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 CZESŁAW KOŹMIŃSKI*, BOŻENA MICHALSKA** 
*)

Uniwersytet Szczeciński  
**)Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Ocena długości sezonu kąpielowego  
na polskim wybrzeżu Bałtyku  

 

Wprowadzenie 

edną z form leczenia klimatycznego w strefie wybrzeża jest talasoterapia 

obejmująca kąpiele morskie oraz inhalacje naturalnego aerozolu, zwłaszcza 

podczas falowania morza i bryzy morskiej. W klimatycznych warunkach Polski 

przyjmuje się możliwość kąpieli już przy temperaturze wody >15
o
C dla zahar-

towanych i młodych osób, a dla pozostałych osób >18
o
C (Tarnowska 1963, 

Tyczka 1957, Wójtowicz 1956). Kąpiele morskie połączone z umiarkowanym 

dawkowaniem kąpieli słonecznych (helioterapią) korzystnie oddziałują na orga-

nizm człowieka, szczególnie przy dolegliwościach skórnych, dróg oddechowych 

i przy niedomaganiu tarczycy, (Tyczka 1963, Kozłowska-Szczęsna i in. 2002).   

Korzystne efekty kąpieli morskiej zależą nie tylko od temperatury wody 

morskiej, lecz także od aktualnego promieniowania całkowitego i usłonecznie-

nia, temperatury i wilgotności powietrza oraz od prędkości i kierunków wiatru 

(Epstein, Moran 2006, Koźmiński, Michalska 2008. Z tych względów podejmo-

wano próby kompleksowej oceny warunków kąpielowych na wybrzeżu, wyko-

rzystując m.in. temperaturę efektywną (Liman 1967, Baranowska i in., 1976), 

temperaturę radiacyjną (Cena i in., 1969), a ostatnio wskaźnik kąpielowy (K) 

opracowany przez J. Girjatowicza (2006), na który składają się warunki solarne, 

temperatura powietrza i temperatura wody. Jako dolną granicę wskaźnika solar-

nego (S) autor przyjął wartość ≥17, dla temperatury powietrza ≥16
o
C, a tempera-
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tury wody ≥15
o
C. Biorąc pod uwagę co najmniej 50% częstość występowania 

warunków kąpielowych (K) od maja do października, Girjatowicz (2006) wy-

znaczył dla poszczególnych stacji na wybrzeżu średnie daty początku i końca 

sezonu kąpielowego. Zdaniem autora istnieją dość silne związki temperatury 

wody w lecie ze wskaźnikiem K, istotne statystycznie nawet na poziomie 

α = 0,01. Długość sezonu kąpielowego według Girjatowicza (2006) na wybrzeżu 

i przybrzeżnych jeziorach wynosi od 61 dni w rejonie Ustki i 64 dni w rejonie 

Kołobrzegu, do 93 dni w rejonie jezior Unieście i Bukowo-Morskie. Zdaniem 

T. Lijewskiego i in. (2002) długość sezonu kąpielowego na wybrzeżu wynosi 

średnio 60–70 dni, jednak cechą niekorzystną jest duża zmienność warunków 

pogodowych w tym rejonie. Obok klimatu istotnymi czynnikami wpływającymi 

na wielkość ruchu turystycznego są uwarunkowania ekologiczne, prawne, eko-

nomiczne i społeczno-demograficzne (Stasiak 2011).   

W lecie temperatura wody przy brzegu jest wynikiem zarówno zwiększo-

nego usłonecznienia i temperatury powietrza jak i kierunku i prędkości wiatru 

(Koźmiński, Michalska 2011). 

Istotną informacją jest nie tylko znajomość średnich dat początku i końca 

występowania temperatury wody ≥15
o
C i ≥17

o
C na wybrzeżu latem, ale także 

ich zmienność w całym półroczu ciepłym, w którym coraz częściej notuje się 

weekendowe i świąteczne wyjazdy nad morze (Koźmiński, Michalska 2011). 

Celem niniejszej pracy była przestrzenna charakterystyka dat początku, końca 

oraz czasu trwania sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku, a także ocena 

trendów zmian miesięcznej temperatury wody w wieloleciu 1950–2012..  

1. Materiały i metody 

Dla zrealizowania tematu zebrano dostępne miesięczne temperatury wody 

z 6 stacji IMGW (Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Władysławowo, Hel 

i Gdynia) za podstawowy okres 1950–2000 (Girjatowicz 2007) oraz 2001–2012. 

Pomiary temperatury wody w Świnoujściu wykonywane są w Kanale Piastow-

skim, w pobliżu Kapitanatu Portu, co powoduje, że otrzymane wyniki odzwier-

ciedlają zarówno oddziaływanie odpływających wód Zalewu Szczecińskiego, 

jak i napływających wód Bałtyku. Sprawia to, iż wiosną i w lecie temperatura 

wody w Świnoujściu jest z reguły wyższa, w porównaniu z temperaturą wody 

w morzu przy brzegu w sąsiednich Międzyzdrojach. Posługując się metodą 

E. Gumińskiego (1948), wyznaczono terminy początku i końca sezonu kąpielo-
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wego z progową temperaturą wody ≥15
o
C i ≥17

o
C dla poszczególnych lat, a na 

ich podstawie obliczono długość jego trwania. Dysponując 63-letnim okresem 

pomiarów temperatury wody, określono trendy czasowe dla terminów początku 

i końca oraz czasu trwania okresu kąpielowego ≥15
o
C. Opracowane materiały 

dały także podstawę do obliczenia częstości lat z miesięczną temperaturą wody 

na wybrzeżu: ≥17
o
C, ≥18

o
C, ≥19

o
C i ≥20

o
C, a także do określenia odchyleń tempe-

ratury wody ≥15
o
C w poszczególnych latach od średniej wieloletniej wartości. 

Należy podkreślić, iż stosując w pracy miesięczne wartości temperatury 

wody, uzyskuje się, mimo długiego okresu pomiarów, ogólne – zgeneralizowane 

wyniki. Niemniej opisane zmienności oraz czasowa i przestrzenna ich charakte-

rystyka w półroczu ciepłym stanowią istotną informację o warunkach kąpielo-

wych na polskim wybrzeżu Bałtyku. 

2. Analiza wyników 

W okresie ciepłym na polskim wybrzeżu Bałtyku najwyższa średnia mie-

sięczna temperatura wody występuje w sierpniu – od 17,4
o
C w rejonie Włady-

sławowa do 19,3
o
C w Świnoujściu, a kolejnym miesiącem o zbliżonych warto-

ściach temperatury jest lipiec, odpowiednio w wymienionych miejscowościach – 

17,2
o
 i 19,1

o
C (tabela 1). W czerwcu temperatura wody wzdłuż wybrzeża Zatoki 

Pomorskiej jest wyższa o około 2
o
C w porównaniu z temperaturą wody wokół 

Zatoki Gdańskiej, we wrześniu wartości są zbliżone, a w październiku nawet 

nieco wyższe w rejonie Zatoki Gdańskiej. Począwszy od kwietnia do czerwca, 

w miarę przemieszczania się wzdłuż wybrzeża, zwiększa się różnica miesięcznej 

temperatury wody między zachodnią i wschodnią jego częścią – od 2,4
o
C 

w kwietniu do 3,7
o
C w maju i czerwcu. W następnych miesiącach różnica stop-

niowo zmniejsza się – od 1,9
o
C w lipcu i sierpniu do 1,2

o
C we wrześniu i 1,3

o
C 

w październiku. Duże przestrzenne zróżnicowanie temperatury wody wzdłuż 

wybrzeża wiosną może wynikać zarówno z różnej odległości stacji od Oceanu 

Atlantyckiego, jak i występowania zjawiska upwellingu oraz częstości napływu 

oceanicznych mas powietrza z południowego zachodu. Znaczne zmniejszenie 

opisywanych różnic w drugiej połowie lata jest głównie następstwem akumulacji 

ciepła przez wody Bałtyku w poprzednich miesiącach (Marsz i Styszyńska 2003, 

Urbański 1995). 

Spośród siedmiu analizowanych miesięcy (tabela 1) najniższa średnia tempera-

tura wody występuje w rejonie Helu w kwietniu i w maju, a w pozostałych miesią-
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cach – od czerwca do października – w rejonie Władysławowa.  W analizowanym 

okresie 1950–2012 średnia temperatura wody w poszczególnych miesiącach była 

wyższa w porównaniu ze średnią temperaturą wody z okresu 1961–1990 (Koźmiń-

ski, Michalska 2004). Największe różnice – około 1oC wystąpiły w maju, a naj-

mniejsze we wrześniu – około 0,1
o
C. 

W rozpatrywanym wieloleciu 1950–2012 amplituda ekstremalnych (naj-

wyższych i najniższych)  miesięcznych wartości temperatury wody  kształtowała 

się od około 4
o
 do około 8

o
C przyjmując najwyższe wartości we wschodniej 

części wybrzeża. W najcieplejszym miesiącu sezonu kąpielowego miesięczna 

temperatura wody wyniosła na przykład w Kołobrzegu w sierpniu 1969 r. zale-

dwie 13,3
o
C, a dwa lata wcześniej aż 20,0

o
C, podczas gdy w Gdyni w roku 1987 

tylko 15,7
o
, a w roku 1997 – 22,0

o
C.  

Tabela 1 

Średnia (a), najwyższa (b) i najniższa (c) miesięczna 

temperatura wody na polskim wybrzeżu Bałtyku. Lata 1950–2012 

Stacja IV V VI VII VIII IX X 

Świnoujście 

a 

b 

c 

7,4 

9,9 

3,6 

13,1 

16,1 

10,0 

17,2 

19,3 

14,4 

19,1 

21,9 

16,2 

19,3 

22,2 

16,1 

16,1 

18,7 

13,6 

11,3 

14,0 

7,6 

Międzyzdroje 

a 

b 

c 

6,6 

9,5 

3,8 

11,6 

15,3 

8,5 

16,3 

18,6 

14,0 

18,5 

22,1 

15,5 

18,7 

21,9 

15,9 

15,8 

18,2 

12,8 

11,2 

13,8 

8,0 

Kołobrzeg x) 

a 

b 

c 

6,3 

9,0 

4,0 

10,5 

12,9 

8,6 

14,7 

16,8 

12,7 

17,5 

19,5 

15,7 

17,5 

20,0 

13,3 

15,2 

17,3 

12,0 

11,1 

13,6 

8,3 

Władysławowo 

a 

b 

c 

5,8 

8,0 

3,6 

9,6 

11,5 

7,6 

13,5 

16,0 

10,7 

17,2 

19,5 

14,2 

17,4 

20,0 

12,1 

14,9 

17,0 

11,8 

10,6 

13,4 

6,9 

Hel 

a 

b 

c 

5,0 

7,6 

2,1 

9,4 

12,9 

7,0 

14,0 

18,1 

10,8 

17,5 

21,6 

14,5 

18,5 

21,4 

15,8 

16,0 

17,9 

13,8 

11,9 

14,3 

9,2 

Gdynia 

a 

b 

c 

5,7 

8,7 

2,4 

10,8 

16,1 

7,6 

15,1 

18,9 

12,1 

18,1 

22,8 

15,2 

18,9 

22,0 

15,7 

15,9 

18,1 

13,8 

11,5 

14,3 

8,4 
x) Lata 1957–2012 r. 

Źródło: obliczenia własne. 

W badanych latach 1950–2012 występuje w rejonie Zatoki Gdańskiej do-

datnie, istotne i wysoce istotne trendy czasowe miesięcznej temperatury wody 

począwszy od kwietnia do września, za wyjątkiem czerwca, natomiast w rejonie 
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Zatoki Pomorskiej dodatnie, istotne trendy występują jedynie w kwietniu 

i w maju (tabela 2). W środkowej części wybrzeża, reprezentowanej przez stację 

w Kołobrzegu zaznacza się od kwietnia do czerwca jedynie niewielka tendencja 

wzrostowa. Wiosną w miarę przemieszczania się wzdłuż wybrzeża z zachodu na 

wschód miesięczna temperatura wody wzrasta istotnie statystycznie od 0,26
o
C 

na 10 lat w Międzyzdrojach do nawet 0,41
o
C na 10 lat w Gdyni, co potwierdza 

ogólny kierunek zmian temperatury wody przy brzegu (tab. 1 i 2). 

W badanym okresie 1950–2012 zaznacza się pewna okresowość przebiegu 

średniej miesięcznej temperatury wody, co uwidaczniają załączone na rysunku 

1 odchylenia tej temperatury od średniej wieloletniej wartości na przykładzie 

stacji w Międzyzdrojach. Przewaga ujemnych wartości odchyleń zaznacza się 

w czerwcu, lipcu i sierpniu od lat 60. do lat 80., a w pozostałych latach rozpa-

trywanych miesięcy przewaga odchyleń dodatnich, zwłaszcza po roku 90. 

Tabela 2  

Wartości współczynników korelacji (a) trendu czasowego oraz 

wartości współczynników regresji (b) zmian miesięcznej temperatury wody 

na 10 lat na polskim wybrzeżu Bałtyku. Lata 1950–2012 

Stacja IV V VI VII VIII IX X 

Świnoujście 
a 

b 

0,213 

0,16 

0,036 

0,02 

–0,297* 

–0,16 

–0,087 

–0,06 

0,094 

0,06 

–0,079 

–0,05 

–0,134 

–0,08 

Międzyzdroje 
a 

b 

0,363** 

0,26 

0,331* 

0,26 

0,129 

0,08 

0,049 

0,04 

0,128 

0,08 

–0,111 

–0,07 

–0,205 

–0,11 

Kołobrzegx) 
a 

b 

0,071 

0,04 

0,210 

0,23 

0,190 

0,12 

–0,177 

–0,10 

0,085 

0,07 

–0,128 

–0,16 

–0,139 

–0,09 

Władysławowo 
a 

b 

0,302* 

0,17 

0,2040 

0,13 

0,330* 

0,20 

0,119 

0,07 

0,181 

0,13 

0,087 

0,05 

–0,043 

–0,03 

Hel 
a 

b 

0,436** 

0,28 

0,403** 

0,31 

0,177 

0,13 

0,295* 

0,20 

0,250* 

0,15 

0,245* 

0,13 

0,053 

0,03 

Gdynia 
a 

b 

0,490** 

0,35 

0,458** 

0,41 

0,172 

0,14 

0,298* 

0,28 

0,310* 

0,23 

0,258* 

0,14 

0,014 

0,001 
x) Lata 1957-2012 

Źródło: obliczenia własne. 
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Rysunek 1. Odchylenie średniej miesięcznej temperatury wody od średniej wieloletniej 

wartości (1950–2012) wraz z przebiegiem trendu czasowego na stacji w Międzyzdrojach 

Źródło: obliczenia własne. 

Długoletni okres pomiarów temperatury wody na polskim wybrzeżu 

Bałtyku umożliwia miarodajne określenie częstości lat z temperaturą wody: 

≥17
o
, ≥18

o
, ≥19

o
 i ≥20

o
C 

 
od maja do września (tabela 3). Najlepsze warunki 

kąpielowe na wybrzeżu występują w sierpniu, kiedy to częstość lat z mie-

sięczną temperaturą wody ≥17
o
C wynosi od 75% w Kołobrzegu do 98% 

w Świnoujściu, a następnie w lipcu, od 57% we Władysławowie do 94% 
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w Świnoujściu. Znacznie rzadziej występują lata z miesięczną temperaturą wody 

≥18
o
C, w sierpniu od 38% u wybrzeża Władysławowa do 92% w Świnoujściu, 

gdy tymczasem w lipcu odpowiednio od 30 do 81%. W świetle danych w tabeli 

3 korzystne warunki kąpielowe występują na wybrzeżu wzdłuż Zatoki Pomor-

skiej, gdzie częstość lat z temperaturą wody ≥19
o
C kształtuje się od 32% w lipcu 

do 38% w sierpniu w Międzyzdrojach do 59-63% w Świnoujściu, a 4 następnie 

wokół Zatoki Gdańskiej – od 29 do 48%. W środkowej i północnej części wy-

brzeża częstość lat z wyżej wymienioną temperaturą wody ≥19
o
C wynosi od 

kilku do kilkunastu procent. Średnia miesięczna temperatura wody ≥20
o
C wy-

stępuje na polskim wybrzeżu Bałtyku sporadycznie, poza sierpniem kiedy to 

w rejonie Zatoki Pomorskiej nie przekracza nawet 25% (tabela 3). 

Tabela 3 

Częstość (%) lat z miesięczną temperaturą wody na polskim wybrzeżu Bałtyku:  

≥17
o
, ≥18

o
, ≥19

o
, ≥20

o
C w okresie IV–IX. Lata 1950–2012 

Stacja VI VII VIII IX 

Świnoujście 

≥17o 

≥18o 
≥19o 
≥20o 

56 
27 
3 

94 
81 
59 
27 

98 
92 
63 
24 

21 
5 

Międzyzdroje 

≥17o 

≥18o 
≥19o 
≥20o 

27 
5 

84 
63 
32 
19 

97 
78 
38 
14 

14 
3 

Kołobrzeg x) 

≥17o 

≥18o 
≥19o 
≥20o 

 71 
34 
7 

75 
41 
14 
4 

2 

Władysławowo 

≥17o 

≥18o 
≥19o 

≥20o 

 57 
30 
5 

76 
38 
8 

2 

2 

Hel 

≥17o 

≥18o 
≥19o 
≥20o 

2 
2 

63 
31 
8 
5 

92 
68 
32 
10 

15 

Gdynia 

≥17o 

≥18o 
≥19o 
≥20o 

10 

3 

73 

50 
29 
11 

94 

81 
48 
19 

13 

3 

x) Lata 1957–2012 r. 

Źródło: obliczenia własne. 
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Istotną informacją o temperaturze wody na wybrzeżu jest opis terminów 

początku i końca oraz czasu trwania sezonu kąpielowego (tabela 4). Począwszy 

od Międzyzdrojów po rejon Władysławowa występuje wzdłuż wybrzeża znacz-

ne opóźnienie średniego terminu przyjętej temperatury wody w Bałtyku ≥15
o
C, 

wynoszące, za okres 1950–2012, średnio około 20 dni (7 VI–27 VI), a między 

sąsiednimi stacjami Świnoujście–Międzyzdroje nawet 9 dni, na co głównie mają 

wpływ cieplejsze od wód morskich wody z Zalewu Szczecińskiego wiosną 

i latem (Girjatowicz 2006). Z kolei terminy końca okresu kąpielowego, z pro-

gową temperaturą wody ≥15
o
C wykazują opóźnienie ze wschodu na zachód, od 

11 IX w rejonie Władysławowa do 21 IX w Świnoujściu, czyli średnio o 10 dni 

(tabela 4). Największa zmienność czasu trwania sezonu kąpielowego z tempera-

turą ≥15
o
C, wyrażona odchyleniem standardowym ma miejsce we wschodniej 

części wybrzeża – od 13,9 w Gdyni do 16,9 dni we Władysławowie, a najmniej-

sza w rejonie Zatoki Pomorskiej – od 11,0 w Świnoujściu do 11,7 dnia w Mię-

dzyzdrojach (tabela 4).  

Jak wynika z rysunku 2 w rozpatrywanych latach 1950–2012 zaznacza się 

okresowość w występowaniu terminów początku, końca oraz czasu trwania se-

zonu kąpielowego z temperatura wody ≥15
o
C, którą opisano za pomocą funkcji 

wielomianu trzeciego stopnia. Zwraca uwagę fakt dużej zmienności z roku na 

rok wymienionych terminów, zwłaszcza po roku 1990 w odniesieniu do termi-

nów początku sezonu kąpielowego.  

Początek terminu z progową temperaturą wody ≥17
o
C na polskim wybrze-

żu Bałtyku występuje średnio od 10 do 20 dni później, w porównaniu z począt-

kiem terminu miesięcznej temperatury wody ≥15
o
C. Najwcześniej, bo już śred-

nio 16 VI występuje temperatura ≥17
o
C w Świnoujściu, a niemal o miesiąc póź-

niej w rejonie Władysławowa – 14 lipca (tabela 4). Należy podkreślić, iż różnica 

terminów między sąsiednimi stacjami Świnoujście i Międzyzdroje wynosi aż 

11 dni co wynika z oddziaływania wód Zalewu Szczecińskiego na termikę wody 

w Świnoujściu (Girjatowicz 2006). 

Akumulacja ciepła przez wody Bałtyku w okresie lata zmniejsza wzdłuż 

wybrzeża przestrzenne zróżnicowanie końca terminów progowej temperatury 

wody ≥17
o
C niemal o połowę (średnio 15 dni) w porównaniu ze zróżnicowa-

niem początku terminów tej temperatury (średnio 28 dni). Podobnie zmniejszyła 

się różnica końca terminu progowej temperatury wody ≥17
o
C do 5 dni między 

Międzyzdrojami a Świnoujściem (1 IX–6 IX). 
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Przestrzenne zróżnicowanie długości trwania okresu z progową temperatu-

rą wody ≥15
o
C na wybrzeżu Bałtyku kształtuje się od 76 dni w rejonie Włady-

sławowa do 104 dni w rejonie Międzyzdrojów i 115 dni w Świnoujściu, co daje 

różnice średnio od 28 do 39 dni (tabela 4). Długość okresu z progową tempera-

turą wody ≥17oC wynosi średnio od 40 dni w rejonie Władysławowa do 66 dni 

w rejonie Międzyzdrojów i 82 dni w Świnoujściu. Krótkim okresem kąpielo-

wym odznacza się również rejon Kołobrzegu – średnio 45 dni, co powodowane 

jest, podobnie jak i w rejonie Władysławowa, występowaniem zjawiska upwel-

lingu (tabela 4). Zjawisko upwellingu jest generowane głównie przez wiatry 

wiejące wzdłuż brzegu, co powoduje w rejonach Kołobrzegu i Władysławowa 

duże, nieraz ponad 5
o
C spadki temperatury wody u wybrzeży, w porównaniu 

z terenami sąsiednimi (Urbański 1995). Upwelling najczęściej występuje na pol-

skim wybrzeżu w rejonie Kołobrzegu, a rzadziej u wybrzeży Łeby i Władysła-

wowa. 
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Rysunek. 2 Przebieg terminów początku i końca oraz czasu trwania sezonu kąpielowego 

z temperaturą wody ≥15
o
C wraz z trendem w Świnoujściu i w Gdyni . 



 

 

 

 

 

 

 

  Tabela 4 

Średnie (a), najwcześniejsze (b) i najpóźniejsze (c) daty początku i końca temperatury wody 

≥15
o
C i ≥17

o
C oraz odchylenie standardowe (d), współczynnik zmienności (e), a także długość okresu 

kąpieliskowego na polskim wybrzeżu Bałtyku. Lata 1950–2012. 

Stacja 
Początek Koniec Długość 

 a b c d a b c d a b c d 

Świnoujście 
15o 29 V 11 V 20 VI 8,3 21 IX 7 IX 6 X 6,4 115 88 133 11,0 

17o 16 VI 1 VI 23 VII 11,3 6 IX 21 VIII 22 IX 8,2 82 37 108 15,3 

Międzyzdroje 
15o 7 VI 13 V 1 VII 9,5 19 IX 2 IX 6 X 7,3 110 76 141 11,7 

17o 27 VI 5 VI 12 VIII 16,1 1 IX 23 VII 23 IX 10,7 66 6 102 23,3 

Kołobrzeg x) 
15o 18 VI 31 V 6 VII 8,6 15 IX 5 VIII 6 X 8,9 89 54 113 12,4 

17o 8 VII 20 VI 14 VIII 8,7 22 VIII 19 VII 17 IX 13,2 45 1 80 18,5 

Władysławowo 
15o 27 VI 8 VI 28 VII 8,5 11 IX 27 VII 26 IX 11,5 76 24 105 16,9 

17o 14 VII 28 VI 14 VIII 11,9 23 VIII 22 VII 15 IX 10,4 40 1 66 16,6 

Hel 
15o 23 VI 30 V 21 VII 9,8 22 IX 3 IX 9 X 7,2 91 60 124 12,9 

17o 10 VII 9 VI 3 VIII 10,4 3 IX 15 VIII 23 IX 9,8 55 19 88 15,7 

Gdynia 
15o 14 VI 11 V 9 VII 12,1 20 IX 5 IX 9 X 6,6 98 66 130 13,9 

17o 4 VII 6 VI 11 VIII 14,8 4 IX 18 VIII 23 IX 8,2 62 7 95 19,3 
x) Lata 1957–2012 r. 

Źródło: obliczenia własne. 
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Podsumowanie 

W strefie polskiego wybrzeża Bałtyku największe przestrzenne zróżnico-

wanie temperatury wody występuje w czerwcu – nawet 3,7
o
C, a najmniejsze we 

wrześniu – tylko 1,2
o
C. Wiosną i latem temperatura wody jest wyższa w za-

chodniej części wybrzeża, a jesienią we wschodniej.  

Średnia miesięczna temperatura wody w Świnoujściu jest, w porównaniu 

z sąsiednimi Międzyzdrojami, wyższa od 0,1
o
C w październiku do 1,5

o
C 

w maju, co wynika głównie z odpływu cieplejszych wód Zalewu Szczecińskiego 

do Bałtyku. 

W rejonie Kołobrzegu średnia temperatura wody w lecie (czerwiec-

sierpień) jest niższa w porównaniu z Międzyzdrojami o 1,3
o
C, a u wybrzeży 

Władysławowa, w porównaniu z Helem – niższa o 0,6
o
C, co głównie wynika 

z występowania zjawiska upwellingu. 

W wieloleciu 1950-2012 zaznaczają się istotne statystycznie zmiany termi-

nów początku i końca oraz czasu trwania sezonu kąpielowego z temperaturą 

wody ≥15
o
C we wschodniej części wybrzeża, a terminów początku sezonu ką-

pielowego – istotne statystycznie – w zachodniej części wybrzeża. Zmiany ter-

minów i czasu trwania sezonu kąpielowego najlepiej opisuje funkcja regresji 

w postaci wielomianu trzeciego stopnia. 

Przestrzenne zróżnicowanie terminów początku sezonu kąpielowego 

z temperaturą wody ≥15
o
C na wybrzeżu jest niemal trzykrotnie większe (średnio 

28 dni), w porównaniu z terminami końca sezonu (średnio 10 dni), a czasu trwa-

nia sezonu kąpielowego – 39 dni. W odniesieniu do temperatury wody ≥17
o
C 

przestrzenne zróżnicowanie terminów początku sezonu kąpielowego wynosi 

również średnio 28 dni, natomiast końca – 15 dni, a czasu trwania sezonu kąpie-

lowego – 42 dni. 

Długość okresu kąpielowego z temperaturą wody ≥17oC wynosi średnio od 

około 40 dni w rejonie Władysławowa, 60 dni nad Zatoką Gdańską do około 

80 dni w rejonie Świnoujścia. 

Efektem ocieplenia wody na wybrzeżu  jest wydłużenie po roku 1990 sezo-

nu kąpielowego z temperaturą wody ≥15
o
C o około 8 dni w rejonie Zatoki Po-

morskiej, około 10 dni w środkowej części wybrzeża, ponad 15 dni w części 

północnej oraz 10–11 dni w rejonie Zatoki Gdańskiej. W przypadku temperatury 

wody ≥17
o
C wydłużenie sezonu kąpielowego po roku 1990 wynosi od około 

15 dni w zachodniej części wybrzeża do około 16–18 dni w części wschodniej. 
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Najkorzystniejsze warunki kąpielowe na polskim wybrzeżu Bałtyku panują 

w rejonie Zatoki Pomorskiej (od Świnoujścia po Niechorze), korzystne w rejonie 

Zatoki Gdańskiej (zwłaszcza w Zatoce Puckiej) i w rejonie Ustki, a najmniej 

korzystne u wybrzeży od Łeby po Władysławowo oraz w rejonie Kołobrzegu. 
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Assessment of the length of bathing season on the Polish Baltic Sea coast 

Summary 

The assessment of temporal and spatial variability of water temperature on the 

Polish Baltic Sea coast was based on the values of monthly measurements of tempera-

ture of water at 6 IMGW stations (located in Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, 

Władysławowo, Hel and Gdynia) for the period of 1950–2012, during the warm season – 

from April to October. The mean and extreme values were calculated together with the 

values of correlation coefficients of temporal trend of water temperature with frequency 

of years in which the temperature of water was ≥17
o
, ≥18

o
, ≥19

o and ≥20
o
C. It was as-

sumed that for young people and those able to withstand cold, the bathing season begins 

on the day when water temperature is ≥15
o
C, and ≥17

o
C for the others. Consequently, 

the mean, the earliest and the latest dates of the beginning and the end, as well as the 

length of the bathing season were determined as for water temperature ≥15
o
C and  

≥17
o
C. Due to increase in water temperature on the Polish Baltic Sea coast, after the year 

1990 the bathing season with the recorded temperature of ≥15
o
C is longer by 8 days in 

the area of Pomeranian Bay, approximately 10 days in the central part of the coast, and 

more than 15 days in the northern part, and 10–11 days in the area of Gdańsk Bay. After 

1990, the bathing season as measured for temperature of water ≥17
o
C, the length of the 

season increased by approximately 15 days in the western part of the coast, to even ap-

proximately 16–18 days in the eastern part. 

The most favourable conditions in the bathing season on the Polish Baltic Sea 

coast were reported in the area of Pomeranian Bay (from Świnoujście to Niechorze), 

favourable conditions were observed in the area of Gdańsk Bay (particularly in The Bay 

of Puck) and Ustka. The least favourable conditions were found at the coast line from 

Łeba to Władysławowo, and in the area of Kołobrzeg 

Translated by: Iwona Fydrych 
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Agro-ekoturystyka zielarska przykładem markowego 
 produktu turystycznego w Polsce 

Wprowadzenie 

ozwój agroturystyki w Polsce datuje się na lata 90 ubiegłego stulecia. Po-

gorszenie sytuacji ekonomicznej wielu gospodarstw rolnych zmusiło rolni-

ków do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Jedną z najważniej-

szych aktywności jest coraz bardziej popularna działalność turystyczna. Oferta 

agroturystyczna staje się coraz bardziej popularna, a o jej rozwoju świadczy ro-

snąca liczba gospodarstw rolnych z taką właśnie dodatkową działalnością go-

spodarczą, których jest w Polsce 8267, co stanowi 0,57% wszystkich gospo-

darstw rolnych w kraju
1
.  

Sytuacja ekonomiczno-społeczna polskiej wsi wskazuje na konieczność 

rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, tworzące przedsiębiorstwo oparte na 

wiedzy. Wiedza jest źródłem przewagi konkurencyjnej. W związku z narastającą 

konkurencją oraz wymaganiami turystów, właściciele gospodarstw agrotury-

stycznych stają przed obliczem ciągłego zwiększania atrakcyjności swoich ofert. 

Gospodarstwo agroturystyczne tworząc swoją ofertę uwzględnia opinię i prefe-

rencję swoich klientów oraz zapotrzebowanie rynku. W związku z tym, zarzą-

dzanie biznesem agroturystycznym prowadzi do nieustającej edukacji. 

Właściciele gospodarstw agroturystycznych coraz więcej uwagi poświęcają 

jakości produktu agroturystycznego i aktywnie poszukują rozwiązań innowacyj-

                                                
1 GUS, Charakterystyka gospodarstw rolnych 2013 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, 

Warszawa 2014 r. 
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nych, bowiem turyści stają się coraz bardziej wymagający i poszukują innowa-

cyjnych rozwiązań w tej formie wypoczynku.  

Innowacja polega na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian 

i systematycznej analizie okazji do społecznej lub gospodarczej innowacji, którą 

taka zmiana miałaby umożliwić
2
. W rolnictwie innowacyjność musi uwzględ-

niać specyficzne cechy tego sektora gospodarki, głównie biologiczny i prze-

strzenny charakter produkcji. Związane jest to z długimi  cyklami produkcyjny-

mi, zależnością produkcji od jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także 

sezonowością produkcji
3
. 

C. Maziarz za innowacje rolnicze uznaje nowe wytwory lub zabiegi pro-

dukcyjne, lub też idee, które służą podniesieniu prestiżu społecznego, wyzwalają 

działania zespołowe
4
. Zdaniem cytowanego autora: 

– wytwory − to nowe techniczne środki produkcji, nowy materiał siewny 

i hodowlany, nowe środki chemiczne które służą produkcji rolniczej; 

– sposoby gospodarowania − to nowe zabiegi produkcyjne w poszczegól-

nych działach i gałęziach produkcji w gospodarstwie; 

– określone koncepcje i metody kierowania gospodarstwem − to nowe cele, 

kierunki i struktura gospodarowania służące lepszemu zaspokajaniu po-

trzeb rolnika, jak też dobru wspólnemu całej społeczności wiejskiej. 

Przedstawiony schemat innowacji w rolnictwie jest podobny do ogólnego 

modelu innowacji, w którym wyróżnia się innowacje produktowe, procesowe 

i organizacyjne.  

C. Maziarz wyróżnia innowacje rolnicze, które można podzielić na inno-

wacje proste oraz innowacje złożone
5
.  

Każda zmiana, nowy produkt, złożony proces technologiczny, czy też 

zmiana organizacji produkcji, posiada pewne cechy ekonomiczne, techniczne, 

estetyczne itp., które zachęcają lub zniechęcają rolnika do jej wprowadzenia. Im 

bardziej przyszli innowatorzy będą postrzegali daną zmianę za lepszą od do-

tychczasowej formy, tym chętniej i częściej będą po nią sięgać i tym szybciej 

owa innowacja zostanie przyjęta. 

Zmiany, które dokonują się w rolnictwie, dotyczą zmian podyktowanych 

nie tylko presją rynku. Rolnicy reagują na sygnały płynące od konsumentów. 

                                                
2 P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1992. 
3 Kałuża H., Rytel, MInnowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczych 

z gminy Mokobody, Roczniki Naukowe Seria, t. XII, z. 5, s. 68–69, 2010. 
4 Maziarz C., Andragogika rolnicza, PWN, Warszawa 1977. 
5 Maziarz C., Andragogika rolnicza, op. cit., s. 165, 1977. 
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Wraz z rosnącym popytem na ekologiczne produkty, co przede wszystkim 

związane jest ze zmianą stylu życia, turyści również oczekują od gospodarstw 

agroturystycznych ekologicznych innowacji, zgodnych z zrównoważonym roz-

wojem. 

Ekoinnowacja to innowacja, która poprawia efektywność wykorzystania 

zasobów naturalnych w gospodarce, zmniejsza negatywny wpływ działalności 

człowieka na środowisko lub wzmacnia odporność gospodarki na presje środo-

wiskowe
6
. Ekoinnowacje przynoszą korzyści nie tylko gospodarstwu i turyście, 

jednocześnie nie oddziałując negatywnie na środowisko naturalne. 

W krajach Unii Europejskiej stopień korzystania z wypoczynku na obsza-

rach wiejskich uzależniony jest od zamożności danego społeczeństwa. Im społe-

czeństwo zamożniejsze, tym chętniej korzysta z tej formy wypoczynku. Bardzo 

popularny jest w tych krajach model rolnictwa, w którym zarówno się oferuje 

wytwarzaną żywność, jak również świadczy usługi publiczne tzw. środowisko-

we i krajobrazowe
7
.  

Na rynku agroturystycznym innowacyjność ma zróżnicowany i niejedno-

rodny charakter. Jednym z nich są przedsięwzięcia z zakresu agro-ekoturystyki. 

Wymagają one  zapewnienia usług o najwyższej jakości oraz bogatej oferty skie-

rowanej do zróżnicowanej grupy odbiorców. Celem opracowania jest ukazanie 

innowacyjnego podejścia do produktu agroturystycznego na przykładzie gospo-

darstwa agroturystycznego zlokalizowanego na Podlasiu. 

1. Charakterystyka regionu i gospodarstwa agro-ekoturystycznego 

Gospodarstwo Agroturystyczne Ziołowy Zakątek położone jest 70 km od 

Puszczy Białowieskiej w miejscowości Koryciny na Wysoczyźnie Drohickiej. 

Gospodarstwo oferuje przede wszystkim wytchnienie wśród podlaskiej natury. 

Ośrodek zapewnia 120 miejsc noclegowych w tradycyjnych, staropolskich cha-

tach, które zostały pozyskane wraz z wyposażeniem z okolicznych miejscowo-

ści. Gospodarstwo umożliwia pobyt gościom wraz z towarzyszącym im zwierzę-

tom. Posiłki w gospodarstwie przygotowywane są z produktów ekologicznych 

pochodzących głównie z własnych upraw. Miejsce słynie w okolicy z jedynej 

w swoim rodzaju zupy pokrzywowej. W gospodarstwie hodowane są zwierzęta 

dla potrzeb gospodarstwa, jak również produkcja piwa i ciastek żołędziowych. 

Integralną częścią gospodarstwa agroturystycznego Ziołowy Zakątek jest Podla-

                                                
6 A. Szpor, A., Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości 

wsparcia, Warszawa 2012. 
7 Tatka M., Rolnictwo w Unii Europejskiej – problemy objęcia polskiego rolnictwa Wspólną 

Polityką Rolną, KCDRRi OW Oddział w Poznaniu, Poznań 2002. 
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ski Ogród Botaniczny. Ogród prezentuje ponad 900 gatunków roślin leczniczych 

i aromatycznych co stanowi największą w Polsce kolekcję tych roślin. Na tere-

nie gospodarstwa prowadzone są warsztaty zielarskie z zakresu wykorzystania 

roślin i runa leśnego. Ośrodek umożliwia również zakup sadzonek ziół, jak 

i przypraw ekologicznych produkowanych w gospodarstwie. Omawiane gospo-

darstwo to magiczne miejsce tworzone przez ludzi z pasją. Ostoja wiejskiego 

życia z tradycjami i miejscową kulturą. 

Przy gospodarstwie działa zakład produkcyjny „Dary Natury”, w którym 

wytwarzane są mieszanki ziół, przyprawy, oleje oraz wiele innych produktów 

ekologicznych. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań pozwala na podniesie-

nie jakości i konkurencyjności produktu agroturystycznego. Strategia zrówno-

ważonego zarządzania bogactwem naturalnym odegrała kluczową rolę jaką 

spełnia gospodarstwo agroturystyczne w rozwiązywaniu problemu zatrudnienia 

na terenach wiejskich. Dzięki wiedzy ta gałąź rolnictwa zdobyła przewagę kon-

kurencyjną. Coraz większa wiedza ekologiczna oraz idący za nią trend skłania 

turystów do korzystania z tej formy wypoczynku  

2. Kluczowe produkty turystyczne gospodarstwa 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” poza ofertą noclegową 

posiada również bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Korzystają z niej turyści in-

dywidualni jak i zorganizowane grupy.  

W Podlaskim Ogrodzie Botanicznym, prócz poznania roślin można uzy-

skać informacje o ziołach zasłyszanych z gawęd starszych ludzi przez właścicie-

la w dzieciństwie, które rozwinęły w nim pasję do ziół. Na terenie ośrodka pro-

wadzona jest sprzedaż ziół, przypraw, olei czy esencji do nalewek. Osoby za-

trudnione udzielają pomocy w wyborze odpowiednich produktów. Owe miejsce 

zwane jest Kącikiem Zielarza, gdzie znajduje się pomieszczenie z księgozbio-

rem właściciela. Kameralność miejsca pozwala na chwilę odpoczynku i literatu-

rę o ziołach, ekologii, jak również o agrotechnice i ekonomii.  

Jedną z głównych atrakcji zapewnianych przez gospodarstwo jest zwiedza-

nie zakładu produkcyjnego „Dary Natury”. Zaobserwować tam można proces 

produkcyjny mieszanek ziół, herbat i olei. 

Turyści mogą również obserwować dziką przyrodę. Gospodarstwo oferuje 

przejażdżkę „Żelaźniakiem” po leśnych duktach. Podróż furmanką po okolicz-

nych lasach jest interesującą przygodą dla dzieci jak i wspomnieniem z dzieciń-

stwa dorosłym wczasowiczom. 
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Gospodarstwo jest otwarte na sugestie gości. Dostosowuje swoją ofertę do 

poszczególnych grup jak i do pory roku. Na terenie gospodarstwa dla gości ist-

nieje możliwość korzystania z sauny, która jest opalana drewnem, jak i atrakcje 

sezonowe np. jak jazdę konną czy kulig, ognisko i grill. 

Ośrodek w wyniku współpracy z gminą stworzył ścieżkę rowerową, po-

zwalając odkryć uroki podlaskiej natury. Gmina również wspiera działania pro-

mocyjne regionu np. prowadzone na targach przez „Ziołowy Zakątek”.  

 

3. Edukacja dla ekologii 

Od maja 2012 roku na terenie gospodarstwa działa Ośrodek Edukacji Przy-

rodniczej Ziołowego Zakątka. Zadaniem ośrodka jest przekazanie wiedzy z za-

kresu bogactwa przyrodniczego okolicznego terenu, tradycji zielarskiej oraz 

zrównoważonego rozwoju, a także z  ochrony środowiska, ekologii oraz anato-

mii i fizjologii roślin.  

Ośrodek edukacyjny dysponuje Ogrodem Botanicznym, gospodarstwem 

ekologicznym oraz laboratorium wyposażonym w nowoczesny sprzęt. Na warsz-

tatach edukacyjnych mierzona jest zawartość olejków eterycznych w roślinie, 

sprawdzane pH substancji czy też za pomocą mikroskopu stereoskopowego ob-

serwacje małych owadów w trój wymiarze przez uczestników.   

Kształceniowa funkcja turystyki może więc być pełniona zarówno w sensie 

poznawczym, jak i praktycznym. Turysta bowiem, zdobywając orientację 

w otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, przy-

swaja sobie również pewne umiejętności oraz nawyki, które może spożytkować 

praktycznie
8
. Rocznie miejsce to odwiedza ponad cztery tysiące osób w grupach 

zorganizowanych. Największą grupę stanowią dzieci  szkół podstawowych 

Chętnie odwiedzają ogród również wycieczki z przedszkoli, jak i uczestnicy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (rysunek1). 

                                                
8 Gaworecki W. Turystyka, PWE, Warszawa 2003. 
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Rysunek 1. Procentowy udział grup zorganizowanych odwiedzających „Ziołowy Zaką-

tek” od stycznia do października 2014 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez gospodarstwo. 

„Ziołowy Zakątek” jest idealnym miejscem na rozwój sensoryczny u osób 

niepełnosprawnych. W 2014 roku odwiedziło ośrodek 127 osób z różnym stop-

niem niepełnosprawności. W szczególności osoby niewidome mogą w Ogrodzie 

Botanicznym rozwijać zmysł węchu i dotyku. Z takiej terapii skorzystało w tym 

roku 50 osób z Łomżyńskiego Polskiego Związku Niewidomych. Wycieczki 

w zorganizowanych grupach przyjeżdżają głównie z województwa podlaskiego 

i sąsiadujących, mazowieckiego i lubelskiego.  

Gospodarstwo w Korycinach odwiedzane jest cały rok przez osoby indywi-

dualne. Jednak grupy zorganizowane odwiedzają gospodarstwo najczęściej 

w maju, czerwcu oraz wrześniu (rysunek 2). Związane jest to z główną grupą 

docelową jaką są uczniowie szkół podstawowych jak również z cyklem wzrostu 

roślin. Uczniowie zaobserwować wówczas mogą wielowarstwową budowę lasu, 

mrowiska, chronione i dziko rosnące rośliny jadalne czy mechanizmy obronne 

roślin pod mikroskopem stereoskopowym, co niemożliwe byłoby to w okresie 

zimowym. 

Przy zwiedzaniu firmy „Dary Natury” turyści mogą podejrzeć nie tylko 

cykl produkcyjny mieszanek, ale i jakość poszczególnych substytutów. Więk-

szość produktów posiada certyfikat ekologiczny. Surowce używane w produkcji 

pochodzą z terenu Nadleśnictwa Rudka, obszarów certyfikowanych i gospo-

darstw ekologicznych. Obszar nadleśnictwa został objęty certyfikatem ekolo-
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gicznym, który stanowi kilkanaście tysięcy hektarów. Rośliny pozyskiwane są 

z natury przez około 300 zielarzy dla potrzeb firmy przy czym nie ma ujemnego 

wpływu na otaczające środowisko. Osobom zwiedzającym przekazywana jest 

wiedza na temat gwarancji jaką daje certyfikat, jak również warunkach jakie 

musi spełniać produkt, aby go otrzymać. Dowiadują się również o roślinach za-

grożonych wyginięciem.  

 

Rysunek 2. Ilość osób z grup zorganizowanych odwiedzających gospodarstwo od 
stycznia do października 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez gospodarstwo. 

Firma „Dary Natury” zajmuje się nie tylko propagowaniem wiedzy zielar-

skiej, zachowując wiedzę o tradycji i zwyczajach tej dziedziny, ale również pro-

wadzi prace wdrożeniowe, przy realizacji których współpracuje ze Szkołą 

Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Podlaski Ogród Botaniczny 

stanowi część badawczo-eksperymentalną prowadzoną przy współpracy z Za-

kładem Roślin Leczniczych SGGW. Między innymi prowadzone są prace nad 

występującą tylko na terenie województwa podlaskiego, a zarazem będącym na 

wyginięciu gatunkiem trawy żubrówki-turówki leśnej (Hierochlore australis). 

Gospodarstwo agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” jest wzorcowym przy-

kładem innowacyjnych zastosowań. Gospodarstwo nie tylko opiera się na wie-

dzy i informacji, jak również jest pośrednikiem w łańcuchu między wiedzą 

a turystą. 
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Podsumowanie 

Gospodarstwo agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” oferuje innowacyjne pro-

dukty turystyczne. Wdrażane innowacje mają charakter produktowy, a ich forma 

uzależniona jest od docelowego segmentu, do którego jest adresowana oferta agrotu-

rystyczna. Innowacyjnymi produktami oferowanym w badanym gospodarstwie są 

oryginalne usługi np. warsztaty zielarskie, jak również pogadanki na temat ekologii 

i otaczającej przyrody. Gospodarstwo nie tylko opiera się na wiedzy i informacji, jak 

również jest pośrednikiem w łańcuchu między wiedzą a turystą.  

Gospodarstwo realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju. W realizacji są 

kolejne projekty: produkcja ekologicznych przetworów i dodatków ziołowych do 

pasz. Dzięki pomysłowości twórcy „Ziołowego Zakątka” wiele gospodarstw 

w powiecie siemiatyckim i sąsiadujące, zainteresowało się produkcją ekologiczną 

i współpracują z firmą „Dary Natury”.  
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Herbal Agro-ecotourism as an example of a brand-tourism product in Poland 
Summary 

The purpose of the elaboration is an attempt at presenting an innovative approach 

to an agrotourism product. The analysis is based on data collected from an agro-

ecotouristic farm located in the region of Podlasie. Herbal agro-ecotourism is recognized 

as an important productive and service enterprise with a consistently high employment 

rate. The situation is conductive to a coordinated development of the region. It also pro-

vides the opportunity) for local farms to develop and cooperate with each other. The 

educational purpose of agro-tourism is also defined, showing that - thanks to an immedi-

ate contact with natural environment and country life – a tourist is able to verify his/her 

theoretical knowledge acquired from books and television. 
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Wprowadzenie 

 dążeniu do zdefiniowania roli Euroregionów w literaturze poświęco-

nej zagadnieniom turystyki napotykamy szereg utrudnień koncepcyj-

no-pojęciowych, których rezultatem jest brak jednoznacznej widoczności 

i weryfikacji strategii koopetycji
1
. Jak wskazuje analiza dostępnego piśmien-

nictwa opisującego problematykę ekoturystyki, odrębnie podkreśla się i defi-

niuję istotę konkurencji oraz współpracy, nie dostrzegając istotny wzajemnej 

korelacji tych zjawisk gospodarczych w tym sektorze usług
2
. 

Obecnie nasilające się procesy konkurencyjności stawiają przed szeroko 

definiowanym sektorem ekoturystycznym wyzwanie znalezienia rozwiązań 

warunkujących osiągniecie sukcesów na współczesnym konkurencyjnym 

rynku usług, co znajduje swój wyraz w ciągłym dążeniu do wypracowania 

nowoczesnych koncepcji zachowań uczestników tego rynku
3
. 

Ponadto wnikliwa obserwacja funkcjonowania Euroregionów oraz eks-

ploracja dostępnych danych wskazuje, że w celu wielopłaszczyznowej oceny 

realizacji przedsięwzięć i inicjatyw gospodarczych, w tym sektorze rynku, 

                                                
1 W literaturze z zakresu nauk ekonomicznych termin ten oznacza jednoczesną współpra-

cę i konkurencję między rywalizującymi ze sobą przedsiębiorcami. 
2 Materiały wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia, NFZ Warszawa 2014, s. 15. 
3 G. Gołembski, Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym, w: Kompendium wiedzy o tury-

styce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s 49. 
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coraz to większego znaczenia nabiera zjawisko jednoczesnej współpracy 

i rywalizacji. 

Proces postępującej konkurencji i poszerzającej się integracji podmio-

tów gospodarczych z organizacjami funkcjonującymi w otoczeniu rynkowym 

skutkuje wzrastającą liczbą oczekujących na informację o charakterze inter-

dyscyplinarnym i wielowymiarowym, a tymi oczekującymi są wszyscy 

uczestnicy szeroko definiowanego rynku usług ekoturystycznych w Eurore-

gionie i poza nim.  

Na tym etapie rozważań należy wspomnieć, że informacje dotyczące 

uczestników tego rynku i jego otoczenia obejmują kilka zasadniczych po-

ziomów obszarów badań, które obcojęzyczna literatura przedmiotu identyf i-

kuje w skali mikro i mezo
4
. 

 Przedstawione podejście stało się podstawą przyjęcia warunków brze-

gowych i metodyki postępowania nakierowanej na próbę zwymiarowania 

wpływu zjawiska koopetycji na rozwój ekoturystyki poprzez: 

 analizę konkurencyjności oferowanych usług ekoturystycznych w Eu-

roregionie Pomerania,  

 ocenę strategii koopetycji na rynku usług ekoturystycznych badanego 

Euroregionu. 

Resumując na podstawie pogłębionej analizy literatury oraz rozpoznania 

praktycznych aspektów przedmiotowej problematyki, autorzy przyjęli nastę-

pującą hipotezę badawczą: „zjawisko koopetycji w sektorze usług ekotury-

stycznych prowadzi do wzrostu znaczenia współpracy przy jednoczesnym 

wzroście konkurencyjności i osiągnięcia efektów ekonomicznych”. Nato-

miast za główny cel niniejszej artykułu przyjęto ocenę strategii koopetycji 

w aspekcie rozwoju ekoturystyki na przykładzie euroregionu Pomerania. 

                                                
4 W tym ujęciu cenna jest opinia J. Ellisa i D. Williamsa, iż informacje dotyczące przed-

siębiorstwa i jego otoczenia przyjmują następujące poziomy: 
– poziom MIKRO – to: a) oceny kierunku strategicznego przedsiębiorstwa (ocena i iden-

tyfikacja strategii firmy, ocena zasobów kierowniczych, ocena pozycji rynkowej produktów), 
b) ocena pozycji na rynku kapitałowym (orientacja o pozycji podmiotu na rynku kapitałowym), 
c) analiza finansowa jako metoda oceny (ocena bieżących i przyszłych efektów przyjętej strate-
gii, efektywności sprzedaży, rentowności podmiotu itd.), 

– poziom MEZO (sektor) – to: a) oceny kierunku strategicznego (analiza sił konkurencji, 

określenie mocnych stron i strategii konkurencji, przegląd kluczowych czynników i prawdopo-
dobnego modelu rozwoju sektora), b) oceny pozycji na rynku kapitałowym (ocena przedsiębior-
stwa w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami tegoż sektora, przegląd sektora na tle całego 
rynku), c) analiza sprawozdań finansowych (dokonanie porównań z innymi przedsiębiorstwami 
działającymi na tych samych lub podobnych rynkach produktów.  
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1. Istota, cele i zadania Euroregionu Pomerania 

Na samym wstępie w celu identyfikowania obszaru badawczego należy 

pokrótce przybliżyć istotę i koncepcję Euroregionów, co w konsekwencji po-

zwoli na zrozumienie istoty i znaczenia podjętej problematyki badawczej przez 

autorów artykułu
5
. 

Idea współpracy lokalnych i regionalnych społeczności w różnych dzie-

dzinach życia, wykraczających poza granice państwowe, zrodziła się w  Euro-

pie Zachodniej w latach pięćdziesiątych XX wieku. Pionierami tej myśli były 

regiony z pogranicza norwesko-szwedzko-fińskiego, holendersko-niemieckiego 

oraz niemiecko-francuskiego. W pozostałych krajach zachodnioeuropejskich, 

takich jak Hiszpania, Portugalia i Grecja, współpraca transgraniczna zaczęła 

się znacznie później, bo dopiero w latach 80-tych. Umożliwiły ją dokonane 

przemiany polityczne i rozwój demokracji. Podobny proces miał miejsce 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce po 1989 roku. 

Najważniejszym celem współpracy transgranicznej było zniesienie barier, 

wynikających z istnienia granic państwowych oraz tła historycznego i poli-

tycznego państw europejskich. Działalność gospodarcza, handel oraz ludność 

toczyły się równolegle do granic. Granice naturalne, takie jak rzeki, jeziora, 

morza i góry potęgowały jeszcze dodatkowo znaczenie granicy jako zapory. 

Ideologie polityczne oraz ambicje rządzących, powoli przekształcały  granice 

państwowe w nieprzepuszczalne strefy nadgraniczne.  

Współpraca transgraniczna stała się szczególną formą współpracy Euro-

regionalnej, w której biorą udział wspólnoty lokalne i regionalne. Współpraca 

regionalna wyróżnia się wysokim stopniem instytucjonalizacji struktur współ-

działania ponadgranicznego. Współpraca transgraniczna zaczyna mieć charak-

ter Euroregionalny, w chwili wprowadzenia stałych form współdziałania, na 

przykład poprzez tworzenie stowarzyszeń (związków celowych), rad, sekreta-

riatów, grup roboczych, komitetów zarządzających itp., a także licznych po-

wiązań z wyspecjalizowanymi krajowymi i międzynarodowymi organami ko-

ordynacji współpracy transgranicznej
6
. 

                                                
5 Problematyka Euroregionów w dostępnej literaturze przedmiotu odnosi się do w głów-

nej mierze do rozważań społeczno-gospodarczych, rzadziej natomiast to problemów poszcze-
gólnych sektorów gospodarki.  

6 Materiały wewnętrzne Euroregionu Pomerania, Urząd Marszałkowski Szczecin 2014. 
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Korzenie Euroregionu Pomerania
7
 sięgają 1990 roku, wraz z pomysłem 

utworzenia związku samorządowego, który miał za zadanie realizację współ-

pracy ponadgranicznej. W skład jego miały wchodzić samorządy terytorialne 

Pomorza Zachodniego oraz samorządy przygraniczne obszarów państw sąsia-

dujących. Euroregion Pomerania jest najmłodszym na granicy Zachodniej Pol-

ski. Jego powstanie wiązało się z trudnym okresem politycznym i historycz-

nym, dlatego też utworzenie jego trwało bardzo długo. Trwająca wiele lat dys-

kusja czy powstanie Euroregionu Pomerania jest potrzebne w końcu zakończy-

ła się sukcesem.  

Podsumowując rozważania w tej materii współpraca euroregionalna od-

bywa się także w ramach  szeroko definiowanej ekoturystyki
8
. Termin ten 

nie ma charakteru oficjalnego, nie występuje w oficjalnych dokumentach 

Unii Europejskiej i w większości umów międzypaństwowych odnoszących 

się do regionów prowadzących współpracę ponadgraniczną w sektorze sze-

roko definiowanego rynku tych właśnie usług. Jest to raczej określenie po-

toczne, lecz mocno już ugruntowane massmediach oraz występujące coraz 

częściej w różnych oficjalnych dokumentach regionalnych i lokalnych zwią-

zanych z formalizacją współpracy transgranicznej, zwłaszcza w odniesieniu 

do szeroko definiowanych usług turystycznych regionu Województwa Za-

chodniopomorskiego. 

2. Analiza i ocena konkurencyjności oferowanych usług ekoturystycz-

nych w Euroregionie – istota koopetycji 

Na samym wstępie rozważań opierając się na wnikliwej obserwacji zja-
wiska koopetycji w odniesieniu do ekoturystyki w Euroregionie Pomerania 

założono, że: 

                                                
7 Obecnie Euroregion Pomerania tworzą regiony przygraniczne dwóch państw: Republiki 

Federalnej Niemiec oraz Rzeczypospolitej Polskiej.W skład strony niemieckiej wchodzą cztery 
powiaty przygraniczne i dwa miasta wydzielone Meklemburgii Pomorza Przedniego (Rügen, 
Nordvorpommern, Ostvorpommern, Uecker Randow, Stralsund i Greifswald) oraz dwa powiaty 
Brandenburgii (Uckermark i Barnim) – wszystkie zrzeszone w Związku Komunalnym Europa-
region Pomerania. Stronę polską tworzy Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
(większość gmin zachodniopomorskich). 

8 Ekoturystyka jest podzbiorem turystyki zrównoważonej i koncentruje się w obrębie ekolo-
gii. Zgodnie z definicją podaną przez Międzynarodowe Towarzystwo ds. Ekoturystyki (Interna-
tional Ecotourism Society), ekoturystyka to odpowiedzialne podróżowanie do obszarów przy-
rodniczych, przyczyniające się do ochrony środowiska i poprawy standardu życia społeczności 
lokalnej. 
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 w dostępnym piśmiennictwie odnoszącym się do problematyki szeroko 

definiowanej ekoturystyki występuje jednomyślność, że badania ankie-

towe umożliwiają zarówno ocenę jak i analizę zjawisk odnoszących się 

do konkurencyjności i współpracy w tym sektorze usług
9
. Na uwagę za-

sługuję fakt, że w obcojęzycznej literaturze przedmiotu szczegółowo 

i gruntownie omówiono zarówno uwarunkowania, zastosowane metody 

jak i przykłady takich badań odnoszących się do poszczególnych Euro-

regionów Unii Europejskiej
10

,  

 zidentyfikowane procesy narastającej wielosegmentowej konkurencji 

oraz współpracy spowodowały, że następuje konieczność zbadania 

wpływu strategii koopetycji na ten konkretny sektor usług. Autorzy nie 

popełnią błędu myślowego, jeśli przyjmą następujące założenie: skoro 

posługując się przyjętą metodą badawczą oceniono i identyfikowano 

wypływ strategii koopetycji w poszczególnych krajach Wspólnoty, moż-

na zatem zastosować tożsame narzędzie badawcze w celu oceny proce-

sów koopetycji w odniesieniu do rynku usług ekoturystycznych eurore-

gionu Pomerania. Założono, iż badania ankietowe wybranych podmio-

tów mogą być pomocne także, jako narzędzie oceny konkurencyjności 

usług ekoturystycznych, a co za tym idzie posłużyć mogą do weryfikacji 

zastosowanych metod, technik oraz strategii zarządzania w/w podmio-

tach prowadzących działalność gospodarczą w tym wyselekcjonowanym 

sektorze rynku, 

 dla potrzeb oceny strategii koopetycji w odniesieniu do Euroregionu 

Pomerania znaczenia nabiera czasookres przeprowadzonych badań. 

