 2. Funkcje regresji opisujące zależność wysokości dochodów własnych budżetów gmin i miast na prawach 

powiatu na mieszkańca z poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi w województwie zachodniopomorskim 

w latach 2001–2014

Lp. Zmienna objaśniająca Postać funkcji regresji R2 R Se

1. Liczba turystów krajowych 
korzystających z obiektów 
hotelowych

ŷt = 255,62 + 0,0027 xt
                       [42,22]         [0,0001] 0,9876 0,9938 59,05

2. Średni czas pobytu turysty 
zagranicznego w obiektach 
hotelowych

ŷt = –543,24 + 599,72 xt
                        [111,25]         [32,31] 0,9663 0,9830 97,16

3. Liczba miejsc noclegowych 
w obiektach hotelowych

ŷt = 88,81 + 0,10 xt
                          [73,80]     [0,004] 0,9702 0,9850 91,45

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS – bdl.stat.gov.pl/BDL, sierpień 2016 r.

Według tej samej procedury przeprowadzono szacowanie dla trzech zachodniopomorskich 
powiatów, tj. kołobrzeskiego (nadmorskiego), miasta Szczecina i polickiego – położonego w in-
teriorze (ale sąsiadującego ze Szczecinem). Są to obszary różniące się między sobą nie tylko po-
łożeniem geograficznym w ramach regionu, ale przede wszystkim stanem i dynamiką rozwoju 
turystyki.

Celem tego etapu badania jest wskazanie na zróżnicowanie przestrzenne w zakresie wystę-
pujących zależności pomiędzy zmiennymi reprezentującymi turystykę a dochodami własnymi 
budżetów jako miernika rozwoju poszczególnych obszarów. W tabelach 3–5 przedstawiono wy-
niki w odniesieniu do wybranych powiatów. Uzyskano różne zestawy zmiennych objaśniających 
istotnie i dostatecznie skorelowanych ze zmienną objaśnianą. Poza tym w większości przypadków 
pojawiły się inne wielkości reprezentujące turystykę jako mające związek z rozwojem powiatu, niż 
to zaobserwowano w skali całego województwa.

Powiat kołobrzeski charakteryzuje się znacznym ruchem turystycznym w województwie za-
chodniopomorskim. Można uznać, że jest obszarem uniwersalnym pod względem realizacji po-
trzeb noclegowych. Na tym terenie oferowany jest szeroki wachlarz różnego typu miejsc noclego-
wych. W latach 2001–2014 ogólna ich liczba wzrosła o 27,87%, z tym że w obiektach hotelowych 
nastąpił przyrost aż o 327,66%. W tym samym okresie liczba turystów korzystających z obiektów 
noclegowych wzrosła o 126,53%. Jednakże w grupie turystów zagranicznych odnotowano zmianę 
aż o 220,13%. Zgodnie z otrzymanymi wynikami ta zmienna uzyskała istotną i dostatecznie wy-
soką zależność korelacyjną z dochodami własnymi budżetu gmin powiatu kołobrzeskiego (tab. 3).

Tabela 3. Funkcje regresji opisujące zależność wysokości dochodów własnych budżetów gmin i miast na prawach 

powiatu na mieszkańca z poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi w powiecie kołobrzeskim w latach 2001–2014

Lp. Zmienna objaśniająca Postać funkcji regresji R2 R Se

1. Liczba turystów zagranicznych korzystających 
z obiektów noclegowych ogółem

ŷt = –13,91 + 0,0175 xt
                        [241,73]      [0,0022] 0,8420 0,9176 251,24

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS – bdl.stat.gov.pl/BDL, sierpień 2016 r.
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Szczecin jest miastem na prawach powiatu dysponującym największą liczbą miejsc noclego-
wych wśród obszarów niebędących nadmorskimi w województwie. W badanych latach ich liczba 
wzrosła o 29,63%. Wyższy przyrost odnotowano w grupie obiektów hotelowych – 60,14%. Pod 
względem tego typu miejsc noclegowych w 2014 r. Szczecin zajął drugą pozycję (za powiatem 
kołobrzeskim) w regionie. W tabeli 4 pojawiły się zmienne odnoszące się tylko do turystów kra-
jowych. W latach 2001–2014 w szczecińskich turystycznych obiektach noclegowych obserwuje 
się spadek liczby turystów zagranicznych na rzecz krajowych, których liczba wzrosła o 68,85%. 
Natomiast pod względem udzielonych im noclegów wystąpił jeszcze większy przyrost – 107,91%. 
W przypadku liczby tej grupy turystów korzystających z obiektów noclegowych ogółem uzyska-
no silniejszą zależność korelacyjną z dochodami własnymi budżetu Szczecina. Poza tym zaob-
serwowano słabszą korelację pomiędzy tym miernikiem rozwoju a liczbą noclegów udzielonych 
turystom krajowym w obiektach hotelowych. W 2014 r. w tego typu szczecińskiej bazie udzielono 
o 177,61% więcej noclegów turystom krajowym niż w 2001 r.

Tabela 4. Funkcje regresji opisujące zależność wysokości dochodów własnych budżetów gmin i miast na prawach 

powiatu na mieszkańca z poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi w Szczecinie w latach 2001–2014

Lp. Zmienna objaśniająca Postać funkcji regresji R2 R Se

1. Liczba turystów krajowych korzystających 
z obiektów noclegowych ogółem

ŷt = –1166,74 + 0,0147 xt
                        [310,98]        [0,0015] 0,8871 0,9418 235,92

2. Liczba noclegów udzielonych turystom krajowym 
w obiektach noclegowych ogółem

ŷt = –346,20 + 0,0057 xt
                       [267,67]        [0,0007] 0,8513 0,9226 270,73

3. Liczba noclegów udzielonych turystom krajowym 
w obiektach hotelowych

ŷt = –125,34 + 0,0071 xt
                       [251,67]        [0,0009] 0,8411 0,9171 279,86

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS – bdl.stat.gov.pl/BDL, sierpień 2016 r.

W wyniku szacowania zależności dochodów własnych budżetów gmin powiatu polickiego od 
zmiennych objaśniających reprezentujących turystykę, w tabeli 5 pojawiły się zarówno wielkości 
odnoszące się do popytowej, jak i podażowej jej strony. Najsilniejszy związek korelacyjny uzyska-
no w przypadku liczby turystów krajowych nocujących w bazie noclegowej tego obszaru. Ta grupa 
turystów stanowi większość korzystających z polickich miejsc noclegowych, a ich liczba w 2014 r. 
była o 497,74% wyższa niż w 2001 r. Był to najwyższy procentowy wzrost wśród zachodniopomor-
skich powiatów. Zależność pomiędzy liczbą miejsc noclegowych w obiektach hotelowych a mier-
nikiem rozwoju również była bardzo silna. Tego typu miejsca noclegowe stanowiły w 2014 r. około 
połowy bazy noclegowej, a ich liczba wzrosła aż o 487,36% w porównaniu z 2001 r. Jest to jedyna 
zmienna, która pojawiła się także jako istotnie i dostatecznie skorelowana z miernikiem rozwoju 
na poziomie województwa, gdzie uzyskano jeszcze silniejszą zależność. Najsłabszy związek kore-
lacyjny wystąpił w przypadku ogólnej liczby miejsc noclegowych. Jednakże ich liczba w badanych 
latach wzrosła aż o 89,12% i była to bardzo wysoka zmiana na tle całego województwa (w skali 
całego regionu nastąpił przyrost o 4,23%).
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Tabela 5. Funkcje regresji opisujące zależność wysokości dochodów własnych budżetów gmin i miast na prawach 

powiatu na mieszkańca z poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi w powiecie polickim w latach 2001–2014

Lp. Zmienna objaśniająca Postać funkcji regresji R2 R Se

1. Liczba turystów korzystających z obiektów nocle-
gowych ogółem

ŷt = 1058,80 + 0,0352 xt
                       [117,50]         [0,0038] 0,8767 0,9363 234,62

2. Liczba turystów krajowych korzystających 
z obiektów noclegowych ogółem

ŷt = 1065,47 + 0,0408 xt
                      [107,61]          [0,0041] 0,8941 0,9456 217,49

3. Liczba noclegów udzielonych turystom w obiek-
tach noclegowych ogółem

ŷt = 715,46 + 0,0270 xt
                       [179,29]       [0,0035] 0,8319 0,9121 273,95

4. Liczba miejsc noclegowych w obiektach noclego-
wych ogółem

ŷt = 663,72 + 1,8549 xt
                      [201,20]        [0,2617] 0,8072 0,8984 293,46

5. Liczba miejsc noclegowych w obiektach hotelo-
wych

ŷt = 1077,85 + 2,8813 xt
                       [111,45]        [0,2998] 0,8850 0,9407 226,62

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS – bdl.stat.gov.pl/BDL, sierpień 2016 r.

Podsumowanie
Rozwój turystyki w atrakcyjnym turystycznie regionie nadmorskim wymaga podejmowania 

działań zgodnych z jego ogólnym rozwojem. Wsparciem prowadzenia polityki turystycznej i regio-
nalnej, opartej na wiedzy o indywidualnych cechach regionu, mogą być analizy zmian w zakresie 
ruchu turystycznego w odniesieniu zarówno do całego regionu, jak i mniejszych jednostek tery-
torialnych, np. powiatów. Rozpatrywanie różnych obszarów (np. nadmorskich, miast, położonych 
w interiorze) pozwala na wskazanie tych aspektów turystyki, które silniej są związane z ich roz-
wojem.

Związki turystyki z rozwojem województwa zachodniopomorskiego charakteryzują się prze-
strzennym zróżnicowaniem. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na wyciągnię-
cie wniosku, że na poziomie regionu zaobserwowano silne zależności innych aspektów turystyki 
niż w poszczególnych powiatach. W odniesieniu do województwa bardzo silne korelacje uzyskano 
w przypadku zarówno grupy turystów zagranicznych, jak i krajowych, a także liczby miejsc nocle-
gowych w obiektach hotelowych. Natomiast w powiecie kołobrzeskim, gdzie odnotowano znaczny 
wzrost liczby turystów zagranicznych, właśnie ta zmienna wykazuje statystycznie istotną zależ-
ność (choć względnie średnią) z wysokością dochodów budżetów gmin na tym obszarze. Miasto 
Szczecin oraz sąsiadujący powiat policki (będący obszarem z tzw. interioru) wyróżniają się silną 
zależnością w zakresie liczby turystów krajowych w obiektach noclegowych.

Analiza trendów wzrostowych, wskazujących na przewidywany wzrost intensywności ruchu 
turystycznego w regionie zachodniopomorskim, wymaga zachowania pewnej wstrzemięźliwości 
w ich bardzo optymistycznej interpretacji. Należy pamiętać o czynnikach mogących zakłócić po-
kazane scenariusze. Ich szersza analiza wymaga jednak pogłębionych badań, uwzględniających 
także podejście o charakterze ilościowym. Jednakże warto wspomnieć o tym, że istnieją ograni-
czenia ekspansji turystyki, szczególnie typu masowego, w powiatach nadmorskich. Wynikają one 
m.in. z chłonności obszaru recepcji turystycznej oraz niedostatecznej dostępności transportowej 
lub niskiej przepustowości istniejących dróg. Innego rodzaju barierą w rozwoju turystyki w wo-
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jewództwie zachodniopomorskim jest pogoda i związana z nią sezonowość ruchu turystycznego. 
Jednakże wielu turystów preferuje bezpieczne destynacje, do jakich wciąż zalicza się ten region 
(w świetle różnego typu zdarzeń o charakterze terrorystycznym), niż pewne warunki pogodowe.
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THE CORRELATION BETWEEN TOURISM AND DEVELOPMENT  
OF COASTAL REGION

Keywords  tourism, development, coastal region

Abstract The aim of the article is to present the issues about correlation between tourism and development of 
coastal region. In particular, the impact of selected aspects of tourism has been taken into account. 
Considerations have been carried out using the example of West Pomeranian Voivodeship. Moreover, 
the analyses of the changes in the size of tourism and forecasts up to 2020 were done. Apart from this, 
some elements of econometric modelling was applied. In order to present the results, descriptive, 
tabular and graphical methods were used.
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Streszczenie  Celem opracowania była charakterystyka polityki turystycznej województwa lubelskie-
go, którą realizuje Urząd Marszałkowski. W pracy zastosowano metodę analizy źródeł 
wtórnych (desk research) oraz metodę monograficzną. Województwo lubelskie ma kilka 
strategii, w których jednym z istotnych elementów jest sektor turystyki. W niedługim 
czasie zostanie również wydany poświęcony wyłącznie turystyce „Program rozwoju 
turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 r.” Depar-
tamenty w Urzędzie Marszałkowskim od kilku lat dbają o kształtowanie pozytywnego 
wizerunku i promocję regionu na rynku polskim i międzynarodowym, a tym samym 
zachęcenie turystów do jego odwiedzania. W strategiach pojawia się dużo zadań zwią-
zanych ze zwiększaniem atrakcyjności turystycznej badanego regionu, modernizacją za-
gospodarowania turystycznego i dbałością o środowisko, walory przyrodnicze i antropo-
geniczne. Część działań zwiększających konkurencyjność województwa będzie można 
poczynić dzięki dostępnym dla województwa nowym programom unijnym.

Wprowadzenie
Według Alejziaka (2009, s. 44) polityka turystyczna to „różnorodne działania podejmowa-

ne przez ośrodki decyzyjne odpowiedzialne za rozwój turystyki na danym terenie, które mają 
doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków”. 
Wyróżnianych jest pięć instrumentów polityki turystycznej: prawne, ekonomiczne, administracyj-



102 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2017 (39)

Agata Kobyłka, Anna Mazurek-Kusiak

ne, organizacyjne i informacyjne (Panasiuk, 2009, s. 141). Może być ona realizowana na różnych 
szczeblach władzy. Na szczeblu regionalnym realizują ją marszałkowie województw i sejmiki wo-
jewódzkie (Panasiuk, 2011, s. 305–306, 308). 

Głównym zadaniem województwa jest prowadzenie polityki rozwoju regionalnego (Stec, 
1998, s. 11; art. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) 
poprzez diagnozę obecnego stanu, a następnie opracowanie programów i strategii rozwoju regionu, 
działania w zakresie ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, zwiększanie atrak-
cyjności regionu, jego promocję, wzmocnienie instytucji oświatowych i badań naukowych, dzia-
łania restrukturyzacyjne, inicjacyjne, organizacyjne, szkoleniowe, pomoc finansową, mobilizację 
społeczeństwa, zarządzanie regionalnymi przedsiębiorstwami (Gilowska, Gorzalak, Jałowiecki, 
Sobczak, 1998, s. 48–54). Organy władzy publicznej poprzez świadome i celowe działania powin-
ny dążyć do optymalnego wykorzystania zasobów, jakie posiada region, co ma w efekcie prowa-
dzić do osiągnięcia długotrwałego wzrostu gospodarczego (Naruszewicz, 2005, s. 21; Gorzelak, 
1998, s. 15), jak również zniwelować dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym (Filipiak, 
Kogut, Szewczuk, Zioła, 2005, s. 363; Sługocki, 2004, s. 21) i terytorialnym. Zmniejszenie tych 
dysproporcji oznacza harmonijny i trwały rozwój, a także większą spójność w wymienionych po-
wyżej płaszczyznach (Grewiński, 2006, s. 13). 

Aby polityka regionalna była skuteczna, wymaga odpowiednich instrumentów finansowych 
i prawnych (Jeżewski, 2002, s. 289). Jednym z najważniejszych instrumentów polityki regionalnej 
są regionalne strategie rozwojowe (Waldziński, 2005, s. 172), projektowane dla długiego horyzontu 
czasowego (Gorzelak, 1998, s. 20). Stasiak i Rochmińska (2011, s. 39) są zdania, że aby nastąpił 
rozwój turystyczny województw, konieczne jest opracowanie i wdrożenie mających kompleksowy 
charakter regionalnych strategii rozwoju turystyki. Na poprawę sytuacji w regionie wpływają nie 
tylko środki pochodzące z UE. Ważne w rozwiązaniu problemów, z którymi borykają się woje-
wództwa, są również środki publiczne i sposób ich wydatkowania (Sekuła, 2008, s. 357). 

Konkurencyjność w rozwoju regionalnym oznacza „zdolność regionów do przystosowywa-
nia się do zmieniających się warunków, pod kątem utrzymania lub poprawy pozycji w toczącym 
się między regionami współzawodnictwie”. Czynniki wymienione na rysunku 1 mają wpływ na 
kształtowanie tejże konkurencyjności (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 
2004, s. 53), a także na możliwość tworzenia oferty, która znajdzie odbiorców również na rynkach 
międzynarodowych (Sokołowicz, 2008, s. 10).

Województwo lubelskie jest zaliczane do najbiedniejszych i najbardziej zapóźnionych re-
gionów w Europie. Podstawowym celem samorządu województwa jest więc zmiana tego nieko-
rzystnego wizerunku i umieszczenie badanego regionu bliżej stabilnego środka polskich i euro-
pejskich regionów. Szansę taką daje rozsądna polityka rozwojowa, w tym również turystyczna, 
wykorzystanie posiadanych atutów w regionie i unijnych funduszy (http://www.lubelskie.pl/in-
dex.php?pid=951), a szczególnie programu Polska Wschodnia (budżet: 2 mld euro) i Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego (budżet: 2,2 mld euro) (http://www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/). 
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świadome i celowe działania powinny dążyć do optymalnego wykorzystania zasobów, jakie 

posiada region, co ma w efekcie prowadzić do osiągnięcia długotrwałego wzrostu 

gospodarczego (Naruszewicz, 2005, s. 21; Gorzelak, 1998, s. 15), jak również zniwelować 

dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym (Filipiak, Kogut, Szewczuk, Zioła, 2005, s. 

363; Sługocki, 2004, s. 21) i terytorialnym. Zmniejszenie tych dysproporcji oznacza 

harmonijny i trwały rozwój, a także większą spójność w wymienionych powyżej płaszczyznach 

(Grewiński, 2006, s. 13).  

Aby polityka regionalna była skuteczna, wymaga odpowiednich instrumentów 

finansowych i prawnych (Jeżewski, 2002, s. 289). Jednym z najważniejszych instrumentów 

polityki regionalnej są regionalne strategie rozwojowe (Waldziński, 2005, s. 172), 

projektowane dla długiego horyzontu czasowego (Gorzelak, 1998, s. 20). Stasiak i Rochmińska 

(2011, s. 39) są zdania, że aby nastąpił rozwój turystyczny województw, konieczne jest 

opracowanie i wdrożenie mających kompleksowy charakter regionalnych strategii rozwoju 

turystyki. Na poprawę sytuacji w regionie wpływają nie tylko środki pochodzące z UE. Ważne 

w rozwiązaniu problemów, z którymi borykają się województwa, są również środki publiczne 

i sposób ich wydatkowania (Sekuła, 2008, s. 357).  

Konkurencyjność w rozwoju regionalnym oznacza „zdolność regionów do 

przystosowywania się do zmieniających się warunków, pod kątem utrzymania lub poprawy 

pozycji w toczącym się między regionami współzawodnictwie”. Czynniki wymienione na 

rysunku 1 mają wpływ na kształtowanie tejże konkurencyjności (Ministerstwo Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej, 2004, s. 53), a także na możliwość tworzenia oferty, która znajdzie 

odbiorców również na rynkach międzynarodowych (Sokołowicz, 2008, s. 10). 
 

 
Rysunek 1. Czynniki wpływające na proces rozwoju regionów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Huczek, 2010, s. 376; Sokołowicz, 2008, s. 10–22.

Cel, materiał i metody badawcze 
Głównym celem opracowania była charakterystyka polityki turystycznej województwa lubel-

skiego, którą realizuje Urząd Marszałkowski. W pracy zastosowano metodę analizy źródeł wtór-
nych (desk research) oraz metodę monograficzną (przegląd literatury tematycznej). Analizowano 
dane jakościowe pochodzące ze strony internetowej urzędu i BIP urzędu, m.in. wiele dokumentów 
strategicznych i planistycznych, strategie i programy rozwoju województwa lubelskiego, strukturę 
organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego, uchwały zarządu województwa lubelskiego, regulamin 
organizacyjny UMWL. Badania przeprowadzono od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r.

Wyniki badań
A. Komórki organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim biorące udział w kreowaniu regio-
nalnej polityki turystycznej

W skład struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wcho-
dzą dwie kancelarie, cztery biura oraz 17 departamentów. Urząd ma również trzy podlegajace mu 
filie. Poszczególne komórki i sprawujące nad nimi nadzór osoby przedstawiono na rysunku 2.

Największy wpływ na kreowanie regionalnej polityki turystycznej województwa mają trzy 
departamenty: polityki regionalnej, promocji i turystyki oraz kultury, edukacji i sportu. Każdy 
z nich odpowiada za inny obszar, począwszy od opracowywania strategicznych planów i doku-
mentów, poprzez realizację zadań związanych z rozwojem sektora, dbałością o zagospodarowanie 
i walory turystyczne, aż po zachęcanie turystów do przybycia do województwa lubelskiego. Tylko 
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przemyślany podział obowiązków i współpraca pomiędzy komórkami może zapewnić sprawną 
realizację turystycznej polityki regionalnej.

Rysunek 2. Schemat wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

* „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym 
monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: załącznika do Uchwały nr CXVI/2436/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 19 lipca 2016 r.; załącznika do Uchwały nr CXLII/2922/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 listo-
pada 2016 r. (Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).

B. Regionalna polityka turystyczna w dokumentach strategicznych, planistycznych i progra-
mowych Departamentu Polityki Regionalnej

Nadrzędnymi i kompleksowymi instrumentemi służącymi do zarządzania rozwojem obszaru 
i podstawą długookresowej polityki społeczno-gospodarczej są strategie (Kosidowski, Potoczek, 
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2001). Wyznaczane są w nich cele, kierunki, sposoby i etapy działania oraz zasady i warunki osiąg- 
nięcia wyznaczonych celów (Wysocka, Koziński, 2000). Oddział Programowania odpowiada za 
opracowanie i aktualizację strategii województwa lubelskiego, ma również swój udział w opraco-
wywaniu, konsultowaniu i realizacji sektorowych strategii i programów rozwoju (regulamin orga-
nizacyjny UMWL, s. 59). 

Strategie i programy rozwoju turystycznego mają za zadanie kształtowanie regionalnej i lo-
kalnej polityki turystycznej (Milewski, 2006, s. 199). Według raportu „Strategie rozwoju turystyki 
w Polsce – województwa i miasta do 200 tys. mieszkańców” (Rochmińska, Stasiak, 2011, s. 8, 15) 
w 2011 r. spośród 16 województw tylko lubelskie i kujawsko-pomorskie nie posiadały programu 
lub strategii rozwoju turystyki. Drugie województwo było w trakcie opracowywania „Programu 
rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020”. Natomiast lubelskie mia-
ło opracowany „Audyt turystyczny województwa lubelskiego” (PART, 2008) i przyjętą uchwałą  
nr CLXVIII/1984/08 z dnia 7.11.2008 r. „Koncepcję programowo-przestrzenną rozwoju turystyki 
i rekreacji w województwie lubelskim”. Dopiero kilka lat później przystąpiono do kolejnych prac. 
Pierwszym krokiem do opracowania „Programu rozwoju turystyki w województwie lubelskim 
do 2020 roku z perspektywą do 2030 r.” było opublikowanie 31.12.2015 r. aktualnego „Audytu 
turystycznego województwa lubelskiego”. Odbyło się również kilka spotkań konsultacyjno-war- 
sztatowych, m.in. z ROT-em i LOT-ami. Obecnie konsorcjum firm Synergia z Lublina i Bluehill 
z Warszawy opracowuje ostateczną wersję dokumentu (http://ttg.com.pl/program-rozwoju-
turystyki-w-wojewodztwie-lubelskim/).

Tabela 1. Częstotliwość pojawiania się słowa „turystyka” w strategiach województwa lubelskiego

Strategia (data utworzenia) Pojawienie się 
słowa „turystyka”

Średnia liczba słów 
na stronę strategii

Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
(24.06.2013) 66 0,46

Strategia współpracy transgranicznej województwa lubelskiego, obwodu lwowskiego, 
obwodu wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 2014-2020 (30.04.2014) 38 0,36

Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku + dwa załączniki 
(31.10.2014) 15 0,10

Strategia samorządu województwa lubelskiego dla podległych podmiotów leczniczych  
na lata 2012–2016 (26.06.2012) 2 0,01

Strategia polityki społecznej województwa lubelskiego na lata 2014–2020 (20.12.2013) 0 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP UMWL w Lublinie, zakładka „Programy, plany, strategie” (https://umwl.bip.
lubelskie.pl/index.php?id=564).

W województwie lubelskim obowiazuje pięć strategii, z czego tylko w jednej nie ma wzmian-
ki o turystyce. W trzech pierwszych strategiach wymienionych w tabeli 1 często pojawiają się sło-
wa kluczowe zawierające człon „turysty-”. Świadczy to o dostrzeżeniu przez Urząd Marszałkowski 
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roli tego sektora w rozwoju regionu, ale też dostrzeżenie obszarów problemówych z nią związa-
nych, nad którymi do roku 2020 należy pracować. 

Spełnienie założeń Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014–2020 (z per-
spektywą do 2030 roku) przyczyni się do przebiegu kilku procesów rozwojowych w omawianym 
regionie. Będzie to również „Poprawa jakości bazy turystycznej, lepsza ogólnokrajowa i między-
narodowa promocja produktów (nie zaś tylko «walorów») turystycznych regionu – czemu będzie 
towarzyszyć poprawa skomunikowania regionu z otoczeniem – stanie się jednym z czynników 
rozwoju turystyki, w tym wysoko dochodowej turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, leczniczej 
i turystyki wyspecjalizowanej – stając się ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i źródłem 
dochodów dla mieszkańców” (Niklewicz, 2014, s. 38). Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) sta-
nowią przestrzenne odzwierciedlenie potencjałów, jak również wyznacznik obszarów problemo-
wych o znaczeniu priorytetowym dla samorządu województwa (Strategia rozwoju województwa 
lubelskiego…, 2013, s. 79). Spośród siedmiu OSI aż w sześciu interwencje dotyczą zadań, które 
pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z rozwojem turystyki w regionie (tab. 2).

Tabela 2. Zadania związane z turystyką na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI)

Obszar Strategicznej Interwencji Interwencje

Lubelski Obszar Metropolitalny

– zwiększenie dostępności komunikacyjnej:
   a) zewnętrznej kolejowej i drogowej,
   b) wewnątrzregionalnej stolicy regionu z innymi miastami w województwie 
– rozwój instytucji kultury, rewitalizacja, działania mające na celu ochronę środowiska 
– rozwój i promocja turystyki

Miasta subregionalne (obszary funkcjonal-
ne miast: Biała Podlaska, Chełm, Puławy, 
Zamość) 

– wzmocnienie wewnętrznych funkcji ponadlokalnych, np. turystycznych, kulturalnych, 
usługowych
– rozwój transportu miejskiego
– współpraca transgraniczna, rewitalizacja obszaru

Obszary przygraniczne (powiaty bez- 
pośrednio sąsiadujące z granicą)

– utworzenie przejść granicznych sezonowych (tzw. turystycznych) z dopuszczeniem 
ruchu pieszego
– wspieranie przedsiębiorczości, zasobów ludzkich 

Obszary gospodarczego wykorzystania 
walorów przyrodniczych i kulturowych 
(obszary funkcjonalne: Polesie, Powiśle, 
roztoczańsko-puszczański, obszary o roz-
poznanych walorach uzdrowiskowych) 

– wykorzystanie potencjału obszarów
– określenie charakteru i natężenia funkcji turystycznej 
– aktywna ochrona zasobów przyrody i dziedzictwa kulturowego
– zwiększenie atrakcyjności bazy noclegowej i towarzyszącej 
– rozwój infrastruktury transportowej
– poprawa warunków fitosanitarnych 
– wsparcie przedsiębiorczości i zasobów ludzkich

Obszary potencjalnej eksploatacji złóż 
kopalin (zagłębie energetyczno-górnicze 
Łęczna-Chełm) 

– rekultywacja terenów poeksploatacyjnych na funkcję o znaczeniu regionalnym,  
m.in. rekreacja, sport, turystyka

Obszary ochrony i kształtowania zasobów 
wodnych (doliny rzek: Wisły, Bugu, 
Wieprza, obszary oddziaływania kanału 
Wieprz-Krzna)

– zrównoważony rozwój funkcji ochronnych i gospodarczych (w tym turystycznych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju województwa lubelskiego..., 2013, s. 79–83.
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Głównymi celami i kierunkami współpracy transgranicznej w dziedzinach działań strate-
gicznych jest współpraca gospodarcza, wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, 
naukowego, społeczno-demograficznego, infrastrukturalnego i ekologicznego oraz poprawa do-
stępności komunikacyjnej (Strategia współpracy transgranicznej…, 2014, s. 1, 14–79). Szansą 
w analizie SWOT dla Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego SP ZOZ w Nałęczowie jest tury-
styka medyczna dla obywateli Polski i UE (Strategia samorządu województwa lubelskiego…, 
2012, s. 98). W Regionalnej strategii innowacji województwa lubelskiego do 2020 r. (2014, s. 23)  
podkreślono, że jedną z zakorzenionych w Polsce Wschodniej specjalizacji jest właśnie turystyka. 
Sprzyja to konsolidacji aktywów terytorialnych i jest punktem wyjścia do budowy ponadregional-
nych specjalizacji rozwojowych. 

Oddział Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej odpowiada za monitorowanie i re-
alizację strategii rozwoju oraz wykorzystywania środków publicznych. Za przygotowanie i aktu-
alizację dokumentów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym województwa i poszcze-
gólnych gmin odpowiada Oddział Planowania Przestrzennego. Plan zagospodarowania, studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wskazują obszary, na których może rozwijać się 
funkcja turystyczna (Regulamin organizacyjny UMWL, s. 59–60). Aktualny plan zagospodaro-
wania przestrzennego województwa lubelskiego (PZPWL) uchwalono 30.11.2015 r. Jeden z pod-
punktów „Kierunków rozwoju przestrzennego” dotyczy turystyki. Poświęcono jej także załacznik 
„Rysunek 11. Gospodarka. Turystyka”. PZPWL zakłada rozwój różnych form turystyki z wyko-
rzystaniem kulturowych i przyrodniczych walorów oraz zagospodarowania turystycznego. Aby 
stymulować rozwój turystyki, należy po pierwsze odciążyć tereny przeinwestowane turystycznie, 
a z drugiej strony wykreować nowe obszary turystyczne. W planie określone są działania mające 
na celu wzbogacenie atrakcyjności obszarów turystycznych oraz udostępnienie obszarów o walo-
rach turystycznych. Wskazano również przestrzenne warunki realizacji regionalnej polityki roz-
woju w sektorze turystyki i rekomendacje dla podmiotów, które realizują politykę przestrzenną 
w regionie (Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 
30.10.2015 r., s. 91–97).

C. Departament Promocji i Turystyki 
Organem „wykonawczym” są cztery oddziały Departamentu Promocji i Turystyki, w których 

pracują łącznie 32 osoby (tab. 3). Za przydzielanie zadań i kontrolowanie realizacji odpowiadają 
dyrektor i jego zastępca. Oddział Turystyki odpowiada głównie za podmioty, które świadczą usłu-
gi turystyczne, i za produkty turystyczne. Pozostałe oddziały odpowiadają za realizację zadań, 
które są związane z promocją województwa lubelskiego w kraju i za granicą z wykorzystaniem 
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tradycyjnych i innowacyjnych metod i technik promocyjnych. Odpowiadają za merytoryczne, gra-
ficzne, redakcyjne i edytorskie opracowanie materiałów promocyjnych1, a następnie ich dystrybu-
cję. Oddziały organizują corocznie własne przedsięwzięcia promocyjne (http://www.lubelskie.pl/
index.php?pid=303):

 – konkursy: na najpopularniejsze miejscowości turystyczne i nowe produkty turystyczne 
„Perły i perełki”, Ambasadora Województwa Lubelskiego, najlepszą potrawę regionalną 
„Lubelskie smaki”, najlepszą fotografię ukazującą Lubelszczyznę,

 – imprezę „Otwarcie sezonu kajakowego”, mającą na celu promocję spływów kajakowych po 
rzekach w regionie,

 – imprezę rekreacyjno-turystyczną „Parada Rowerowa”, która ma za zadanie promować wa-
lory turystyczne województwa i szlaki rowerowe,

 – konferencję promocyjną, podczas której przedstawicielom powiatów, gmin, ośrodków 
informacji turystycznej, placówek kultury i organizacji pozarządowych prezentowane są 
główne kierunki strategii promocji regionu.

Oddziały promują województwo również podczas imprez o zasięgu ogólnokrajowym 
(m.in. Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, „Dni 
Dobrosąsiedztwa”) i międzynarodowym (m.in. Scandia MTB, Pride of Poland, Festiwalu Teatrów 
„Sąsiedzi”, Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Nałęczowie) (http://www.lubelskie.pl/
index.php?pid=303). Departament uczestniczy w targach turystycznych, których celem jest pro-
mocja i tworzenie pozytywnego wizerunku w dziedzinie turystyki poprzez udzielanie informacji 
o walorach, atrakcjach i zagospodarowaniu turystycznym. Wystawia swoje stoisko na targach kra-
jowych (m.in. Targach Regionów Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi, Targach Turystyki 
i Wypoczynku „Lato” w Warszawie, Międzynarodowych Targach Turystycznych, SPA, Sprzętu 
Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie w Katowicach) i międzynarodowych (m.in. najwięk-
szych europejskich ITB Berlin, EXPO w Mediolanie czy JANTUR w Kaliningradzie) (http://www.
lubelskie.pl/index.php?pid=1150).

1 Wydawnictwa turystyczne dotyczące całego województwa lubelskiego są dostępne na stronie www.lubelskie.pl 
w zakładce „Turystyka” i „Promocja regionu” → „Materiały promocyjne” oraz/lub w ośrodkach informacji turystycznej 
na terenie województwa (22). Część wydawnictw będących bardzo dobrze przygotowaną bazą danych (nazwy, adresy, 
numery telefonu, e-maile, strony WWW) występuje w polskiej i angielskiej wersji językowej:

– Smak lubelskiej wsi. Informator agroturystyczny (144 s.),
– Województwo lubelskie. Informator turystyczny (214 s.),
– Rowerem przez lubelskie. Informator turystyczny (76 s.), Rowerem przez lubelskie. Szlaki regionalne (161 s.), 

Cycling around the Lubelskie Region. Cycling guide book (76 s.),
– Lubelskie atrakcje turystyczne. Informator turystyczny (200 s.), Tourist attractions of the Lubelskie Region. 

Tourist guide (210 s.),
– Smak rodzinnych wypraw. Informator turystyczny (72 s.),
– Accomodation (204 s.),
– Województwo lubelskie. Mapa turystyczna 1 : 300 000,
– Województwo lubelskie. Parki krajobrazowe i inne formy ochrony przyrody 1 : 300 000.
Wydawane są również tematyczne przewodniki i mapy turystyczne dotyczące wybranego podregionu,  

np. Kajakiem po Bugu. Przewodnik turystyczny (131 s.), Kayaking along the Bug river. Tourist guide (138 s.), Pojezierze 
Łęczyńsko-Włodawskie. Mapa turystyczna 1 : 100 000. 
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Jednym z ważnych zadań departamentu w ostatnich latach było opracowanie i wdrożenie 
Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego, który ma za zadanie budować koja-
rzony i łatwo rozpoznawalny przez odbiorców obraz badanego regionu. Podstawowym elementem, 
który ma odzwierciedlać różnorodność województwa, jest „elka”, czyli awatar, który ma kształt 
litery L i zmienia swoje wnętrze (monochromatyczna wersja podstawowa, elki aktywne, ecoel-
ki i elki kulturalne). Logotyp regionu istniejący w siedmiu podstawowych układach składa się 
z „elki”, napisu „Lubelskie” i hasła „Smakuj życie!” (http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=2130). 
Szczegółowe zasady systemu zostały przedstawione w Podręczniku systemu identyfikacji wizual-
nej województwa lubelskiego2. Województwo przeprowadziło kilka kampanii bilbordowych (m.in. 
„LUB Lubelskie” – 500 citylightów i 500 wielkoformatowych bilbordów w 2014 r. zawisło w naj-
większych polskich miastach, 723 tys. zł; 890 bilbordów „Lubelskie. Smakuj życie” rozmieszczono 
w całej Polsce) oraz telewizyjnych i radiowych kampanii wizerunkowych (45-sekundowy spot 
„Lubelskie – Na chwilę lub na dłużej”; 30-sekundowy spot „Smaki Lubelszczyzny”; 9-sekundowy 
spot „Lubelskie. Smakuj życie”; 45-sekundowy spot „Lubelskie – Chwilo trwaj”) (http://www.
lubelskie.pl/index.php?pid=441). Oddziały współpracują z Regionalną Organizacją Turystyczną 
i innymi organizacjami pozarządowymi, a także przedsiębiorcami. W tabeli 3 przedstawiono naj-
ważniejsze zadania, jakie powierzone zostały departamentowi.

Tabela 3. Oddziały w Departamencie Promocji i Turystyki i ich zadania związane z turystyką i promocją regionu

Pracownicy – stanowisko Obowiązki

1 2

TURYSTYKI
1) kierownik oddziału 
2) główny specjalista ds. kontroli podmiotów świad-
czących usługi turystyczne
3) główny specjalista ds. organizatorów turystyki
4) główny specjalista ds. turystyki (×2)
5) starszy specjalista ds. kategoryzacji obiektów 
hotelarskich 
6) starszy specjalista ds. promocji turystycznej

– koordynacja zadań związanych z turystyką
– kategoryzacja obiektów hotelarskich
– wpisy do rejestru działalności regulowanej organizatorów i pośredników 
turystycznych
– kontrola podmiotów świadczących usługi turystyczne
– pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na rozwój turystyki
– promocja turystyczna
– współpraca z organizacjami pozarządowymi 
– zarządzanie produktem „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”

PROMOCJI WOJEWÓDZTWA
1) kierownik oddziału 
2) główny specjalista ds. promocji (×3)
3) starszy specjalista ds. promocji
4) podinspektor ds. promocji
5) inspektor ds. promocji
6) starszy specjalista ds. materiałów reklamowych 
7) inspektor ds. materiałów promocyjnych

– materiały reklamowe i brandingowe (zamawianie, wydawanie, dystrybucja, 
prowadzenie ewidencji magazynowej, nadzór nad prawidłową eksploatacją) 
– opracowywanie i redagowanie tekstów oraz materiałów o charakterze 
promocyjnym
– promocja osób, firm, instytucji wnoszących istotny wkład w promocję 
regionu
– organizowanie imprez promocyjnych: regionalnych, krajowych  
i międzynarodowych 
– przygotowywanie i koordynacja udziału w krajowych i zagranicznych 
imprezach wystawienniczo-targowych
– prowadzenie spraw związanych z ewaluacją Systemu Identyfikacji 
Wizualnej Województwa Lubelskiego
– wdrażanie strategii promocji województwa
– współpraca podczas redakcji innych strategicznych dokumentów ważnych 
dla promocji regionu 
– współpraca z JST, firmami, organizacjami pozarządowymi 

2 Dostępny: http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/promocja/Lubelskie_ci_screen.pdf.
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1 2

PROJEKTÓW PROMOCYJNYCH
1) kierownik oddziału
2) główny specjalista ds. marki regionalnej 
3) starszy specjalista ds. marki regionalnej
4) podinspektor ds. obsługi centrum (×2)

Biuro Marki Regionalnej „Lubelskie” 
– identyfikacja i pozyskiwanie środków finansowych na działania dedykowa-
ne marce
– realizacja projektów 
– współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie 
tworzenia, wdrażania i promocji regionalnej marki
Centrum Promocji Województwa Lubelskiego
– promowanie walorów regionu: prezentowanie oferty turystycznej, kultural-
nej i kulinarnej 
– organizowanie prezentacji multimedialnych, wydarzeń 

PUBLIC RELATIONS
1) kierownik oddziału
2) inspektor ds. administrowania stronami interne-
towymi
3) inspektor ds. grafiki i Systemu Identyfikacji 
Wizualnej Województwa
4) starszy specjalista ds. redagowania biuletynów
5) inspektor ds. redagowania biuletynów (×2)
6) starszy specjalista ds. informatyki i marketingu 
internetowego

– opracowywanie wydawnictw i materiałów o charakterze promocyjno-infor-
macyjnych, w tym przygotowywanie projektów graficznych
– redagowanie strony: www.lubelskie.pl*
– realizacja zadań związanych z promocją i wdrażaniem Systemu 
Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego (np. opracowywanie 
wzorów listowników, wizytówek)
– zadania związane z przygotowaniem imprez promocyjnych i wystawienni-
czo-targowych

MARKETINGU GOSPODARCZEGO
1) kierownik oddziału
2) starszy specjalista ds. zamówień publicznych
3) starszy specjalista ds. marketingu i informacji 
gospodarczej
4) podinspektor ds. promocji

– podtrzymanie zadań zrealizowanych w ramach projektu „Marketing 
Gospodarczy Województwa Lubelskiego” działania 2.4 B, RPO WL 
2007–2013 i przygotowanie założeń nowego projektu
– realizacja działań związanych z promocją gospodarczą i rozwojem przedsię-
biorczości w województwie 
– realizacja działań promocyjno-informacyjnych
– marketing internetowy
– współpraca z ośrodkami targowymi, instytucjami otoczenia biznesu, przed-
siębiorcami, ze sferą B+R, parkami naukowo-technologicznymi, uczelniami 
wyższymi, administracją rządową i samorządową w zakresie promocji

* Departament Promocji i Turystyki zajmuje się redakcją całego serwisu www.lubelskie.pl. Informacje na temat turystyki 
w regionie znajdziemy w zakładce „Lubelskie” „Turystyka” i w kolejnych podzakładkach: „Opis krajoznawczy”, „Najciekawsze 
miejsca”, „Atrakcje przyrodnicze”, „Szlaki turystyczne”, „Uzdrowiska” i „Informator turystyczny”. Oprócz tego w zakładce 
„Kultura” można znaleźć „Kalendarz imprez”, informacje na temat teatrów, muzeów, galerii, filharmonii czy Centrum Spotkania 
Kultur. Na stronie są również linki przekierowujące na kolejne strony poświęcone turystyce, m.in. Green Velo. Wschodni Szlak 
Rowerowy, Perły i perełki Lubelszczyzny, Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych, Lubelskie stoki, LROT, Zamość 
i Roztocze. LOT, Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego. Można tu też obejrzeć spoty reklamujące region albo uczest-
niczyć w wirtualnym spacerze po kilkunastu obszarach lub obiektach na terenie województwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIP UMWL w Lublinie, zakładka „Struktura organizacyjna”.

D. Departament Kultury, Edukacji i Sportu 
Walory antropogeniczne, atrakcje kulturalne i baza rekreacyjno-sportowa są, oprócz walo-

rów przyrodniczych, jednymi z ważniejszych magnesów przyciągających na dany teren turystów. 
Istotna jest więc ich inwentaryzacja, sprawowanie nad nimi opieki, niezbędne remonty, rozbudowa 
czy modernizacja. Jednym z głównym celów Oddziału Kultury jest ochrona dziedzictwa naro-
dowego, opieka nad zabytkami, rozwój i promowanie kultury i instytucji kultury (np. muzeów, 
teatrów), wspieranie działań na rzecz ochrony regionalnych i lokalnych zwyczajów, tradycji, sztuki 
ludowej i rzemiosła. Najważniejszymi zadaniami Oddziału Sportu, mającymi znaczenie dla re-
gionalnej polityki turystycznej, jest opracowywanie i wdrażanie wieloletniego Programu rozwoju 
bazy sportowej województwa lubelskiego, jak też zadania związane z doskonaleniem i szkoleniem 
kadr kultury fizycznej (Regulamin organizacyjny UMWL, s. 54–55).
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E. Inne departamenty
W Urzędzie Marszałkowskim są również inne oddziały, które w sposób pośredni lub bezpo-

średni mają wpływ na regionalną politykę turystyczną województwa. Oddział Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Środowiska może mieć wpływ na rozwój agroturystyki 
i turystyki wiejskiej, ponieważ prowadzi działania związane z rozwojem wielofunkcyjnym wsi, 
wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, tworzeniem pozarolniczych miejsc pracy, ale także 
inicjowaniem działań związanych z odnową walorów lubelskiej wsi czy też wykorzystywaniem 
lokalnych zasobów przez mieszkańców. Oddział Centrum Edukacji Ekologicznej i Informacji 
o Środowisku w tym samym departamencie zajmuje się m.in. edukacją ekologiczną, ale też nadzo-
rem nad parkami krajobrazowymi, co jest szczególnie cenne w turystycze przyrodniczej czy eko-
turystyce (Regulamin organizacyjny UMWL, s. 52–53). Jednym z zadań Oddziału Społeczeństwa 
Informacyjnego i Rozwoju Systemów Informatycznych w Departamencie Cyfryzacji jest współ-
praca z innymi departamentami w zakresie e-turystyki (Regulamin organizacyjny UMWL, s. 69).

Podsumowanie
Województwo lubelskie ma kilka strategii, czyli perspektywicznych koncepcji, które określa-

ją cele rozwoju i warunki ich osiągnięcia. W większości z nich jednym z istotnych elementów jest 
sektor turystyki. W niedługim czasie zostanie również wydany poświęcony wyłącznie turystyce 
„Program rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 r. z perspektywą do 2030 r.” 
Oprócz planowania Urząd Marszałkowski od kilku lat dba o kształtowanie pozytywnego wize-
runku województwa lubelskiego na polskiej i zagranicznej arenie oraz promowanie regionalnego 
potencjału turystycznego, a tym samym zachęcenie turystów do jego odwiedzenia. W strategiach 
pojawia się dużo zadań związanych ze zwiększaniem atrakcyjności turystycznej badanego regio-
nu, m.in. zwiększeniem liczby obiektów, świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, polepsze-
niem jakości i modernizacją obecnej bazy, dbałością o środowisko, walory przyrodnicze i antropo-
geniczne regionu. Część działań zwiększających konkurencyjność województwa będzie możliwa 
dzięki dostępnym dla województwa programom unijnym. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów strategicznych i rozwojowych badanego 
regionu można wskazać następujące zalecenia władzom województwa lubelskiego:

 – zadbanie o spójną kampanię promocyjną skierowaną do wybranych segmentów turystów 
(turystyka biznesowa, zdrowotna, weekendowa),

 – oznakowanie dróg dojazdowych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, umieszczenie 
informacji przy drogach o atrakcjach turystycznych znajdujących się na trasie,

 – zmniejszenie biurokracji oraz poprawienie szybkości przepływu informacji pomiędzy po-
szczególnymi komórkami organizacyjnymi,

 – zadbanie o rozwój markowego produktu turystycznego województwa lubelskiego,
 – poprawa infrastruktury drogowej oraz turystycznej, zwłaszcza na terenie akwenów i szla-

ków turystycznych.
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TOURISM POLICY IMPLEMENTED IN LUBELSKIE VOIVODESHIP 
BY THE MARSHAL OFFICE 

Keywords  tourism policy, Lubelskie Voivodeship, region, development

Abstract The aim of the study was characteristic regional tourism in Lubelskie Voivodeship, which 
implemented the Marshal Office. The desk research method was used in the paper. Lubelskie 
Voivodeship has several strategies, in which one of the important element is the tourism sector. 
In a short time, it will be released dedicated exclusively to tourism ”Programme for the tourist 
development of in the Lubelskie Voivodeship by 2020 with the prospect of 2030”. For the few years 
Departments in the Marshal Office were caring for the formation of a positive image and promotion 
Voivodeship in the Polish and international market. Their actions encourage tourists to visit the area. 
Many tasks associated with increasing tourist attractiveness of the Voivodeship, modernization of 
tourist development and respect for the environment, natural and anthropogenic values appeared in 
the Strategies. With available for the Voivodeship new EU-programs will be made part of measures 
to increase the competitiveness of the regions in Poland.
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Słowa kluczowe  turystyka uzdrowiskowa, trendy zmian, sezonowość, czynniki meteorologiczne

Streszczenie  W pracy dokonano oceny sezonowości w turystyce uzdrowiskowej w województwie  
zachodniopomorskim na podstawie miesięcznej liczby turystów ogółem, w tym zagra-
nicznych, i udzielonych im noclegów w zakładach uzdrowiskowych w latach 2005–2015. 
Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują cztery uzdrowiska położo-
ne w strefie wybrzeża Bałtyku: Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg i Dąbki oraz 
Połczyn-Zdrój usytuowany w strefie moreny czołowej Pojezierza Pomorskiego. Zjawi-
sko sezonowości określono ilorazem liczby turystów w lecie (czerwiec–sierpień) do licz-
by turystów zimą (grudzień–luty) oraz wiosną (marzec–maj) do jesieni (wrzesień–listo-
pad), a nieregularność rozkładu pobytu turystów w ciągu roku za pomocą współczynnika 
zmienności (%). Wpływ miesięcznej temperatury powietrza, zachmurzenia i prędkości 
wiatru na frekwencję turystów-kuracjuszy w zakładach uzdrowiskowych określano przy 
zastosowaniu regresji liniowej i wielomianowej. Obliczono dla lat 2005–2015 trendy cza-
sowe dla liczby turystów krajowych i zagranicznych oraz udzielonych im noclegów. Czas 
pobytu (w dniach) turystów-kuracjuszy w zakładach uzdrowiskowych obliczono, dzie-
ląc liczbę udzielonych im noclegów przez liczbę turystów w danym miesiącu.

Wprowadzenie
W Polsce czynnikiem decydującym o sezonowości ruchu turystycznego są warunki pogodowe 

i ich zmienność, zwłaszcza w strefie wybrzeża Bałtyku. Znacznie mniejszy wpływ pogody na zja-
wisko sezonowości występuje na terenach górskich i w pozostałych regionach turystycznych kraju, 
gdzie bardziej niż naturalne oddziałują czynniki społeczne, ekonomiczne instytucjonalne i organi-
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zacyjne, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich (Bedner i in., 2005; Borzyszkowski, 2014; 
Cannas, 2012; Chung, 2009; Fernandez-Morales, 2003; Koźmiński, Michalska, 2016b; Stasiak 
2011). Zakłady uzdrowiskowe ze względu na świadczone usługi, głównie wewnątrz budynków, 
mają bardziej równomierny, niezależny od pogody, rozkład liczby kuracjuszy w ciągu roku, choć 
i tu turyści preferują sezon letni, podczas którego można połączyć zabiegi z korzystnymi warun-
kami bioklimatycznymi umożliwiającymi różne formy terapii w terenie otwartym, jak np. tala-
soterapię, aeroterapię, helioterapię, kinezyterapię (Kozłowska-Szczęsna i in., 2002; Koźmiński, 
Michalska, 2011). Czynnikiem zmniejszającym sezonowość ruchu turystycznego jest wzrost ak-
tywności emerytów i rencistów w zakresie wyjazdów do uzdrowisk i miejscowości turystycznych 
poza sezonem letnim, ze względu na niższe ceny pobytu i mniejsze natężenie ruchu (Głąbiński, 
2016; Prayag, 2012). Oprócz leczenia istotnym celem wyjazdów seniorów jest poprawa kondycji 
fizycznej i poznanie walorów krajoznawczych okolicy i regionu. Poza tym coraz powszechniejsze 
stają się wśród osób pracujących krótkoterminowe wyjazdy weekendowe i świąteczne, dla których 
właściciele obiektów turystycznych i uzdrowiskowych proponują, poza podstawowymi zabiegami 
leczniczymi, coraz szerszy wachlarz atrakcji, jak np. imprezy turystyczne, usługi kosmetyczne, 
usługi rozrywkowe, odnowę biologiczną czy profilaktykę uzdrowiskową (Lewandowska, 2007). 
W efekcie tych poczynań hotele, domy wczasowe, pensjonaty wydłużają na wybrzeżu i pojezier-
zach letni sezon turystyczny. Uzdrowiska stanowią regionalne centra rozwoju ruchu turystycznego. 
Podstawą działalności są naturalne zasoby lecznicze, jak źródła mineralne, solanki, wody termal-
ne, borowiny. Bardzo ważny, uzupełniający proces leczenia, jest bioklimat wybrzeża Bałtyku od-
znaczający się dużą bodźcowością porównywalną z klimatem górskim. Wyróżnia się on m.in. dużą 
emisją aerozoli i tlenu z powierzchni morza, sprzyjających leczeniu chorób układu oddechowego, 
chorób alergicznych, skóry i przewodu pokarmowego (Kozłowska-Szczęsna i in., 2002; Koźmiński, 
Michalska, 2016; Marks, 2016; Mąkosza, Nidzgorska-Lencewicz, 2016; Szczepanowska, 2016).

Materiały i metody
W celu zrealizowania podjętego tematu zebrano z Roczników GUS dane dotyczące miesięcz-

nej liczby turystów ogółem, w tym zagranicznych, i udzielonych im noclegów w zakładach uzdro-
wiskowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2015. Zakład uzdrowiskowy 
według GUS (2016) położony na terenie uzdrowiska świadczy usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej, wykorzystując przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdro-
wiska. Na terenie województwa zachodniopomorskiego są cztery uzdrowiska położone w strefie 
wybrzeża Bałtyku: Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg i Dąbki oraz Połczyn-Zdrój usy-
tuowany w strefie moreny czołowej Pojezierza Pomorskiego. Turystyka zdrowotna obejmuje tu-
rystykę uzdrowiskową, medyczną, spa i wellness, która jest realizowana zarówno w sanatoriach 
i szpitalach uzdrowiskowych, jak i w obiektach przystosowanych do świadczenia usług i zabie-
gów (Szczepanowska, 2016). W celu oceny wpływu warunków meteorologicznych na zmienność 
liczby turystów krajowych i zagranicznych w zakładach uzdrowiskowych zebrano miesięczne 
wartości temperatury powietrza, zachmurzenia i prędkości wiatru ze stacji meteorologicznych 
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w Świnoujściu, Kołobrzegu, Koszalinie i Szczecinku za lata 2005–2015. Sezonowość ruchu tury-
stycznego w zakładach uzdrowiskowych określano ilorazem liczby turystów, jak i udzielonych noc-
legów w lecie (VI–VIII) do zimy (XII–II) oraz wiosną (III–V) do jesieni (IX–XI), a nieregularność 
rozkładu pobytu turystów w ciągu roku za pomocą współczynnika zmienności (%) (Koźmiński, 
Michalska, 2016a). Obliczono trendy czasowe dla liczby turystów krajowych i zagranicznych oraz 
udzielonych im noclegów, wykorzystując liniowe równania regresji.

Analizowano także czas pobytu (w dniach) turystów-kuracjuszy w zakładach uzdrowisko-
wych, dzieląc liczbę udzielonych im noclegów przez liczbę turystów w danym miesiącu.

Analiza wyników
Najbardziej dynamicznie rozwijającym się rodzajem turystyki w województwie zachod-

niopomorskim jest turystyka uzdrowiskowa, której przeciętny udział w ogólnej liczbie turystów 
odwiedzających to województwo wynosił w ciągu roku 12%. W listopadzie oraz od stycznia do 
kwietnia udział turystów-kuracjuszy przebywających w uzdrowiskach na terenie województwa, 
w stosunku do wszystkich turystów w ciągu roku, kształtował się między 14,6 a 15,0%, natomiast 
w lipcu wynosił zaledwie 6,8%, a w sierpniu 7,3% (rys. 1).

 
Rysunek 1. Procentowy udział turystów z zakładów uzdrowiskowych w ogólnej liczbie 
turystów w województwie zachodniopomorskim według miesięcy 
Źródło: badania własne. 
 
Średnio rocznie liczba turystów przebywających w uzdrowiskach wynosiła około 200 tysięcy, 

w tym turystów krajowych około 150 tysięcy, przy czym w badanych latach ich frekwencja 

wahała się między 113 tysięcy a 182 tysiące. Większe różnice w analizowanych latach 2005–

2015 wystąpiły wśród turystów zagranicznych między 25 a 61 tysięcy (tabela 1).  

 
Tabela 1. Średnia (a), maksymalna (b), minimalna (c) oraz współczynnik zmienności (d) 
liczby turystów ogółem, w tym krajowych i zagranicznych w zakładach uzdrowiskowych                                                                 

 
Źródło: badania własne. 
 

Z przyczyn organizacyjnych i ekonomicznych ważna jest znajomość zmienności liczby 

turystów w poszczególnych miesiącach w roku, która w odniesieniu do turystów krajowych 

kształtowała się od 12,3% we wrześniu do 27% w lutym, a turystów zagranicznych od 29% w 

sierpniu do 42% w styczniu i w lutym. Turystyka uzdrowiskowa charakteryzuje się mniejszą 

zmiennością z roku na rok liczby turystów-kuracjuszy, w porównaniu ze wszystkimi turystami 
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Rysunek 1. Procentowy udział turystów z zakładów uzdrowiskowych w ogólnej liczbie turystów w województwie 

zachodniopomorskim według miesięcy

Źródło: badania własne.