W celu zachowania poprawności logicznej i wartości metodologicznej 

badań przyjęto dwa kluczowe terminy
11

, co pozwoliło na zidentyfikowa-

nie korzystnych i niekorzystnych trendów oraz zjawisk w postaci wyni-

kowej i tabelarycznej. W celu interpretacji i oceny wyników ograniczo-

no wypowiedzi do dwóch wariantów (tak lub nie),  

                                                
9G. Gołembski, Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym, w: Kompendium wiedzy o tury-

styce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 20. 
10 TRAM, Medical tourism: a global analysis, A Report by Tourism Research and Mar-

keting (TRAM), ATLAS 2006, s.40. 
11 Pierwszy etap autorskich badań ankietowych dotyczył okresu, gdy Euroregion Pomera-

nia obejmował  trzy państwa tj. Republika Federalnych Niemiec, Rzeczypospolita Polska oraz 
Królestwo Szwecji i były to lata od 2012 do  roku 2013. Natomiast drugi etap badań został 
przeprowadzony w latach od, 2013 do 2014, czyli gdy w skład euroregionu przygranicznego 
wchodziły dwa państwa: Republika Federalnej Niemiec oraz Rzeczypospolitej Polskiej. 
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 autorskie badania ankietowe zostały przeprowadzone pośród podmiotów 

prowadzących swoją działalność w obszarze Euroregionu Pomerania
12

.  

Z punktu widzenia poprawności eksploracji oraz możliwości uchwycenia 

potrzebnych danych badania ankietowe dotyczyły trzech parametrów: 

 konkurencyjności oferowanej usługi w stosunku do innych, 

 wzajemnej współpracy, 

 osiągnięcia ewentualnych korzyści ekonomicznych.  

Pierwszy etap badań obejmował analizę dziewięćdziesięciu wcześniej 

wyselekcjonowanych podmiotów mających w ofercie usługi ekoturystyczne 

z obszaru Euroregionu Pomerania, w tym zastrzeżeniem, że okres badań 

obejmował trzy państwa tj. Republika Federalnych Niemiec, Rzeczypospolitą 

Polską oraz Królestwo Szwecji. Osiągnięte wyniki badań zaprezentowano 

w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wyniki zbiorcze dotyczące oceny zjawiska koopetycji w Euroregionie Pomerania  

w latach 2012–2013 

 
Rzeczypospolita 

 Polska 

Republika  

Federalnych Niemiec 

Królestwo 

Szwecji 

Konkurencyjność TAK TAK TAK 

Współpraca NIE NIE NIE 

Ew. korzyści ekonomiczne NIE NIE NIE 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych w podmiotach 

gospodarczych prowadzących swoją działalność w zakresie ekoturystyki na 

obszarze Euroregionu Pomerania w okresie gdy do jego struktur należały trzy 

państwa wskazuje, że dla każdego uczestnika rynku usług ekoturystycznych 

priorytet stanowiła konkurencyjność oferty usługowej. Natomiast parametry 

dotyczące, współpracy oraz możliwości osiągnięcia wzajemnych zysków 

ekonomicznych, były przez uczestników badanego Euroregionu zmarginali-

zowane.  

                                                
12 Próba badawcza obejmowała po 30 podmiotów gospodarczych prowadzących swoją 

działalność na szeroko definiowanym sektorze ekoturystycznym z każdego Państwa. Podmioty 
gospodarcze zgodziły się wypełnić ankietę dobrowolnie w celu oceny konkurencyjności ofero-
wanych przez usług. 
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Zdaniem autorów wpływ na taki stan rzeczy miała skala ówczesnego popy-

tu rynkowego oraz chęć zaprezentowania potencjalnemu nabywcy usługi ekotu-

rystycznej swojej przewagi konkurencyjnej nad ofertą pozostałych usługodaw-

ców z tego samego sektora rynkowego w analizowanym Euroregionie.  

W drugim etapie badań ponownie analizie poddano dziewięćdziesiąt wyse-

lekcjonowanych podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność 

gospodarczą w sektorze usług ekoturystycznych. Z tym zastrzeżeniem, że Euro-

region Pomerania tworzyły jednak regiony przygraniczne tylko dwóch państw: 

Republiki Federalnej Niemiec oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań 

ankietowych przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Wyniki zbiorcze dotyczące oceny zjawiska koopetycji w Euroregionie Pomerania  

w latach 2013–2014 

 Rzeczypospolita  

Polska 

Republika  

Federalnych Niemiec 

Królestwo  

Szwecji 

Konkurencyjność TAK TAK NIE 

Współpraca TAK TAK NIE 

Ew. korzyści  ekonomiczne TAK TAK NIE 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza dostępnych danych wskazuje jednoznacznie, że podmioty gospo-

darcze prowadzące swoją działalność w sektorze usług ekoturystycznych 

przywiązują większą wagę do współpracy w celu osiągnięcia ewentualnych 

korzyści ekonomicznych. Można z tego wnioskować, iż zawężenie Euroregio-

nu tylko do dwóch obszarów granicznych, doprowadziło do zmiany strategii 

działania w odniesieniu do rynku usług ekoturystycznych Regionu Pomerania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż zestawienie całościowe wyników obrazuje 

przewagę konkurencyjności ofert regionu Pomerania w stosunku do oferty 

ekoturystycznej podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność 

w Królestwie Szwecji. Bez wątpienia wpływ na taki stan rzeczy ma opisywane 

przez autorów zjawisko koopetycji w tym sektorze usług.  
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Podsumowanie 

Euroregion Pomerania jest regionem granicznym, który ze względu na 

swoje położenie geograficzne i turystyczne – obecnej sytuacji zyskuje szcze-

gólne znaczenie gospodarcze
13

. Choć idea jego powołania pojawiła się już na 

początku 1992 r. jako odpowiedź na wysuniętą w 1991 r. przez stronę nie-

miecką koncepcję tzw. Regionu Odry, określoną później jako Plan Stolpego. 

Alternatywna propozycja strony polskiej sformułowana została wiosną 

1992 r. przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie i uściślona w uchwale Sejmi-

ku Samorządowego Gmin Województwa Szczecińskiego z września  tego 

samego roku. 

W latach 1992–1995 prowadzone były rozmowy dwustronne, z udzia-

łem gmin polskich i niemieckich, oraz czterostronne, z przedstawicielami 

gmin szwedzkich i duńskich w charakterze obserwatorów. Strona szwedzka 

i duńska nie przedstawiały jednak bliżej sprecyzowanych interesów i celów, 

poza związanymi z rybołówstwem i turystyką.   

Obserwacje rynku i dostępne analizy wskazują jednoznacznie,  że rola 

szeroko definiowanej ekoturystyki w odniesieniu do euroregionów, a szcze-

gólności Euroregionu Pomerania jest coraz to bardziej znacząca. Wpływ na 

taki stan rzeczy bez wątpienia ma sytuacja gospodarczo-społeczna naszego 

regionu oraz położenie geograficzne województwa zachodniopomorskiego. 

Ekoturystyka to sektor gospodarki, który w dobie spowolnienia gospo-

darczego nasilających się procesów konkurencyjności wewnątrzgałęziowej 

stawia przed podmiotami wyzwania zmuszające do znalezienia rozwiązań 

warunkujących osiągniecie sukcesu na rynku tego typu usług, co znajduje 

swój wyraz w przygotowaniu niepowtarzalnych, koncepcji, zmian czy też 

trendów wpływających na polepszenie swojej pozycji rynkowej a takim wła-

śnie trendem zdaje się być strategia koopetycji.  

Podsumowując jak wykazały autorskie badania ankietowe zjawisko ko-

opetycji w sektorze usług ekoturystycznych prowadzi do wzrostu znaczenia 

współpracy przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności i poprawie efek-

tów ekonomicznych, co stwarza podstawy do dalszych analiz i badań w celu 

określenia pożądanych perspektywicznych kierunków zmian nie tylko 

                                                
13 Euroregion Pomerania rozciąga się na powierzchni ok. 41 tys. km2 i jest zamieszkiwany 

przez ponad 3,4 mln mieszkańców. 
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w systemach zarządzania, ale także wskazania nowych kierunków współpra-

cy euroregionów. Poprawność zaproponowanych założeń z pewnością 

w ciągu kilku lat zweryfikuje rynek, co pozwoli z pewnością na dalszą ocenę 

wpływu zjawiska koopetycji na Euroregion Pomerania w odniesieniu do ryn-

ku usług ekoturystycznych. 

Resumując podjęta przez autorów próba oceny zjawiska koopetycji 

w aspekcie rozwoju ekoturystyki (studium przypadku Euroregion Pomerania 

nie wyczerpuje w pełni istoty zagadnienia, a stanowi jedynie próbę zasygna-

lizowania złożoności badanej problematyki dotyczącej wpływu zjawiska ko-

opetycji an rynek usług ekoturystycznych euroregionów Polski i Unii Euro-

pejskiej. 
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Coopetition strategy in terms ecotourism development  

(case study – Pomerania Euroregion) 

Summary 

In this paper the problem of the phenomenon of coopetition signaled for the 

development of eco-tourism on the example of the Euroregion of West Pomeranian 

Province. 

In order to identify cross-correlation were used in the research survey results 

on the impact of the phenomenon on the attractiveness of ecotourism coopetition 

Euroregion. The intention of this article is to signal the formal limitations of existing 

and prospective directions of the desired changes, which in the future may lead to 

improved cooperation and competitiveness of businesses that operate in the broadly 

defined euroregional ecotourism. 

Translated by: Wojciech Lewicki 
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MAŁGORZATA BLASZKE, TEODOR SKOTARCZAK 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego 
miasta Szczecin 

Wprowadzenie 

otencjał turystyczny podobnie jak sama turystyka jest kategorią szczególną. 

Może być analizowany z punktu widzenia nauk geograficznych, społecz-

nych, a w szczególności ekonomicznych. Z uwagi na dynamikę zmian za-

chodzących po stronie popytu turystycznego, zmianie ulega również postrzega-

nie potencjału turystycznego poszczególnych regionów. Samo słowo potencjał 

oznacza „zasób, możliwości, moce, zdolności wytwórcze tkwiące w czymś lub 

sprawność, wydajność, możliwości zwłaszcza państwa w jakiejś dziedzinie np. 

gospodarczej, wojskowej”
1
. W przypadku potencjału turystycznego w literaturze 

nie łatwo jest znaleźć jasną i przejrzystą definicję tego pojęcia. Według najszer-

szej znaczeniowo definicji potencjał turystyczny tworzą „wszystkie elementy 

środowiska geograficznego i zachowania człowieka, które mogą być wykorzy-

stywane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką, czyli wszel-

kie zasoby naturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określo-

nym terenie”
2
. Analizując przytoczoną definicję można stwierdzić, iż do poten-

cjału gospodarczego można zaliczyć wiele czynników, takich jak między innymi 

turystyczne walory naturalne i antropogeniczne, bazę komunikacyjną, bazę ga-

stronomiczną, a także bazę noclegową, w tym hotelową. 

                                                
1 P. Gabryjończyk, Potencjał turystyczny szlaku Polskich Zamków Gotyckich w wojewódz-

twie pomorskim – próba pomiaru i analizy, w: Potencjał turystyczny regionów, red. A. Balińska, 
Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2009, s. 9. 

2 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Wydawnictwo PWE, War-
szawa 2005, s. 51. 
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Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie struktury bazy hotelowej 

w Szczecinie w odniesieniu do całego województwa zachodniopomorskiego 

z podziałem na powszechnie obowiązujące standardy kategoryzacji. 

1. Hotele jako element bazy noclegowej 

Hotelarstwo jest rodzajem usługowej działalności gospodarczej, mającej na 

celu „zaspokajanie potrzeby wypoczynku, wyżywienia, noclegu, higieny, opieki 

nad zdrowiem i mieniem, rozrywek kulturalnych oraz łączności z otoczeniem”
3
. 

Z pojęciem hotelarstwa nierozerwalnie złączony jest termin baza noclegowa, 

która stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch tury-

styczny. Według Światowej Organizacji Turystyki bazę noclegową stanowią 

„obiekty noclegowe, które oferują podróżnemu nocleg w pokoju lub innym po-

mieszczeniu, przy czym liczba określonych miejsc musi być większa niż pewne 

określone minimum, wszystkie miejsca w obiekcie muszą podlegać jednolitemu 

zarządowi na zasadach komercyjnych, nawet jeśli nie ma on charakteru komer-

cyjnego”
4
. W skład bazy noclegowej, której najbardziej rozbudowany system 

klasyfikacji podaje statystyka publiczna
5
 wchodzą następujące obiekty: 

– hotele i inne obiekty hotelarskie (np. hotele, motele, pensjonaty), 

– obiekty specjalistyczne (np. ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej), 

– inne obiekty zakwaterowania zbiorowego (np. kempingi, pola biwakowe, 

schroniska młodzieżowe). 

Zasadniczym elementem bazy noclegowej są hotele, które można zdefi-

niować jako „budynki mieszkalne przeznaczone i przygotowywane do czasowe-

go pobytu gości”
6
, świadczące szeroki zakres usług związanych z ich pobytem. 

W literaturze przedmiotu można się spotkać z różnymi klasyfikacjami hoteli, 

jednakże ze względu na cel niniejszego artykułu najwłaściwsza wydaje się kla-

syfikacja opracowana przez A. Kowalczyk. Wspomniana autorka dokonała po-

                                                
3 G. Konsewicz, Analiza stanu hotelarstwa w Polsce, w: Ruch Turystyczny, Materiały i do-

kumenty, Wydawnictwo SGPiS ZPiEZT, Warszawa 1961. 
4 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 14. 
5 Główny Urząd Statystyczny dzieląc obiekty noclegowe posługuje się pojęciem turystycz-

nych zakładów zamieszkania zbiorowego. 
6 C. Witkowski, Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 1998, s. 5. 
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działu hoteli ze względu na ich przeznaczenie związane z celem pobytu gościa, 

wyróżniając
7
: 

a) hotele wypoczynkowe – zlokalizowane na terenach o wysokich walorach 

turystycznych, z których korzystają przede wszystkim podróżujący w ce-

lach wypoczynkowych często z rodzinami; 

b) hotele uzdrowiskowe – zlokalizowane najczęściej w miejscowościach ce-

chujących się wysoką atrakcyjnością turystyczną, w pobliżu miejsc wy-

stępowania wód mineralnych i leczniczych, w rejonach o leczniczych wła-

ściwościach mikroklimatu, w strefach nadmorskich i uzdrowiskowych; 

c) hotele biznesowe (miejskie) – zlokalizowane w dużych i średnich mia-

stach, obiekty te charakteryzują się brakiem wyraźnej sezonowości w ska-

li całego roku, korzystają z nich głównie osoby podróżujące w celach 

służbowo-handlowych; 

d) hotele konferencyjne (kongresowe) – specjalizujące się w organizowaniu 

kongresów, konferencji, zjazdów, posiadają odpowiednio przygotowane 

sale konferencyjne, zaplecze rekreacyjno–rozrywkowe oraz gastrono-

miczne, najczęściej zlokalizowane są w dogodnych punktach komunika-

cyjnych, często w centrach miast lub w pobliżu lotnisk; 

e) hotele tranzytowe – zlokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych (au-

tostrad, dróg szybkiego ruchu) w pobliżu lotnisk, dworców kolejowych 

itp., są przygotowane do przyjmowania gości zmotoryzowanych, formą 

funkcjonalną przypominają motele; 

f) hotele – kasyna – są obiektami opierającymi swoją działalność na funk-

cjonowaniu na ich terenie kasyn, zlokalizowane głównie w miejscowo-

ściach słynących z uprawiania hazardu, w przypadku tych obiektów usługi 

noclegowe i gastronomiczne stanowią najczęściej uzupełnienie oferty ha-

zardowej; 

g) hotele apartamentowe – są obiektami stanowiącymi pośrednią formę mię-

dzy typowym hotelem a budynkiem z lokalami mieszkalnymi przezna-

czonymi pod wynajem, charakterystyczną cechą jest brak zaplecza ga-

stronomicznego oraz ograniczona liczba personelu obsługującego. 

Ponadto na atrakcyjność danego obszaru składa się nie tylko  występowa-

nie samej bazy noclegowej, ale również jej standard. 

                                                
7 A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2001, s. 71–96.  
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2. Kategoryzacja obiektów hotelarskich 

Duża konkurencja usług hotelarskich, zwiększające się oczekiwania klientów 

oraz chęć przyciągnięcia jak największej ich liczby, spowodowały, iż coraz więcej 

przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie decyduje się poddać swój obiekt 

kategoryzacji. Kategoryzacja polega na podziale obiektów danego rodzaju np. hote-

li, pensjonatów, na grupy według z góry przyjętych kryteriów, w celu określenia ich 

standardu. Standard danego obiektu hotelarskiego to zespół przyjętych norm, wzor-

ców, wymagań i cech jakościowych, wyznaczonych dla danej grupy
8
. W Polsce 

zarówno kategoryzacja obiektów, jak również ich klasyfikacja, czyli zaliczenie 

obiektu do określonego rodzaju w zależności od różnych cech np. zakresu działalno-

ści, wielkości czy wieku, podlegają uregulowaniom prawnym, zawartym w dwóch 

aktach, tj. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
9
 oraz rozpo-

rządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie 

obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelar-

skie
10

. Wobec dużej różnorodności obiektów hotelarskich i braku jednolitych kryte-

riów ich podziału umożliwiającego porównania, jedyną międzynarodową klasyfika-

cję stanowi system gwiazdkowy, uwzględniający tylko jedną cechę bazy noclegowej 

– standard obiektu
11

. Jednak nawet ta sama liczba gwiazdek przyznana obiektom 

hotelowym nie zawsze jednoznacznie odzwierciedla ich standard, jeśli obiekty znaj-

dują się w różnych krajach, gdyż nawet w Europie nie ma jednolitych wymogów 

kategoryzacyjnych, a niektóre z państw w ogóle nie kategoryzują swoich obiektów. 

Zazwyczaj normy kategoryzacyjne ustalane są na poziomie minimum, co oznacza, 

że mają w minimalnym stopniu zaspokajać potrzeby określonej grupy klientów. 

Niemniej jednak kategoria obiektu niesie za sobą pewne informacje dotyczące istot-

nych elementów usługi hotelowej, także o orientacyjnym poziomie cen w porówna-

niu z poziomem cen w hotelach wyższej lub niższej kategorii. Kategoryzacja obiek-

tu stanowi ważny element podnoszenia standardu obsługi hotelowej oraz ma duży 

wpływ na kształtowanie się oczekiwań klientów co do oferowanych usług. Stanowi 

niejako materiał służący do analizy porównawczej zawężając obszar poszukiwań do 

obiektów o interesującym standardzie.  

                                                
8 J. Raciborski, J. Sondel, K. Sondel,H. Zawistowska, Prawo turystyczne, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2001, str. 169. 
9 Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 884. 
10 Dz.U. z 2006, Nr 22, poz. 169. 
11 Z. Kruczek , Baza noclegowa, w: Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Wydaw-

nictwo Proksenia, Kraków 2001. 
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Kategoryzacja hoteli, jak już wspomniano wyżej nie jest pojęciem uniwer-

salnym i jednakowym na całym świecie. Pomiędzy poszczególnymi krajami wy-

stępują różnice w liczbie gwiazdek przyznawanych hotelom za określony standard 

(ta sama liczba gwiazdek nie zawsze odpowiada takiemu samemu standardowi 

hotelu w innym kraju na świecie). Bywa, że różnice między gwiazdkami są dość 

znaczne w danych krajach. Niektóre kraje mogą poszczycić się obiektami, które 

„wychodzą” ponad przyjętą pięciogwiazdkową skalę, np. Hotel Burj Al Arab 

w Dubaju, Hotel Emirates Palace w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

czy Hotel Ritz-Carlton Moscow w Moskwie, które oferują kilkusetmetrowe i kil-

kupiętrowe apartamenty z pozłacanymi elementami wnętrz, ze złotymi klamkami, 

płatkami złota na pożywieniu, osobistego kamerdynera i kucharza, pokojówkę 

i zespół ochroniarzy, jednakże należy liczyć się z tym, że koszt pobytu przez jedną 

dobę w apartamencie dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy euro od osoby. 

Kategorie poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich na świecie mają 

różne oznaczenia, oprócz najbardziej popularnego systemu gwiazdkowego, ist-

nieją inne alternatywne klasyfikacje m.in.: 

a) system koronowy – najpopularniejszy w Wielkiej Brytanii, podobny do 

systemu gwiazdkowego, hotele są oceniane według sześciu podstawo-

wych kryteriów, najniższa klasa przewiduje minimalną liczbę usług 

i komfortu, przy tym gwarantuje czystość pomieszczeń; 

b) system punktacji – stosowany m.in. w Indiach, w tym przypadku katego-

ria hotelu jest przyznawana na podstawie ilości zdobytych punktów za 

każde przyjęte kryterium, w ramach tego systemu 1 gwiazdka to 100 

punktów, 2 gwiazdki – 150 punktów, 3 gwiazdki – 210 punktów, 

4 gwiazdki – 260 punktów i 5 gwiazdek – 290 punktów; 

c) system literowy – stosowany do niedawna m.in. w Grecji, w ramach tego 

systemu, hotele są podzielone na kategorie: kategoria A – odpowiada 

4 gwiazdkom, B – 3 gwiazdkom, C – 2 gwiazdkom, a D i E – jednej 

gwiazdce, 5 gwiazdek odpowiada klasie – de Luxe (L). 

3. Struktura bazy hotelowej w Szczecinie w odniesieniu 

do województwa zachodniopomorskiego 

Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego i największym pol-

skim miastem położonym w sąsiedztwie trzech państw europejskich: Niemiec, Da-

nii i Szwecji. Miasto znane jest z wielu unikatowych gatunków drzew niespotyka-
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nych w innych regionach kraju oraz cennych zabytków architektury, zbudowane na 

wzór Paryża, z licznymi gwieździstymi placami. Na turystów czeka 49 obiektów 

noclegowych, dysponujących około 7 tys. miejsc, z czego około 45% znajduje się 

w 20 hotelach różnych kategorii. Z bazy noclegowej Szczecina korzysta rocznie 

ponad 310 tysięcy turystów, z czego około 40% stanowią turyści zagraniczni. 

Na szczecińskim rynku usług hotelowych istnieje 20 skategoryzowanych hote-

li, ich liczba pozostaje bez zmian od początku okresu badawczego (2011 rok). 

W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego szczecińskie hotele 

stanowią 19% ogólnej liczby w województwie. Szczegółową liczbę hoteli w woje-

wództwie zachodniopomorskim oraz w Szczecinie, z podziałem na poszczególne 

kategorie zaprezentowano odpowiednio na rysunku 1 i rysunku 2.  

 
Rysunek 1. Liczba hoteli zaszeregowanych do poszczególnych kategorii w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w latach 2010–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W przedstawionym na rysunku 1 rankingu hoteli podzielonych ze względu na 

kategorię, pierwsze miejsce zajmują hotele średniej klasy (dwu- i trzygwiazdkowe). 

W 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby nowo 

skategoryzowanych hoteli trzygwiazdkowych o 12%, natomiast liczba hoteli dwu-

gwiazdkowych waha się pomiędzy 21–22. Ciągle za mało jest hoteli luksusowych 

(cztero- i pięciogwiazdkowych). W przypadku skategoryzowanych hoteli pięcio-

gwiazdkowych ich liczba w roku 2013 zmniejszyła się. Przyczyną tego stanu rzeczy 
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był fakt utraty przez jeden z nich dwóch gwiazdek. Oba pięciogwiazdkowe hotele 

o najwyższym standardzie, położone są w Kołobrzegu (Aquarius Spa i Marine Ho-

tel), zwanym „perłą Bałtyku” – kurortu ze wspaniałymi możliwościami wypoczyn-

kowymi i uzdrowiskowymi. Liczba hoteli czterogwiazdkowych od 2012 roku pozo-

staje niezmienna (21 obiektów). Przeważająca liczba obiektów zaszeregowanych do 

tej kategorii znajduje się w miastach położonych w strefie nadmorskiej: Kołobrzegu 

(6 obiektów), Darłowie (3 obiekty), Międzyzdrojach (2 obiekty) oraz w Ustroniu 

Morskim, Mielnie, Rewalu i Świnoujściu (po 1 obiekcie). 

 
Rysunek 2. Liczba hoteli zaszeregowanych do poszczególnych kategorii w Szczecinie 

w latach 2010–2014 

Źródło opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W Szczecinie liczba hoteli luksusowych (czterogwiazdkowych) pozostaje 

niezmienna od 2010 roku, jest to pięć obiektów (Radisson Blu Hotel, Park Hotel 

Business & Pleasure, Hotel Atrium, Silver Hotel & Gokart Center oraz Novotel 

Szczecin). W rankingu powiatów pod względem liczby hoteli czterogwiazdko-

wych miasto powiatowe Szczecin plasuje się na drugim miejscu, zaraz po po-

wiecie kołobrzeskim. Szczecińskie hotele czterogwiazdkowe to obiekty bizne-

sowo-kongresowe, zlokalizowane w centrum miasta. Liczba sal wielofunkcyj-

nych w szczecińskich hotelach czterogwiazdkowych to 27 pomieszczeń, bardzo 

zróżnicowanych jeśli chodzi o ich wielkość i pojemność. 
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Rysunek 3. Ranking powiatów pod względem liczby hoteli czterogwiazdkowych w 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

W odniesieniu do rankingu powiatów pod względem liczby hoteli trzygwiazdko-

wych, również i w tym przypadku najwięcej tak skategoryzowanych hoteli znajduje się 

w powiecie kołobrzeskim. Szczecin ponownie plasuje się na miejscu drugim z liczbą 

sześciu obiektów tej kategorii (Hotel Rycerski, Hotel Panorama, Focus Hotel, Ibis 

Szczecin, Neptun Szczecin i Victoria Hotel). Trzygwiazdkowe hotele w Szczecinie to 

dobre hotele średniej klasy, spełniające wymagania przeważającej większości klientów.  

 
Rysunek 4. Ranking powiatów pod względem liczby hoteli trzygwiazdkowych w 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W rankingu powiatów pod względem liczby hoteli dwu- i jednogwiazdkowych 

Szczecin plasuje się na miejscu pierwszym z liczbą czterech obiektów dwugwiazd-

kowych (Hotel Podzamcze, Hotel Campanile, Ibis Szczecin Centrum, Hotel Ibis 

Budget Szczecin) oraz pięciu obiektów jednogwiazdkowych (Hotel Kapitan, Hotel 

Gryf, Hotel Płonia, Hotel Jantar, Marina Hotel). Szczecińskie hotele dwugwiazdko-

we to obiekty proste o funkcjonalnych pokojach, natomiast hotele jednogwiazdkowe 

są obiektami o podstawowym standardzie i skromnym wyposażeniu pokoi, przezna-

czonymi dla mniej wymagających klientów. 

 
Rysunek 5. Ranking powiatów pod względem liczby hoteli dwu- i jednogwiazdkowych 

w 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że zarówno li-

czebnie, jak i pod względem oferowanych łóżek na szczecińskim rynku dominu-

ją hotele klasy średniej. W skali całego województwa za mało jest obiektów 

najwyższej kategorii, a istniejące hotele pięciogwiazdkowe zlokalizowane są 

w jednym mieście. Szczecin nie posiada w ogóle obiektów o standardzie pięciu 

gwiazdek, zaś hoteli czterogwiazdkowych jest tylko pięć. Optymistycznie nie 

nastawia również fakt, że żaden z istniejących w Szczecinie hoteli nie stara się 

o nadanie kategorii lub o jej podwyższenie. 

Przeprowadzona analiza bazy hotelowej w mieście Szczecin uwidoczniła, iż ten 

element potencjału turystycznego miasta nie został jeszcze w pełni wykorzystany. 

http://www.hotele.pl/szczecin/ibis-szczecin-centrum/
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Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki  
rozwoju samorządu województwa  

Wprowadzenie 

ażną częścią polityki publicznej jest polityka rozwoju. Za jeden z klu-

czowych podmiotów tej polityki w warunkach polskich uznaje się sa-

morząd województwa, który w sposób istotny kształtuje procesy roz-

woju regionalnego wykorzystując różne narzędzia, np. regionalne programy 

operacyjne. Samorząd województwa poprzez określenie celów i priorytetów 

regionalnych na szczeblu operacyjnym uzyskuje możliwość realnego wpływu 

na kierunek interwencji, a tym samym na skuteczną realizację założeń regio-

nalnych strategii rozwoju. 

Celem pracy jest przedstawienie regionalnego programu operacyjnego 

(RPO) jako narzędzia polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd woje-

wództwa w nowej perspektywie programowania Unii Europejskiej na lata 

2014–2020 z uwzględnieniem przykładu dwóch wybranych polskich woje-

wództw: kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Należy podkreślić, 

że samorząd województwa jest Instytucją Zarządzającą RPO odpowiedzialną 

nie tylko za efektywność i prawidłowość realizacji celów i priorytetów, ale 

jednocześnie instytucją z reguły decydującą o wyborze poszczególnych projek-

tów, sprawującą monitoring oraz przeprowadzającą ewaluację ich wdrożenia. 

Na początku nowego okresu programowania analiza regionalnych pro-

gramów operacyjnych pod kątem obszarów interwencji i alokacji środków 

finansowych daje obraz postulowanych przez władze samorządu województwa 

zmian społeczno-gospodarczych w średnim okresie realizacji – pozwala okre-

W 
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ślić kierunki i najważniejsze obszary, na które będzie oddziaływać dany pro-

gram. Ponadto, dla potencjalnych beneficjentów jest związana z wnioskami 

dotyczącymi potencjalnych możliwości uzyskania wsparcia ze środków polity-

ki spójności UE dystrybuowanych na poziomie polskich regionów. 

W ramach zrealizowanych prac dotyczących przygotowania niniejszego 

artykułu przeprowadzono studia literaturowe, uwzględniono studia przypad-

ków poświęcone dwóm wybranym regionom, a także wykorzystano metodę 

porównawczą. 

1. Istota polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa 

Polityka rozwoju prowadzona przez samorząd województwa jest dziedzi-

ną polityki rozwoju regionalnego. W teorii i praktyce często używa się pojęcia 

„polityka rozwoju regionalnego”. Można zauważyć, że polityka ta obejmuje 

działania podmiotów polityki regionalnej na rzecz rozwoju regionalnego
1
. 

Kładzie nacisk (akcent) na politykę intraregionalną (wewnątrzregionalną, re-

gionalną politykę społeczno-ekonomiczną), nie wyklucza jednak polityki inter-

regionalnej (międzyregionalnej). Pojęcie „polityka rozwoju regionalnego” by-

wa także stosowane w dwóch znaczeniach: jako synonim prowadzonej przez 

władze samorządowe polityki mającej na celu rozwój regionu lub zamiennie 

z terminem „polityka regionalna”. 

Zadania samorządu województwa dotyczą prowadzenia polityki rozwoju 

regionalnego i świadczenia usług na rzecz społeczności regionalnej. Należy 

podkreślić, że zadania samorządu województwa dotyczące polityki rozwoju 

regionalnego określono przede wszystkim w ustawie o samorządzie woje-

wództwa
2
, w której stwierdzono, że do zakresu działania samorządu woje-

wództwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, 

nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów
3
. Wskazano też, że „sa-

morząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność
4
. Można wymienić kilka-

                                                
1 Por. W. Grzywacz, I. Jaźwiński, Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekono-

micznej, Wydział Nauk Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 76. 
2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. 2001 Nr 

142, poz. 1590 ze zm.). 
3 Art. 2 ustawy o samorządzie województwa. 
4 Art. 6 ustawy o samorządzie województwa. 
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dziesiąt ustaw określających zadania samorządu województwa
5
, jednak nie-

wątpliwie (w szczególności w porównaniu z pozostałymi szczeblami samorzą-

du terytorialnego) istotniejszą od wykonywania typowych zadań administra-

cyjnych sferą działań jest realizacja polityki rozwoju
6
, szczególnie w kontek-

ście możliwości współfinansowania działań ze środków pomocowych UE. 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa na politykę 

rozwoju województwa prowadzoną przez samorząd składa się
7
: tworzenie 

warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; utrzyma-

nie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu woje-

wódzkim; pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i pry-

watnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; wspiera-

nie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia 

obywateli; racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie 

środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; wspie-

ranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popiera-

nie postępu technologicznego oraz innowacji; wspieranie rozwoju kultury 

oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne 

wykorzystywanie; promocja walorów i możliwości rozwojowych wojewódz-

twa; wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i prze-

ciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Celem działań władz regionalnych nie jest więc współcześnie jedynie za-

spokajanie bieżących potrzeb wspólnoty regionalnej, na plan pierwszy wysuwa 

się zapewnienie rozwoju cywilizacyjnego regionu
8
. 

 

 

 

 

                                                
5 A. Szewc wyróżnia ponad czterdzieści ustaw tego typu. Zob. A. Szewc, Ustawa o samo-

rządzie województwa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 47–48. 
6 Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm.; dalej ustawa o rozwoju) samorząd wojewódz-
twa jest, obok Rady Ministrów i samorządu powiatowego i gminnego, podmiotem prowadzącym 

politykę rozwoju. 
7 Art. 11 ustawy o samorządzie województwa. 
8 Por. J. Płoskonka, J. Szlachta, J. Zaleski, Układ instytucjonalny i aktorzy polityki rozwoju, 

w: Zarządzanie strategiczne rozwojem, red. J. Górniak i S. Mazur, Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, Warszawa 2012, s. 65. 
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2. Regionalne programy operacyjne w perspektywie programowania 
2014–2020  

Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, progra-

mów i dokumentów programowych
9
. Realizacja tej polityki na szczeblu regio-

nu następuje poprzez programy wojewódzkie (RPO i programy rozwoju), tj. 

dokumenty o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanawiane w celu re-

alizacji założeń strategicznych (średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 

2020
10

 oraz innych strategii rozwoju)
11

. RPO jest wyrazem decentralizacji poli-

tyki rozwoju i podstawowym instrumentem jej realizacji leżącym w gestii sa-

morządu województwa, stąd też bardzo dobrze wpisuje się w specyfikę regio-

nu, jego potencjał gospodarczy oraz cele i priorytety określone w strategii 

rozwoju regionu. 

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu do regio-

nalnych programów operacyjnych stanowi, że
12

:  

– zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

rozwoju regionalnego przygotowuje oraz uzgadnia projekt RPO, przewi-

dującego dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa, 

– zarząd województwa przyjmuje projekt RPO w drodze uchwały, przed 

skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Europejską, 

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z zarządem 

województwa kontrakt wojewódzki w celu realizacji programów lub 

przedsięwzięć wymagających dofinansowania ze środków krajowych 

budżetu państwa, 

– zarząd województwa przekazuje sejmikowi województwa, do dnia 

30 czerwca każdego roku, informację o realizacji RPO w roku poprzed-

nim. 

Regionalne programy operacyjne są obecnie, obok krajowych programów 

operacyjnych, instrumentami realizacji w Polsce strategii interwencji funduszy 

europejskich w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej 

                                                
9 Art. 4 ust. 1 ustawy o rozwoju. 
10 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo (przyjęta przez Radę Ministrów jako załącznik do Uchwały Nr 157 w dniu 25 
września 2012 r.). 

11 J. Płoskonka, J. Szlachta, J. Zaleski, Mechanizmy i instrumenty polityki rozwoju, w: Za-
rządzanie strategiczne rozwojem, op.cit., s. 97. 

12 Art. 20 ustawy o rozwoju. 
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Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Strategię tę na lata 2014–

2020 określa Umowa Partnerstwa
13

 (UP). W jej wstępie zapisano, iż dokument 

ten zakłada znaczne zwiększenie środków, które będą zarządzane przez woje-

wództwa. W UP zaprezentowano zarys systemu koordynacji oraz ogólne zało-

żenia podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Podstawą 

podziału jest przede wszystkim zasada subsydiarności. W zakresie funduszy 

polityki spójności zwraca uwagę także możliwość realizacji przez samorządy 

województw programów dwufunduszowych, tj. wykorzystujących zarówno 

środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak i Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), co stanowi istotne novum perspektywy 

finansowej 2014–2020
14

. 

W dokumencie tym podkreślono także, iż doświadczenia z lat 2007–2013 

potwierdziły „zasadność przekazania samorządom zarządzania środkami unij-

nymi, ale także ich sprawność instytucjonalną do realizacji tego zadania”
15

. Na 

podstawie przeprowadzonych badań i analiz (diagnozy społeczno-ekonomi-

cznej, ewaluacji ex-ante, w korespondencji z celami zawartymi w strategicz-

nych dokumentach (europejskich i krajowych), poprzez opracowanie celów 

tematycznych i priorytetów inwestycyjnych, w UP wytyczono podstawowe 

kierunki interwencji, stanowiące punkt odniesienia także dla określenia celów 

i priorytetów regionalnych programów operacyjnych przez samorządy woje-

wództw
16

. Cele ustalone w RPO przez władze samorządowe stanowią ich zo-

bowiązanie wobec regionalnych i lokalnych społeczności, a także wobec Ko-

misji Europejskiej. Ze względu na operacyjny charakter RPO, ustalenia te sta-

nowić będą także główny punkt odniesienia dla oceny efektywności prowa-

dzonych interwencji
17

. 

 

 

 

                                                
13 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014–

2020 – Umowa Partnerstwa, 21.05.2014 r. (dokument opracowany na bazie Założeń Umowy 
Partnerstwa 2014–2020 przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. i zatwierdzony przez 
Komisję Europejską 23.05.2014 r.). 

14 UP, s. 5; wg tekstu zamieszczonego na stronie [https://www.mir.gov.pl/ aktualno-

sci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf], 12.11.2014 r. 
15 Ibidem, s. 63. 
16 Ibidem, s. 77 i nast. 
17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bilans otwarcia programów operacyjnych realizowa-

nych w latach 2007–2013. Perspektywa regionalna, „Przegląd Regionalny” nr 1, Warszawa 2008, s. 12. 
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3. Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego 

W toku prac nad ostatecznym kształtem Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 (dalej: RPO 

WK-P 2014–2020) uwzględniono m.in. w treści dokumentu wnioski z analizy 

uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, uwagi Ministerstwa Infra-

struktury i Rozwoju, innych ministerstw oraz Urzędu Statystycznego w Byd-

goszczy, a także rekomendacje z ewaluacji ex-ante. Trzecia wersja projektu zo-

stała przesłana do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-

rialnego oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Piąta wersja projektu 

RPO WK-P 2014-2020 została przyjęta jako Załącznik do Uchwały 

Nr 38/1264/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 wrze-

śnia 2014 r. Uwzględniła ona zapisy UP oraz część uwag Komisji Europejskiej 

(KE)
18

. Województwo kujawsko-pomorskie jako pierwsze zakończyło III (ostat-

nią) rundę negocjacji w Brukseli, kolejnym krokiem były wewnętrzne konsulta-

cje w strukturach KE oraz rozpoczęcie prac nad uszczegółowieniem Programu. 

8 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął siódmą 

wersję projektu, która jest końcowym efektem negocjacji z KE, prowadzonych 

do 5 grudnia 2014 r. 16 grudnia 2014 r. KE zatwierdziła Program
19

. 

Analizowana wersja RPO WK-P 2014–2020 składa się z dwunastu sekcji. 

W pierwszej przedstawiono strategię dotyczącą wkładu Programu w realizację unij-

nej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włą-

czeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i teryto-

rialnej
20

. Istotnym elementem jest tu diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów sekto-

                                                
18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–

2020 (nr CCI 2014PL16M2OP002), Załącznik do Uchwały Nr 38/1264/14 Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. (Projekt 5.0), Toruń 2014, http://www.mojr-
egion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/ RP O%20WK-P%202014-
2020%20v.5.0%20-17.09.2014.pdf, (dostęp: 12.11.2014 r.). 

19 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy pro-
gramu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014–2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 

kujawsko-pomorskiego w Polsce, CCI2014P16M2OP002, www.mojregion.eu/tl_files /mojregion/ 
dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO%20WK-P%2020142020%20zatw%20% 20 przez % 
20KE%2016.12.2014 %20r..pdf, (dostęp: 15.04.2015 r.). 

20 RPO WK-P 2014–2020 jest podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii rozwo-
ju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ i pozostaje  
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rów/regionu objętych Programem stanowiące niejako wstęp do uzasadnienia aloka-

cji finansowej między cele tematyczne i priorytety inwestycyjne oraz opracowania 

matrycy logicznej strategii inwestycyjnej Programu. W sekcji drugiej ujęto opis osi 

priorytetowych Programu, a w trzeciej plan finansowy. Sekcja czwarta dotyczy zin-

tegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, tj. aktualnego obecnie podejścia 

oparcia interwencji na podstawie potencjałów, barier rozwoju i wzajemnych zależ-

ności poszczególnych terytoriów
21

. Autorzy RPO WK-P 2014–2020 nie dedykowali 

żadnej z osi priorytetowych polityce terytorialnej, interwencja realizowana będzie 

więc poprzez poszczególne priorytety inwestycyjne (możliwe będzie więc korzysta-

nie z więcej niż jednej osi priorytetowej). Polityka terytorialna prowadzona będzie 

na 4 poziomach. Narzędziem realizacji polityki terytorialnej na poziomie wojewódz-

twa będą zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)
22

 obejmujące swym zakresem 

największe miasta regionu (Bydgoszcz i Toruń) wraz z ich obszarem funkcjonal-

nym. Na poziomie regionalnym i subregionalnym wsparcie uzyskają tzw. „Obszary 

Strategicznej Interwencji” (miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich 

obszarami funkcjonalnymi), a na ponadlokalnym tzw. „Obszary Rozwoju Społecz-

no-Gospodarczego” (miasta powiatowe wraz z ich obszarami funkcjonalnymi). Po-

ziom lokalny będzie obejmował gminy wiejskie oraz miasta nie będące stolicami 

powiatów (lokalne centra rozwoju), które otrzymają wsparcie w ramach idei rozwo-

ju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną
23

. Szczególne potrzeby obsza-

rów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem (lub grup docelowych naj-

bardziej zagrożonych dyskryminacja lub wykluczeniem społecznym) zaprezento-

wano w sekcji piątej, a obszarów, które cierpią na skutek poważnych i trwałych nie-

korzystnych warunków przyrodniczych i demograficznych – w szóstej. Sekcje od 

                                                                                                                    

w synergii z krajowymi i unijnymi dokumentami planowania strategicznego, jak Strategia Rozwo-
ju Kraju do 2020 roku, czy Strategia Europa 2020. Por. RPO K-P 2014-2020, s. 6. 

21 Por. A. Ignasiak-Szulc, A. Potoczek, Current Directions and Conditions of Development 

Policy of Regions in Poland, w: A. Ignasiak-Szulc, W. Kosiedowski red., Problems of Economic 
Policy of the Central and Eastern Europe Countries. Macroeconomic and Regional Aspects, WN 
UMK, Toruń 2014, s. 115. 

22 Ze względu na specyfikę ZIT, ich realizacja jest możliwa nawet z więcej niż jednego pro-
gramu operacyjnego, gdyż ich celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów terytoriów. 
Terytorie te natomiast nie są definiowane tu poprzez pryzmat granic jednostek administracyjnych, 
a w ramach podejścia funkcjonalnego. Por. ibidem, s. 113 oraz T. Truskolaski, K. Waligóra, Polity-
ka miejska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na przykładzie Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego, w: M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka red., Rozwój regio-
nalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, WN UMK, 
Toruń 2014, s. 308. 

23 www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task =view&id= 28547& 
Itemid=695, (dostęp: 15.04.2015 r.). 
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siódmej do dziewiątej prezentują system instytucjonalny i koordynacji oraz warun-

kowość ex-ante. W sekcji dziesiątej zadeklarowano dążenie do zmniejszenia obcią-

żeń administracyjnych dla beneficjentów opisując krótko podejmowane kierunki 

działań, a w dziesiątej ujęto analizę zgodności Programu z zasadami horyzontalnymi 

UE. Lista dużych projektów, których realizację zaplanowano w okresie programo-

wania, ramy wykonania Programu oraz określenie partnerów zaangażowanych 

w przygotowanie programu znalazło swoje miejsce w sekcji dziesiątej. 

Jak wynika z danych tabeli 1, prezentującej planowany podział środków 

unijnych dla regionu na poszczególne osie priorytetowe (OP), łączna alokacja 

z EFRR i EFS wynosi ponad 1 903,4 mln EUR, w tym przewidziana z EFRR 1 

368,1 mln EUR (co stanowi 71,87% całości alokacji), a z EFS 535,4 mln EUR 

(28,13%). 

Tabela 1 

Osie priorytetowe i alokacja RPO WK-P 2014–2020 

Tytuł osi priorytetowej Źródło 
Alokacja  

(mln EUR) 
Alokacja 

 (% całości) 

1. Wzmocnienie innowacyjności 
i konkurencyjności gospodarki regionu 

EFRR 429,6 22,57 

2. Cyfrowy region EFRR 50,2 2,64 

3. Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

EFRR 282,2 14,83 

4. Region przyjazny środowisku EFRR 118,7 6,24 

1. Spójność wewnętrzna i dostępność 
 zewnętrzna regionu 

EFRR 206,0 10,82 

6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry EFRR 241,6 12,69 

7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność EFRR 39,8 2,09 

8. Aktywni na rynku pracy EFS 183,5 9,64 

9. Solidarne społeczeństwo EFS 124,6 6,55 

10. Innowacyjna edukacja EFS 131,1 6,89 

11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność EFS 36,3 1,90 

12. Pomoc techniczna EFS 59,9 3,15 

SUMA - 1903,4 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: RPO WK-P 2014–2020, s. 69–80. 

Największa część środków wydatkowana zostanie na cele związane z ze 

wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Projekty 

realizowane w ramach OP 1 dotyczyć będą 2 celów tematycznych (CT), a mia-

nowicie: CT 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego 

i innowacji oraz CT 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (…). Takie połą-
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czenie świadczy o przekonaniu o silnym powiązaniu wsparcia badań nauko-

wych, rozwoju technologii i innowacji oraz wzrostu konkurencyjności sektora 

MŚP. Zauważyć także należy, że z matrycy logicznej strategii inwestycyjnej 

Programu wynika, że CT 3 (a w szczególności priorytet inwestycyjny 3c. Wspie-

ranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług) stanowi kwotowo najistotniejszą z płaszczyzn interwencji. 

Kolejne miejsca (biorąc pod uwagę kryterium udziału w alokacji) zajmują OP 3. 

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (w tym prio-

rytet inwestycyjny 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu) i OP 6. Solidarne społe-

czeństwo i konkurencyjne kadry (w tym priorytet inwestycyjny 9a. Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną i społeczną). Wśród działań o charakterze infrastruk-

turalnym wciąż istotne miejsce zajmować ma zwiększenie dostępności transpor-

towej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach (stanowiące tema-

tykę najistotniejszego kwotowo celu szczegółowego w ramach OP 5). W odnie-

sieniu do priorytetów finansowanych z EFS, największą alokację przewidziano 

na realizację działań w ramach OP 8 Aktywni na rynku pracy (w tym priorytet 

inwestycyjny 8i. Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym 

pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników)
24

. 

4. Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju 

województwa zachodniopomorskiego 

Polityka rozwoju województwa zachodniopomorskiego w ramach nowej per-

spektywy programowania na lata 2014–2020 będzie prowadzona przy uwzględ-

nieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-

skiego 2014–2020 (dalej: RPO WZ 2014–2020), którego nową wersję Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego przyjął w dniu 9 kwietnia 2014 roku 

w formie uchwały nr 2168/14
25

. Wersja ta została przekazana Komisji Europej-

skiej (jako podstawa wydania przez KE oficjalnej decyzji przyjmującej RPO WZ). 

                                                
24 Por. RPO WK-P 2014–2020, s. 69–80. 
25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020, pro-

jekt, Szczecin, 9 grudnia 2014. 
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Obejmuje uwagi zgłoszone przez mieszkańców województwa i inne podmioty 

w trakcie konsultacji społecznych zakończonych w 2014 roku oraz uwagi zgło-

szone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także zmiany zapisów wyni-

kające z kilkumiesięcznego procesu negocjacji z Komisją Europejską. W progra-

mie tym określono kierunki i obszary wykorzystania środków pomocowych 

z funduszy UE będących w dyspozycji władz samorządowych regionu. 

Przyjęty dokument RPO WZ 2014–2020 składa się z dwunastu sekcji. 

W Sekcji pierwszej o charakterze również wprowadzającym przedstawiono stra-

tegię dotyczącą wkładu programu operacyjnego w realizację unijnej Strategii na 

rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu spo-

łecznemu (Strategii Europa 2020) oraz osiągnięciu spójności gospodarczej, spo-

łecznej i terytorialnej, a także uzasadnienie alokacji finansowej. Kluczowa 

i obszerna sekcja druga zawiera opis układu osi priorytetowych z uwzględnie-

niem dziesięciu osi, z których każda obejmuje kilka priorytetów (w ramach jed-

nej z wcześniejszych wersji programu wyodrębniono aż dwanaście osi)
26

. Ważna 

sekcja trzecia prezentuje plan finansowy programu. 

Kolejne sekcje dotyczą: sekcja czwarta – zintegrowanego podejścia do 

rozwoju terytorialnego; sekcja piąta – szczególnych potrzeb obszarów geogra-

ficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej 

zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym; sekcja szósta – 

szczególnych potrzeb obszarów geograficznych, które odczuwają skutki poważ-

nych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficz-

nych; sekcja siódma – instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie, 

kontrolę i audyt oraz rolę poszczególnych partnerów (systemu instytucjonalne-

go); obszerna sekcja ósma – koordynacji między funduszami polityki spójności, 

EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowa-

nia oraz EBI (systemu koordynacji); sekcja dziewiąta – warunków wstępnych 

(warunkowości ex-ante); sekcja dziesiąta – zmniejszania obciążeń administra-

cyjnych dla beneficjentów; sekcja jedenasta – zasad horyzontalnych (zrównowa-

żonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci); 

sekcja dwunasta – wybranych odrębnych elementów (enumeracji partnerów za-

angażowanych w przygotowanie programu. 

                                                
26 Połączono w jednej osi priorytetowej: zagadnienia dotyczące infrastruktury ochrony środo-

wiska i przystosowania do zachodzących zmian klimatycznych (OP III. Ochrona środowiska i adap-
tacja do zmian klimatu) oraz działania kulturalne, z zakresu bioróżnorodności i rozwijania miejsco-
wych potencjałów, głównie związanych z turystyką (OP IV. Naturalne otoczenie człowieka). 
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W RPO WZ 2014–2020 zdeklarowano, że program ten opiera się na trzech 

filarach: regionalnych dokumentach programowych (takich jak Strategia Rozwoju 

Województwa z 2010 roku, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódz-

twa czy strategie sektorowe), doświadczeniach i dobrych praktykach powstałych 

w trakcie realizacji kończącego się programu operacyjnego na lata 2007–2013, 

strategicznych kierunkach i zasadach rozwoju przyjętych poziomie Polski i Unii 

Europejskiej na lata 2014–2020. Podkreślono również dobitnie, że w ramach re-

alizacji programu mają zostać zaspokojone potrzeby regionu związane z wielo-

krotnie zdiagnozowanym bardzo niskim stanem jego innowacyjności. 

W tabeli 2 zaprezentowano planowany podział środków unijnych dla re-

gionu na poszczególne OP. Łączna alokacja z EFRR i EFS ma wynieść 1601,2 

mln EUR, w tym przewidziana z EFRR 1150,8 mln EUR (co stanowi 71,87% 

całości alokacji), a z EFS 450,4 mln EUR (28,13%). Środki z EFRR zostaną 

wydatkowane w ramach OP: I, II, III, IV, V i IX, natomiast środki z EFS będą 

służyć realizacji osi VI, VII, VIII i X. Szacuje się, że minimalne zaangażowanie 

środków krajowych wyniesie 282,6 mln EUR. 

Tabela 2 

Osie priorytetowe i alokacja RPO WZ 2014–2020 

Tytuł osi priorytetowej Źródło 
Alokacja  

(mln EUR) 

Alokacja  

(% całości) 

I. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie EFRR 342,0 21,36 

II. Gospodarka niskoemisyjna EFRR 217,7 13,60 

III. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu EFRR 73,0 4,56 

IV. Naturalne otoczenie człowieka EFRR 90,4 5,65 

V. Zrównoważony transport EFRR 282,7 17,65 

VI. Rynek pracy EFS 165,0 10,30 

VII. Włączenie społeczne EFS 131,2 8,19 

VIII. Edukacja EFS 90,2 5,63 

IX. Infrastruktura publiczna EFRR 145,0 9,06 

X. Pomoc techniczna EFS 64,0 4,00 

SUMA – 1601,2 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: RPO WZ, wersja z 9 grudnia 2014 r., op.cit., s. 299. 

Największa część środków wydatkowana zostanie na projekty związane 

z OP I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie (21,36%). Kolejne 

miejsca (biorąc pod uwagę kryterium udziału w alokacji) zajmują OP V Zrów-

noważony transport (17,65%) oraz OP II Gospodarka niskoemisyjna (13,60%). 

Natomiast w odniesieniu do priorytetów finansowanych z EFS największą alo-
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kację przewidziano na realizacje działań w ramach OP VI Rynek pracy (10,30%) 

oraz OP VII Włączenie społeczne (8,19%). 

Podsumowanie 

Już bardzo syntetyczna (chociażby ze względu na objętość niniejszego 

opracowania) analiza sfer priorytetowych (OP, CT itp.) określonych w obu ana-

lizowanych regionalnych programów operacyjnych wskazuje jasno na fakt, iż 

władze samorządowe ze zrozumieniem podeszły do nowego podejścia do poli-

tyki spójności UE. Ukierunkowanie inwestycji regionalnych na wsparcie MŚP, 

innowacje i gospodarkę niskoemisyjną stało się dla UE kluczowym elementem 

wdrożenia planu realizacji Strategii Europa 2020.
27

 Podobna tendencja widoczna 

jest w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, w których 

regionalne programy operacyjne na lata 2014–2010 mają pełnić rolę instrumentu 

stymulującego inwestycje, innowacyjność i ekologiczny wzrost.  

Układ projektowy RPO WK-P 2014–2020 oraz RPO WZ 2014–2020 wy-

raźnie wpisuje się w stwierdzenie Johannesa Hahna, Komisarza UE ds. polity-

ki regionalnej, iż unijna polityka spójności to obecnie „ramię inwestycyjne 

Europy: reaktywne w sytuacjach kryzysowych, ale też o strategicznym charak-

terze w kontekście stymulowania wzrostu i tworzenia bardzo potrzebnych 

miejsc pracy. W istocie ogromne dotacje na budowę dróg i mostów odchodzą 

do przeszłości wraz z tym, jak wiele państw członkowskich wypełnia luki in-

frastrukturalne. Inwestycje nakierowane na innowacyjność i ekologiczny 

wzrost tworzą trwałe miejsca pracy i zwiększają konkurencyjność naszych 

regionów”
28

. 
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Regional Operational Programme as an Instrument of the Regional 
 Self-government Development Policy 

Summary 

The aim of the study is to present the Regional Operational Programme (ROP) as 

a tool for development policy conducted by regional self-government authorities in the 

new programming perspective for 2014–2020 in the example of two Polish 

voivodeships. As the justification for the ROPs is the decentralization of the program-

ming and realization of development policy, the objectives of the ROPs are set by re-

gional authorities (self-government) in compliance with the EU, national and regional 

development strategies. Already a synthetic analysis of the priority intervention and 

funds allocation schemes proves that in both cases the ROPs design match the new 

approach to the EU cohesion policy with investments focusing on innovativeness and 

green growth that should result in boost of the regions’ competitiveness.  

Translated by: Aranka Ignasiak-Szulc 
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Wybrane zagadnienia benchmarkingu klastrów turystycznych 

Wprowadzenie 

odobnie jak w innych branżach, tak i w branży turystycznej występuje presja 

doskonalenia zorientowana na poprawę wyników. Oznacza to ciągłe poszuki-

wanie źródeł poprawy efektywności funkcjonowania organizacji w perspektywie 

produktowej, procesowej oraz sposobów działania. Jednym z narzędzi poprawy 

działalności organizacji jest benchmarking. Zakres i możliwość stosowania tego 

narzędzia jest ściśle uwarunkowany specyfiką badanej organizacji. Sytuacja jeszcze 

bardziej się komplikuje, gdy porównujemy ze sobą większe organizmy gospodarcze 

jakimi są klastry. Dodatkowo znaczenie benchmarkingu wzmacniają zmieniające się 

warunki konkurowania na rynku usług turystycznych. Prowadzone rozważania 

w pierwszej kolejności skupią się na zdefiniowaniu czym jest, a czym nie jest klaster 

turystyczny (deskrypcja). Równolegle analizie zostanie poddana sama metoda 

benchmarkingu. Znając cechy szczególne klastra turystycznego oraz samą metodę 

benchmarkingu można przeprowadzić rozważania metodyczne nad sformułowa-

niem wskazówek do poprawnego prowadzenia benchmarkingu w klastrach działają-

cych w szeroko pojętej branży turystycznej. Całość rozważań nad metodą bench-

markingu oparto na przeprowadzonych i upublicznionych analizach benchmarkin-

gowych, klastrów w tym w szczególności:  

– Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, 

PARP, Warszawa 2008 – badanie zbliżone do badań klastrów z uwagi na koor-

dynacyjno-integracyjną rolę parków technologicznych. 