Średnio rocznie liczba turystów przebywających w uzdrowiskach wynosiła około 200 tys., 
w tym turystów krajowych około 150 tys., przy czym w badanych latach ich frekwencja wahała się 
między 113 tys. a 182 tys. Większe różnice w analizowanych latach 2005–2015 wystąpiły wśród 
turystów zagranicznych między 25 a 61 tys. (tab. 1). 
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Tabela 1. Średnia (a), maksymalna (b), minimalna (c) oraz współczynnik zmienności (d) liczby turystów ogółem, 

w tym krajowych i zagranicznych w zakładach uzdrowiskowych

Źródło: badania własne.

Z przyczyn organizacyjnych i ekonomicznych ważna jest znajomość zmienności liczby tury-
stów w poszczególnych miesiącach w roku, która w odniesieniu do turystów krajowych kształto-
wała się od 11,0% we wrześniu do 27,1% w lutym, a turystów zagranicznych od 29,8% w sierpniu 
do 42,2% w lutym. Turystyka uzdrowiskowa charakteryzuje się mniejszą zmiennością z roku na 
rok liczby turystów-kuracjuszy, w porównaniu ze wszystkimi turystami przebywającymi w wo-
jewództwie, co sprzyja jej rozwojowi (Koźmiński, Michalska, 2016a). W odniesieniu do liczby 
noclegów udzielonych kuracjuszom w zakładach uzdrowiskowych występowała mała zmienność 
z roku na rok, gdyż wynosiła ona dla ogółu kuracjuszy od kwietnia do października poniżej 10%, 
a w pozostałych miesiącach od 11,9% w listopadzie do 17,5% w styczniu (tab. 2, rys. 2).
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Tabela 2. Średnia (a), maksymalna (b), minimalna (c) oraz współczynnik zmienności (d) liczby udzielonych 

noclegów w zakładach uzdrowiskowych turystom ogółem, w tym krajowym i zagranicznym

Źródło: badania własne.

W przypadku turystów-kuracjuszy krajowych w ciepłej połowie roku współczynnik zmien-
ności wynosił od 10,8 do 14,4%, a w pozostałej połowie roku od 12,4 do 22,2%. Dużo wyższa 
zmienność udzielonych noclegów w zakładach uzdrowiskowych występowała wśród turystów za-
granicznych – od 31,2% w lipcu do 42,9% w lutym, stanowiąc znaczne utrudnienie w planowaniu 
obciążenia bazy. Średni czas pobytu w zakładach uzdrowiskowych, obliczony jako iloraz udzielo-
nych noclegów i liczby turystów, jest jednym z ważniejszych wskaźników opisujących działalność 
danego zakładu. Według tabeli 3 turyści krajowi przebywali średnio rocznie przez 12,6 dnia, przy 
czym najkrócej w styczniu – 11,2 dnia, a najdłużej w grudniu – 16,3 dnia, gdy średni pobyt tury-
stów zagranicznych w zakładach uzdrowiskowych był bardziej wyrównany w ciągu roku i nieco 
krótszy – od 9,1 w styczniu do 12 dni w czerwcu.
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Rysunek 2. Przebieg miesięcznych wartości współczynnika zmienności (%) liczby turystów ogółem (a)  

i udzielonych im noclegów (b) w zakładach uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Średni czas pobytu w dniach turystów krajowych (a) i zagranicznych (b) w zakładach uzdrowiskowych 

według miesięcy w województwie zachodniopomorskim (lata 2005–2015)

Źródło: badania własne.
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Tabela 3. Średni czas pobytu w dniach, turystów krajowych (a) 
i zagranicznych (b) w zakładach uzdrowiskowych wg miesięcy 
w województwie zachodniopomorskim. Lata 2005-2015 
 I II III IV V VI 
a 11,2 14,1 13,5 12,0 12,7 12,1 
b 9,1 10,6 10,7 10,9 11,5 12,0 
 VII VIII IX X XI XII I-XII 
a 11,4 11,6 12,8 13,7 13,3 16,3 12,6 
b 10,8 10,3 11,8 11,3 11,2 10,1 11,0 
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Jak wynika z rysunku 3, pomimo wahań liczby turystów z roku na rok w rozpatrywanym 
wieloleciu 2005–2015 występował dodatni, wysoce istotny statystycznie trend liczby turystów 
krajowych, a ujemny, również wysoce istotny trend, dla turystów zagranicznych przebywających 
w zakładach uzdrowiskowych. Analogiczne trendy zmian utrzymywały się w przypadku liczby 
udzielonych noclegów turystom krajowym i zagranicznym. Zastanawia spadek liczby turystów 
w roku 2012, na co m.in. mogły mieć wpływ niskie temperatury powietrza w okresie zimy i wcze-
snej wiosny. 

Z punktu widzenia organizacji i wykorzystania bazy zabiegowej ważna jest znajomość roz-
kładu liczby turystów-kuracjuszy i udzielonych im noclegów w ciągu roku, co obrazuje rysunek 4. 
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Procentowy rozkład liczby turystów w poszczególnych miesiącach w stosunku do całego roku 
kształtował się od około 5% w grudniu do około 12% w lipcu i sierpniu, a w przypadku udzielonych 



122 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2017 (39)

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

noclegów od około 5% w styczniu do około 11% w lipcu i sierpniu, potwierdzając wyraźną sezono-
wość ruchu turystycznego w zakładach uzdrowiskowych. Spośród wielu czynników decydujących 
o zjawisku sezonowości – ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych – wiodącym czynni-
kiem w strefie wybrzeża Bałtyku jest klimat, stąd wyróżniono tu nadmorski typ sezonowości 
(Koźmiński, Michalska, 2016b). Niemniej wzrost aktywności seniorów oraz krótkoterminowych, 
weekendowych i świątecznych wyjazdów ludzi młodych preferujących bardziej pobyt w uzdrowi-
skach niż w ośrodkach wypoczynkowych (Głąbiński, 2016; Szczepanowska, 2016) powoduje, iż 
sezonowość ruchu turystycznego wyrażona ilorazem liczby turystów latem do zimy ulegała wśród 
turystów krajowych w badanych latach powolnemu zmniejszaniu, zwłaszcza w zakresie udzielo-
nych noclegów. W roku 2005 liczba noclegów latem była dwukrotnie większa niż zimą, a w roku 
2015 tylko półtorakrotnie. W odniesieniu do turystów zagranicznych nie stwierdzono w rozpatry-
wanych latach takich zmian w sezonowości noclegów (rys. 5). 
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liczby turystów w uzdrowiskach od średniej temperatury powietrza w kolejnych miesiącach i la-
tach od 2007 do 2010. Jednak bardziej ścisły związek zachodził w półroczu ciepłym, a mniejsza 
zależność liczby turystów-kuracjuszy od tego elementu klimatu miała miejsce w okresie zimy, 
choć występujące odchylenia między badanymi zmiennymi świadczą także o wpływie innych 
czynników, takich jak ekonomiczne, organizacyjne i społeczne (Borzyszkowski, 2014; Koźmiński, 
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w turystyce uzdrowiskowej.
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Rysunek 8. Miesięczna liczba turystów krajowych i zagranicznych w zakładach 
uzdrowiskowych, według miesięcy na tle zachmurzenia. Lata 2005–2015 
Źródło: badania własne. 
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Podsumowanie
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do zimy (XII–II) wynosił 2,0, a wiosny (III–V) do jesieni (IX–XI) 0,92. Najwyższa frekwencja 
turystów notowana była w lipcu, a najniższa w grudniu, natomiast w odniesieniu do udzielonych 
noclegów odpowiednio: w lipcu i styczniu.

    W badanym wieloleciu 2005–2015 występował dodatni, istotny statystycznie, liniowy trend 
czasowy liczby krajowych turystów-kuracjuszy przebywających w zakładach uzdrowiskowych, 
a ujemny trend wśród turystów-kuracjuszy zagranicznych. 

    Obliczona wartość współczynnika zmienności (w %) liczby turystów ogółem w ciągu roku 
wynosiła 11,0%, przy czym najmniejsza zmienność pobytu turystów w zakładach uzdrowiskowych 
występowała we wrześniu – 7,7%, a największa w lutym – 22,2%. Podobny do wyżej opisanego 
rozkład zmienności obserwowano wśród turystów krajowych, odpowiednio: 15,3% w ciągu roku, 
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11,0% we wrześniu i 27,1% w lutym. Inaczej rozkładały się wartości współczynników zmienno-
ści dotyczące turystów zagranicznych przebywających w zakładach uzdrowiskowych. Dla całego 
roku wynosił on 32,7%, najmniejszy był w sierpniu – 29,8%, a największy w lutym – 42,2%.

Turyści korzystający z zakładów uzdrowiskowych stanowili w badanych latach przeciętnie 
12% ogólnej liczby turystów przebywających w województwie zachodniopomorskim, najmniej 
w lipcu i sierpniu – około 7%, a najwięcej od listopada do kwietnia (poza grudniem) – blisko 15%. 

Spośród ważniejszych elementów klimatu największy związek statystyczny z liczbą turystów 
przebywających w uzdrowiskach wykazywała średnia miesięczna temperatura powietrza: dla tu-
rystów krajowych – R2 = 0,63 i zagranicznych – R2 = 0,35, a następnie zachmurzenie, odpowiednio 
– R2 = 0,42 i R2 = 0,17 oraz wiatr (nieistotny statystycznie) – R2 = 0,12 i R2 = 0,07. 

Obserwowany wzrost wyjazdów turystów w weekendy i święta oraz zwiększenie aktywności 
turystycznej seniorów w ciągu całego roku będą powodować zmniejszanie się zjawiska sezono-
wości w ośrodkach uzdrowiskowych, które są bardziej preferowane przez turystów niż ośrodki 
wypoczynkowe, a zarazem będą sprzyjać opłacalności i wykorzystaniu bazy noclegowej.

Postępujące ocieplenie klimatu powoduje wydłużanie się letniego sezonu turystycznego, 
w tym kąpielowego, co spowoduje zwiększanie liczby turystów-kuracjuszy i bardziej równomier-
ny ich rozkład w ciągu roku, ale nie zlikwiduje zjawiska sezonowości w strefie wybrzeża Bałtyku.

Literatura
Bedner, O., Schumacher, K.P., Stein, D. (2005). Measuring seasonality in Central Europe’s tourism – how and for what? 

COR 2005&Geomultimedia05. Proceedings, Tagungsband.
Borzyszkowski, J. (2014). Zjawisko sezonowości w turystyce – istota problemu i działań krajowych podmiotów na rzecz 

jej ograniczania. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45.
Butler, R.W. (1994). Seasonality in tourist: Issues and problems. W: A.V. Seaton (red.), Tourism: The state of the art. 

Chichester.
Cannas, R.A. (2012). An overview of tourism seasonality: key concepts and policies. Alma Tourism, 5.
Chung, J.Y. (2009). Seasonality in tourist. A review, e-Review of Tourism Research, vol. 7 no. 5. Pobrane z: http://list.rpts.

tamu.edu/erter/ (31.01.2017).
Fernandez-Morales, A. (2003). Decomposing seasonal concentration. Annals of Tourism Research, 30, 4.
Głąbiński, Z., (2016). Aktywność turystyczna seniorów a sezonowość w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowej.  

W: C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kozłowska-Szczęsna, T., Błażejczyk, K., Krawczyk, B., Limanówka, D. (2002). Bioklimat uzdrowisk Polski. Warszawa: 
IGiPZ PAN. 

Koźmiński, C., Michalska, B. (2008). Ocena warunków pogodowych dla rekreacji i turystyki w rejonie Świnoujścia.  
W: M. Dutkowski (red.), Problemy turystyki i rekreacji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Koźmiński, C., Michalska, B. (2011). Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego 
wybrzeża Bałtyku. Acta Balneologica, LIII, 1 (123).

Koźmiński, C., Michalska, B. (2016). Bioklimat wybranych terenów rekreacyjnych. W: C. Koźmiński (red.), Turystyka 
zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Koźmiński C., Michalska B. (2016a): The seasonal nature of tourist flows in relations to meteorological conditions  
as illustrated by the case of Zachodniopomorskie Voivodeship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series?  
24, 33–45.



128 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2017 (39)

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Koźmiński, C., Michalska, B. (2016b). Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce. Ekonomiczne Problemy 
Turystyki, 3 (35), 9–23.

Lewandowska, A. (2007). Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania. W: Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa 
i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Marks, R. (2016). Znaczenie aerozoli morskich w rekreacji i turystyce w rejonie wybrzeża Bałtyku. W: C. Koźmiński 
(red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mąkosza, A., Nidzgorska-Lencewicz, J. (2016). Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrze-
ża Bałtyku w ciepłej połowie roku. Przegląd Geograficzn, 88, 1, 109–120. 

Prayag, G. (2012). Senior travelers motivation and future behavioral intentions: case of Nice. Journal of Travel & Tourism 
Marketing, 29.

Stasiak, A. (2011). Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce. W: A. Stasiak (red.), Perspektywy 
i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (s. 375–395). Łódź.

Szczepanowska, E. (2016). Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna. W: C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, 
uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

SEASONALITY IN HEALTH TOURISM  
IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

Keywords  health tourism, trends of change, seasonality, meteorological factor

Abstract The present paper is an assessment of seasonality in health tourism in Zachodniopomorskie 
voivodeship on the basis of monthly total number of tourists, including foreign tourists, and the 
number of overnight stays in health resorts in the period 2005–2015. In Zachodniopomorskie 
voivodeship, there are four health resorts located in the Baltic sea coastal zone, i.e. Świnoujście, 
Kamień Pomorski, Kołobrzeg and Dąbki, and one located in the zone of terminal moraine of 
Pojezierze Pomorskie – Połczyn-Zdrój. Seasonality was determined as the quotient of the total 
number of tourists in summer (June – August) and the number of tourists in winter (December 
– February), and the respective number of tourists in spring (March – May) and that in autumn 
(September – November). Irregularity in the  distribution of overnight stays in a year was determined 
with a coefficient of variation (%). The effect of monthly air temperature, cloudiness and wind speed 
on the number of tourists in health resorts was identified with the use of linear and polynomial 
regression. Time trends were calculated for the period under analysis with respect to the number of 
domestic and foreign tourists and overnight stays. The time of stay (in days) of the health resorts 
tourist was calculated by dividing the number of overnight stays provided for them by the number of 
tourist in a given month.

Translated by Iwona Fydrych
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Streszczenie  W pierwszej części opracowania przedstawiono podstawowe informacje dotyczące tu-
rystyki żeglarskiej w Chorwacji. Zaprezentowano ofertę dla żeglarzy, uwzględniającą 
zarówno walory naturalne, jak i infrastrukturę reprezentowaną przez porty jachtowe 
oraz omówiono znaczenie turystyki żeglarskiej dla gospodarki kraju oraz przyjęty mo-
del zarządzania. 

   Druga część artykułu poświęcona jest czasowej dostępności transportowej Chorwacji 
dla polskich żeglarzy. W tym aspekcie poddano analizie wybrane połączenia lotnicze 
i drogowe pomiędzy wybranymi miastami polskimi i chorwackimi, koncentrując się na 
destynacjach o szczególnym znaczeniu dla turystyki żeglarskiej. 

   W dalszej części opracowania opisano możliwości czarterowania jachtów w Chorwacji, 
a także dokonano porównania cen za postoje w polskich i chorwackich portach jachto-
wych. 

   Głównym celem analiz i rozważań zawartych w artykule było przedstawienie oferty tu-
rystycznej Chorwacji kierowanej do żeglarzy w aspekcie jej atrakcyjności i dostępności 
dla żeglarzy polskich. 

Wprowadzenie
W ostatnich latach Polacy coraz chętniej żeglują i to nie tylko w Polsce, ale także poza jej 

granicami. Oprócz chęci poznawania nowych akwenów i krajów motywem jest pogoda, która 
w Polsce, nawet w tzw. wysokim sezonie żeglarskim, a więc w miesiącach lipcu i sierpniu, jest 
bardzo zmienna i nieprzewidywalna. Inny powód to standard usług świadczonych przez polskie 
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porty jachtowe i firmy usługowe związane z turystyką żeglarską, który często nie spełnia ro-
snących oczekiwań rynku. Dzięki przemianom politycznym, gospodarczym, a także rozwojowi 
internetu zorganizowanie zagranicznego wyjazdu turystycznego w celu uprawiania żeglarstwa nie 
stanowi większej trudności. 

Jak wykazują badania (Raport: Polski rynek żeglarski 2016, s. 82) już 11% żeglarzy polskich 
pływało po akwenach zagranicznych. Wśród trzech najczęściej wybieranych destynacji znajdu-
ją się akweny Chorwacji (32%), Grecji (18%) oraz Włoch i Hiszpanii (16%). Wiodąca pozycja 
Chorwacji w powyższym rankingu pozwala na postawienie hipotezy, że oferta tego kraju jest dla 
polskich turystów uprawiających żeglarstwo szczególnie atrakcyjna. Celem artykułu jest przeana-
lizowanie, kierowanej do żeglarzy, oferty turystycznej Chorwacji w aspekcie jej atrakcyjności i do-
stępności dla żeglarzy polskich. 

Walory nautyczne oraz chorwacka infrastruktura żeglarska 
Opisywane walory nautyczne rozumiane są jako suma walorów naturalnych i kulturo-

wych decydujących o atrakcyjności danego akwenu dla uprawiania żeglarstwa. Chorwacja jest 
krajem, w którym walory te w sposób szczególny sprzyjają uprawianiu turystyki żeglarskiej. 
Wybrzeże tego kraju powstało na skutek zalania przez morze pasm górskich. Charakteryzuje 
się ono licznymi wyspami oraz bardzo urozmaiconą linią brzegową. Do Chorwacji nale-
ży 1185 wysp, z czego 50 jest zaludnionych. Długość linii brzegowej całego kraju wynosi  
6176 km, w tym aż 4398 km przypada na wyspy (www.mppi.hr, 9.08.2016). Dużą atrakcją dla że-
glarzy są liczne, głęboko wcinające się w ląd zatoki morskie. Wzdłuż wybrzeża znajduje się wiele 
ośrodków turystycznych, starożytnych wiosek i miast, które rozwinęły się w okresie imperium 
rzymskiego, piaszczystych plaż oraz parków narodowych (Rettinger, 2010, s. 451).

Dla uczestników turystyki żeglarskiej niezwykle istotne są warunki klimatyczne, a te, pa-
nujące w Chorwacji można zdecydowanie uznać za korzystne. W rejonie nadmorskim występuje 
klimat śródziemnomorski z deszczową porą zimową i suchym latem. Wysoki sezon żeglarski trwa 
od maja do października, a więc sześć miesięcy. Średnia temperatura powietrza w maju to około 
23ºC, w październiku około 20°C. Najwyższe temperatury panują w lipcu i sierpniu. Średnia tem-
peratura w tych miesiącach to około 30ºC (www.travelplanet.pl, 3.08.2016). 

Najczęstsze wiatry w okresie letnim to tzw. mistrale (bryzy dzienne i nocne). Dzienne bryzy 
wieją zazwyczaj po południu z kierunku północno-zachodniego, jednak w ciągu dnia stopniowo 
zmieniają kierunek na północny. Osiągają zazwyczaj siłę 3–5 stopni w skali Beauforta, a więc 
idealną do bezpiecznej żeglugi. Po kilku godzinach od zakończenia dziennej bryzy, w wyniku 
szybkiego ochładzania się lądu i cieplejszego morza, wiatr zaczyna wiać w odwrotnym kierunku. 
Nocne bryzy, w porównaniu z dziennymi, są słabsze i mają mniejszy zasięg.

W rejonie Adriatyku lokalnie zdarzają się jeszcze stosunkowo chłodne wiatry, tzw. bora. 
Wieją zazwyczaj z kierunku północno-wschodniego, a ich siła może dochodzić do 9 stopni w skali 
Beauforta. Jest to wiatr dość niebezpieczny dla żeglarzy, ponieważ występuje nagle i nie jest po-
przedzony nawet zachmurzeniem, przez co jest trudny do przewidzenia. Zaznaczyć jednak należy, 
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że wiatry bora w Chorwacji rzadko występują w sezonie żeglarskim (http://www.euromarina.cz, 
3.08.2016).

Na Morzu Adriatyckim występują niewielkie pływy. Ich najwyższe wartości mieszczą się 
w granicy 1 m. Najbardziej widoczne są w wąskich zatokach. Na opisywanym akwenie dominują 
małe fale, najczęściej o wysokości nieprzekraczającej 0,5 m. Tylko wyjątkowo, podczas silnych 
sztormów występujących sporadycznie w okresie zimowym, ich wysokość może przekroczyć 5 m.  
Morze Adriatyckie uznać można za atrakcyjny i bezpieczny dla osób uprawiających turystykę 
żeglarską akwen.

Istniejące walory naturalne poparte są rozbudowaną infrastrukturą żeglarską, wśród której 
szczególną rolę odgrywa gęsta sieć wysokiej jakości portów jachtowych.  

Zgodnie z danymi Croatian Bureau of Statistics w 2015 r. w Chorwacji łącznie działało  
121 portów jachtowych. Na potrzeby statystyczne zostały one podzielone na kilka grup:

 – Kotwicowiska – wydzielone części akwenów, na których dopuszczalne jest kotwiczenie 
(postój) jachtów.

 – Przystanie – wydzielone części akwenów i lądu z odpowiednią infrastrukturą umożliwia-
jącą cumowanie jachtów (nabrzeże z urządzeniami cumowniczymi). 

 – Suche mariny – fragmenty wybrzeża z infrastrukturą umożliwiającą slipowanie jachtów 
oraz ich bezpieczne przechowywanie na lądzie, na terenie na którym świadczone są rów-
nież usługi dodatkowe związane z przystosowaniem jachtów do żeglugi (np. szkutnicze).

 – Mariny – wydzielone części akwenu i lądu z odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą 
postój jachtów oraz z infrastrukturą dopełniającą, służącą do świadczenia usług na rzecz 
jachtów, a także podróżujących na nich turystów (w tym zapleczem noclegowym) (Nautical 
Tourism. Capacity and Turnover of Ports, 2015, s. 1–7).

Zdecydowana większość portów jachtowych poddana została procesowi kategoryzacji, który 
z jednej strony pozwala portom na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, z drugiej zaś ułatwia że-
glującym planowanie trasy rejsu (Łapko, 2015, s. 46). W Chorwacji spotkać można dwa występują-
ce równolegle systemy kategoryzacji: wewnątrzkrajowy oraz międzynarodowy.Wewnątrzkrajowy 
system kategoryzacji działa na podstawie ustawy Prawo Turystyczne i regulacji w zakresie klasy-
fikacji i kategoryzacji portów jachtowych. W zależności od standardu oferowanych na ich terenie 
usług i dostępnej infrastruktury, dzieli on porty jachtowe na trzy kategorie: I, II i III. 

Minimalne wymagania dotyczą kwestii zapewnienia na terenie mariny odpowiedniego wy-
posażenia do postoju jachtów, dostępu do prądu i wody, podstawowych usług (np. dozoru nocnego, 
recepcji z informacją turystyczną, odbioru odpadów i nieczystości), zaplecza sanitarnego, wy-
kwalifikowanego personelu oraz odpowiednich środków bezpieczeństwa, np. przeciwpożarowego, 
usług i zaplecza dodatkowego (np. restauracje, sklepy). Do I kategorii zaliczane są mariny o naj-
wyższym standardzie (www.mint.hr, 1.08.2016). 

Część portów jachtowych decyduje się na kategoryzację w międzynarodowym systemie, ja-
kim jest Gold Anchor International Rating Scheme for Marinas. Jest to system obecny w wielu 
krajach, przez co bardziej oczywisty dla turystów zagranicznych. Port poddający się audytowi 
kategoryzacyjnemu sprawdzany jest w dziesięciu kategoriach: projekt i konstrukcja portu, wy-
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posażenie nabrzeży i usługi, dostępność paliwa i praktyki służące ochronie środowiska, zaplecze 
żywieniowe, atrakcje turystyczne i możliwość uprawiania sportów, zaspokajanie indywidualnych 
potrzeb klientów, procedury rezerwacji usług, telefoniczna obsługa klientów, działania marketin-
gowe (https://www.marinas.net.au, 9.08.2016). Łączna uzyskana liczba punktów decyduje o liczbie 
przyznanych „kotwiczek”, przy czym maksymalna ich liczba to pięć.

Mariny, które nie mają żadnej kategorii, to takie, które nie spełniają minimalnych wymogów 
stawianych przez wewnątrzkrajowy system kategoryzacji. Jak wynika z zestawienia zaprezento-
wanego na rysunku 1, wśród portów jachtowych najwięcej jest kotwicowisk. Marin jest łącznie 60 
(z wyłączeniem marin suchych), w tym sześć marin zaliczanych jest do I kategorii, a 15 poddanych 
zostało kategoryzacji w systemie Gold Anchor (GA), a więc również zapewniają najwyższą jakość 
usług.

Duża część chorwackich marin (aż 22) należy do Adriatic Club International (ACI). Jest to 
największa sieć marin na południu Europy. Przedsiębiorstwo wywodzi się od powstałego w 1984 r.  
klubu Adriatic Club Yugoslavia (ACY), który to w latach 1984–1986 wybudował na wybrzeżu 
adriatyckim 16 marin. W roku 1994 klub ACY został sprywatyzowany i przekształcony w spółkę 
akcyjną Adriatic Club International (ACI). Od tego czasu wybudowano jeszcze osiem marin nale-
żących do sieci (http://www.aci-marinas.com, 10.08.2016). Najnowsza z nich leży w miejscowości 
Slano w pobliżu Dubrownika i została oddana do użytku w czerwcu 2016 r. (rys. 2).
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Rysunek 1. Liczba poszczególnych rodzajów portów jachtowych występujących w Chorwacji 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nautical Tourism. Capacity and Turnover of Ports, 2015, Croatian Bureau of 

Statistics, s. 1–7. 

 

 
Rysunek 2. Budowa mariny w Slano, kwiecień 2016 r. 
Źródło: fot. A. Łapko. 

Największa marina w Chorwacji nie należy do ACI i jest to marina Dalmacija, oddalona 

o 7 km od Zadaru. Wyposażona jest w 48 pirsów zapewniających 1200 miejsc postojowych. 

Mogą w niej cumować jachty o długości nawet 80 m (http://www.d-marin.com,  10.08.2016).  

Rysunek 1. Liczba poszczególnych rodzajów portów jachtowych występujących w Chorwacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nautical Tourism. Capacity and Turnover of Ports, 2015, Croatian Bureau of Statistics, 
s. 1–7.
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Rysunek 2. Budowa mariny w Slano, kwiecień 2016 r.

Źródło: fot. A. Łapko.

Największa marina w Chorwacji nie należy do ACI i jest to marina Dalmacija, oddalona  
o 7 km od Zadaru. Wyposażona jest w 48 pirsów zapewniających 1200 miejsc postojowych. Mogą 
w niej cumować jachty o długości nawet 80 m (http://www.d-marin.com,  10.08.2016).

Zarządzanie turystyką żeglarską w Chorwacji oraz jej znaczenie dla gospodarki kraju
Turystyka żeglarska zajmuje bardzo istotne miejsce w gospodarce Chorwacji. Uważana jest za 

istotny element należący zarówno do sektora gospodarki morskiej, jak i wiodący rodzaj turystyki. 
Całkowite przychody z turystyki żeglarskiej w 2015 r. wyniosły 753 mln kun, czyli blisko 101 mln 
euro. Zanotowano przy tym ponadpięcioprocentowy wzrost w stosunku do 2014 r. (www.mppi.
hr, 9.08.2016). Duża dochodowość i wciąż olbrzymi potencjał rozwojowy sprawiają, że turystyka 
żeglarska traktowana jest jako jeden z priorytetów chorwackiej polityki wewnętrznej.

Dużą wagę przykłada się do wypracowania modelu zintegrowanego zarządzania tym rodza-
jem turystyki. Z założenia ma ono uwzględniać interakcje wszystkich elementów systemu oraz 
wyznaczać wspólne cele ukierunkowane na osiąganie maksymalnych efektów. Nadrzędnym celem 
jest zaspokojenie, w jak największym stopniu, potrzeb osób żeglujących po Morzu Adriatyckim. 
Ma to zostać osiągnięte m.in. przez:

 – sprawny system informacji turystycznej, służący dostarczaniu informacji o kraju i akwe-
nie, pomocy w wyborze jachtu i w dotarciu do Chorwacji, planowaniu rejsu itp.,

 – zapewnienie wysokiego standardu usług przez wszystkie podmioty, z jakimi spotyka się 
osoba uprawiająca turystykę żeglarską,

 – dostosowanie oferty do różnych segmentów klientów,
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 – upraszczanie wszelkich procedur związanych z uprawianiem żeglarstwa na chorwackich 
akwenach i znoszenie barier administracyjnych związanych z dotarciem do Chorwacji 
i pobytem tam,

 – szkolenie personelu,
 – regularne zbieranie informacji od firm czarterowych i portów jachtowych, dotyczących 

preferencji obsługiwanych przez nie osób żeglujących (Favro i in., 2008, s. 33).
Wszystko to ma służyć jak najlepszemu dostosowaniu bieżącej oferty kraju w zakresie że-

glarstwa do potrzeb turystów oraz rozwijaniu jej zgodnie ze zmieniającymi się wymogami rynku.

Dostępność transportowa wybranych portów chorwackich dla polskich żeglarzy 
Zdecydowana większość polskich turystów, podróżujących do Chorwacji w celu uprawiania 

turystyki żeglarskiej, samodzielnie organizuje swoje wyjazdy. W dobie rosnącej mobilności społe-
czeństwa i rozwoju turystyki, a więc również związanych z nią usług transportowych, dotarcie do 
Chorwacji nie jest dużym problemem. 

Na potrzeby artykułu przyjęto, że dostępność transportowa to łatwość osiągania danego miej-
sca ze zbioru innych miejsc, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych (Strategia 
rozwoju transportu do 2020 roku…, 2014, s. 5). Skupiono się przy tym na dostępności czasowej, 
która związana jest z rzeczywistym czasem przemieszczania do określonego punktu (Kwarciński, 
2011, s. 56). Takie ujęcie dostępności transportowej nie wymaga analizowania stanu i rodzaju in-
frastruktury transportowej, ale jedynie czasu niezbędnego do pokonania danej drogi przez osoby 
podróżujące (Forkiewicz, 2015, s. 5422).

W zamieszczonych tabelach przeanalizowano minimalny czas trwania połączeń lotniczych 
(tab. 1) i drogowych (tab. 2) pomiędzy wybranymi miastami polskimi i chorwackimi. Posłużono 
się przy tym internetowymi wyszukiwarkami połączeń lotniczych oraz wyszukiwarkami tras sa-
mochodowych.

Po stronie chorwackiej wybrano trzy przykładowe destynacje, które są bardzo atrakcyjne 
dla żeglarzy ze względu na bogatą ofertę ogólnoturystyczną, a także specjalistyczną. Znajdują się 
w nich popularne wśród żeglarzy porty jachtowe. Analizowane połączenia lotnicze dotyczą sierp-
nia 2016 r., a więc miesiąca zaliczanego do wysokiego sezonu żeglarskiego. W tabeli 1 uwzględ-
niono Berlin, ponieważ to z tam położonych lotnisk korzystają najczęściej szczecinianie udający 
się drogą powietrzną na zagraniczne wakacje.
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Tabela 1. Minimalne czasy przelotu z wybranych miast Polski do chorwackich miast o dużym potencjale żeglarskim

Destynacja

Port wylotu

Berlin (Szczecin) Gdańsk Poznań Warszawa

P Czas P Czas P Czas P Czas
Zadar 0 1 h 40 min 1 4 h 5 min 1 7 h 10 min 1 7 h 45 min
Split 0 1 h 45 min 1 3 h 35 min 1 7 h 1 9 h
Dubrownik 0 2 h 1 3 h 55 min 1 6 h 15 min 1 3 h 15 min

P – minimalna liczba przesiadek. Czas – minimalny czas przelotu.

Źródło: https://www.esky.pl (30.07.2016), www.skyskanner (30.07.2016).

Jak wynika z tabeli 1, wybrane miasta polskie nie mają bezpośrednich, dostępnych dla tu-
rystów indywidualnych połączeń lotniczych z Zadarem, Splitem i Dubrownikiem. W wysokim 
sezonie uruchamiane są bezpośrednie połączenia czarterowe dostępne dla klientów biur podró-
ży. Lotnisko w Warszawie ma całoroczne bezpośrednie połączenie z Zagrzebiem, który, leżąc 
w centralnej, kontynentalnej części Chorwacji, z pewnością nie może zostać uznany za ośrodek 
żeglarski. 

Biorąc pod uwagę czas trwania analizowanych połączeń, to jest on najkrótszy w przypadku 
bezpośrednich lotów z Berlina. Należy tu jednak doliczyć czas transferu ze Szczecina na jedno 
z berlińskich lotnisk, czyli około 2 godziny. Oprócz tego do każdego z połączeń należy doliczyć 
przynajmniej godzinę na odprawy lotniskowe. 

Drugim z analizowanych rodzajów transportu jest transport drogowy. W tabeli 2 przedstawio-
no odległości oraz najkrótsze czasy przejazdów pomiędzy wybranymi miastami polskimi a chor-
wackimi. Turyści mogą wybrać dojazd samochodem własnym lub też skorzystać z transportu bu-
sem. Zazwyczaj firmy oferujące czartery jachtów w Chorwacji za dodatkową opłatą organizują 
przejazdy busem z dowolnego miejsca w Polsce do mariny, w której znajdują się zarezerwowane 
jachty. 

Porównując czasy transportu lotniczego i drogowego pomiędzy wybranymi miastami polski-
mi i chorwackimi, stwierdzić można, że w przypadku tego pierwszego są one krótsze.

W przypadku lotów z przesiadkami (zwłaszcza z Poznania) różnica nie jest jednak tak duża. 
Poza tym należy uwzględnić konieczność wcześniejszego przybycia na lotnisko w celu przejścia 
odprawy oraz konieczność dojazdu z miejsca zamieszkania do lotniska i z lotniska do portu jach-
towego. Po uwzględnieniu tych czynników może się okazać, że różnica w czasie podróży jest 
znikoma.
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Tabela 2. Minimalne czasy podróży lądowej z wybranych miast Polski do chorwackich miast  

o dużym potencjale żeglarskim

Destynacja

Miasto wyjazdu

Szczecin Gdańsk Poznań Warszawa

(km) min. czas 
przejazdu (km) min. czas 

przejazdu (km) min. czas 
przejazdu (km) min. czas 

przejazdu
Zadar 1514 14 h 1538 14 h 20 min 1342 13 h 30 min 1312 12 h 50 min
Split 1638 15 h 1661 15 h 20 min 1465 14 h 30 min 1435 14 h
Dubrownik 1828 17 h 15 min 1852 17 h 30 min 1656 16 h 40 min 1626 16 h

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.obliczanietrasy.pl/ (31.07.2016), www.trasa.info (31.07.2016).

Transport drogowy zapewnia użytkownikom dużą autonomię, również w zakresie rozpoczę-
cia podróży. Umożliwia transport od domu do portu bez potrzeby korzystania z innych środków 
transportu, jak to jest m.in. w przypadku samolotu.

O wyborze transportu, poza czasem dojazdu, może decydować koszt związany z podróżą 
(dostępność cenowa), musi on być jednak rozpatrywany indywidualnie dla konkretnej podróży. Ze 
względu na różnice cenowe wynikające m.in. z wahań cen biletów lotniczych w zależności od daty 
zakupu i daty podróży oraz ilości bagażu, a w przypadku transportu drogowego z ilości spalanego 
przez dany pojazd paliwa oraz różnego kosztu przejazdu jednej osoby w zależności od liczby osób 
podróżujących, koszty związane z podróżą danym środkiem transportu nie były analizowane na 
potrzeby artykułu.

Rynek czarterów jachtów w Chorwacji w aspekcie dostępności dla turystów polskich  
oraz porównanie oferty cenowej wybranych portów jachtowych w Polsce i Chorwacji

Największy udział w chorwackich przychodach z turystyki żeglarskiej w 2015 r. miały usługi 
czarterowe i postojowe. Łącznie generowały one około 68,9%, przychodów, co oznacza blisko  
70 mln euro (www.mppi.hr, 9.08.2016).

Czarter jachtu polega na tym, że właściciel jednostki udostępnia ją zainteresowanej osobie do 
użytkowania za określoną opłatą i na określony w umowie czas. Liczba firm czarterujących jachty 
w Chorwacji systematycznie rośnie, w 2015 r. było ich ponad tysiąc (www.mppi.hr, 9.08.2016). 
Szacuje się, że mają one w swojej ofercie około 5000 jachtów (łącznie żaglowych i motorowych) 
(Luković i in., 2015, s. 189). Coraz częstszym problemem jest jednak zjawisko tzw. czarnych czar-
terów. Szacuje się, że liczba jachtów czarterowanych w Chorwacji z pominięciem formalnych pro-
cedur prawno-podatkowych może sięgać nawet tysiąca sztuk rocznie (Cavo i in., 2010, s. 147).

Czarter to obecnie najczęstszy sposób pozyskiwania jachtów do żeglugi w Chorwacji przez 
polskich turystów. Z danych chorwackiego Ministerstwa Gospodarki Morskiej Transportu 
i Infrastruktury wynika, że z usług tamtejszych firm czarterujących w 2014 r. korzystało 22 671 
turystów z Polski. Tym samym Polacy byli szóstą pod względem liczebności grupą wypożyczającą 
jachty w Chorwacji. Wśród klientów firm czarterujących najwięcej było Austriaków (55 937 osób) 
i Niemców (54 150 osób) (http://www.mppi.hr, 30.07.2016).
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W Chorwacji honorowane są polskie patenty żeglarskie. Aby samodzielnie prowadzić tam 
jacht żaglowy, należy posiadać minimum stopień jachtowego sternika morskiego, a prowadzący 
jacht motorowy powinien posiadać przynajmniej patent starszego sternika motorowodnego. Osoby 
posiadające takie uprawnienia mogą prowadzić jednostki do 30 GT1. Dodatkowo przynajmniej 
jedna osoba wchodząca w skład załogi jachtu powinna posiadać świadectwo operatora łączności 
bliskiego zasięgu SRC (The Ordinance on Boats and Yachts). Uzyskanie takiej licencji nie jest 
kłopotliwe. W Polsce jest szeroka oferta kursów, najkrótsze z nich trwają zaledwie jeden dzień. 
Koszt takiego kursu to około 250–350 zł, dodatkowo około 125 zł płaci się za egzamin i wydanie 
dokumentu. Świadectwo ważne jest bezterminowo.

Turyści, którzy nie mają uprawnień żeglarskich, mogą wyczarterować jacht ze skipperem, 
czyli osobą prowadzącą, albo nawet z pełną załogą. W internecie można znaleźć dziesiątki firm 
oferujących wynajem jachtów w rejonie Adriatyku. Witryny w języku polskim należą najczęściej 
do pośredników – agentów firm chorwackich. Polscy pośrednicy oferują dodatkowo porady doty-
czące załatwienia niezbędnych formalności, wyboru jachtu, często organizują również transport 
do portu, w którym zacumowana jest wynajmowana jednostka.

Turyści posługujący się biegle językiem angielskim mogą korzystać z witryn firm chorwac-
kich, które zawsze są dostępne również i w tym języku.

Na chorwackim rynku czarterów jest bardzo duża konkurencja. Ceny są mocno zróżnicowane.  
Ogólnie czynniki wpływające na cenę czarteru zależą od trzech grup elementów:

 – związanych z jachtem (m.in. typ jachtu, rok budowy, wyposażenie, port w którym cumuje),
 – związanych z terminem (data czarteru, długość czarteru, data zawarcia umowy czartero-

wej – czasem istnieje możliwość skorzystania z ofert first lub last minute),
 – usług dodatkowych (wynajęcie skippera lub innych członków załogi, np. kucharza, wyna-

jęcie pontonu, sprzątanie jednostki, ubezpieczenie, transfer z lotniska itp.).
Porównanie ofert kilku firm czarterujących pozwala na stwierdzenie, że najniższe ceny do-

tyczą czarterów przed wysokim sezonem żeglarskim i po nim, czyli od października do kwietnia. 
Najwyższe są w lipcu i sierpniu. Standardowo czartery zaczynają się i kończą w soboty, nie ma 
możliwości wynajęcia jachtu na okres krótszy niż siedem dni i w inny dzień tygodnia. 

Niestety, niemożliwe jest porównanie cen czarterów jachtów w Polsce i Chorwacji. W Polsce 
rynek czarterów dopiero zaczyna się rozwijać. Na Wybrzeżu nie ma firm zajmujących się usługami 
czarterowymi na taką skalę jak firmy w Chorwacji, gdzie niektóre z nich mają w swojej ofercie po 
kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset jachtów. W ofercie firm działających w Polsce brakuje jachtów, 
które są najczęściej czarterowane przez turystów w Chorwacji, np. jachtów typu Bavaria, Elan, 
Oceanis czy Sun Odyssey. Wszelkie porównania oferty będą w związku z tym niemiarodajne.

Na potrzeby artykułu przeprowadzono porównanie cen za postoje jachtów w wybranych por-
tach morskich w Polsce i Chorwacji (tab. 3). Zaznaczyć należy, że na polskim wybrzeżu Bałtyku 
portów jest znacznie mniej, są one rozmieszczone w większym oddaleniu od siebie i są zdecydo-

1 Gross tonnage.
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wanie mniejsze niż chorwackie. Kolejne różnice dotyczą zakresu oferowanych usług i zagospoda-
rowania terenu. Oferta polskich portów jest uboższa.

Jak dotąd w Polsce żaden z portów nie został poddany kategoryzacji, dlatego też przy wy-
borze portów po stronie chorwackiej nie brano pod uwagę kategorii danego portu, a jedynie jego 
lokalizację. Podobnie jak w przypadku portów polskich, wybrano do porównania obiekty leżące 
w sąsiedztwie głównych miejscowości turystycznych wybrzeża. 

Porównywane ceny dotyczą postoju jachtów dziewięcio- i dwunastometrowych. Jak wy-
nika z tabeli 3, w chorwackich portach jachtowych należy zapłacić około pięciokrotnie wię-
cej za postój jachtu niż w portach polskich. Jednak w większości przypadków ich standard jest 
nieporównywalny. Porty chorwackie oferują zazwyczaj dużo więcej usług dodatkowych. Na 
ich terenie znajdują się dobrej jakości restauracje, sklepy (żeglarskie, spożywcze, odzieżo-
we), zakłady usługowe (np. fryzjerskie, kosmetyczne), korty tenisowe, place zabaw, a czasem  
(np. w Dubrowniku) baseny.

Tabela 3. Porównanie cen w przykładowych nadmorskich portach jachtowych w Polsce i Chorwacji

Kraj Nazwa portu Liczba miejsc 
postojowych*

Ceny za postój jachtu o podanej długości 
pokładu [m] w euro** (za dzień)***

9 m 12 m

Polska

Narodowe Centrum Żeglarstwa (Gdańsk) 51 8 11
Marina Gdynia 260 11 14
Marina Sopot 103 17 23

Basen Północny (Świnoujście) 300 9 10
Cena średnia 11,25 14,5

Chorwacja

Veruda Marina 630 46 66
Zadar Marina 300 45 55

ACI Marina Split 318 73 90
ACI Marina Dubrovnik 380 53 105

Cena średnia 54,25 79

* W zestawieniu uwzględniono tylko miejsca postojowe na wodzie.
** Ceny obowiązujące w marinach polskich zostały przeliczone na euro według kursu NBP z 2.08.2016, 1 EUR = 4,3484 zł,  
i zaokrąglone w górę do pełnej wartości.
*** Podane ceny dotyczą postoju jachtu w sezonie i są cenami podstawowymi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ncz.awf.gda.pl (2.08.2016), www.gdyniasport.pl (2.08.2016), http://sopot-mari-
na.pl (2.08.2016), www.osir.uznam.net.pl (2.08.2016), http://marina-veruda.hr (2.08.2016), http://www.marinazadar.com 
(2.08.2016), http://www.aci-marinas.com (2.08.2016).

Ponadto ceny obowiązujące w Chorwacji obejmują standardowo postój, korzystanie z toa-
let i pryszniców oraz dostęp do wody i prądu na nabrzeżu. W przypadku Polski za prąd i wodę 
często trzeba płacić osobno, często też osobno płaci się za korzystanie z natrysków. Przykładowo 
w Świnoujściu zakup żetonu kąpielowego to koszt 7 zł od osoby, a opłata za media wynosi 5–20 zł 
(www. osir.uznam.net.pl, 1.08.2016).

Oznacza to, że opłata całkowita z dostępem do usług wliczonych w Chorwacji w opłatę posto-
jową dla jachtu o długości 9 m z czterema osobami na pokładzie, korzystającymi z natrysków, wy-
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niosłaby w Świnoujściu około 69–84 zł, czyli 16–20 euro (w zależności od poboru prądu i wody), 
a więc różnica w porównaniu z cenami w Chorwacji jest już znacznie mniejsza. 

W tabeli nie uwzględniono żadnych zniżek, a te również w znacznym stopniu wpływają na 
ponoszone przez żeglarzy koszty. W przypadku marin ACI posiadacze kart lojalnościowych mają 
aż 20% rabatu na wszystkie usługi w marinach należących do stowarzyszenia. W obu krajach zniż-
ki przysługują również jachtom, które na terenie danej mariny mają postój wykupiony na dłuższy 
czas (min. miesiąc).

Podsumowując, ceny za postoje jachtów w portach chorwackich są znacznie wyższe niż 
w portach polskich. Jednak w cenę standardowo – poza postojem – wliczone są również inne usłu-
gi, które w Polsce bywają dodatkowo płatne.

Podsumowanie
Chorwacja jest krajem, w którego gospodarce turystyka żeglarska odgrywa ogromną rolę. 

Stanowi jeden z głównych rodzajów turystyki w tym kraju, a jej rozwój jest jednym z celów stra-
tegicznych polityki turystycznej. Szczególne walory naturalne i kulturowe wspierane są rozbudo-
waną infrastrukturą przeznaczoną dla żeglarzy, w tym siecią portów jachtowych oraz wysokim 
standardem świadczonych w oparciu o nią usług. Dotarcie do tego kraju z Polski jest stosunkowo 
proste. Przy czym, ze względu na brak bezpośrednich połączeń lotniczych między analizowanymi 
miastami polskimi i chorwackimi, przeprowadzone analizy wskazują raczej na to, że bardziej ko-
rzystny jest transport drogowy. Zapewnia on użytkownikom większą niezależność, umożliwiając 
bezpośredni przejazd od domu do portu bez potrzeby korzystania z innych środków. Chorwackie 
firmy czarterowe mają szeroką ofertę jachtów, dostępną dla polskich turystów bezpośrednio albo 
za pośrednictwem polskich agentów. Wypożyczenie jachtu ułatwia fakt, że honorowane są polskie 
patenty żeglarskie. Wszystko to sprawia, że oferta Chorwacji w zakresie turystyki żeglarskiej jest 
atrakcyjna dla turystów polskich.
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ATTRACTIVENESS OF CROATIAN NAUTICAL TOURISM 
FOR POLISH SAILORS

Keywords  nautical tourism, sailing in Croatia, tourism management, yachting 

Abstract The first part of the paper gives basic information concerning nautical tourism in Croatia. The 
significance of nautical tourism for the economy of the country is presented, as well as model of 
tourism management. Also an offer for sailors including natural assets and infrastructure (mainly 
marinas) is presented here. The second part of the article is dedicated to time transport accessibility 
of Croatia for Polish tourists. In this aspect chosen, important for nautical tourism, an air and 
road connections between Polish and Croatian cities were analyzed. In further part of the paper  
the possibilities of yacht charters were presented and also the prices in Polish and Croatian marinas 
were compared.The main objective of analyzes and considerations contained in the article was  
to present a Croatian touristic offer dedicated to sailors in terms of its attractiveness and accessibility 
for Polish nautical tourists.

Translated by Aleksandra Łapko
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Streszczenie  Celem artykułu jest przedstawianie i ocena kampanii promocyjnych miasta Lublina. 
Miasto Lublin zostało wybrane do badań ze względu na oryginalność promocji, czego 
wyrazem są liczne nagrody marketingowe. Badania przeprowadzono metodą sondażu 
diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankietowej (CAWI) oraz techniki wywia-
du bezpośredniego i telefonicznego. Ponadto korzystano z dokumentów strategicznych 
Lublina, danych statystycznych, sprawozdań z realizacji budżetu gminy oraz literatury 
przedmiotu. 

   Miasto Lublin prowadzi oryginalne i niekonwencjonalne kampanie promocyjne, w tym 
reklamowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim reklama środowiskowa „Autostopo-
wicze” oraz „Zagubione wspomnienia”, wykorzystujące elementy marketingu party-
zanckiego i szeptanego. O skuteczności promocji miasta świadczy m.in. wzrost w nim 
ruchu turystycznego oraz rozpoznawalność sloganu promocyjnego „Lublin. Miasto in-
spiracji” przez mieszkańców Polski. 

Wprowadzenie
Turystyka wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów (Jansen-Verbeke, 

2011, s. 23), dlatego też w strategiach marketingowych szczególne miejsce powinno poświęcić się 
lokalnemu sektorowi turystycznemu. Promocja turystyki, żeby odniosła odpowiedni skutek, musi 
być traktowana jako zadanie kompleksowe i wieloetapowe (Manczak, 2013, s. 21–35). Zdaniem 
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Markowskiego (2006) marketingiem miast nazywa się „zespół narzędzi w zarządzaniu rozwojem 
jednostki terytorialnej w taki sposób, aby swego rodzaju złożony megaprodukt, jakim jest miasto, 
zaspokoił zidentyfikowane i antycypowane potrzeby klientów, w zamian za uzyskane korzyści dla 
danego miejsca, traktowanego jako terytorialnie określony upodmiotowiony zbiór mieszkańców”. 
Należy też pamiętać o tym, że u podstaw każdej aktywności marketingowej miasta powinna tkwić 
jego tożsamość, na której należy budować wizerunek. Tożsamość według Adamczyka (2011) jest 
zbiorem bodźców i symboli, za pomocą których turyści identyfikują i rozpoznają miasto, a wize-
runek tym, co ludzie o danym miejscu myślą i jak je postrzegają. Każde bowiem miasto ma swoją 
specyficzną kulturę, architekturę, infrastrukturę i lokalizację. Ważnym czynnikiem jest tutaj także 
zachowanie oraz sposób bycia mieszkańców. Te elementy mogą być podstawą odróżnienia jedne-
go miasta od drugiego i przeciągnięcia do niego pożądanego turysty (Gascó-Hernández, Torres- 
-Coronas, 2009, s. 12). 

Podczas tworzenia kampanii marketingowych należy pamiętać o tym, że skuteczna promocja 
miast powinna wpływać na efektywność gospodarczą podmiotów gospodarczych świadczących 
usługi turystyczne (Panasiuk, 2009, s. 233–247). Jednym z warunków skuteczności promocji re-
gionu jest istnienie produktów turystycznych, które klienci będą chcieli nabyć. Nawet oryginalna 
kampania marketingowa bez poparcia ciekawych, wyróżniających się produktów nie przyniesie 
sukcesu miastom. 

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena kampanii promocyjnych Lublina. Miasto zostało 
wybrane do badań ze względu na oryginalność promocji, czego wyrazem jest m.in. zdobycie licz-
nych nagród marketingowych.

Metody badań i materiał badawczy
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki an-

kietowej (CAWI) oraz techniki wywiadu bezpośredniego i telefonicznego. Opracowano do badań 
autorskie kwestionariusze ankiety i wywiadu. Ponadto korzystano z dokumentów strategicznych 
Lublina, danych statystycznych, sprawozdań z realizacji budżetu gminy oraz literatury przedmiotu. 

W badaniu ankietowym wzięło udział 1092 respondentów z Polski, w tym z województwa 
dolnośląskiego 5,12%, kujawsko-pomorskiego – 5,61%, lubuskiego – 5,94%, lubelskiego – 9,90%, 
łódzkiego – 4,70%, małopolskiego – 5,53%, mazowieckiego – 5,28%, opolskiego – 5,36%, podkar-
packiego – 6,27%, podlaskiego – 7,10%, pomorskiego – 8,25%, śląskiego – 8,17%, świętokrzyskie-
go – 5,61%, warmińsko-mazurskiego – 5,69%, wielkopolskiego – 5,12%, zachodniopomorskiego – 
6,35%. Odnośnie do wieku respondentów: poniżej 21 lat było 0,09%, w wieku 21–30 lat – 18,86%, 
31–40 lat – 24,09%, 41–50 lat – 25,55%, 51–60 lat – 24,63% oraz powyżej 60 lat – 6,78% badanych 
osób. Badania te dotyczyły oceny kampanii promocyjnych i reklamowych miasta. Wywiad telefo-
niczny przeprowadzono z 1250 mieszkańcami Lublina z podziałem na grupy zawodowe (po 250 
osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach komercyjnych, administracji państwowej i przedsiębior-
stwach państwowych, przedsiębiorców, studentów, bezrobotnych). Celem wywiadu było spraw-
dzenie, czy mieszkańcy Lublina znają misję, wizję oraz strategię rozwoju turystyki w Lublinie. 
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Wywiad bezpośredni natomiast przeprowadzono z pracownikami Urzędu Miasta Lublin i dotyczył 
on szczegółów prowadzenia kampanii promocyjnych i reklamowych miasta. 

Badania sondażu diagnostycznego przeprowadzono w okresie od marca do września 2016 r.

Wyniki badań
Strategia rozwoju turystyki miasta Lublina

Marketing Lublina, w tym promocja turystyki, realizowany jest w referacie ds. marketingu 
miasta. Do obowiązkowych czynności pracowników zatrudnionych w tej komórce należy przede 
wszystkim kształtowanie wizerunku miasta oraz budowanie jego marki, projektowanie, tworzenie, 
opracowywanie i realizacja projektów, jak również materiałów promocyjnych oraz kampanii rekla-
mowych Lublina (Sagan, 2014, s. 8–25). 

Pracownicy referatu ds. marketingu miasta rozpoczęli pracę nad strategią marki Lublina 
w 2007 r., kiedy miasto zaczęło się ubiegać o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Prace nad 
strategią przebiegały w siedmiu etapach: inwentaryzacja, badania ilościowe, badania jakościowe, 
konsultacje społeczne, opracowanie strategii marki, opracowanie systemu wizualizacji oraz wdro-
żenie strategii marki (http://lublin.eu, 12.11.2016). Wyodrębniono wówczas kluczowe zasoby oraz 
elementy tożsamości miasta, a mianowicie powiązanie współczesnych aktywności mieszkańców 
i przedsiębiorców z bogatą wielkokulturową historią miasta. Podczas przeprowadzonych badań 
na potrzeby kreacji strategii wysunięto podstawowy wniosek, że Lublin jest zdecydowanie lepiej 
oceniany przez osoby, które go odwiedziły, niż przez osoby, które oceniały miasto na podstawie 
wyobrażeń, stereotypów, komentarzy innych osób i mediów. Osoby, które przebywały w mieście, 
doceniały jego kulturę, tradycję, zabytki oraz specyficzny klimat (Furtak, 2013, s. 16). Na tej pod-
stawie utworzono koncepcję strategiczną Lublina (rys. 1) oraz obraz wymarzonego jego klienta, 
którym jest: człowiek młody, ale dojrzały emocjonalnie; poszukujący autentyczności; doceniający 
wartości; znający aktualne trendy, ale lubiący odmianę; nonkonformista, ale nie samotnik; aktyw-
ny kulturowo; wielkomiejski i mobilny.

4 

 

 
 

 
Rysunek1. Koncepcja strategiczna miasta Lublina 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025… 2015, s. 95. 

Lublin, kieruje swoją ofertę dla osób, które lubią spędzać czas wolny w otoczeniu 

autentycznej kultury i historii, poszukujących kameralności, a nie łatwej i lekkiej rozrywki, 

gdyż taką znajdą w większych ośrodkach miejskich i Lublin na tym polu nie ma szans 

konkurować z innymi miastami. 

Strategię rozwoju Lublina oparto na czterech głównych obszarach rozwojowych: 

otwartości, przyjazności, przedsiębiorczości i akademickości. Do każdego z tych obszarów 

wpisano dokładne cele, działania, zadania i projekty. Otwartość ma na celu z jednej strony 

umiędzynarodowianie uczelni oraz stosunków biznesowych, a z drugiej otwarcie się władzy 

lokalnej na potrzeby mieszkańców, turystów i inwestorów, przełamywanie barier 

infrastrukturalnych i architektonicznych oraz otwarcie wyobraźni na przyszły rozwój Lublina. 