– Cluster Benchmarking Report, IKT Grenland, G. Meier zu Köcker, Institute 

for Innovation and Technology, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin 2009. 

P 



 

 

 

 

 

 

 Europa Regionum XXIV (2015)          64 

 

– Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. 

– Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania, Pol-

ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012. 

– Benchmarking klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opol-

skim, Opole 2010
1
. 

Sformułowanie wskazówek odbywa się poprzez wskazanie trudności 

w prowadzeniu benchmarkingu klastrów turystycznych. Można zatem powie-

dzieć, że artykuł dotyczy rozważań metodycznych nad stosowaniem benchmar-

kingu w klastrach turystycznych.  

1. Klaster turystyczny 

Powszechnie uznaną definicją pojęcia klaster jest stwierdzenie, że jest to 

zespół kooperujących i rywalizujących ze sobą podmiotów w ramach określonej 

sieci powiązań, które mają wspólne cele do wypełnienia w danym czasie i miej-

scu. Można wymienić następujące cechy klastra: 

– ponadbranżowy charakter, 

– systemowe połączenie, sieć powiązań formalnych i nieformalnych, 

– koncentracja przestrzenna, skupienie w pewnym obszarze i w danym cza-

sie zasobów, 

– współpraca, wzajemna pomoc i współdziałanie, 

– osiąganie efektu synergii, 

– redukcja ryzyka, 

– otwartość na innowacje i zdolność do absorpcji nowych technologii. 

Pojęcie klastra turystycznego jest pojęciem silnie powiązanym z pojęciem ob-

szaru recepcji turystycznej. W literaturze przedmiotu obszar recepcji turystycznej 

(ORT) definiowany jest jako miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny ze 

względu na występujące na tym obszarze walory oraz obiekty i urządzenia tury-

styczne. Od strony podażowej obszar recepcji turystycznej to zbiór spójnych 

i wzbudzających zainteresowanie turystów walorów i zasobów. Od strony popyto-

wej, obszar recepcji turystycznej to obszar oferujący spójną ofertę turystyczną za-

pewniającą zaspokojenie indywidualnych potrzeb i możliwości turystów. Turyści 

rozpatrują ofertę turystyczną jako wyodrębnioną i jednolitą w procesie wyboru pro-

                                                
1 R. Golej, Benchmarking klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, w: Klastry 

i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, t. 10, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2010. 
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duktu turystycznego. Pierwszym zatem polem konkurowania w walce o turystę jest 

przestrzeń całych obszarów recepcji turystycznej
2
. Jakie zatem znaczenie ma różno-

rodność i sytuacyjny charakter obszarów recepcji turystycznej na proces rozwoju 

i doskonalenia produktu turystycznego? Na ile powinno się powielać dobre praktyki 

stosowane w innych ORT? Na ile natomiast potrzebne jest szukanie indywidualnych 

rozwiązań dla poszczególnych klastrów turystycznych? 

M. Kachniewska pisze, że
3
 produkt turystyczny oznacza więcej niż tylko prostą 

sumę walorów turystycznych oraz infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, po-

nieważ na całkowite przeżycia turysty będą się składać także takie elementy, jak spo-

sób świadczenia usług, warunki rozwoju gospodarczego obszaru, atrybuty estetyczno-

-emocjonalne, społeczne, organizacyjne i inne. Nie jest to również efekt synergii 

współdziałania usługodawców turystycznych. Produkt turystyczny współcześnie ro-

zumiany jest jako synergiczny efekt współdziałania wszystkich podmiotów funkcjo-

nujących na wydzielonym obszarze. Złożoność produktu turystycznego (obejmujące-

go wszystkie walory, urządzenia i usługi, z których korzystają turyści) rzutuje na istot-

ną cechę podaży turystycznej, czyli jej komplementarność. Decyduje ona o naturalnej 

konieczności współdziałania różnych podmiotów (w tym przedsiębiorstw turystycz-

nych) w tworzeniu szeroko rozumianego produktu turystycznego, a tym samym 

kształtuje skomplikowany układ podmiotowy gospodarki turystycznej. Produkt tury-

styczny również w perspektywie popytowej to całość oferty wydzielonego regionu.  

Klaster turystyczny jest niejako odpowiedzią na zapotrzebowanie popytu tury-

stycznego wiążąc i integrując działania różnych sfer działalności gospodarczej, sa-

morządowej, naukowo-badawczej, medialnej na realizacji wspólnych strategicznie 

zorientowanych celów. Klastry turystyczne charakteryzują się wielką różnorodno-

ścią, co wynika z wielu zmiennych kształtujących całościową podaż klastra. Klu-

czowym i najważniejszym kryterium ich podziału z punktu widzenia analiz porów-

nawczych jest rodzaj walorów, obiektów i urządzeń turystycznych jaki występuje na 

danym obszarze. Złożoność oferty turystycznej, rozumianej jako oferta pakietu 

komplementarnych usług skłania w kierunku podjęcia próby refleksji nad możliwo-

                                                
2 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarzadzania strategicznego, „Monografie 

i  Opracowania” nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 9, A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach 
rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne nr 24, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2006, s. 54, M. Żemła, Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recep-

cji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010, s. 29 za: J. Kosmaczewska, Efektyw-
ność gospodarowania popytem turystycznym przez interesariuszy na przykładzie gmin nadmorskich, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698 „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 83, 2012. 

3 M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, 
SGH, Warszawa 2009. 
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ściami usprawnienia tych powiązań i poszukiwania praktyk podejmowanych 

w najlepiej rozwiniętych regionach turystycznych. Pojawia się zatem obszar badaw-

czy, który odpowiednio zagospodarowany może znacząco pomóc klastrom tury-

stycznym w ich rozwoju. 

2. Benchmarking 

J. Bramham
4
 pisze, że benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, nie 

polega na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo postępować u siebie. To 

wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany 

efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsię-

biorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (the best prac-

tices). Benchmarking
5
 charakteryzuje się systematycznością i profesjonalnością 

w poszukiwaniu najlepszych, racjonalnych sposobów postępowania. Nie jest meto-

dą poszukiwania pojedynczych innowacji, lecz procesem szukania sposobów pro-

wadzących do idealnych rozwiązań. Benchmarking umożliwia firmie przede 

wszystkim zdobycie i wdrożenie u siebie najlepszych wzorów postępowania. Zdo-

byta zaś wiedza daje możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Z procesem 

benchmarkingu wiąże się również zaangażowanie pracowników w proces doskona-

lenia i poszukiwania zmian, które mogą poprawić sytuację firmy. Jest to dość rewo-

lucyjne, bowiem nie koncentrujemy uwagi na zmianie (czytaj strach przed zmianą) 

ale na celu, a zmiana to tylko narzędzie jego osiągnięcia. Dobrze prowadzony pro-

ces benchmarkingu zmusi wykonawców poszczególnych działań do obserwacji 

swoich zachować i wyjścia z propozycją zmian. Zmienia się wówczas źródło zmia-

ny z zewnętrznego na wewnętrzny, co rewolucjonizuje sposób patrzenia na zmianę. 

Wynik benchmarkingu uzależniony jest od poprawności metodycznej prowadzenia.  

 

3. Warunki prowadzenia benchmarkingu 

Kluczowym zagadnieniem prowadzenia benchmarkingu jest skupienie się na 

najważniejszych procesach działalności klastra. Kolejnym ważnym zagadnieniem 

jest zaangażowanie w proces benchmarkingu dominujących podmiotów klastra. 

                                                
4J. Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer Polska-

OFICYNA, 2004, oraz STRATEGOR, Zarządzanie Firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. 

5 J. Czekaj,D. Dziedzic,T. Kafel, Z. Martyniak, Benchmarking – nowa metoda doskonalenia 
organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 1996 nr 1. 
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Sformalizowane relacje w klastrze i jednoznacznie przyporządkowana rola koordy-

natora znacząco ułatwi prowadzenie benchmarkingu. Najważniejszym warunkiem 

prowadzenia badań benchmarkingowych jest porównywalność obiektów badań. 

Kolejnym warunkiem jest uzyskanie wiarygodnych informacji od partnerów 

benchmarkingu. Nie należy również zapominać o potrzebie zaangażowania pracow-

ników w cały proces benchmarkingu, szczególnie w fazę wdrożenia. 

4. Trudności prowadzenia benchmarkingu klastrów turystycznych 

Benchmarking całościowy (obejmujący całe organizacje) wymaga, aby sto-

sowano go dla podobnych podmiotów, a w przypadku benchmarkingu funkcyj-

nego/obszarowego, by prowadzono go w podobnych warunkach. Przykładem 

takich warunków są: 

– struktura podmiotowa, 

– uwarunkowania przyrodnicze lub inne stanowiące element waloru tury-

stycznego, 

– uwarunkowania społeczne – np. ilość dni urlopu, różnica pomiędzy prze-

ciętnym okresem życia a wiekiem emerytalnym, zamożność społeczeń-

stwa, struktura społeczna,  

– uwarunkowania kulturowe i rozwojowe. 

Różnorodność klastrów turystycznych wskazuje na konieczność stosowania 

benchmarkingu funkcyjnego/obszarowego. Benchmarking funkcyjny ze względu na 

różnorodność uwarunkowań działania klastrów turystycznych wymaga dużej roz-

wagi i umiejętności prowadzenia benchmarkingu. Wydaje się, że w przypadku kla-

strów turystycznych uzasadnienie będzie miało stosowanie benchmarkingu strate-

gicznego oraz benchmarkingu operacyjnego uniezależnionego od branży i zorien-

towanego na realizację poszczególnych funkcji czy wręcz procesów. Objawem róż-

norodności jest również etap rozwoju współpracy w klastrze. Dla procesu bench-

markingu oznacza to, różnorodność w samym rdzeniu działalności klastra i może 

powodować stawianie zbyt wygórowanych lub zbyt zredukowanych wymagań 

i zakresu zmian w klastrze. Może spowodować demotywację z powodu bądź bardzo 

odległej perspektywy osiągnięcia zamierzeń, bądź z powodu uzyskiwania już lep-

szych osiągnięć (osiadanie na laurach). 

Dodatkową trudnością prowadzenia badań benchmarkingowych jest sub-

stytucyjny charakter usług realizowanych w portfelu produktu turystycznego. 

Trudność ta polega na tym, że ilość usług substytucyjnych będzie bardzo różna 
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dla różnych regionów, co wynika chociażby z uwarunkować klimatycznych 

i geograficznych. Inaczej do oferty substytucyjnej będą podchodziły regiony 

nadmorskie basenu morza śródziemnego, a inaczej te położone nad Bałtykiem. 

Oprócz porównywalności obiektów badań występują inne problemy zwią-

zane z prowadzeniem benchmarkingu, należą do nich:  

– traktowanie benchmarkingu jako narzędzia pozwalającego jedynie zminima-

lizować dystans do najsilniejszych konkurentów poprzez naśladowanie ich 

działań, nie prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej (ponieważ kon-

kurenci cały czas się rozwijają to z chwilą, gdy podmiot osiąga założony 

w benchmarkingu stan podmiot, który stanowił punkt odniesienia jest już 

w innym miejscu),  

– odwzorowywanie istniejących rozwiązań powoduje ograniczenie innowacyj-

ności podmiotów i pracowników klastra, benchmarking należy w tym przy-

padku rozumieć jako twórczą inspirację, a najlepsze praktyki uzyskane 

w drodze benchmarkingu muszą znaleźć swój lokalny kontekst lokalnych 

uwarunkowań. Wielka różnorodność klastrów turystycznych w połączeniu 

z różnorodnością uwarunkowań wymaga tym bardziej takiego otwartego my-

ślenia, 

– ograniczanie benchmarkingu do rozwiązań operacyjnych, bez uwzględniania 

aspektów strategicznych powoduje, że uzyskana przewaga nie utrzyma się. 

Ten typ błędu wynika często z koncentracji klastra na zadaniach bieżących 

bez odpowiedniej koncentracji na wyznaczaniu strategii i jej realizacji w dzia-

łaniach operacyjnych. W przypadku benchmarkingu klastrów turystycznych 

aspekt strategiczny nie powinien być lekceważony, ponieważ to właśnie ten 

aspekt orientuje działania operacyjne. Utrwalenie przewagi uzyskanej w pro-

cesie benchmarkingu wymaga zatem zorientowania działań operacyjnych na 

realizację zamierzeń strategicznych, 

– istnienie poważnych trudności w uzyskaniu niezbędnych do benchmarkingu 

informacji. W klastrach turystycznych rola koordynatora często jest rozmyta, 

– zebranie informacji wymaga znaczącego wysiłku, pieniędzy i czasu, koordy-

natorzy klastra często nie dysponują odpowiednimi środkami i możliwościa-

mi prowadzenia benchmarkingu, 

– konkurenci wybrani jako podmioty do porównywania mogą być niechętni do 

współpracy i udzielania potrzebnych danych,  

– rozmyta rola koordynatora klastra turystycznego, w przypadku klastrów 

turystycznych działania w klastrze nie muszą mieć charakteru formalnego,  
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– istnienie etycznych i prawnych zastrzeżeń, co do niektórych sposobów 

gromadzenia informacji o porównywanych konkurentach i liderach ryn-

kowych. Dlatego ważne jest definiowanie i przestrzeganie kodeksu etycz-

nego benchmarkingu, 

– ogromne trudności w przygotowaniu i wdrożeniu programu zmian zmie-

rzających do osiągnięcia wytyczonych celów. 

5. Proces benchmarkingu w klastrach turystycznych 

Z zestawienia specyfiki klastra turystycznego z trudnościami jakie towa-

rzyszą prowadzeniu badań banchmarkingowych ujawniają się propozycje po-

prawy badania benchmarkingowego. Propozycje optymalizujące proces badania 

benchmarkingowe zostały oparte o schemat przebiegu procesu benchmaringu. 

Krok pierwszy: Ustalenie przedmiotu benchmarku.  

Aby zdefiniować obszary, które mają podlegać procesowi benchmarkingu, kla-

ster musi określić najpierw swoją pozycję. Może do tego zastosować np. analizę 

SWOT. Na tej podstawie uzyska informacje, gdzie ma największe szanse rozwoju, 

ale też jakie problemy będzie musiała rozwiązać. W ten sposób określona zostaje 

dziedzina lub kilka dziedzin działania klastra, w których istnieje potrzeba porówna-

nia się do najlepszych. (oczywiście można zastosować inne metody, jak metoda luki, 

czy KCS). Z wybranych dziedzin identyfikowane są procesy, podprocesy i funkcje, 

które mają największe znaczenie i powinny zostać usprawnione.  

Benchmarking nie jest ani prosty, ani tani. Dlatego konieczne jest by wysił-

ki w procesie benchmarkingu zostały skoncentrowane na kwestiach istotnych 

i ważnych, a nie drugorzędnych i w rzeczywistości bez znaczenia dla poprawy 

pozycji konkurencyjnej organizacji. 

Przy podejmowaniu decyzji co do przedmiotu benchmarkingu klastrów tu-

rystycznych należy wziąć pod uwagę:  

– Jaka jest struktura produktu turystycznego? 

– Gdzie w kanałach komunikacji klastra występują wąskie gardła? 

– Jakie metody budowania relacji są wykorzystywane w klastrze? 

– Jakie są oczekiwane metody współpracy podmiotów? 

– Jakie działania mogą być realizowane wspólnie przez podmioty klastra? 

– Czy i jakie są powody braku zaufania? 

– Co najbardziej przyczynia się do kształtowania pozytywnego lub nega-

tywnego wizerunku klastra, produktu turystycznego? 
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– Jakie działania są najbardziej cenione przez klientów i/lub interesariuszy 

klastra? 

– Jakie usługi substytucyjne można zaaferować – z czego je finansować? 

– Jakie usługi komplementarne można dodatkowo zaoferować – z czego je 

finansować? 

– W jaki sposób przedłużyć sezon turystyczny? Przykład rozkład ferii zi-

mowych w czasie. Obniżka cen na całym obszarze.  

– Jakie działania będą miały największy wpływ na realizacji celów strate-

gicznych klastra? 

– W jakich obszarach działań klastra znajdują się największe szanse na 

znaczną poprawę? 

– Jakie działania zużywają największą część zasobów podmiotów w klastrze? 

– Jakie działania może podjąć sfera B + R w zakresie rdzennych kompeten-

cji klastra? 

Benchmarking należy prowadzić w tych dziedzinach, które mogłyby wy-

wołać największe korzyści. Sugeruje się, że najlepszym sposobem właściwego 

wyboru obszarów objętych benchmarkingiem jest skupienie się czynnikach two-

rzących wartość (usytułowanych na łańcuchu wartości), podkreślając w szcze-

gólności pożądane cechy i właściwości organizacji, produktów, usług.  

Dzięki takiemu podejściu, właściwe staje się pytanie, „Co należy poprawić 

w działalności klastra w celu uzyskania optymalnej wartości dla klientów?” Ina-

czej mówiąc obszar benchmarkingu uznaje się za zidentyfikowany jeżeli okre-

ślono wobec niego wymagania, ustalono różnice. Kolejnym etapem jest wskaza-

nie przyczyn tych różnic i jeśli to możliwe ich eliminacja. Proces benchmarkin-

gu zaczyna się od wyników działalności, a następnie bada się ich przyczynowo-

skutkowe mechanizmy.  

Złożony charakter przedmiotu badań znacząco zmniejsza komunikatywność 

uzyskanych wyników, nawet przy zastosowaniu wysublimowanych metod prezenta-

cji danych. Większość dobrych i profesjonalnych ocen benchmarkingowych podej-

mujących szerokie zagadnienia badawcze po wstępnym przeglądzie pozyskanych 

informacji selekcjonuje te obszary, które mają znaczący wpływ na działanie organi-

zacji. Przy czym spora część informacji nie jest analizowana szczegółowo. Badacze 

koncentrują się wówczas na ograniczonych aspektach funkcjonowania organizacji, 

ale na takich, które realnie kształtują wyniki działalności firmy.  

Często jednak w metodach benchmarkingowych hołduje się zasadzie „im wię-

cej tym lepiej”. W takim przypadku punktem wyjścia jest myślenie polegające na 
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uznaniu, że szerszy zakres badania pozwoli uzyskać większe korzyści. Zazwyczaj 

jest jednak odwrotnie, i to projekty o mniejszym zakresie dają większą wartość. 

Pozwalają skupić wysiłki badaczy na problemach ważnych, ale i organizacje pro-

wadzące proces doskonalenia skupiają się w pierwszej kolejności na sprawach fun-

damentalnych i gdy te mają już uporządkowane mogą przejść do doskonalenia po-

zostałych obszarów swojej działalność. Próba ujęcia wszystkiego naraz i próba po-

prawy wszystkiego naraz powoduje, że wyniki są mizerne i co gorsza nie zachęcają 

do dalszego prowadzenia aktywnych badań benchmarkingowych.  

W literaturze benchmarkingu pojawia się stwierdzenie, że zespoły, które pró-

bują dokonać porównania rozległych obiektów równie dobrze mogą spróbować 

„ugotować ocean”. Udany projekt benchmarkingu zwykle zaczyna się od właściwe-

go ukierunkowana misji projekt, w ten sposób cel główny definiuje obszary tema-

tyczne. W przypadku badań klastrów obserwujemy badania benchmarkingowe, któ-

re obejmują bardzo szeroki zakres informacji i są bardziej przeglądem i porówna-

niem niż sposobem odkrycia i adaptacji najlepszych stosowanych praktyk. 

Krok drugi: Badanie procesów w organizacji.  

Podstawowym czynnikiem zapewniającym dobre wyniki benchmarkingu 

jest poznanie procesów zachodzących we własnej organizacji. Dogłębne zrozu-

mienie własnej działalności jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, trudno 

jest skutecznie przyjąć doświadczenia innych nie posiadając wiedzy o obecnie 

stosowanej praktyce w klastrze. Po drugie, prowadzenie procesu benchmarkingu 

wymaga często wymiany informacji pomiędzy podmiotami, profesjonalizm 

wymaga posiadania wiedzy wszystkich stron w zakresie objętym benchmarkin-

giem. Obniża to ryzyko zerwania porozumień z partnerami benchmarkingowy-

mi. Po trzecie, wiarygodność benchmarkingu zależy od właściwej samooceny 

i jej parametryzacji. Ponadto, samoocena prowadzi do:  

– identyfikacji oczywistych obszarów kwalifikujących się do optymalizacji, 

w tym praktyk i procesów, które mogą być poprawione bez formalnej ana-

lizy porównawczej,  

– wykazania swojego zaangażowania wobec partnerów benchmarkingu,  

– otwarcia kanałów komunikacji pomiędzy działami, zespołami, projektami, 

co pozwala im uczyć się od siebie i dzielić rozwiązaniami wspólnych pro-

blemów,  

– generowania tempa i akceptacji potrzeby zmian,   

– przyczynianie się do zrozumienia unikalnych cech organizacyjnych, które 

nie mogą być zmienione.  
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Krok trzeci: Identyfikacja partnerów benchmarkingu. 

Po zdefiniowaniu obszarów, klaster musi znaleźć i zachęcić do współpracy 

odpowiedniego partnera – lidera w danej dziedzinie. Problem polega na namó-

wieniu go do współpracy. Czasami klaster może znaleźć kilku różnych partne-

rów, każdego do innej dziedziny. Potencjalnych partnerów benchmarkingu 

z wyjątkową reputacją selekcjonuje się w oparciu o uzyskiwane przez nich wy-

niki w obszarze objętym benchmarkingiem.  

Jak można zidentyfikować i pozyskać potencjalnych partnerów benchmar-

king? Dziś istnieje wiele stron internetowych poświęconych klastringowi do 

wiodących należy europejska inicjatywa http://www.clusterobservatory.eu.  

Krok czwarty: Zebranie informacji. 

Na tym etapie wybierane są narzędzia badawcze, które zostaną wykorzystane 

w badaniu organizacji wzorcowej. Informacje te są następnie analizowane przez kla-

ster. Wnioski płynące z tej analizy są podstawą do tworzenia konkretnych rozwiązań. 

Analiza odchyleń polega na: 

– uporządkowaniu wszystkich informacji z weryfikacją tych, które nie dają 

się porównać, 

– rozpoznaniu odchyleń, które dzielą osiągane przez klaster rezultaty od 

wyników uzyskiwanych przez wzorzec (benchmark),  

– zidentyfikowaniu przyczyn powstawania odchyleń.  

Dane do benchmarkingu mogą być zbierane poprzez publikacje i informa-

cje archiwalne, wywiady telefoniczne, wizyty w terenie lub kwestionariusze.  

Krok piąty: Analiza zebranych informacji. 

Dla wyniku benchmarkingu kluczowa jest analiza różnic parametrów oceny 

i oszacowanie korzyści, które mogą pojawić się z chwilą wprowadzenia zmian. Je-

żeli przypuszczalne wyniki zastosowania praktyk zidentyfikowanych u partnera 

benchmarkingu są zadowalające to w celu znalezienia wyjaśnienia zaobserwowanej 

różnicy prowadzi się wnikliwą analizę przyczynowo-skutkową. Prowadzona jest 

więc analiza procesu, który jest źródłem tej różnicy. Analiza prowadzi do odpowie-

dzi: Dlaczego? Zadaniem analizy jest zbadanie kluczowych procesów w działalno-

ści partnerów benchmarkingu i wyselekcjonowanie praktyk, które stosuje i które 

decydują o występującej różnicy.  

Pomocne przy analizie informacji jest postawienie następujących pytań:  

– Które ze zmian są najbardziej efektywne?  

– Które ze zmian mają szanse przynieść największe korzyści?  

– Które ze zmian są najmniej uciążliwe dla organizacji?  

– Które ze zmian, wywołają najszybsze wyniki?  

– Które ze zmian napotkają na najmniejszy opór?  
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– Które ze zmian mają ograniczoną wykonalność w zakresie: ochrony śro-

dowiska, prawa, finansów, itp.)? 

Na tym etapie wyznaczane są cele oraz sposoby ich realizacji umożliwiające 

zmniejszenie różnic pomiędzy klastrem, a wzorcem. Cele te powinny być tak zdefi-

niowane, by zapewnić osiągnięcie lepszych rezultatów od lidera. Określanie celów 

powinno pociągać za sobą przebudowę stosowanych dotychczas w organizacji roz-

wiązań. Konieczne jest, by projektowane zmiany zostały włączone do planu działań 

klastra, czy podmiotów w klastrze. Należy również opracować plan przeprowadza-

nych zmian. Aby osiągnąć sukces, należy pamiętać, że nowe rozwiązania będą mia-

ły wpływ na wszystkie szczeble zarządzania.  

Krok szósty: Wdrożenie.  

Ten etap jest etapem wprowadzania zmian do organizacji. Na tym etapie 

ważne jest, aby ściśle określić plan działania, który określa konkretne kroki, 

odpowiedzialności i terminy realizacji.  

Adaptacja dobrych praktyk rzadko polega na jej sklonowaniu. Najczęściej 

zastosowanie dobrych praktyk wymaga ich dostosowania do istniejących wa-

runków. Z aplikacją dobrych praktyk będzie często związana konieczność uzu-

pełnienia wiedzy pracowników czy zakupu nowych maszyn, urządzeń i rozwią-

zań technologicznych (np. IT). 

Krok siódmy: Monitorowanie wyników i podejmowanie dalszych działań. 

Prawdopodobieństwo pomyślnej realizacji planu będzie tym większe, im 

proces wdrożenia będzie staranniej monitorowany, a w razie potrzeby odpo-

wiednio korygowany. Aby monitorować plan wdrożenia dobrych praktyk, należy 

mierzyć postęp jego realizacji. W trakcie monitoringu należy również stawiać 

szereg pytań dotyczących oczekiwanych efektów wprowadzonych zmian.  

Podsumowanie 

Uczenie się od najlepszych wydaje się być zagadnieniem prostym i nie 

wymagającym większego wysiłku badawczego. Złożoność problematyki kla-

strów, w tym w szczególności klastrów turystycznych wskazuje, iż benchmar-

king klastrów turystycznych jest wyzwaniem metodycznym trudnym i złożo-

nym. Uzyskanie oczekiwanej poprawy z badania benchmarkingowego wymaga 

odpowiedniego podejścia metodycznego zorientowanego na twórczą adaptację 

zidentyfikowanych praktyk klastrów wiodących. 
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Selected aspects of the tourist cluster benchmarking 

Summary 

The main issues driving the tourism industry cluster benchmarking result of their 

specifics. The article is the ability to use benchmarking as a means of improving the 

activities undertaken in the tourism cluster. This article aims to identify the factors that 

hinder the use of such a study and propose solutions to alleviate the negative impact of 

these factors on the result of benchmarking. 

The content of this article is to identify specific characteristics of the tourism clus-

ter determining the process of benchmarking. In the following, briefly describe the pro-

cess of benchmarking and set out the requirements that must be met in order for the pro-

cess of benchmarking obtained useful results. Difficulties in conducting benchmarking 

tourism clusters due to their specific characteristics. The culmination of this article is to 

formulate proposals to improve the process of benchmarking in tourist clusters. 

Translated by: Robert Golej   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOI: 10.18276/er.2015.24-07 

 

EUROPA  REGIONUM  TOM XXIV  ROK  2015 

PRZEMYSŁAW CZERNIEJEWSKI, WAWRZYNIEC WAWRZYNIAK,  

WOJCIECH BROCKI 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Presja połowów rekreacyjnych na wybrane jeziora   
w północno-zachodniej Polsce 

 

Wprowadzenie 

ybactwo rekreacyjne (wędkarstwo) w ostatnich latach jest jedną z najszyb-

ciej rozwijających się dziedzin eksploatacji wód otwartych. Stanowi do-

skonałe hobby dla wielu ludzi, ponieważ jest jedną z głównych form wy-

poczynku i rekreacji. Najlepsze warunki wypoczynku fizycznego i psychicznego 

zapewnia człowiekowi środowisko pozwalające na bezpośredni kontakt z przy-

rodą. W szczególności środowisko wodne w większym stopniu niż jakiekolwiek 

inne charakteryzuje się kompleksem różnorodnych walorów, zaspakajających 

liczne potrzeby współczesnego człowieka (Wołos i in. 1998). Wyprawa na ryby 

wiąże się z szeregiem relaksujących czynności: planowaniem i przygotowywa-

niem sprzętu, przejazdem na łowisko, pobytem nad wodą, połowem ryb oraz 

wspomnieniami z wędkarskich emocji (Skarżyński 1981). Zdaniem wielu socjo-

logów eksplozję ruchu wędkarskiego w krajach o wysokim stopniu uprzemy-

słowienia można nazwać socjologicznym fenomenem XX wieku (Skarżyński 

1981). Aktualna liczba wędkarzy znacznie przekracza samą tylko liczbę człon-

ków PZW i szacuje się, że może dochodzić do 2 mln osób (Wołos 2004). Węd-

karstwo ze względów masowości tego hobby przy dużej intensywności poło-

wów, może przyczynić się do nadmiernego rozrzedzenia niektórych gatunków 

ryb w eksploatowanych akwenach, które przy braku zarybień może prowadzić 

do selektywnego ograniczania poszczególnych gatunków, a nawet klas wielko-

ściowych (wiekowych) ryb, przy niedoławianiu innych, a nawet do ogólnego 

przełowienia zasobów rybnych. Zjawisko to może stać się przyczyną nieko-

rzystnych zmian w zasobach rybnych (Leopold i Bnińska 1987). W związku 
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z tym, aby zapewnić bezpieczeństwo i zabezpieczyć zasoby wód dla przyszłych 

pokoleń, w akwenach użytkowanych do celów wędkarskich powinno się prowa-

dzić kontrolne połowy monitoringowe.  

Celem analiz zawartych w niniejszej pracy było uzyskanie najważniejszych 

danych o połowach wędkarskich oraz o specyficznych cechach presji wędkar-

skiej na wybrane jeziora północno-zachodniej Polski. 

1. Materiały i metody 

Badania mające na celu określenie presji wędkarskiej, opierają sie na trzech 

metodach: przeprowadzeniu ankiet wśród wędkarzy, obligatoryjnej rejestracji 

połowów oraz bezpośredniej kontroli wyników wędkowania tzw. badanie zawar-

tości koszyka wędkarskiego (Wołos i Mickiewicz 2001). W niniejszej pracy 

oparto się na wynikach badań ankietowych wędkarzy poławiających ryby 

w wodach jezior Pojezierza Myśliborskiego (jeziora Myśliborskie o powierzchni 

617,7 ha, Łubie – 182,2 ha, Renickie – 51,1 ha), Pojezierza Ińskiego (jezioro 

Ińsko – 596,0 ha) i Pojezierza Dobiegniewskiego (jeziora Lipie – 172,0 ha 

i Klasztorne Górne – 20,0 ha). Ankiety w ilości 560 szt. zostały rozdane wędka-

rzom i wypełnione nad brzegami badanych wód w okresie od stycznia do grud-

nia 2013r. Część wędkarzy nie wyraziło zgody na wypełnienie ankiet. Pozostali 

za pośrednictwem ankietera odpowiedzieli na wszystkie zadane pytania. W ten 

sposób łącznie uzyskano 360 wypełnionych ankiet wędkarskich. W ankietach 

wędkarze odpowiadali na pytania dotyczące: stosowanych metod połowu, odle-

głości łowiska od miejsca zamieszkania, częstotliwości połowów, różnorodności 

złowionych gatunków ryb oraz ich masy i ilości, a także ogólnej oceny łowiska. 

W analizach wyników połowów wędkarskich wykorzystano głównie pod-

stawowe miary statystyczne jak średnia arytmetyczna i miary rozkładu (zakres). 

Do ustalenia hierarchii najbardziej preferowanych przez wędkarzy gatunków ryb 

wykorzystano metodę skali rang: gatunkom wymienionym przez wędkarzy na 

1 miejscu przyznano 3 punkty, na drugim 2 punkty i na 3 miejscu 1 punkt. Od 

całkowitej sumy przyznanych przez wędkarzy punktów obliczono procent przy-

padający na każdy gatunek. 

2. Wyniki badań  

2.1. Odległość od łowiska 

Większość ankietowanych wędkarzy to osoby zamieszkujący w bezpośred-

niej bliskości jezior, aż 67,3% badanych wskazało iż odległość od miejsca za-

mieszkania do łowiska wynosi poniżej 10 km. W przypadku 21,2% wędkarzy 
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odległość ta wynosi od 10 do 50 km, natomiast dla 12,3% odległość ta waha się 

w przedziale od 51 do 100 km. Tylko 4% ankietowanych wskazało, iż miejsce 

zamieszkania oddalone jest od łowiska ponad 100 km.  

2.2. Presja wędkarska 

Na rysunku 1 przedstawiono rozkład presji wędkarskiej na poszczególne 

miesiące 2013 roku, mierzony średnią liczbą dni wędkowania przez 1 wędkarza 

w poszczególnych miesiącach. Największa  presja wędkarska na badane jeziora 

przypada na miesiące letnie, w których statystyczny wędkarz przebywał średnia 

po 8 dni na łowisku (zakres od 1 do 14 dni w miesiącu). Przy czym należy 

stwierdzić, iż poza tym sezonem  obserwowany jest regularny spadek wartości 

tego parametru.  Łącznie w ciągu roku wędkarz przebywał na łowisku 44 dni, 

a 63,2% spośród ankietowanych wędkowało tylko w dni wolne od pracy. Węd-

karze w 44% ocenili łowiska jako dostateczne, w 51% jako dobre i tylko w 5% 

jako bardzo dobre 

 

Rysunek 1. Presja wędkarska na badane jeziora w  2013 roku 
Źródło: opracowanie własne. 

2.3. Metody połowu ryb 

Preferencje wędkarzy co do stosowanej metody połowu przedstawiały się na-

stępująco: wszystkie trzy z wymienianych przez ankietowanych metody były 

w podobnej mierze stosowane. Najpopularniejsza okazała się metoda gruntowa bez 

spławika (37% ankietowanych), następnie metoda spinningowa (33%) oraz metoda 

spławikowa (30%). Aż 83,6%  wędkarzy poławiających metodą gruntową i 76,2% 
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spławikową stosowali zanęty. Wśród tych wędkarzy, zanęty własnej produkcji sto-

sowało odpowiednio 84,6% oraz 61,2% (głównie były to mieszanki na bazie pszeni-

cy, kukurydzy i makaronu), pozostałe osoby stosowały zanęty firmowe.  

Na badanych jeziorach można poławiać ryby z brzegu, łodzi i z lodu. 

W analizowanym okresie, te trzy metody były stosowane przez wędkarzy. Część 

z nich (8,6%) poławiało ryby tylko z łodzi, 58,6% osób poławiało tylko z brze-

gu, natomiast  32,8% wędkarzy poławiało z brzegu i z łodzi. Ze względu, iż 

zjawisko zalodzenia na analizowanych zbiornikach, nastąpiło jeszcze w grudniu, 

to 4,9% ankietowanych wędkarzy poławiało również z lodu. 

2.4. Wielkość odłowów ryb 

W 2013 roku 360 wędkarzy złowiło ogółem 6955,2 kg ryb, co w przelicze-

niu na 1 wędkarza stanowi 19,32 kg ryb i odłów dzienny 0,42 kg ryb. Wydaje 

się, że jest to wartość dość niska. Jednakże, biorąc pod uwagę liczbę wędkarzy 

poławiających w ciągu 1 dnia na badanych jeziorach, która wyniosła według 

obserwacji średniorocznie 54,4 osoby/dziennie oraz średni dzienny odłów ryb 

(0,42 g) to łączna masa pozyskanej ichtiofauny ze zbiornika wyniesie w ciągu 

1 dnia 22,848 kg (tzn. w ciągu 365 dni roku wyławiane jest 8339,52 kg ryb). 

Biorąc pod uwagę powierzchnię badanych jezior (łącznie 1639 ha), wydajność 

wędkarska z 1 ha powierzchni lustra wody wyniesie 5,088kg/ha, czyli blisko 

dwukrotnie mniej niż w innych regionach naszego kraju.  

2.5. Struktura gatunkowa połowów 

Ankietowani wędkarze złowili ogółem 9 gatunków ryb: szczupak, sandacz, 

okoń, węgorz, leszcz, płoć, krąp, karaś i lin. Strukturę połowów wędkarskich 

w wodach badanych jezior przedstawia rysunek 2. Z danych zamieszczonych na 

tym wykresie wynika, iż w strukturze ryb poławianych przez wędkarzy dominu-

ją ryby karpiowate: płoć (34,1%), leszcz (26,9%) i krąp (14,3%), przy niewiel-

kiej ilości lina (6,3%) i karasia (0,2%). Łączny udział ryb karpiowatych wynosi 

81,8%, co oznacza, że analizowane jeziora znajdują się w stanie dość znacznie 

posuniętych procesów eutrofizacji, określanych mianem wzrostu żyzności wód 

i równocześnie są podatne na tzw. ichtioeutrofizację. Oznacza to, iż znaczne 

zagęszczenie gatunków drobnych ryb karpiowatych w wodach badanych jezior, 

może prowadzić do pogorszenia jakości tych wód. Świadczy o tym duża ilość 

ryb z rodziny karpiowatych, przy niewielkiej ilości drapieżników (szczupak – 

8,7 %, sandacz – 0,8%, węgorz – 0,2%, okoń – 8,4% i sum – 0,1%). 
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Rysunek 2. Struktura połowów wędkarskich w badanych wodach 

Źródło: opracowanie własne. 

2.6. Wielkość łowionych ryb 

Średnie masy łowionych poszczególnych gatunków ryb przedstawiono na 

rysunku 3. Wśród 9 gatunków ryb poławianych w badanych wodach największe 

masy średnie mają ryby drapieżne szczupak (1,37 kg) i sandacz (1,12 kg) i wę-

gorz (1,1 kg). Wśród ryb karpiowatych tylko średnia masa łowionego lina jest 

zbliżona do ww. gatunków ryb. Na uwagę zasługuje również fakt, iż większość 

poławianych ryb drapieżnych (szczupaka i sandacza) przez wędkarzy osiąga 

długość 45–55cm, co oznacza połów ryb zaraz po osiągnięciu wymiaru ochron-

nego (45cm). Niestety taka presja wędkarska na drapieżniki wpływa na zwięk-

szoną ilość ryb karpiowatych powodujących ichtioeutrofizację, przy małej śred-

niej masie jednostkowej tych gatunków w połowach wędkarskich (karaś – 

0,36 kg, krąp – 0,24kg, płoć – 0,15kg i leszcz – 0,39 kg). Na powyższą hipotezę 

wskazują również niewielkie masy (z wyjątkiem węgorza i szczupaka) rekordo-

wych ryb złowionych w tych zbiornikach w 2013 roku: 

Ryby drapieżne: 

– Węgorz: 3,60 kg, 

– Szczupak: 4,90 kg, 4,10 kg, 3,60 kg, 
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Ry-

sunek 3. Przeznaczenie nakładów finansowych w przypadku zmiany profilu działalności 

Źródło: opracowanie własne. 

2.7. Preferencje wędkarskie 

Wędkarze wymienili w sumie 8 preferowanych przez nich gatunków ryb, 

zamieszczonych na rysunku 4. Za najbardziej preferowany gatunek wędkarze 

uznali sandacza (27,87%), ponadto kolejne ryby drapieżne: szczupaka (14,65%), 

węgorza (12,54%) oraz okonia (7,12%), co pośrednio potwierdza wspominane 

wcześniej informacje, że największą presją wędkarską cieszą się ryby drapieżne. 

Wśród ryb karpiowatych ankietowani preferują: lina, leszcza, płoć i karasia.  

 
Rysunek 4. Gatunki najbardziej preferowane przez wędkarzy (w % –metoda ważności Rang) 

Źródło: opracowanie własne. 
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3. Dyskusja 

Obecnie wędkarskie badania ankietowe są jedną z ważniejszych działań 

podejmowanych w ramach monitoringu ichtiofaunistycznego. Analizy ankieto-

we prowadzili w Polsce między innymi Bnińska (1985), Wołos (2000), Bnińska 

i Leopold (1987), Bieniarz i in. (1990), Falkowski i Wiśniewolski (2002), Wołos 

i inni (2002, 2003). Również metody ankietowe badań wędkarskich stosowano 

w USA, Kanadzie, Holandii, Niemczech (Aas i Ditton 1998).Według Penczaka 

(1999) wielkość połowów wędkarskich w różnych zbiornikach wodnych może 

dochodzić do 50–60 kg/ha, a więc jest dość znaczna. Według Bnińskiej i Le-

opolda (1987) 1 statystyczny wędkarz wędkuje średnio 62 dni w roku, a jego 

połów wynosi średnio 56,28 kg ryb rocznie. W przypadku badanych jezior pół-

nocno-zachodniej Polski statystyczny wędkarz wędkuje łącznie 44 dni i w ciągu 

tego czasu poławia 19,32 kg ryb. Podana ilość dni wędkowania jest zbliżona do 

danych z innych jezior i zbiorników zaporowych (Wrona i Guziur 2006, Przy-

bylska i in. 2013), ale może znacząco różnić się od rzek (Czerniawski i in. 

2010). Jednakże należy stwierdzić, iż nasilenie połowów w ciągu dnia zmienia 

się w zależności od pory roku, a największe występuje w okresie letnim. Podob-

ną zmienność nasilenia presji wędkarskiej zaobserwowano w zbiorniku Poraj 

(Wrona i Guziur 2006), oraz w rzece Drawie (Czerniawski i in. 2010). Jak wy-

kazały badania zawarte w niniejszej pracy, jest to uzasadnione faktem, iż więk-

szość wędkarzy poławia ryby w dni wolne od pracy.   

Wędkarze odłowili w przeliczeniu na jednego wędkarza 19,32 kg ryb 

(odłów dzienny 0,42 kg ryb), co jest blisko dwukrotnie mniejszą wartością 

w porównaniu do połowów w rzece Wiśle w okolicy Warszawy (Wołos i in. 

2001) i rzece Odrze w okolicy Szczecina (Czerniejewski 2002). Jednakże należy 

przy tym zaznaczyć, że produktywność rybacka (wędkarska) dużych rzek jest 

znacznie wyższa niż jezior. O masie ryb pozyskanych przez wędkarzy w jezio-

rach północno-zachodniej Polski decydowało 9 gatunków ryb. Największy jed-

nak udział procentowy w odłowach ankietowanych miały ryby karpiowate: płoć 

(34,1%), leszcz (26,9%) i krąp (14,3%), przy niewielkiej ilości lina (6,3%) i ka-

rasia (0,2%). Dane te nie różnią się od wyników badań z polskich jezior (Wołos 

2000, Wołos i in. 2002, 2003), ale odbiegają od danych akwenów holenderskich, 

gdzie aż 45% wędkarzy nastawia się na łowienie płoci, oraz czeskich z podgór-

skiego zbiornika zaporowego Lipno, gdzie najwięcej poławia się karpia (Vostra-

dovský 1991). Chociaż Wołos (2007) twierdzi, że ryby karpiowate są cennymi 
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z wędkarskiego punktu widzenia składnikami ichtiofauny, to jednak najbardziej 

preferowanymi rybami były gatunki drapieżne. Z analizy ankiet wynika, iż 

większość osobników ryb drapieżnych (szczupaka i sandacza) nieznacznie prze-

kroczyła długość wymiaru ochronnego. W rezultacie osobniki tych gatunków 

rzadko osiągają duże rozmiary w tych jeziorach, co prowadzi do ich niewielkiej 

presji żerowania na rybach karpiowatych. Przekłada się to na zwiększoną ilość 

ryb karpiowatych powodujących ichtioeutrofizację (Opuszyński 1987), przy 

małej masie jednostkowej tych gatunków w połowach wędkarskich. W związku 

z tym biorąc powyższe pod uwagę rybacki użytkownik wód powinien wprowa-

dzić mechanizmy regulujące liczebność drobnych ryb karpiowatych (m.in. po-

łowy niewodem i przywłoką), zintensyfikować zarybiania rybami drapieżnymi, 

oraz wprowadzić podwyższony wymiar ochronny dla ryb drapieżnych. 

Podsumowanie 

Podstawą rozwoju turystycznego każdego obszaru jest rozwój jego produk-

tu turystycznego. Amatorskie połowy rekreacyjne, nazywane również wędkar-

stwem funkcjonują jako niezależny produkt ekoturystyki specjalistycznej oraz 

stanowią uzupełnienie oferty wypoczynkowo-rekreacyjnej. Środowisko wodne 

północno-zachodniej Polski stwarza duże możliwości dla rozwoju rekreacyjnych 

połowów ryb. Według przedstawionych w niniejszej pracy badań, obecna presja 

wędkarska na te wody, oraz wielkość rekreacyjnych połowów ryb, jest znacznie 

mniejsza w porównaniu z innymi regionami Polski, a większość wędkarzy są to 

osoby miejscowe, zamieszkujące do 10 km od łowiska (67,3% ankietowanych), 

poławiający ryby w okresie wakacyjnym. Jednakże rozsądnie przeprowadzona 

promocja tego terenu powinna zagwarantować wzrost zainteresowania regio-

nem, a ruch turystyczny może stać się znaczącym źródłem dochodów lokalnych 

i wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia w innych sektorach. Świadomy, profesjo-

nalnie prowadzony rozwój połowów rekreacyjnych jako produkt turystyczny 

oraz specjalizacja w zakresie pobytów wędkarskich ma szanse kreowania indy-

widualnego i wyjątkowego wizerunku regionu. Należy przy tym pamiętać, iż 

wzrostowi liczby wędkarzy, będzie towarzyszyła wzrastająca presja i  biomasa 

odławianych ryb. W związku z tym niezbędne wydaje się zrównoważone zago-

spodarowanie wędkarskie wód, wraz z prawidłowo prowadzonymi zarybieniami, 

dobranymi odpowiednio do preferencji wędkarskich i zasobów pokarmowych 

środowiska wodnego. 
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Recreational fishing pressure on selected lakes in the North-Western  
administrative district  

Summary 

Lakelands of the north-west of Poland are one of the most valuable ecosystems in 

Poland, it is very natural and attractive to tourists. One of the important issues carried 

out in this area should be sustainable tourism management. That includes angling, for-

merly associated with fishery, which was a form of getting food. With time it became 
leisure activity and entertainment that allows the contact with nature. Determination of 

the rules of recreation (angling) exploitation is extremely important to maintain a bal-

ance in the studied ecosystems. The aim of the study was to determine species, weight 

and number of fish harvested by anglers and to obtain data on the used anglers methods 

and  intensity of fishing pressure. Conducted questionnaire surveys allowed to determine 

fishing pressure and preferences of anglers in six lakes of north-west  Poland. 

 

Translated by: Wojciech Brocki  
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Proekologiczne zachowania i aktywność społeczności  
lokalnych na obszarach recepcji turystycznej  

województwa podlaskiego 

Wprowadzenie 

połeczność lokalna odgrywa istotną rolę w procesach rozwoju turystyki. Jest 

ona między innymi „konsumentem” lokalnych zasobów środowiska. Za-

chowania społeczności lokalnych, zarówno te codzienne, jak i prowadzona przez 

nich działalność gospodarcza ma istotny wpływ na stan i ochronę walorów przy-

rodniczych oraz kulturowych obszarów recepcji turystycznej. Ma to szczególne 

znaczenie na obszarach przyrodniczo cennych, które są preferowane do rozwoju 

ekoturystyki. Mieszkańcy są ważnym podmiotem, który może kreować atrak-

cyjność turystyczną szeroko rozumianego produktu turystycznego obszaru, za-

równo w sferze przyrodniczej, jak i kulturowej.  

Celem artykułu jest analiza proekologicznych zachowań i aktywności 

mieszkańców obszarów recepcji turystycznej województwa podlaskiego (obsza-

rów przyrodniczo cennych) na rzecz ochrony środowiska i swojego miejsca za-

mieszkania. W ramach badań poszukiwano przede wszystkim odpowiedzi na 

następujące pytania: czy kryteria ekologiczne mają wpływ przy dokonywaniu 

codziennych zakupów, czy i jakie działania podejmują mieszkańcy na rzecz 

ochrony środowiska oraz swojego miejsca zamieszkania, czy mieszkańcy obsza-

rów przyrodniczo cennych popierają działania na rzecz ochrony środowiska 

w sektorze turystycznym na terenie swojej gminy?  

W pracy wykorzystano metodę bezpośredniego wywiadu standaryzowane-

go, przy użyciu kwestionariusza ankiety. Badania ankietowe przeprowadzono 
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w latach 2010–2011 na próbie 647 osób
1
. Badaniem objęto mieszkańców głów-

nych obszarów recepcji turystycznej województwa podlaskiego, które były jed-

nocześnie obszarami przyrodniczo cennymi.  

W pracy zastosowano również analizę porównawczą uzyskanych danych 

z wynikami badań dotyczącymi zachowań ekologicznych Polaków prowadzo-

nymi w skali ogólnokrajowej. 

1. Obszary przyrodniczo cenne województwa podlaskiego 

Województwo podlaskie ma duży potencjał do rozwoju ekoturystyki. Jest 

to bowiem region, gdzie obszary przyrodniczo cenne objęte ochroną prawną 

stanowią zajmują 645 990,7 ha, co stanowi 32% jego ogólnej powierzchni.  

Tabela 1 
Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w województwie 

podlaskim w 2012 roku 

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia  ogółem w ha 

1.  Parki narodowe: 92 169,9 

 

Białowieski Park Narodowy 10 517,3 

Biebrzański  Park Narodowy 59 223,0 

Narwiański  Park Narodowy 7350,0 

Wigierski  Park Narodowy 15 079,6 

2.  Rezerwaty przyrody 23 755,5 

3.  Parki krajobrazowe: 83 531,9* 

 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 74 447,0 

Suwalski Park Krajobrazowy 6284,0 

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi 7353,5 

4.  Obszary chronionego krajobrazu 444 209,4* 

5.  Stanowiska dokumentacyjne 0,5 

6.  Użytki ekologiczne 2184,4 

7.  Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 139,1 

Ogółem 645 990,7 

*Bez rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody położonych na terenie parku lub obszaru chronionego 

krajobrazu. 

Źródło: ochrona środowiska 2013. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 2013, s. 283, 297. 

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) chronione w ramach Natura 

2000 zajmują 543675,2 ha (26,9% powierzchni województwa), natomiast obsza-

ry specjalnej ochrony ptaków (OSO) – 579402,3 ha (28,7%)
2
. 

                                                
1 Badania ankietowe przeprowadzono w ramach grantu Nr N N114 269734, pt. Turystyka 

w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, który był realizowany 
w latach 2008–2011 na Politechnice Białostockiej, pod kierunkiem dr G. Dobrzańskiego. 
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Wiele obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego cechuje du-

ża różnorodność biologiczna, zarówno flory jak i fauny, wysoki stopień naturalności 

ekosystemów, a także unikatowość w skali Polski, Europy i świata  (np. Białowieski 

czy Biebrzański Park Narodowy). Region postrzega się niekiedy jako „bank genów 

i gatunków” w skali europejskiej, który może spełniać ogólnoeuropejską funkcję 

usług zachowania różnorodności biologicznej
3
. Różnorodność biologiczna stanowi 

jeden z podstawowych elementów kapitału naturalnego regionu.  

Cenne walory przyrodnicze stanowią silny „magnes” przyciągający tury-

stów krajowych i zagranicznych. W 2012 roku parki narodowe województwa 

podlaskiego odwiedziło ogółem 275,1 tysięcy turystów, z tego najwięcej Biało-

wieski i Wigierski Park Narodowy. Biebrzański i Narwiański Park Narodowy są 

rzadziej odwiedzane przez turystów, ze względu na ograniczenia w ich pieszej 

penetracji (są to obszary bagienne i podmokłe).  

 

Rysunek 1. Wielkość ruchu turystycznego w parkach narodowych województwa podla-

skiego (w tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.  

Na obszarach przyrodniczo cennych objętych ochroną prawną ekoturystyka 

jest jedną z najbardziej pożądanych form turystyki. Jej istotą jest bowiem troska 

o jak najmniejszą ingerencję we wrażliwe ekosystemy oraz podnoszenie świadomo-

ści ekologicznej zarówno wśród turystów, organizatorów turystyki, jak i ludności 

                                                                                                                    

2 Ochrona środowiska 2013. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 2013, s. 298. 

3 D. Kiełczewski, Rozwój zrównoważony w skali regionalnej, Środowisko przyrodnicze –
czynnik, czy bariera rozwoju?, w: Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokal-
nych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok 2009, s. 33. 
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miejscowej. Szczególne znaczenie ma promowanie proekologicznych zachowań 

wśród społeczności lokalnych, gdyż ich postawy i zachowania mają duży wpływ na 

jakość i ochronę środowiska danego obszaru recepcji turystycznej, które jest pod-

stawą długotrwałego rozwoju turystyki, a ekoturystyki w szczególności. 

2. Wyniki badań ankietowych  

Badania ankietowe mieszkańców województwa podlaskiego były realizo-

wane na obszarach recepcji turystycznej, które cechowały się cennymi zasobami 

przyrodniczymi, takich jak: Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Dolina 

Biebrzy, Górna Dolina Narwi, Środkowa Dolina Narwi, Dolina Bugu, Pojezierze 

Augustowskie wraz z  Puszczą Augustowską, Pojezierze Ełckie, Dolina Bugu. 

Strukturę próby respondentów przedstawia tabela 2. 
Tabela 2 

Struktura demograficzna próby według płci, wieku, wykształcenia  
i miejsca zamieszkania 

Cecha Liczba odpowiedzi % 

Płeć 

Mężczyzna  327 50,54 

Kobieta 311 48,07 

Wiek 

15–19 lat 49 7,57 

20–24 lata 131 20,25 

25–34 lata 119 18,39 

35–44 lata 141 21,79 

45–54 lat 135 20,86 

55–64 lat 46 7,11 

65 i więcej lat 19 2,94 

Miejsce zamieszkania 

Wieś 254 39,26 

Miasto do 20 tys. Mieszkańców 217 33,54 

Miasto 20-100 tys. Mieszkańców  146 22,56 

Miasto 200-500 tys. Mieszkańców 8 1,24 

Wykształcenie 

Bez formalnego wykształcenia 36 5,56 

Niepełne podstawowe 18 2,78 

Podstawowe  45 6,96 

Gimnazjalne 45 6,96 

Zasadnicze zawodowe 57 8,81 

Średnie zawodowe 106 16,38 

Średnie ogólnokształcące 100 15,46 

Policealne 68 10,51 

Wyższe 167 25,81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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W celu poznania proekologicznych postaw i zachowań mieszkańców ob-

szarów recepcji turystycznej województwa podlaskiego posiadających walory 

przyrodniczo cenne zadano respondentom pytania dotyczące ich codziennych 

nawyków i zachowań konsumenckich w zakresie zakupów oraz racjonalnego 

korzystania z zasobów środowiska.  

Ankietowani za główne przesłanki stanowiące podstawę codziennych za-

kupów uważają przede wszystkim jakość produktu (78,25%), jego cenę (56,5%) 

oraz łatwość użytkowania (40,75%), przy czym na pierwszym miejscu najczę-

ściej wymieniana była cena produktu (51,25%). Kryteria ekologiczne mają zna-

czenie jedynie dla niewielkiej części respondentów – niespełna co dziesiąty bie-

rze je pod uwagę.  

Tabela 3 

Przesłanki stanowiące podstawę codziennych zakupów 

Wyszczególnienie 
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 Razem 

(w %) 

Cena 51,25 5,25 - 56,5 

Jakość produktu 33 42 3,25 78,25 

Łatwość użytkowania 7,5 21,75 11,5 40,75 

Trwałość produktu 7,25 8,75 6,75 22,75 

Kryteria ekologiczne  0,5 2,75 6,25 9,5 

Oczekiwane korzyści 0,25 6,5 14,25 21 

Koszty użytkowania 0,25 2,75 7,75 10,75 

Wygląd  – 2,75 25 27,75 

Inne  – 0,75 25,25 26 

Brak odpowiedzi – 6,75 3,25 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (N = 400). 

Kolejne pytania w kwestionariuszu ankiety obejmowały zagadnienia doty-

czące działań podejmujących na rzecz ochrony środowiska oraz swojego miejsca 

zamieszkania  i społeczności lokalnej. Respondenci mogli udzielić tutaj dowolną 

ilość odpowiedzi. 

W zakresie działań na rzecz ochrony środowiska mieszkańcy najczęściej 

wymieniali oszczędzanie wody i energii (61,67%) oraz segregację odpadów 

(55,95%). Stosunkowo niewielu respondentów zwraca uwagę podczas zakupów 

na to, czy towary produkowane są w sposób uwzględniający ochronę środowiska 

(16,54%). Tylko co dziesiąty ankietowany deklaruje, że nie korzysta z prywat-

nego samochodu, bądź ogranicza jego użytkowanie. Strukturę działań podejmo-

wanych przez mieszkańców na rzecz ochrony środowiska przedstawiono na ry-

sunku 2. 
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Rysunek 2. Działania podejmowane przez mieszkańców na rzecz ochrony środowiska 

(w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (N = 647). 

Porównując uzyskane dane z badaniami ogólnokrajowymi  dotyczącymi 

zachowań proekologicznych Polaków, przeprowadzonymi w 2011 roku 

(N=1002), można zauważyć, że tam również najczęściej wskazywano na ogra-

niczenie zużycia energii elektrycznej (90%) i wody (83%) oraz segregację od-

padów (74%)
4
. Wskaźniki te były jednak dużo wyższe. Również w 2013 roku 

Polacy deklarowali, iż najczęściej oszczędzają energię (86%) oraz ograniczają 

                                                
4 K. Wądołowska, Zachowania proekologiczne Polaków, Komunikat z Badań, Centrum Ba-

dania Opinii Społecznej, Warszawa 2011, s. 7–8, http://www.cbos.pl (dostęp: 15.10.2014).  
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zużycie wody (77%). Na regularną segregację śmieci wskazało 54% ankieto-

wanych
5
. 

Tabela 4 

Główne działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska – analiza  

porównawcza  (w %) 

Działania ekologiczne 

Gm. 
Supraśl  
2008;  

N = 380 

Woj. Pod-
laskie 

2010-11; 
N = 400 

Polska 

2011; 
Raport 
CBOS 

N = 1002 

2011; 
Raport 
TNS 

OBOP,  

N = 1004 

2012; 
Raport 
TNS  

Polska,  
N = 1000 

2013; 
Raport 
PBS 

 N = 1000 

Ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej 

76,6 
61,67 

90 – 79 86 

Ograniczenie zużycia wody 72,1 83 89 94 77 

Segregowanie odpadów 77,9 55,95 74 62 69 69 

w tym: regularnie – – – 45 44 54 

            sporadycznie – – – 17 25 15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z badań6. 

Badania ogólnopolskie pokazują jednak, że główną motywacją działań pro-

ekologicznych nie są względy środowiskowe, lecz ekonomiczne. Jak zauważa 

K. Wądołowska „oszczędności gospodarstw domowych wynikają raczej z prze-

konania o niekorzystnej sytuacji materialnej respondentów i ich rodzin, niż ze 

świadomego wyboru zachowań proekologicznych”
7
. Potwierdzają to również 

wnioski z cyklicznych badań ankietowych prowadzonych na zlecenie Minister-

stwa Środowiska w 2011, 2012 i 2013 roku.  „Priorytetem jest oszczędność pie-

niędzy, a jeżeli idzie za tym ochrona środowiska, to jest to dodatkowa, drugo-

rzędna korzyść. Tę tezę wspiera fakt, że badani rzadko kiedy podejmują dodat-

kowe inwestycje służące przede wszystkim ochronie środowiska”
8
. Badania 

ogólnokrajowe pokazują też, że istnieje duża rozbieżność pomiędzy deklarowa-

nymi wartościami, a faktycznie realizowanymi działaniami. 

                                                
5 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport PBS przygo-

towany dla Ministerstwa Środowiska, Sopot, 28 października 2013, http://www.mos.gov.pl 
(15.10.2014).  

6 K. Górnicki, Świadomość ekologiczna mieszkańców obszarów wiejskich Zielonych Płuc 
Polski w świetle badań ilościowych, w: Kapitał ekologiczny mieszkańców Polski północno-
wschodniej, red. K Górnicki, Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok–Bydgoszcz–Toruń–

Olsztyn–Warszawa 2010; K. Wądołowska, Zachowania proekologiczne Polaków…, op.cit.; Bada-
nie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raporty dla Ministerstwa Środo-
wiska z 2011, 2012 i 2013 roku. 

7 K. Wądołowska, Zachowania proekologiczne Polaków…, op. cit., s. 8–9. 
8Badanie świadomości i zachowań ekologicznych… op.cit., Warszawa 2013, s. 10. 

http://www.mos.gov.pl/
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Na poziomie deklaracji zdecydowana większość  mieszkańców obszarów 

przyrodniczo cennych województwa podlaskiego (87,02%) uważa się za osoby, 

które posiadają wiedzę m.in. na temat skutków oddziaływania człowieka na śro-

dowisko i starają się ograniczać swój własny wpływ na środowisko. Mieszkańcy 

w zdecydowanej większości (91,5% osób) popierają też działania na rzecz 

ochrony środowiska w sektorze turystycznym na terenie swojej gminy.  

Tabela 5  

Świadomość ekologiczna mieszkańców  i ich  poparcie dla działań na rzecz ochrony 

środowiska w sektorze turystycznym (w %) 

Warianty 
odpowiedzi 

Deklarowanie się jako osoba 
świadoma ekologicznie 

Poparcie dla działań na rzecz ochrony 
środowiska w sektorze turystycznym na 

terenie swojej gminy 

Nie 4,17 2,94 

Raczej nie 8,81 4,79 

Raczej tak 48,38 40,19 

Tak 38,64 51,31 

Brak odpowiedzi - 0,62 

Suma 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (N = 647). 

Jednak deklarowana świadomość ekologiczna mieszkańców obszarów 

przyrodniczo cennych województwa podlaskiego nie przekłada się na ich ak-

tywność w sferze inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Zdecydo-

wana większość ankietowanych (77,74%)  nie uczestniczy w żadnych tego typu 

działaniach. Swoje uczestnictwo w nich określiło 21,95% respondentów, z tego 

17,93% – tylko sporadycznie. Wsparcie finansowe tych inicjatyw deklarowało 

8,81% osób. Zmiana tej sytuacji wymaga podjęcia szeregu działań ze strony 

samorządów terytorialnych oraz organizacji proekologicznych na rzecz aktywi-

zacji społeczności lokalnych i promocji proekologicznych postaw i zachowań. 

Niepokojący jest bowiem fakt wynikający z badań zachowań ekologicznych 

Polaków z 2013 roku, który pokazuje, że w stosunku do lat ubiegłych „mimo 

wzrostu grupy osób uznających wpływ indywidualnych działań jednostki na stan 

środowiska, popularność zachowań konsumenckich wspierających ochronę śro-

dowiska maleje”
9
. 

Mieszkańców województwa podlaskiego cechuje również dość bierna po-

stawa w sferze działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania i społeczności 

                                                
9 Ibidem, s.10. 
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lokalnej, w której żyją. Większość (61,98%) nie podejmuje takich działań. Ci, 

którzy takie działania podejmują, najczęściej wskazywali kupowanie towarów 

produkowanych lokalnie (23,96%).  

 

 

Rysunek 3. Działania podejmowane na rzecz swojego miejsca zamieszkania i społeczno-

ści lokalnej (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (N = 647). 

Na pytanie o uczestnictwo mieszkańców w lokalnych działaniach i akcjach 

służących rozwojowi kultury i imprezach kulturalnych ponad 1/3 respondentów 

stwierdziła, że w nich nie uczestniczy, głównie ze względu na brak czasu lub 

brak zainteresowania nimi, a 4,33% stwierdziło, że takich imprez po prostu bra-

kuje. Ponad połowa ankietowanych (51,93%) uczestniczy w takich imprezach 

głównie w charakterze widza.  
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Podsumowanie 

Województwo podlaskie posiada duży potencjał do rozwoju ekoturystyki, 

gdyż posiada obszary przyrodniczo cenne wyjątkowe w skali krajowej i mię-

dzynarodowej. Zachowanie wartości środowiska wymaga jednak promowania 

proekologicznych zachowań, zarówno wśród turystów, jak i społeczności lo-

kalnych, aby ich działalność nie uszczuplała cenności tych zasobów. 

Przeprowadzone badania ankietowe mieszkańców obszarów recepcji tu-

rystycznej województwa podlaskiego posiadających walory  przyrodniczo 

cenne oraz porównanie uzyskanych danych z badaniami zachowań ekolo-

gicznych Polaków, pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

– kryteria ekologiczne mają bardzo mało znaczenie w przypadku co-

dziennych zachowań konsumenckich;  

– proekologiczne działania mieszkańców dotyczą głównie oszczędzania 

energii i wody oraz segregacji odpadów; działania te wynikają jednak 

często z chęci uzyskania korzyści ekonomicznych, a nie świadomych 

postaw proekologicznych; 

– mieszkańców cechuje na ogół dość duża bierność w zakresie działań na 

rzecz ochrony przyrody, swojego miejsca zamieszkania i społeczności 

lokalnych; niewielki odsetek osób aktywnie działa w tych sferach. 

Poprawa obecnego stanu rzeczy wymaga przede wszystkim szerszej 

promocji proekologicznych zachowań i ich skutków dla środowiska (np. 

przez edukację ekologiczną, kampanie społeczne promujące postawy ekolo-

giczne) oraz aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz ochrony i racjona l-

nego gospodarowania środowiskiem. Jest to jedno z wyzwań jakie stoi przed 

samorządami terytorialnymi, organizacjami proekologicznymi, ale też i in-

nymi podmiotami, w tym mediami. Badania ogólnopolskie pokazują, że Po-

lacy wskazują media  jako główne źródło informacji o środowisku, stąd też 

ich rola w tym procesie może być znacząca.  

Ciekawa wydaje się być propozycja kreowania wizerunku kapitału natu-

ralnego regionu jako interesu społecznego, dającego szansę na rozwój obsza-

ru
10

. W odniesieniu do obszarów przyrodniczo cennych województwa podla-

                                                
10 M. Maruszewska, J. Pośpiech, Świadomość i zachowania ekologiczne mieszkańców ob-

szaru LGD KWS, Szczecin 2014, s. 3, http://www.kws.org.pl (dostęp: 10.10. 2014). 

http://www.kws.org.pl/
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skiego, które pełnią ogólnoeuropejską funkcję usług zachowania różnorodno-

ści biologicznej, ma to szczególne znaczenie. Obecnie obszary te często są 

postrzegane jako bariera rozwoju lokalnego, zarówno przez mieszkańców, jak 

i władze samorządowe. Zmiana tego postrzegania wymaga jednak poszukiwa-

nia nowych rozwiązań m.in. na rzecz ich wsparcia finansowego z zewnątrz.  
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Pro-environmental behavior and the activity of local communities in the  

areas of tourism reception of the Podlaskie Voivodeship 

Summary 

The local community plays an important role in the development of tourism. It is, 

inter alia, a „consumer” of the local environmental resources. The behaviour of the 

local communities and the economic activity conducted by them have a significant 

impact on the condition and protection of natural  and cultural values of tourist recep-

tion areas.  

http://www.mos.gov.pl/
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The aim of the article is to analyse the environmental behaviour and activity of 

the inhabitants of the tourist reception areas in the Podlaskie voivodship (environmen-

tally valuable areas) aiming to protect the environment and their place of residence. 

The study primarily sought to answer the following questions: whether the ecological 

criteria have an impact on making everyday purchases, whether and what actions are 

undertaken by the residents to protect the environment and their place of residence, 

whether residents support the efforts to protect the environment in the tourism sector 

in their municipalities? 

 

Translated by: Kamil Wrzosek 
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Transgraniczny produkt turystyczny – koncepcja 

dla Euroregionu Pomerania 

 

Wprowadzenie 

spółpraca transgraniczna jest jednym z trzech głównych nurtów w badaniach 

obszarów przygranicznych, oprócz podejścia skupiającego się na przepły-

wach granicznych (m.in. osób, towarów, usług, wiedzy, kapitału) oraz podej-

ścia skupiającego się na ludziach i aspektach społecznych
1
. Traktowanie granicy 

jako bariery w handlu i przemieszczaniu się oraz czynnika podnoszącego koszty 

transakcyjne, co wpływa negatywnie na rozwój obszarów przygranicznych, trwało 

do lat 80. XX wieku. Wtedy też zaczęto wykazywać, że obszary graniczne mogą 

czerpać z komplementarności zasobów obu stron, a bogatsze środowisko kulturowe 

jest ich atutem
2
. Dodatkowo zaczęto podkreślać, że obszary przygraniczne powinny 

być pojmowane jako obszary synergii
3
 i współpracy na rzecz budowania swojej 

konkurencyjności
4
. Współpraca transgraniczna jest też istotnym elementem integra-

cji Unii Europejskiej, który ma wpływać na przyspieszenie rozwoju regionów gra-

                                                
1 K. Krok, Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie, w: Nowe granice 

Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, red. G. Gorzelak, K. Krok, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 50. 

2 Zob. N.M. Hansen, The Border Economy: Regional Development in the Southwest, Austin, 
University of Texas Press. 

3 A. Mync, R. Szul, Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lo-

kalnym, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, s. 228. 
4 A. Malkowska, A. Malkowski, Creating a Competetive Region on the Example of Pome-

rania Euroregion, w: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym 
świecie, t. 1, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 
nr 315, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 523–532. 
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nicznych, w tym euroregionów, uznawanych za peryferyjne oraz przyczyniać się do 

wyrównywania dysproporcji regionalnych
5
.  

Współpraca transgraniczna regionów uznawana jest za efektywne narzędzie 

wzmacniania rozwoju regionalnego, a w jej zakres wchodzi m.in. działalność tury-

styczna
6
. Pozwala ona na osiągnięcie efektu synergii na obszarach przygranicznych. 

Komplementarne zasoby przygraniczne w połączeniu z bogatym potencjałem kultu-

rowym pozwalają bowiem na stworzenie unikatowego transgranicznego produktu 

turystycznego, co z kolei może wpływać na poszerzenie oferty turystycznej danego 

regionu. Tym samym obszary przygraniczne, w tym zwłaszcza euroregiony, jako 

zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej, wydają się być odpo-

wiednimi obszarami do poszukiwań właśnie takich produktów.  

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji transgranicznego produktu 

turystycznego dla Euroregionu Pomerania, który mógłby wzbogacić ofertę tury-

styczną regionu. Zakres terytorialny pracy wyznaczają polskie (część wojewódz-

twa zachodniopomorskiego) i niemieckie (część landu Meklemburgia Pomorze 

Przednie) obszary zlokalizowane wokół Zalewu Szczecińskiego, gdzie występu-

je funkcja rybacka. Podstawę opracowania koncepcji stanowiła obserwacja sek-

tora rybołówstwa zalewowego oraz wywiady bezpośrednie z rybakami i przed-

stawicielami jednostek samorządów terytorialnych. W artykule wykorzystano 

metodę analizy transgranicznych dokumentów strategicznych opracowanych dla 

Euroregionu Pomerania, pod kątem określenia w nich miejsca i roli turystyki. 

1. Turystyka jako specjalizacja Euroregionu Pomerania 

Umowę o jego utworzeniu podpisano 15 grudnia 1995 roku w Szczecinie. 

Początkowo dotyczyła ona współpracy polsko-niemieckiej, chociaż pierwotnie 

planowano, aby miała ona charakter wielonarodowy (Polska, Niemcy, Dania, 

Szwecja). W 1998 dołączyła do euroregionu strona szwedzka. Zaznaczyć jednak 

trzeba, iż ta trójstronna współpraca miała charakter asymetryczny, z wyraźną 

dominacją działań na pograniczu polsko-niemieckim. W roku 2013 Szwecja 

wystąpiła z euroregionu.  

                                                
5 Szerzej: M. Greta, Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwycięża-

niu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.  
6 I. Zabielska, Transgraniczna współpraca regionów, w: Wybrane aspekty rozwoju regio-

nalnego, red. R. Kisiel, M. Wojarska, Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na 
Warmii i Mazurach” 2013, Olsztyn, s. 46, 51.  
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Celem ogólnym Euroregionu Pomerania jest „podejmowanie wspólnych 

działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju Regionu oraz zbliżenia 

jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy”
7
. Od początku jego funk-

cjonowania, w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Euroregionu 

Pomerania, jednym ze wskazywanych kierunków była turystyka (zob. tabela 1). 

W pierwszym okresie funkcjonowania Euroregionu Pomerania wyznaczono 

trzy cele na lata 1995–1999, z czego już w pierwszym zaplanowano działania 

w kierunku wykształcenia profilu regionu opartego na potencjale środowiska i tury-

styki (zob. tabela 1.). W okresie tym fundusze unijne dostępne były jedynie dla stro-

ny niemieckiej. Na realizację wyznaczonych celi Brandenburgia i Meklemburgia 

Pomorze Przednie uzyskały łącznie 120,85 mln DEM w ramach Programu Interreg 

II, z czego na działania w obszarze turystyki wydano 14,2 mln DEM, co stanowi 

11,8%. Jednakże należy zaznaczyć, że zdecydowanie więcej z tej puli środków wy-

korzystała Meklemburgia (w granicach, której położony jest Zalew Szczeciński), aż 

10,3 mln DEM, tj. 15% dostępnych dla niej funduszy (Brandenburgia tylko 7,5%)
8
.  

Tabela 1 

Cele Euroregionu Pomerania w obszarze turystyki w latach 1995-2020 

Lata Strategiczne cele w obszarze turystyki 

1995–1999 

Rozwijanie funkcjonującej, dostosowanej do istniejących potencjałów struktury 

gospodarki oraz wykształcenie profilu regionu przyjaznego środowisku gospodarki 

i turystyki 

2000–2006 
Działania na rzecz rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej jako znaku mar-

kowego Euroregionu 

2007–2013 
Rozwój i modernizacja gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem MŚP – rozwój 

turystyki jako znaku rozpoznawczego regionu 

2014–2020 Poprawa dostępności regionalnych centrów gospodarczych i turystycznych 

Źródło: zestawiono na podstawie: Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu 
Pomerania na lata 2000–2006, Raport końcowy czerwiec 1999, Deutsche Projekt Union sp. z o.o., 
FVR Verkehrslogistik und Regionalplanung GmbH, Rostock, AHT INTERNATIONAL GmbH, 
Essen, s. 171; Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 
2007–2013. Aktualizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania –Kommunal-

gemeinschaft Europaregion Pomerania e. V., Szczecin–Lund–Löcknitz, wersja końcowa sierpień 
2006 roku, s. 108; Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 
2014–2020. Aktualizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Kommunalgemein-
schaft Europaregion Pomerania e. V., Szczecin–Löcknitz, s. 8. 

                                                
7 Umowa o utworzeniu Euroregionu "Pomerania", zawarta w dniu 15 grudnia 1995 roku 

w Szczecinie, § 2. 
8 Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2000 – 

2006, Aneks, wersja rozszerzona przez ekspertów polskich, Komunalny Związek Celowy Gmin 
Pomorza Zachodniego POMERANIA, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomor-
skiego, Urząd Miejski w Szczecinie, lipiec–wrzesień 1999, s. 297. 
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W kolejnym okresie programowania na lata 2000–2006, turystyce przypi-

sano większą rolę w rozwoju regionu niż w latach poprzednich. Miała ona stać 

się swoistym znakiem rozpoznawczym Pomeranii (zob. tabela 1), a za kluczowe 

uznano rozwój: turystyki aktywnej, turystyki kulturowej i edukacyjnej, turystyki 

przyrodniczej oraz turystyki sanatoryjnej i zdrowotnej
9
.  

Transgraniczna koncepcja działań i rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 

2007–2013 wyznaczyła sześć priorytetów działań dla tego obszaru. W priorytecie 

pierwszym po raz kolejny podkreślono, że turystyka ma stać się znakiem rozpo-

znawczym regionu (zob. tabela 1). W latach 2007–2013 polsko-niemiecka współ-

praca przygraniczna finansowana była głównie z Programu Interreg IVA
10

. Budżet 

całego programu dla badanego obszaru wynosił łącznie 156 mln euro. W ciągu całe-

go okresu trwania programu do realizacji zatwierdzono 69 projektów na łączną 

kwotę 146,8 mln euro, wśród których aż 44 (tj. 63,8%) były związane w różnym 

stopniu z turystyką. Na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego, Meklem-

burgi-Pomorza Przedniego i Brandenburgii zrealizowano w latach 2007–2013 pro-

jekty wspierające turystykę o wartości ponad 91,5 mln EUR, co stanowi 62,3% war-

tości wszystkich projektów zrealizowanych w ramach Programu Interreg IVA
11

. 

Planowane działania w Euroregionie Pomerania na lata 2014–2020 

uwzględniają zapisy Strategii Europa 2020
12

, w której określono kierunki rozwo-

ju Unii Europejskiej w oparciu o rozwój: inteligentny, zrównoważony i sprzyja-

jący włączeniu społecznemu. Poprawa dostępności regionalnych centrów go-

spodarczych i turystycznych, jako priorytet określony dla Euroregionu Pomera-

nia jest kompatybilny z celem Strategii Europa 2020, określonym jako rozwój 

zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. W okresie programo-

wania 2014–2020 projekty wspierające rozwój turystyki na obszarze Euroregio-

nu Pomerania mają być nadal realizowane. Zaznaczyć jednak należy, że unijne 

wytyczne dotyczące wsparcia turystyki w kolejnej perspektywie koncentrują się 

na turystyce, której istotą jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego.  

                                                
9 Ibidem, s. 225. 
10 Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca 

Transgraniczna” Krajów Meklemburgia–-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej 
Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 2007–2013, Program Operacyjny zmieniony w roku 

2009, zmiana zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 17 maja 2010 roku. 
11 A. Malkowska, Program Interreg IVa jako instrument wspierania turystyki w wojewódz-

twie zachodniopomorskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, w druku. 
12 Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna. 
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Analiza strategicznych dokumentów programujących rozwój Euroregionu 

Pomerania wskazuje, iż turystyka od początku funkcjonowania euroregionu sta-

nowiła jeden z istotniejszych kierunków rozwoju tego obszaru. Na przestrzeni 

kolejnych lat, przeznaczano na projekty w obszarze turystyki coraz większe 

środki finansowe z funduszy unijnych. W ostatnio realizowanym okresie 2007–

2013 na turystykę przeznaczono zdecydowanie największą część środków 

z Interreg IVA, co pozwoliło na realizację największej liczby projektów z zakre-

su turystyki. Tym samym można uznać, że turystyka staje się specjalizacją Euro-

regionu Pomerania. Istotne staje się więc stworzenie oferty zawierającej atrak-

cyjne i unikatowe produkty turystyczne, w tym o charakterze transgranicznym, 

a z perspektywy pozyskiwania środków unijnych, także o znaczeniu kulturo-

wym.  

2. Transgraniczny produkt turystyczny – istota i definicja 

Nowy wymiar w turystyce transgranicznej nadała identyfikacja i instytunacjo-

nalizacja współpracy transgranicznej, która miała miejsce w II połowie XX wieku. 

Rozwój turystyki transgranicznej stał się szansą dla obszarów peryferyjnych
13

. Istotą 

turystyki transgranicznej jest pobyt turysty na obszarze pogranicznym połączony 

z przekraczaniem granicy oraz korzystaniem z usług w co najmniej dwóch sąsiadu-

jących ze sobą krajach
14

. T. Studzieniecki dodaje, że w ujęciu funkcjonalnym tury-

styka transgraniczna oznacza turystykę wewnątrz regionu, który wchodzi w skład 

dwóch lub więcej państw położonych po obu stronach granicy państwowej, której 

motywację stanowi produkt turystyczny tego regionu
15

. 

Transgraniczny produkt turystyczny to według A. Gardzińskiej
16

 produkt, 

którego elementy (walory turystyczne, pojedyncze usługi lub pakiety usług po-

wiązanych, spójnych i komplementarnych, infrastruktura turystyczna) występują 

                                                
13 T. Studzieniecki, Uwarunkowania rozwoju turystyki transgranicznej w Polsce, w: Kształ-

towanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gre-
mium ekspertów turystyki, red. G. Gołembski, I. Jędrzejczyk, A. Rapacz, S. Wodejko, J. Zdebski, 
Instytut Turystyki, Warszawa 2003, s. 67. 

14 J. Potocki, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sude-
tów, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 2009, s. 141. 

15 T. Studzieniecki, Turystyka transgraniczna – próba definicji i interpretacji w: Unia Euro-
pejska a przyszłość polskiej turystyki, SGH, Warszawa 2003, s. 326. 

16 A. Gardzińska, Współpraca podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu tury-
stycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorze Przed-
nie), praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 222–223. 
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w obszarze transgranicznym (obejmującym zamknięty i jednolity np. pod wzglę-

dem geograficznym, historycznym, przyrodniczym, narodowościowym, ekono-

micznym, kompleks sąsiadujących ze sobą terenów przynajmniej dwóch państw) 

i są połączone w całość poprzez wspólna ideę i promocję. Jest on wynikiem 

współpracy trans granicznej, a w proces jego powstania zaangażowanych jest 

wiele podmiotów na różnych płaszczyznach.  

Ze względu na dogodne uwarunkowania środowiskowe i kulturowe, obszar 

zachodniopomorskiego i Meklemburgii predysponowany jest wyjątkowo dobrze 

do utworzenia transgranicznego produktu turystycznego
17

.  

3. Koncepcja transgranicznego produktu turystycznego Euroregionu 

Pomerania 

Zalew Szczeciński jest akwenem transgranicznym, na których od wielu lat 

prowadzone jest rybołówstwo. Współtworzyło ono historię i kulturę niemieckich 

i polskich obszarów położonych wokół Zalewu Szczecińskiego. Dostęp do zaso-

bów rybnych na tym obszarze powoduje, że w sposób naturalny historia osad-

nictwa tych terenów jest wspólna i ma charakter rybacki. 

Pierwsze pisane informacje o istnieniu osad na Pomorzu Zachodnim po-

chodzą z 1186 roku i dotyczą osad Żelazo i Kępnica (dzisiejsze Międzyzdroje) 

oraz z 1269 roku i dotyczą osady Stepnica. Po zakończeniu II Wojny Światowej 

i przejęciu tych terenów przez władze polskie, osadnicy i repatrianci polscy 

przejmowali zawód rybaka od niemieckich autochtonów
18

. Znaleziska archeolo-

giczne po niemieckiej stronie wokół Zalewu Szczecińskiego świadczą o tym, że 

już w środkowej epoce kamienia rozwijało się tam osadnictwo, a głównym źró-

dłem utrzymania ludności było rybołówstwo. Do najstarszych znanych nazw 

wiosek rybackich, o których po raz pierwszy wspomniano w dokumentach 

sprzed ponad 750 laty, należą Altwarp, Rieth, Mönkebude, Warsin oraz Gram-

bin. Między XV a XVII stuleciem rybołówstwo stanowiło znaczące źródło przy-

chodów pomorskich książąt i dlatego określane było jako „Pomorska kopal-

nia”
19

. Obecna rola łodziowego rybołówstwa Zalewu Szczecińskiego sprowadza 

                                                
17 Ibidem, s. 223. 
18 E. Kuzebski, T. Krajniak, M. Rakowski, Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, maj 2013, s. 24. 
19 Vergangenheit und Gegenwart an den Haffen der südlichen Ostseeküste, http://www.linie 

13.com /lagomar/uploads/media/final-version_03.pdf (15.11.2014). 
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się głównie do podtrzymywania tożsamości historycznej i kulturowej Pomorza 

oraz do kształtowania i budowania jego unikatowego wizerunku.  

Praktycznie w każdej miejscowości, gdzie współcześnie funkcjonuje port 

rybacki, można znaleźć elementy historii i tradycji, które kształtowała i dalej 

kształtuje społeczność rybacka. To rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego 

ma charakter materialny i niematerialny m.in.
20

: 

– rybołówstwo łodziowe i zawód rybaka to unikatowa specjalizacja regionu,  

– widok portów, łodzi rybackich i rybaków wzbogaca krajobraz, 

– organizacja licznych festiwali, odpustów, plenerów czy warsztatów związa-

nych z tematyką morską i rybacką, 

– tematyka morska i rybacka jest często tematem przewodnim w dziełach arty-

stów pomorskich, 

– charakter rybacki wielu miejscowości podkreślają nazwy ulic, nazwy hote-

li/pensjonatów czy gospodarstw agroturystycznych np. „U rybaka”, pomniki 

rybaków czy zabytkowe domy rybackie, 

– kulinarnym dziedzictwem regionu są lokalne produkty rybne i charaktery-

styczne dla regionu smażalnie czy wędzarnie ryb, 

– charakterystyczny element stroju rybaka poławiającego na Zalewie Szczeciń-

skim – koszula w biało-niebieskie prążki, 

– w muzeach pomorskich można odnaleźć eksponaty związane z rybołówstwem,  

– ośrodki szkolne i naukowe Pomorza miały, a niektóre nadal mają, znaczący 

wkład w rozwój rybołówstwa. 

Wskazane aspekty przemawiają za rozwojem turystyki kulturowej opartej 

na rybołówstwie w Euroregionie Pomerania. Transgraniczny charakter rybołów-

stwa Zalewu Szczecińskiego pozwala z kolei na stworzenie „Transgranicznego 

Szlaku Rybackiego”, prowadzącego przez rybackie miejscowości po obu stro-

nach akwenu – w Polsce (m.in. Nowe Warpno, Trzebież, Stepnica, Wolin, Ka-

mień Pomorski) i w Niemczech (m.in. Ueckermünde, Mönkebude, Rieth, War-

sin, Bellin, Kaminke,Usedom, Kamp).  

W ramach szlaku można promować miejscowości rybackie, infrastrukturę 

portową czy inne dziedzictwo materialne i niematerialne związane z rybołów-

stwem łodziowym. Transgraniczny Szlak Rybacki powinien być tak zorganizo-

wany, aby turysta mógł np.: 

                                                
20 Zob. A. Malkowska, Rybołówstwo łodziowe jako element dziedzictwa historyczno-kulturowego wo-

jewództwa zachodniopomorskiego na przykładzie rybołówstwa Zalewu Szczecińskiego, w: Tradycyjne rybo-
łówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku, red. B. Matławski, K. Piasecki, Wydawnic-
two Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa, Szczecin 2014, s. 73–93. 
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– zobaczyć i poczuć charakter miejscowości rybackich (np. porty rybackie, ło-

dzie, sprzęt rybacki, rybacy, zabytki związane z rybołówstwem itp.), 

– obserwować prace związane z rybołówstwem lub w nich uczestniczyć (np. 

czyszczenie i naprawa sieci, przygotowywanie ryb na sprzedaż, wyładunek 

ryb z łodzi, obserwacja połowów), 

– zakupić świeże ryby (np. od rybaka, na targu lokalnym), 

– poznać lokalne i regionalne produkty rybne (np. w miejscowych barach, re-

stauracjach, wędzarniach, przetwórniach), 

– nauczyć się przyrządzania  potraw z ryb lokalnych, 

– poznać kulturę, zwyczaje oraz tradycje i historię wsi i regionu, 

– obcować z przyrodą,  

– odpoczywać (np. pływanie łodzią, fotografia), uprawiać sport (np. wędkar-

stwo) i zdobywać nową wiedzę (ofertę można by wzbogacić o utworzenie na 

szlaku swego rodzaju miejsc spotkań, edukacji, promocji czy wymiany do-

świadczeń, które integrowałyby środowisko rybackie, lokalne społeczności, 

turystów i inne zainteresowane podmioty). 

Potencjał badanego obszaru nie został w pełni wykorzystany i wydaje się, 

że przy współpracy polskich i niemieckich partnerów, możliwe jest stworzenie 

transgranicznego produktu, który wzbogaciłby ofertę turystyczną Euroregionu 

Pomerania oraz wpłynął na konkurencyjność tego regionu. 

Podsumowanie 

Współpraca transgraniczna w ramach euroregionów ma wpływać na ich 

rozwój, a przez to przyczyniać się do przezwyciężania dysproporcji regional-

nych. W literaturze ekonomicznej podkreśla się także, że rozwój regionów po-

winien być oparty na zasobach endogenicznych. 

Analiza dokumentów strategicznych dla Euroregionu Pomerania wykazała, 

że ważne miejsce w jego funkcjonowaniu odgrywa turystyka. Na jej rozwój, 

w ramach projektów transgranicznych, przeznaczano w latach 1995–2013 coraz 

to większe środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.  

Euroregion Pomerania ma unikalne w skali kraju walory przyrodnicze 

i kulturowe, w tym związane z rybołówstwem. Mogą one być szansą rozwoju 

obszarów przygranicznych, zwłaszcza w dziedzinie turystyki. Rybołówstwo 

Zalewu Szczecińskiego, jako unikalna specjalizacja regionu i związane z nim 

dziedzictwo mogą być wykorzystane do stworzenia transgranicznego produktu 

turystycznego Euroregionu Pomerania w ramach turystyki kulturowej. 
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Transgraniczny Szlak Rybacki wydaje się być interesującym pomysłem na 

wzbogacenie oferty turystycznej badanego obszaru. Jednocześnie koncepcja ta 

wpisuje się w strategię Unii Europejskiej oraz wizję Euroregionu Pomerania na 

lata 2014–2020, w której współdziałanie partnerów oparte jest o wspólnotę 

miejsca, kultury, historii i prowadzi do kreowania tożsamości Euroregionu roz-

poznawalnej w Europie. 
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Cross-border tourist product – a concept for the Pomerania Euroregion 

Summary 

This article presents the issues of cross-border cooperation in the Pomerania Euroregion 

as regards tourism. It has been shown that ever since the Euroregion was created in 1995, tour-

ism has been an important direction in the region’s development strategy, as it has been meant to 

ultimately become the area’s hallmark. Between 2007 and 2013, tourism projects in the Pom-

erania Euroregion received the most EU funding through the INTERREG IVA Programme. 

Therefore, it can be assumed that tourism has become the region’s specialisation. The purpose 

of this article is to demonstrate the cross-border tourist product for the Pomerania Euroregion as 

based on its historic and cultural heritage – Szczecin Lagoon fisheries. The idea is to create 

a cross-border fishing trail. 

Translated by: Agnieszka Malkowska 
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Wprowadzenie 

ozwój społeczno-gospodarczy każdego regionu uwarunkowany jest między 

innymi istnieniem odpowiednich zasobów naturalnych. Turystyka to wła-

śnie ten rodzaj aktywności gospodarczej człowieka, który czerpiąc bezpośrednio 

z walorów przyrodniczych, powinien odgrywać ważną rolę w praktyce proeko-

logicznego zarządzania środowiskiem. Zwiększający się ruch turystyczny pocią-

ga za sobą wiele zagrożeń dla mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego 

terenów z dominującą funkcją turystyczną. Wzrost świadomości ekologicznej, 

przy braku odpowiedniego wykorzystania turystyki, powoduje postrzeganie jej 

jako czynnika negatywnego oddziaływania na przyrodę
1
.  

Koncepcją coraz częściej wdrażaną przez praktyków zajmujących się pla-

nowaniem i zagospodarowaniem turystycznym, jest koncepcja turystyki zrów-

noważonej. Istotnym wsparciem dla zrównoważonego rozwoju turystyki w Pol-

sce były środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007–2013. 

Beneficjentami tych środków byli nie tylko przedsiębiorcy, ale i uniwersytety, 

jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz orga-

                                                
1 A. T. Jankowski, A. Nitkiewicz-Jankowska, Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce 

województwa śląskiego. Kształtowanie   jakości   produktu turystycznego regionu z zachowaniem 
rozwoju zrównoważonego, Instytut Turystyki, Warszawa 2004, s. 59–66. 
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nizacje pozarządowe. W okresie programowania 2007–2013, pięć województw 

Polski Wschodniej otrzymało z Unii Europejskiej dodatkowe środki finansowe 

między innymi na realizację projektów przyczyniających się do zrównoważone-

go rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Inwestycje 

współfinansowane z tych środków miały stanowić element uzupełniający dla 

działań – w zakresie tworzenia odpowiednich ofert turystyki zrównoważonej – 

podejmowanych przez organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorial-

nego oraz przedsiębiorców działających w sektorze turystyki.  

1. Istota i znaczenie turystyki zrównoważonej 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) powstała 

w latach siedemdziesiątych XX w. i była wyrazem krytycznej reakcji na zwięk-

szającą się ingerencję w zasoby naturalne oraz społeczno-kulturowe
2
. Zrówno-

ważona turystyka nie tylko oznacza ochronę środowiska naturalnego, ale także 

obejmuje warunki życia najbliższego otoczenia społecznego oraz wymiar eko-

nomiczny danego obszaru turystycznego
3
. Turystyka wywiera znaczący wpływ 

na przyrodę, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i globalnej
4
. Efekty spo-

łeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki postrzegać można przez pryzmat ko-

rzystnych zmian w postaci: wzrostu dochodów z turystyki, poprawy i rozwoju 

infrastruktury, wzrostu zatrudnienia, poprawy standardu życia społeczności od-

wiedzanych czy rozwoju przedsiębiorczości
5
. Warunkiem skutecznego funkcjo-

nowania podmiotów gospodarki turystycznej w ramach rozwoju zrównoważo-

nego jest ukształtowanie sytemu współpracy pomiędzy: przedsiębiorstwami tu-

rystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, oraz organizacjami i stowa-

rzyszeniami branży turystycznej
6
. 

                                                
2 I.  Jędrzejczyk,  Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wydawnictwo „Śląsk”, 

Katowice 1995, s. 35. 
3  P. Bajdor, J. K. Grabara, Turystyka zrównoważona – przegląd literatury i charakterystyka, 

w: S. Nowak, Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki, Katowice 2012, s. 57. 
4 S. Nowak, A. Franczak, Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważo-

nej turystyki, w: S. Nowak, red., Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej 

w regionach, Katowice 2013, s. 65. 
5 A. Niezgoda, Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju 

zrównoważonego, Turyzm 2008,  18/2, s. 75. 
6 A. Ulfik, Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu turystyki w regionach,  Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 303, 2013. 
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2. Turystyka zrównoważona w programie operacyjnym Rozwój Polski 

Wschodniej 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej stanowił dodatkowy 

element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmacniał działanie innych 

programów operacyjnych na obszarze pięciu następujących województw: pod-

laskiego warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpac-

kiego. W ramach programu finansowane były przede wszystkim inwestycje 

w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz 

zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyj-

nych
7
. W ramach PO RPW realizowane były również przedsięwzięcia zwięk-

szające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru. Głównym celem 

programu było przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach PO 

RPW realizowanych było sześć osi priorytetowych
8
: 

 oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, 

 oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

 oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu, 

 oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa, 

 oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego 

opartego na warunkach naturalnych, 

 oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna. 

Na realizację PO RPW na lata 2007–2013 przeznaczonych zostało 

2675,05 mln Euro, w tym m.in.: ze środków Unii Europejskiej – ok. 2273,79 

mln euro, a z publicznych środków krajowych – ok. 401,26 mln euro
9
. Wspar-

cie prowadzonych inwestycji znacznymi środkami finansowymi pochodzącymi 

z funduszy Unii Europejski, szczególnie w okresie światowego kryzy-

su finansowego, stanowiło znaczący wkład w rozwój lokalnej i regionalnej 

gospodarki
10

. 

 

 

                                                
7 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
8 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy Od-

niesienia 2007–2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych. http://www.polskawschodnia.gov.pl. 
9 Ibidem. 
10 S. Kot, B. Ślusarczyk, Influence of Global Crisis on Investment in Poland In,  Management,  

2010, str.46–54. 



 

 

 

 

 

 

 Europa Regionum XXIV (2015)          110 

 

Tabela 1 

Rozdysponowanie środków PO RPW na poszczególne osie priorytetowe 

Osie priorytetowe Wkład UE w mln euro Wkład krajowy w mln euro Ogółem w mln euro 

Oś priorytetowa I 789,96 139,40 920,36 

Oś priorytetowa II 255,12 45,02 300,14 

Oś priorytetowa III 452,62 79,87 532,50 

Oś priorytetowa IV 660,38 116,54 776,92 

Oś priorytetowa V 47,50 8,38 55,88 

Oś priorytetowa VI  68,21 12,04 80,25 

Ogółem 2273,79 401,26 80,25 

Źródło: Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007–2013, Narodowe Strategiczne 

Ramy Odniesienia, Szczegółowy opis osi priorytetowych, Warszawa, 7.02.2008.  

Makroregion Polski Wschodniej dysponuje znaczącymi w skali europej-

skiej walorami turystyczno-przyrodniczymi, zarówno naturalnymi, jak góry, 

jeziora, lasy, czyste środowisko naturalne, jak również antropogenicznymi, tj. 

zabytki architektury (pałace, zamki), oraz kultury – stanowiska archeologiczne 

i miejsca historyczne. Silną stroną województw Polski Wschodniej, obok dużej 

bioróżnorodności jest duże bogactwo kulturowe regionu. Wszystko to stanowi 

ogromny potencjał dla rozwoju sektora turystycznego na obszarze Polski 

Wschodniej. Szczególne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju turystyki na 

tym obszarze miały projekty realizowane w ramach V osi priorytetowej – 

„Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki natural-

ne”. Inwestycje realizowane w ramach tej osi priorytetowej miały stanowić ele-

ment uzupełniający dla działań w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki, 

podejmowanych przez organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorial-

nego oraz przedsiębiorców działających w sektorze turystyki. W ramach osi 

„Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne” 

realizowane były dwa działania: 

 działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, 

 działanie V.2 Trasy rowerowe. 

W ramach działania V.1. przewidziano realizację jednego kompleksowego 

projektu składającego się z dwóch komponentów
11

: 

1) opracowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej (w tym 

analiza segmentów turystyki oraz typów turystów odgrywających klu-

czową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu);  

                                                
11 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia 2007–2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych, http://www.polskawschodnia.gov.pl. 
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2) przeprowadzenie kampanii promocyjnej Polski Wschodniej, jako miejsca 

aktywnego wypoczynku. 

W ramach działania V.2. przewidziano opracowanie i zrealizowanie kom-

pleksowego projektu, którego celem było stworzenie ponadregionalnej trasy 

rowerowej w Polsce Wschodniej. Projekt składa się z dwóch komponentów
12

:  

1) wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa i inne roboty 

budowlane w zakresie dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej na-

wierzchni, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowe-

rowego oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowero-

wego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne); 

2) budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków 

na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń 

niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścież-

kach) rowerowych realizowanych w ramach Programu. 

3. Analiza i ocena poziomu wykorzystania środków unijnych w ramach 

V osi priorytetowej PO RPW 2007–2013  

Dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach PO RPW zrealizowanych 

zostało wiele projektów zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych, któ-

rych celem było wzmacnianie zrównoważonego rozwoju turystyki makroregionu 

Polski Wschodniej. Projekty turystyczne współfinansowane ze środków unij-

nych w ramach PO RPW przyczyniają się nie tylko do tworzenia produktów 

turystyki zrównoważonej, lecz także służyły promocji regionu wśród turystów 

krajowych i zagranicznych.  

Analizując informacje zawarte na liście podpisanych umów o dofinansowanie, 

można zauważyć, że wśród projektów wspartych w ramach V osi priorytetowej PO 

RPW dominują przedsięwzięcia związane z budową tras rowerowych. W ramach 

Działania V.1. zrealizowany został tylko jeden projekt. Jego beneficjentem była Pol-

ska Organizacja Turystyczna. Celem projektu pt. „Promowanie zrównoważonego 

rozwoju turystyki” był wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu woje-

wództw wschodniej Polski
13

. Celem szczegółowym projektu było dotarcie z przeka-

zem promocyjnym, prezentującym walory tych województw do jak najszerszej gru-

                                                
12 Ibidem. 
13 http://www.pieknywschod.pl. 
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py odbiorców. Istotna część działań promocyjnych miała  na celu dotarcie do specy-

ficznej grupy docelowej jaką są „poszukiwacze inności” oraz „turyści aktywni”
14

. 

W etapie końcowym projektu komunikacja objęła swym zasięgiem mieszkańców 

Ukrainy i Niemiec. Głównym elementem kampanii realizowanej w ramach projek-

tu, oraz narzędziem integrującym poszczególne zadania, była strona internetowa 

www.pieknywschod.pl. Miała ona za zadanie promować atrakcyjność turystyczną 

Polski Wschodniej pod hasłem: „Piękny Wschód”.  

Analiza wizerunku racjonalnego pięciu województw Polski Wschodniej 

z perspektywy zasobów turystycznych oraz infrastruktury turystycznej, w bada-

niu zrealizowanym po zakończeniu kampanii, wykazała pozytywne zmiany. 

Świadczy o tym fakt, że cały region stał się po przeprowadzonej kampanii wy-

raźnie lepiej postrzegany w wymiarze oferty kulturalno-rekreacyjnej (nastąpił 

istotny przyrost wskazań w zakresie „smaczne potrawy regionalne”, „różnorod-

ność kulturowa”, „dzikość przyrody, dziewicze tereny”)
15

.   

 

Rysunek 1. Wizerunek racjonalny makroregionu – zasoby turystyczne 

Źródło: Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych wschodniej Polski  

„Piękny Wschód” 2010–2012 dla Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS Sp. z o.o. w ra-

mach projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”. 

                                                
14 Ibidem. 
15 Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych wschodniej Polski 

Piękny Wschód 2010–2012 dla Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS Sp. z o.o. w ramach 
projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”. 
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Skuteczność kampanii promocyjnej potwierdzają również pozytywne 

zmiany w obrębie emocji, jakie budzą w badanych, poszczególne regiony Polski 

Wschodniej. Wyniki badania przeprowadzonego po kampanii w zakresie po-

strzegania atrakcyjność turystycznej wykazały istotne zmiany w przypadku 

większości analizowanych w badaniu regionów. Na uwagę zasługują zmiany, 

jakie zanotowano w stosunku do mniej rozpoznawalnych przed kampanią regio-

nów. Suwalszczyzna, Kielecczyzna,  Polesie oraz Roztocze zyskały o około 20% 

pozytywnych ocen więcej w porównaniu  z okresem  przed kampanią
16

.  

 

Rysunek 2. Ocena atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej 

Źródło: Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych  wschodniej Polski  

„Piękny Wschód” 2010–2012 dla Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS Sp. z o.o. w ra-

mach projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”. 

Celem działania V.2. był rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej. 

Przygotowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowiło element zrów-

                                                
16 Ibidem 
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noważonego rozwoju systemu transportu. Podjęte działania wywołać miały im-

puls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej oraz przyczynić się do akty-

wizacji społecznej osób aktywnie spędzających czas wolny oraz aktywizacji 

gospodarczej przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym
17

. 

Zintegrowane działania na rzecz rowerowych tras turystycznych miały przyczy-

nić się również do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordyno-

wanym ruchem turystycznym
18

. Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowe-

rowej miał stanowić znaczący czynnik rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem 

istniejącego potencjału, m.in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo-

turystycznych i przyrodniczych, a także szlaków pielgrzymkowych do miejsc 

kultu religijnego
19

. Projekty wspierające rozwój turystyki pielgrzymkowej coraz 

częściej są dostrzegane i wykorzystywane przez podejmujące współpracę lokal-

ne samorządy, jako umożliwiające rozwój tej formy aktywności w danych rejo-

nach
20

. 

Tabela 2 

Absorpcja środków unijnych w ramach działania V.2 PO RPW 2007–2013 

według województw 

 

Województwo 

 

Wartość ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Dofinansowanie 

Dofinansowanie 

UE 

Warmińsko-mazurskie 81 389 920,28 72 248 846,10 68 636 403,79 61 411 519,18 

Podlaskie 58 951 443,45 57 126 135,98 54 269 829,17 48 557 215,58 

Świętokrzyskie 23 757 039,01 23 757 039,01 22 569 187,05 20 193 483,15 

Lubelskie 44 355 291,69 44 355 291,69 42 137 527,09 37 701 997,93 

Podkarpackie 65 919 922,77 65 596 475,14 62 316 651,37 55 757 003,86 

Razem 274 373 617,20 263 083 787,92 249 929 598,47 223 621 219,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 

2007–2013, (30.09.2014). 

Z analizy terytorialnego rozkładu udzielonego wsparcia ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania V.2 PO RPW na lata 2007–2013 wynika, iż 

najwięcej dofinansowania pozyskało województwo warmińsko-mazurskie – 

                                                
17 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia 2007–2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych http://www.polskawschodnia.gov.pl. 
18 http://www.polskawschodnia.gov.pl.  
19 Studium przebiegu korytarza głównego Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działa-

nia V.2. PO RPW, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, styczeń 2009. 
20 R Štefko, S. Jenčová, E. Litavcová, Selected aspects of marketing pilgrimage sites, „Polish Jo-

urnal of Management Studies” 2013, vol.8. 
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61 411 519,18 zł, na drugim miejscu uplasowało się województwo podkarpackie 

– 55 757 003,86 zł, a trzecie miejsce w tym uporządkowaniu zajęło wojewódz-

two podlaskie – 48 557 215,58 zł. Łącznie w ramach tego działania wojewódz-

twa Polski Wschodniej pozyskały z UE 223 621 219,70 zł.  

 
Tabela 3 

Przykładowe projekty zrealizowane w ramach V osi priorytetowej PO RPW 2007––2013 

Nazwa projektu Beneficjent 
Wartość 

projektu w zł 

Dotacja 

UE w zł 

Poziom 

dofinansowania 

w % 

Promocja  

zrównoważonego  

rozwoju turystyki 

Polska  

Organizacja 

Turystyczna 

22 890 701,10 19 374 902,37 84,6 

Trasy rowerowe  

w Polsce Wschodniej – 

województwo podkarpackie 

Województwo 

podkarpackie 
65 919 922,77 55 757 003,86 84,6 

Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej – województwo 

świętokrzyskie 

Województwo 

świętokrzyskie 
23 757 039,01 20 193 483,15 85,0 

Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej – województwo 

lubelskie 

Województwo 

lubelskie 
44 355 291,69 37 701 997,93 85,0 

Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej – województwo 

warmińsko-mazurskie 

Województwo 

warmińsko-

mazurskie 

81 389 920,28 61 411 519,18 75,5 

Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej – województwo 

podlaskie 

Województwo 

podlaskie 
58 951 443,45 48 557 215,58 82,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.mapadotacji.gov.pl (03.11.2014). 

Projekty realizowane w ramach PO RPW był współfinansowane w bardzo 

różnym procencie wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom dofi-

nansowania zależał między innymi od charakteru konkursu, rodzaju beneficjen-

tów czy występowania pomocy publicznej. 
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Podsumowanie 

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju pozytywnie wpływa na po-

lepszenie wizerunku obszaru turystycznego oraz promocję danego regionu 

jako produktu turystycznego. Jednak niejednokrotnie brak środków finanso-

wych uniemożliwia realizację kluczowych inwestycji, które mogłyby się 

przyczynić do zrównoważonego rozwoju turystyki. Udział środków z fundu-

szy unijnych w finansowaniu projektów pozwala na realizację inwestycji, 

które bez dotacji z Unii Europejskiej nie zostałyby zrealizowane. Środki po-

chodzące z funduszy unijnych w znaczny sposób ograniczają bowiem koszty 

finansowe ponoszone przez beneficjenta oraz zmniejszają zapotrzebowanie 

na kredytowanie inwestycji. Na przestrzeni ostatnich lat na terenie Polski 

Wschodniej skutecznie przygotowano i zrealizowano wiele projektów, któ-

rych finalizacja będzie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju regionu. 

Pełna ocena wykorzystywania środków pomocowych w ramach PO RPW na 

lata 2007–2013 wspierających zrównoważony rozwój turystyki na etapie 

przygotowywania niniejszego opracowania nie jest możliwa ze względu na 

niezakończony proces implementacji. Szacuje się, że całkowita analiza bę-

dzie możliwa, gdy pojawią się również efekty spodziewane w długim okre-

sie. Jednak już teraz można stwierdzić, że duża część środków unijnych 

przeznaczana na realizację projektów w ramach PO RPW, a szczególnie 

w ramach V osi priorytetowej przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej regionu. Efekty kampanii „Piękny Wschód” przeprowadzonej 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, świadczą 

o pozytywnym wpływie działań promocyjnych na ocenę, postrzeganie oraz 

zachowanie odbiorców kampanii w badanej populacji. Szczególnie pozytyw-

nie należy ocenić wsparcie powstawania tras rowerowych. Przygotowanie 

infrastruktury dla ruchu rowerowego przyczyniło się do ochrony miejsc cen-

nych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. 

 W perspektywie wdrażania funduszy unijnych 2014–2020, niezmiernie 

ważnym wydaje się wzmacnianie sieci współpracy pomiędzy podmiotami 

branży turystycznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz różnego 

rodzaju organizacjami turystycznymi w celu wspólnego pozyskiwania środ-

ków unijnych na rozwój turystyki zrównoważonej. Zrównoważony rozwój 

turystyki zależy bowiem między innymi od tego, czy osoby i instytucje odpo-
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wiedzialne za to w regionie, będą umiały efektywnie pozyskać środki unijne na 

inwestycje. 
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Turystyka jako składowa kultury społeczeństwa informacyjnego 

 

Wprowadzenie 

urystyka posiada ugruntowaną pozycję w obszarze nauk społecznych. 

Zjawisko mobilności jednostek i grup jest rzecz jasna zdecydowanie 

wcześniejsze od momentu ukonstytuowania się jej jako dyscypliny akademic-

kiej. Niewątpliwie jednak, począwszy od pierwszej połowy XIX wieku, tak 

w wymiarze naukowym, jak i samego fenomenu, odnotowujemy niezwykle 

dynamiczny rozwój. Jego konsekwencją jest dzisiaj obecność turystyki jako 

przedmiotu badań podejmowanych w perspektywie aksjologicznej, antropolo-

gicznej, filozoficznej oraz rzecz jasna – kulturowej, społecznej
1
. Symbolicz-

nym początkiem tej ewolucji jest otwarcie przez Thomasa Cooka w roku 1841 

pierwszego biura podróży regularnie obsługującego ruch turystyczny. „Za in-

augurację prawdziwej działalności turystycznej można jednak uznać dopiero 

pierwszą wakacyjną wycieczkę do Liverpoolu i Północnej Walii w roku 1845. 

(…) Turyści mieli do wyboru czterodniowy pobyt w Liverpoolu, prawdopo-

dobnie jednym z abstynenckich hoteli polecanych w folderze, lub nocleg 

w Liverpoolu, po którym o ósmej rano następował wyjazd do Caernarfon spe-

cjalnym statkiem wycieczkowym „Eclipse”
2
. Rozwój turystyki zbiegł się za-

tem w czasie z okresem rewolucji przemysłowej, oraz związanymi z nią 

                                                
1 Zob. M. Kazimierczak, red. 2007, Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspekty-

wie, Poznań, AWF. 
2 P. Robertson, Co, Gdzie, Kiedy Po Raz Pierwszy, Leksykon Shella, Londyn, Puls, 1996, 

s. 32–33. 
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znacznymi przeobrażeniami w wymiarze społecznym. Masowym migracjom 

ludności towarzyszyło wykształcenie się nowego społeczeństwa industrialne-

go, zaś mechanizacja pracy umożliwiła powstanie fundamentalnej – zarówno 

dla turystyki, jak i całej kultury masowej – kategorii czasu wolnego.  

Procesy industrializacji i urbanizacji, tworząc masowe społeczeństwo dys-

ponujące czasem wolnym od pracy – przeznaczonym na regenerację – otworzyły 

drogę do powstania kultury skierowanej dla mas. Jak zauważa w pierwszej po-

łowie XX wieku José Ortega y Gasset: „Tłum nagle stał się widoczny, zajął 

w społeczeństwie miejsce uprzywilejowane. Przedtem, jeżeli nawet istniał, to 

pozostawał niezauważony, był gdzieś w tle społecznej sceny; teraz wysunął się 

na sam jej środek, stał się główną postacią sztuki”
3
. A zatem od samego począt-

ku turystyka stanowiła w warunkach społeczeństwa industrialnego, przede 

wszystkim element kultury masowej, chociaż niektóre jej propozycje (ze wzglę-

du na cenę) pozostawały jedynie w zasięgu warstw wyższych. W ten sposób 

turystyka stała się zjawiskiem zarówno elitarnym jak i popularnym. 

Warto wspomnieć, że w obszarze rozważań nad społeczeństwem informa-

cyjnym, turystyka wydaje się być „zaniedbywana”, na rzecz szeroko rozumia-

nych badań nad mediami i komunikacją: To właśnie postęp w dziedzinie techno-

logii medialnej, oraz daleko idące zmiany w systemach komunikowania, jak 

również szereg ekonomicznych i menadżerskich aspektów przetwarzania infor-

macji, uznawane są przez większość teoretyków społeczeństwa informacyjnego
4
 

za podstawową jego cechę. Rola i znaczenie turystyki bywają często jedynie 

sygnalizowane w literaturze problemu. Teza niniejszego tekstu umiejscawia na-

tomiast przemysł turystyczny w obszarze kluczowych zjawisk konstytuujących 

fenomen społeczeństwa informacyjnego: Zjawisko to jest bowiem niekwestio-

nowaną (wręcz fundamentalną) składową kultury popularnej, ta natomiast, sta-

nowi dzisiaj kulturę społeczeństwa informacyjnego w wymiarze globalnym. 

Jednocześnie zaś, powszechność globtroterstwa w ponowoczesnym społeczeń-

stwie stanowi potwierdzenie istotności kultury popularnej w tymże.  

 

 

 

 

                                                
3 Y. Ortega, J. Gasset, Bunt Mas, Warszawa, Muza, 2006, s. 10. 
4 M.in.: Heidi i Alan Toffler, Marc Porat, Daniel Bell, Alain Touraine, Marshall McLuhan. 
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1. Usługowość, mobilność, specjalizacja 

Zagadnienie społeczeństwa informacyjnego należy do najszerzej bodajże opi-

sywanych w nauce. Nowa (ponowoczesna) forma organizacji społecznej stanowi 

zjawisko wielowymiarowe, dalece wieloznaczne w warstwie definicyjnej. Przekrój 

szeregu poświęconych tej materii koncepcji skłania ku ogólnej refleksji, iż nową 

formę rozwoju społecznego kojarzyć należy przede wszystkim z ewolucją nowo-

czesnych technologii. Gwałtowne przemiany dotyczą przy tym w pierwszym rzę-

dzie obszaru środków i systemów komunikowania. Już u Tudao Umesao, ewolucja 

społeczeństw z początkowej fazy agrarnej, poprzez fazę przemysłową, aż do form 

opartych na przemysłach informacyjnych, jest implikacją postępu technologicznego 

wyrażającego się komputeryzacją i wzrastającą rola mediów masowych
5
. Fritz Ma-

chlup dokonuje z kolei wydzielenia sektora informacji i wiedzy jako autonomiczne-

go czynnika gospodarczego. Czynnik ten traktowany jest jako podlegający rynko-

wym zasadom towar, którego parametry (wielkość produkcji, dystrybucji itp.) są 

mierzalne. W odniesieniu do wiedzy i informacji możliwa jest zatem aplikacja kla-

sycznych zasad ekonomii, stosowanych wobec pozostałych aspektów gospodarki
6
. 

Prorokując na początku lat 60. XX wieku nadejście nowego wymiaru międzyludz-

kiej komunikacji, Marshall McLuhan upatruje źródeł emancypacji jednostek od 

barier czasowych i przestrzennych właśnie w postępie technologicznym oraz ilo-

ściowym w zakresie mediów masowych
7
.  

W dużej mierze dzięki dorobkowi Alan Touraine'a i Daniela Bella, prace 

nad koncepcją społeczeństwa informacyjnego połączone zostały z koncepcją 

informacjonizmu oraz społeczeństwa postindustrialnego (postprzemysłowego), 

przy czym w dalszym ciągu cechą kluczową tych zmian pozostawał postęp tech-

nologiczny, automatyzacja produkcji i transformacja informacji. Jednak Toura-

ine, Bell i inni
8
, zwrócili uwagę na kwestię stopniowego minimalizowania czyn-

nika ludzkiego w procesie produkcji oraz do przesunięcia go w sferę usług. To 

tutaj właśnie umiejscowić należy fenomen turystyki. Fenomen ten podlega 

                                                
5 Umesao Tadeo, An Explorer For The Future, w: National Museum of Emerging Science 

and Innovation, (dostęp: sierpień 2012), http://www.miraikan.jst.go.jp/sp/umesaotadao. 
6 C.May, The Information Society. A sceptical view, Cambridge,2003, Za: T. Makulski, Za-

rys idei i definiowania społeczeństwa informacyjnego, w: M. Sokołowski, Oblicza Internetu. In-
ternet a globalne społeczeństwo informacyjne, Elbląg, Algraf, 2005, s. 36. 