Przyjaźń ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i zapewnienie różnorodnych 

ofert odpoczynku, edukacji i pracy, dbałość o kulturę i estetykę przestrzeni, ochronę środowiska 

naturalnego, zapewnienie różnorodnych źródeł energii i ciepła. Przedsiębiorczość oznacza 

poprawę zamożności mieszkańców poprzez stabilny i systematyczny rozwój, wywołanie ducha 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz przyciągnięcie do Lublina inwestorów. 

Akademickość wynika z wielości uniwersytetów i szkół wyższych w Lublinie oraz z ok. 90 tys. 

studentów, którzy co roku przybywają do Lublina zarówno z Polski, jaki i z zagranicy (Sagan 

PUNKT 
WIDZENIA

• Lublin jest miejscem, w którym świadomość bogactwa przeszłości powinna 
inspirować przyszłość kulturową, ekologiczną, biznesową.

OBIETNICA
• Chcemy wyzwalać w ludziach zmianę i odkrywcze, twórcze myślenie.

SPOSÓB 
DZIAŁANIA

• Aby zrozumieć Lublin, trzeba go poczuć. Lublina należy doświadczać, a nie 
jedynie go oglądać.

Rysunek 1. Koncepcja strategiczna miasta Lublina

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025… 2015, s. 95.
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Lublin kieruje swoją ofertę dla osób lubiących spędzać czas wolny w otoczeniu autentycznej 
kultury i historii, poszukujących kameralności, a nie łatwej i lekkiej rozrywki, gdyż taką znajdą 
w większych ośrodkach miejskich i dlatego na tym polu nie ma szans konkurować z innymi mia-
stami.

Strategię rozwoju Lublina oparto na czterech głównych obszarach rozwojowych: otwarto-
ści, przyjazności, przedsiębiorczości i akademickości. Do każdego z nich wpisano dokładne cele, 
działania, zadania i projekty. Otwartość ma na celu z jednej strony umiędzynarodowianie uczelni 
oraz stosunków biznesowych, a z drugiej otwarcie się władzy lokalnej na potrzeby mieszkańców, 
turystów i inwestorów, przełamywanie barier infrastrukturalnych i architektonicznych oraz otwar-
cie wyobraźni na przyszły rozwój Lublina. Przyjazność to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
com i zapewnienie różnorodnych ofert odpoczynku, edukacji i pracy, dbałość o kulturę i estetykę 
przestrzeni, ochronę środowiska naturalnego, zapewnienie różnorodnych źródeł energii i ciepła. 
Przedsiębiorczość oznacza poprawę zamożności mieszkańców poprzez stabilny i systematyczny 
rozwój, wywołanie ducha przedsiębiorczości wśród nich oraz przyciągnięcie do Lublina inwesto-
rów. Akademickość wynika z wielości uniwersytetów i szkół wyższych w mieście oraz z około  
90 tys. studentów, którzy co roku przybywają do Lublina zarówno z Polski, jaki i z zagranicy 
(Sagan i in., 2015, s. 29–81). W te cztery obszary rozwojowe wpisuje się także strategia rozwoju 
turystyki Lublina.

Warto też zwrócić uwagę na misję i wizję miasta (tab. 1). Wizja opisuje docelowy obraz funk-
cjonowania turystyki w mieście, natomiast misja określa, jakimi działaniami i zadaniami należy 
osiągnąć wizję. Wizja, można powiedzieć, jest „pocztówką przyszłości”, a misja „pocztówką ma-
rzeń”.

Wizja zawiera kluczowe elementy funkcjonowania turystyki w mieście, realizuje założenia 
współczesnych cech turystyki, tzw. 3E (Entertainment, Excitement, Education), tj. bawi, ekscytu-
je i uczy, angażując w proces poznania i przeżyć wszystkie pięć zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, 
smak i zapach). Lublin otwiera wszystkie zmysły: ma historię, która fascynuje, ma oryginalną 
ofertę turystyczną oraz festiwalową, która jest dostępna przez cały rok, jest miastem przyjaznym 
i otwartym, miejscem spotkań profesjonalistów. Misja natomiast tworzy partnerstwa projektowe 
podmiotów z różnych branż, które mają na celu rozwój i wzbogacenie ofert turystycznych, wymia-
nę informacji, promocję i komunikację z klientem.
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Tabela 1. Turystyczna wizja i misja miasta Lublina

WIZJA MISJA

 – Lublin oferuje wyjątkowe przeżycia turystyczne, które 
angażują w pełni turystę i zapraszają do interakcji. Jego oferta 
turystyczna nie jest oglądana, jest doświadczana i przeżywana. 
Dlatego zapamiętywana jest na zawsze. 

 – Miasto jest liderem w kształtowaniu oferty umiejętnie łączącej 
ważne dla Polski i Europy zagadnienia historyczne z najnow-
szymi technologiami ułatwiającymi ich zrozumienie. 

 – Wizyta turystyczna w Lublinie odmienia. Daje poczucie 
odkrycia czegoś nowego i istotnego. Dodaje energii do wpro-
wadzenia w życiu zmian na lepsze. 

 – Miasto rozwija swoją ofertę turystyczną poprzez zastosowanie 
autorskiego i unikatowego podejścia do takich zagadnień, jak: 
tożsamość miasta, kulinaria, sztuka w przestrzeni miejskiej, 
wydarzenia kulturalne, nowoczesne szlaki miejskie. 

 – Jako największe miasto oraz ośrodek biznesowy i akademicki 
Polski Wschodniej Lublin jest miejscem spotkań profesjonali-
stów podczas wydarzeń turystyki biznesowej. 

 – W Lublinie turysta ma do dyspozycji przyjazną i dobrze zorga-
nizowaną przestrzeń turystyczną, zarówno w obszarze Starego 
Miasta, jak i kluczowych węzłów obsługi ruchu turystycznego. 

 – Miasto otwiera turystę polskiego i europejskiego na możliwo-
ści poznania krajów położonych za wschodnią granicą Unii 
Europejskiej.

 – Turystyka funkcjonuje jako platforma realizacji wspólnych ce-
lów i odnoszenia wspólnych korzyści podmiotów publicznych 
i prywatnych.

 – Jest rozumiana jako zjawisko o charakterze synergicznym. 
Generuje ona wartość dodaną i spaja dotychczas niewystępują-
ce wspólnie elementy oferty i infrastruktury miejskiej.

 – Turystyka w Lublinie stwarza możliwość osiągnięcia wymier-
nych dodatkowych korzyści finansowych i wizerunkowych, na 
podstawie wykorzystania infrastruktury i aktywności ludzkiej 
z obszarów takich jak kultura materialna i niematerialna, sport 
i rekreacja, gastronomia i kulinaria, wydarzenia kulturalne, 
sztuka współczesna.

 – W Lublinie funkcjonuje stała i efektywna platforma współ-
pracy tworzona przez wszystkie środowiska zainteresowane 
rozwojem turystyki. Posiada ona sprawnego i skutecznego 
koordynatora.

 – Aktywnie i w sposób trwały miasto współpracuje z regio-
nem, tworząc wyróżniającą się w skali kraju i Europy ofertę 
turystyczną.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025, 2015, s. 4–5.
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Rysunek 2. Znajomość strategii, wizji i misji Lublina przez poszczególne grupy mieszkańców (N = 1250)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 2 można zauważyć, że najbardziej roz-
powszechnionym dokumentem rozwoju turystyki w Lublinie jest koncepcja strategiczna miasta. 
Zna ją 35,6% badanych pracowników administracji i przedsiębiorstw państwowych, 29,6% przed-
siębiorców, 27,6% studentów, 18,0% pracowników przedsiębiorstw państwowych oraz 12,8% bez-
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robotnych. Wymarzony obraz klienta Lublina jest najbardziej znany pracownikom administracji 
i przedsiębiorstw państwowych (38,0%) oraz przedsiębiorcom (24,4%). Wynika to pewnie z fak-
tu, że aby dostać dofinansowanie do organizacji koncertów, festynów, festiwali i innych wyda-
rzeń kulturalnych, należy imprezę skierować do klienta, który jest opisany w strategii Lublina. 
Najmniej respondenci znają wizję i misję turystyki w Lublinie. Przyczyną tego stanu rzeczy może 
być zawartość tych pojęć. Wizja składa się aż z siedmiu podpunktów, a misja z pięciu, co jest trud-
ne do zapamiętania. Wizje i misje jednozdaniowe z pewnością lepiej zapadają w pamięć.

Kampanie reklamowe i pozareklamowe formy promocji miasta Lublina 

Spójne kampanie reklamowe rozpoczęto, kiedy Lublin zdobył nominację do ubiegania się 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Celem głównym kampanii reklamowych realizowanych 
przez pracowników referatu ds. marketingu miasta jest budowanie wizerunku Lublina zgodnego 
ze strategią marki „Lublin. Miasto inspiracji”. Forma komunikacji oraz temat są tak dobrane, żeby 
budować i utrwalać w obywatelach oraz turystach wiedzę o Lublinie, jego podstawowych produk-
tach turystycznych. Najważniejsze kampanie reklamowe Lublina przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Kampanie reklamowe miasta Lublina

Rok Hasła reklamowe Nośniki reklamy Koszt brutto 
kampanii reklamowej

1 2 3 4

2007 Lublin 2016 – Europejska Stolica 
Kultury

15 bilbordów w Lublinie
13 bilbordów w regionie lubelskim 
6 ekspozycji na konstrukcjach reklamowych  
przy głównych drogach wjazdowych do Lublina
strona internetowa www.lublin2016.pl

brak danych

2008 Bądź wolny. Studiuj w Lublinie

150 bilbordów 
349 spotów reklamowych
2 tygodnie spotów radiowych
banery reklamowe w internecie  
(na stronach edukacyjnych)
reorganizacja strony internetowej  
www.student.lublin.eu

175 484,00 zł

2008 Lublin. Nieziemski klimat

150 bilbordów w Warszawie  
(trzy linie kreatywne bilbordów)
bilbordowa kampania na portalach: Onet.pl, Wp.pl
mailing z geotargetowaniem w serwisie O2.pl

342 684,80 zł

2008 Lublin. Wielkie Dzieje się. 130 bilbordów w Warszawie  
(trzy linie kreatywne bilbordów) 190 625,40 zł

2009 Lublin. Renesans inspiracji
trzy 15-sekundowe filmy promujące Lublin, które 
pojawiły się na 23 ekranach infoscreen na sześciu 
stacjach warszawskiego metra

57 218,00 zł

2009 Zagubione wspomnienia
kampania środowiskowa – specjalnie „zagubio-
no” w miejscach publicznych ok. 100 000 zdjęć 
z Lublina

209 100,00 zł

2009 Autostopowicze kampania środowiskowa – autostopowicze 251 798,20 zł
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1 2 3 4

2009 Tablica z Lublina

podczas rejestracji pojazdów samochodowych 
mieszkańcy Lublina otrzymywali za darmo 
reklamowe ramki do przyczepienia tablic rejestra-
cyjnych,

6954,00 zł

2010 Mała fabuła reklama kinowa – 45-sekundowy film reklamowy 
w formie fabuły 775 000,00 zł

2011–2015 Kampania produktowa – promocja 
Carnavalu Sztukmistrzów

działania ATL (masowa strategia działań mar-
ketingowych prowadzona kanałami tradycyj-
nymi – telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama 
zewnętrzna i reklama wewnętrzna), działania BTL 
(działania reklamowe skierowane do konkretnego 
klienta)

ok. 330 000 zł rocznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu z pracownikami Urzędu Miasta Lublin.

Oprócz kampanii reklamowych referat ds. marketingu przeprowadza projekty promocyjne. 
Najważniejsze projekty dotyczą lokowania Lublina w filmach zarówno fabularnych, jak i doku-
mentalnych oraz serialach, organizacji przez cały rok kalendarzowy wielu festiwali i jarmarków 
czy stworzenia strony internetowej www.lublin.eu (tab. 3).

Tabela 3. Wybrane projekty promocyjne miasta Lublina 

Wyszczególnienie Opis 

Lubelski Fundusz Filmowy
w Lublinie kręcono wiele filmów fabularnych, dokumentalnych oraz seriali, m.in.: „Lektor”, „Wiosna 
1941”, „Sława i chwała”, „Ogniem i mieczem”, „Czarne chmury”, „Modrzejewska”, „Od Unii do Unii”, 
„Wyłączność”, „Wszystko przed nami”, „Wołyń”

Organizacja festiwali i jar-
marków w Lublinie

Lublin jest miejscem organizacji wielu festiwali, zarówno cyklicznych, jak i jednorazowych;  
do najbardziej popularnych należą: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, 
Festiwal Smaków, Konfrontacje Teatralne

Szopka bożonarodzeniowa budowa szopki bożonarodzeniowej na Starym Mieście oraz organizacja w niej koncertów oraz progra-
mów artystycznych

Sylwester 2010–2013 organizacja sylwestra miejskiego na placu Litewskim dla mieszkańców Lublina, turystów i odwiedza-
jących

Miejsce inspiracji
ideą przewodnią programu „Miejsce inspiracji” jest wyróżnienie lokali, które poza świadczeniem usług 
noclegowo-gastronomicznych zapewniają swoim gościom emocje i wrażenia związane z poznawaniem 
i doświadczaniem dziedzictwa oraz atmosfery miasta

Herbata inspiracji częstowanie turystów i gości restauracji Herbatą Inspiracji, przygotowaną specjalnie na zlecenie 
Kancelarii Prezydenta Miasta

Promocja poprzez zespół 
Voo Voo

w Lublinie został nakręcony teledysk do utworu „Bezsenność” zespołu Voo Voo, a na obwolucie płyty 
zamieszczono logo miasta

Tapety na komórkę miasto Lublin zaprasza mieszkańców i sympatyków do nieodpłatnego pobierania tapet na komórkę  
oraz klimatycznego dzwonka na telefon

Lublin w kryminałach pisarz z Lublina Maciej Wroński wydał serię kryminałów, których akcja toczy się w scenerii XIX-  
i XX-wiecznego Lublina

Przewodnik turystyczny 
z serii „Ogarnij miasto”

Lublin znalazł się w popularnym przewodniku Magdaleny Kalisz i Doroty Szopowskiej „Ogarnij mia-
sto” wydanym w języku polskim i angielskim; dostępna jest także aplikacja mobilna tego przewodnika 
dla iOS, Androida oraz Windows

Anioły Dobrych Inspiracji
przed Bożym Narodzeniem Lublin zachęca zarówno mieszkańców, jak i gości do udziału w akcji 
„Anioły Dobrych Inspiracji”, która polega na napisaniu życzeń na kartce z aniołem, następnie kartki te 
zawieszane są na choinkach Starego Miasta

Strona internetowa  
www.lublin.eu

najważniejsze informacje turystyczne, kulturalne, gospodarcze, administracyjne o Lublinie można 
znaleźć na stronie internetowej www.lublin.eu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu z pracownikami Urzędu Miasta Lublin.
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W budżecie miasta wyodrębniono specjalny fundusz na jego promocję. Kwoty wydatkowane 
na ten cel przedstawiono na rysunku 3.
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Rysunek 3. Ogółem wydatki na promocję miasta Lublina w latach 2007–2016 (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdań realizacji budżetu miasta Lublina za lata 2007–2016. 

Na podstawie danych zebranych na rysunku 3 można zauważyć, że w latach 2007–2011 wy-
datki na promocję były niższe niż 4 mln zł, a w latach 2013–2016 wydatkowano na poziomie  
5–6 mln zł. Najwięcej środków finansowych na promocję Lublina Urząd Miasta przeznaczył  
w 2012 r. (7,745 mln zł), a najmniej w 2009 r. (tylko 1,1 mln zł).

Przed analizą danych przedstawianych na rysunku 4 należy zwrócić uwagę, iż badania wśród 
Polaków przy wykorzystaniu techniki ankietowej (CAWI) wykazały, że kampania reklamowa 
Lublina zastała zauważona przez 75,36% respondentów, tj. 823 osoby ją zauważyły, a 269 osób  
nie zauważyło żadnej reklamy dotyczącej miasta. 
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Rysunek 4. Zauważalność kampanii reklamowych przez respondentów (N = 1092)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Dane na rysunku 4 pokazują, że najbardziej zauważana jest kampania reklamowa omawiane-
go miasta w internecie. Banery reklamowe w mediach społecznościowych, blogach, e-mailingu, na 
stronach WWW zostały zauważone przez 63,64% respondentów. Na drugim miejscu ankietowani 
zwrócili uwagę na reklamę Lublina na bilbordach (35,41%). Tutaj najbardziej zauważalna była 
kampania „Lublin. Nieziemski klimat” oraz „Lublin. Wielkie – Dzieje się”. Reklama telewizyjna 
została zauważona przez 25,18% badanych osób, tutaj głównie wyróżniła się promocja Carnavalu 
Sztukmistrzów. Akcje środowiskowe zauważyło 23,11% badanych osób. Reklama radiowa i praso-
wa została zapamiętana przez 9,33% ankietowanych. Na reklamę kinową zwróciło uwagę 8,23% 
respondentów. Spot „Mała fabuła” przyciągnął uwagę kinomanów ze względu na oryginalność, 
fabuły filmowe oraz muzykę, która wprowadziła oglądającego w odpowiedni nastrój. Ponad 3,35% 
ankietowanych zwróciło uwagę na pozareklamową promocję miasta. 

Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 5 można zauważyć, że respondentom 
najbardziej podobał się spot reklamowy „Bądź wolny. Studiuj w Lublinie” (54,76%). Ideą tego 
spotu jest pokazanie scenek z życia studentów w dwóch miastach: zwykłym oraz w Lublinie. 
Duże zwykłe miasto przedstawione jest jako miasto drogie, gdzie wszyscy się śpieszą, walczą 
miedzy sobą, są nieuprzejmi, istnieje niezdrowa atmosfera ciągłej rywalizacji, panuje w tym mie-
ście tzw. wyścig szczurów. Lublin natomiast został przedstawiony jako miasto tanie, dające duże 
możliwości, gdzie młodzi ludzie mogą się realizować, rozwijać swoje hobby i zainteresowania. 
Studenci osiągają w życiu sukces zawodowy. Film reklamowy kończy się zdaniem: „różne dro-
gi do sukcesu prowadzą w to samo miejsce”. Ukryte pytanie, jakie widz spotu powinien sobie 
zadać, to „Jakim kosztem mam osiągnąć sukces zawodowy?”. Głównym celem spotu było za-
chęcenie młodych ludzi z województwa lubelskiego i województw sąsiadujących do studiowania 
w Lublinie, a nie w Warszawie. Spot reklamowy można obejrzeć na stronie: www.youtube.com/
watch?v=gb650Nj0DFE&ab_channel=testowekonto1 (10.02.2016).
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Rysunek 5. Najlepsze reklamy miasta Lublina w opiniach respondentów, którzy widzieli reklamy i akcje promocyjne 

Lublina (N = 823)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Kampania „Autostopowicze” została zauważona przez 38,74% respondentów, była to ambien-
towa promocja Lublina. W dwa czerwcowe weekendy na drogach wyjazdowych w siedmiu najważ-
niejszych miastach polskich (Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Białystok) 
pojawili się przebrani za symbole Lublina autostopowicze w pięcioosobowych drużynach. Każdą 
drużynę reprezentowali: Król, Artysta, Marchewka, Diabeł i Anioł. Król trzymał tabliczkę „Lublin 
– Tam moje królestwo”, ponieważ Lublin jest miastem królewskim z bogatą historią. Artysta wy-
stępował z hasłem „Lublin. Po inspirację”, ponieważ Lublin jest miastem studenckim, gdzie miesz-
ka wielu młodych i kreatywnych ludzi. Marchewka prezentowała napis „Lublin. Schrupiesz mnie 
zdrowo”, co miało za zadanie przedstawiać Lublin jako ekologiczny region. Diabeł prezentował 
napis „Lublin. Tam się dzieje” i nawiązywał do najbardziej znanej lubelskiej legendy o Czarciej 
Łapie. Anioł natomiast występował z hasłem „Lublin. Anielskie klimaty” i symbolizował kaplicę 
Trójcy Świętej – najcenniejszy zabytek w Lublinie. Kierowcy, którzy zatrzymali się przy auto-
stopowiczach, otrzymali osobiste zaproszenie do Lublina z torbą pamiątek, która zawierała m.in. 
antypoślizgowe maty samochodowe, foldery o Lublinie oraz płyty „Wirtualny Lublin”. 

Film pokazujący, jak wyglądała ta akcja, można obejrzeć na stronie www.youtube.com/wat-
ch?v=stBjMLZl7DI&ab_channel=DziennikWschodni (13.02.2016). 

Kolejną środowiskową kampanię promocyjną Lublina „Zagubione wspomnienia” doceniło 
36,72% respondentów. Była to akcja wykorzystująca marketing partyzancki i szeptany. Poprzez 
zabawę, wspólne internautów poszukiwanie zdjęć, prowokowano do mówienia o Lublinie. A cała 
zabawa rozpoczęła się od zatrudnienia 40 statystów, wykonania im zdjęć na tle urokliwych miejsc 
Lublina. Każde zdjęcie zostało opatrzone odręcznym komentarzem, zwracającym uwagę na szcze-
gólny klimat, charakter miasta i niecodzienną jego przestrzeń, a następnie wykonano 100 tys. 
odbitek tych zdjęć i „specjalnie” zagubiono w siedmiu najważniejszych miastach Polski. Osoby, 
które odnalazły te zdjęcia, rozpoczęły akcję poszukiwania właścicieli zdjęć. 

Kolejne miejsce zajął 45-sekundowy spot reklamowy „Mała fabuła” w reżyserii Joanny 
Rechnio (31,78% wskazań). Film opowiada uczuciową historię, w której główną rolę powierzono 
pełnemu energii i tajemniczych miejsc miastu. Celem spotu była przekazanie, że miasto Lublin 
pozwala zaczerpnąć energię, zatrzymać się oraz odnaleźć inspirację. Reklama była prezentowana 
wiosną i latem w kinie, kiedy Polacy poszukiwali miejsca na spędzenie weekendu. Film także był 
dostępny na stronie internetowej www.youtube.com/watch?v=nP7tkiNXyOE&ab_channel=linker-
spl (10.02.2016). 

Kampania „Lublin. Renesans inspiracji” zainteresowała 22,25% badanych osób. Były to trzy 
kreatywne linie 15-sekundowych spotów reklamowych prezentowanych na nośnikach typu info-
screen. Każdy z filmów zawierał hasło „Renesans inspiracji” oraz nawiązywał do scen przedsta-
wionych na freskach w kaplicy Trójcy Świętej w połączeniu ze scenami współczesnego życia. 
Pokazano, że kultura, zgiełk, emocje XV-wiecznego miasta nie bardzo różnią się od miasta współ-
czesnego. Spoty reklamowe dostępne są na stronach: www.youtube.com/watch?v=w0rY6qzoD-
mQ&ab_channel=lublinum (10.02.2016), www.youtube.com/watch?v=zBvERRHqyzg&ab_chan-
nel=lublinum (10.02.2016).
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Kampanie marketingowe i reklamowe Lublina są skuteczne, o czym z jednej strony świadczy 
wzrost z roku na rok liczby turystów zarówno krajowych, jaki zagranicznych odwiedzających mia-
sto (rys. 6), a z drugiej strony otrzymane nagrody marketingowe za przeprowadzone kampanie pro-
mocyjne miasta. Lublin otrzymał m.in. trzecią nagrodę za kampanię „Renesans inspiracji” w ka-
tegorii outdoorowa kampania reklamowa, do której zgłoszono 25 projektów z całej Polski. Miasto 
ponadto zostało laureatem dwóch prestiżowych nagród: drugie miejsce za kampanie „Lublin. 
Nieziemski Klimat” oraz „Lublin. Wielkie – Dzieje się” oraz specjalnej nagrody Grand Prix za 
opracowanie i wdrożenie strategii marki miasta. Slogan promocyjny miasta „Lublin. Miasto inspi-
racji” zdobyło czwarte miejsce w rozpoznawalności haseł miast przez mieszkańców Polski.
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Rysunek 6. Liczba turystów odwiedzających Lublin i korzystających z noclegów w latach 2000–2015 (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.p/bank danych regionalnych, 25.10.2016).

Jak przedstawiono na rysunku 6, liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów 
w Lublinie wzrosła w 2015 r. w porównaniu z 2007 r. o 165 tys. osób, tj. o 34,59%, natomiast tu-
rystów krajowych o 381 tys. osób, tj. o 30,36%. Ogółem w 2015 r. przyjechało do Lublina 545 tys. 
turystów więcej w porównaniu z rokiem 2008 i o 907 tys. więcej niż w roku 2000, czyli nastąpił 
przyrost odpowiednio o 32,73% i 69,61%. Świadczy to o tym, że działania promocyjne miasta są 
skuteczne i zachęcają turystów do odwiedzenia miasta.

Podsumowanie
Lublin prowadzi długofalową i spójną strategię rozwoju turystyki w mieście. W strategię 

wpisano także promocję, która w swoim przekazie przede wszystkim podkreśla przeplatanie się 
współczesnego życia z bogatą historią i wielokulturowością oraz uwypukla kameralność, nastro-
jowość oraz unikatową atmosferę miasta. Lublin prowadzi oryginalne i niekonwencjonalne kam-
panie marketingowe i promocyjne. Na uwagę zasługują przede wszystkim reklama środowiskowa 
„Autostopowicze” oraz „Zagubione wspomnienia”, wykorzystujące elementy marketingu party-
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zanckiego i szeptanego. Taki sposób reklamy powoduje, że dociera się z przekazem do grup, które 
nie akceptują tradycyjnych nośników reklamy. 

Kampanie promocyjne miasta Lublina są skuteczne, czego wyrazem jest prawie 70-procen-
towy wzrost ruchu turystycznego w Lublinie na przestrzeni 15 lat. Liczba turystów, zarówno kra-
jowych, jak i zagranicznych, korzystających z noclegów, wzrosła z 1,3 mln osób w 2000 r. do  
2,2 mln w 2015 r. O skuteczności kampanii promocyjnej świadczy także to, że slogan promocyjny 
„Lublin. Miasto inspiracji” znalazł się na czwartym miejscu w kraju pod względem rozpoznawal-
ności przez Polaków.
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DIRECTIONS PROMOTIONAL ACTIVITIES OF LUBLIN

Keywords  marketing places, promotion, Lublin

Abstract The aim of the article is to present and evaluate promotional campaigns of the city of Lublin. The 
city of Lublin was selected for testing because of the originality of the promotion, which is reflected 
in winning numerous awards marketing. The research was carried out by diagnostic survey using 
the questionnaire technique (CAWI) and interview techniques and direct telephone. In addition, 
benefited from the strategic documents of the city of Lublin, statistical data, reports on the 
implementation of the municipal budget and literature.

  City Lublin conducts original and unconventional promotional campaigns, including advertising. 
Especially noteworthy are primarily advertising environment “Hitchhikers” and “Lost Memories”, 
using elements of guerrilla marketing and word of mouth. The effectiveness of the promotion  
of the city provides, among others, increase tourist traffic in the city and recognition  
of the promotional slogan “Lublin. City inspired” by the Polish population.

Translated by Anna Mazurek-Kusiak





155Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2017 (39)

EPT 3/2017 (39) | ISSN: 1644-0501 | www.wnus.edu.pl/ept | DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-13 | 155–166

MIEJSCE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH SZCZECINA 
W OFERTACH WYBR ANYCH BIUR PODRÓŻY

Iza Opas-Zajdlewicz

 
 e-mail: izaopaszajdlewicz@wp.pl

Kody JEL   Z30, Z32, Z39

Słowa kluczowe  biura podróży, oferta, produkt turystyczny, pakiet, rynek

Streszczenie  Podstawowym celem poniższego opracowania jest wskazanie miejsca produktów tury-
stycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży. W artykule zaprezentowana 
została analiza oferty wybranych biur oraz próba odpowiedzi na pytania badawcze: 
Z usług których biur podróży i w jakim zakresie mogą skorzystać turyści, wybierając 
Szczecin jako miejsce destynacji turystycznej? Czy produkty turystyczne Szczecina są 
obecne w ofertach biur podróży? Czy w ofertach analizowanych biur podróży są obecne 
produkty turystyczne wyróżnione przez Polską Organizację Turystyczną w konkursie 
na „Najlepszy Produkt Turystyczny”? Analiza została przeprowadzona w październiku 
2016 i objęto nią trzy grupy biur podróży: biura podróży z siedzibą w Szczecinie, biura 
podróży zlokalizowane w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie oraz 
w Niemczech i Skandynawii.