7 E. McLuhan, F. Zingrone, (2001), Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Poznań, Zysk i S-ka. 
8 M.in. Peter Drucker, Marc Porat, Alan Toffler, Linda Groff. 

http://www.miraikan.jst.go.jp/sp/umesaotadao/
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znacznemu wzmocnieniu dzięki zwiększonej mobilności jednostek oraz wzrasta-

jącemu znaczeniu organizacji
9
. 

Kwestia specjalizacji – tak charakterystycznej zarówno dla turystyki jak 

i kultury popularnej
10

 (oraz w zasadzie dla większości dziedzin współczesnej ak-

tywności – tak jednostkowej, jak i społecznej) naświetlona została między innymi 

przez Yoneji Masudę, Lindę Groff czy Jana van Dijka. John Naisbitt zwraca uwa-

gę na globalność zachodzących w obszarze gospodarki przemian, przebiegających 

pod znakiem specjalizacji. Specjalizacja należy bezsprzecznie do najbardziej 

transparentnych tendencji obserwowanych we współczesnym globtroterstwie, jak 

również w szeregu innych dziedzin właściwych kulturze popularnej. 

W interesujący sposób zjawisko globtroterstwa prezentuje Jerremy Rifkin, 

dla którego stanowi ono doskonały przykład funkcjonowania logiki dostępu. 

Według tej krytycznej koncepcji, kluczowe miejsce w strukturze współczesnej 

gospodarki zajmują media oraz ściśle powiązany z nimi przemysł rozrywkowy, 

funkcjonujące w ramach rynku zorganizowanego w oparciu o architekturę sieci. 

Pojęcie własności zostaje tutaj wyparte przez kategorię dostępu. Klasyczny pro-

ces wymiany rynkowej – tożsamy od stuleci z względnie trwałym nabywaniem 

określonego dobra – jest natomiast sukcesywnie zastępowany ograniczonym 

w czasie (przez to także tańszym) dostępem do tego dobra. Analogia do zasad 

i praktyki działania przemysłu turystycznego jest tutaj aż nadto czytelna.  

2. Turystyka, społeczeństwo informacyjne a kultura popularna 

Postęp technologiczny bezsprzecznie ułatwia rozwój turystyki, otwierając 

przed nią nowe obszary oraz poszerzając jej dotychczasowe możliwości. Banal-

nym przykładem jest tu chociażby wielowymiarowe zastosowanie Internetu dla 

celów podróżniczych. Poza szeroką obecnością sektora usług turystycznych 

w sieci, cyberprzestrzeń jest platformą funkcjonowania praktycznie całego ściśle 

powiązanego z tymi usługami przemysłu
11

, stanowi również najobszerniejsze 

źródło informacji turystycznej
12

. 

                                                
9 Zob. P. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002. 
10 W rozbudowanym systemie sprzedaży masowej, którym w istocie wydaje się być dzisiaj 

sektor kultury popularnej, przejawem specjalizacji może być chociażby daleko posunięta segmen-
tacja rynku. 

11 Przede wszystkim wszelkich form transportu (powietrznego, lądowego, wodnego). 
12 Za jego pomocą z łatwością przywołać można dowolną mapę, określić drogę i formę po-

dróży itd. 
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Należy jednak zwrócić uwagę, że skala współczesnej turystyki predysponu-

je ją do rangi kluczowych fenomenów, konstytuujących społeczeństwo informa-

cyjne. Turystyka jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech społeczeństw 

postindustrialnych, stanowi zatem ich ważny element kulturowy. Obywatel spo-

łeczeństwa informacyjnego to człowiek podróżujący. Arjun Appadurai pojmuje 

to społeczeństwo w kategoriach całkowicie nowej (ponowoczesnej) fazy rozwo-

ju, której analiza wymagałaby najpierw dogłębnego, ponownego zdefiniowania 

centralnych kategorii antropologii kulturowej
13

. W takim ujęciu, zarówno kultu-

ra, jak i większość dziedzin ludzkiej aktywności – uwalniają się od terytorialne-

go zakorzenienia – podlegają zjawisku wzmożonej mobilności
14

. Appadurai 

zwraca uwagę na zanik (rozmycie) zwartych kulturowo tworów, będące konse-

kwencją złożonych procesów globalizacji oraz postępu technologicznego. 

W związku z tym optuje on za porzuceniem sposobu pojmowania świata jako 

zbioru rozgraniczonych terytorialnie (geograficznie) kultur. Dla charakterystyki 

ponowoczesnej rzeczywistości pomocne staje się zjawisko deterytorializacji, 

związane bezpośrednio z dwoma ważnymi czynnikami; masowymi migracjami 

ludności oraz mediami elektronicznymi. Deterytorializacja emancypuje współ-

czesne kultury od lokalnej determinacji, zwiększając udział w nich licznych 

czynników odległych (fragmentów obcych kultur). „Kultura kształtowana jest 

w sposób raczej płynny i upolityczniony, niż w z góry wyznaczonych granicach 

i chyłkiem dzieło kulturowej reprodukcji staje się kwestią codziennego ryzy-

ka”
15

. Podsumowując: turystyka stanowi immanentny element kulturowego wy-

miaru społeczeństwa informacyjnego. 

Nie powinien budzić również większych wątpliwości fakt, że turystyka sta-

nowi (stanowiła od zawsze) charakterystyczny element kultury masowej, popu-

larnej. Fenomen turystyki idealnie wpisuje się w określone jeszcze przez Anto-

ninę Kłoskowską (1964) podstawowe kryteria charakteryzujące kulturę masową: 

ilości oraz standaryzacji
16

: „Warunek ten spełniają (…) techniczne środki komu-

nikacji w potocznym rozumieniu, wchodzące w zakres kultury popularnej: kolej, 

                                                
13 P. Pawlak, Global “knowledge management” in humanist perspective, w: G. Costa, red. 

„Ethical Issues and Social Dilemmas in Knowledge Management: Organizational Innovation”, 
Hershey: IGI Global, 2011, s. 45–62. 

14 A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. kulturowe wymiary globalizacji, Kraków, 
Universitas, 2005, s. X. 

15 Ibidem, s. 69–70. 
16 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN Warszawa 1964, s. 96. 
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samochód, samolot”
17

. Początek kultury masowej wiązany jest jak już wspo-

mniano, z pojawieniem oraz upowszechnieniem się kategorii czasu wolnego, 

będącej następstwem szeroko pojmowanej rewolucji przemysłowej i powstania 

społeczeństwa masowego. Pamiętać należy, że wcześniej czas wolny – jako zja-

wisko względnie stałe – dostępny był przede wszystkim dla klas wyższych (po-

siadających), w konsekwencji czego szereg rozrywek (m.in. turystyka) zarezer-

wowana była przede wszystkim dla nich. Po udostępnieniu czasu wolnego ma-

som, możliwość podróżowania stała się także ich udziałem. Według Deana 

MacCannella, turystyka, jako produkt kulturowy jest czynnikiem określającym 

siłę i kierunek działania cywilizacji
18

. Jednocześnie, jest ona „(...) jednym z naj-

lepszych modeli, opisujących ogólnie człowieka nowoczesnego. (…) To właśnie 

w umyśle turysty rodzi się pierwsze pojmowanie cywilizacji nowoczesnej”
19

. 

Celem turystyki jako produktu kultury popularnej (podobnie jak celem 

wszystkich jej produktów), jest dostarczanie jej użytkownikom przyjemności. 

Istotę tej przyjemności Marek Krajewski definiuje jako pierwiastek decydujący 

o popularności poszczególnych elementów kulturowych – tutaj np. destynacji 

turystycznych, obiektów, miejsc itd. Przyjemność pojmowana jest tu w sposób 

bardzo zindywidualizowany, jako samorealizacja pragnień i upodobań. Popular-

ne zatem staje się to, co umożliwia jednostkom realizację subiektywnych zainte-

resowań, pozwala na manifestację indywidualnej tożsamości. Podobnie wspo-

mniany wcześniej Rifkin, przypisuje turystyce charakter klasycznej, skomercja-

lizowanej eksperiencji kulturowej, dokonującej się w oparciu o dominującą 

w społeczeństwie informacyjnym zasadę dostępu. Instytucje zaangażowane 

w funkcjonowanie sektora turystycznego oferują klientom odpłatny dostęp do 

określonego doznania kulturowego, którego zakres i intensywność (np. długość 

trwania urlopu, możliwość wyboru opcji dodatkowych) określone są ceną. 

Podsumowanie 

A zatem, sektor turystyczny stanowi fundamentalny element zarówno kul-

tury popularnej, jak i całego społeczeństwa informacyjnego. Czym byłoby po-

nowoczesne społeczeństwo pozbawione mobilności jego uczestników? Czy 

można mówić o kulturze popularnej w oderwaniu od turystyki? Wzrastająca 

                                                
17 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN Warszawa 1964, s. 99. 
18 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa, Muza 2002, s. 46. 
19 Ibidem, s. 1. 
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popularność rozmaitych form turystyki sformatowanej
20

 doskonale oddaje cha-

rakterystyczną dla współczesnej kultury popularnej tendencję do coraz dokład-

niejszej specjalizacji. Sektor kultury popularnej sukcesywnie kontynuuje proces 

drobiazgowej segmentacji rynku, przygotowując odbiorcom coraz bardziej spro-

filowaną, zdywersyfikowaną ofertę. Z poziomu klienta, użytkownika taka de-

fragmentacja stanowi przejaw odmasowienia kultury popularnej, osobną kwestią 

pozostaje jednak sprawa koncentracji kapitału w ramach tegoż sektora. 

Powracając do tezy głównej niniejszego tekstu: Rozwój turystyki i jej istot-

ność (powszechność) w społeczeństwie informacyjnym, stanowi ważny argument 

na rzecz tezy, iż to właśnie kultura popularna (której turystyka jest częścią) stano-

wi główny wymiar kulturowy społeczeństwa informacyjnego. Właśnie w obrębie 

tego wymiaru rozwija się owo społeczeństwo, przetwarzając i kształtując normy 

i wzorce postępowania. „Turystyka, będąca potężną gałęzią gospodarki światowej, 

jest dzisiaj wyrazem kulturowych przeobrażeń społeczeństwa ponowoczesnego”
21

. 

Podobnie jak w przypadku całej kultury popularnej, głównym czynnikiem deter-

minującym rozwojowy charakter rynku turystycznego (wyznaczającym zarazem 

kierunki jego ekspansji) pozostają bodźce gospodarcze: „(…) To czynniki natury 

gospodarczej, owa ekonomiczna funkcja turystyki, była i będzie głównym moto-

rem jej wzrostu, który obserwujemy już od kilkudziesięciu lat”
22

.  

Stanowiąc jedną z fundamentalnych warstw kultury społeczeństwa informa-

cyjnego, turystyka ujawnia pewną jej osobliwość: Jednostki współtworzące to 

społeczeństwo, pomimo pozornej indywidualności, podlegają de facto globalnym 

prawidłom konsumpcji produktów przemysłu kulturalnego
23

. Stawia to pod zna-

kiem zapytania aktualność opisywanego od jakiegoś czasu odmasowienia kultury 

popularnej
24

. Oto bowiem obywatel społeczeństwa informacyjnego jest... taki sam 

w skali masowej: Zawsze i wszędzie, jest przede wszystkim globalnym konsu-

mentem kultury popularnej. Jak zauważa van Dijk, gros dostępnych dzisiejszemu 

                                                
20 Geoturystyki, turystyki kulturowej, zrównoważonej (ekoturystyki), aktywnej, agrotury-

styki, turystyki krajoznawczej, filmowej, fanoturystyki, czarnej turystyki itd.  
21 E. Lewandowska-Tarasiuk, Turystyka jako doświadczenie kulturowe, w: Z. Krawczyk, 

E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Turystyka jako dialog kultur, Warszawa, WSE 
2005, s. 123. 

22 J. Wysokiński J. Turystyka czynnikiem przemian współczesnego świata, w: Z. Krawczyk, 

E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Turystyka jako dialog kultur, Warszawa, WSE, 
2005, s. 42. 

23 W. T. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, Warsza-
wa, IFiS PAN. 1994. 

24 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań, UAM, 2003 s. 61–83. 
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użytkownikowi (klientowi, odbiorcy) opcji stanowi zbiór zamknięty w ramach 

określonego, standaryzowanego menu
25

. Okoliczność ta budzić może oczywiście 

szereg wątpliwości i zastrzeżeń, bowiem indywidualizm stanowi dzisiaj jedną 

z najchętniej akcentowanych wartości
26

. Przyjmijmy zatem, iż w skali jednostko-

wej każdy z nas stanowi jakość unikatową, jednak w skali makro mamy do czy-

nienia z pewną homogenizacją, szczególnie wyraźną w przypadku kultury popu-

larnej. 

Pozytywną konsekwencją przyjęcia prezentowanego tu stanowiska jest pa-

radoksalnie... obiecująca perspektywa porządku metodologicznego w niezmier-

nie szerokim obszarze badań nad kulturą popularną, i społeczeństwem informa-

cyjnym. W myśl prezentowanej tu optyki, nie sposób zatem mówić dzisiaj 

o społeczeństwie informacyjnym, w oderwaniu od problematyki kultury popu-

larnej. Jednocześnie, rozumienie współczesnej kultury popularnej wydaje się 

być (paradoksalnie – pomimo ogromnej ilości literatury przedmiotu) utrudnione, 

ze względu na tak powszechne obecnie przyjęcie perspektywy ujmującej rze-

czywistość przez pryzmat konstruktywizmu społecznego – jako płynność
27

 

i dekonstruującej próbę poznania obiektywnego
28

. Dominujące pole współcze-

snych dociekań kulturowych (i nie tylko) konwencja postmodernistyczna, przy-

czyniła się niewątpliwie do poszerzenia perspektywy teoretycznej, przesuwając 

jednak potencjał eksplanacyjny nauki w kierunku relatywizmu. „Na pewno za 

reprezentatywne dla postmodernizmu uznawać można względność prawd i war-

tości, zanik barier między kulturą wysoką i masową, zanik ostrości formalnych 

gatunków artystycznych, barier między sztuką a konsumeryzmem. Warto tu 

zwrócić uwagę na pozbawiony linearnego podejścia stosunek do historycznego 

rozwoju, a także rezygnację z postrzegania opozycyjnych znaczeń tradycji – 

awangardy czy realności – wyobrażenia i wizji”
29

. 

Być może zatem warto zadać sobie pytanie, czy zamiast poświęcać każdy 

kolejny artykuł opisywaniu „nowych” fenomenów
30

, wprowadzaniu ”nowej” ter-

                                                
25 Zob. J. Dijk van, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2010, s. 277–283. 
26 Jednocześnie jest to wartość budząca szereg kontrowersji, krytykowana m.in. ze strony 

przedstawicieli nurtu komunitariańskiego. 
27 Zob. Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge, Polity Press, 2000. 
28 Zob. J. Derrida, Chora, Warszawa, KR,1999. 
29 E. Lewandowska-Tarasiuk , Turystyka jako doświadczenie kulturowe, w: Z. Krawczyk, 

E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Turystyka jako dialog kultur, Warszawa, WSE, 
2005, s. 123. 

30 Jakże często o efemerycznym charakterze. 
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minologii oraz teorii dla opisu „niespotykanych wcześniej” procesów i zjawisk, 

nie dokonać refleksji nad przydatnością koncepcji już znanych, wypracowanych, 

których użyteczność – wcześniej wielokrotnie weryfikowana – zarzucona została 

niemalże apriorycznie wraz z pojawianiem się nowych narzędzi komunikacyjnych 

spod znaku ICT. Czy nie warto zatem, z pożytkiem dla nauki, dokonać refleksji 

nad dotychczasowym jej dorobkiem
31

, starając się przy tym uzyskać odpowiedź na 

pytanie: Czy za jego pomocą można jeszcze opisać rzeczywistość? A jeśli tak, to 

czy zachodzące współcześnie procesy w istocie są czymś na tyle jakościowo 

dziewiczym, by wymagały zupełnie nowej teorii, czy raczej pozostają po prostu 

modyfikacją fenomenów odnotowanych i dokładnie opisanych już wcześniej? 

Postulowany tu zwrot w stronę 'korzeni' nauk społecznych, niemożliwy jest rzecz 

jasna bez gruntownej analizy wielu kanonicznych, „starzejących się” obecnie kon-

cepcji, połączonej ich z ewentualną redefinicją, lecz czy nie stanowi to właśnie 

jednego z zadań nauki? Czy wyburzamy stare, piękne kamienice, by ich miejsce 

masowo zastępować nowszymi, uznawanymi w danym momencie formami? Mo-

że warto zastanowić się jednak nad ich rewitalizacją? 
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Tourism as a part of the culture of the information society  

Summary 
 

The purpose of the text is to emphasize the usefulness of cultural studies perspec-

tive for today's multi-dimensional analysis of the information society. The main thesis 

here is the assumption of the important role of popular culture, which is the major de-

terminant of the cultural dimension of the title of society. Tourism is understood here as 

a very important component of popular culture. The inclusion of this thesis and the adop-

tion of - generally outlined - cultural studies approach is crucial for a better understand-

ing of contemporary social processes and trends, as well as working out effective re-

search methods. The text is thus a kind of characteristics of the information society 

through the prism of its tourism aspect. The article is an attempt to adapt the appropriate 

approach, useful both to the debate on the information society, popular culture, as well as 

the broadly understood tourism. It is also a reflection on the role of new technologies in 

tourism and in the formation of information society and related social change. The au-

thor assumes that using the concept of popular culture to describe and explain a number 

of phenomena (not only of a cultural nature) occurring on a global scale. 
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Klaster jako forma współpracy w turystyce 

Wprowadzenie 

ostatnich dziesięcioleciach turystyka staje się coraz ważniejszym sekto-

rem gospodarki
1
. Jej dynamiczny rozwój spowodował rosnący popyt na 

produkty i usługi turystyczne. Trendowi temu towarzyszy zmiana profilu turysty, 

który stał się klientem bardzo wymagającym. Nastąpił znaczący wzrost jego 

zainteresowań, potrzeb, oczekiwań oraz wiedzy o świecie. Współczesny turysta 

świadomie i aktywnie poszukuje, porównuje i wybiera oferty turystyczne. Aby 

dokonać zakupu, nie musi już osobiście udawać się do biura turystycznego, bo 

usługi może zarezerwować i kupić online
2
. Powoduje to konieczność rozszerze-

nia zakresu funkcjonujących dotychczas ofert o kolejne, nowe formy i rodzaje 

turystyki oraz uelastycznienie sposobu ich sprzedaży. Zaspokojenie różnorod-

nych oczekiwań i potrzeb turystów wymaga od organizatorów turystyki zarówno 

dotychczasowej specjalizacji, jak i wszechstronności, co jest zadaniem bardzo 

trudnym. Wynika stąd konieczność współpracy z innymi, często konkurencyj-

nymi, podmiotami. Właściwą platformą takiej współpracy wydają się być kla-

stry, które jak pokazują doświadczenia innych krajów, w znaczącym stopniu 

przyczyniają się do podnoszenia regionalnej konkurencyjności i w konsekwencji 

wysokiej dynamiki wzrostu
3
. 

                                                
1 K. Sikora, Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, „Zarządzanie i Finanse” 

2012, nr 1, cz. 2, vol. 10, s. 55. 
2 http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Turysci_XXI_wieku_wedlug_Google-3603.html, 

(21.10.2014). 
3 Klastry na świecie. Międzynarodowy przegląd klastrów, http://www.pi.gov.pl/klastry/ 

chapter_95892.asp, (21.10.2014). 

W 



 

 

 

 

 

 

 Europa Regionum XXIV (2015)    130 

 

1. Istota klastra turystycznego 

Pojęcie klaster wywodzi się z angielskiego słowa cluster, oznaczającego 

grono. Termin ten pojawił się w gospodarkach najbardziej uprzemysłowionych 

krajów świata, w odniesieniu do kooperacyjnych przedsiębiorstw, które są wy-

specjalizowane, a ich działania opierają się na współpracy, przy powiązaniach 

z zapleczem naukowo-badawczym i administracją terenową
4
. Pojęcie klastra 

było definiowane wielokrotnie, m.in. przez organizacje OECD
5
 i UNIDO

6
 oraz 

M.E. Portera
7
. Przedstawił on klaster nie tylko jako koncepcję analityczną, ale 

także jako narzędzie do osiągnięcia konkurencyjności, przede wszystkim gałęzi 

przemysłowych i jednostek przestrzennych
8
. Jego zdaniem klaster to „geogra-

ficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 

jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach 

i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, stowarzyszeń branżowych) 

w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współ-

pracujących”
9
. Elementami łączącymi klaster w jedną całość są relacje dostaw-

ca-odbiorca, wspólne technologie, klienci, kanały dystrybucji lub wspólny rynek 

pracy. Drugą istotną cechą klastra jest geograficzna bliskość grup wzajemnie 

połączonych firm, która jest warunkiem intensywnych kontaktów. Koncepcja 

klastra łączy się zatem z konkurencyjnością (wzrost wydajności, produktywno-

ści, innowacyjności) firm, branż, ale także miejscowości i regionów. Prowadzi 

do rozbudowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest instrumentem polityki 

rozwoju gospodarczego obszaru. 

W ostatniej dekadzie idea klastrów budzi coraz większe zainteresowanie 

wśród przedsiębiorstw w Polsce, również w branży turystycznej. Wyrazem tego 

zjawiska jest rosnąca liczba powiązań kooperacyjnych skupiających różne pod-

mioty zaangażowane w kreowanie, oferowanie i realizowanie usług oraz produk-

                                                
4 M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonali-

zacja przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa 2008, s. 34. 
5 UNIDO, Development of Clusters and Networks of SMEs – The UNIDO Programme,     

Vienna 2001. 
6 OECD, Enhancing SME Competetiveness, The OECD Bologna Ministerial Conference, 

France 2001. 
7 M.E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 84. 
8 M. Więckowski, D. Michniak, B. Chrenka, V. Ira, T. Komornicki, P. Rosik, V. Székely, 

P. Śleszyński, R. Wiśniewski, Możliwości poprawy dostępności i rozwoju turystyki na pograniczu 
polsko-słowackim. Warunki rozwoju, rekomendacje, dobre praktyki, IGiPZ PAN, Geografický 
ústav SAV, Warszawa, Bratysława 2012, s. 37. 

9 M.E. Porter, On Competition, Harvard Business School Press, Boston 1998. 
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tów turystycznych. Ponadto, jako opis otaczającej nas rzeczywistości, pojawiły się 

w literaturze definicje klastra turystycznego. Według J. Kaczmarka i in.
10

 jest to 

aktywna sieć wytwórców produktów turystycznych współdziałających ze sobą 

w ramach określonej marki geograficznej (markowego produktu turystycznego – 

obszar) i jednocześnie konkurujących ze sobą jakością i unikatowością oferowa-

nych usług turystycznych. A. Siarkiewicz i in.
11

 określają klaster turystyczny jako 

grupę firm i instytucji związanych poprzez wspólny produkt lub kilka produktów 

turystycznych. Organizacje te działają na danym obszarze, a ich relacje mogą 

mieć charakter pionowy (w ramach łańcucha produktów turystycznych) lub po-

ziomy (wymiana informacji, kompetencji i innych czynników pomiędzy jednostka-

mi działającymi w ramach danego produktu). 

Na podstawie powyższych definicji klastry turystyczne można zatem po-

strzegać, jako geograficzne skupisko powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, do-

stawców, usługodawców czy firm działających w sektorze turystyki i związa-

nych z nimi instytucji (np. uniwersytetów czy stowarzyszeń handlowych oraz 

instytucji finansujących), które jednocześnie konkurują i w pewnych aspektach 

współpracują ze sobą. 

Do najczęściej wymienianych atrybutów klastra turystycznego należą: 

przestrzeń (podmioty działają na określonym obszarze); usługi (konsumpcja 

produktów turystycznych występuje w miejscu ich wytworzenia); relacje (po-

między działającymi podmiotami zachodzą związki gospodarczo-społeczne); 

sieć (integralnymi elementami klastra turystycznego są podmioty i występujące 

pomiędzy nimi oraz ich otoczeniem relacje) oraz bliskie powiązania z wieloma 

innymi dziedzinami gospodarki
12

. 

Integracja w ramach klastra umożliwia przepływ wiedzy pomiędzy pod-

miotami gospodarczymi, instytucjami naukowymi, samorządem terytorialnym, 

czy stowarzyszeniami. Ponadto przyczynia się do rozwoju i promocji miast, 

gmin, powiatów lub województw. Dzięki podjętej współpracy następuje popra-

wa stanu sektora turystyki w regionach. 

Funkcjonowanie klastrów jest ściśle powiązane z działalnością opartą na 

zaufaniu społecznym, sprzyjającym kształtowaniu pozytywnych relacji między 

                                                
10 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Pomysł, organizacja, za-

rządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 403. 
11 A. Siarkiewicz, A. Końko, M.A. Radulescu, V. Soloviy, Zrównoważony Klaster Turystycz-

ny. Scenariusz dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, Fundacja Sendzimira, Kartuzy 2012, s. 5, 
http://www.sendzimir.org.pl/sites/default/files/raport-2012-STS.pdf (dostęp: 21.10.2014). 

12 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny…,s. 403–404. 
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partnerami. Głównym motywem przyświecającym idei tworzenia klastrów jest 

osiągnięcie korzyści dzięki zmniejszeniu ryzyka oraz zwiększeniu innowacyjności 

i produktywności poprzez zmniejszenie jednostkowych kosztów wytwarzania.  

W Polsce na różnych etapach rozwoju i działalności klastrów, można spo-

tkać kilka form organizacyjno-prawnych podmiotów nimi zarządzających, są to 

najczęściej: stowarzyszenia, konsorcja, fundacje i spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością. 

2. Klaser jako narzędzie współpracy w turystyce 

Punktem wyjścia do podjęcia kooperacji podmiotów w turystyce jest wy-

soki poziom atrakcyjności turystycznej obszaru. Przekłada się on na powstawa-

nie i rozwój regionów turystycznych
13

. Za wyjątkowe cechy regionów tury-

stycznych uznaje się walory przyrodnicze (wody powierzchniowe, lesistość, 

ukształtowanie terenu, krajobraz, klimat i inne cechy geograficzne), walory an-

tropogeniczne (budynki i infrastruktura zabytkowa), walory kulturalne (tradycja 

i folklor, religia, muzea, imprezy) oraz walory społeczne (sposób życia mieszkań-

ców i lokalnej społeczności)
14

. Ich znacząca liczba sprzyja rozwojowi i trwałości 

inicjatyw klastrowych.  

Oprócz atrakcyjności turystycznej, do funkcjonowania i rozwoju klastra 

konieczne są także: infrastruktura, usługodawcy, dostawcy, otoczenie biznesowe, 

instytucje publiczne, które mogą aktywnie włączyć się w działania klastra, par-

tycypując zarówno w jego kosztach, jak i korzyściach
15

. 

Funkcjonowanie klastra turystycznego związane jest przede wszystkim 

z osiąganiem zysku przez podmioty tworzące klaster, ale przynosi również    

                                                
13 Region turystyczny to wewnętrznie spójny, powiązany i stosunkowo jednorodny obszar, 

na którym koncentruje się ruch turystyczny i który wyróżnia się z otoczenia określonymi cechami 
naturalnymi lub nabytymi (zagospodarowaniem). Intensywne powiązania i spójność regionu po-
zwalają na wyznaczenie granic regionu, w: G. Gołembski red., Kompendium wiedzy o turystyce, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 91–92. 

14 G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, za: R. Kusa, A. Peszko, Małopolski klaster 

turystyczny – perspektywy rozwoju w świetle badań własnych, w: M. Romanowska, P. Wachowiak, 
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawni-
cza, Warszawa 2006, s. 175–184. 

15 W. Wierżyński, Klastering w branży turystycznej, 2012, s. 3, http://www.pi.gov.pl/parp 
/chapter_86196.asp?soid=E565ED9AD2444DDA96C2D1D3021D8D7A (21.10.2014). 

http://www.pi.gov.pl/
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poprawę jakości życia mieszkańców na obszarze jego występowania oraz wpły-

wa na doskonalenie organizacji przestrzeni gościnnej
16

. 

Współpraca w ramach klastra turystycznego powinna obejmować zadania 

i aktywność w zakresie kreowania oraz zarządzania produktem turystycznym 

obszaru, wspólną promocję (strona internetowa, targi, wydawnictwa promocyj-

ne, współpraca z mediami itp.), organizację szkoleń w ramach dokształcania 

i zmiany kwalifikacji, starania o środki unijne (np. na rozwój infrastruktury go-

spodarczej i zagospodarowania turystycznego) oraz prowadzenie badań nauko-

wych, których wyniki umożliwiają wprowadzanie innowacji
17

. 

Istnienie wymienionych składowych, decydujących o potencjale turystycz-

nym obszaru oraz chęć wzajemnej współpracy podmiotów w ramach klastra, 

mogą przyczynić się do stworzenia komplementarnej, atrakcyjnej dla konsumen-

tów, oferty turystycznej i w sposób bezpośredni spowodować zwiększenie ruchu 

turystycznego w regionach. 

Działania podjęte w ramach klastra turystycznego wymagają dodatkowo od 

podmiotów wzajemnego zaufania i cierpliwości, gdyż korzyści nie spływają na-

tychmiast, a na efekty podjętej współpracy trzeba poczekać nawet klika sezonów. 

3. Możliwości wykorzystania potencjału klastrów w turystyce 

Specyficzną cechą sektora turystycznego jest jego interdyscyplinarność 

oraz kompleksowość oferowanego produktu. Branża turystyczna łączy w sobie 

elementy innych gałęzi gospodarki (np. usługi transportowe, medyczne, prawne, 

telekomunikacyjne). Na sektor ten składają się, poza obiektami świadczącymi 

usługi noclegowe, również: restauracje, sklepy, muzea, kluby, parki rozrywki 

i wiele innych. Jest on zatem heterogeniczny – oferuje wiele rodzajów dóbr
18

. 

Współpracy i synergii efektów działań w ramach klastrów sprzyja także 

specyfika produktu turystycznego, na który składają się różne elementy (np. 

walory turystyczne, usługi noclegowe, żywieniowe, przewodnickie itp.). Powyż-

sze zróżnicowanie powoduje, iż przedsiębiorcom łatwiej jest działać w grupie. 

Efektem wspólnych działań może być zatem zwiększenie pozytywnych wrażeń 

                                                
16 Przestrzeń gościnna – sposób zagospodarowania obszaru umożliwiający bezpieczny i wy-

godny pobyt odwiedzającym. Por. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, 
Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 413. 

17 Ibidem, s. 412. 
18 R. Kusa (2008) za: K. Sikora, Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, „Zarzą-

dzanie i Finanse” 2012, nr 1, cz. 2, vol. 10, s. 55–56. 
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turystów z pobytu na danym obszarze poprzez zaoferowanie im kompleksowej 

oferty turystycznej.  

Klaster tworzy bogate zaplecze w postaci różnych usługodawców, dzięki 

czemu możliwe jest zaspokajanie wielu potrzeb turystycznych, obniżenie kosz-

tów działań marketingowych, obsługi prawnej, itp. Ponadto zasięg i skala dzia-

łań promocyjnych współpracujących ze sobą podmiotów są nieporównywalnie 

większe niż pojedynczego przedsiębiorcy. 

Klastry mogą stanowić również ważny impuls rozwojowy w regionach, 

gdyż ułatwiają pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Sięgnięcie po duże środki 

finansowe staje się znacznie prostsze, gdy na wkład własny składa się kilka, czy 

kilkanaście zainteresowanych podmiotów. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że w sektorze turystycznym – jak w żadnym 

innym – możliwy jest przepływ informacji oraz podjęcie wspólnych działań po-

między przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i administracją
19

. 

Oprócz tworzenia komplementarnych produktów turystycznych o wysokim 

poziomie usług, klastry podnoszą poziom innowacyjności. Turystyka znajduje 

się aktualnie w czołówce sektorów gospodarki w największym stopniu wykorzy-

stujących nowoczesne rozwiązania informatyczne w procesach sprzedażowych 

i w bezpośredniej komunikacji z klientami, np.: płatności bezgotówkowe, elek-

troniczne bukowanie biletów lotniczych, rezerwacja online noclegów. Obecnie 

odbiorcy produktów i usług turystycznych powyższe udogodnienia traktują już 

nie jako wartość dodaną do oferty, lecz jako jej standardowy element. Łatwiej 

i taniej takie inwestycje realizować w partnerstwie z innymi podmiotami, działa-

jącymi w strukturach klastrowych
20

. 

4. Korzyści i bariery w funkcjonowaniu klastrów turystycznych 

W celu zachęcenia podmiotów do zawiązywania inicjatyw klastrowych
21

. 

W literaturze często przywołuje się korzyści (różnej skali), wynikające ze 

                                                
19 W. Wierżyński, Klastering w branży turystycznej, 2012, s. 5, http://www.pi.gov.pl 

/parp/chapter_86196.asp?soid=E565ED9AD2444DDA96C2D1D3021D8D7A, (21.10.2014). 
20 Ibidem. 
21 Inicjatywa klastrowa – świadome, zorganizowane przedsięwzięcie mające na celu usystematyzo-

wane wpływanie na potencjał rozwoju danego klastra. W inicjatywie zaangażowani są przedstawiciele 
sektorów gospodarczego, naukowego i publicznego. Inicjatywy klastrowe są finansowane przez uczestni-
ków, a także ze środków publicznych w ramach programów wsparcia rozwoju klastrów. Większość tego 
typu inicjatyw powstaje w formie projektu i jest przekształcana w bardziej formalne struktury w ciągu 12 
do 36 miesięcy. Por. M. Janiec, W. Szajna, Klastering w Polsce Wschodniej w kontekście krajowym i euro- 

http://www.pi.gov.pl/


 

 

 

 

 

 

135 Ewa Skowronek: Klaster jako forma współpracy… 

 

wspólnej działalności
22

. W niniejszym opracowaniu zostały one przedstawione 

w odniesieniu do potencjalnych uczestników klastrów turystycznych. 

Przedsiębiorcy, stanowiąc podstawę struktury, najczęściej oczekują na ko-

rzystne rezultaty wynikające z podjętej współpracy w postaci: wprowadzenia na 

rynek zaawansowanych produktów i usług, poprawy jakości produktów i usług, 

redukcji kosztów marketingowych, łatwiejszego dostępu do finansowania ze-

wnętrznego oraz pokonywania barier administracyjnych i handlowych, efektyw-

niejszej promocji, dostępu do informacji o rynku i zasobach. 

W przypadku samorządów oczekiwane korzyści to najczęściej: promocja 

i poprawa wizerunku (miasta/powiatu/regionu), wymiana informacji, doświad-

czeń i kontaktów, współfinansowanie projektów, ściąganie kapitału, rozwój go-

spodarczy, znajomość tendencji rozwoju regionu. 

W sferze nauki korzyści sprowadzają się do pozyskiwania nowych źródeł 

finansowania zewnętrznego, współfinansowania badań naukowych, kontaktów 

z przedsiębiorcami i samorządem, promocji nauki i absolwentów oraz rozwoju 

programów praktyk i staży
23

. 

Korzyści wspólne, będące rezultatem funkcjonowania klastra turystycznego 

w regionie, to najczęściej: poprawa wizerunku, zwiększenie atrakcyjności tury-

stycznej oraz wzrost innowacyjności podmiotów turystycznych. Wynikają one 

ze współpracy, która ułatwia wypracowanie i wprowadzenie na rynek nowych 

usług oraz produktów, co dla firm przekłada się na wzrost liczby klientów, obro-

tów i zysków, dla regionu zaś oznacza większą liczbę turystów i mniejszy po-

ziom bezrobocia (rosnący ruch turystyczny zachęca branżę do generowania no-

wych miejsc pracy). Warto podkreślić, że korzyści wewnętrzne (dla podmiotów 

tworzących klaster), jak i zewnętrzne (dla całego regionu) są ze sobą wzajemnie 

powiązane, co stanowi dodatkowy pozytywny stymulator dla dynamicznego 

rozwoju sektora turystycznego w regionie
24

. 

Potencjalne zyski, wynikające z obecności i funkcjonowania klastrów, 

przemawiają za ich tworzeniem i aktywną współpracą podmiotów w omawia-

                                                                                                                    

pejskim, s. 73, w:  J. Hermaniuk, J. Krupa red., Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, 
PARP, Rzeszów 2010 (26.10.2014). 

22 K. Sikora, Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, „Zarządzanie i Finanse” 

2012, nr 1, cz. 2, vol. 10, s. 57–58; W. Wierżyński, Klastering w branży turystycznej, 2012, s. 5–6. 
23 N. Golonka, Klastry i ich rola w budowaniu konkurencyjności turystycznej, Materiały 

szkoleniowe, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Okuninka 2014, s. 5–7. 
24 W. Wierżyński, Klastering w branży turystycznej, 2012, s. 5–6, http://www.pi.gov.pl 

/parp/chapter_86196.asp?soid=E565ED9AD2444DDA96C2D1D3021D8D7A, (21.10.2014). 

http://www.pi.gov.pl/
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nych strukturach. Tymczasem, jak pokazują dotychczasowe opracowania, rze-

czywista liczba klastrów turystycznych i inicjatyw klastrowych jest, jak dotych-

czas niewielka. Podstawowymi barierami w organizowaniu klastrów turystycz-

nych są najczęściej: niechęć do współpracy, brak zaufania i pozytywnych wzo-

rów kooperacji, mała świadomość i niski stan wiedzy na ten temat, ograniczone 

możliwości finansowe i brak strategii na zwiększenie poziomu konkurencyjności 

oraz zbyt długi okres oczekiwania na efekty współpracy.  

5. Klastry turystyczne w Polsce 

Pierwszym klastrem turystycznym, który powstał w Polsce w 2005 roku 

była „Beskidzka 5”. Tworzyła go grupa pięciu gmin powiatu cieszyńskiego
25

. 

Według J. Staszewskiej
26

 i M. Romana
27

 w 2009 roku w zakresie turystyki dzia-

łało już jedenaście klastrów oraz 128 grup partnerskich. K. Sikora
28

 podała licz-

bę 21 klastrów turystycznych działających na terenie wszystkich województw 

w Polsce w styczniu 2011 roku.  

Kilkakrotnie zestawienie klastrów opublikowała Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości. W wydanym w 2012 roku „Katalogu klastrów w Polsce” odno-

towano powstanie łącznie 200 inicjatyw klastrowych. W branży turystycznej wy-

mienione zostały tylko trzy klastry: Elbląski Klaster Turystyczny, Klaster Tury-

styczny „Kraina mlekiem i miodem płynąca” oraz Klaster Uzdrowisko Supraśl
29

.  

W 2014 roku PARP przygotowała „Mapę Klastrów w Polsce”
30

. Zostały na 

niej umieszczone klastry charakteryzujące się: zaangażowaniem podmiotów 

reprezentujących przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz administrację; 

wysokim poziomem interakcji pomiędzy członkami; koncentracją wokół domi-

nującej/pokrewnej branży; koncentracją geograficzną i świadomością terytorial-

ną tożsamości klastra; sformalizowaną współpracą/podpisaną umową lub poro-

                                                
25 M. Roman, Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej, „Zarządzanie 

i Finanse” 2013, nr 1, część 3, vol. 11, s. 312. 
26 J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, 

DIFIN, Warszawa 2009, s. 100–102. 
27 Ibidem, s. 312-314. 
28 K. Sikora, Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, „Zarządzanie i Finanse, 

Journal of Management and Finance”, 2012, R .10, nr 1, cz. 2, s. 59–60. 
29 Klastry w Polsce. Katalog, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 3. 
30 Jest to interaktywna baza informacji o zasięgu oddziaływania klastrów, posiadanych zaso-

bach infrastrukturalnych oraz informacji o liczbie członków klastra w podziale na kategorie. Za-
wiera także adresy stron internetowych poszczególnych klastrów z możliwością bezpośredniego 
przeniesienia użytkownika do strony internetowej koordynatora klastra. 
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zumieniem klastra; wskazanym podmiotem, pełniącym funkcję koordynatora. 

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku na „Mapie” znajdowały się 143 kla-

stry działające na terenie Polski, w tym 11 klastrów turystycznych
31

 (tab.1).  

Tabela 1 

Klastry turystyczne w Polsce w 2014 roku 

lp. nazwa klastra województwo 

1.  Lubuska turystyka warta zachodu – LOTUR lubuskie 

2.  Małopolski Klaster Turystyczny BESKID małopolskie 

3.  Kraina Miodu i Mleka – Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego opolskie 

4.  Karpacki Klaster Turystyczny podkarpackie 

5.  Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski 

Wschodniej” 
podkarpackie 

6.  Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” podkarpackie 

7.  Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej podlaskie 

8.  Klaster Turystyki i Rozwoju Regionalnego „Słońce Regionu” świętokrzyskie 

9.  Mazurski Klaster Turystyczny  warmińsko-mazurskie 

10.  Bałtycki Klaster sEaNERGIA zachodniopomorskie 

11.  Transgraniczny Klaster szlak wodny Berlin–Szczecin–Bałtyk zachodniopomorskie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Były one zlokalizowane na terenie zaledwie siedmiu województw; najwię-

cej – trzy klastry turystyczne – działały  w województwie podkarpackim, dwa – 

w województwie zachodniopomorskim oraz po jednym – w województwach 

lubuskim, małopolskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.  

„Mapa Klastrów” nie stanowi jednak kompletnego zestawienia, o czym 

można się przekonać przeglądając hasła poświęcone klastrom turystycznym 

i inicjatywom klastrowym, zamieszczone na stronach internetowych.  

Podsumowanie 

Na podstawie analizy literatury przedmiotu poświęconej funkcjonowaniu kla-

strów turystycznych na terenie Polski w ostatnich latach zarysowują się następu-

jące wnioski: 

1) Zmiana profilu turysty, jego zainteresowań oraz zachowań, powodują ko-

nieczność rozszerzenia zakresu funkcjonujących dotychczas ofert o kolej-

ne, nowe formy i rodzaje turystyki oraz uelastycznienie sposobu ich 

                                                
31 Mapa Klastrów w Polsce, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=536558 

8F929645E2AD11B43904D7EB79, (28.10.2014), http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index. 
html (26.10.2014). 
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sprzedaży. Zmusza to organizatorów turystyki do współpracy z innymi, 

często konkurencyjnymi, podmiotami. Właściwą platformą takiej współ-

pracy wydają się być klastry turystyczne. 

2) Obecnie w Polsce funkcjonuje 11 klastrów turystycznych i kilkadziesiąt 

inicjatyw klastrowych. W ostatnich kilku latach można zaobserwować 

wzrost ich liczby. 

3) Większość z nich powstaje w regionach tradycyjne uznawanych za atrak-

cyjne pod względem walorów przyrodniczych i kulturowych. Ich słabą 

stroną jest na ogół brak zintegrowanej oferty turystycznej. Jest to konse-

kwencja z jednej strony braku wyboru specjalizacji – produktów, czy 

usług turystycznych, w którym dany klaster chce się rozwijać, z drugiej   

– ciągle jeszcze ubogiej sieci współpracy. 

4) Klastry turystyczne wymagają rozbudowanej sieci powiązań z instytucja-

mi otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi, instytucjami publicznymi 

– co w polskich warunkach jest często pomijane.  

5) Podstawowymi barierami w organizowaniu klastrów turystycznych są 

najczęściej: niechęć do współpracy, brak zaufania i pozytywnych wzorów 

kooperacji, niski stan wiedzy na ten temat, ograniczone możliwości finan-

sowe oraz zbyt długi okres oczekiwania na efekty współpracy. 

6) Istniejące w kraju klastry turystyczne koncentrują się przede wszystkim 

w obszarze marketingu i promocji, rzadko kiedy angażując się w poważ-

niejsze projekty infrastrukturalne (np. budowa wspólnego obiektu tury-

stycznego) czy związane z organizacją dużych wydarzeń turystycznych 

(kulturalnych, rozrywkowych, sportowych).  

Klastry turystyczne w Polsce, choć stają się zjawiskiem coraz bardziej popular-

nym, znajdują się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. 
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Cluster as a form of cooperation in tourism 

Summary 

Over the last decades tourism has gained much more importance as an economic 

sector. The rapid growth has brought about increasing demand on tourism products and 

services. Moreover, this market trend is accompanied by the change of the contemporary 

tourist’s profile. They have become highly demanding clients with increasingly wider 

knowledge about the world, more interests, requirements and expectations. This triggers 

a need to add some innovative and interesting forms and types of tourism to the currently 

offered scope of services. Satisfying the tourists’ needs and expectations requires from 

the tourism services providers not only the professional experience and specialization in 

their field, but also flexibility, which is not easy to achieve. It very often results in the 

inevitable cooperation with other entities, including the competitors. Clusters seem to be 

a proper form of such cooperation. Based on the experience of other countries, clusters 

have proven to have a great influence on improving the regional competitiveness and 

consequently boosting the growth. 

The aim of this article is to describe the role of clusters in Polish tourism over the last 

years. The cluster is presented as a tool of cooperation in tourism and discussed in terms of its 

attributes, structure, tasks and platforms of cooperation. Tourism is introduced as a sector 

open to an effective use of the potential of clusters. Furthermore, internal and external ad-

vantages of the existence of tourism clusters were mentioned as well as the barriers hindering 

their creation and functioning. There is also the data regarding the number of clusters and 

cluster initiatives in Poland including the assessment of their activities. 

Translated by: Barbara Skowronek 
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Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla rolników     
województwa zachodniopomorskiego – wybrane wyniki  

badań własnych 

 

Wprowadzenie 

ojewództwo zachodniopomorskie jest jednym z najlepiej predestynowa-

nych obszarów w Polsce do rozwoju produktów turystyki wypoczynko-

wej i rekreacyjnej. Ich oferta może bazować na walorach pasa pobrzeża i poje-

zierzy, w obu przypadkach opartych na kontakcie z wodą jako rdzeniem produk-

tu. Kąpieliska pasa pobrzeża w zachodniopomorskim cechują najkorzystniejsze 

wartości usłonecznienia w kraju, co z połączeniu z szerokimi plażami stwarza 

dobre perspektywy dla dalszego rozwoju tej formy turystyki. Formą turystyki 

wypoczynkowej na obszarach pozamiejskich jest turystyka wiejska, w tym agro-

turystyka. Województwo zachodniopomorskie z racji mnogości walorów przy-

rodniczych w postaci licznych jezior, lasów i parków krajobrazowych oraz walo-

rów kulturowych takich jak: dziedzictwo kulturowe, sztuka ludowa, szlaki tury-

styczne jest predestynowane do rozwoju turystyki na terenach wiejskich (agro-, 

eko- i ekoagroturystyki) (Strategia rozwoju... 2010). 

Odchodzenie od monofunkcyjnego modelu rolnictwa oraz różnorodne 

czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności pozarolniczej wpłynęły na 

wzrost zainteresowania rolników prowadzeniem działalności agroturystycznej 

w województwie zachodniopomorskim. Tradycje związane z wypoczynkiem na 

wsi nie są jednak na tym terenie tak znaczące jak w innych regionach Polski. 

Dominowała, bowiem do lat 90. XX wieku w obrębie dawnego województwa 
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szczecińskiego i koszalińskiego przede wszystkim sezonowa turystyka wypo-

czynkowo-rekreacyjna oraz całoroczna turystyka uzdrowiskowa. Inne rodzaje 

turystyki miały natomiast znaczenie marginalne (m.in. turystyka krajoznawcza, 

kwalifikowana, nostalgiczna) (Samel 2008). Region zachodniopomorski to 

przeważnie tereny po byłych PGR-ach. Cechuje się dużym  bezrobociem oraz 

swego rodzaju nieporadnością życiową mieszkańców. Agroturystyka jest alter-

natywą dla takiego stanu. Zmniejszenie liczby bezrobotnych, znalezienie zajęcia 

dla siebie, jak i możliwość rozwijania swojej kreatywności przełamie poczucie 

beznadziei wśród rolników. 

 Zarówno turystyka wiejska, jak i agroturystyka przyczynia się także do 

rozwoju infrastruktury wsi, powodując zmiany kulturowe i gospodarcze oraz 

pobudzając rozwój budownictwa. Same obszary wiejskie podlegają tym samym 

złożonemu procesowi zmian. Nie są to już tradycyjne, kulturowo względnie 

hermetyczne oraz samowystarczalne społeczności. Wpływ na powyższe mają 

niewątpliwie czynniki zewnętrzne, a mianowicie rozwój transportu, telekomuni-

kacji oraz związane z tym nastawienie rynku wobec produktów wytwarzanych 

na wsi, wśród których znaczące miejsce obok folkloru i żywności zdobywa pro-

dukt agroturystyczny. Zwiększa się także dynamika mobilności przestrzennej 

samych mieszkańców wsi. Wszystkie te czynniki powodują, iż turystyka wiejska 

staje się działalnością złożoną i wieloaspektową. Wprawdzie jej początki oparte 

były głównie na wykorzystaniu gospodarstw wiejskich – czyli o agroturystykę, 

to obecnie jest ona znacząco zróżnicowana (Chyc 2014). 

 Walory przyrodnicze województwa zachodniopomorskiego, stwarzają moż-

liwość rozwoju agroekoturystyki, która może mieć ogromny wpływ na poprawę 

i wzbogacenie oferty. Coraz większe grono osób przywiązuje dużą wagę do ochrony 

środowiska, poszukuje „zdrowych” warunków wypoczynku, ekologicznej żywności. 

Celem artykułu jest analiza agroturystycznych działań rolników w woje-

wództwie zachodniopomorskim w celu uzyskania dodatkowego dochodu oraz 

motywów osobistych i warunków startu ze swoją działalnością. W badaniach 

postanowiono zanalizować jakie czynniki były najistotniejsze przy podejmowa-

niu działalności agroturystycznej i jak rolnicy oceniają prowadzenie tego typu 

działalności pod kątem dochodowości. Badania przeprowadzono w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2014 r. na grupie 415 ankietowanych – rolników 

zajmujących się działalnością agroturystyczną. Badania zrealizowano w ramach 

projektu badawczego – statutowego w Zakładzie Ekonomii Środowiska Wydzia-

łu Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. 
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1. Rezultaty badań 

Wraz z rozwojem agroturystyki w Polsce, rosną również wymagania turystów. 

Agroturystyka jest adresowana do ludzi z dużych aglomeracji miejskich, dla których 

bliski kontakt z rodziną rolniczą, możliwość poznania jej historii i zwyczajów, bez-

pośrednie rozmowy oraz gościnna atmosfera domu, w którym są traktowani jak 

członkowie rodziny są często ważniejsze niż pobyt w luksusowym hotelu. Aby tak 

się stało, właściciele gospodarstw agroturystycznych, poza predyspozycjami oso-

bowymi, powinni stale podnosić swoje kwalifikacje. Pozytywnym zjawiskiem 

wśród właścicieli badanych obiektów było dostrzeganie potrzeby doskonalenia się, 

rozwijania swoich zdolności. W wielu gospodarstwach rolnych istnieją zasoby, które 

mogą być wykorzystane do rozwijania działalności agroturystycznej. Potrzebne są 

tyko chęci i zdolności do kierowania gospodarstwem. Te zdolności można łatwo 

ujawnić poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji. Zdecydowana większość respon-

dentów (73,7%) przygotowywała się do przejęcia nowej formy gospodarowania, 

uczęszczając na kursy. Największą popularnością cieszyły się szkolenia organizo-

wane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego (36,8%), kursy agroturystyczne (26,3%) 

oraz kursy małej przedsiębiorczości (10,5%). Respondenci uczęszczali również na 

kursy gastronomiczne i ogrodnicze (po 5,3% odpowiedzi). Część badanych, dla 

sprawnego funkcjonowania swojego gospodarstwa agroturystycznego ukończyła 

studia wyższe o specjalności agroturystyka (tab. 1). 

Tabela 1 

Wzorce do zajęcia się działalnością agroturystyczną 

Wyszczególnienie % respondentów % odpowiedzi 

Literatura fachowa  0,0 – 

Czasopisma fachowe 5,3 – 

Kursy ODR 36,8 41,2 

Kursy małej przedsiębiorczości 10,5 11,8 

Kursy agroturystyczne 26,3 29,4 

Kursy ogrodnicze 5,3 5,9 

Kursy gastronomiczne 5,3 5,9 

Studia z agroturystyki 5,3 5,9 

Praktyka w gospodarstwach agroturystycznych  5,3 - 

Samodzielnie 15,8 50,0 

Obserwacja osób pracujących w agroturyzmie 5,3 16,7 

Z gminy 5,3 16,7 

Wczasy w gospodarstwach za granicą 5,3 16,7 

Źródło: badania własne. 
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Posiadanie innowacyjnego produktu, oferowanie nowych usług zawsze 

wpływa na sposób działania przedsiębiorstwa. Żeby jednak taki produkt właści-

wie, umiejętnie wprowadzić trzeba mieć ku temu predyspozycje. To właśnie 

cechy osobowe kwaterodawców, przyczyniają się w dużej mierze do prawidło-

wego funkcjonowania przedsięwzięcia agroturystycznego. 

Produkt agroturystyczny tworzą ludzie i funkcjonuje on dobrze wtedy, gdy 

prowadzony przez osoby, które nadają się do prowadzenia tego rodzaju działal-

ności.  W opinii niemal połowy respondentów (42,9%) przedsiębiorczość 

u rolników objawia się przede wszystkim dużą pracowitością. Niemal 1/3 bada-

nych stwierdziła, że kluczem do zdobycia sukcesu jest wytrwałość w dążeniu do 

celu. Ponad 1/4 ankietowanych uważa, że poprzez zdobywanie dodatkowych 

kwalifikacji stają się bardziej przedsiębiorczy. Ponad połowa kwaterodawców 

podzieliła głosy po 20% między znajomość rynku, dobrą organizację i umiejętne 

podejmowanie ryzyka. Przedsiębiorczość rolników wyraża się poprzez opera-

tywność oraz stosowanie nowych technologii, odejście od działalności typowo 

rolniczej. Zdaniem 21,4% uczestników badań również dostosowanie się do ist-

niejących warunków, szukanie rynków zbytu, przemyślane inwestycje to cechy 

przedsiębiorcy. 

Podejmując jakąkolwiek działalność gospodarczą trzeba się liczyć z szere-

giem przeszkód, które można napotkać zarówno w początkowym i w później-

szym okresie prowadzenia działalności. Wyrażając swoje opinie na temat ele-

mentów decydujących o usprawnieniu prowadzenia usług turystycznych na wsi, 

prawie 1/3 respondentów (31,4%) uznała, iż głównym czynnikiem pomagają-

cym w rozpoczęciu działalności jest przychylność władz lokalnych. Kolejnym 

elementem, zdaniem blisko 1/3 ankietowanych jest dobra reklama. Uzyskanie 

tanich kredytów było życzeniem 24,3% respondentów, natomiast 40% badanych 

uważa, że sprawniejsze funkcjonowanie gospodarstwa to zasługa nowych pomy-

słów i promocji regionu. W opinii prawie 40% ankietowanych do usprawnienia 

działalności potrzebne są: zaplecze finansowe, zamożniejsze społeczeństwo oraz 

rozbudowa gospodarstwa (rys. 1). 
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Rysunek 1. Czynniki umożliwiające sprawne prowadzenie działalności agroturystycznej 

Źródło: badania własne. 

Z danych podawanych przez Sawickiego i Mazurek-Kusiak wynika, iż rol-

nicy najczęściej wymieniali takie czynniki utrudniające rozwój turystyki na wsi 

jak (Sawicki, Mazurek-Kusiak 2010): 

– brak zasobów finansowych i trudno osiągalne dla rolników kredyty; 

– niewystarczający poziom infrastruktury technicznej; 

– niezadowalający stan sanitarny miejscowości i gospodarstw; 

– małe wsparcie agroturystyki przez lokalne władze samorządowe; 

– brak promocji walorów wsi (produktów, usług, atrakcyjności terenów 

wiejskich). 

Analizując opinie właścicieli badanych gospodarstw, można wywnioskować, 

że w zmaganiach z trudnościami w rozwoju, kwaterodawcom powinny pomagać 

władze lokalne. W istocie rozwój agroturystyki przyczynia się również do poprawy 

ogólnego stanu gminy. Wynika to z faktu, że turyści przyjeżdżający do gospodarstw 

agroturystycznych chętnie zwiedzają okolice, pobliskie muzea i ośrodki kultury, 

zaopatrują się w żywność w pobliskich sklepikach, kupują pamiątki, a co za tym 

idzie, ułatwiają i poprawiają rozwój drobnych, lokalnych przedsiębiorstw. 

W badanej grupie kwaterodawców zwraca uwagę ich przekonanie, że 

głównymi wyznacznikami rozwoju agroturystyki jest zapewnienie wysokiej 

jakości świadczonych usług oraz odpowiedniego standardu baz turystycznych. 

Zdaniem niemal połowy uczestników badań (47,1%) standard pomieszczeń wy-

najmowanych gościom jest średni. Kwatery o bardzo wysokiej jakości oferuje 
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swoim gościom 10,0% gospodarzy, a 42,9% uważa, że ich pomieszczenia cha-

rakteryzują się wysokim standardem (rys. 2). 

Wszystkie badane gospodarstwa starały się dostosować do wymogów gości 

poprzez oferowanie swoim przyjezdnym łazienki, kuchni lub aneksu kuchennego, 

salonu z kominkiem oraz szeregu urządzeń świadczących o standardzie wynaj-

mowanych pomieszczeń między innymi: dostęp do lodówki, pralki, telewizora. 

 

Rysunek 2. Standard wynajmowanych pomieszczeń w opinii właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych 

Źródło: badania własne. 