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu produkt turystyczny ma postać wieloaspektową, ponieważ może obej-

mować miejsce (kierunek wyjazdu), usługę (pakiet operatora turystycznego, na który składa się miej-
sce w samolocie, pokój hotelowy, wyżywienie i inne udogodnienia) i czasami pewne produkty mate-
rialne (np. pamiątki z podróży), aby zachęcić do kupna usługi (za: Holloway, Robinson, 1997, s. 114). 
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Szersze ujęcie produktu turystycznego zauważa Middleton, wskazując, że produkt turystycz-
ny może być definiowany jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na 
możliwościach spędzenia czasu w miejscu docelowym. Pakiet ten jest postrzegany przez turystę 
jako pewien pakiet kompleksowych usług dostępnych za określoną cenę. W Polsce problematyką 
przedmiotu zajmują się m.in. Altkorn, Gaworecki, Kornak, Kruczek, Drzewiecki, Lijewski, Dietl, 
Panasiuk, a na świecie Kotler, Courtis, Krippendorf, Kaspar, Kunz, Burkart, Middleton. W litera-
turze światowej najczęściej używa się definicji szwajcarskiego znawcy przedmiotu Kaspara (por. 
Fijałkowski, 2003, s. 81). Według niego produkt turystyczny to komplet przedmiotów materialnych 
i usług, które turysta w czasie swojej podróży wykorzystuje lub konsumuje (Kaspar, Kunz, 1982,  
s. 34). W literaturze polskiej jednym z najczęściej cytowanych autorów jest Panasiuk. Według 
niego produkt turystyczny należy określić jako cały zestaw dóbr i usług (obok walorów turystycz-
nych) umożliwiających turyście przybycie do miejsca występowania atrakcji turystycznych, pobyt 
i ich wykorzystanie. Produkt turystyczny może obejmować miejsce (obszar recepcji turystycznej), 
usługę (pojedynczą lub pakiet turystyczny składający się z kilku usług) i pewne produkty mate-
rialne. Należy również zwrócić uwagę, iż produkt turystyczny obejmuje wszystkie atrakcje, świad-
czenia i usługi użytkowane bądź odwiedzane podczas przebywania w miejscu recepcji. Obejmuje 
także wszystko, czego doświadcza odwiedzający (Panasiuk, 2005, s. 74).

W ujęciu strukturalnym produkt turystyczny może być rozpatrywany jako jednostkowy (spe-
cjalistyczny) i całościowy (złożony, kompleksowy) (Seweryn, 2005, s. 75). Produkt kompleksowy 
zawiera przynajmniej dwie usługi jednostkowe sprzedawane na rynku jako jeden produkt za okre-
śloną cenę. Produktem w tym rozumieniu jest wszystko, co stanowi przedmiot wymiany rynkowej 
– każda rzecz, usługa, miejsce itp. oferowane przez sprzedawców i jednocześnie kupowane przez 
nabywców. Jest to pewna propozycja sprzedaży weryfikowana przez rynek (por. Altkorn, 2006, 
s. 97). Z punktu widzenia organizatora turystyki produkt turystyczny jest zatem pakietem różno-
rodnych usług mających zaspokajać potrzeby turystów, które są sprzedawane w przedsiębiorstwie 
turystycznym. Reasumując, produktem w rozumieniu biur podróży jest wszystko, co stanowi ich 
ofertę. 

Podstawowym celem poniższego opracowania jest wskazanie miejsca produktów turystycz-
nych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży. W ramach artykułu zaprezentowana zostanie 
analiza oferty wybranych biur oraz próba odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

 – z usług których biur podróży i w jakim zakresie mogą skorzystać turyści, wybierając 
Szczecin jako miejsce destynacji turystycznej?

 – czy produkty turystyczne Szczecina są obecne w ofertach biur podróży? (ten aspekt to 
porównanie liczby ofert produktów Szczecina do ogólnej liczby ofert w katalogach i na 
stronach internetowych biur z analizowanych obszarów)

 – czy w ofertach analizowanych biur podróży są obecne produkty turystyczne wyróżnione 
przez Polską Organizację Turystyczną w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny”?

W artykule przyjęto następującą tezę badawczą: Efektywne wykorzystanie potencjału tury-
stycznego miasta wymaga budowy silnych wizerunkowo i rozpoznawalnych produktów turystycz-
nych, których sukces na rynku docelowo przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności miasta.
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Inspiracją do napisania artykułu było doświadczenie zawodowe autorki, która od 10 lat zajmu-
je się współpracą z biurami podróży w zakresie turystyki przyjazdowej do Szczecina, a odpowie-
dzi na wskazane w opracowaniu pytania badawcze z całą pewnością zostaną wykorzystane w jej 
pracy zawodowej.

Metodyka badań
W części teoretycznej artykułu przedstawiono rozważania na temat „produktu turystyczne-

go”, podkreślając jego wieloaspektowość, oraz podjęto próbę zdefiniowania terminu „produkt tu-
rystyczny” z punktu widzenia biur podróży.

W części empirycznej omówiono rezultaty badań przeprowadzonych w grupie 879 biur po-
dróży. W ramach realizacji postawionego celu przeanalizowano ofertę touroperatorów działają-
cych w wybranych miastach. Analizą objęte zostały biura podróży według. poniższej specyfikacji:

 – biura podróży zlokalizowane na terenie Szczecina, 
 – biura podróży zlokalizowane w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, 
 – biura podróży zlokalizowane w Niemczech i Skandynawii.

Wybór wskazanych biur podróży jako obszaru badań podyktowany był następującymi wy-
tycznymi:

1. Biura podróży zlokalizowane w Szczecinie. Analizie poddano 100% biur podróży wpisanych 
do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych z siedzibą 
w Szczecinie. Przyjęto bowiem założenie, że to właśnie w Szczecinie znajdują się biura 
proponujące pakiety pobytowe w tym mieście.

2. Biura podróży zlokalizowane w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie 
(w tych miastach działają główni touroperatorzy posiadający w swoich katalogach 
polską ofertę przyjazdową). Analizie poddano 100% biur podróży zrzeszonych 
w Forum Turystyki Przyjazdowej.(FTP) (http/www.pot.pl, 2015, s. 3). Forum Turystyki 
Przyjazdowej jest formą konsorcjum grupującego biura podróży sprzedające produkty na 
rynkach zagranicznych, którego głównym celem jest konsolidacja podmiotów działających 
w obszarze turystyki przyjazdowej. Ponadto z obserwacji autorki artykułu, posiadającej 
wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku turystyki przyjazdowej, wynika, że to 
właśnie wśród członków konsorcjum znajdują się wiodące biura podróży zajmujące się 
turystyką przyjazdową do Polski.

3. Biura podróży zlokalizowane w Niemczech i Skandynawii. Analizie poddano 100% biur 
podróży, które w 2015 r. posiadały w swoich katalogach polską ofertę turystyczną. Wyboru 
touroperatorów z rynku niemieckiego oraz skandynawskiego dokonano na podstawie 
danych udostępnionych przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej 
(ZOPOT) w siedzibą w Berlinie (www.polen-travel.de, 2015) oraz Sztokholmie (http://
www.polen.travel/sv/researrangorer, 2015). Przyjęto bowiem założenie, że ZOPOT, 
z uwagi na działania statutowe na obszarze wybranych krajów, dysponują kompleksową 
i rzetelną bazą danych dotyczącą wybranych biur podróży. ZOPOT są tworzone w krajach 
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bardzo ważnych dla rozwoju turystyki przyjazdowej. Na potrzeby niniejszego artykułu 
analizą objęte zostały biura z siedzibą w Niemczech i Skandynawii (Raport „Badanie 
ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim 2015”, wykonany na 
zlecenie zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, wskazuje, że wśród turystów 
zagranicznych odwiedzających województwo zachodniopomorskie najwięcej jest osób 
pochodzących z Niemiec i z krajów skandynawskich) (Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, 2015).

Metoda badawcza polegała na wysłaniu zapytania dotyczącego badanego tematu pocztą elek-
troniczną do wszystkich biur. Na pytania badawcze przy wykorzystaniu tej metody badań odpo-
wiedziało 448 biur podróży. W pozostałych biurach wykorzystano metodę wywiadu telefonicz-
nego. W badaniu dokonano również szczegółowej analizy tematów badawczych na oficjalnych 
stronach internetowych wskazanych biur podróży . 

Najlepsze Produkty Turystyczne Szczecina – Certyfikat POT
Każdego roku Polska Organizacja Turystyczna organizuje konkurs na Najlepszy Produkt 

Turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej oraz na Najlepszy Produkt 
Turystyczny – Złoty Certyfikat POT (por. www.pot.gov.pl, 2016). W tym roku konkurs na Najlepszy 
Produkt Turystyczny jest organizowany już po raz trzynasty. Głównym organizatorem konkursu 
jest Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi, 
zwanymi dalej ROT (http:// www.pot.pl/, 20.10.2016). Ideą konkursu jest wyłonienie w danym roku 
kalendarzowym najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów tu-
rystycznych oraz ich promocja, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których 
efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Każdego roku preferowane są produkty priory-
tetowe, określone na kolejne lata w „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 
2012–2020”. Podczas XII edycji organizowania konkursu Certyfikaty POT otrzymało 14 produk-
tów w województwie zachodniopomorskim, w tym trzy dotyczyły produktów zlokalizowanych na 
terenie Szczecina (Szlak wodny Berlin–Szczecin–Bałtyk, wyróżnienie 2008; Muzeum Techniki 
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Certyfikat 2011, Szczecińskie Trasy Turystyczne, 
Certyfikat 2008 (www.pot.gov.pl, 2016).

Z uwagi na wsparcie Polskiej Organizacji Turystycznej dla najbardziej atrakcyjnych, nowa-
torskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocję, analizując ofertę 
biur podróży, w niniejszym opracowaniu uwzględniono również miejsce produktów turystycznych 
wyróżnionych przez POT. 

Analiza wyników badań
W pierwszym etapie zanalizowano oferty biur podróży z siedzibą w Szczecinie, z uwagi na 

przyjęte założenie, iż to głównie w Szczecinie mają siedzibę biura specjalizujące się w turystyce 
przyjazdowej. Łącznie przeanalizowano ofertę 72 biur zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (https://turystyka.gov.pl/, 2016), z których 
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zaledwie jedno posiada imprezy turystyczne pobytowe w postaci pakietów. Ofertę w zakresie tury-
styki przyjazdowej do Szczecina proponuje Unity Line. Biuro proponuje szerokie możliwości po-
bytu zarówno dla grup, jak też klientów indywidualnych, przy czym oferta ta z uwagi na specyfikę 
firmy skierowana jest wyłącznie do klientów ze Szwecji. Pakiety dostępne na stronie i w ofercie 
biura można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą stanowią pakiety dla klientów indywidu-
alnych: pakiety hotelowe, pakiety spa oraz pakiety golfowe, składające się z oferty przejazdu pro-
mem oraz odpowiednio: noclegów, oferty spa oraz oferty golfowej. Drugą grupę stanowią oferty 
dla grup. Tutaj w ofercie pojawiają się dwa programy, tj. „Spotkania z historią” oraz „Szczecin 
i Berlin”. Pierwszy z nich obejmuje m.in. zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich oraz Centrum 
Dialogu Przełomy. Drugi z produktów łączy w sobie pobyt w Szczecinie z całodziennym zwiedza-
niem Berlina. Kolejne propozycje to oferty dla sportowców oraz programy integracyjne dla grup, 
w tym jedna z lokalizacją w Szczecinie – z wizytą w Muzeum Techniki i Komunikacji. Muzeum 
Techniki i Komunikacji jako jeden z trzech produktów wyróżnionych Certyfikatem POT znalazło 
się w ofercie Unity Line. Pozostałe biura podróży z siedzibą w Szczecinie nie posiadają na stronie 
czy też w katalogu imprez turystycznych pobytowych oferowanych w postaci pakietów, w rozu-
mieniu ustawy o usługach turystycznych (Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997 r., Dz.U. 04.223.2268, art. 3, pkt 2.) Wskazana w ustawie definicja imprezy turystycznej „to 
co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeśli usługi 
te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeśli program przewiduje zmianę miejsca 
pobytu”. 

Oczywiście w większości analizowanych biur podróży istnieje możliwość stworzenia oferty 
z pobytem w Szczecinie na tzw. zapytanie. Oferta ta nie jest jednak gotowym produktem tury-
stycznym, który podlega analizie w niniejszym opracowaniu.

W drugim  etapie analizy badaniem objęto organizatorów turystyki mających siedziby 
w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie (miastach, w których działają główni 
touroperatorzy przyjazdowi) i jednocześnie będących członkami Forum Turystyki Przyjazdowej 
(FTP) (https://pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/p/wspolpraca/forum-turystyki-przy-
jazdowej, 2017). FTP jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem biur podróży (www.pot.gov.
pl, 2015, s. 3), specjalizującym się w turystyce przyjazdowej do Polski, działającym przy Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Głównym celem FTP jest konsolidacja podmiotów działających w ob-
szarze turystyki przyjazdowej dla uzyskania synergii marketingowej i obrony interesów zrzeszo-
nych biur w zakresie turystyki przyjazdowej. Do zadań FTP należą m.in. organizacja (samodziel-
nie i wspólnie z POT) wydarzeń promocyjnych na rynkach zagranicznych i krajowym, monitoring 
rozwoju komercjalizacji polskich produktów turystycznych sprzedawanych przez członków FTP 
na rynkach zagranicznych oraz wzajemny transfer wiedzy i budowa marki. Wsparcie POT dotyczy 
również przekazywania członkom forum informacji, analiz, zapytań, odpowiedzi face to face oraz 
pierwszeństwa we współorganizacji wydarzeń promocyjnych przy wniesieniu „wartości dodanej” 
(www.pot.gov.pl, 2015, s. 4).

Analizy dokonano na podstawie danych z wybranych miast, w których działają główni  
touroperatorzy przyjazdowi. Wśród touroperatorów na 66 zrzeszonych organizatorów turystyki 
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przyjazdowej analizie poddano 52 touroperatorów zlokalizowanych w pięciu miastach szczególnie 
istotnych dla rynku turystyki przyjazdowej. 27 z omawianych touroperatorów miało swoje siedziby 
w Warszawie, 19 w Krakowie, trzech Gdańsku, dwóch we Wrocławiu i jeden w Poznaniu. Spośród 
52 analizowanych biur podróży cztery posiadały w swojej ofercie Szczecin (7,7%). W pierwszym 
z analizowanych biur, Akadem Incoming Polen z siedzibą w Warszawie, Szczecin pojawił się jako 
część programu pt. „Baltic Seaside – Gdańsk & Szczecin”. Cały program to siedmiodniowa im-
preza z pięcioma noclegami, z których ostatni zaplanowano w Szczecinie. W programie znala-
zło się również krótkie zwiedzanie miasta, w tym m.in. Zamku Książąt Pomorskich oraz katedry 
św. Jakuba. Drugie z biur, które oferuje pobyt w Szczecinie, to Aktiv Tours Reisen z siedzibą 
w Gdańsku. Szczecin pojawia się tutaj w programie „Śladami Mikołaja Kopernika”. Impreza koń-
czy się w Szczecinie, a w programie oprócz noclegu uwzględniono krótkie zwiedzanie miasta. 
Kolejne biuro podróży, Travel Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, proponuje w swojej ofercie dwa 
programy z wizytą w Szczecinie. Pierwszy z nich to 11-dniowa impreza objazdowa pt. „Grosse 
Polenrundreise”. W Szczecinie proponowany jest jeden nocleg oraz krótkie zwiedzanie miasta. 
Druga z propozycji to czterodniowa wycieczka do Szczecina z trzema noclegami i zwiedzaniem. 
Ostatnie z biur podróży mające ofertę pobytu w Szczecinie to Travel-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. W ofercie Travel-Projekt znajduje się program „Kur & Kultur”. Jego częścią jest 
nocleg w Szczecinie z wizytą w spa oraz w operze.

Raport z badania ankietowego „Badanie ruchu turystycznego w województwie zachodniopo-
morskim 2015” (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 2015) wykonany na 
zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego wskazuje, że wśród turystów zagra-
nicznych odwiedzających województwo zachodniopomorskie najwięcej jest osób pochodzących 
z Niemiec (68,41%). O wiele mniejszą grupę stanowią osoby pochodzące z krajów skandynawskich 
(7,5%). Trzecią analizowaną grupę stanowią więc touroperatorzy z Niemiec i Skandynawii. 

Lista touroperatorów z rynku niemieckiego, którzy posiadają polską ofertę turystyczną, li-
czy 251 biur podróży (www.polen-travel.de, 2016). Wśród nich 33 miały w swojej ofercie pobyt 
w Szczecinie (5,2%). Zaledwie dwa z analizowanych biur mają swoją siedzibą w Berlinie, dwa 
w Hamburgu oraz w Neustrelitz. Pozostałe biura są zlokalizowane w miastach o bardzo zróż-
nicowanej wielkości jak Monachium, Miśnia, Wittenberg, Dillenburg, Sottrum, Altenholtz, 
Ebersbach, Rodewald czy Kesseldorf. W zdecydowanej większości biur (21) Szczecin pojawia się 
w ofertach jako miasto tranzytowe w drodze na Mazury lub do Gdańska. Stąd propozycje te za-
wierają tylko jeden nocleg w Szczecinie oraz krótkie (dwu- lub trzygodzinne) zwiedzanie miasta. 
Tylko trzy z analizowanych biur proponują w swojej ofercie dłuższy (trzy lub cztery noclegi) pobyt 
w Szczecinie. W propozycjach tych biur pobyt w Szczecinie połączony jest najczęściej ze zwiedza-
niem Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego czy Wolińskiego Parku Narodowego. Trzech organizato-
rów specjalizujących się w podróżach muzycznych proponuje wizytę w operze w Szczecinie. Tylko 
jedno z omawianych biur z siedzibą w Neustrelitz posiada w swoim programie produkt wyróżnio-
ny przez Polską Organizację Turystyczną w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Program 
„Saisonabschluss in Stettin” oferuje zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej Szczecina. 
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Lista touroperatorów z rynku skandynawskiego, którzy posiadają w swoich katalogach pol-
ską ofertę turystyczną, liczy 504 biura podróży (http://www.polen.travel/sv/researrangorer, 2015), 
w tym touroperatorzy z siedzibą w Norwegii, to 127 biur, z siedzibą w Danii – 81 biur, z siedzibą 
w Szwecji – 296 biur. Produkt turystyczny Szczecina pojawia się w ofertach 42 analizowanych 
biur (8,3%). Spośród nich tylko pięć (3,9%) ma swoją siedzibę w Norwegii, 18 (6%) w Szwecji, 
a 19 (23,4%) w Danii. Wszystkie biura podróży z Norwegii zlokalizowane są w Oslo. Specyfiką to-
uroperatorów z Danii jest fakt, że zdecydowana większość zlokalizowana jest w niewielkich miej-
scowościach na Półwyspie Jutlandzkim (m.in. Silkeborg, Vaeggerlose, Hadsund, Frederikshavn, 
Tilst), a tylko sześć z nich ma swoją siedzibę w Kopenhadze. W przypadku duńskich touropera-
torów to właśnie od lokalizacji biura zależy rodzaj proponowanego produktu turystycznego. O ile  
touroperatorzy z Kopenhagi proponują najczęściej pakiety pobytowe z przejazdem promem na 
trasie Ystad–Świnoujście–Ystad (odległość Ystad–Kopenhaga to tylko 90 km), o tyle touroperato-
rzy z Półwyspu Jutlandzkiego proponują w większości imprezy autokarowe z trzema lub czterema 
noclegami w Szczecinie. 

Wśród analizowanych biur podróży ze Szwecji zdecydowana większość pochodzi z regionu 
Skanii, co jest zrozumiałe z uwagi na bezpośrednie połączenie promowe Ystad–Świnoujście. Ze 
stolicy regionu Skanii–Malmö – pochodzi aż siedem biur podróży, pozostałe mają swoją loka-
lizację m.in. w Göteborgu, Helsingborgu, Ystad czy Tomtelilli. Biura podróży z Malmö i Ystad 
proponują w swoich programach głównie pakiety oparte na połączeniu promowym na linii Ystad–
Świnoujście. Są to w zdecydowanej większości pakiety tematyczne dla klientów indywidualnych, 
na które składają się: przejazd promem na trasie Ystad–Świnoujście–Ystad, minimum jeden noc-
leg w hotelu w Szczecinie oraz usługi dodatkowe w zależności od rodzaju pakietu. Najczęściej 
pojawiające się pakiety to pakiety golfowe oraz pakiety spa. Dwóch touroperatorów z siedzibą 
w Göteborgu proponuje szeroką ofertę dla grup. Z uwagi na odległość z Göteborga do Szczecina 
w cenie proponowanych pakietów oprócz noclegów i promu znajduje się również transport autoka-
rowy na trasie Göteborg–Szczecin–Göteborg. Ze względu na niższe koszty przeprawy promowej 
biura te korzystają z przeprawy na trasie Gedser–Rostock–Gedser.
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Rysunek 1. Produkty turystyczne Szczecina w ofertach analizowanych biur podróży 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie
Odpowiadając na pytanie badawcze sformułowane we wstępie, tj. z usług których biur i w ja-

kim zakresie mogą skorzystać turyści, wybierając Szczecin jako miejsce destynacji turystycznej, 
należy stwierdzić, że najwięcej organizatorów ma swoje siedziby w krajach, z których pochodzi 
największa liczba turystów przyjeżdżających do Szczecina (Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, 2015), tj. w Niemczech oraz w Skandynawii. Zakres proponowanych 
usług różni się w zależności od kraju, z którego pochodzą turyści. W przypadku Skandynawii 
oferta najczęściej zawiera trzy-, czterodniowe pobyty w Szczecinie. W zdecydowanej większości 
są to tematyczne pakiety pobytowe (golf, spa, shopping) przeznaczone dla osób indywidualnych 
z dojazdem własnym. W ofercie dla grup biura proponują podobne rodzaje pakietów, przy czym 
pojawiają się tutaj dwa dodatkowe elementy imprezy turystycznej: krótkie zwiedzanie miasta oraz 
transport do Szczecina. 

Zupełnie inaczej kształtuje się oferta dla rynku niemieckiego, gdzie zdecydowana większość 
ofert to propozycje dla grup turystycznych. Są to najczęściej imprezy autokarowe, w większo-
ści z czterema, pięcioma noclegami, przy czym nocleg w Szczecinie traktowany jest jako nocleg 
tranzytowy. Oznacza to, że w większości analizowanych ofert Szczecin pojawia się jako pierwszy 
(nieco rzadziej jako ostatni) punkt programu. Program pobytu zawiera zatem jeden nocleg oraz 
krótkie zwiedzanie miasta (dwu- lub trzygodzinne). W ofertach niemieckich biur podróży niezwy-
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kle rzadko pojawiają się programy z więcej niż jednym noclegiem, proponujące bardziej rozbudo-
wany program pobytu. Wyjątek stanowią imprezy typowo tematyczne, np. z wizytą w operze, ale 
i w tej konkretnej propozycji program zawiera tylko jeden nocleg. Wśród biur podróży z siedzibą 
w Szczecinie tylko jedno – Unity Line – posiada ofertę pobytu w Szczecinie. Z uwagi jednak na 
specyfikę firmy i kreowanie produktów turystycznych na podstawie własnych zasobów biuro to 
proponuje pobyty w Szczecinie tylko dla turystów ze Szwecji.

Reasumując, udział produktów turystycznych Szczecina w rynku biur podróży proponują-
cych przyjazdy do Polski kształtuje się na poziomie 1–8,3% (w zależności od lokalizacji biur). 
Odpowiadając zatem na pytanie, czy produkty turystyczne Szczecina są obecne w ofertach biur 
(ten aspekt to porównanie liczby ofert produktów Szczecina do ogólnej liczby ofert w katalogach 
i na stronach internetowych biur z analizowanych obszarów), należy stwierdzić, że nie jest to istot-
na ilość, zważywszy na potencjał turystyczny miasta oraz fakt, iż zgodnie ze Strategią rozwoju 
Szczecina 2025 (2011) turystyka, jako branża szczecińskiej gospodarki, od kilku lat dynamicznie 
zyskuje na znaczeniu. 

Przeprowadzona analiza wykazała również, że tylko dwa z badanych biur posiadają w swojej 
ofercie produkty turystyczne wyróżnione przez Polską Organizację Turystyczną. Wydawać by się 
mogło, że z uwagi na wsparcie Polskiej Organizacji Turystycznej dla najbardziej atrakcyjnych, 
nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocję na różne-
go rodzaju targach czy spotkaniach branżowych zajmą one istotniejsze miejsce w analizowanych 
ofertach.

Z analizowanych danych wynika również, że wśród biur podróży zrzeszonych w Forum 
Turystyki Przyjazdowej nie ma ani jednego biura, które miałoby swoją siedzibę w Szczecinie, 
pomimo że znajdują się tam biura zlokalizowane w miastach zdecydowanie mniejszych lub po-
równywalnych ze Szczecinem, jak Opole, Płock, Bydgoszcz, Brwinów, Augustów czy Białystok. 
Z uwagi na fakt, że jednym z kluczowych zadań forum jest monitoring rozwoju komercjalizacji 
polskich produktów turystycznych sprzedawanych przez członków FTP na rynkach zagranicznych 
oraz wzajemny transfer wiedzy i budowa marki, przynależność do forum mogłaby stać się szansą 
na rozwój oraz promocję produktów turystycznych Szczecina.

Nawiązując do przyjętej we wstępie tezy badawczej, należy stwierdzić zdecydowany brak peł-
nego i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego miasta oraz konieczność stworzenia 
rozpoznawalnych produktów turystycznych. W Strategii rozwoju Szczecina 2025 (por. Strategia 
rozwoju Szczecina 2025, 2011) pojawia się wprawdzie informacja o wsparciu i budowie silnych wi-
zerunkowo produktów turystycznych oraz o konieczności stworzenia spójnej oferty turystycznej 
posiadającej konsensus zainteresowanych środowisk, jednolitego systemu informacyjnego w za-
kresie imprez kulturalnych, sportowych i społecznych, wzmocnienia współpracy w zakresie ofer-
ty turystycznej z samorządem wojewódzkim, ościennymi gminami, organizacjami branżowymi 
i operatorami, a także zwiększenia liczby touroperatorów i instrumentów ochrony lokalnego ryn-
ku usług turystycznych, niemniej przeprowadzona analiza wskazuje brak zdecydowanych działań 
w tym zakresie. W tym miejscu należałoby zadać pytanie: Które z działań zapisanych w Strategii 
rozwoju Szczecina 2025 i w jakim zakresie zostały podjęte w ciągu ostatnich pięciu lat dla pełnego 
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i efektywnego wykorzystania turystycznego potencjału miasta? Wykracza to jednak poza zakres 
tematyczny tego artykułu. 

Problematyka kreowania i certyfikacji produktów turystycznych oraz ich wpływu na roz-
wój turystyki w regionie poruszana jest w literaturze wieloaspektowo, m.in. przez Panasiuka 
(2003, s. 23), Dębskiego (2006, s. 182), Meyer (2010, s. 186–192), Przybyłowicz (2010, s. 695–706), 
Marciszewską i Grobelną (2010, s. 184–195).

Kolejnym etapem badań w zakresie wskazanym w opracowaniu mogłaby stać się odpowiedź 
na następujące pytanie badawcze: Dlaczego biura podróży proponują w swoich ofertach Szczecin 
jako miejsce destynacji turystycznej w bardzo ograniczonym zakresie i jakie działania należałoby 
podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał turystyczny miasta?

W ramach drugiego etapu budowy nowego systemu dokumentów strategicznych w Polsce zo-
stał przygotowany Program rozwoju turystyki do 2020 roku (Uchwała nr 143/2015 Rady Ministrów 
i Program rozwoju turystyki do 2020 roku, 2011). Celem głównym programu jest wzmocnienie 
rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie przedsiębiorstw, organi-
zacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki. Realizacja wyznaczonych w programie zadań 
szczegółowych przez wskazanych w nim realizatorów koncentruje się wokół czterech celów ope-
racyjnych. Jednym z nich jest „Promocja markowych produktów turystycznych kraju i regionów 
oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce”. System zarządzania programem oparty 
został na koordynacji działań instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych. Kluczowym czyn-
nikiem powinno być zatem partnerstwo i budowa powiązań pomiędzy instytucjami, podmiota-
mi i przedsiębiorcami na poziomie krajowym oraz regionalnym. Mimo że liczba turystów za-
granicznych przyjeżdżających do Polski stopniowo wzrasta, jednak potencjał sektora turystyki 
jest niedostatecznie wykorzystywany. Oferta turystyczna jest rozproszona, skoncentrowana raczej 
na tradycyjnych produktach. Organizacje i przedsiębiorstwa tego sektora w niewystarczającym 
stopniu współpracują ze sobą przy opracowywaniu nowych produktów (por. Uchwała nr 143/2015 
Rady Ministrów i Program rozwoju turystyki do 2020 roku, 2011). Zgodnie ze strategią rozwoju 
turystyki istotnym elementem kształtowania potencjału turystycznego jest tworzenie produktów 
turystycznych, przede wszystkim na poziomie lokalnym, we współpracy branży turystycznej i sa-
morządu terytorialnego. Tworzenie, rozwijanie oraz komercjalizacja produktów turystycznych 
przyczyniają się do konkurencyjności turystyki również na poziomie lokalnym. Jedną z ważniej-
szych decyzji gwarantujących konkurencyjność danego produktu jest wybór miejsca, w którym 
będzie odbywała się sprzedaż, czyli dystrybucja produktu turystycznego. Umiejscowienie firmy 
w przestrzeni miejskiej stanowi bowiem element budowania jej wizerunku rynkowego (Rapacz, 
2001, s. 35). Dlatego też oprócz stymulowania rozwoju turystyki w kierunku tworzenia innowa-
cyjnych i konkurencyjnych produktów turystycznych (por. Uchwała nr 143/2015 Rady Ministrów 
i Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, 2011) konieczne jest podejmowanie działań w zakresie 
współpracy pomiędzy usługodawcami, podmiotami kształtującymi ofertę turystyczną oraz samo-
rządem terytorialnym. Dopiero takie komplementarne i kompleksowe podejście do produktu stanie 
się gwarancją jego sukcesu, a docelowo przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Szczecina. 
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PLACE OF SZCZECI’N TOURIST PRODUCTS IN THE OFFER 
OF SELECTED TRAVEL AGENCIES 

Keywords  travel agencies, offer, tourist product, package, market

Abstract The primary objective of this study is the question of the place of Szczecin’s tourist products in the 
offer of selected travel agencies. The article presents the analysis of the offer of selected agencies in 
an attempt to answer the following questions:

  – service of which travel agencies would tourists choosing Szczecin as a tourist destination use?
  – are tourist products of Szczecin sufficiently present in the offer of travel agencies?
  – whether the offer of selected travel agencies include the tourist products awarded by the Polish 

Tourist Organization in the contest: “Best Tourist Product”. 
  The analysis was carried out in October 2016. The following criteria were assumed in order to select 

relevant travel agencies for this analysis:
  1) travel agencies located in Szczecin;
  2) travel agencies located in Warszawa, Wrocław and Gdańsk, Poznań and Kraków (cities where 

major tour operators are present);
  3) travel agencies located in Germany and Scandinavia, who’s offer includes visits to Poland.

Translated by Iza Opas-Zajdlewicz
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Streszczenie  W niniejszym artykule zaprezentowano rozważania dotyczące możliwości integracji 
polityk turystycznych na przykładzie miasta Szczecina i metropolii berlińskiej. Pomi-
mo faktu, że Szczecin i metropolia berlińska położone są zaledwie w odległości około  
130 km od siebie, to zdaniem autora ich wzajemna współpraca nie jest w pełni wyko-
rzystywana. Rozważania oparto na podstawie wyników autorskich badań dotyczących 
ruchu turystycznego zarówno w Szczecinie, jak i w berlińskiej metropolii. Dane źródło-
we do analizy pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Federalnego Urzędu 
Statystycznego Niemiec, a samo badanie ankietowe zostało przeprowadzone pośród tu-
rystów niemieckich, którzy odwiedzili Szczecin w 2017 r. Całość rozważań uzupełniono 
o charakterystykę czynników, które obecnie utrudniają integrację turystyczną Szczecina 
i Berlina. Natomiast zasadniczym celem artykułu jest stworzenie podstaw w zakresie 
określenia możliwości stworzenia wspólnego produktu turystycznego dla Szczecina 
i berlińskiej metropolii.

Wprowadzenie
Szczecin i Berlin są, ze względu na czynniki historyczne i geograficzne, miastami bardzo 

silnie związanymi ze sobą w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego, co stwarza na-
turalne możliwości kreowania synergicznej współpracy strategicznej w różnych dziedzinach. 
W przypadku współpracy w ramach gospodarki turystycznej korzyści dla obu miast wynikają  
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– poza wzmiankowanymi czynnikami historycznymi i geograficznymi – także z komplementar-
ności ich ofert turystycznych, które w dużej mierze mogłyby zostać zintegrowane w ramach wspól-
nej strategii turystycznej. Dla określenia działań, które mogłyby zostać podjęte w ramach tej stra-
tegii, konieczne jest przeprowadzenie badań mających na celu dostarczenie informacji, w jakim 
stopniu ruch turystyczny w Szczecinie jest pochodną ruchu turystycznego w Berlinie i na odwrót. 
Należy również rozpoznać i zdefiniować czynniki decydujące o wzajemnym uzupełnianiu się ofert 
turystycznych Szczecina i Berlina. Przykładowo czynnikiem takim ze strony stolicy Niemiec mo-
głaby być znakomita dostępność transportowa zarówno drogowa, kolejowa, jak również lotnicza, 
która zostanie dodatkowo ulepszona po oddaniu do użytku lotniska Berlin-Brandenburg. Szczecin 
z kolei ma liczne walory przyrodnicze, wypoczynkowe oraz służące uprawianiu turystyki kwali-
fikowanej, które z pewnością stałyby się atrakcją dla turystów odwiedzających Berlin. Tu przykła-
dem mogą być walory naturalne, np. pagórkowaty krajobraz Szczecina, duża lesistość bądź tereny 
położone w dolnym biegu rzeki, których w Berlinie brakuje (Marszałek, 2007).

Planowanie działań w ramach polityki turystycznej wymaga rozpoznania czynników spo-
łecznych, rozwojowych i ekonomicznych, a następnie politycznych; potem wyznaczenia celów 
i integrowania grup interesariuszy w ramach planowania strategicznego; w końcu zaś – określenia 
zasobów do realizacji celów. Zastosowanie tego modelu jest utrudnione w sytuacji, gdy celem 
głównym polityki turystycznej jest integracja ofert więcej niż jednego ośrodka (Edgell, DelMastro, 
Smith, Swanson, 2008).

Celem tego artykułu jest określenie możliwości integracji oferty turystycznej Szczecina 
i Berlina poprzez koordynację działań na szczeblu gminnym, regionalnym, a także międzyna-
rodowym. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań ruchu turystycznego w Szczecinie 
i Berlinie, czynniki sprzyjające integracji oferty turystycznej i utrudniające ją, włącznie z propo-
zycją wykorzystania czynników sprzyjających i rozwiązania problemów wynikających z czynni-
ków utrudniających.

Ruch turystyczny w Szczecinie i Berlinie w latach 2007–2015
Przystąpienie Polski do układu z Schengen pod koniec 2007 r. znacząco wpłynęło na wolu-

men ruchu turystycznego i rozwój nowych kierunków organizacji imprez turystycznych. Korzyści 
wynikające z faktu przynależności do tej umowy zauważyć można zwłaszcza na pograniczu pol-
sko-niemieckim, gdzie zniesienie kontroli granicznych przyczyniło się do wzrostu zainteresowania 
turystów, a w konsekwencji do poprawy kondycji gospodarczej tych obszarów. Dla rozstrzygnięcia 
tytułowego zagadnienia tego artykułu konieczne jest zbadanie wolumenów ruchu turystycznego 
w Szczecinie i Berlinie oraz określenie zależności między nimi.  Zasadniczymi wskaźnikami uży-
wanymi do wyznaczania wolumenu ruchu turystycznego są: wskaźnik liczby turystów korzysta-
jących z noclegów, oznaczający bezwzględną liczbę turystów, którzy zatrzymali się w Szczecinie 
na przynajmniej jedną noc, oraz wskaźnik liczby noclegów udzielonych turystom, który jest ilo-
czynem pierwszego wskaźnika i średniego czasu pobytu. Na rysunku 1 zaprezentowano wolumen 
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ruchu turystycznego w Szczecinie w latach 2007–2015: liczby noclegów udzielonych turystom 
i liczby turystów korzystających z noclegów.

Rysunek 1. Ruch turystyczny w Szczecinie w latach 2007–2015 wyrażony wskaźnikami liczby udzielonych nocle-

gów i liczby turystów korzystających z noclegów

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank danych lokalnych (2015).

Z rysunku 1 wynika, że liczba noclegów udzielonych turystom w Szczecinie rośnie szybciej 
niż liczba turystów korzystających z noclegów, charakteryzuje się większą zmiennością. Oznacza 
to, że w ostatnich latach wydłużył się średni czas pobytu turystów w Szczecinie. Natomiast na 
rysunku 2 zaprezentowano wolumen ruchu turystycznego w metropolii berlińskiej.
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Rysunek 2. Ruch turystyczny w metropolii berlińskiej latach 2007–2014 wyrażony wskaźnikami liczby udzielo-

nych noclegów i liczby turystów korzystających z noclegów

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny (Statistisches Bundesamt), Bank Danych (2014).

Z rysunku 2 wynika, że w Berlinie wskaźnik liczby udzielonych turystom noclegów również 
rośnie szybciej niż wskaźnik liczby turystów korzystających z noclegów ogółem, jednak wzrost 
wartości obu wskaźników jest bardziej regularny niż w przypadku Szczecina. Wynika to z wie-
loletniej polityki turystycznej, konsekwentnie wdrażanej przez władze stolicy Niemiec (Berlin.de 
Offizieles Hauptstadtportal, 2013).

Wartość współczynnika korelacji Pearsona (liczony dla lat 2007–2014) dla wskaźnika liczby 
udzielonych noclegów wynosi 0,89, co oznacza bardzo silną dodatnią korelację, z kolei dla wskaź-
nika liczby turystów korzystających z noclegów 0,67, co oznacza średnią dodatnią korelację po-
między wolumenami ruchu turystycznego w Szczecinie i Berlinie mierzonymi tymi wskaźnikami 
(Główny Urząd Statystyczny, Statistisches Bundesamt).

Zaprezentowane wyniki badań uwzględniają jedynie turystów, którzy wykupili noclegi 
w placówkach świadczących usługi hotelowe. Nie ma możliwości precyzyjnego określenia liczby 
turystów odwiedzających miasta na okres krótszy niż 24 godziny, których udział – ze względu na 
czynniki geograficzne – jest w przypadku Szczecina i Berlina relatywnie wysoki. Analiza ruchu 
turystycznego w tych miastach według zastosowanych wskaźników w dużej mierze odzwierciedla 
zachodzące trendy i pozwala wyciągnąć wnioski użyteczne dla rozstrzygnięcia tytułowego pro-
blemu.

Zasadniczym problemem Szczecina jest brak hoteli pięciogwiazdkowych i mała liczba hoteli 
cztero- i trzygwiazdkowych, w odróżnieniu od kurortów nadmorskich województwa zachodnio-
pomorskiego, gdzie liczba hoteli o wysokim standardzie jest relatywnie bardzo wysoka. Z tego 
powodu Szczecin nie może w pełni wykorzystywać potencjału wynikającego z sąsiedztwa tych 
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kurortów, licznie odwiedzanych przez turystów z Niemiec. Wzrost liczby hoteli skategoryzowa-
nych powyżej trzech gwiazdek w Szczecinie uczyniłby miasto integralnym punktem wypraw tu-
rystycznych do województwa zachodniopomorskiego (Skotarczak, Blaszke, 2015).

W ramach analizy ruchu turystycznego między Szczecinem a Berlinem przeprowadzo-
no badania  ankietowe wśród turystów niemieckich odwiedzających Szczecin. Dzięki pomocy  
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników uzyskano 80 formularzy ankie-
towych. W kolejnych pytaniach turystów poproszono o ocenę w skali 1–5 (gdzie „1” oznacza ocenę 
najlepszą, a „5” – najgorszą) następujących elementów:

1) jakość połączenia ze Szczecinem,
2) wygląd zewnętrzny i funkcjonalność dworca Szczecin Główny,
3) przejrzystość i dokładność informacji turystycznej,
4) dostępność informacji w języku niemieckim,
5) sieć komunikacji miejskiej w Szczecinie,
6) wybór i oferta hoteli w Szczecinie,
7) menu w restauracjach w Szczecinie,
8) bogactwo oferty kulturalnej w Szczecinie,
9) miejsca wypoczynkowe w Szczecinie,
10) przystępność cenowa towarów i usług w Szczecinie.
Wartości średnie, mediany i dominanty wyliczone na podstawie danych uzyskanych z formu-

larzy ankietowych prezentowane są w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki ankietyzacji na temat oceny turystów niemieckich oferty turystycznej Szczecina

Miara/pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
średnia 3,8 3,5 2,44 2,63 3,13 3,31 3,38 2,19 2,56 2,1
mediana 4 4 2,44 2,63 3 3 3 2 2 2
dominanta 4 4 2 1 3 3 3 2 2 1

Źródło: badania własne.

Z ankietyzacji wynika, że turyści niemieccy najlepiej ocenili przystępność cenową towarów 
i usług w Szczecinie oraz bogactwo oferty kulturalnej, najgorzej z kolei wygląd i funkcjonalność 
dworca oraz jakość połączenia ze Szczecinem. Wartość mediany najniższa jest dla pytań o ofertę 
kulturalną, dostępność obiektów rekreacyjnych i przystępność cenową. Przy pytaniach o dostęp-
ność informacji w języku niemieckim i ceny wartości spośród dominant są najwyższe. W przy-
padku wartości odpowiedzi na pytanie 1 i 2 występuje rozkład lewostronnie skośny, w przypadku 
pozostałych pytań – prawostronnie skośny.
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Czynniki utrudniające integrację wspólnych działań strategicznych Szczecina i Berlina  
i możliwości ich rozwiązania na szczeblu gminnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym

Najbardziej znanym czynnikiem utrudniającym integrację Szczecina i Berlina jest złej ja-
kości połączenie kolejowe między tymi miastami. Kwestia dobudowy drugiego toru i elektryfi-
kacji szlaku na całej długości od wielu lat jest tematem intensywnie omawianym przez dzienni-
karzy i samorządowców z obu miast. Kluczowym czynnikiem uniemożliwiającym modernizację 
linii jest brak porozumienia na szczeblu międzynarodowym, które zobligowałoby Polskie Koleje 
Państwowe i Deutsche Bahn do jej podjęcia. Mimo coraz silniejszego lobby na rzecz modernizacji  
szlaku wciąż nie jest ona ujęta w priorytetach PKP i DB (Inforail, 2014).

Zdecydowanie więcej czynników utrudniających integrację polityk turystycznych Szczecina 
i Berlina można rozwiązać na szczeblu gminnym i regionalnym. Jedną z podstawowych przy-
czyn słabego zintegrowania tych miast jest stosunkowo uboga – zarówno pod względem prak-
tycznym, jak i językowym – informacja turystyczna w Szczecinie. Wielojęzyczna informacja tu-
rystyczna jest podstawowym aspektem warunkującym atrakcyjność turystyczną miast i pozwala 
przy relatywnie niskich kosztach na dotarcie do potencjalnie bardzo szerokiej grupy odbiorców. 
Poszerzanie informacji turystycznej o kolejne języki jest prostym działaniem marketingowym, 
w znaczny sposób oddziałującym na skojarzenia turystów odwiedzających poszczególne ośrodki. 
Obecnie informacja turystyczna w Szczecinie ograniczona jest zazwyczaj do opisów w trzech ję-
zykach – polskim, angielskim, niemieckim; dla lepszej promocji Szczecina wśród turystów odwie-
dzających Berlin niezbędne jest określenie ich narodowości i na tej podstawie dodawanie kolejnych 
wersji językowych szczecińskiej informacji turystycznej. Podjęcie takich działań może w sposób 
znaczny oddziaływać na integrację ruchu turystycznego w Szczecinie i Berlinie  (Visit Berlin).

 Bardzo istotnym elementem integracji turystycznej Szczecina i Berlina jest działalność 
Stowarzyszenia Transgraniczny Klaster Szlak Wodny Szczecin–Berlin, której zasadniczy cel 
stanowi rozwijanie współpracy transgranicznej na wspólnej płaszczyźnie turystyki i biznesu.  
W ramach swojej działalności stowarzyszenie tworzy i zgłasza propozycje rozwiązań mogących 
korzystnie wpływać na atrakcyjność turystyczną, a następnie wynikającą z niej atrakcyjność biz-
nesową terenów zlokalizowanych między Szczecinem a Berlinem. Czynniki utrudniające działal-
ność stowarzyszenia można podzielić na trzy grupy. Przyczyny natury technicznej to głównie nie-
dostatecznie rozwinięta infrastruktura – te częściowo zostały już rozwiązane z chwilą oddania do 
użytku nowej podnośni statków Niederfinow, chociaż w wielu miejscach żeglowność szlaku wod-
nego wciąż jest ograniczona. Przyczyny natury formalnej polegają głównie na znacznym skompli-
kowaniu procedur przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne, zwłaszcza dla drobnych projektów 
postulowanych przez stowarzyszenie. Przyczyny społeczne to głównie słaba rozpoznawalność 
stowarzyszenia i brak zaangażowania w jego działalność nowych osób z zewnątrz. Dlatego nale-
żałoby zintensyfikować jego promocję w ośrodkach akademickich Szczecina i Berlina, aby w ra-
mach jego działalności integrować potencjał intelektualny środowisk akademickich z obu miast 
(Siwińska, 2015).
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Najbardziej prozaicznym problemem – mającym również wpływ na omówione powyżej czyn-
niki utrudniające integrację – jest słaba współpraca między uczelniami i samorządami. Jako że 
zagadnienie tytułowe odnosi się do dwóch miast, ową współpracę należy rozpatrywać poprzez 
podział dwuosiowy (Szczecin–Berlin oraz samorządy–uczelnie) i w ten sposób określać kierunki 
nawiązywania i zacieśniania współpracy. Z przyczyn naturalnych najtrudniej rozwijać współpracę 
uczelni szczecińskich z samorządem Berlina oraz uczelni berlińskich z samorządem Szczecina; te 
formy współpracy są jednak najkorzystniejsze poprzez wpływ na pozostałe. Przykładowo, samo-
rząd Berlina, finansując stypendia dla studentów ze Szczecina, wpłynąłby na automatyczną inte-
grację szczecińskich środowisk akademickich z berlińskimi, pobudzając ich wspólną aktywność 
intelektualną dla realizacji określonych zadań (BIP UM Szczecin, 2016).

Możliwości stworzenia wspólnego produktu turystycznego Szczecina i Berlina i wspólnej oferty  
dla turystów odwiedzających oba miasta

Ze względu na czynniki geograficzne swoistym „kręgosłupem” wspólnego produktu tury-
stycznego Szczecina i Berlina mógłby stać się szlak turystyczny integrujący w swoim biegu wiele 
atrakcji turystycznych obu miast. Wytyczenie takiego szlaku, przy współpracy z instytucjami mo-
gącymi bezpośrednio czerpać korzyść z jego działalności, wymaga przeprowadzenia wielu badań 
mających na celu określenie jego opłacalności. Warto również rozważyć możliwość podejmowa-
nia współpracy Szczecina z wybranymi okręgami administracyjnymi Berlina, a następnie rozsze-
rzyć ją na skalę całego miasta. Okręgi, które mają szeroką niezależność, mogą zdecydować się na 
podejmowanie określonych form współpracy ze Szczecinem, na które w początkowej fazie  nie 
zdecydowałaby się administracja ogólnomiejska, a które po wdrożeniu na szczeblu okręgowym 
staną się dla niej bardziej atrakcyjne, a ich skutki przewidywalne. Podjęcie współpracy Szczecina 
z poszczególnymi okręgami administracyjnymi wymagałoby określenia profili turystów odwie-
dzających poszczególne okręgi, co jest z uwagi na fakt udostępniania danych przez Federalny 
Urząd Statystyczny jedynie na szczeblu ogólnomiejskim – znacznie utrudnione. Wymagałoby więc 
ono złożenia niezależnych ofert współpracy poszczególnym okręgom przez samorząd Szczecina, 
a następnie określenia, z którymi z nich współpraca na tym szczeblu byłaby najkorzystniejsza  jako 
wypadkowa gotowości władz okręgów do współpracy i preferencji turystów je odwiedzających.

Najkorzystniejszymi rozwiązaniami dla stworzenia wspólnego produktu turystycznego 
Szczecina i Berlina wydają się być propozycje Stowarzyszenia Transgraniczny Klaster Szczecin–
Berlin, które bazują na możliwościach wykorzystania potencjału szlaków łączących oba miasta. 
Możliwości wykorzystania tych szlaków, zwłaszcza wodnego, są bardzo szerokie, a walory tury-
styczne mogłyby stać się naturalnym czynnikiem integrującym Szczecin z Berlinem.

Dyskusja nad stworzeniem projektu takiego produktu turystycznego powinna zakładać 
współpracę pasjonatów ze środowiskami akademickimi i następnie przekazanie wypracowanych 
rozwiązań urzędnikom na różnych szczeblach. Podjęcie daleko idących działań jest znacznie 
utrudnione ze względu na brak zainteresowania władz państwowych, zarówno po stronie polskiej, 
jak również niemieckiej, współpracą między Szczecinem a Berlinem. O ile Berlin ze względu 
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na ustrój RFN jest miastem o dużej autonomii i może w dużej mierze samodzielnie kształtować 
swoją politykę, działania podejmowane przez samorząd Szczecina są w dużej mierze zależne od 
ustawodawstwa ogólnopolskiego. Zacieśnienie współpracy ze strony niemieckiej utrudnia również 
często występująca sprzeczność między interesem na szczeblu krajów związkowych  i federalnym, 
co szczególnie mocno zauważalne było podczas negocjacji na rzecz podjęcia remontu torowiska 
kolejowego między Szczecinem a Berlinem (Przegląd Bałtycki, 2016).

Pojęcie „oferty turystycznej” jest rozumiane znacznie szerzej, niż pojęcie „produktu turystycz-
nego” – ofertę turystyczną należy rozumieć jako całokształt czynników warunkujących atrakcyj-
ność turystyczną, produkt turystyczny z kolei jako konkretny element jednoznacznie kojarzony z da-
nym ośrodkiem. Dlatego chcąc przygotować wspólną ofertę turystyczną Szczecina i Berlina, należy 
przede wszystkim podjąć działania mające na celu wykreowanie w zbiorowej świadomości turystów 
jednoznacznego kojarzenia obu miast. Środkiem zasadniczym dla realizacji tego celu jest ujednolice-
nie informacji turystycznej. W Szczecinie określa się ją mianem „dualnej”, gdyż niezależnie od siebie 
prowadzą ją Zamek Książąt Pomorskich i Centrum Informacji Turystycznej, podczas gdy informacja 
turystyczna Berlina jest znacznie bardziej rozbudowana, a zarazem prosta i przejrzysta. Adaptacja 
rozwiązań berlińskich byłaby korzystna, jednak jej wdrażanie musi być odpowiednio zaplanowane 
i odpowiadać reakcjom turystów na ten proces (Tomczyk-Miczka, 2013).

Podsumowanie
Stworzenie wspólnego produktu turystycznego Szczecina i Berlina jest znacznie utrudnione 

ze względu na fakt, iż wymagałoby podjęcia i skoordynowania działań na różnych szczeblach 
zarządzania. Istnieje jednak możliwość podjęcia takich działań na szczeblu samorządowym, 
które w dłuższej perspektywie przyczynią się korzystnie dla lobbowania na rzecz zaangażowa-
nia jednostek administracyjnych wyższego szczebla w projekt stworzenia wspólnego produktu 
turystycznego. Ruch turystyczny w Berlinie jest dodatnio skorelowany z ruchem turystycznym 
w Szczecinie, brakuje jednak wyników szczegółowych badań określających, na ile dodatnia kore-
lacja odzwierciedla wzajemną zależność, a na ile jest wynikiem ogólnych trendów wzrostowych. 
Wiele problemów można by rozwiązać, stosując wybrane formy współpracy między środowiskami 
akademickimi, urzędniczymi i pasjonackimi – wzrost nakładu środków na współpracę pomiędzy 
środowiskami mniej podatnymi na integrację jest bardziej opłacalny, gdyż wskutek zintegrowania 
tych środowisk automatycznie następować będzie integracja środowisk bardziej na nią podatnych. 
W ten sposób można stworzyć przyszłościowy projekt integracji polityki turystycznej Szczecina 
i Berlina przy bardzo dużych szansach na jego powodzenie.
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POSSIBILITIES OF INTEGRATION OF ELEMENTS OF TOURIST  
POLICIES SZCZECIN AND OF BERLIN METROPOLIS

Keywords  tourist politics, integration, city, metropolis 

Abstract Present article the deliberations concerning the possibility were introduced to integration of tourist 
policies on the example of the city of Szczecin and the Berlin metropolis. In spite of the fact that 
Szczecin and the Berlin metropolis are located scarcely in the distance of the about 130 km from 
oneself, it is according to the author’s their mutual cooperation fully isn’t being used. Deliberations 
were based on the basis of the results of author’s examinations concerning tourist movements both in 
Szczecin as well as the Berlin metropolis. Primary data for analysis were obtained from the Central 
Statistical Office and the Federal statistical office of Germany, and alone the questionnaire survey 
was conducted amongst German tourists which visited Szczecin in 2017. The whole of deliberations 
was supplemented for characteristics of factors which as of today are hampering tourist integration 
of Szczecin and Berlin. But the fundamental aim of the article is creation of grounds in the sphere of 
determination of possibility of creation of general tourist product for Szczecin and Berlin metropolis.
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Streszczenie  W ostatnich latach odnotowuje się ogólnoświatowy trend w turystyce. Wzrasta liczba 
grup wycieczkowych i turystów indywidualnych zainteresowanych zabytkami techni-
ki. Turyści zainteresowani dziedzictwem przemysłowym pochodzą zazwyczaj z krajów 
Europy Zachodniej, zwłaszcza z Niemiec, Anglii, Belgii, oraz krajów skandynawskich. 
Szczególnie interesują się tym typem turystyki: młodzież szkolna (zrzeszona w kołach 
zainteresowań), studenci (szczególnie historii, historii sztuki oraz kierunków technicz-
nych), naukowcy, turyści z segmentu biznesowego, zainteresowani inwestycjami na ob-
szarach poprzemysłowych. W artykule autorka zaprezentuje wstęp do zagadnienia, jakim 
jest turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych. Oprócz definicji dziedzictwa 
przemysłowego zaprezentowana zostanie także definicja zjawiska, jakim jest turystyka 
kulturowa w obiektach poprzemysłowych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie 
danych ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród 367 osób podczas Industria-
dy 2016, z których wynika, że osoby uczestniczące w tym wydarzeniu z roku na rok są 
coraz bardziej zainteresowane atrakcjami podczas tego święta, a głównym motywem 
uczestnictwa w tym festiwalu jest możliwość poznania zabytków techniki, odwiedzanie 
muzeów, ciekawy program imprez w obiektach oraz miłe spędzania czasu z rodziną.

Wprowadzenie
Długo trzeba było czekać, aby historycy sztuki, architekci, a także ludzie zajmujący się tury-

styką zrozumieli, że obiekty przemysłowe też mogą być zabytkami i można je promować w celu 
przyciągnięcia do miasta turystów i inwestorów. Obecnie obiekty przemysłowe mogą być cennym 
walorem turystycznym, głównie z powodów poznawczych, który znajduje się w sferze zaintereso-



178 Ekonomiczne Problemy Turystyki 3/2017 (39)

Kamila Ziółkowska-Weiss

wań turystów. Dziedzictwo przemysłowe, stanowiące fragment dziedzictwa kulturowego, „zapisu-
je” dzieje cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów technicznych i technologicznych. 
Jest ono nierozerwalnie związane z losami mieszkańców tej ziemi, ich zwyczajami, tradycją ludo-
wą, ubiorami, religią (Naziębło, 2008). 

Dziedzictwo przemysłowe stanowi swoisty zapis historii cywilizacji, który przedstawia pro-
cesy techniczne oraz technologiczne. Historię przemysłu ilustrują w sensie materialnym budow-
le i struktury przestrzenne związane z określonym miejscem, powiązane z krajobrazem, a także 
zabytkowe maszyny i procesy technologiczne. Takie obiekty jak stare gazownie, dawne wieże  
ciśnień, młyny, elektrownie, browary, gorzelnie, kuźnie, tartaki, cegielnie i zabudowania fabrycz-
ne, które często nie zachowały zabytkowego wyposażenia, stanowią coraz częściej dostrzegany 
element dziedzictwa kulturowego. Świadomość wartości dziedzictwa przemysłowego lat minio-
nych może być ważnym elementem w wychowaniu młodzieży dotyczącym twórczego kontaktu 
z nowoczesną techniką i technologią. Celem artykułu jest pokazanie, że Szlak Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego na stałe wpisał się w świadomość nie tylko osób ze Śląska, ale także osób 
z całej Polski. Poprzez Industriadę, która od 2010 r. odbywa się corocznie w czerwcu, turyści mają 
okazję zgłębić wiedzę na temat zabytków techniki oraz uczestniczyć w ciekawych i naukowych 
wydarzeniach.