 

Wyniki tych badań pokrywają się z opinią Młynarczyka i Sobotki (2011), 

który uważa, że czynnikiem decydującym o jakości wypoczynku w gospodar-

stwie agroturystycznym jest odpowiednie wyposażenie obiektów oraz szeroki 

zakres usług związanych z pobytem turystów. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość rolników 

stwierdziła, że głównym powodem, który skłonił ich do podjęcia działalności 

agroturystycznej był brak innego wyboru (7 punktów w skali 1–8) (rys. 3). Na 

drugim miejscu badani wymienili okazyjnie kupioną działkę (6,5 pkt). Równo-

rzędne miejsce zajęły namowy znajomych (6,5), którzy zasugerowali zajęcie się 

usługami turystycznymi. Chęć do pracy uplasowała się na następnej pozycji 

(6,0 pkt) Nie bez znaczenia dla respondentów stanowiły korzyści materialne 

(5,1 pkt). Dalej właściciele wymieniali jako ważne czynniki, które skłoniły ich 

do podjęcia działalności agroturystycznej atrakcyjne położenia gospodarstwa 

(4,4 pkt), własne przekonanie, (4,0 pkt), możliwość samodzielnego wypróbowa-

nia nowych technologii (3,2 pkt). Najmniejsze znaczenie miał przykład osób 

pracujących w zgodzie z ekologii – 1,9 pkt. 
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Rysunek 3. Najważniejsze czynniki decydujące o podjęciu działalności agroturystycznej 

Źródło: badania własne. 

 

Uzyskane wyniki badań porównano z wynikami innych autorów. Czynniki 

skłaniające rolników do zajęcia się tą działalnością w badaniach Mickiewicza 

i Życha (2013) kształtowały się następująco: 

– względy ekonomiczne (ponad 70%), 

– chęć wykorzystywania wolnych pomieszczeń (ok. 15%), 

– atrakcyjne położenie gospodarstwa (13,5%). 

Porównując te wyniki daje się zauważyć, że właściciele badanych gospo-

darstw agroturystycznych w mniejszym stopniu niż respondenci z badań z 2013 

r. zainteresowani byli względami ekonomicznymi. Podjęli się oni tego przedsię-

wzięcia głównie, dlatego, iż w ich otoczeniu nie znaleźli możliwości innego 

sposobu zarobkowania. Wynika z tego, że szukają oni jakichkolwiek źródeł do-
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chodów, które zaspokoją ich oczekiwania, ale przede wszystkim zaspokoją pod-

stawowe potrzeby. 

  

 
Rysunek 4. Dochodowość z turystyki w analizowanych gospodarstwach rolnych 

Źródło: badania własne. 

W małych gospodarstwach dochody z działalności agroturystycznej zna-

czenie przewyższają dochody z produkcji rolniczej. Stąd też tak duże zaintere-

sowanie się tą działalnością wynika z trudnej sytuacji finansowej. Rolnicy coraz 

częściej oddają swoje grunty pod dzierżawę na cele rekreacyjne, odchodzą od 

produkcji typowo rolniczej, gdyż widzą w tego typu działalności większe korzy-

ści finansowe niż prowadząc gospodarstwo rolne. W tej sytuacji rozwój agrotu-

rystyki jest szansą dla wielu gospodarstw rolnych. Jest także szansą dla wsi 

i gmin. Stwarza ona bowiem nowe możliwości użytkowania przestrzeni wiej-

skiej, zabudowań rolniczych, lokalnej infrastruktury. W strukturze dochodowej 

całego gospodarstwa, ponad 3/4 respondentów (75,7%) oceniło swój udział do-

chodów z funkcjonowania agroturystyki, jako średni. W małym stopniu zwięk-

szyła się opłacalność u 14,3% ankietowanych, z czego 10,0% badanych odpo-

wiedziało, że dochodowość jest bardzo mała. Ten sam odsetek respondentów jest 

usatysfakcjonowany z funkcjonowania przedsiębiorstwa agroturystycznego 

i dochodu jakie ono przynosi (rys. 4). 
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Podsumowanie i wnioski 

Z badań wynika, że analizując dochody w badanych gospodarstwach moż-

na zauważyć, że w większości przyjmowanie turystów przestaje być dodatko-

wym, a staje się głównym źródłem utrzymania rolnika i jego rodziny. 

Przewiduje się, że w najbliższym 5-leciu liczba osób zajmująca się usługa-

mi turystycznymi na wsi nadal będzie rosła i stanowić będzie około 10% gospo-

darstw domowych na wsi, przy czym zdecydowanie wzrośnie liczba gospo-

darstw agroturystycznych prowadzonych przez rolników. Jeżeli uwzględnimy 

tendencje zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, to w najbliższej przy-

szłości liczba rolników zajmujących się agroturystyką wyniesie 15-20%. 

W związku z poprawą stopy życiowej potencjalnych klientów wzrośnie rentow-

ność gospodarstw agroturystycznych. 

W wyniku przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Powodzenie każdego przedsięwzięcia, w tym również działalności agrotu-

rystycznej wiąże się ze stałym pozyskiwaniem informacji i poszerzaniem 

posiadanej wiedzy. Respondenci przede wszystkim zainteresowani byli 

wiedzą na temat innowacji w turystyce. Na kolejnych miejscach ankieto-

wani umieszczali informacje o środkach unijnych, sposobach promocji 

czy korzystnych kredytach. Właściciele gospodarstw agroturystycznych, 

do najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji należały masmedia, 

wydawnictwa organizacji ekologicznych oraz publikacje naukowe. Zde-

cydowana większość ankietowanych uczęszczała na kursy agroturystycz-

ną organizowane przez ODR-y oraz kursy małej przedsiębiorczości. Po-

wodzeniem cieszyły się również szkolenia z zakresu gastronomii 

i ogrodnictwa. Specjalistyczną wiedzę uzyskiwano również dzięki prakty-

kom odbywanym w innych gospodarstwach agroturystycznych. 

2. Właściciele gospodarstw agroturystycznych wskazywali na szereg barier 

w funkcjonowaniu ich przedsięwzięć. Z danych WODR wynika, że do 

najczęściej spotykanych należą: niewystarczający poziom infrastruktury 

technicznej, niezadowalający stan sanitarny miejscowości i gospodarstw, 

małe wsparcie agroturystyki przez lokalne władze samorządowe oraz brak 

promocji walorów wsi. Respondenci uznali jednocześnie, że istnieje sze-

reg czynników wspomagających rozwój agroturystyki. Zaliczyli do nich 

przede wszystkim przychylność władz lokalnych, reklamę, tanie kredyty. 
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Kolejne postulaty dotyczyły takich zagadnień, jak zaplecze finansowe, 

zamożniejsze społeczeństwo oraz rozbudowa gospodarstwa. 

3. W trakcie prowadzenia badań, stwierdzono, że w niektórych wypadkach 

dochody z działalności agroturystycznej znaczenie przewyższają dochody 

z produkcji rolniczej. Ponad 1/4 ankietowanych stwierdziła, że rentow-

ność ich gospodarstw zwiększyła się w dużym stopniu dzięki działalności 

agroturystycznej. 
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Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego 
a kreowanie jego wizerunku 

 

Wprowadzenie 

iteratura przedmiotu, w szczególności obcojęzyczna, nie definiuje jedno-

znacznie pojęcia „potencjał turystyczny”. Występuje w niej wiele innych 

określeń, które nie są tożsame z potencjałem regionu na rzecz rozwoju tury-

styki, ale oddają jego istotę. Jeśli przyjąć, iż potencjał turystyczny tworzą 

wszystkie komponenty, dzięki którym można liczyć na ilościowe i jakościowe 

zmiany w turystyce (na obecnym etapie i w przyszłości), to można do niego za-

liczyć zarówno walory przyrodnicze i antropogeniczne, atrakcje turystyczne 

różnego typu, infrastrukturę turystyczną, lokalizację obiektów noclegowych, 

a także dostępność wielu usług i produktów, bez których turyści nie mieliby 

szans otrzymać pełni satysfakcji. To szerokie rozumienie potencjału turystycz-

nego wykracza poza ramy atrakcyjności turystycznej regionu, a tym samym uj-

muje kompleksowo warunki rozwoju (głównie mocne strony i szanse) turystyki 

na tym obszarze. Wśród komponentów potencjału turystycznego regionu szcze-

gólną rolę odgrywa jego atrakcyjność turystyczna oraz produkty turystyczne
1
. 

 Znaczenie turystyki dla gospodarki województwa zachodniopomorskie-

go wynika z bardzo dużego bogactwa jego walorów naturalnych w połączeniu 

z największą w kraju i zróżnicowaną bazą noclegową oraz dobrą dostępnością 

                                                
1 B. Marciszewska, Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2010, s. 13. 
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dla turystów, szczególnie z zagranicy. Atutem województwa jest przede wszyst-

kim mnogość i zróżnicowanie atrakcyjnych akwenów i terenów sąsiadujących 

z nimi. Jeziora zachodniej części Pojezierza Pomorskiego, delta Odry, Zalew 

Szczeciński i wody Morza Bałtyckiego, w tym głównie Zatoka Pomorska, two-

rzą unikalne warunki do uprawiania turystyki, szczególnie sportów wodnych. 

Walorami województwa są także duże obszary leśne i tereny chronione, zabytki 

architektury oraz duży potencjał uzdrowiskowy i wypoczynkowy typu SPA. 

W urozmaiconej ofercie turystycznej województwa coraz większą rolę odgrywa 

aktywny wypoczynek, w tym turystyka wodna, rowerowa i konna, nordic-

walking oraz golf. Przez jego teren przebiegają liczne szlaki turystyczne: piesze, 

rowerowe, wodne, konne i kulturowe. Zabytki zlokalizowane na terenie woje-

wództwa, mimo ich niejednokrotnie wysokich walorów oraz atrakcyjnego poło-

żenia, w małym stopniu stanowią autonomiczny czynnik generujący ruch tury-

styczny
2
. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie potencjału turystycznego woje-

wództwa zachodniopomorskiego oraz jego wpływu na kreowanie wizerunku 

tegoż regionu. Silna marka produktu turystycznego jest bowiem jedną z najbar-

dziej skutecznych metod promocji regionu. 

W publikacji wykorzystano dane GUS oraz wyniki badań przeprowadzonych 

przez Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w 2014 r. 

1. Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego 

Potencjał turystyczny województwa tworzą jego walory przyrodnicze, kul-

turowe, infrastruktura turystyczna oraz dostępność komunikacyjna. Najczęściej 

jest on określany przez liczbę turystycznych obiektów noclegowych czy miejsc 

noclegowych oferowanych turystom, a jego wykorzystanie mierzy się m.in. 

liczbą korzystających, liczbą udzielonych noclegów i średnią długości pobytu 

turystów w obiektach.  

Województwo zachodniopomorskie położone w północno-zachodniej czę-

úci Polski zajmuje powierzchnić blisko 23 tys. km˛, co stanowi ponad 7% obsza-

ru kraju. Znajdują się tu dwa parki narodowe, liczne parki krajobrazowe, ścisłe 

rezerwaty, oraz setki pomników przyrody. Na atrakcyjność turystyczną wpływa 

                                                
2 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2010, s. 50. 
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bliskość morza, z licznymi, piaszczystymi plażami, latarniami morskimi i por-

tami, lasy oraz jeziora. 

Województwo zachodniopomorskie, jak cały obszar Pomorza Zachodniego, 

dzięki specyficznym na tle kraju, warunkom naturalnym należy do najbardziej 

atrakcyjnych turystycznie regionów kraju.  

Do walorów naturalnych regionu zaliczyć można w szczególności: 

– 185-kilometrowe wybrzeże morskie, 

– liczne pojezierza (Drawskie, Ińskie, Myśliborskie, pojezierze w okolicach 

Wałcza), które zajmują około 35% obszaru województwa, z 1260 jeziorami 

o powierzchni przekraczającej 1 ha oraz bogactwo innych wód śródlądo-

wych, 

– rozlewiska doliny Odry, Zalew Szczeciński, skupisko 44 wysp (w tym 

Wolin i Uznam), 

– duże obszary leśne (w tym ciąg lasów zaczynający się od Kalisza Pomor-

skiego przez okolice Drawska i Mirosławca aż do Wałcza), puszcze (np. 

Bukowa, Goleniowska, Wkrzańska). 

Mocnym atutem województwa są walory lecznicze i uzdrowiskowe, które 

są podstawą działania uzdrowisk w miejscach takich jak Kołobrzeg, Kamień 

Pomorski, Połczyn-Zdrój, Dąbki, Świnoujście. 

Stale rozwija się rynek usług turystycznych typu SPA i wellness. Na terenie 

województwa występują wody geotermalne oraz pokłady borowiny i źródeł so-

lankowych, które z uwagi na dużą skuteczność leczniczą wykorzystywane są 

w turystyce uzdrowiskowej i rehabilitacyjnej. Na rozwój turystyki uzdrowisko-

wo-wypoczynkowej duży nacisk położony jest w „Kierunkach rozwoju turystyki 

do 2015 r.”, gdzie jednym z celów rozwoju turystyki mają być działania prowa-

dzone na rzecz turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej.  

Uczestnikami turystyki są odwiedzający. Określenie to dotyczy każdej oso-

by podróżującej do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na 

czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeżeli podstawowym celem podróży 

nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej ze środków pochodzą-

cych z odwiedzanego miejsca. Kategoria „odwiedzający” (krajowi i międzyna-

rodowi) dotyczy turystów (tzn. odwiedzających, którzy przynajmniej przez jed-

ną noc korzystali z miejsc zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania 

w odwiedzanym miejscu) i odwiedzających jednodniowych (beznoclegowych)
3
. 

                                                
3 Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010–2012, Urząd Statystyczny 

w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 9. 
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Województwo zachodniopomorskie uczestnikom turystyki (w tym jego 

mieszkańcom) przede wszystkim kojarzy z dostępem do Morza Bałtyckiego, co 

potwierdzają przeprowadzone badania. 

 

Rysunek 1.Skojarzenia związane z turystyką województwa zachodniopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez Konsorcjum Bluehill 

Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w 2014 r. 

 

 Respondenci pytani o turystykę województwa najczęściej wskazywali na 

to, że jej podstawą jest Morze Bałtyckie i że eksploatacja turystyczna rejonu jest 

silne ograniczona do okresu letniego. Kojarzyli też turystykę w zachodniopo-

morskim z dużą różnorodnością przyrodniczą (jeziorami, lasami, parkami, pa-

sem pojezierzy) oraz zróżnicowanymi możliwościami spędzania czasu (uzdro-

wiskami i ośrodkami wellness, aktywnym wypoczynkiem, m.in. polami golfo-

wymi, żeglarstwem)
4
.  

Z przeprowadzonych przez  Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Wa-

tch Sp. z o.o. badań na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachod-

niopomorskiego w 2014 r. wynika, że województwo zachodniopomorskie dla 40% 

nieodwiedzających kojarzy się wyłącznie z morzem i plażą. 35% mieszkańców re-

                                                
4 Raport z badania wizerunku i rozpoznawalności województwa zachodniopomorskiego 

wraz z opracowaniem dokumentacji z badań wykonany przez Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. oraz 
Quality Watch Sp. z o.o. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 
Warszawa 2014 r. 
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gionu i 25% odwiedzających  również postrzega województwo przez pryzmat mo-

rza i plaży. 

Uczestnicy turystyki doceniają również inne walory turystyczne wojewódz-

twa zachodniopomorskiego takie jak przyroda, lasy, jeziora i parki. 

 

Rysunek 2. Skojarzenia związane z turystyką województwa zachodniopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez  Konsorcjum Bluehill 

Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w 2014 r. 

 

Z przeprowadzonych przez Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality 

Watch Sp. z o.o. badań wynika, że mieszkańcy województwa kojarzą swój re-

gion przede wszystkim z przyrodą, lasami, jeziorami i parkami. Analogiczne 

skojarzenia ma 33% odwiedzających województwo i 18% nieodwiedzających. 

Warto nadmienić, że mieszkańcy województwa w większej części (49%) bar-

dziej doceniają różnorodność przyrodniczą regionu aniżeli morze i plażę.  

2. Kreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego 

Sprawny rozwój turystyki w regionie wymaga zintegrowanych działań ze 

strony samorządów lokalnych oraz organizacji turystycznych. Jednym z nich jest 

przyjęcie logotypu i hasła reklamowego, mających na celu ujednolicenie i utrwa-

lenie w świadomości odbiorcy wizerunku województwa zachodniopomorskiego 



 

 

 

 

 

 

 Europa Regionum XXIV (2015)    156 

 

jako atrakcyjnego celu wypoczynku turystycznego. „Zachodniopomorskie. Mo-

rze przygody” – to hasło, które informuje o różnorodności atrakcji i przeżyć 

oferowanych w regionie. 

Silna marka produktu turystycznego to jedna z najbardziej skutecznych me-

tod promocji regionów, które identyfikują się z funkcjami turystycznymi. Realna 

atrakcyjność turystyczna regionu, szczególnie jeśli jest uznawana za bardzo wy-

soką, może wzrosnąć dzięki umocnieniu marki. Korzyści wynikające 

z wprowadzania markowych produktów turystycznych na rynek są dostrzegane 

zarówno przez konsumentów, jak i producentów. Marka produktu turystycznego 

w regionie może przynieść następujące pozytywne zmiany: 

– zwiększenie różnic między produktami i wyeksponowanie przewagi mar-

ki produktu turystycznego danego regionu nad innymi; 

– stymulowanie powrotów turystów do regionu; najważniejsze decyzje o zaku-

pie motywowane są bowiem przyzwyczajeniami – klienci kupując określoną 

markę, mają w pamięci satysfakcję z poprzedniego pobytu w regionie; 

– poszerzenie oferty; posługując się obowiązującym wizerunkiem marki 

produktów turystycznych w regionie, stwarza się większą możliwość 

wprowadzenia pod jej skrzydłami nowych produktów, co przyczyni się do 

ograniczenia kosztów; 

– uzyskanie wyższej ceny
5
. 

Badanie potrzeb i pragnień konsumentów pomaga w identyfikacji cech 

produktu turystycznego oczekiwanego przez klientów, aby wzbudzić zaintere-

sowanie regionem, zachęcić turystów do przyjazdu. W pojęciu marki opartym na 

koncepcji struktury produktu J. Kall wyróżnił cztery poziomy: poziom rodzajo-

wy, poziom oczekiwany, poziom poszerzony, poziom potencjalny. Każdy z tych 

poziomów odgrywa swoistą rolę w budowaniu, ewolucji i umacnianiu marki 

produktu turystycznego regionu
6
. 

Logo województwa powinno wyróżniać region na rynku turystycznym. 

Unikalne hasło powinno stanowić trafne odwołanie do nadmorskich i przyrodni-

czych walorów regionu.  Logotyp winien być rozpoznawalny i kojarzony z kon-

kretnym rejonem. Nieodłącznym elementem rozpoznawalności jest odpowiednia 

promocja. Zwiększaniu zainteresowania regionem turystów oraz potencjalnych 

inwestorów służą m.in.: stała, coroczna obecność województwa na krajowych 

                                                
5 B. Marciszewska, op.cit. s.19. 
6 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 11–12. 
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i zagranicznych targach turystycznych, aktywna obecność regionu w sieciach 

współpracy międzynarodowej w ramach projektów finansowanych ze środków 

UE oraz prezentacje turystyczne województwa za granicą przy współpracy i na 

zaproszenie przedstawicielstw dyplomatycznych RP. Samorząd województwa, 

przy współpracy zachodniopomorskich powiatów, tuż przed sezonem turystycz-

nym organizował w głównych ośrodkach miejskich kraju weekendową imprezę 

promocyjną „Dni Województwa Zachodniopomorskiego”.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że logo Pomorza Zachodniego pomi-

mo podjętych starań w zakresie jego rozpowszechniania, nie jest przez więk-

szość zarówno odwiedzających jak i nieodwiedzających województwo rozpo-

znawalne. 

 
Rysunek 3. Rozpoznawalność logotypu Pomorza Zachodniego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez  Konsorcjum Bluehill 

Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w 2014 r. 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zaledwie 26% osób odwiedzających 

województwo zachodniopomorskie kojarzy logotyp Pomorza Zachodniopomor-

skiego. Znaczna większość (74%) nie kojarzy marki województwa. 

Zdecydowana większość respondentów spoza województwa zachodniopomor-

skiego nie wie jak wygląda logo promujące ten obszar. Świadczy to o ograniczonym 

zasięgu dotychczasowej kampanii wizerunkowej Pomorza Zachodniego. 
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Rysunek 4. Rozpoznawalność logotypu Pomorza Zachodniego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez  Konsorcjum Bluehill 

Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w 2014 r. 

 

Poprzez wizerunek województwa można rozumieć tu emocjonalny, spo-

łeczny i psychologiczny sposób postrzegania województwa, wynikający z zespo-

łu obiektywnych i subiektywnych odczuć odbiorcy, w tym jego skojarzeń, nega-

tywnych i pozytywnych wrażeń, myśli, wyobrażeń lub wspomnień. 

Tabela 1 

Walory województwa zachodniopomorskiego 

 
Położenie geograficzne 

i walory przyrodnicze 
Turystyka, rekreacja, kultura Sytuacja ekonomiczna 

Dostęp do morza (24%) Turystyka (5%) Gazoport (9%) 

Przyroda, krajobraz (19%) 

Parki narodowe, lasy (8%) 

Plaże (5%) 

Oferta kulturalna: festiwale, regaty 

The Tall Ship Races, Dni Morza 

Sunrise Festival (6%) 

Rozwój gospodarczy regionu, 

liczne inwestycje, port, stocznia, 

przemysł morski (6%) 

Położenie geograficzne (5%) 
Atrakcje turystyczne, zabytki, muzea, 

Wały Chrobrego (5%) 
Brak skojarzeń (16%) 

Jeziora (4%) 
Miejscowości nadmorskie, m.in. 

Kołobrzeg, Mielno (3%) 
 

Położenie przy granicy 

z Niemcami (2%) 

Baza noclegowa: kurorty, 

uzdrowiska, hotele (2%) 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez Konsorcjum Bluehill 

Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w 2014 r. 
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Ponad połowa mieszkańców (60%) pozytywnie postrzega walory geogra-

ficzne i przyrodnicze województwa. Za najistotniejszy pod tym względem został 

uznany dostęp do morza (24%) – pozytywnie odniósł się do tego co piąty miesz-

kaniec. Mocno cenione są też inne elementy środowiska przyrodniczego: ogólny 

krajobraz (19%), parki narodowe (8%) czy plaże (5%). Dodatkowo, co piąty 

mieszkaniec uznaje za powód do dumy turystyczne i rekreacyjne walory woje-

wództwa – m.in. ofertę kulturalną (6%), określone atrakcje (5%) czy konkretne 

miejscowości (3%). Najmniej respondentów wskazało elementy związane 

z gospodarką i przemysłem regionu – co dziesiąty z nich podał gazoport jako 

obiekt godny poważania (9%), a na ogólne aspekty gospodarcze zwróciło uwagę 

6% mieszkańców. Żadnych skojarzeń co do sytuacji ekonomicznej wojewódz-

twa zachodniopomorskiego nie miało 16%. 

Podsumowanie 

W większości przypadków mieszkańcy województwa zachodniopomor-

skiego dysponują wiedzą na temat jego zasięgu terytorialnego, nadal jednak jest 

wśród nich dość duża grupa, której wiedza w tym zakresie jest ograniczona do 

najbardziej popularnych miejscowości nadmorskich. Sam obszar województwa 

zachodniopomorskiego mieszkańcy kojarzą głównie z morzem i walorami przy-

rodniczymi – lasami, jeziorami czy dużymi obszarami chronionymi.  

Rozbudowa oferty pobytowej o produkty niezależne od warunków atmos-

ferycznych i pór roku pozwoli na ograniczenie sezonowości, a w konsekwencji 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Szczególną rolę będzie odgry-

wał wypoczynek w obiektach zamkniętych oraz połączony z regeneracją fizycz-

ną, czyli pobyty w ośrodkach typu SPA i uzdrowiskach. Pozwoli to na optymal-

ne wykorzystanie miejsc noclegowych poza sezonem letnim i podniesienie ren-

towności działalności w obszarze turystyki. Wyzwaniem stojącym przed za-

chodniopomorską turystyką jest budowa stałych i dużych centrów kongreso-

wych. Warunkiem niezbędnym dla rozwoju turystyki jest zwiększenie dostępno-

ści komunikacyjnej regionu, w tym przede wszystkim poprawa stanu infrastruk-

tury drogowej, wodnej i lotniczej. 
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West Pomeranian Province tourism potential and creating his image 

Summary 

The importance of tourism to the economy of the West Pomeranian province due 

to the very large wealth of its natural values. The aim of this article is to analyze the 

relationship between the West Pomeranian Province tourism potential and creating its 

image. The importance of the region for the development of the brand of regional tour-

ism is very important and seen as an image of the region competition. 
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

„Rzeczpospolita Ptasia” jako przykład produktu ekoturystycznego 
kreowanego w Euroregionie „Pro Europa Viadrina” 

Wprowadzenie 

uroregiony powstały, by ułatwić współdziałanie stref granicznych dwóch 

lub więcej państw, należących bądź dopiero kandydujących do Unii Euro-

pejskiej, lub też ich sąsiadów (np. polsko-białoruski euroregion „Puszcza Biało-

wieska”). Idea narodziła się ponad 50 lat temu – pierwsze tego typu jednostki 

powstały już w latach 60. XX w.; w Europie jest ich powyżej sześćdziesięciu, 

w Polsce – 15 (Wahl 2003, Kundera, Szmyt 2008).  

Euroregion „Pro Europa Viadrina” jest jednym z najstarszych w Polsce – 

powstał bowiem w 1993 r., choć współpraca rozpoczęła się już w 1991 r. – 

i zrzesza 28 gmin należących do czterech powiatów; obszar ten zajmuje 

5737 km
2
 zamieszkałych przez 374 tys. osób. Z kolei niemiecka część jest nieco 

mniejsza (4726 km
2
), za to zdecydowanie gęściej zaludniona (449 tys. ludności)

1
 

(rys. 1).  

W koncepcji rozwoju i działania Euroregionu opracowanej w 2006 r. do-

słownie wymieniono turystykę, która ma wspierać rozwój przedsiębiorczości, 

tożsamość regionalną oraz ochronę środowiska. O roli turystyki świadczą także 

różne realizowane projekty, takie jak konferencje dotyczące potencjału tury-

stycznego czy przewodnik W krainie majestatycznej przyrody i intrygujących 

historii: weekend w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”(Chara 2012); sprzyja 

                                                
1 http://www.euroregion-viadrina.pl/content/historia (29 10.2014). 
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jej na pewno także pierwsze na pograniczu polsko-niemieckim regularne połą-

czenie autobusowe pomiędzy Słubicami i Frankfurtem. Jeśli zaś chodzi o nowe 

inicjatywy turystyczne to warto wspomnieć o pomysłach dwóch międzynarodo-

wych ścieżek rowerowych, projekcie promującym turystykę wodną pt.: „Łączą 

nas rzeki” oraz koncepcji połączenia promowego przez Odrę. 

Euroregion „Pro Europa Viadrina” jest obszarem niezwykle cennym przy-

rodniczo ze względu na naturalne rozlewiska Warty uchodzącej do Odry, objęte 

m.in. najwyższą polską formą ochrony jako Park Narodowy „Ujście Warty”. 

Rozwijany tam produkt – „Rzeczpospolita Ptasia”
2
 – jest klasycznym przykła-

dem produktu ekoturystycznego, mogącego być wzorem zarówno dla innych 

euroregionów na stworzenie własnego wiodącego turystycznego elementu pro-

mocyjnego, jak i dla wszystkich obszarów przyrodniczo cennych, w jaki sposób 

wykorzystać własny potencjał. 

 

Rysunek 1. Euroregion „Pro Europa Viadrina”  

Źródło; http://www.euroregion-viadrina.eu (30.10.2014). 

                                                
2 W referacie nazwa „Rzeczpospolita Ptasia” będzie częściowo zastąpiona skrótem RzP. 
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1. Materiał i zakres badań 

Celem pracy jest pokazanie na przykładzie istniejącego produktu ekotury-

stycznego, iż wprowadzenie w życie tego typu idei jest możliwe; co więcej – 

może ona bardzo dobrze funkcjonować, zarówno w środowisku lokalnym, jak 

i generując ruch turystyczny. W polskich warunkach tego typu prosperujących 

pomysłów nie ma zbyt wiele, ale jednym z nich jest „Rzeczpospolita Ptasia”, 

koncepcja realizowana w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”, w rejonie ujścia 

Warty do Odry. Zastosowaną metodą jest tutaj studium przypadku, na podstawie 

której wyciągnąć można ogólne wnioski co do przyczyn i rezultatów omawiane-

go zjawiska (Yin 2014). W konsekwencji niniejszy referat powinien stać się źró-

dłem gotowych rozwiązań, ale i przestróg, dla wszystkich zaangażowanych 

w tworzenie czy też rozwój produktów ekoturystycznych. 

2. Istota produktu ekoturystycznego  

Rosnąca konkurencja na rynku usług turystycznych, jak również dyna-

micznie zmieniające się – zwłaszcza od drugiej połowy XX w. – wymagania 

turysty, stały się jednym z głównych motywów tworzenia specjalistycznych pro-

duktów turystycznych. Aczkolwiek analizując różne dane historyczne w kontek-

ście rozwoju turystyki na przestrzeni stuleci można wyróżnić i wcześniejsze 

kategorie produktów (antyczny, uniwersytecki, industrialny), to jednak dopiero 

ten globalny stał się produktem powszechnym i podlegającym postępującej spe-

cjalizacji (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2002). Niemniej jednak produkt 

kreowany po II wojnie światowej, jak zauważają cytowani autorzy, koncentruje 

się na zaspokajaniu potrzeb potencjalnego turysty, a te ewoluują w kontekście 

zmian zachodzących w szeroko pojętym środowisku życia klienta. Nie dziwi 

zatem fakt, że coraz więcej osób mieszkających w dużych aglomeracjach, oto-

czonych zdobyczami techniki, w trakcie swojego wyjazdu urlopowego pragnie 

wypoczywać w bliskim kontakcie z lokalnym środowiskiem, nastawiając się na 

jego dosłowne eksplorowanie. Taką możliwość stwarza szczególnie ekoturysty-

ka, w szerokim znaczeniu pojmowana jako forma podróżowania oparta na przy-

rodzie, obowiązkowo zawierająca w sobie pierwiastek edukacji, a także upra-

wiana w zgodzie z zasadami ekorozwoju (m.in. Weaver, Lawton 2007, Blamey 

2001); większość polskich badaczy jest również podobnego zdania (Dudek, 
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Kowalczyk 2003). Warto tu przedstawić wnioski D. Fennella (2001, s. 24), który 

porównując aż 85 definicji ekoturystyki, do głównych jej prawideł zaliczył: 

– obszary przyrodniczo cenne jako najczęstszy cel wędrówki, 

– obserwacja i poznawanie przyrody i kultury danego obszaru (tzw. eduka-

cja ekologiczna), 

– jak najmniejsze oddziaływanie na przestrzeń geograficzną, która jest od-

wiedzana, 

– ekonomiczne i społeczne profity dla obszaru oraz społeczności lokalnej, 

– wkład turysty w ochronę tegoż środowiska. 

Podobne składowe wymieniają P. Varley i D. Medwey (2011, s. 903).  

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż niektórzy badacze podkreślają wręcz 

możliwość uprawiania ekoturystyki na terenach zurbanizowanych [m.in. J. Hi-

ghman i M. Lück (2002, s. 36–51), Y.Y. Wu, H.L. Wang i Y.F. Ho (2010, s. 739) 

oraz  S. Kulczyk (2008, s. 150–151)] – można mówić wtedy o ekoturystyce 

miejskiej (urban ecotourism); wówczas w centrum zainteresowania tego typu 

ekoturystów jest środowisko przyrodnicze miast. 

Kolejną skrajnością jest zaliczanie do ekoturystyki zachowań wywołują-

cych generalnie skutki negatywne dla przyrody – np. łowienie ryb i polowania 

(Zwirn, Pinsky, Rahr 2005, Novelli, Barnes, Humavindu 2006) – ale mających 

miejsce na łonie przyrody; takie spojrzenie na ekoturystykę wymusiło niejako 

podział przez niektórych badaczy na dwie jej formy: prawdziwą (hard) oraz 

miękką (soft) (Blamey, Braithwaite 1997). Z kolei D. Weaver (2005) i N. Konto-

georgopoluos (2004) wysunęli koncepcję ekoturystyki masowej (ze względu na 

swoją skalę), jednak teoria ta nie zyskała powszechnej akceptacji. 

Obecnie można zauważyć rozwój ekoturystyki w dwóch zasadniczych kierun-

kach: coraz wyraźniejszej obecności elementu kulturowego (choć z drugiej strony 

niektórzy badacze twierdzą, że Ziemia jest tak przeniknięta działalnością człowieka 

– a więc kulturą – że trudno mówić o ekoturystyce wyłącznie przyrodniczej) oraz 

o wyraźnej specjalizacji (np. obserwacja tylko nietoperzy, ekoturystyka polarna, 

wędrówki wyłącznie poprzez mokradła); w obu przypadkach bardzo często obecny 

jest również element badań naukowych (Weaver, Lawton 2007). 

Podsumowując – ekoturystyka to rodzaj turystyki przyrodniczej, która mo-

że, ale nie musi mieć miejsce na łonie natury, w każdym razie – dotyczy głównie 

tematyki przyrodniczej, a podstawowym zajęciem turysty ją uprawiającego jest 

poznawanie szeroko rozumianego środowiska (także kulturowego) związanego 

z danym miejscem oraz jego zachowanie, ochrona. 
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W oparciu o wspomniane oczekiwania powstają dedykowane różnym seg-

mentom ekoturystów ekologiczne produkty turystyczne. Istota produktu tury-

stycznego jest przedmiotem rozważań w wielu publikacjach – tak zagranicznych 

(m.in. Middleton 1989, Smith 1994, Sharma 2007, Xu 2009, Jaafar, Maideen 

2012), jak i polskich (m.in. Altkorn 1994, Medlik 1995, Kornak 2001, Panasiuk 

2005, Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2002, Zmyślony 2008). Najczęściej za 

produkt turystyczny uznaje się wszystko to, co turyści kupują oddzielnie lub 

w formie pakietu usług; jest to kompozycja tego, co turyści robią, oraz walorów, 

urządzeń i usług, z których w tym celu korzystają (Kaczmarek, Stasiak, Włodar-

czyk 2002, s. 29). W kontekstach tak teoretycznym, jak i praktycznym, akcentu-

je się jego elementy składowe (rdzeń, produkt podstawowy i poszerzony) oraz 

cechy (m.in. spójność, oryginalność i dostosowanie do potrzeb klienta). Wg Hol-

lowaya i Robinsona (1997, s.114) konsument kupując produkt, de facto nabywa 

jego cechy o pewnym postrzeganym standardzie jakości i stylu, które odzwier-

ciedlają ideę produktu. Stąd też tak ważne jest umiejętne złożenie elementów 

składowych materialnych i niematerialnych, by dały potencjalnemu turyście 

spójny, a zarazem oryginalny pakiet.   

Jak zauważa Zmyślony (2008, s. 20) turysta poprzez swobodę wyboru 

składników produktu turystycznego, ma udział w jego tworzeniu. Tym samym 

decyzje podejmowane przez klienta stanowią dla organizatora komunikat na 

temat trafności doboru poszczególnych dóbr i usług.  

Przygotowanie specjalistycznych produktów turystycznych, do których zali-

cza się także ten ekoturystyczny, wymaga od organizatora przeprowadzenia bar-

dzo wnikliwej segmentacji rynku oraz dokładnej znajomości potencjału, jakim 

dysponuje obszar recepcji. Tylko bowiem produkt, który jest unikatowy i pozwoli 

turyście poczuć lokalny koloryt, może odnieść sukces (Eccles 1995, s. 23).  

W kontekście rozważań literatury dotyczącej istoty ekoturystyki produkt 

ekoturystyczny należy rozpatrywać jako zestaw dóbr i usług umożliwiających 

eksplorowanie środowiska o wysokich wartościach (przede wszystkim przyrod-

niczych), połączony z generowaniem wsparcia dla obszaru recepcji (na płasz-

czyznach: przyrodniczej, m.in. przez udział w zabiegach ochronnych lub ich 

współfinansowaniu, jak i społecznej – przez konsumowanie lokalnych produk-

tów). Trzeba zaznaczyć, że produkt ekoturystyczny jest trudny w realizacji 

i utrzymaniu na rynku, co jest konsekwencją jego mniejszej skali i rozłożenia 

korzyści ekonomicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Wymaga także wy-

sokiego poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej ze strony osób go budują-
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cych, co przy produkcie złożonym, angażującym wiele podmiotów, stanowi do-

datkową trudność. 

I. Jędrzejczyk (1995, s. 21) zaznacza, że produkt ekoturystyczny powinien 

wyróżniać się następującymi cechami: 

– wytwarzanie w nieskażonym środowisku, 

– malejąca zasobochłonność, 

– wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych, materialnych i ludzkich, 

– wspieranie zdrowotności człowieka i jakości środowiska. 

Reasumując analizę literaturową, rdzeń produktu ekoturystycznego opiera 

się na motywie aktywnego poznawania, wręcz eksplorowania walorów środowi-

ska – głównie przyrodniczego. Motyw ten wynika najczęściej z wyraźnie okre-

ślonych zainteresowań przyrodniczych lub/i relatywnie wysokiego poziomu 

świadomości ekologicznej klientów.  

Produkt rzeczywisty tworzą komponenty służące realizacji wyżej wymie-

nionego motywu: 

– baza noclegowa – składająca się głównie z obiektów turystyki wiejskiej, 

infrastruktury prowadzonej przez organizacje działające na rzecz ochrony 

przyrody; 

– baza żywieniowa – prowadzona przez mieszkańców z wykorzystaniem lo-

kalnych tradycji kulinarnych, wykorzystujących miejscowe produkty rolne; 

przygotowanie posiłków bazuje często na zasadach racjonalnego odżywiania, 

ograniczającego produkcję odpadów (a te, które powstają, są zagospodaro-

wywane m.in. przez skarmianie zwierząt lub kompostowanie); 

– baza komunikacyjna – opierająca się na wykorzystaniu środków transpor-

tu publicznego oraz alternatywnych rozwiązaniach, takich jak: rowery, ka-

jaki, bryczki etc.   

Dla przedsiębiorcy szczególne znaczenie ma tzw. produkt poszerzony, al-

bowiem to on w dużej mierze determinuje konkurencyjność produktu turystycz-

nego. Stąd istotne jest umiejętne kreowanie atrakcji dostosowanych do istnieją-

cych zasobów, jak i motywów podróżowania klientów.  

Znaczącą rolę w budowaniu tzw. ekoatrakcji odgrywa edukacja ekologicz-

na. Warsztaty w specjalnie przygotowanych ośrodkach, jak i w terenie z miej-

scowymi przewodnikami, czy spotkania z orędownikami ochrony przyrody to 

często oferowane formy aktywnej edukacji. 

Sukces produktu ekoturystycznego na rynku warunkuje ocena wystawiona 

przez klienta; weryfikuje on poszczególne elementy składowe, z którymi ma 
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kontakt w miejscu recepcji. Istotny jest spójny charakter całości, podporządko-

wanej ekologicznym priorytetom (tab. 1). Warto podkreślić, iż rolę wiodącą 

w kreowaniu produktu ekoturystycznego powinny pełnić małe, miejscowe firmy, 

najlepiej znające lokalne atrakcje i mające możliwości w miarę szybkiej reakcji 

na bardzo różne i często zmieniając się potrzeby klientów (Irvine, Anderson 

2004, s. 231). 

Tabela 1 

Elementy składowe produktu ekoturystycznego postrzegane przez klienta 

Element składowy Specyfika produktu ekoturystycznego 

Środowisko miejsca  

docelowego 

Charakteryzuje się niskim stopniem przekształcenia, wynikającym 

z ekstensywnej produkcji rolniczej i braku funkcji przemysłowej; 

poziom zanieczyszczeń lokalnych ekosystemów jest niski 

Atrakcje miejsca  

docelowego 

Powstają na bazie unikatowych zasobów przyrodniczych oraz auten-

tycznych, nieskomercjalizowanych komponentów dziedzictwa 

kulturowego; mają charakter poznawczy oraz edukacyjny (podnoszą 

poziom wiedzy i świadomości ekologicznej) 

Infrastruktura miejsca  

docelowego 

Małej skali, opierająca się na istniejących zasobach osadniczych; 

wykorzystuje rozwiązania ekologiczne, adekwatne do lokalnych 

warunków  

Dostępność miejsca  

docelowego 

Im mniejsza powszechna dostępność destynacji, tym większa jej 

atrakcyjność; infrastruktura komunikacyjna bazuje na małych, regio-

nalnych węzłach rozrządowych, wykorzystujących różne (często 

alternatywne) środki transportu 

Wizerunek miejsca  

docelowego 

Przedstawiany jako przyjazny dla szeroko pojętego środowiska (jako 

dobre miejsce do codziennego życia oraz wypoczynku); budowany 

na bazie kluczowych działań, których celem jest utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego oraz zachowanie wartości kultu-

rowych  

Cena płacona  

przez klienta 

Najczęściej wyższa od przeciętnej ceny analogicznego powszechnie 

dostępnego produktu turystycznego; konieczne uwzględnienie więk-

szych kosztów jednostkowych, wynikających m.in. z obsługi mniej-

szej grupy turystów oraz wstępów do wybranych atrakcji (charakte-

ryzujących się ograniczoną dostępnością), jak również finansowania 

zabiegów na rzecz ochrony unikatowych walorów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Zaręba (2008) Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, 

Wydawnictwo Naukowe PWN oraz www.ecotourism.org (28.10.2014). 
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3. „Rzeczpospolita Ptasia” 

„Rzeczpospolita Ptasia” powstała w lutym 2002 r. z inicjatywy Towarzy-

stwa Przyjaciół Słońska. Za główne cele wdrożenia tego pomysłu przyjęto po-

prawę atrakcyjności turystycznej Słońska i okolic oraz zintegrowanie miejsco-

wych społeczności zamieszkujących obszary cenne przyrodniczo, by zachęcić 

ich do wprowadzania zasad ekorozwoju w codziennym życiu.  

Rdzeń tego produktu bazuje przede wszystkim na chęci poznania walorów 

środowiska przyrodniczego, głównie bogatej awifauny rejonu ujścia Warty przez 

turystów. Jednakże z biegiem lat produkt rozbudowano o elementy antropogeniczne, 

wynikające z zainteresowania turystów historią osadnictwa tego obszaru (tab. 2).  

Tabela 2 

Elementy składowe produktu ekoturystycznego „Rzeczpospolita Ptasia” 

Rdzeń 
produktu 

zaspokojenie potrzeb poznawczych (poznanie środowiska przyrodniczego, 
głównie awifauny, rejonu ujścia Warty) 

Produkt 
podstawowy 

baza noclegowa: obiekty turystyki wiejskiej (głównie kwatery agroturystyczne 
w gminie Słońsk) oraz Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach 

(gmina Górzyca) 
baza żywieniowa – działająca głównie przy obiektach noclegowych oraz punkty 

gastronomiczne w Słońsku, Witnicy i Kostrzynie 
baza komunikacyjna – dominacja indywidualnego transportu samochodowego 

oraz komunikacja PKS, rowery (możliwość wypożyczenia m.in. w obiektach 
noclegowych, Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek), kajaki (Biuro Turystyki 
Przyrodniczej Dudek) 
informacja turystyczna: zielone punkty (trzy na terenie gminy Słońsk)   

Produkt 
poszerzony 

paszport „Rzeczpospolitej Ptasiej”, witacze, konkurs plastyczny pt. Godło 
i barwy „Rzeczpospolitej Ptasiej”, zloty obywateli RzP, PET– spływy, rajd 
rowerowy „Szlakiem bocianów”, kalendarz prezentujący ptaka roku,  projekt 
edukacyjny „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, „Maurycja-
da”, wystawa pamiątek regionalnych w izbie przy kościele w Słońsku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Towarzystwa Przyjaciół Słońska. 

Bardzo szczególnym składnikiem produktu poszerzonego jest paszport, wy-

dawany dobrowolnie każdemu odwiedzającemu, za symboliczną cegiełkę składaną 

na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Słońska. Warunkiem jest zobowiązanie się do 

przestrzegania konstytucji „Rzeczpospolitej Ptasiej” oraz kodeksu obserwatora pta-

ków; wspomniane dokumenty mają uczyć turystów poszanowania środowiska, 

w którym wypoczywają. Paszporty, jako namacalny „gadżet”, wzmacniają poczucie 

odpowiedzialności i przywiązania wobec odwiedzanego miejsca. Niosą ze sobą 

również korzyści ekonomiczne w postaci promocyjnych cen na wybrane usługi. 
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Dla pomysłodawców produktu informacje zawarte w paszportach dostarczają 

dane na temat profilu klientów. „Rzeczpospolita Ptasia” zrzesza obecnie około 

2500 obywateli (polskich, jak i zagranicznych) – pasjonatów przyrody. Udział 

obcokrajowców w gronie „Rzeczpospolitej Ptasiej” wynosi średnio rocznie ok. 

7% (Przybył 2012). Biorąc pod uwagę kwestię przygranicznego położenia nie 

dziwi fakt, że połowa zagranicznych członków pochodzi z Niemiec, a na kolej-

nych miejscach są goście z Holandii i Wielkiej Brytanii, pozostali zaś reprezen-

tują różne, często bardzo odległe kraje. Należy podkreślić, iż specyfika położe-

nia „Rzeczpospolitej Ptasiej” w obszarze przygranicznym znajduje odzwiercie-

dlenie w budowanych atrakcjach kulturowych. Wystarczy tu chociażby wspo-

mnieć o Maurycjadzie, imprezie upamiętniającej działanie joannitów na tym 

terenie, a którą udało się zrealizować dzięki wsparciu z Funduszu Małych Pro-

jektów Euregionu „Pro Europa Viadrina” oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej.   

Ciekawych wniosków dostarcza również analiza struktury wiekowej oby-

wateli Rzeczpospolitej Ptasiej – przeważającą część stanowią osoby pomiędzy 

40 a 60 rokiem życia, zaś na drugim miejscu są reprezentanci przedziału wieko-

wego 20–40 lat. Średnia wieku posiadaczy paszportu wynosi 38 lat. Dane te 

zdają się potwierdzać tezę Zaręby (2008) uważającej, że najczęściej polskimi 

ekoturystami są osoby w wieku średnim oraz ludzie młodzi, którzy uczą się 

i pracują; obie grupy posiadają wykształcenie średnie lub wyższe.  

„Rzeczpospolita Ptasia” zmienia się dostosowując do potrzeb turystów, jak 

i możliwości organizatorów (tab. 3). Należy podkreślić, że wiele działań bezpo-

średnio angażuje odwiedzających w kreowanie wizerunku tego obszaru (m.in. 

powoływanie ambasadorów, sadzenie drzew). Z drugiej strony istnieje szereg 

inicjatyw aktywizujących mieszkańców w różnym wieku (PET, konkursy pla-

styczne na ptaka roku, zloty etc.). Działania te mają podnosić poziom ekologicz-

nych świadomości i wiedzy, by zmotywować społeczność lokalną do dbałości 

o środowisko zamieszkania. Inicjatorzy „Rzeczpospolitej Ptasiej” poprzez różne 

pomysły pokazują prostą zależność: im lepiej zachowane środowisko, tym więk-

sza atrakcyjność gminy jako miejsca alternatywnego wypoczynku.  

Organizatorzy „Rzeczpospolitej Ptasiej”, stosując metodę małych kroków, 

stworzyli wiele atrakcji podporządkowanych priorytetom ekorozwoju. Ich stara-

nia doceniono w wielu konkursach, co także wzmocniło pozycję produktu na 

rynku. Rozpatrując miejsce „Rzeczpospolitej Ptasiej” w cyklu życia produktu, 

a także analizując zebrane dane i obserwacje własne autorek, można omawiane-

mu produktowi przypisać fazę konsolidacji (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 



 

 

 

 

 

 

 Europa Regionum XXIV (2015)    170 

 

2002, s. 109). W tym okresie powstały specjalistyczne szlaki turystyczne, prze-

wodniki, swoją pozycję ugruntowały także istniejące obiekty turystyki wiejskiej. 

Szczegółowe działania przyporządkowane poszczególnym fazom cyklu życia 

produktu przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Charakterystyka faz cyklu życia produktu ekoturystycznego „Rzeczpospolita Ptasia” 

Faza eksploracji   

1977 r. – utworzenie rezerwatu przyrody 
Słońsk 

1984 r. – objęcie w.w. rezerwatu ochroną 
w ramach konwencji Ramsar 

1996 r. – utworzenie Parku Krajobrazowe-
go „Ujście Warty” 

2001 r. – utworzenie Parku Narodowego 

„Ujście Warty” 
2001 r. – założenie Towarzystwa Przyja-

ciół Słońska 

Faza wprowadzenia 2002 rok 

– formalne utworzenie RzP 
– organizacja I zlotu obywateli RzP 
– wybór ptaka roku 2003 
– organizacja I edycji konkursu Edukacja + zaba-

wa = czyste środowisko (PET) 
– zdobycie wyróżnienia w konkursie na najlepszą 

inicjatywę obywatelską Fundacji Pro Publico 

Bono 
– powstanie kolejnych gospodarstw agrotury-

stycznych 

Faza rozwoju (od 2003 roku) 

– zloty obywateli RzP 
– konkurs na barwy i godło RzP wśród 

obywateli 
– organizacja rajdów rowerowych Szla-

kiem bocianów 
– udział w targach turystycznych Tour 

Salon 2003  
– zdobycie Ogólnopolskiej Nagrody im. 

A. Patkowskiego, Perły Ziemi Lubu-
skiej 2003,  nagrody w konkursie na 
Najlepszy Regionalny Produkt Agrotu-
rystyczny 

– powołanie ambasadorów RzP wśród 
obywateli, których zadaniem jest pro-
pagowanie walorów turystycznych tego 
obszaru w swoich środowiskach 

– udział w obchodach Europejskiego 
Dnia Ptaków  

– konkurs plastyczny na prace prezentu-
jące ptaka roku w kalendarzu  

– pierwsza edycja imprezy kulturowej pt.: 
Maurycjada (poświęcona pamięci za-
konu joannitów) 

Faza konsolidacji (od 2009 roku do chwili obecnej) 

– kontynuacja cyklicznych imprez (zloty, PET, rajdy 
rowerowe, konkurs plastyczny, Maurycjada)  

–  utworzenie Szlaku Derkacza i Gęgawy,  
–  witacze 

–  wygrana w konkursie Komisji Europejskiej 
EDEN (2009) 

–  powstanie Klubu Kresowian przy TPS (2010) 
–  wydanie broszury „Zapomniane bogactwo Kre-

sów Wschodnich" (2010) 
–  zdobycie certyfikatu „Perła w Koronie woje-

wództwa lubuskiego 2010” 
–  Obchody Dnia Kresowiaka połączone z Maury-

cjadą (2011) 
–  wydanie książki pt. „WESTMINSTER ZIEMI 

LUBUSKIEJ – 500 lat joannickiego kościoła 
zakonnego w Sonnenburgu/Słońsku na tle roz-
woju miasta”, autorstwa Ernsta-Jürgena Schil-
linga i Eberharda Stege, w tłumaczeniu Ewy 
i Przemysława Szymońskich (2012) 

–  przewodnik po Szlaku dzięcioła (2012) 

–  kontynuacja cyklicznych  imprez 
–  udział w projekcie edukacyjnym „Drogi dla 

Natury – kampania na rzecz zadrzewień” (2013) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Towarzystwa Przyjaciół Słońska. 
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Dążąc do osiągnięcia obecnej pozycji, inicjatorzy „Rzeczpospolitej Ptasiej” 

konsekwentnie stosują różne formy promocji, m.in.: 

– reklamę (za pośrednictwem prasy: lokalnej, specjalistycznej o tematyce 

ekologicznej, ogólnokrajowych czasopism polskich jak i niemieckich; po-

przez komunikaty wysyłane pocztą elektroniczną, za pomocą wydawa-

nych cyklicznie kalendarzy, billboardów – szczególnie widocznych w du-

żych miastach w 2010 r., po wygranej w konkursie EDEN, czy wreszcie 

za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Słońska); 

– działania w ramach public relations – różnego rodzaju konkursy, wystawy 

mające przybliżać walory obszaru recepcji zwłaszcza mieszkańcom, a tar-

gi czy konferencje i warsztaty choćby takie jak te organizowane w ramach 

projektu „Kraina Odry” miały zachęcać przedstawicieli branży turystycz-

nej z Polski i Niemiec do zapoznania się z produktem; 

– sprzedaż bezpośrednia w tzw. biurach paszportowych, czy podkreślają-

cych specyfikę produktu zielonych punktach.   

Według autorek na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, w konsekwencji 

szeregu spójnych działań (por. tab. 3), „Rzeczpospolita Ptasia” stała się bez wąt-

pienia unikatowym i rozpoznawalnym przez wielu zainteresowanych produktem 

turystycznym. Dowodzi tego m.in. zdobycie licznych nagród i wyróżnień (wśród 

nich wygrana w ogólnoeuropejskim konkursie EDEN). Wypracowane osiągnię-

cia są zasługą przede wszystkim systematycznych starań podejmowanych przez 

mieszkańców zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Słońska. Wielu ze wspo-

mnianych działań nie udałoby się zrealizować bez wsparcia innych podmiotów, 

takich jak: lokalne stowarzyszenia, władze samorządowe, administracja obsza-

rów chronionych.  

W kontekście cyklu życia produktu należy jednak wskazać na pewne za-

grożenia, które mogą przyczynić się do destabilizacji pozycji na rynku. Ograni-

czona chęć współpracy ze strony powstających podmiotów turystycznych (m.in. 

gestorów kwater), niewystarczająca liczba praktykantów i wolontariuszy, jak 

również nowych, młodych członków Towarzystwa Przyjaciół Słońska, to naj-

ważniejsze z zagrożeń, rzutujących na dalszy rozwój analizowanego produktu. 

W kontekście tych niebezpieczeństw, jak i pewnych słabych stron (m.in. ograni-

czona dostępność transportu publicznego), należy zastanowić się nad produktem 

potencjalnym, czyli tymi komponentami, które mogłyby dodatkowo uatrakcyjnić 

istniejący produkt (Altkorn 2001, s. 101). 
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Podsumowanie 

Specjalistyczne produkty turystyczne, których przykładem jest „Rzeczpo-

spolita Ptasia”, stanowią dobry kierunek rozwoju turystyki zrównoważonej 

w euroregionach. Kreowanie tego rodzaju inicjatyw niesie za sobą wiele korzy-

ści, spośród których na szczególną uwagę zasługują: 

– poznanie i wypromowanie mniej popularnych walorów turystycznych 

miejscowości przygranicznych, 

– przełamanie stereotypów kulturowych, 

– integrację i aktywizację środowisk lokalnych, 

– budowanie poparcia społecznego dla wdrażania zasad ekorozwoju,  

– skuteczniejszą realizację założeń środowiskowej polityki wspólnotowej.  

Jednakże skuteczność podejmowanych działań zależy w dużej mierze od 

wdrożenia różnych form edukacji ekologicznej (formalnej i nieformalnej), 

przede wszystkim wśród społeczności lokalnych. Zrozumienie problemów śro-

dowiskowych jest warunkiem zaangażowania mieszkańców w konkretne inicja-

tywy ekologiczne – od poziomu ich wiedzy i świadomości ekologicznej zależy 

jakość rozwijanej funkcji turystycznej. Przykład „Rzeczpospolitej Ptasiej” do-

wodzi, że budowanie ekologicznego produktu turystycznego jest procesem zło-

żonym i długotrwałym, wymagającym dużego poczucia odpowiedzialności za 

środowisko miejsca zamieszkania, jednak jak pokazały badania ONZ i WTO 

ekoturystyka staje się coraz popularniejszą formą podróżowania – z tendencją 

wzrostową (Kaur 2006) – zatem warto angażować się w tego typu inicjatywy, 

zwłaszcza w strefie przygranicznej. Z ekologii wiadomo, że to właśnie strefa 

ekotonu – czyli mieszania się i nakładania dwóch różnych ekosystemów – jest 

najciekawsza… 
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„Rzeczpospolita Ptasia” as an example of ecotourism product created in 

“Pro Europa Viadrina” Euroregion 
 

Summary 

Euroregions have great potential which allows them to create a wide range of different 

tourism forms,  including ecotourism. You can see it among others in “Pro Europa Viadrina” 

Euroregion, set up in 1993 by three organization: two Polish and one German.  

The unique natural values exhibited by different forms of  the protected areas (among 

them: national parks “Ujście Warty” and “Unteres Odertal”, numerous landscape parks and 

nature parks), peculiar cultural values (for instance: watermills in Odra – Sprewa Region), 

and also the activity of different organizations (among them: Nature Club, Brandenburgia 

Nature Lovers Union) offers great possibility for ecotourism development. 

„Rzeczpospolita Ptasia” has been functioned on the Euroregion area since 2002, an ini-

tiative which primarily promotes the richness of fowl existing in Warta estuary region. For 

the last some years the representatives of local society (especially Słońsk municipality inhab-
itants) created a complete ecological tourism product.    

This idea has been appreciated on a pan-European forum, winning the first prize in the 

competition organized by European Commission, searching the best tourism destinations.  

This article presents the essence and  the  characteristics of ecotourism product elabo-

rated on the basis of literature analysis moreover by the authors experience  gained during 

field research  in the area of Warta estuary. It shows the development of “Rzeczpospolita 

Ptasia” during the last some years, it emphasizes its main strengths and also stresses the 

meaning of local entrepreneurship in tourism market specialization.  

„Rzeczpospolita Ptasia”  ecotourism product is an example of good practice which is 

worth promoting and popularizing so that it could become a source of experience and inspira-

tion for other ecoregions. 
 

Translated by: Aleksandra Spychała 
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ANDRZEJ HORNOWSKI 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Potencjał i perspektywa rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych w powiecie łosickim 

Wprowadzenie 

ypoczynek na wsi cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców naszego kraju. Z danych GUS wynika, że w I półroczu 

2014 r. nastąpiło zwiększenie liczby sprzedanych noclegów w kwaterach agrotu-

rystycznych o 7,6% w porównaniu do I półrocza 2013 r.
1
 Liczba noclegów 

w 2013 r. w kwaterach agroturystycznych przekroczyła 370,6 tys., co w porów-

naniu do 2011 roku oznaczało wzrost o 9%
2,3

. Notowany wzrost może wskazy-

wać na zwiększające się zainteresowanie wypoczynkiem, jakie oferują gospo-

darstwa agroturystyczne.  

Agroturystyka jest jedną z działalności pozarolniczych na wsi, która może 

łączyć w sobie elementy turystyki wypoczynkowej, krajoznawczej i innych. 

W literaturze, definiowana jest jako forma wypoczynku odbywającego się na 

terenach gospodarstw wiejskich o charakterze rolniczym, w oparciu o ich bazę 

noclegową i aktywności rekreacyjne oferowana w ramach tych gospodarstw 

i jego otoczenia
4
. Bardzo podobnie agroturystykę definiuje S. Medlik, a miano-

wicie jest ona formą turystyki wiejskiej, związaną z gospodarstwem wiejskim. 

Może być zorganizowana w różny sposób, natomiast zawsze obejmuje zakwate-

rowanie jak i inne usługi turystyczne
5
.  

                                                
1 GUS, 2014, Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2014 r. i jej wykorzystanie 

w I półroczu 2014 roku, Warszawa. 
2 GUS, 2013, Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2013 roku, Warszawa. 
3 GUS, 2012, Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2012 roku, Warszawa. 
4 M. Drzewiecki, 2002, Podstawy agroturystyki, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz, s. 41. 
5 S. Medlik, 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa, s. 110. 
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Specyfiką agroturystyki jest to, iż rdzeniem produktu agroturystycznego, 

oprócz walorów środowiskowych, są gospodarstwa rolne i ich otoczenie
6
. Najczę-

ściej działalność agroturystyczna podejmowana jest w małych i średnich gospodar-

stwach rolniczych, w których występuje nadmiar niewykorzystanych zasobów siły 

roboczej. W większości gospodarstw nie jest możliwe zwiększenie dochodów przez 

wzrost wydajności pracy w produkcji rolniczej, dlatego dodatkowych źródeł docho-

dów należy szukać poza tą działalnością. Rozwój agroturystyki we wsi może od-

grywać bardzo ważną rolę ze względu na możliwość generowania dodatkowych 

dochodów przez mieszkańców wsi. Efekty z działalności agroturystycznej w głów-

nej mierze zależą od wykorzystania bazy noclegowej, ceny oferowanych usług, po-

mysłowości gospodarzy w oferowaniu różnorodnych usług jak i wystroju pokoi 

mieszkalnych oraz całego obiektu agroturystycznego. 

1. Cel i metodyka badań 

Celem opracowania jest zbadanie i określenie potencjału gospodarstw agrotu-

rystycznych na terenie powiatu łosickiego w perspektywie dalszego ich rozwoju. 

Badania przeprowadzone zostały w 20 gospodarstwach rolniczych położonych 

w powiecie łosickim województwa mazowieckiego. Gospodarstwa do badań zostały 

wybrane w sposób celowy. Podstawowym kryterium wyboru obiektów było prowa-

dzenie działalności agroturystycznej na terenie powiatu łosickiego w 2013 roku. 

Materiał źródłowy zebrano metodą wywiadu bezpośredniego, natomiast za na-

rzędzie badawcze posłużył kwestionariusz wywiadu ankietowego. Dodatkowym 

źródłem informacji był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosicach i Siedlcach.  

2. Charakterystyka powiatu łosickiego 

Powiat łosicki położony jest we wschodniej części województwa mazowieckie-

go. Znajduje się on na styku trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubel-

skiego. Geograficznie należy on do trzech makroregionów: Wysoczyny Siedleckiej, 

Podlaskiego Przełomu Bugu oraz Równiny Łukowskiej. Północną granicę powiatu 

wyznacza dolina Bugu, która jest objęta ochroną w formie Parku Krajobrazowego ze 

względu na wszelkie bogactwo przyrodnicze
7
. Powiat łosicki tworzą gminy: Huszlew, 

                                                
6 J. Przezbórska, 2007, Agroturystyka i turystyka wiejska w wielofunkcyjnym rozwoju obsza-

rów wiejskich Wielkopolski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 
7 J. Ostarzewski, 2001, Park Krajobrazowy Przełom Bugu”, „Gazeta Łosicka”, nr 3, s. 23. 
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Sarnaki, Olszanka, Stara Kornica i Łosice. Główne rzeki powiatu to: Bug, Toczna 

(32 km) oraz Sarenka (12 km). Polodowcowa rzeźba terenu sprzyja rozwojowi rolnic-

twa, niestety większość gleb należy do V i VI klas bonitacyjnych. 

W powiecie łosickim znajdują się 22 gospodarstwa prowadzące działalność 

agroturystyczną. Zlokalizowane są one w północnej oraz północno wschodniej czę-

ści powiatu łosickiego - wzdłuż rzeki Bug. Obszar ten, ze względu na niezwykłe 

walory przyrodnicze włączony został do Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom 

Bugu”
8
. Dodatkowo na terenie powiatu utworzono wiele miejsc chronionego krajo-

brazu. Jednym z nich jest rezerwat faunistyczny „Kózki” o łącznej powierzchni 

86,12 ha
9
. Jego cechą charakterystyczną jest występowanie pojedynczych krzewów, 

kęp jałowca pospolitego i berberysu. Występuje w nim wiele gatunków roślin oraz 

92 gatunki ptaków. Jedna roślina jest objęta całkowitą ochroną – gądziel żółty.  

W dolinie Bugu w gminie Sarnaki utworzono również krajobrazowy rezer-

wat „Trojan” zajmujący 280 ha. Występują tam przede wszystkim roślinne zbio-

rowiska wodne i szuwarowe w starorzeczach. Najczęstszymi gatunkami występu-

jącymi w tym rezerwacie są lilia wodna, strzałka wodna i jeżogłówka pojedyn-

cza
10

. Kolejnym obszarem objętym ochroną na terenie powiatu łosickiego jest 

rezerwat „Zabuże” zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Sarnaki, obejmujący 

34 ha. W drzewostanie dominują sosny zwyczajne, dęby szypułkowe. Najbardziej 

okazałe mają ponad 140 lat i są ustanowione pomnikami przyrody.  

Piękny krajobraz oraz niezniszczona przyroda przez człowieka to tylko 

namiastka tego, co może zaoferować powiat łosicki swoim turystom. Dawne 

czasy pozostawiły tu po sobie pozostałości w postaci zabytkowych kościołów, 

przydrożnych kapliczek, mogił i krzyży, dworów, które świadczą o bogatych 

doświadczeniach historycznych tego regionu. Niekwestionowaną atrakcją regio-

nu są zabytki architektury, do których w szczególności zaliczamy kościoły. Na 

terenie powiatu znajduje się kilka „perełek architektury”: neogotycki kościół Św. 

Zygmunta w Łosicach, barokowy kościół w Górkach, wczesno barkowa świąty-

nia z dzwonnicą w Ruskowie oraz neogotycki kościół w Huszlewie.  

Pod względem turystycznym bardzo wyraźnie w powiecie łosickim wyróż-

niają się Serpelice uważane za najbardziej popularną miejscowość wypoczyn-

                                                
8 G. Rączkowski, Polska egzotyczna- przewodnik, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996, 

s. 41–55. 
9 A. Dombrowski, A. Weresczyńska, Dokumentacja faunistyczno-florystycznego rezerwatu 

Kózki, Wydawnictwo Biała Podlaska 1991. 
10 H. Kot, A. Dombrowski, E. Kot, B. Soczewka, Informator przyrodniczy – województwo 

bialskopodlaskie, Zakład badań ekologicznych „EKOS” 1997, s. 62–140. 
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kową nad Bugiem. Możemy w niej podziwiać drewniany kościół i klasztor ka-

pucynów oraz wiodącą przez las trasę krzyżową zwaną Kalwarią Podlaską, na 

której końcu znajduje się zabytkowa kapliczka.  

Bardzo istotnym elementem krajobrazu powiatu są ukryte w zieleni parków 

dwory i pałace. Najokazalszym obiektem jest Oficyna Dworska nazywana przez 

miejscowych Kasztelanem. Warty uwagi jest również dwór w Mężninie, pałac 

w Ruskowie oraz dwór w Sarnakach z II połowy XIX w. Podczas zwiedzania 

terenów powiatu łosickiego turystom nie umkną uwadze przydrożne kapliczki, 

które miały na celu podróżnemu wskazywanie drogi oraz drewniane krzyże. 

Krajobraz tych terenów dopełniają dodatkowo stare chaty i wiatraki, które zani-

kają z dzisiejszego krajobrazu wsi polskiej
11

.  

3. Wyniki badań  

W powiecie łosickim działalność agroturystyczną w 2013 roku prowadziło 

22 gospodarstwa, z czego badaniami objętych zostało 16. Wśród zbadanych go-

spodarstw aż 14 gospodarstw prowadzi swoją działalność agroturystyczną ponad 

10 lat, natomiast pozostałe ponad 7 lat. W zapytaniu o powód rozpoczęcia dzia-

łalności agroturystycznej w gospodarstwie 13 ankietowanych odpowiedziało, że 

chcieli uzyskać dodatkowe dochody, dwóch ankietowanych udzieliło odpowie-

dzi, że założenie takiego gospodarstwa było ich marzeniem, natomiast jeden 

badany, że była to tradycja rodzinna. 

Prawie we wszystkich badanych miejscowościach (81%) odległość od rzeki 

nie przekracza 1,5 km. Dodatkowym atutem badanych gospodarstw jest bliska 

odległość od lasu nieprzekraczająca 500 metrów.  

We wszystkich badanych gospodarstwach usługi wypoczynkowe świad-

czone są całorocznie. Baza noclegowa jest natomiast bardzo zróżnicowana. 

10 gospodarstw posiada bazę noclegową zlokalizowaną wyłącznie w pokojach, 

2 gospodarstwa wyłącznie w domkach, natomiast 4 gospodarstwa posiadają za-

równo pokoje, jak i oddzielne domki. Większość badanych kwaterodawców po-

siada pokoje bez łazienki (łazienka na zewnątrz w budynku), natomiast w dwóch 

gospodarstwach występują pokoje wyłącznie z łazienkami a w dwóch 

z łazienkami i bez (rys.1). 

                                                
11 G.A. Ciepiela., K. Jankowski, J. Sosnowski, 2007, Potencjał agroturystyczny powiatu Ło-

sickiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.  
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Rysunek 1. Struktura badanych gospodarstw ze względu na warunki sanitarne 

Źródło: badania własne.  

Dane w tabeli 1 pokazują, że właściciele głównie przeznaczają do wynaję-

cia pokoje dwuosobowe, rzadziej 3-osobowe, a najmniej jest pokoi jednoosobo-

wych. Najwięcej jest gospodarstw posiadających 3 pokoje do wynajęcia. W su-

mie we wszystkich ankietowanych gospodarstwach do dyspozycji odwiedzają-

cych jest 55 pokoi ze 128 miejscami noclegowymi.  

Tabela 1 

Liczba miejsc noclegowych przeznaczonych na wynajem w badanych gospodarstwach 

Liczba 
pokoi 

Ilość gospodarstw 
o danej liczbie pokoi 

Łączna liczba pokoi, w tym: Liczba 
miejsc 1-osobowe 2-osobowe 3-osobowe 4-osobowe 

2 2  2   2 

3 7 1 9 8 3 55 

4 5 2 11 5 2 47 

5 2 1 5 3 1 24 

Suma: 14 16 4 27 16 6 128 

Źródło: opracowanie własne. 

We wszystkich gospodarstwach w pokojach adresowanych dla turystów 

jest dostęp do internetu. W 9 gospodarstwach jest telewizor wewnątrz pokoju, 

natomiast w pozostałych jest albo w salonie, albo w sali telewizyjnej.  

W atrakcjach oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne występuje 

duża różnorodność. We wszystkich badanych gospodarstwach istnieje możli-

wość grillowania, rozpalenia ogniska, podziwiania piękna okolicy, spacerów 

oraz jazdy na rowerach. W sześciu gospodarstwach (rys. 2) hodowane są konie i 

istnieje możliwość przejażdżek bryczką po okolicy latem oraz zimą organizacji 

kuligu. W dwóch badanych gospodarstwach istnieje możliwość skorzystania z 

sauny, natomiast w jednym gospodarstwie znajduje się galeria obrazów, skansen 

starych przedmiotów, żywy labirynt z wikliny oraz możliwość wzięcia udziału 

w warsztatach rękodzielniczych.  
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Rysunek 2. Atrakcje oferowane w badanych gospodarstwach 

Źródło: opracowanie własne. 

W badanych gospodarstwach pełne wyżywienie z opcją wyboru tylko okre-

ślonych posiłków oferuje 13 gospodarstw, w jednym gospodarstwie oferowane 

są tylko śniadania i obiadokolacje, natomiast w 2 gospodarstwach nie ma moż-

liwości zakupu wyżywienia na miejscu. Gospodarstwa, w których nie ma 

w ofercie wyżywienia wynajmują turystom domki wraz z całym segmentem 

kuchennym, w których można przyrządzić posiłki oraz jest możliwość, aby zjeść 

w karczmie oddalonej o niecałe 500 m. Ceny wyżywienia całodobowego wahają 

się od 50 do 80 zł. Ceny pokoi do wynajęcia są takie same zarówno dla dwu-, 

trzy- i czteroosobowych i zaczynają się od 25 do 40 zł za dobę. Ceny zależą od 

pory roku, w jakiej udamy się do danego gospodarstwa agroturystycznego, na-

tomiast w 3 gospodarstwach ceny za pokój zależą również od długości pobytu. 

Za pobyt powyżej 3 dni możemy zapłacić nawet 20 zł za dobę.  

Jak wynika z rysunku 3, we wszystkich gospodarstwach serwujących po-

siłki można skosztować lokalnych dań i przysmaków. Można w nich spróbować 

między innymi takich przysmaków jak: żeberka w miodzie, kociołek z ogniska, 

pieczone prosię, nalewki ratafia czy piwa jałowcowego. 
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Rysunek 3. Czy są serwowane dania lokalne gościom? 

Źródło: badania własne. 

 

Na pytanie czy w badanym gospodarstwie agroturystycznym można nabyć 

żywność, produkty oraz przedmioty pochodzące z tego gospodarstwa, tylko 

w jednym przypadku takiej możliwości nie było. W jednym gospodarstwie moż-

na nabyć indywidualne pamiątki pochodzące z tego gospodarstwa, jak i wyko-

nać je samemu w trakcie warsztatów. We wszystkich gospodarstwach oferują-

cych produkty z gospodarstwa można nabyć warzywa i owoce, a w 14 konfitury. 

Jajka można nabyć w 11 gospodarstwach, natomiast nie wszystkie z nich posia-

dają własne kury. Mają umowy sąsiedzkie i w razie potrzeby wiejskie jajka są 

w stanie dostarczyć dla swoich klientów. Podobna sytuacja jest z mlekiem i pro-

duktami pochodzenia mlecznego. Z 8 gospodarstw oferujących produkty pocho-

dzenia mlecznego jedynie 2 gospodarzy utrzymuje własne krowy (rys. 4). 

 
Rysunek 4. Produkty pochodzące z gospodarstwa 

Źródło: opracowanie własne. 
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W każdym zbadanym gospodarstwie jest możliwość porozumienia się 

w języku obym. W większości gospodarstw porozumiemy się w dwóch językach 

obcych. W największej liczbie gospodarstw, bo aż 13 z 16 zbadanych, z gospo-

darzami porozumiemy się w języku rosyjskim, w 9 gospodarstwach w języku 

angielskim, natomiast tylko w 4 w języku niemieckim. Wszystkie zbadane go-

spodarstwa odwiedzają goście z zagranicy, (rys. 5). 

 
Rysunek 5. Umiejętność komunikacji w języku obcym 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród 16 badanych gospodarstw jedynie dwa gospodarstwa skorzystały 

z programów unijnych w latach 2004–2013 na rozwój działalności agrotury-

stycznej. W ramach pomocy unijnej w jednym z nich utworzono kafejkę interne-

tową wraz z salą telewizyjną, a w drugim gospodarstwie za środki unijne wypo-

sażono wnętrze pokoi gościnnych oraz zakupiono stół do bilarda i ping ponga. 

Pozostałe gospodarstwa nie składały wniosków o dofinansowanie. Głównym 

powodem bierności badanych gospodarstw w pozyskiwaniu środków był brak 

dostępu do odpowiedniej informacji. Brakuje odpowiedniego doradztwa rolni-

czego, które mogłoby ukierunkować rolnika z jakich programów mógłby ewen-

tualnie skorzystać. Brakuje również doradztwa personalnego, zajmującego się 

indywidualnym przypadkiem oraz pomocy przy wypełnianiu i sporządzaniu 

wniosku. Pomimo funkcjonowania regionalnych oddziałów Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowych Ośrodków Doradztwa Rol-

niczego rolnicy narzekają na brak konkretnej pomocy z ich strony. Wskazują na 

brak możliwości przyjścia i porozmawianiu o ewentualnych kierunkach rozwoju 

ich gospodarstw i możliwości korzystania z ewentualnych programów unijnych. 
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Część gospodarstw nie korzystała ze wsparcia finansowego z programów 

UE ze względu na brak takiej potrzeby.(rys. 6). 

 
Rysunek 6. Korzystanie z programów unijnych na rozwój działalności agroturystycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

W przyszłości 10 gospodarstw myśli o rozszerzeniu swojej oferty agrotury-

stycznej i rozwijanie jej. Jeden rolnik zamierza aktualną ofertę rozszerzyć o go-

spodarstwo edukacyjne, natomiast inny myśli o dostawieniu hali pod imprezy 

okolicznościowe i miejsce spotkań turystów. 4 gospodarzy chce utrzymać obec-

ny stan oferty agroturystycznej, natomiast 2 w przyszłości myśli o zakończeniu 

tej działalności ze względów wiekowych i braku następców.  

Podsumowanie 

Turystyka na terenie powiatu łosickiego ma bardzo bogatą tradycję. Znajdują 

się tu ciekawe pod względem przyrodniczym tereny nadbużańskie. Jest również 

dużo zabytków architektury: kościoły, kapliczki czy dworki szlacheckie i chaty 

chłopskie. W powiecie w 2013 roku funkcjonowało 22 gospodarstwa agrotury-

styczne. Zdecydowana większość z nich funkcjonuje od ponad 10 lat. Trzeba 

zwrócić uwagę na wysoką jakość oferowanych usług żywieniowych i noclego-

wych. W gospodarstwach istnieje możliwość spożywania regionalnych potraw 

i możliwość zakupu żywności w różnej postaci pochodzącej z gospodarstwa. 

Wśród proponowanych atrakcji dominują przejażdżki bryczką oraz jazda konno. 

Znaczna większość badanych gospodarstw (88%) nie korzystała ze środków unij-

nych w celu rozwoju działalności agroturystycznej. Jako główny powód wskazy-

wano brak informacji na ten temat i doradztwa na odpowiednim poziomie.  
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Analizując piękno przyrody, rolniczy charakter powiatu łosickiego, nie-

zniszczony krajobraz przez człowieka oraz zabytki można uznać, że jest to re-

gion predysponowany do rozwoju agroturystyki. Dlatego też w powiecie tym 

powinno powstawać więcej gospodarstw oferujących usługi turystyczne.  
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The potential and prospect of the development of farm 

 tourism in Łosice county 

Summary 

Łosice district is located in the eastern part of Mazowieckie province. On its area is 

located several nature reserves and sites of natural value, it is a refuge for many rare 

species of plants and animals. 

The study involved 16 agritourist farms located in the district of Łosice. They were se-

lected in a targeted manner, and the selection criterion was running a farm tourism in the 

county. The source material was collected by direct interview, and was used as a tool for 

a questionnaire survey. An additional source of information was the ODR Łosice and Siedlce. 

All the tested farms operated throughout the year. Owners usually offer full-board, 

with the option to buy the individual meals. In most farms can buy products from our 

own production. Each farm is an opportunity to talk with at least one foreign language. 

Only two units were benefited from EU funds for the development of agritourist activity. 

Translated by: Andrzej Hornowski 
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Infrastruktura ekologiczna województwa małopolskiego 

Wprowadzenie 

edną z istotnych części  zaliczanych od niedawna do infrastruktury gospodar-

czej, jest infrastruktura ekologiczna, równie często nazywana infrastrukturą 

ochrony środowiska naturalnego. 

Nawiązując do definicji ochrony środowiska, jako infrastrukturę ochrony 

środowiska określić można  zbiór obiektów, urządzeń i instytucji zmierzających 

do utrzymania środowiska w stanie, który będzie zapewniał optymalne warunki 

bytowania człowieka i gwarantował ciągłość najważniejszych procesów w bios-

ferze jako podstawy produkcyjnej i konsumpcyjnej działalności człowieka (Do-

brzański 2010). W obszarze infrastruktury ochrony środowiska wyodrębnić 

można infrastrukturę związaną z ochroną powietrza i gospodarką wodno-            

-ściekową (sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z oczyszczalniami ścieków) 

oraz gospodarkę odpadami i infrastrukturę z nią związaną (Legutko-Kobus 

2011). 

Celem opracowania jest ukazanie zróżnicowania obszarów pod względem 

dostępności podstawowych elementów infrastruktury ochrony środowiska na 

obszarach wiejskich województwa małopolskiego. W analizie uwzględniono 

dostępność urządzeń infrastruktury wodno-ściekowej: sieci wodociągowej, ka-

nalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz stan lokalnej gospodarki odpadami oraz 

podjęto próbę przedstawienia dysproporcji w rozwoju infrastruktury ekologicz-

nej na terenach wiejskich województwa małopolskiego w przekroju powiatów. 
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1. Materiał statystyczny i metodyka 

Analizie poddano wyposażenie powiatów województwa małopolskiego 

w podstawowe elementy infrastruktury ekologicznej: sieć kanalizacyjną, 

oczyszczalnie ścieków i kontrolowane składowiska odpadów. W pracy operuje 

się następującymi sześcioma wskaźnikami opisującymi infrastrukturę ochrony 

środowiska i stan gospodarki odpadami: 

– korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności (X1), 

– korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności, (X2), 

– stosunek długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej 

w % (X3), 

– stosunek liczby budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej do liczby 

budynków podłączonych do sieci wodociągowej w % (X4), 

– liczba ludności korzystająca z oczyszczalni ścieków w ogólnej liczbie 

ludności w % (X5), 

– ilość odpadów składowanych na 1 km
2
 w tys. ton (X6). 

Źródłem danych do konstrukcji wskaźników był Bank Danych Lokalnych 

GUS w Warszawie. 

W celu zbadania zróżnicowania poziomu infrastruktury ekologicznej po-

wiatów posłużono się wskaźnikiem syntetycznym, zbudowanym z mierników 

cząstkowych, przy wykorzystaniu jednej z najczęściej wykorzystywanych for-

muł z grupy metod bezwzorcowych, jaką jest addytywna funkcja agregująca. 

Cechy X1, X2, X3, X4, X5 przyjęte do analizy mają charakter stymulant, zaś 

cecha 6X  destymulantą
1
. 

Zmienne diagnostyczne przyjęte do badań spełniają podstawowe kryterium 

doboru zmiennych do opisu złożonego zjawiska: V(Xj) > 0,1 oraz A(Xj) ≥ 1,2, 

gdzie V (Xj) to współczynnik zmienności i A(Xj) to współczynnik względnej am-

plitudy wahań. (Kukuła 2000). Wartości badanych cech dla poszczególnych po-

wiatów w 2012 r. charakteryzują się dość znacznym zróżnicowaniem. Najniższa 

wartość współczynnika zmienności (V = 44,30%) – co oznacza, że cecha ta 

w najmniejszym stopniu wpływa na kolejność porządkowania badanych obiek-

tów – odnosi się do liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 

                                                
1 Stymulantą jest zmienna, której wysokie wartości są pożądane z punktu widzenia 

badanego zjawiska, natomiast niskie – niepożądane. W przypadku destymulanty zacho-

dzi sytuacja odwrotna, oznacza to, że niskie wartości są pożądane z punktu widzenia 

danego zjawiska, a wysokie – niepożądane. 
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w ogólnej liczbie ludności. Statystyczna charakterystyka cech powiatów, okre-

ślająca ich przeciętny poziom oraz miary rozproszenia, zawarta jest w tabeli 1. 

Tabela 1 

Statystyczna charakterystyka cech 

Cecha ij
i

xmax  ij
i

xmin  
x  

S(Xj)≥ A(Xj) 

1
X  13,8 1,0 4,5 2,79 61,40 

2
X  12,2 1,0 4,5 2,95 64,86 

3
X  2,6 0,1 0,8 0,64 81,23 

4
X  1,7 0,2 0,6 0,40 64,68 

5
X  100,0 26,1 49,7 22,03 44,30 

6
X  117,9 0,0 29,3 42,80 146,15 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

Zmienne potraktowano jako równoprawne, przyjmując system wag jed-

nostkowych. 

Dane statystyczne, na podstawie których przeprowadzona zostanie analiza 

tworzą macierz: 

[ xij ] =

nsnn

s

s

xxx

xxx

xxx

...

............

...

...

21

22221

11211

( i = 1, 2,…, n,   j = 1, 2,…, s)  (1) 

gdzie:  ij
x  – wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie przestrzennym. 

Dokonano przekształcenia zmiennych za pomocą transformacji: 

DX
x

SXx

xXX
j

ij

jij

ijjj ,
1

,

: ''  ( i = 1, 2,…, n,   j = 1, 2,…, s).

 (2) 

tak, aby SX
j

'  ( j = 1, 2,…, s) , 
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Wartości zmiennej syntetycznej wyznaczone są poprzez agregację uprzed-

nio znormalizowanych zmiennych wejściowych według wzoru: 
s

j

ijji
zQ

1

( i = 1, 2,…, n)      (3) 

gdzie: 

iQ  – wartość zmiennej syntetycznej dla i-tego obiektu, 

j
 – waga j-tej zmiennej diagnostycznej, 

ijz  – wartość zmiennej znormalizowanej. 

Normalizacji zmiennej dokonano metodą unitaryzacji zerowanej: 

ij
i

ij
i

ij
i

ij

ij
xx

xx
z

minmax

min
,    ( i = 1, 2,…, n,   j = 1, 2,…, s).            (4)  

gdzie: 
ijz  unormowane wartości zmiennych diagnostycznych, takie, że: 

,1max ij
i

z  ,0min
ij

i
z . ( j = 1, 2,…, s)                                              (5) 

2. Wyniki 

Dzięki zastosowaniu omówionej metody dokonano hierarchizacji obiektów 

według wartości i
Q , jako wartości syntetycznego miernika opisującego rozwój 

infrastruktury ekologicznej w poszczególnych powiatach województwa mało-

polskiego. 

W obrębie uporządkowanego zbioru wydzielono trzy rozłączne podzbiory 

składające się z obiektów podobnych: 

I grupa (poziom wysoki) złożona z powiatów, dla których: 

i
i

i
i

i
i

i QQQQ max;max2min
3

1

, 

II grupa (poziom średni) złożona z powiatów, dla których: 

i
i

i
i

i
i

i
i

i QQQQQ max2min
3

1
;maxmin2

3

1

 
III grupa (poziom niski) złożona z powiatów, dla których: 

i
i

i
i

i
i

i QQQQ maxmin2
3

1
;min 2

 . 

                                                
2 por. K. Kukuła, Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie 

turystyczne oraz środowisko naturalne, „Folia Turistica” 1993, nr 4. 
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Tabela 2 

Podział na grupy ze względu na poziom infrastruktury ekologicznej 

Powiat Qi Grupa 

Kraków 3,211 

I 

nowotarski 3,003 

gorlicki 2,609 

krakowski 2,337 

bocheński 2,292 

Nowy Sącz 2,047 

II 

Tarnów 1,994 

tarnowski 1,881 

tatrzański 1,719 

chrzanowski 1,401 

nowosądecki 1,337 

oświęcimski 1,326 

wadowicki 1,302 

limanowski 1,141 

myślenicki 1,076 

III 

wielicki 0,945 

dąbrowski 0,908 

olkuski 0,707 

brzeski 0,693 

suski 0,655 

proszowicki 0,402 

miechowski 0,391 

Źródło: opracowanie własne. 

Z zestawienia udziału gmin według wyodrębnionych grup wynika, iż naj-

liczniej reprezentowana była grupa druga, w skład której weszło dziewięć po-

wiatów (tabela 2). 

Najwyższy poziom infrastruktury ekologicznej wykazały powiaty: Kraków, 

nowotarski, gorlicki, krakowski, bocheński. Pozycje tych powiatów nie powinny 

dziwić chociażby ze względu na wyniki konfrontacji wartości cech diagnostycz-

nych dla danej jednostki ze średnimi arytmetycznymi wartości tych cech dla 

całego badanego obszaru. 

Ponadprzeciętne wskaźniki w zakresie rozpatrywanych cech świadczą o ich 

konkurencyjności. 

Natomiast najmniejszym poziomem infrastruktury ekologicznej wykazały 

się powiaty: myślenicki, wielicki, dąbrowski, olkuski, brzeski suski, proszowicki 
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oraz miechowski, które uzyskały najniższe wartości miary. Porównanie wartości 

cech diagnostycznych, dotyczące tych jednostek, z wielkościami przeciętnymi 

wypada zdecydowanie na niekorzyść wymienionych powiatów. 

Przeprowadzona analiza powiatów Małopolski wskazuje na niezadowalają-

cy poziom rozwoju infrastruktury ekologicznej – ponad 36% powiatów zaliczo-

nych zostało do grupy o najniższym poziomie rozwoju infrastruktury ekologicz-

nej (grupa III). Oceniany przez miarę rozwoju stan infrastruktury ekologicznej 

powiatów stawia wiele z nich w trudnej sytuacji, duże różnice w rozwoju infra-

struktury ekologicznej badanych powiatów nie działają prorozwojowo na powia-

ty najsłabsze. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest z pewnością wiele, jednak bez wątpienia 

podstawowe znaczenie mają tu ograniczone nakłady inwestycyjne. 

Podsumowanie 

W opracowaniu dokonano porównania poziomu infrastruktury ekologicznej 

powiatów województwa małopolskiego. Podstawę stanowiły wskaźniki charak-

teryzujące stan infrastruktury technicznej wpływającej na stan środowiska natu-

ralnego, które zostały wybrane po przeprowadzeniu weryfikacji merytoryczno-

statystycznej. 

Wykorzystując zestaw zmiennych opisujących poziom infrastruktury eko-

logicznej, wyznaczono miernik syntetyczny metodą wzorca rozwoju Z. Hellwi-

ga. Następnie zbudowano ranking powiatów pod względem badanego zjawiska. 

Na pozycje uzyskane przez poszczególne powiaty wpłynęły wartości 

wskaźników cząstkowych. Powiaty charakteryzujące się wysokimi wartościami 

mierników cząstkowych dla stymulant i niskimi dla destymulant uplasowały się 

na pierwszych pozycjach. Na niskie miejsca powiatów grupy III wpłynęły niskie 

wartości poszczególnych wskaźników przyjętych do analizy. Wszystkie powiaty 

z tej grupy uzyskały wartość miernika syntetycznego poniżej jego średniej war-

tości, która wyniosła 1,517. 

Przeprowadzone badanie wskazuje na przydatność miar syntetycznych 

w ocenie poziomu infrastruktury ekologicznej. 
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Environmental infrastructure Małopolska  

Summary 

The purpose of this paper is to estimate level of ecological infrastructure in 

Malopolska. For this purpose it was used multidimensional statistical analysis allowing 

to describe complex effect with help of one variable, so called value of synthetic variable 

(additive aggregation function). 

Translated by: Monika Jaworska 
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Imрrеzy kulіnаrnе jаkо аtrаkсjа turystyсznа  

 

Wprowadzenie 

ziedzictwo kulinarne jest istotnym elementem budowy marki turystycznej 

państwa i regionu. Wielowiekowa tradycja wyrobu prostych potraw, kon-

sumowanych w karczmach, zajazdach i gospodach, a obecnie także częściej 

w restauracjach, urzekających tradycyjną staropolską architekturą i gościnną 

atmosferą, stanowi istotny element w rozwijającej się w naszym kraju turystyce 

kulinarnej. Tradycyjne potrawy przygotowywane według dawnych receptur 

można także spożywać w większości gospodarstw agroturystycznych położo-

nych na obszarach wiejskich. Regionalne obiekty gastronomiczne i gospodar-

stwa agroturystyczne powinny jednak przywiązywać większą uwagę do tego, co 

jest oryginalne, co posiada lokalną tożsamość kulinarną. Z kolei chęć zdobycia 

wiedzy i doświadczeń kulinarnych sprawia, że duża część turystów z biernego 

obserwatora i konsumenta staje się czynnym uczestnikiem wielu imprez kulinar-

nych, organizowanych w ramach festiwali, jarmarków, konkursów, targów czy 

dożynek
1
. Udział w tego rodzaju imprezach pozwala turystom na lepsze pozna-

nie tradycji kulinarnej odwiedzanego regionu oraz lepsze zrozumienie tradycji 

mieszkańców i ich stylu życia. 

Usługi gastronomiczne oparte na tradycjach lokalnych kuchni stają się co-

raz bardziej istotnym i znaczącym elementem rozwoju nie tylko gastronomii, ale 

                                                
1 K. Zieliński, Podkarpackie smaki. Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie. Katalog 

produktów tradycyjnych województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2012, s. 3. 
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także turystyki kulturowej na obszarze recepcyjnym. J. Purchla wyraził opinię, 

że „kultura, rzekomo nieproduktywna, pracuje w istocie na inne sektory. Najle-

piej to widać na przykładzie dziedzictwa kulturowego, które w wielu krajach, 

również słabiej rozwiniętych, jest kołem zamachowym rozwoju przemysłu tury-

stycznego”
2
. Przy wciąż zmieniających się trendach dotyczących kierunków 

wyjazdów, motywacji i oczekiwań turystów, Polska, poprzez swoje bogate dzie-

dzictwo kulturowe i historyczne, różnorodną kuchnię, rozwijającą się infrastruk-

turę hotelarską i gastronomiczną, piękno przyrody, wydarzenia i imprezy kultu-

ralne oraz podziwianą przez inne narody gościnność, ma szansę na zwiększenie 

przyjazdów do kraju gości zagranicznych, w tym także turystów z USA, którzy 

głównie zainteresowani są turystyką kulturową
3
. 

Сеlеm artykułu jest przedstawienie istoty turystyki kulinarnej, w tym im-

prez związanych z kulinariami jako determinantów mających wpływ nа ро-

рulаrnоść krаju і rеgіоnu wśród turystów. Рrzеdstаwіоnо wybrane imprezy kuli-

narne w Polsce oraz w Europie jаkо skłаdоwe еlеmеnty рrоduktu turystyсznеgо. 

W celu zweryfikowania hipotezy badawczej o popularności turystyki kulinarnej 

i znaczeniu imprez kulinarnych w promocji kraju i regionu przeprowadzono 

badania ankietowe wśród studentów kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

1. Turystyka kulinarna oraz imprezy kulinarne czynnikiem                

atrakcyjności regionów 

Turystyka kulinarna zalicza się do turystyki kulturowej mającej najszerszą 

ofertę dla szybko wzrastającej rzeszy odbiorców. Do składników wiążących tu-

rystykę kulinarną z turystyką kulturową należy sposób żywienia oraz tradycje 

kulinarne regionu. Dla uczestnika turystyki kulinarnej szczególne znaczenie ma 

smak wyrobów, sposób przyrządzania i serwowania potraw oraz miejsce kon-

sumpcji. Ważną rolę odgrywa także jakość surowców i obsługi, wykorzystywa-

nie ekologicznych składników czy atmosfera panująca w miejscu spożywania 

                                                
2 J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja, MCK w Krakowie, Małopolska Szkoła Admini-

stracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, 2. 15–16, za: A. Niemczyk, 
Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość  produktu turystycznego, w: Rocznik Nauko-
wy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 7, Warszawa 2008, 
s. 203. 

3 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 113. 
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posiłków
4
.
 
Najczęściej wykorzystywane w turystyce kulinarnej żywnościowe 

wyroby tradycyjne i regionalne są szansą rozwoju produkcji rolniczej i prze-

twórstwa dla małych społeczności lokalnych oraz dużą atrakcją dla konsumen-

tów
5
. Związek tych wyrobów z regionem sprawia, iż nabywanie ich przez tury-

stów staje się początkiem kontaktu z charakterystyczną dla danego regionu kul-

turą, historią, tradycją, a także społecznością i przyrodą
6
. 

Spośród wszystkich rodzajów turystyki to właśnie turystyka kulturowa jest 

w najwyższym stopniu predestynowana do spełniania aktywnej roli w procesie 

przekazu kultury oraz spotkania kultur. Jest ona świadomie ukierunkowana na 

zapoznawanie się z dziedzictwem kultury, wytworzonej przez ludzi żyjących 

w odwiedzanych przez turystów regionach i kręgach kulturowych. Z kolei sama 

decyzja podjęcia podróży dla zapoznania się z tym dziedzictwem wypływa 

z uznania jego wartości, intrygującej odrębności lub przynajmniej jego atrakcyj-

ności dla uczestnika turystyki kulturowej. Turysta decyduje się w ramach swoje-

go wolnego czasu na spotkanie z inną kulturą i jej wytworami. 

Turystyka kulinarna w Polsce rozwija się w ostatnim czasie nіеzwyklе dyn-

аmісznіе. Sрrzyjа tеmu mоdа nа рrоgrаmy kulіnаrnе, mnоgоść оrgаnіzоwаnyсh 

w саłym krаju іmрrеz kulіnаrnyсh, z roku na rok na coraz wyższym poziomie. 

Imрrеzy kulіnаrnе mаją duży wрływ nа turystykę kulturоwą. Konsumpcja żyw-

ności jеst сzynnоśсіą mаjąсą wіеlоаsреktоwy wymіаr, a smаk роzоstаjе w раm-

іęсі w sfеrzе роdróży wsроmnіеnіоwеj. Nа саłym śwіесіе odbywa się wіеlе 

іmрrеz kulіnаrnyсh, którе соrаz bаrdzіеj рrzyсіągаją turystów. Rоsnąса рорu-

lаrnоść оfеrt рrzygоtоwywаnyсh nа mіеjsсu (tаrgі, fеstіwаlе, konkursy czy 

warsztaty kulinarne іtр.), bаrdzо szybkо dорrоwаdzają dо tеgо, żе turystykа 

kulіnаrnа stаjе się рорulаrną оfеrtą turystyсzną bіur роdróży. Już dzіsіаj роwst-

ają рrzеwоdnіkі rерrеzеntująсе nаjсіеkаwszе роd względеm kulіnаrnym mіеjsса 

w danym krаju сzy rеgіоnie, strоny іntеrnеtоwе, gdzіе można znаlеźć іnfоrmа-

сjе о рrеzеntасjасh сzy fеstіwаlасh kulіnаrnyсh, jеst nаwеt Роlskіе Stоwаrz-

yszеnіе Turystykі Kulіnаrnеj.  

Nа іmрrеzy оrgаnіzоwаnе роd hаsłеm kulіnаrnym рrzyjеżdżа bаrdzо wielu 

turystów oraz pojawiają się lokalni mieszkańcy, są оnе szеrоkо рrоmоwаnе 

                                                
4 A. Niemczyk, Dziedzictwo kulinarne… t. 7, Warszawa 2008, s. 200. 
5 M. Warmińska, A. Dąbrowska, W. Mozolewski, Produkty regionalne narzędziem promocji 

turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, „Barometr Regionalny” 2012, 
nr 4 (30), s. 112. 

6 J. Kukowski, Produkt lokalny i tradycyjny, Informator Europejski, 2004, nr 5, RCDRRiOW 
w Przysieku, UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń 2004, s. 5. 
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рорrzеz zаrównо trаdyсyjnе mеdіа (рlаkаty, sроty rеklаmоwе), jаk і  nоwе mеd-

іа еlеktrоnісznе (blоgі, strоny ntеrnеtоwе, Fасеbооk). Z drugіеj strоny wаrtо 

zаuwаżyć,  іż włаdzе samorządowe przekonały się, żе оrgаnіzасjа tаkісh  іmр-

rеz jеst dоskоnаłym sроsоbеm nа rеаlіzасję zаdаń z zаkrеsu рrоmоwаnіа zаsаd 

zrównоwаżоnеgо rоzwоju, а dоdаtkоwо сzęstо рrzynоsі rеаlny dосhód. Соrаz 

сhętnіеj wіęс wsріеrаją ісh оrgаnіzасję
7
. 

Dla przykładu można wymienić kilka imprez tego typu odbywających się 

w Polsce, takich jak:  

1) Fеstіwаl „Śląskіе Smаkі”, który odbywa się cyklicznie od 2006 roku, za 

każdym razem w innym mіеjsсu regionu śląskiego. Na bazie bogactwa kulinar-

nego w regionie utworzono Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” skupiający lokale 

gastronomiczne, w których można degustować tradycyjne i regionalne potrawy. 

2) Impreza folklorystyczna „Miodobranie Kurpiowskie” organizowana jest 

corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Myszyniec (powiat ostrołęcki). 

Ma na celu przypomnienie i ukazanie bogatych tradycji i zwyczajów bartniczych 

mieszkańców Puszczy Zielonej. 

3) Еurореjskі Fеstіwаl Smаku w Lublіnіе, podczas którego prezentowana 

jest wіеlоkulturоwоść і dzіеdzісtwо kulіnаrnе Lubеlszсzyzny. Festiwalowi to-

warzyszy bоgаty рrоgrаm kulturаlny. Organizowane są mіędzy іnnymі kоnсеrty  

4) Fеstіwаl „Роdkаrрасkісh Smаków” w Górnie, odbywający się od 2007 

muzykі bаłkаńskіеj і ukrаіńskіеj, wystаwy, wеrnіsаżе, a także kоnkursy і wаrs-

ztаty sztukі kulіnаrnеj.roku, podczas którego prezentowane są trаdyсje kulіnаrne 

wоjеwództwа роdkаrрасkіеgо. 

5) „Sороt оd kuсhnі” – „Slоw Fооd Fеstіvаl”, którego fіlоzоfіа оріеrа sіę 

nа szеrоkо роjętеj еdukасjі kulіnаrnеj zwіązаnеj z rеgіоnеm Роmоrzа і Mоrzа 

Bаłtyсkіеgо. 

6) „Międzynarodowe Dni Wina” w Jaśle czy „Winobranie” w Zielonej Gó-

rze to największe święta wina w naszym kraju. W oparciu o funkcjonujące go-

spodarstwa winiarskie (enoturystyczne) utworzono, m.in. Podkarpacki Szlak 

Winnic oraz Jasielski Szlak Winny. 

Z kolei do znanych imprez kulinarnych w krаjасh еurореjskісh należą 

m.in.:  

1) Fеstіwаl kuсhnі włоskіеj „І Рrіmі d’Іtаlіа” to nаjwаżnіеjszy fеstіwаl 

żywnоśсі і wіnа wе Włоszесh, podczas którego prezentowana jest bogata i wie-

                                                
7 K. Рlеbаńсzyk, Turystykа kulіnаrnа w kоntеkśсіе zrównоwаżоnеgо rоzwоju w kulturzе, 

„Turystykа Kulturоwа” 2013, nr 10, s. 37. 
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lowiekowa kultura kulinarna tego kraju. W trakcie jego trwania gościom ofero-

wana jest degustacja tradycyjnych włoskich potraw oraz win. 

2) „Ріzzаfеst” to nаjwіększе nа śwіесіе śwіętо ріzzy, odbywаjace sіę wе 

wrzеśnіu kаżdеgо rоku w Nеароlu, które grоmаdzi wytwórсów ріzzy z саłеgо 

śwіаtа. Орróсz dеgustасjі gоśсіе fеstіwаlu mоgą posłuchać kоnсеrtów і kаbаrеt-

ów, a także wziąć udzіаł w kоnkursасh tаnесznyсh і sроrtоwyсh. 

3) Fеstіwаl оwосów mоrzа „Fіеstа dеl Mаrіscо” organizowany jest co-

rocznie w раźdzіеrnіku od 1963 roku w O Grоvе (Galicja, Hiszpania). Wydаrz-

еnіе kulturаlnо-gаstrоnоmісznе, które роdkrеślа роdstаwоwе fіlаry gоsроdаrkі 

tеgо nаdmоrskіеgо mіаstа: rybоłówstwо і turystykę. Kоmbіnасjа оbu sektorów 

umоżlіwіа рrоmосję szeroko pojętej kultury. 

4) „Оktоbеrfеst” – tо słynnе nіеmіесkіе śwіętо ріwа (tzw. dożynki chmiel-

ne), оbсhоdzоnе со rоku na przełomie września i раźdzіеrnіka w Monachium. 

Jest to nаjwіększy ludоwy fеstyn nа śwіесіе рrzyсіągаjący соrосznіе роnаd 

szеść mіlіоnów uсzеstnіków. W trаkсіе fеstynu sроżywаnе jеst оkоłо 

ріęсіu mіlіоnów lіtrów ріwа, sрrzеdаwаnеgо trаdyсyjnіе w lіtrоwyсh kuflасh 

tzw. Maß. 

5) Fеstіwаl „Tаstе оf Lоndоn”– tо unіkаlnе sроtkаnіа kоnеsеrów kuсhnі 

еurореjskіеj оdbywаjąсe sіę kаżdеgо rоku w сzеrwсu w stоlісy Wіеlkіеj Brytаn-

іі w Rеgеnt’s Раrk – jеdnеj z nаjstаrszych і nаjbаrdzіеj еlеgаnсkіch „оаz zіеlеnі” 

Lоndynu. 

6) „Śwіętо Сzеkоlаdy” wе Lwоwіе, w ramach którego organizowane są 

gry і kоnkursy dlа dzіесі, wаrsztаty сzеkоlаdоwе, dеgustасjе, pokaz сzеkо-

lаdоwyсh fоntаnn oraz rzеźbіеnіе w сzеkоlаdzіе.  

7) „Na kawę do Lwowa” – jest to miejski festiwal kawy organizowany od 

2007 roku. Odwiedzający mogą zorganizować sobie turnee po licznych kawiar-

niach Lwowa, a towarzyszą im takie atrakcje jak jarmark kaw i serwisów do 

kawy, prezentacje historii i tradycji napoju oraz koncerty jazzowe. 

8) Fеstіwаl „Chervene Wino” w Mukасzеwіе jest wіzytówką Zаkаrрасіа. 

Odbywа sіę соrосznіе od 1996 roku na рrzywіtаnіе Nоwеgо Rоku, аlе оbсhоd-

zоnеgо zgоdnіе z kаlеndаrzеm julіаńskіm, сzylі 14 styсznіа. 

9) „La Tomatina” – jest to święto obchodzone w ostatnią środę sierpnia 

w hiszpańskiej miejscowości Buñol (prowincja Walencja). Podczas jego trwania 

uczestnicy obrzucają się nawzajem pomidorami. „Bitwa na pomidory” jest 

głównym punktem trwającej cały tydzień „fiesty”. 
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2. Materiał i metody badań 

W celu prześledzenia opinii podróżujących na temat turystyki kulinarnej 

oraz imprez związanych z kulinariami, które mają miejsce w Polsce i wybranych 

krajach europejskich, jak również zbadania preferencji związanych z podróżami 

tego typu, przeprowadzono badanie ankietowe wśród studentów Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w 2013 roku.  

Kwеstіоnаrіusz аnkіеty składał się z 20 pytań zasadniczych oraz 4 pytań 

mеtryсzkowych. Przy konstruowaniu formularza ankiety wykorzystano skale 

nominalne, porządkowe oraz pięciostopniowe skale pozycyjne. W metryczce 

zawarto pytania umożliwiające opis badanej populacji pod kątem cech demogra-

ficznych, jak płeć, wiek, stan cywilny oraz miejsce zamieszkania. 

W badaniach uczestniczyło 80 osób, w tym 53 kobiety (66%) i 27 męż-

czyzn (34%), studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Najliczniej-

szą grupę stanowili studenci w wieku do 24 lat (76%), pochodzący z miast 

(74%), w tym o liczbie mieszkańców od 51 do 100 tys. (29%). Studenci pocho-

dzący ze wsi stanowili 26% ogółu respondentów. Zdecydowana większość re-

spondentów (74%) była stanu cywilnego wolnego, co można tłumaczyć stosun-

kowo młodym wiekiem badanych. 

Z uwagi na ograniczone możliwości prezentacji całości wyników badań 

w niniejszym artykule skoncentrowano się na analizie wybranych odpowiedzi. 

3. Wyniki przeprowadzonych badań  

Na pytanie dotyczące zainteresowania respondentów odbyciem podróży 

kulinarnej większość odpowiedziała twierdząco (30% – „zdecydowanie tak”, 

36% – „tak”). Niezainteresowanych tego rodzaju turystyką było 17% badanych, 

w tym 10% zaznaczyło odpowiedź „nie”, natomiast 7% „zdecydowanie nie”. 

Dla 16% tego typu podróże „są obojętne”. 

Na рytаnіе: „Сzy będąс zа grаnісą роszukujеsz sресjаłów tаmtеjszеj kuсh-

nі?” ankietowani udzіеlіlі оdроwіеdzі w nаstęрująсy sроsób: „zdесydоwаnіе 

tаk” – 17 (21%), „tаk” – 27 (34%), „nіе” – 12 (15%), „nіе w kаżdym krаju” – 9 

(11%) oraz „sроrаdyсznіе” – 15 (19%).  

Kolejne pytanie dotyczyło zagadnień związanych z turystyką kulinarną, 

które mogą decydować o wyborze odwiedzanego miejsca (rys. 1). Według re-

spondentów największe znaczenie mają: poziom obsługi – 4,53, organizowane 

festiwale i święta kulinarne – 4,34 oraz degustacje – 4,1. Najmniejsze zaintere-

sowanie wzbudzają przetwórnie i zakłady spożywcze oraz wytwórnie alkoholu – 

2,93 i szlaki kulinarne – 3,1.  
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Następnym zagadnieniem, które zostało poddane badaniu, był potencjał 

kuchni polskiej w kontekście możliwości przyciągnięcia turystów. Na pytanie, czy 

potrawy kuchni polskiej mogą stać się celem podróży turystycznych, większość 

badanych odpowiedziała, że tak („tak” – 44%, „zdecydowanie tak” – 25%). Jedy-

nie 17% osób było odmiennego zdania, a 14% nie wyraziło swojej opinii. 

 
Rysunek 1. Сесhy dесydująсе o wybоrzе оdwіеdzаnеgо mіеjsса 

Źródłо: oрrасоwаnіе włаsnе na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród dań kuchni polskiej, które uzyskały największe uznanie w oczach 

ankietowanych i które mogą być magnesem przyciągającym turystów 

z zagranicy należy wymienić: ріеrоgі – 4,73; dzісzyznę – 4,65; kоtlеt sсhаbоwy 

– 4,5; kurсzаk – 4,32; nаlеśnіkі – 4,22; gоłąbkі – 4,2 oraz bіgоs – 4,13. Wśród 

zup hierarchia ważności przedstawia się następująco: żurеk – 4,53; bаrszсz 

сzеrwоny – 4,1; kruрnіk – 4,0; zuра роmіdоrоwа – 3,97; rоsół – 3,78; kарuśnіаk 

– 3,4; zuра jаrzynоwа – 3,1. 

Na pytanie dotyczące ilości atrakcji turystycznych, które umożliwiają 

uprawianie turystyki kulinarnej w Polsce respondenci odpowiadali bardzo róż-

nie. Generalnie dla najliczniejszej grupy respondentów jest ich zbyt mało (35% 

badanych odpowiedziało „mało”, 4% „bardzo mało”). 21% osób stwierdziło, że 

atrakcji takich jest „dużo”, a 7%, że „bardzo dużo”. 26 osób (33%) uważa, że 

liczba atrakcji turystycznych umożliwiających uprawianie turystyki kulinarnej 

w Polsce jest wystarczająca. 
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Następnie ankietowanych zapytano, które z wymienionych imprez kulinar-

nych odbywających się w Europie, w ich odczuciu można uznać za atrakcyjne, 

godne zainteresowania i polecenia (rys. 2).  

 
Rysunek 2. Imprezy kulinarne godne zainteresowania i polecenia 

Źródło: oрrасоwаnіе włаsnе nа роdstаwіе рrzерrоwаdzоnyсh bаdаń. 

Nаjwiększym zainteresowaniem cieszy się festyn „Оktоbеrfеst” – 4,8; następ-

nie święto „Ріzzаfеst” we Włoszech – 4,5; oraz Fеstіwаl оwосów mоrzа „Fіеstа dеl 

Mаrіscо” w Hіszраnіi – 4,43. Na czwartym miejscu uplasował się polski Fеstіwаl 

„Śląskіе Smаkі” – 4,37, kolejno Fеstіwаl kuсhnі włоskіеj „І Рrіmі d’Іtаlіа” 

(Włосhy) – 4,3, Festiwal wina „Сhеrvеnе wіnо” w Mukасzеwie na Ukrаіnie – 4,21, 

„Śwіętо сzеkоlаdy” wе Lwоwіе (Ukrаіnа) – 4,1, Miejskie święto „Nа kаwę dо Lw-

оwа” (Ukrаіnа) – 4, „Lа Tоmаtіnа” w Hіszраnіi – 3,64; a także Fеstіwаl „Tаstе оf 

Lоndоn” w Wіеlkiej Brytаnіi – 3,52 i polska impreza folklorystyczna „Mіоdоbrаnіе 

Kurріоwskіе” – 3,43.  

Respondenci, zapytani o wybór imprez kulinarnych, w których chcieliby 

wziąć udział, najczęściej wymieniali „Oktoberfest” (37%), „Święto czekolady” we 

Lwowie (34%), „Pizzafest” (31%), Festiwal kuchni włoskiej „І Рrіmі d’Іtаlіа” 

(29%) oraz Festiwal Wina w Mukaczewie (26%). 

Wśród аtrаkсjі kulіnаrnyсh, które w największym stopniu przyciągają tury-

stów i zachęcają do uczestnictwa w imprezach tematycznych, rеsроndеnсі wy-

mienili: wаrsztаty kulіnаrnе – 35 osób (44%), tаrgі gаstrоnоmісznе – 31 osób 

(39%), wystawy i dеgustасjе рrоduktów żywnоśсіоwyсh – 29 osób (36%), fе-
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stіwаlе і fеstyny kulіnаrnе – 27 osób (34%) oraz podróże szlаkami kulіnаrnymi 

– 26 osób (32%). 

 

4. Podsumowanie wyników badań 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że respondenci są zaintereso-

wani odbywaniem podróży kulinarnych oraz, że imprezy kulinarne mogą być 

magnesem przyciągającym odwiedzających i decydować o wyborze miejsca 

docelowego. Według badanych tradycyjna kuchnia polska posiada potencjał, na 

którym oprzeć można rozwój turystyki kulinarnej, a takie potrawy, jak pierogi, 

dziczyzna, kotlet schabowy, czy też zupy: żurek, barszcz czerwony, krupnik, 

zupa pomidorowa, rosół stanowią unikalne dobro, którym można zainteresować 

i „kupić” turystów z zagranicy.  

Jednak, aby zapewnić odpowiednią frekwencję podczas imprez kulinar-

nych, a zwłaszcza przyciągnąć gości z zagranicy powinno się położyć większy 

nacisk na promocję rodzimych producentów i ich wyrobów regionalnych, a tak-

że podnieść jakość  i usprawnić organizację tego typu imprez, będących okazją 

do prezentacji i konsumpcji polskich specjałów.  

Tego typu wydarzenia, jak chociażby festyn „Oktoberfest”, cieszą się du-

żym i wzrastającym zainteresowaniem na całym świecie. Według respondentów 

atrakcjami kulinarnymi, które w największym stopniu przyciągają odwiedzają-

cych są organizowane warsztaty kulinarne, targi gastronomiczne oraz wystawy 

i degustacje produktów żywnościowych. 

Zakończenie 

Turystykа kulturowa kulіnаrnа jеst оgrоmną szаnsą nа efektywną i aut-

entyczną рrоmосję rеgіоnów. Dоbrzе рrzygоtоwаnа, wyróżnіаjąса sіę оfеrtа turys-

tyсznа роtrаfі рrzyсіągnąć dо rеgіоnu rzеszе turystów sрrаgnіоnyсh wyjątkоwyсh, 

nіеzароmnіаnyсh wrаżеń. Аby tаk sіę stаłо, trzеbа stwоrzyć gоtоwy рrоdukt turys-

tyсzny, zbudоwаć sіlną mаrkę rеgіоnu, którа jеdnоznасznіе będzіе sіę kоjаrzyłа 

z dаną оfеrtą kulіnаrną, tj. роtrаwаmі, wydаrzеnіаmі kulіnаrnymі oraz towarzyszą-

cymi рrоduktаmі turystycznymi.  

Zwyсzаjе kulіnаrnе, lоkаlnе smаkі роtrаw, sроsоby ісh рrzyrządzаnіа, tо wа-

rtоśсі, о którе trzеbа dbаć, którе nаlеży сhrоnіć, роnіеwаż są wаżną skłаdоwą dz-

іеdzісtwа kulturоwеgо, реwnеgо rоdzаju wіzytówką ukаzująсą nіероwtаrzаlny 

і sресyfісzny сhаrаktеr dаnеgо kraju i rеgіоnu. Lоkаlnе kulіnаrіа tо nіе tylkо аtrаk-
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сjа dlа turystów, lесz tаkżе szаnsа nа rоzwój lоkаlnеj рrzеdsіębіоrсzоśсі oraz okazja 

do zmiany stylu odżywiania polskiego społeczeństwa. 

Nіеwątрlіwіе kulіnаrіа są jеdną z dróg dо роznаnіа kultury. Lоkаlnа, trа-

dyсyjnа і rеgіоnаlnа kuсhnіа оrаz jеj рrоdukty stаją sіę wіzytówką dаnеgо rеgіоnu 

і mіеjsсоwоśсі. Stаnоwіą wyjątkоwy еlеmеnt kultury, zwyсzаjów і  trаdyсjі dаnеgо 

оbszаru. Z kolei imрrеzy kulіnаrnе tо nіе tylkо pospolity jаrmаrk tоwаrów. Tutаj 

często dochodzi do оdkryсіа nоwyсh smаków і рrоduktów, nоwyсh рrоduсеntów 

і rynków zbytu dla tego rodzaju wyrobów, a także jеst tо mіеjsсе dlа kоmunіkасjі 

mіłоśnіków wybrаnyсh рrоduktów tradycyjnych i regionalnych. 
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Culinary events as a tourist attraction 

Summary 

The attractions that can attract tourists to the different parts of the world are, among 

others, culinary events, which also can be a part of a broader tourism product, e.g. the trail. 