Turystyka kulturowa dziedzictwa przemysłowego
Na dziedzictwo przemysłowe składają się w pierwszej kolejności zakłady produkcyjne, zarów-

no te z przeszłości, jak i współczesne, oraz ich wytwory, a także związane z przemysłem budyn-
ki, zespoły architektoniczne i krajobrazy, urządzenia, maszyny i narzędzia oraz inne przedmioty 
wykorzystywane w procesie produkcyjnym i rzemiośle, umiejętności i technologie, jak również 
ukształtowane w związku z produkcją przemysłową style życia, zwyczaje, tradycje, wydarze-
nia, twórczość artystyczna i przedmioty sztuki będące świadectwem lub nawiązujące do rozwoju 
przemysłu i techniki, zarówno w przeszłości, jak i we współczesności (Burzyński, Staszewska- 
-Ludwiczak, Pasko, 2009). 

Polska Organizacja Turystyczna (POT) określa dziedzictwo przemysłowe jako zabytki bu-
downictwa przemysłowego i techniki. Są to obiekty związane z działalnością produkcyjną: kopal-
nie, huty, elektrownie, różnego rodzaju fabryki przemysłu maszynowego, obiekty związane z prze-
mysłem przetwórczym (wiatraki, młyny, gorzelnie, browary, kuźnie), przemysłem papierniczym 
(papiernie, drukarnie), włókienniczym, ceramicznym (fabryki ceramiki, cegielnie) i wiele innych. 
Do tej grupy zabytków zaliczane są także obiekty związane z transportem kolejowym (linie ko-
lejowe wraz z zespołami dworcowymi i infrastrukturą kolejową), transportem rzecznym (kanały 
wodne, śluzy, zapory), morskim (stocznie, urządzenia portowe) i lądowym. Są to także dzieła 
myśli inżynieryjnej, jak mosty, wiadukty, tamy czy urządzenia hydrotechniczne (kanały rzeczne) 
(Turystyka w obiektach…, 2004). Kronenberg natomiast (2007) określa dziedzictwo przemysłowe 
jako tę część dziedzictwa kulturowego, która składa się z pozostałości kultury przemysłowej, ma-
jącej wartości historyczne, technologiczne, społeczne, architektoniczne, urbanistyczne i naukowe. 
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Na te pozostałości składają się przede wszystkim obiekty poprodukcyjne, ale także (w przypadku 
większych kompleksów poprzemysłowych) obiekty i tereny pełniące funkcje towarzyszące prze-
mysłowi, w tym również społeczne.

Polska dysponuje bogatymi zasobami dziedzictwa przemysłowego, co stanowi podstawę two-
rzenia produktu turystycznego określanego mianem turystyki dziedzictwa przemysłowego. Przez 
taki rodzaj turystyki należy rozumieć wszelkie podróże, których podstawowym, a niekiedy i je-
dynym celem jest poznawanie dziedzictwa przemysłowego (Stasiak, 2009). Turystyka dziedzictwa 
przemysłowego dotyczy odwiedzania tych terenów, gdzie dziedzictwo stanowi główną atrakcję 
i jego poznanie jest głównym motywem wizyty. Dotyczy ona zwiedzania obiektów, w których 
można prześledzić dawne procesy technologiczne, obejrzeć stare maszyny, a przede wszystkim 
poczuć atmosferę dawnego zakładu przemysłowego. Uwzględniając pewne uproszczenia, można 
przyjąć, że turystyka dziedzictwa przemysłowego ma miejsce w tych obiektach, w których funkcja 
produkcyjna została zastąpiona funkcją kulturalną (muzea, galerie sztuki) (Kronenberg, 2007). 
Handszuh (2005) turystykę dziedzictwa przemysłowego definiuje z kolei jako „produkt oparty 
na wykorzystaniu oddziedziczonych po poprzednich pokoleniach, a także współcześnie powsta-
jących miejsc, budynków, układów przestrzennych, urządzeń, narzędzi, przedmiotów, technologii 
i umiejętności mających zastosowanie w procesach produkcyjnych oraz związanych z nimi stylów 
życia i tradycji, sztuki i jej wytworów, które dają świadectwo rozwoju przemysłu i techniki, zarów-
no w przeszłości, jak i obecnie”. Zdaniem Mikosa von Rohrscheidta (2008) turystyka kulturowa 
obiektów przemysłowych i technicznych obejmuje podróże turystyczne, ukierunkowane głów-
nie na zwiedzanie historycznych lub czynnych obiektów związanych z wydobyciem surowców, 
produkcją masową i techniką oraz krajobrazów przemysłowych, o ile aspektem wiodącym tych 
podróży lub głównym motywem ich podjęcia jest zapoznanie się z historią zakładów, obiektów 
i urządzeń lub historycznym rozwojem procesów technologicznych i produktów, albo przeżycie 
osobistego spotkania z przemysłem, produkcją i techniką w miejscach autentycznie związanych 
z ich historią i aktualną działalnością.

Turystyka związana z zabytkami techniki i obiektami poprzemysłowymi na świecie bije re-
kordy popularności. W Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale takim, które wpisało się 
w katalog produktów turystycznych oferowanych turystom krajowym i zagranicznym. Należy pa-
miętać, że wykorzystując zabytki techniki i przemysłu, można stworzyć niezwykle atrakcyjną 
ofertę turystyczną. 

Wzrost znaczenia turystyki dziedzictwa przemysłowego niesie pozytywne efekty dla rozwo-
ju regionalnego, wpływa na wzrost gospodarczy, może łagodzić skutki restrukturyzacji przemy-
słu na rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc w sektorze usług. Wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa przemysłowego do celów turystycznych sprzyja rozwojowi gospodarczemu zarówno 
w skali lokalnej, jak również w skali całego kraju. Turystyka dziedzictwa przemysłowego podnosi 
atrakcyjność turystyczną wybranych obszarów, a przez to wzmacnia potencjał gospodarczy regio-
nów.
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Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego
Górny Śląsk to największy w Polsce oraz jeden z największych w Europie obszar działania 

górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rud cynku i ołowiu, przemysłu hutniczego, centrum prze-
mysłu maszynowego i chemicznego oraz jeden z najważniejszych w kraju producentów energii. 
Niestety intensywna, bez mała rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych regionu oraz skumu-
lowana industrializacja spowodowały poważną degradację przyrody na tym terenie. Dziedzictwo 
kultury przemysłowej, przy adekwatnej ochronie i adaptacji na potrzeby turystów, ma sporą szansę 
stać się wizytówką regionu zarówno w Polsce, jak i na świecie. Rewitalizacja obiektów przemysło-
wych może podnieść atrakcyjność turystyczną tego regionu, tym samym stać się źródłem zysków 
społeczności lokalnych (Nitkiewicz-Jankowska, 2006).

Dziedzictwo przemysłowe to nie tylko zabudowania przemysłu ciężkiego, ale również 
ogromna różnorodność zakładów, obiektów i urządzeń obecnych od czasu XIX-wiecznej rewolu-
cji przemysłowej. Jednym ze sposobów ocalenia tych obiektów jest przedsięwzięcie zrealizowane 
na wniosek pasjonatów turystyki przez zarząd województwa śląskiego, czyli utworzenie czterech 
szlaków: Szlaku Początków Hutnictwa, Szlaku Historii Górnictwa, Szlaku Osiedli Patronackich, 
Szlaku Zabytków Techniki. Liczne źródła podają Górny Śląsk jako klasyczny przykład krajobrazu 
mocno przekształconego przez człowieka. Opozycyjne wyobrażenie promowane jest przez środo-
wiska regionalne i lokalne, które kontestują tradycyjny wizerunek, podkreślając inne przymioty 
tego obszaru, przede wszystkim walory inwestycyjne, atrakcyjność turystyczną oraz działania 
proekologiczne (Gwoźdź, 2001).

Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego, który powstał w październiku 2006 r.,  
stanowi zespół obiektów wybranych spośród 70 innych, cennych z punktu widzenia kultury prze-
mysłowej województwa, w tym 42 obiektów o wyjątkowych walorach historycznych i architekto-
nicznych, które w minionych wiekach były świadkami rewolucji przemysłowej. Lista obiektów jest 
sukcesywnie modyfikowana i uzupełniana. Początkowo Szlak Zabytków Techniki składał się z 29 
obiektów. W ciągu dekady do sieci dołączyło 11, a cztery zostały wykluczone. Dziś szlak tworzą 
aż 42 obiekty. 1 stycznia 2017 r. do szlaku dołączyły: Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł 
w Żarkach, Muzeum Śląskie w Katowicach, wieże KWK Polska w Świętochłowicach, osiedle pa-
tronackie KWK Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, browar zamkowy w Cieszynie oraz wal-
cownia cynku w Katowicach-Szopienicach.

Na podstawie Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego stworzono listę obiektów 
(tab. 1), w której nazwano je i przypisano do poszczególnych kategorii. Ze względu na specyfikę 
regionu na obszarze województwa dominują tereny związane z krajobrazem górniczym, ale nie 
brakuje również obiektów produkcyjnych, usługowych, zajmujących się produkcją i usługami łącz-
nie, kolejowych oraz architektonicznych.
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Tabela 1. Obiekty Szlaku Zabytków Techniki

Lp. Nazwa obiektu Miejscowość Kategoria obiektu

1. Muzeum Produkcji Zapałek Częstochowa obiekt produkcyjny  

2. Muzeum Historii Kolei Częstochowa obiekt   kolejowy 

3. Muzeum Górnictwa Rud Żelaza Częstochowa obiekt górniczy 

4. Huta Szkła „Zawiercie” w Zawierciu Zawiercie obiekt produkcyjny 

5. Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” Dąbrowa Górnicza obiekt górniczy

6. Sztolnia Czarnego Pstrąga Tarnowskie Góry obiekt górniczy 

7. Zabytkowa Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry obiekt górniczy 

8. Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” Karchowice obiekt usługowy 

9. Muzeum Chleba Radzionków obiekt produkcyjno-usługowy 

10. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe Bytom obiekt   kolejowy 

11. Elektrociepłownia „Szombierki” w Bytomiu Bytom obiekt produkcyjno-usługowy 

12. Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” Czeladź obiekt produkcyjno-usługowy 

13. Dworzec PKP Sosnowiec obiekt   kolejowy 

14. Centralne Muzeum Pożarnictwa Mysłowice obiekt usługowy 

15. Galeria „Szyb Wilson” Katowice obiekt górniczy 

16. Osiedle Nikiszowiec Katowice obiekty architektoniczne 

17. Osiedle Giszowiec Katowice obiekty architektoniczne 
18. Wieża Wyciągowa Szybu „Prezydent”  

wraz z kompleksem „Sztygarka” Chorzów obiekt górniczy

19. Kolonia robotnicza „Ficinus” Ruda Śląska obiekty architektoniczne 

20. Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze obiekt górniczy 

21. Skansen Górniczy „Królowa Luiza” Zabrze obiekt górniczy 

22. Szyb „Maciej” Zabrze obiekt górniczy 

23. Zabytkowa kopalnia węgla kamiennego „Guido” Zabrze obiekt górniczy 

24. Wieża radiostacji Gliwice obiekt usługowy 

25. Muzeum Techniki Sanitarnej Gliwice obiekt produkcyjny 

26. Muzeum Odlewnictwa Artystycznego Gliwice obiekt produkcyjno-usługowy 

27. Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej Rudy obiekt  kolejowy 

28. Zabytkowa kopalnia „Ignacy” Rybnik obiekt górniczy 

29. Muzeum Energetyki Łaziska Górne obiekt produkcyjno-usługowy 

30. Tyskie Muzeum Piwowarstwa  Tychy obiekt produkcyjno-usługowy 

31. Muzeum Prasy Śląskiej Pszczyna obiekt usługowy 

32. Muzeum Techniki i Włókiennictwa Bielsko-Biała obiekt produkcyjno-usługowy 

33. Dworzec PKP Bielsko-Biała obiekt  kolejowy 

34. Muzeum Drukarstwa w Cieszynie Cieszyn obiekt usługowy 

35. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego Ustroń obiekt produkcyjno-usługowy 

36. Browar i Muzeum Browaru Żywiec Żywiec obiekt produkcyjno-usługowy 

37. Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł Żarki obiekt produkcyjno-usługowy

38. Muzeum Śląskie w Katowicach Katowice Czerwionka-Leszczyny

39. Wieże KWK Polska Świętochłowice obiekt usługowy

40. Osiedle patronackie KWK Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny obiekty architektoniczne

41. Browar zamkowy Cieszyn obiekt produkcyjno-usługowy

42. Walcownia cynku Katowice-Szopienice obiekt produkcyjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.
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Autorzy projektu Szlak Zabytków Techniki kierowali się chęcią zbudowania markowego pro-
duktu turystycznego, wykorzystując najciekawsze i najważniejsze pod względem historycznym 
i architektonicznym obiekty postindustrialne województwa. Stało się to możliwe, gdyż w regionie 
znajdują się liczne obiekty przemysłowe, głównie górnicze, które w czasie wielkich przemian go-
spodarczych, w związku z restrukturyzacją przemysłu, zaczęto likwidować bądź zamykać. Jednak 
niektóre z nich udało się zaadaptować na podziemne trasy turystyczne, muzea, skanseny górnicze 
i sale wystawowe.

Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego
W styczniu 2010 r. Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego jako jedyny szlak 

z Europy Środkowej i Wschodniej dołączył do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego 
(EuropeanRoute of IndustrialHeritage – ERIH). Warto podkreślić, że w październiku 2010 r. SZT 
nagrodzony został Złotym Medalem Targów Poznańskich dla najlepszego produktu turystycznego 
w Polsce. Od 2010 r. w wyznaczoną sobotę czerwca organizowane jest święto Szlaku Zabytków 
Techniki – Industriada. Podczas III edycji Industriady 2012 zorganizowano 228 różnego rodzaju 
wydarzeń, które odbyły się w 22 miejscowościach województwa śląskiego. Uczestniczyło w nich 
ponad 62 tys. osób. W roku 2013 święto szlaku odnotowało kolejny wzrost frekwencji. W 271 
imprezach w 42 lokalizacjach uczestniczyło aż 75 tys. industriadowiczów. Podczas Industriady 
2016 odbyło się 400, w większości bezpłatnych, wydarzeń w 44 obiektach. Nad ich organizacją 
pracowało prawie 4 tys. osób. Ten wysiłek docenili uczestnicy festiwalu. 

W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą, Industriada 2016 otrzymała notę 4,67. 
Najważniejsze jest jednak to, że aż 93% uczestników festiwalu zadeklarowało, że weźmie w nim 
udział również za rok. W przygotowanie święta Szlaku Zabytków Techniki w 2016 r. zaangażo-
wało się ponad 1800 artystów, których do działania inspirowały przemysłowe legendy – motyw 
przewodni festiwalu. W sumie nad przygotowaniem Industriady pracowało prawie 4 tys. osób re-
prezentujących prawie 500 organizacji, instytucji, stowarzyszeń, firm i samorządów. Zadowoleni 
uczestnicy festiwalu hojniej wydawali pieniądze. Przeciętne wydatki na jedną osobę wyniosły 
w 2016 r. 34 zł (w roku 2015 – 40 zł, a w roku 2014 – 30 zł), ale aż 342 wydarzenia z 376 były 
dostępne bezpłatnie. Szacunkowa kwota, jaką w sumie uczestnicy wydali przy okazji Industriady 
2016, wyniosła 3 060 000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, główny koordynator 
Industriady, zainwestował 2 038 999,99 zł. 15% tej sumy trafiło do organizacji pozarządowych na 
działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa przemysłowego, a 54% wykorzystały insty-
tucje kultury województwa śląskiego na potrzeby organizacji i promocji festiwalu. Dodatkowo 
prawie 1 700 000 zł ulokowali w Industriadzie 2016 właściciele poszczególnych zabytków techniki 
i partnerzy festiwalu. Szacuje się, że w Industriadzie 2016 udział wzięło około 90 tys. osób (Folder 
informacyjny, Industriada 2016).
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Wyniki badań przeprowadzone podczas Industriady 2016
11 czerwca 2016 r. autorka prezentowanego opracowania przeprowadziła badania ankietowe, 

których celem był ruch turystyczny podczas Industriady 2016 r. Chodziło głównie o poznanie opi-
nii uczestników imprez organizowanych w ramach Industriady 2016, dotyczącej szczególnie stop-
nia znajomości marki Industriada, źródeł informacji o festiwalu, motywów uczestnictwa w wyda-
rzeniu oraz oceny samego festiwalu.

W badaniach wykorzystano m.in. kwestionariusz ankiety, który zawierał metryczkę oraz  
10 pytań. Pytania zamknięte zadane zostały respondentom zarówno z odpowiedziami ilościowy-
mi, jak i kategorialnymi (kafeteria dysjunktywna – respondent mógł wskazać jedną z możliwych 
odpowiedzi, i koniunktywna – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź). Badania 
ankietowe  zostały przeprowadzone przez autorkę w trzech miejscach: w Centralnym Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach, w Galerii „Szyb Wilson” w Katowicach oraz w Muzeum Tyskich 
Browarów Książęcych w Tychach. W tych miejscach badaniami ankietowymi objęto w sumie 
367 osób uczestniczących w Industriadzie 2016 (132 osoby w Centralnym Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach, 109 osób w Galerii „Szyb Wilsona” oraz 126 osób w Muzeum Tyskich Browarów 
Książęcych w Tychach). Metoda próby badawczej to nielosowy dobór celowy. Zgromadzone pod-
czas badań materiały zostały uporządkowane i poddane procedurze sprawdzenia, w wyniku której 
wyeliminowano 12 kwestionariuszy ze względu na tylko częściowe ich wypełnienie przez respon-
dentów. Zebrane materiały zostały opracowane statystycznie w formie graficznej oraz w formie 
tablic wynikowych. 

Ponad połowę ogółu badanych (59%) stanowiły kobiety, 41% mężczyźni. Najliczniejszą grupą 
wiekową byli respondenci w wieku 36–45 lat (39% ogółu) oraz w wieku 25–35 lat (28% ogółu). 
Ponad połowa (57%), oceniając swoją sytuację materialną, określiła, że jest ona dobra, zaś 14% ba-
danych, że jest ona bardzo dobra. Ponad 35% respondentów zamieszkiwało województwo śląskie, 
a nieco ponad 30% ogółu województwo małopolskie. Ankietowani, którzy wzięli udział w bada-
niu, zamieszkiwali również województwo mazowieckie (22 osób), lubelskie (19 osób), opolskie 
(12) oraz wielkopolskie i pomorskie (10 osób).

Jednym z pytań, które autorka opracowania zadała podczas badania, było sprawdzenie, czy 
uczestnicy wydarzenia znają nazwę festiwalu. Odpowiedzi na to pytanie ilustruje rysunek 1.
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Rysunek 1. Znajomość nazwy Industriada 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2. Źródła informacji o atrakcjach organizowanych w ramach Industriady 2016 
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W edycji Industriada 2016  94% badanych uczestników festiwalu wymieniło spontanicznie  
nazwę Industriada lub święto Szlaku Zabytków Techniki. Poziom znajomości nazwy imprezy 
w trzech miejscach przeprowadzenia badania był bardzo wysoki.

Inne pytanie dotyczyło źródła informacji na temat Industriady. Odpowiedzi na nie zilustro-
wano na rysunku 2. Głównymi źródłami informacji o szczegółach programu Industriady były bro-
szura, strona internetowa oraz znajomi i rodzina. Również reklama i plakaty (bilbordy) znalazły 
się wśród najczęściej wymienianych źródeł informacji wśród ankietowanych osób. Respondenci 
w tym pytaniu mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.
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Autorka zapytała również ankietowanych o motywy uczestnictwa w Industriadzie. 
Odpowiedzi na to pytanie pokazano na rysunku 3. 
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Zdaniem ankietowanych głównym motywem uczestnictwa w Industriadzie była możliwość 
poznania zabytków techniki, możliwość odwiedzenia muzeów, ciekawy i różnorodny program 
imprez w obiekcie oraz dobra zabawa i miłe spędzenie czasu z rodziną. Aż 14% ankietowanych 
w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach wskazało, że ich głównym motywem uczestnictwa w tej 
imprezie były liczne atrakcje dla dzieci na terenie obiektu. 9% respondentów udało się na zwie-
dzanie Muzeum Tyskich Browarów Książęcych w Tychach po namowie swojej rodziny bądź zna-
jomych. 

Ogólną ocenę Industriady 2016 przez respondentów przedstawiono na rysunku 4. W większo-
ści organizację imprezy ankietowani ocenili bardzo dobrze albo dobrze.
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Biorąc pod uwagę wyniki w poszczególnych lokalizacjach, najbardziej zadowoleni z or-
ganizacji Industriady 2016 byli uczestnicy imprezy w Muzeum Tyskich Browarów Książęcych 
w Tychach. Tylko pojedynczy uczestnicy festiwalu ocenili jego organizację w obiektach objętym 
badaniem  jako złą albo bardzo złą. 

Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że uczestnicy, którzy wzięli udział w badaniu podczas 

Industriady 2016, bardzo wysoko oceniają jej organizację oraz liczne atrakcje towarzyszące temu 
festiwalowi. Ciekawy program imprezy oraz możliwość zwiedzenia zabytków były głównymi mo-
tywami, dla których ankietowani zdecydowali się na uczestnictwo w wydarzeniu. Liczne atrakcje 
dla dzieci oraz możliwość udziału w warsztatach i pokazach były głównymi motywami do odwie-
dzenia Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przez rodziny z dziećmi. Respondenci o Industriadzie 
dowiadywali się głównie ze strony internetowej imprezy oraz z broszur zawierających dokładny 
program. Uczestnicy Industriady 2016 doskonale wiedzieli, w jakiej imprezie uczestniczą oraz jak 
ona się nazywa. Deklarowali również chęć uczestnictwa w niej w kolejnych latach.

Podsumowując, należy podkreślić, że tak dużego zagęszczenia zabytków postindustrialnych 
jak w województwie śląskim nie ma w żadnym innym miejscu w Europie. Wiele osób zaczyna 
postrzegać te obiekty jako regionalny wyróżnik, powód do dumy z własnych przodków i historii. 
Śląskie zabytki techniki to prawdziwy skarb, który może promować region. Aby turystyka prze-
mysłowa w Polsce mogła się szybko i harmonijnie rozwijać, należałoby wprowadzić i wdrożyć 
w życie kilka zasad:

1. Należałoby odpowiednio dopasować ofertę zwiedzania i prezentacji zabytków techniki, 
skierowanej zarówno do turystów indywidualnych, jak i organizatorów turystyki.
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2. Należałoby przeprowadzić szczegółową inwentaryzację obszarów pogórniczych 
i poprzemysłowych, wytypować obiekty zlikwidowanych kopalń lub ich elementów 
technicznych z przeznaczeniem do odpowiedniego zagospodarowania turystycznego. 

3. Potrzebne jest wsparcie i promocja podziemnych tras turystycznych jako specyfiki turystyki 
industrialnej. 

4. Powinno się podjęć skoordynowane działania na rzecz ochrony i zabezpieczenia miejsc 
o znaczeniu kulturowym, w tym krajobrazów pogórniczych i postindustrialnych (np. hałd, 
sztolni, szybów i wyrobisk pogórniczych). 

5. Trzeba opracować i wyznaczyć szlaki kulturowe oraz stworzyć system informacji 
i udostępniania obiektów turystom. 

6. Należy zaadaptować zabytki i obiekty poprzemysłowe, np. na galerie, domy kultury, 
pracownie artystyczne czy z przeznaczeniem turystycznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem bazy gastronomicznej w starych budynkach nadszybia (kawiarnie, 
restauracje, puby). 

7. W sferze promocji potrzebne jest szersze promowanie zabytków techniki w środkach 
masowego przekazu, a także w przewodnikach turystycznych i opracowaniach 
specjalistycznych, jak również promowanie samych działań zmierzających do zachowania, 
upowszechniania i turystycznego wykorzystania zabytków techniki. 

8. Dyrektorzy placówek powinni zabiegać o włączenie zarządzanych przez nich obiektów do 
programów wycieczek szkolnych. 

Wzrost znaczenia turystyki dziedzictwa przemysłowego niesie pozytywne efekty dla roz-
woju regionalnego, wpływa na wzrost gospodarczy, może łagodzić skutki restrukturyzacji prze-
mysłu na rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc w sektorze usług. Wykorzystanie za-
sobów dziedzictwa przemysłowego do celów turystycznych sprzyja rozwojowi gospodarczemu 
zarówno w skali lokalnej, jak również w skali całego kraju. Oprócz odpowiedniej adaptacji do 
celów turystyki, a co za tym idzie – właściwego zagospodarowania i stworzenia pełnego komplek-
su umożliwiającego odpowiednią recepcję turystów, ogromną rolę odgrywa proces rewitalizacji. 
Proces ten odnosi się do kompleksowych czynności dotyczących odnowy obszaru zurbanizowa-
nego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy strukturalnej degradacji. Dla terenów wo-
jewództwa śląskiego niewątpliwie najważniejszy będzie aspekt turystyki jako bodźca do inwe-
stowania w szeroko rozumiane dziedzictwo. Turystyka dziedzictwa poprzemysłowego doskonale 
wpasowuje się w politykę wzmacniania wizerunku regionu. Podnosi atrakcyjność turystyczną 
wybranych obszarów, a przez to wzmacnia ich potencjał gospodarczy. Szlak Zabytków Techniki 
stał się jednym z głównych produktów markowych Śląska i charakteryzuje teren na turystycznej 
mapie Polski i Europy. Jest najbardziej interesującą trasą turystyki industrialnej w Polsce i wie-
lokrotnie nagradzanym produktem turystycznym. W 2008 r. otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego w kraju. W dniach 24–25 
czerwca 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Welcome Festival – Pierwszy 
Międzynarodowy Festiwal Marketingu Miejsc. Zwieńczeniem wydarzenia była gala konkursu 
Welcome 2013, podczas której zostały wręczone Trójkąty Efektywności Briefu dla najlepszych 
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projektów w dziedzinie budowania marek miejsc, prowadzonych zarówno przez samorządy, jak 
i lokalny biznes czy uczelnie. Grand Prix, czyli najważniejsze wyróżnienie w konkursie, otrzy-
mał projekt „Industriada 2012 – Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” 
– za najpełniejszą realizację idei Trójkąta Efektywności Briefu, skuteczne oraz kreatywne wy-
korzystanie przemysłowej tradycji województwa śląskiego do budowania silnej marki miejsca.  
18 października 2013 r. podczas targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu odbyło się wrę-
czenie certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszych produktów turystycznych 
Polski w 2013 r. Jednym z dziesięciu certyfikatów uhonorowano Industriadę, która w opinii re-
spondentów jest wydarzeniem ważnym, godnym polecenia, a przede wszystkim daje możliwość 
zgłębienia swojej wiedzy na temat zabytków oraz obiektów poprzemysłowych.
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INDUSTRIADA – THE CELEBRATION OF TECHNOLOGY  
MONUMENTS TRAIL OF THE PROVINCE OF SILESIA AS AN EXAMPLE 
OF THE INDUSTRIAL HERITAGE 

Keywords  industry, tourism, relic, industrial constructions, Industriada

Abstract A world-wide trend in tourism has been noticed during the recent years. The number of group trips as 
well as individual tourists who are interested in all the technological relicts is constantly increasing. 
The tourists interested in industrial heritage are most frequently ones coming from Western Europe, 
especially from Germany, England and Belgium, or from the Scandinavian countries. The social 
groups most interested in this type of tourism include: school-age youth (affiliated with various 
education societies), students (especially history students, also art history and technical courses), 
scientists, tourists from the business field, ones interested in investing in industrial areas. In the 
article an author will present an introduction to the issue of cultural tourism in the post-industrial 
objects. Apart from the definition of industrial heritage, the definition of the phenomenon of cultural 
tourism in the post-industrial objects will also be provided. The main objective of the article is to 
present the data of the survey that was conducted among 367 people during Industriada 2016. From 
the collected data it is clear that the people participating in this event are more and more interested 
in the attractions during this celebration year by year and the major motive of participation in this 
festival is the possibility to get to know the technology monuments and visit the museums as well as 
an interesting programme of events in the objects and pleasant moments of spending time with the 
family.
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