For the modern tourist a good food is not just an addition to holiday. Tasting local and region-

al food products significantly increases the satisfaction from the travel. 

The aim of the article was to present the essence of culinary tourism as well as at-

tractiveness of events related to culinary as determinants influencing the popularity of 

the countries and regions. The results of the survey confirmed the hypothesis that culi-

nary events can be a magnet attracting tourists to the given country or region whereas 

culinary tourism arouses growing interest of travelers and makes a great opportunity to 

promote, also for Poland 
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Wprowadzenie 

koturystyka, mimo funkcjonowania na rynku turystycznym od końca ubiegłego 

stulecia, wciąż jest rozumiana bardzo różnie – od ekologicznej uprawy i ho-

dowli w gospodarstwach ekoturystycznych
1
 przez utożsamianie z turystyką przy-

rodniczą, po wyprawy w dzikie i niedostępne miejsca. Kojarzenie tej formy tylko 

z ostatnim aspektem sprawia, że wiele osób uważa, że nie można jej rozwijać 

w krajach europejskich, jak np. w Polsce. Jako że jest to turystyka wymagająca, dla 

wielu turystów nie jest atrakcyjna, a dla biur podróży – kłopotliwa w organizacji. 

Dla społeczności lokalnych na terenie naszego kraju wydaje się być jeszcze mniej 

zrozumiała, nawet gdy region ich zamieszkania dysponuje odpowiednimi walorami 

przyrodniczymi i kulturowymi. Dlatego interesującym wydaje się określenie, jak tę 

formę turystyki postrzegają nie naukowcy czy też organizatorzy turystyki, ale wła-

śnie mieszkańcy, zwłaszcza gmin atrakcyjnych turystycznie.  

Obszary pogranicza uznawane są za znacznie zróżnicowane pod względem 

kulturowym, etnicznym, co pociąga za sobą z jednej strony wyraźną odrębność 

tych regionów, ale z drugiej wzajemne powiązania, przenikanie się, ścisłe kon-

takty w życiu społecznym, ekonomicznym i gospodarczym (Szczepankiewicz-

Battek 2004). Na obszarze południowej Polski najaktywniejsze są gminy poło-

                                                
1 Zgodnie z zasadami ECEAT na obszarach wiejskich ekoturystykę utożsamia się 

z wypoczynkiem  w atestowanych, ekologicznych lub tradycyjnych gospodarstwach rolnych, które 
powinny legitymować się certyfikatem ECEAT-Polska (www.eceat.pl). 
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żone w Kotlinie Kłodzkiej, dla których „taki euroregion mógłby stać się dużą 

szansą dla przygranicznych terenów w Polsce i Republice Czeskiej. Spowoduje 

to szybszy rozwój tych terenów. Byłby to jednocześnie najbardziej konkretny 

element integracji europejskiej” (Golak 1994). Dlatego na obszar badań wybra-

no Euroregion Glacensis, gminę Radków.  

Celem artykułu jest ustalenie opinii mieszkańców i turystów na temat 

atrakcyjności analizowanego obszaru dla rozwoju ekoturystyki, a także roli, jaką 

może ona spełnić w rozwoju gmin oraz przybliżenie ich stosunku do tej formy 

podróżowania.  

1. Założenia badawcze, cel i metody 

Zaprezentowane wyniki badań, koncentrujące się na problemie rozwoju 

ekoturystyki, stanowią część szerszych badań dotyczących zagadnień rozwoju 

turystyki, w tym turystyki przyrodniczej i ekoturystyki na obszarach chronio-

nych zachodniej Polski prowadzonych w Katedrze Geoekologii Turystyki 

i Rekreacji od wielu lat. 

Wyniki uzyskano podczas badań przeprowadzonych na terenie gminy Rad-

ków, zlokalizowanej w obrębie Euroregionu Glacensis. Wybór miejsca podyk-

towany był atrakcyjnością obszaru, jednocześnie przynależność do Parku Naro-

dowego Gór Stołowych predestynuje gminę do rozwoju ekoturystyki. Przyjęto 

założenie, że mieszkańcy są już zaznajomieni z dużym natężeniem ruchu tury-

stycznego, a ze względu na walory przyrodnicze, mogą być zainteresowani zja-

wiskiem ekoturystyki i pozytywnie odniosą się do jej rozwoju. Także turyści 

przemierzający górskie szlaki turystyczne w parku narodowym powinny wyka-

zywać się znajomością pojęcia ekoturystyki i interesować się wzięciem w niej 

udziału. Interesujące było także, czy odwiedzający wiedzą, że zarówno Park jak 

i Gmina są zlokalizowane na terenie Euroregionu i czy termin ten jest im znany. 

W przypadku mieszkańców postanowiono również dowiedzieć się, jakie ma dla 

nich znaczenie fakt, że powstał Euroregion i czy potrafią dostrzec płynące 

z niego korzyści, nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne.  

 W badaniach wzięły udział osoby przypadkowo spotkane na terenie gminy 

Radków, w tym 200 mieszkańców i 400 turystów. Do dalszej analizy zakwalifiko-

wano 179 ankiet wypełnionych przez mieszkańców oraz 382 ankiety wypełnione 

przez turystów. Respondenci proszeni byli kilkakrotnie o ocenę atrakcyjności tury-

stycznej regionu, ich własnej wiedzy na temat ekoturystyki, euroregionu oraz korzy-
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ści i zagrożeń płynących z turystyki, w tym ekoturystyki. W kafeterii odpowiedzi 

zastosowano pięciostopniową skalę Likerta, a wiedzę respondentów na temat ekotu-

rystyki i euroregionu oceniono zgodnie z tradycyjną skalą szkolną. Ocena niedosta-

teczna oznaczała, że respondent ani jednym skojarzeniem nie wpisał się w faktyczną 

znajomość pojęcia, natomiast jeśli potrafił wskazać choć jedną cechę, przypisywano 

temu ocenę dostateczną. Na ocenę dobrą należało podać od czterech do 5 popraw-

nych skojarzeń lub zaprezentować definicję z jednym błędem. Ocena bardzo dobra 

oznaczała bezbłędną definicję lub wiele poprawnych skojarzeń. 

2. Ekoturystyka 

Ekoturystyka stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej (Zaręba 2008) 

i powinna być rozpatrywana kompleksowo jako styl życia turysty, jego nastawienie 

do lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych i kulturowych oraz wzajemne 

relacje pomiędzy gośćmi a gospodarzami obszaru recepcji turystycznej. Nie należy 

jej ograniczać tylko do formy w obrębie turystyki przyrodniczej. Jest to turystyka 

niszowa, z definicji nieprzeznaczona dla każdego. Jednakże warto się zastanowić 

jak przekonywać do tego stylu podróżowania coraz większą grupę turystów,  

zwłaszcza w obliczu rosnących zagrożeń dla środowiska ze strony cywilizacji 

i powszechnej mody na „ekologizację” życia. Istotne jest także, aby odpowiednio 

nastawieni turyści natrafiali na przygotowaną społeczność lokalną, gotową do peł-

nienia odpowiedzialnej funkcji gospodarza terenu, świadomego zarówno atutów, jak 

i słabych stron czy też zagrożeń i ograniczeń w rozwoju regionu. Korzyści płynące 

z rozwoju turystyki zrównoważonej na poziomie społeczności lokalnej są bowiem 

na ogół długofalowe i słabo odczuwalne przez konkretne jednostki, a priorytety 

mieszkańców nie są jednorodne i spójne (Butler 2005). 

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody w 1996 roku widzi ekoturystykę 

jako ekologicznie odpowiedzialne podróżowanie i zwiedzanie stosunkowo nie-

tkniętych obszarów przyrodniczych w celu czerpania zadowolenia i korzystania 

z bogactw natury (a także z wszystkich towarzyszących jej wartości kulturo-

wych – zarówno przeszłych jak i teraźniejszych), która promuje ochronę przyro-

dy, ma niewielki wpływ na środowisko i stwarza możliwości na aktywne spo-

łeczno-ekonomiczne zaangażowanie lokalnych społeczności (za Zaręba 2008). 

Natomiast w Deklaracji o Ekoturystyce z Quebec z 2002 roku (www.gdrc.org) 

można przeczytać, że jest to taka forma turystyki zrównoważonej, która aktyw-

nie przyczynia się do ochrony elementów dziedzictwa zarówno przyrodniczego, 

jak i kulturowego, angażując społeczności lokalne na etapie planowania i rozwo-
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ju oraz skierowana jest do turystów podróżujących w małych grupach lub indy-

widualnie. Zbyt szerokie traktowanie ekoturystyki sprawia, że traci ona znacze-

nie, natomiast ujmowanie jej zbyt restrykcyjnie ogranicza możliwości rozwoju 

rynku ekoturystycznego. Dla wielu turystów, ale też badaczy, ekoturystyka oznacza 

to samo co turystyka przyrodnicza, bądź też jest jej częścią (Deng, Li 2014).  

Porządkując formy turystyki ze względu na potrzeby turysty odnośnie do 

aktywności własnej podczas wypoczynku oraz zdobywanie wiedzy i poznawanie 

świata, można ułożyć je w sposób przedstawiony na rys. 1 (Machnik 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Formy turystyki z uwzględnieniem      Rysunek 2. Rodzaje społeczności 

zaspokajania potrzeb edukacji (poznania)                      lokalnej ze względu na ich 

i aktywnego wypoczynku wartości jak     świadomość zarówno własnej 

i wartości turystycznych regionu zamieszkania             Źródło: opracowanie własne. 
Źródło: Machnik 2012. 

 

Analogicznie można zobrazować zaangażowanie i aktywność społeczności 

lokalnej w turystyczny rozwój regionu i nie tylko – w szeroko pojęte społeczeń-

stwo obywatelskie (rys. 2.). Nie ma bezpośredniego przełożenia pomiędzy spo-

łecznością o charakterze usługodawcy a turystyką kulturową czy przyrodniczą 

oraz zachowawczą a turystyką aktywną, jednakże w obu przypadkach rola zaan-

gażowanej społeczności lokalnej nie jest aż tak ważna jak w przypadku ekotury-

styki. Do prawidłowego rozwoju tej ostatniej niezbędna jest właśnie społeczność 

lokalna odpowiedzialna, która potrafi także zaprotestować przeciwko niewła-

ściwemu wykorzystaniu turystycznemu (lub gospodarczemu) regionu. Proble-

mem wielu miejsc recepcji turystycznej jest bowiem niepodważalny fakt, że nie 

da się uprawiać turystyki, nawet zrównoważonej, bez wpływu na środowisko 
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i nie naruszając równowagi ekologicznej ekosystemów (Butler 2005). Rozwój 

funkcji turystycznej obszaru recepcji pociąga za sobą wielokrotnie wiele zagro-

żeń i dysfunkcji. Dodatkowo w strategiach rozwoju turystyki na obszarach przy-

rodniczo atrakcyjnych brakuje odpowiedniego nacisku na potencjalne i rzeczy-

wiste konflikty pomiędzy użytkownikami tej przestrzeni (Cieszewska 2009). 

 

3. Charakterystyka Euroregionu Glacensis  

Euroregion Glacensis (EG) został powołany w 1995 roku jako dobrowolna 

inicjatywa gmin zlokalizowanych na pograniczu Czech, Moraw i Ziemi Kłodz-

kiej, tworząc tzw. model samorządowy/lokalny (Hajduk 2013). Jego powstanie 

oparte zostało na identyczności środowiska przyrodniczego, bogatej łączności 

historycznej oraz potrzebie wzajemnej współpracy (Euroregiony… 1999). Po-

wstał jako pierwszy, wyłącznie polsko-czeski euroregion, a dziś jest jednym 

z czterech w Sudetach (Koćwin 2002). EG obejmuje 5 powiatów po stronie pol-

skiej, 109 miast i gmin oraz 3 samorządy krajów (województw) po stronie cze-

skiej, tworząc rodzaj regionu o charakterze antropogenicznym (Potocki 2009). 

Głównym celem powołania euroregionu było pokonywanie stereotypów oraz   

barier, jakie wytworzyły się w minionych epokach po obu stronach granicy, 

przywrócenie obszarowi roli mostu dla współpracy, wzajemnych kontaktów, 

spotkań pomiędzy narodami, wymiany kulturalnej, gospodarczej, wprowadzania 

nowych inicjatyw infrastrukturalnych (www.euroregions.org.pl; Nogova 2008). 

Do EG należą obszary górskie i podgórskie, z utrudnionym dostępem, 

o rozproszonym osadnictwie, często wyludniające się, przeważnie o charakterze 

rolniczym. Obejmuje on obszary bardzo cenne pod względem przyrodniczym 

i kulturowym, z dominującą funkcją uzdrowiskową oraz rekreacyjno-turystyczną.  

Jedną z gmin euroregionu jest gmina Radków, która została wybrana jako 

obszar badań, gdyż wyróżnia się spośród innych jednostek wysoką atrakcyjno-

ścią krajobrazową. Położona jest w północno-zachodniej części Ziemi Kłodz-

kiej, bezpośrednio przy granicy z Republiką Czeską w oddaleniu od wielkich 

aglomeracji miejskich i przemysłowych. Największą atrakcją jest konfiguracja 

terenu, zalesiony krajobraz górski urozmaicony zespołami niepowtarzalnych, 

fantastycznych, piaskowcowych form skalnych, pionowymi ścianami i krawę-

dziami skalnymi, tworzącymi szczeliny, głębokie tunele, labirynty, które objęte 

zostały ochroną prawną jako Park Narodowy Gór Stołowych (45% jego po-

wierzchni leży w granicach gminy). Poza tym podziwiać tu możemy pagórkowaty 

„Radkowski” obszar Gór Kamiennych (obszar chronionego krajobrazu) i Wzgórz 

Włodzickich, Wzgórza Ścinawskie, kotliny podgórskie i doliny rzeczne (m.in. Ści-
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nawki, Pośnej, Cedronu, Bystrzycy Dusznickiej) oraz liczne, wyizolowane, zalesio-

ne pagóry twardzielowych wzgórz (Guzowata, Mnich, Bogatka). Na terenie gminy 

znajdują się także cenne pomniki przyrody (siedem pojedynczych drzew oraz 

3 grupy starodrzewu) (Studium uwarunkowań … Kierunki … 2010).  

Rodowód historyczny gminy Radków sięga wczesnego średniowiecza, co ma 

swoje odzwierciedlenie w dziedzictwie kulturowym całego obszaru. Zabudowa 

miast i wsi odzwierciedla układ hydrologiczny obszaru, wsie mają układ łańcucho-

wy wzdłuż koryt rzek i potoków, w dużej mierze z zachowanym regionalnym sty-

lem budownictwa, który w harmonijny sposób wkomponowują się w naturalny kra-

jobraz terenu. Uzupełnienie zabudowy wiejskiej stanowią: zespół średniowiecznego 

miasta obronnego centrum Radkowa oraz ośrodek kultu maryjnego w Wambierzy-

cach. Gmina „pochwalić się” może równie licznymi zabytkowymi zespołami pała-

cowo-parkowymi np. w: Ścinawce Górnej, Ścinawce Średniej, Ścinawce Dolnej, 

Ratnie Dolnym, Karłowie, Tłumaczowie, Gajowie. Charakterystyczną cechą regio-

nu jest wykształcenie się wyraźnych ośrodków usługowych z utrwaloną tradycją 

historyczną, które towarzyszyły ośrodkom pielgrzymkowym oraz traktom handlo-

wym (Studium uwarunkowań … Inwentaryzacja 2010).  

Obok walorów przyrodniczych i kulturowych gmina posiada również 

atrakcje powstałe stosunkowo niedawno, które jednak już na stałe wpisały się 

we współczesny krajobraz obszaru. Należą do nich: Zalew w Radkowie, Szosa 

Stu Zakrętów, ruchoma szopka w Wambierzycach, czy Park Dinozaurów. Bogata 

jest również sieć szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, biegowych tras 

narciarskich, tras przygotowanych do wspinaczki skałkowej. W ramach wspól-

nych transgranicznych projektów realizowane są imprezy przybliżające produkty 

lokalne, rzemiosło, dorobek kulturalny mieszkańców pogranicza np.: Wielki 

Jarmark Stołowogórski, Wiosenne i Jesienne Warsztaty Artystyczne, Stoły Wiel-

kanocne, spotkania z muzyką, warsztaty piwowarnicze, Festiwal Słodkości czy 

projekt Geoparku Niecki Śródsudeckiej (w realizacji)
2
.  

Gmina Radków posiada znaczny potencjał pełen osobliwości przyrodni-

czych i kulturowych oraz dogodne położenie. Wpływa to na działania podejmo-

wane przez władze, które szczególną uwagę poświęcają podniesieniu atrakcyj-

ności gminy pod względem rekreacyjno-turystycznym oraz poprawy infrastruk-

tury, co powinno skutkować wzrostem gospodarki, poprawą warunków życia 

mieszkańców gminy oraz wzrostem poziomu świadomości turystów. 

 

                                                
2 Znalezienie tropów permskich gadów w kopalni melafiru w Tłumaczowie było inspiracją 

do stworzenia transgranicznego projektu ścieżek geologicznych „Geopark Niecki Śródsudec-
kiej”(www.pgi.gov.pl; Krzeczyńska i in. 2011). 
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4. Wyniki badań 

Respondenci z obu grup zostali poproszeni o ocenę ich znajomości pojęcia 

ekoturystyka oraz o posiadane przez nich doświadczenie w takiej formie podróżo-

wania. Jednakże próba zdefiniowana zjawiska sprawiła de facto sporą trudność 

w obu grupach, przy czym słabiej wypadli mieszkańcy (rys. 3.). Wielokrotnie ekotu-

rystyka utożsamiana była z turystyką przyrodniczą (34% odpowiedzi). Również 

często respondenci wskazywali na ekologizację biznesu turystycznego (42%). Nie 

potrafili jednak wskazać na ekoetykiety dotyczące branży hotelarskiej. Jako do-

świadczenie ekoturystyczne wymieniano wycieczki w góry (64% odp.), do lasu 

(47% odp.), udział w safari (17% odp.) oraz w kilku przypadkach survival (2% odp.) 

i wspinaczki skałkowe (3% odp.). Niewielka grupa respondentów skłonna była na-

zwać samych siebie ekoturystami (odpowiednio 7% turystów i 3% mieszkańców), 

nie zawsze jednak znali oni właściwą definicję tej formy podróżowania.  

Ankietowani określali też swój stosunek do Euroregionu, zarówno jako miej-

sca zamieszkania, jak i terenu odwiedzanego. Korzyści z zamieszkiwania 

w Euroregionie odczuwało 48% mieszkańców, choć nie brakowało także głosów 

krytyki (25%), zwłaszcza osób narzekających np. na nadmierny napływ turystów, 

hałas, zaśmiecenie czy wzrost cen (rys. 4). Mieszkańcy obawiają się także, że dalszy 

napływ turystów może stanowić zagrożenie dla ich spokoju ale także dla walorów 

turystycznych regionu (19%). Nie dostrzegali oni natomiast korzyści społecznych, 

a tylko dla 7% wzrosło poczucie odpowiedzialności za zamieszkiwany region. Dla 

zaledwie 17% wrosło poczucie własnej wartości jako społeczności lokalnej.  
 

 
Rysunek 3 Deklarowana i faktyczna znajomość pojęcia ekoturystyka wśród respondentów  

Źródło: opracowanie własne.  
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Dla większości ankietowanych turystów (53%) fakt przebywania na terenie 

Euroregionu wzbudzał pozytywne emocje i wiązało się to dla nich z dużą atrak-

cyjnością obszaru. Niestety zdarzali się turyści (17,5%), którzy nie zdawali sobie 

sprawy z tego, że przebywają na terenie Euroregionu. Większość turystów oce-

niała mieszkańców i ich stosunek do przyjezdnych pozytywnie (62%). Zdecy-

dowana większość turystów (83%) nie miała wątpliwości w kwestii wzrostu 

atrakcyjności turystycznej zarówno obszaru Gminy, jak i Euroregionu przy na-

stawieniu na rozwój ekoturystyki (rys. 5). Mieszkańcy byli bardziej ostrożni 

i tylko 63% z nich widziało w tym szansę dla siebie i regionu. Nieliczni wska-

zywali na swój udział w tym rozwoju jako kwaterodawcy czy też przewodnicy 

(8%). Ankietowani mieszkańcy nie przejawiali w większości takiego poczucia 

odpowiedzialności za rozwój obszaru gminy, jak i poczucia własnej wartości, 

aby można ich było zakwalifikować do społeczności odpowiedzialnej (17%), 

raczej można ich określić jako „społeczność usługodawczą” (58%). Podobnie 

turyści, biorąc pod uwagę ich aktywność i potrzebę poznania, mieścili się 

w grupie turystów aktywnych (27%) i przyrodniczo-kulturowych (39%), do eko-

turystów zaliczyć można było zaledwie 12%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Korzyści z ekoturystyki   Rysunek 5. Wzrost atrakcyjności  

W Euroregionie (wg mieszkańców)                   w euroregionu dzięki rozwojowi     

Źródło: opracowanie własne.     ekoturystyki (wg turystów) 

      Źródło: opracowanie własne.   

Podsumowanie i wnioski 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że potencjał społeczny gmi-

ny Radków jest spory, natomiast mieszkańcom brakuje jeszcze poczucia własnej 

wartości i odpowiedzialności za region, co nie jest wyjątkowe w polskiej rzeczywi-
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stości, przy ciągłym kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej 

strony troska o region przejawia się w obawie części mieszkańców co do nadmiernej 

liczby turystów, przy jednoczesnym pozytywnym stosunku większości do przyjezd-

nych. Podobne wyniki uzyskała Komorowska (2003) badając stosunek do rozwoju 

turystyki wśród podhalańskich górali. Bogata oferta imprez turystycznych promują-

cych lokalną kulturę i gotowość do podejmowania takich wyzwań jest również nie-

zwykle pozytywna i zachęca potencjalnych i obecnych turystów do przyjazdu. 

Nieznajomość pojęcia ekoturystyki zarówno wśród mieszkańców, jak i tu-

rystów nie jest odosobniona (Machnik 2012a). Postrzeganie siebie jako ekotury-

sty jest rzadkie także wśród turystów pochodzących z innych krajów (Nowa-

czek, Smale 2010). Taka sytuacja nie dziwi, gdyż nie jest  to podróżowanie ła-

twe, a i z założenia jest to forma niszowa. Mimo to zainteresowanie ekoturysty-

ką staje się z roku na rok coraz większe i tak też jest wśród respondentów z Eu-

roregionu Glacensis. 

Podsumowując, należy mieć nadzieję, że przy umiejętnym wykorzystaniu 

istniejących walorów, zaangażowaniu lokalnej społeczności i samorządu oraz od-

powiednim zarządzaniu gminą i Euroregionem ekoturystyka wpisze się w dalszy 

rozwój regionu. 
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Ecotourism role in community development  
in the Euroregion Glacensis case 

Summary 

Ecotourism, despite of being on a tourist market till the end of 20th Century, is still un-

derstood very widely and often not precisely. Prefix “eco’ leads to numerous misunderstand-

ings because still many people believe that this kind of tourism is only interested in natural 

values and resources, completely forgetting about cultural aspects and local communities 

role. In authors opinion ecotourism is rather the way of travelling, a form very demanding 

from both group – tourist and residents as well as the organizers and local authorities. Eu-

roregions – due to their high quality of natural and cultural resources and values, already 

appreciated by the European Union, seems to be one of the most predestined areas for ecot-

ourism development. 

The aim of this paper is to establish the inhabitants and tourist opinion about attractive-

ness of Euroregion Glacensis for the needs of ecotourism development and their attitude to 

the issue of ecotourism and euroregion also.  

Translated by: Aleksandra Machnik 
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MAREK STYCH 
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie 

Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie turystyki jako zadania własnego gmin 

Wprowadzenie 

rtykuł porusza współcześnie istotny problem związany ze współpracą gmin 

z trzecim sektorem, tzw. organizacjami pozarządowymi. Problematyka ta 

obejmuje w szczególności formy współpracy oraz zadania publiczne, które mo-

gą być realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W interesującym nas zakresie 

materia ta zostanie odniesiona wyłącznie do jednego z zadań publicznych jakim 

są sprawy z zakresu turystyki. Artykuł analizuje wybrane aspekty wspomniane-

go tematu, takie jak: 

– turystyka w regulacjach szczególnych, 

– formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji za-

dań z zakresu turystyki. 

Całość rozważań zamyka podsumowanie, które podejmuje próbę odpowie-

dzi na pytanie co w praktyce daje podjęcie współpracy gmin z tymi organiza-

cjami. 

Powyższa analiza została przeprowadzona w oparciu o podjęte badania – 

kwerenda aktów prawa miejscowego oraz przegląd literatury przedmiotu – 

w woj. podkarpackim, powiat brzozowski – gminy: Domaradz, Dydnia, Jasieni-

ca Rosielna, Haczów. Cechą wspólną tych gmin jest ich wiejski charakter oraz 

położenie na obszarach atrakcyjnych turystycznie.  
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1. Turystyka w regulacjach szczególnych 

Podstawowe znaczenie w omawianej tematyce ma ustawa z dnia 29 sier-

pnia 1997 r. o usługach turystycznych
1
. Stąd też za celowe należy uznać 

wskazanie założeń, którymi kierował się ustawodawca
2
. Analiza przepisów 

pozwala na wyartykułowanie podstawowego celu – uregulowanie pewnych 

standardów wyposażenia i zakresu usług świadczonych w poszczególnych 

obiektach turystycznych, co powinno wywołać skutek w postaci jednoznacznych 

unormowań zawartych w umowach i konstruowaniu materiałów informacyjnych 

(gmina, organizacja pozarządowa
3
). Jak ważna jest to materia, może świadczyć 

fakt, rozwinięcia unormowań ustawowych w aktach wykonawczych: 

– rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewi-

dencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych z dnia 6 paździer-

nika 2011 r.
4
 

– rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hote-

larskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie z dnia 

19 sierpnia 2004 r.
5
 

Przepisy o usługach turystycznych dookreślają podstawową regulację 

wynikającą z innych unormowań, a dotyczącą bezpieczeństwa publicznego, 

takich jak przepisy: budowlane
6
, sanitarne

7
 i przeciwpożarowe

8
, których celem 

jest zagwarantowanie bezpieczeństwa osób korzystających z zakwaterowania 

w obiektach, niezależnie od standardu samego obiektu
9
. 

                                                
1 t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 196. 
2 Przepisy ustawy o usługach turystycznych normują warunki świadczenia usług hotelarskich. 
3 Dalej w skrócie: NGO. 
4 Dz.U. Nr 225, poz. 1353. 
5 t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 22, poz. 169. 
6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409). 
7 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr  

212, poz. 1263). 
8 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 

178, poz. 1380). 
9 Zob. E. Ura, Administracyjno-prawne zagadnienia turystyki w Polsce, Zeszyty Naukowe 

WSE nr 1, Nisko 1998, s. 52–67.  
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Odnosząc się do samego tematu, czyli współpracy gmin z NGO w zakresie 

turystyki
10

, to zasady oraz formy współpracy zostały unormowane w takich 

aktach, jak np.:  

– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie
11

, 

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 

2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organi-

zacji pożytku publicznego
12

. 

Przepis art.4 wspomnianej ustawy dokonuje wyliczenia zadań publi-

cznych
13

. Nowelizacja powyższej ustawy
14

 w sferze zadań publicznych wpro-

wadziła nowy katalog zadań występujących w określonych dziedzinach życia 

społecznego, między innymi w pkt. 19 ust. 1art. 4 wspomnianej ustawy 

wprowadzono zadania związane z turystyką
15

. Analiza przedstawionych 

unormowań pozwala na stwierdzenie, że w zakresie tych zadań w większym 

stopniu nawiązano do obowiązującego ustawodawstwa i rzeczywistych potrzeb 

społecznych. Wprowadzone zmiany są niewątpliwie ważne, bowiem poszerzają 

sferę zadań publicznych możliwych do realizacji przez NGO
16

. 

                                                
10 P. Stec, Lokalne i regionalne organizacje turystyczne jako stowarzyszenia szczególnego 

rodzaju, w: red. J. Raciborski, P. Cybula, Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne 
i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka-Kraków 2008, s. 356–377. 

11 t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118; dalej: ustawa o.dz.p.p. 
12 Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 434. 
13 Szeroko na temat np.: S. Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, 

w: red. J. Supernat, Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga 

jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 154–166. 
W. Bandarzewski, Prywatyzacja zadań publicznych, w: red. J. Zimmermann, Koncepcja 

systemu prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 331–345. 
S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. (Zarys problematyki), „Państwo i Prawo” 1993 

nr 5, s. 3–13. 
L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000. 
14 Art. 1 pkt. 4 ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie oraz niektórych innych ustawach z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 146). 
15  w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 

3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 19)  turystyki i krajoznawstwa” 
16 I. Szaniawska, Zakres podmiotowy pojęcia „organizacja pozarządowa, „Służba Pracow-

nicza” 2005, nr 2, s. 25–30. 

http://book.wolterskluwer.pl/x_C_I__PT_40119693__LL_0__PZTA_01ED__PKTID_40119693.html
http://book.wolterskluwer.pl/x_C_I__PT_40119693__LL_0__PZTA_01ED__PKTID_40119693.html
http://book.wolterskluwer.pl/x_C_I__PT_40119693__LL_0__PZTA_01ED__PKTID_40119693.html
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemrxgazs44dboaxdcmbxgi3tmnrv
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Podkreślenia wymaga fakt, że sama współpraca z NGO powinna być 

efektem prowadzenia przez gminy określonej polityki lokalnej dotyczącej trzech 

istotnych dla wspólnoty kwestii
17

: 

– sposobu realizacji konkretnych zadań publicznych
18

, 

– oceny możliwości i warunków ich realizacji, 

– powiązania wykonywania zadań z planowaniem i realizacją budżetu. 

Powołana już wcześniej ustawa o.dz.p.p. w przepisie art. 5 ust.1, stwierdza, 

że organy gminy realizują zadania publiczne we współpracy z NGO, pod 

warunkiem, że prowadzą one działalność na obszarze właściwości gminy
19

.   

Przedstawiając problematykę współpracy gmin z organizacjami w zakresie 

spraw związanych z turystyką, nie można pominąć zagadnienia uchwalania 

„Rocznych Programów współpracy”
20

. 

Na podstawie przepisu art. 5a ust.1 powołanej ustawy, organ stanowiący 

uchwala, po przeprowadzonych konsultacjach z wyliczonymi w przepisach 

podmiotami, w sposób określony w art. 5 ust. 5, „Program”. Jako przykłady 

można wskazać dwa programy uchwalone w gminach na rok 2014: 

– uchwała nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2014 rok; 

– uchwała nr XXXII/269/2013 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 

5 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy gminy Jasienica Rosielna 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 

Zgodnie z przepisem, obowiązkiem rady gminy jest uchwalenie 

„Programu” do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania 

programu. W przypadku jednej z gmin naruszono przepis ustawowy. Zatem 

dziwić może fakt, iż organ nadzorczy, jakim jest wojewoda, nie wskazał na 

                                                
17 Np.: M. Dudkiewicz, G. Makowski, Współpraca między organizacjami pozarządowymi 

i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2012.   

18 K. Bojarski, Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, w: red. M. Karpiuk, Sa-
morząd Terytorialny w Polsce i na Ukrainie, Wydawnictwo IURIS, Poznań–Kijów 2013, s. 103–113. 

19 P. Romaniuk, Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządami terytorial-
nymi, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, t. 11, s. 183–197. 

20 Dalej: „Program”. 
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uchybienia w tym zakresie
21

. Termin ma charakter formalnoprawny i warunkuje 

prawidłowość podjęcia uchwały. 

 

2. Formy współpracy  

Kolejnym istotnym elementem jest wskazanie form, w których może się 

odbywać współpraca pomiędzy gminą a NGO. Można wskazać dwie pod-

stawowe formy współpracy, które polegają na: 

– powierzeniu wykonania określonego zadania publicznego w zakresie tu-

rystyki oraz udzieleniu dotacji finansowej na jego zrealizowanie; 

– wspieraniu wykonywania zadania dotyczącego turystyki wraz z udziele-

niem dotacji na jego dofinansowanie. Ta forma współpracy występuje wówczas, gdy 

NGO z własnej inicjatywy podejmuje określone działania w sferze turystyki, a gmi-

na uznaje je za istotne dla funkcjonowania wspólnoty. Stąd też przekazuje środki na 

jego dofinansowanie. Pozostałą część kosztów związanych z realizacją zadania 

z zakresu turystyki, podmiot (np.: stowarzyszenie) pokrywa z własnych źródeł. 

Przykładowo w „Programie” uchwalonym przez gminę Domaradz
22

 

w rozdz. II, § 5 pkt. 1 określono powyższe formy współpracy. Podobnie w przy-

padku gminy Jasienica Rosielna
23

 materia uregulowana w rozdz. V, § 9 pkt. 1.  

Wspieranie oraz powierzanie zadania publicznego
24

 następuje po przeprowa-

dzeniu otwartego konkursu ofert. Jednocześnie NGO posiada również uprawnie-

nie do złożenia oferty realizacji zadań publicznych z własnej inicjatywy. Skutkiem 

określenia w taki sposób relacji pomiędzy podmiotami, organ wykonawczy gminy, 

który ma zamiar zlecić wykonanie zadania publicznego z turystyki NGO, ogłasza 

w tym celu konkurs ofert. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu zostały 

uregulowane w cytowanej już wcześniej ustawie. Jednocześnie ustawa dopuszcza 

możliwość uproszczonego zlecenia wykonania zadania publicznego o charakterze 

                                                
21 Nowelizacja przeprowadzona ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r. 
dokonała zmiany przepisu art. 5 ustawy, i jednocześnie po art. 5 dodano art. 5a. Z formalnopraw-
nego punktu widzenia efektem nowelizacji było wprowadzenie obowiązku uchwalenia rocznego 
„Programu współpracy”, we wskazanym terminie. Przed nowelizacją przepis zawarty w art. 5 

ust. 3 nie określał terminu uchwalenia tego aktu. 
22 Program w załączniku do uchwały nr XXXI/227/2013. 
23 Program w załączniku do uchwały nr XXXII/269/2013. 
24 J. Blicharz, Prawna możliwość powierzania wykonywania zadań publicznych na drodze umownej 

organizacjom pozarządowym, Acta Uuniversitatis Wratislaviensis „Prawo”  2005 nr 295, s. 63–71 
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lokalnym na wniosek NGO z pominięciem otwartego konkursu ofert przy zacho-

waniu łącznie następujących dwóch warunków: 

– wysokość dofinansowania zadania z zakresu turystyki nie może prze-

kroczyć 10 tys. zł. 

– realizacja wspomnianego zadania ma nastąpić w okresie nie dłuższym 

niż 90 dni. 

W badanych „Programach” uregulowano zadania z zakresu turystyki, 

przykładem są:  

1. „kultura fizyczna i turystyka” – § 4 pkt. 2, rozwinięty w pkt. 3 lit. c) 

„Programu”; za zadania priorytetowe uznano: 

– promocję i wspieranie rozwoju turystycznego gminy oraz agroturystyki, 

– wydawnictwa edukacyjne o charakterze krajoznawczo-turystycznym; 

2. § 8 „Programu” przyjętego przez gminę Jasienica Rosielna nie wskazuje 

zadania związanego z turystyką jako zadania realizowanego przy współpracy 

z NGO; z kolei w § 10 lit. d) i e), dookreślono wspomniane wcześniej zadania 

i wskazano na następujące z zakresu turystyki:  

– promocja i wspieranie rozwoju turystycznego gminy, 

– wydawnictwa edukacyjne o charakterze krajoznawczo-turystycznym. 

Dokonując oceny unormowań zawartych w „Programach” należy stwie-

rdzić, że są one zgodne z przepisami ustawy o.dz.p.p. Wątpliwości budzi 

regulacja w gminie Jasienica Rosielna, gdzie w katalogu zadań publicznych nie 

zawarto zadania z turystyki, pomimo rozwinięcia w dalszej części „Programu” 

i wyliczenia dwóch zadań szczególnych. 

3. Inicjatywa lokalna 

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona jedna wybrana forma, która 

jest stosunkowo nowym rozwiązaniem ustawodawcy. Forma ta została wprowa-

dzona ustawą o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010 r
25

. Art.1 pkt. 21 

ustawy nowelizującej dodał cały nowy rozdział 2a zatytułowany „Inicjatywa 

lokalna”. W przypadku tej formy, zgodnie z art.19b ust.1 i 2 ustawy o.dz.p.p. 

mieszkańcy gminy bezpośrednio bądź za pośrednictwem: 

                                                
25Dz.U. Nr 28, poz. 146. 



 

 

 

 

 

 

219   Marek Stych: Współpraca gmin z organizacjami… 

 

– NGO
26

, 

– podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, mogą złożyć wniosek o reali-

zację zadania publicznego do urzędu gminy. 

W tym przypadku właściwość miejscowa podmiotów jest określana 

w dwojaki sposób, poprzez: 

– obszar gminy zamieszkały przez wnioskodawców – grupa nieformalna – 

warunek organ uchwałodawczy gminy ureguluje w uchwale liczbę mieszkańców 

uprawnionych, 

– teren, na którym znajduje się siedziba organizacji – charakter lokalny – 

pośredniczy w złożeniu wniosku. 

Jak wspomniano, mieszkańcy gminy posiadają uprawnienie do wystąpienia 

z wnioskiem w sytuacji gdy w przekonaniu wspólnoty istnieje potrzeba prze-

prowadzenia określonej inwestycji lub podjęcia konkretnego działania z zakresu 

turystyki. Wniosek ten jest kierowany do organu wykonawczego gminy
27

.   

Zadania z zakresu turystyki lokalnej, mogą być realizowane poprzez 

inicjatywę lokalną (art.4 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy o.dz.p.p).   

W przypadku złożenia wniosku w tej formie mieszkańcy nie tylko 

zgłaszają sam pomysł konkretnego przedsięwzięcia, lecz również deklarują 

współudział w realizacji konkretnego zadania ze sfery turystyki. Współ-

uczestnictwo w realizacji zadania dotyczącego turystyki będzie polegało przede 

wszystkim na: 

– pracy społecznej członków wspólnoty, 

– świadczeniach pieniężnych
28

 lub rzeczowych
29

. 

Jednocześnie należy pamiętać, że skorzystanie z inicjatywy lokalnej, 

wymaga uchwalenia przez radę gminy aktu prawa miejscowe, w celu uchwa-

lenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego (art.19c ust. 1 i 2). W tej formie mieszkańcy lub NGO nie mogą 

                                                
26 Np. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Domaradz; Stowarzyszenie kobiet „Gospo-

siada” w Jasienicy Rosielnej, Towarzystwo rozwoju i promocji Jasienicy Rosielnej. 
27 Organem wykonawczym w gminie wiejskiej będzie wójt. 
28 Świadczeniem pieniężnym będą np. wpłaty na rachunek gminy, które będą przeznaczone 

na realizację danego przedsięwzięcia. 
29 Świadczeniem rzeczowym może być np. dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie 

mieszkańców, która posłuży gminie do zrealizowania inwestycji, nagrody w konkursie podczas 
festynu, ławki do parku, zakupione przez inicjatorów. 
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otrzymać dotacji
30

. Wsparcie następuje tutaj w innych formach, takich jak 

rzeczowe czy też organizacyjne. 

Podstawą współpracy gminy z NGO będzie wskazanie katalogu kryteriów, 

które będą stanowiły podstawę oceny wniosku. Wyliczenie ich w uchwale jest 

obowiązkiem rady gminy. Z kolei organ wykonawczy gminy, dokonując oceny 

wniosku, uwzględni wspomniane szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego 

celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Przepisy art.19d–19g 

analizowanej ustawy wprowadzają regulacje, z której wynika, że po uwzględnie-

niu wniosku – art.19b ust.1 – organ wykonawczy zawiera na czas określony 

umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą. Zobowiązanie 

wnioskodawcy przybiera formy wcześniej wspomniane. 

Przykładem zobowiązania wnioskodawcy może być prawo do zawarcia 

umowy użyczenia celem uzyskania od gminy na czas trwania umowy rzeczy 

wymaganych do wykonania inicjatywy lokalnej. Organ wykonawczy gminy 

wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowa-

dzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. 

Podsumowanie 

Podsumowując rozważania dotyczące jednej wybranej formy współpracy 

gmin z NGO, należy stwierdzić, że wykonywanie zadań w zakresie turystyki 

będzie uzależnione przede wszystkim od wielu czynników zewnętrznych, 

między innymi: 

– położenia gmin – analizowane gminy posiadają dosyć wyjątkowe umiej-

scowienie: pogórze, obszar wiejski, brak zanieczyszczenia środowiska, 

– komunikacja funkcjonująca w gminach – zagadnienie to stanowi zadanie 

własne poszczególnych gmin – art.7 ustawy o samorządzie gminnym, 

– walory przyrodnicze, 

– historia obszaru, na którym znajduje się gmina, 

– istniejąca baza noclegowa. 

Decydujące znaczenie mają jednak działania promocyjne prowadzone 

przez gminy. Rola promocji i informacji turystycznej współcześnie wzrasta, 

biorąc pod uwagę, że konkurencja w zakresie turystyki obejmuje sąsiadujące 

obszary, jak również miejscowości oddalone od siebie o setki kilometrów. Stąd 

                                                
30 Jeśli gmina (rada gminy) przeznaczy na wykonanie inicjatywy lokalnej określone środki pie-

niężne, to nie zostaną one przekazane na rzecz wnioskodawców. Zgodnie bowiem z ustawą Prawo 
zamówień publicznych zostaną one wydatkowane bezpośrednio przez organ wykonawczy gminy. 
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też gminy po analizie posiadanego potencjału turystycznego powinny w sposób 

realny określić wizje turystyki na swoim obszarze. Wizja powinna uwzględniać 

działania podjęte w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru i podniesienia 

poziomu życia mieszkańców tej jednostki samorządu. W efekcie tego powinno 

nastąpić zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej gminy. 

Rozwój turystyki w gminie powinien uwzględniać jednocześnie rozwój w takich 

obszarach, jak: 

– integracja i aktywizacja mieszkańców, 

– infrastruktura techniczna, 

– infrastruktura społeczna. 

Jak wykazano, promocja gmin jest stosunkowo prostym zadaniem, które 

może zostać zrealizowane przy współudziale NGO.  

Na koniec należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie, co w praktyce daje 

podjęcie współpracy pomiędzy badanymi podmiotami. 

Współpraca pomiędzy gminami a NGO skutkuje w zakresie zadania doty-

czącego turystyki, przede wszystkim tym, że: 

– NGO wykona zadanie bez „nadbudowy struktury administracji publicznej”, 

– zadanie będzie zrealizowane w uproszczonej procedurze (nie ma ko-

nieczności przeprowadzenia procedury uchwałodawczej przez radę gminy),  

– znacznie obniżą się koszty wykonania zadania z zakresu turystyki.    

Zatem za zasadne należy uznać podejmowanie stosunkowo różnorodnych 

form współpracy w zakresie turystyki.  
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Cooperation between communes and non-governmental organizations 

in the area of tourism considered in terms of communes' own tasks 

Summary 

The article covers currently relevant issues concerning cooperation between 

communes and the third sector, that is non-governmental organizations. The issues 

discussed in details include forms of cooperation, and public tasks that may be 

performed by non-governmental organizations under the Act on non-governmental 

organizations and volunteering.  Only one public task will be given a more detailed 

consideration, that is tourism. The paper discusses selected aspects of the 

aforementioned matter forms of cooperation with non-governmental organizations 

employed in order to perform public tasks in the area of tourism. 
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Turystyka biegowa w kontekście zrównoważonego  
rozwoju regionu 

Wprowadzenie 

urystyka biegowa jest nowym zjawiskiem, o początkach którego można 

mówić wraz z nowym tysiącleciem, kiedy to znacząco wzrosło zaintereso-

wanie biegami, uprawianymi jako forma rekreacji, a wraz z nim skłonność bie-

gaczy do wyjazdów na imprezy biegowe. To rosnące zainteresowanie uczestnic-

twem w biegach masowych zaowocowało z kolei lawinowym wręcz zwiększa-

niem się liczby imprez biegowych w Polsce. Na przestrzeni 12 lat liczba uczest-

ników biegów masowych w Polsce wzrosła 8-krotnie, zaś liczba imprez         

6,5-krotnie. Nie postaje to przy tym bez wpływu na miejsca organizacji takich 

imprez. Zjawisko to jest zatem, zdaniem autorów, warte bliższego omówienia.  

Celem artykułu jest przedstawienie potencjału, jaki niesie ze sobą rozwój 

turystyki biegowej, zwłaszcza dla regionów niemetropolitarnych, pozbawionych 

wyrazistych atutów, które mogłyby na ich teren przyciągnąć turystów. Specyfika 

tej formy turystyki doskonale wpisuje się przy tym w uwarunkowania zrówno-

ważonego rozwoju regionu, będąc w symbiozie ze środowiskiem naturalnym 

oraz przynosząc korzyści ekonomiczne i społeczne w miejscach jej odbywania. 

Przedstawiając omawiane zjawisko, autorzy posłużyli się danymi wtórny-

mi, dostępnymi na portalach dla biegaczy, oficjalnej stronie Stowarzyszenia 

Sport, Rekreacja i Wolontariat „SFX” – organizatora biegu Nocna Ściema. Za-

prezentowali również wstępne wyniki przeprowadzonych przez siebie podczas 

ostatniej edycji biegu, badań ankietowych.  

T 
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1. Miejsce turystyki w zrównoważonym rozwoju regionu 

Współczesne rozumienie rozwoju regionalnego wiąże się niepodzielnie 

z równowagą we wszystkich obszarach jego oddziaływania, a jego pożądany 

wymiar to „poprawa jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń poprzez inte-

grację celów: ekonomicznego, ekologicznego, społecznego, a także instytucjo-

nalnego i przestrzennego”
1
. Zatem właściwe rozumienie rozwoju zrównoważo-

nego to godzenie interesów trzech obszarów, tj. ekonomii, społeczeństwa i śro-

dowiska, przy zaangażowaniu lokalnych władz i organizacji, mające zaistnieć 

w określonej przestrzeni geograficznej, z perspektywą na przyszłość. Inicjatywy 

podejmowane w jego ramach mają prowadzić do trwałych zmian, zagwaranto-

wać poszanowanie środowiska naturalnego i równość szans. Powinny przy tym 

wykorzystywać naturalny potencjał regionów i uwzględniać ich uwarunkowania 

historyczne, naturalne, demograficzne, kulturowe, ekonomiczne itd. Należy więc 

przyjąć, że rozwój ten powinien się odbywać w oparciu o występujące na danym 

obszarze zasoby, przy uwzględnieniu jego charakteru i dominujących funkcji. 

Zatem istniejące w regionie sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki również 

powinny stanowić dobrą bazę dla kreowania aktywności lokalnej, z konsekwen-

cjami dla rozwoju całego obszaru. Więcej, jak twierdzi Kamieniecka, turystyka 

ma doskonałe predyspozycje, aby stać się stymulatorem zrównoważonego roz-

woju regionu
2
. Nasuwa się stąd wniosek, iż sama turystyka również powinna 

rozwijać się harmonijnie i z poszanowaniem interesów wszelkich obszarów jej 

sfery oddziaływania. Takie podejście determinuje tym samym postulat turystyki 

zrównoważonej, co znajduje odzwierciedlenie w jej definicji. Jak podaje D. Za-

ręba „turystyka zrównoważona to każda forma rozwoju turystycznego, zarzą-

dzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną 

i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń 

w niezmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów”
3
. Zatem 

                                                
1 B. Kutkowska, Miejsce turystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Dolnego 

Śląska, w: red. J. Wyrzykowski, Rola turystyki w gospodarce regionu, Wyższa Szkoła Handlowa”, 
Wrocław 2007, s. 255. 

2 A. Nitkiewicz-Jankowska, A.R. Szromek, Turystyka a zasady zrównoważonego rozwoju, 

w: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowio-
nych i zurbanizowanych, Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ, Katowice–Sosnowiec 2010, s. 54. 
za: J. Kamieniecka, Polityka zrównoważonego rozwoju w turystyce, Urząd Kultury Fizycznej 
i Turystyki, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998. 

3 D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 37. 
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turystyka zrównoważona implikuje zrównoważony rozwój obszaru w oparciu 

o jego turystyczne funkcje, czego potwierdzeniem są przyjęte cele (m.in.): 

 propagowanie zdrowego i produktywnego trybu życia w harmonii z przy-

rodą, zbliżanie do siebie ludzi różnych narodowości, kreowanie otwartości 

i tolerancji, 

 zachowanie zasobów przyrody oraz ochronę rdzennej kultury społeczności 

lokalnych, 

 rozwój turystyki w regionach przy udziale ludności miejscowej i założeniu 

kreowania nowych źródeł ich dochodów
4
. 

Rozwój turystyki i samego ruchu turystycznego wiąże się nierozerwalnie 

z istnieniem tzw. przestrzeni turystycznej. Jest to zależność dwustronna. Z jednej 

strony, nasilający się ruch turystyczny pobudza przestrzeń turystyczną do rozwo-

ju, z drugiej, atrakcyjna przestrzeń turystyczna jest tym, co przyciąga turystów 

do danego miejsca. Do stymulatorów jej rozwoju B. Włodarczyk zalicza dzie-

dzictwo obszaru (przyroda, kultura, gospodarka), infrastrukturę (baza noclego-

wa, gastronomiczna, uzupełniająca), wartość dodaną (np. pomysł, wizerunek), 

organizację i zarządzanie (organizacje, stowarzyszenia, administrację lokalną)
5
.  

Rozwój turystyki i przestrzeni turystycznej jest bez wątpienia zjawiskiem 

pożądanym, tak długo jednak, dopóki przynosi korzyści jej uczestnikom i wiąże 

się z minimalnym występowaniem dysfunkcji. W zależności od wymagań, jakie 

turystyka stawia obszarom recepcji w zakresie dostosowywania infrastruktury, 

czy przeobrażeń społeczno-kulturowych oraz stopnia zaawansowania tych 

przemian, ciężar jej wpływu może przenosić się jednak z przewagi zalet na wa-

dy. Wszędzie tam, gdzie turystyka prowadzi do niekorzystnych zmian, np.: 

 środowiskowych – niekontrolowany zabór ziemi i wody, rosnące zanie-

czyszczenia, degradacja przyrody i krajobrazu, 

 ekonomicznych – wzrost inflacji, rozwarstwienie ekonomiczne ludności, 

problemy na rynku pracy, podatność regionu na kryzys ekonomiczny, 

 społecznych – szok kulturowy, swoboda obyczajów, zanikanie lokalnej 

kultury i wartości, rozdźwięk między „swoimi” i „obcymi”, 

jej oddziaływanie na obszar jest niepożądane i wymaga interwencji. Siła i spo-

sób wpływu turystyki na miejsca recepcji determinowane są również rodzajem 

                                                
4 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 36. 
5 B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 149. 
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aktywności turystycznej. Dla przykładu, masowa turystyka wypoczynkowa (ty-

pu 3S) wywołuje procesy miastotwórcze, przynosi zmiany ekonomiczne, spo-

łeczne i kulturowe, które z czasem mogą nieść ze sobą, wspomniane wyżej, ne-

gatywne skutki. Inne formy turystyki (ekoturystyka, agroturystyka, turystyka 

alternatywna) już z samej definicji zakładają jak najmniejszą ingerencję w ota-

czające środowisko, nieinwazyjne korzystanie z jego walorów i symbiozę z lo-

kalną społecznością. Przykładem aktywności turystycznej wpisującej się w zało-

żenia zrównoważonego rozwoju regionu i turystyki zrównoważonej jest turysty-

ka biegowa. 

2. Przesłanki rozwoju turystyki biegowej 

Turystyka biegowa rozwinęła się w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, bę-

dąc naturalną konsekwencją masowego zainteresowania bieganiem jako formą 

rekreacji i imprezami biegowymi. Liczba biegaczy w Polsce jest trudna do osza-

cowania, tym bardziej liczba „biegowych” turystów, czyli osób podejmujących 

podróż w celu wzięcia udziału w imprezie biegowej
6
. Dla zobrazowania rosnącego 

zainteresowania uczestnictwem w imprezach biegowych na rysunku 1 przedsta-

wiono liczbę uczestników maratonów należących do tzw. Korony Maratonów 

Polskich
7
. Za graniczną datę posłużył rok 2002, będący rokiem narodzin najmłod-

szego z nich – Cracovia Maraton. Wówczas we wszystkich pięciu maratonach 

wchodzących w skład Korony pobiegło łącznie 3092 uczestników, 12 lat później, 

w 2014 roku udział w nich wzięło 24 282 biegaczy, a więc blisko 8 razy tyle. 

Kolejnym wskaźnikiem, obrazującym lawinowy wzrost zainteresowania 

biegami jest liczba samych imprez biegowych (rys. 2). W omawianym okresie 

z 484 wzrosła ona do 3.191, zatem ponad 6,5-krotnie
8
.  

                                                
6 Do grupy turystów uprawiających turystykę biegową zaliczyć należy bowiem zarówno tu-

rystów tzw. aktywnych, czyli osoby biegające, jak również pasywnych, czyli turystów wyjeżdżają-
cych na imprezę biegową jako widz – kibic lub wolontariusz. Szerzej autorzy piszą o tym, jak 
również o samym zjawisku, w artykule Społeczne i kulturowe uwarunkowania turystyki biegowej, 
„Turystyka Kulturowa” w druku. 

7 Na Koronę Maratonów Polskich skupiającą najstarsze i największe maratony w Polsce 
składają się Maraton Dębno (najstarszy, rozgrywany od 1966 roku), Warszawski (o największej 
liczbie uczestników), Maraton Wrocław, Poznański i Cracovia (najmłodszy z nich). 

8 Liczba ta jest w pewnym sensie zawyżona, ponieważ zawiera wszystkie zarejestrowane 
w podanych latach na stronie www.maratonypolskie.pl biegi, w tym również te rozgrywane rów-
nolegle, co jest dość częstą praktyką (np. maratonowi zwykle towarzyszy półmaraton). Skutkuje to 
owszem, mniejszym wysiłkiem organizacyjnym, bo oznacza de facto zorganizowanie jednej im-
prezy biegowej, a nie dwóch lub większej liczby rozgrywanych biegów. Dla potrzeb turystyki  
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Rysunek 1. Liczba uczestników maratonów należących do Korony Maratonów Polskich 

w latach 2002–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.maratonypolskie.pl (27.10.2014). 

W ślad za zwiększającą się liczbą imprez biegowych idzie ich różnorod-

ność. Oferta biegów jest bardzo zróżnicowana z uwagi m.in. na: 

 trasę biegu – na różnej nawierzchni (stadion, ulice miasta, obszar nieza-

budowany, bezdroża, las, plaża),  

 sposób pomiaru – biegi na dystans, na czas, biegi „pościgowe”,  

 dystans – najpopularniejsze dystanse biegowe to 5, 10, 15 km, półmara-

ton i maraton, ale rozgrywane są też biegi o dowolnej długości, 

 trudność biegu – po terenie płaskim, po wzniesieniach, w górach, po te-

renie bagnistym, bieg ze sztucznymi przeszkodami, 

 uczestników biegu – biegi indywidualne, drużynowe, sztafety, rodzinne, 

bieg z czworonogiem, biegi dla dzieci, 

 cykliczność biegu – jednorazowe, coroczne, wieloetapowe, 

 pozostałe – zawierające jakiś element dodatkowy, np. Bieg Mikołajów 

(w przebraniu), Nocna Ściema (z wykorzystaniem zmiany czasu). 

Nie sposób nie powiązać zwiększonego zainteresowania bieganiem z ros-

nącą mobilnością biegaczy, którzy w roku uczestniczą w przynajmniej kilku 

takich imprezach (a rekordziści zaliczają ich nawet kilkadziesiąt
9
). 

                                                                                                                    

biegowej należy jednak podkreślić, że każdy z nich ma swoich odrębnych uczestników, rejestro-
wanych na listach oddzielnych dla każdego biegu. 

9 www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=2&action=78&code=4&grp=0 (27.10.2014). 
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Rysunek 2. Liczba imprez biegowych w latach 2002–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.maratonypolskie.pl (27.10.2014). 

 

Oznacza to zatem częste wyjazdy poza miejsce zamieszkania, a więc ko-

nieczność korzystania z transportu, noclegu, gastronomii itp. Jak sami przyznają: 

„biegacze zabierają z sobą rodzinę lub znajomych. Zamiast jechać gdzieś na dwa 

tygodnie, żeby leżeć na plaży, wolą wybrać się trzy razy w roku na przedłużony 

weekend, przebiec maraton, a przy okazji pozwiedzać i odpocząć”
10

. Opinia ta 

znajduje swoje potwierdzenie w doświadczeniach i spostrzeżeniach autorów, 

którzy, sami będąc uczestnikami takich imprez, obserwują rodzinny charakter 

wyjazdów i skłonność do przedłużania pobytu. Zatem turystyka biegowa stała 

się faktem i w tym oto kontekście zasługuje na baczną uwagę, zwłaszcza lokal-

nych samorządów, może bowiem stanowić istotny czynnik rozwoju regionu.  

 

 

 

                                                
10 Wypowiedź maratończyka, Roberta Celińskiego dla „Wprost” w: A. Pawłowska-Pojawa, 

Od zadyszki do maratonu, Wprost 2013, nr 21. 



 

 

 

 

 

 

229 Ewa Kasperska, Mirosław Kasperski: Turystyka biegowa … 

 

3. Turystyka biegowa – implikacje dla regionu na przykładzie Nocnej 

Ściemy  

Kierunki destynacji „biegowych” turystów uzależnione są od miejsc ich 

odbywania. Są to więc zarówno największe polskie miasta (Warszawa, Kraków), 

jak i te znacznie mniejsze (Dębno, Złotoryja), aż po obszary niezabudowane (np. 

biegi w górach). To sprawia, że turystyka biegowa może stać się sposobem na 

rozwój lokalny, prowadzi bowiem do ożywienia ruchu turystycznego, a zwłasz-

cza wydłużenia sezonu (z kalendarza imprez wynika, że największa ich liczba 

przypada na maj, czerwiec i wrzesień
11

).  

Dobrym tego przykładem jest rozgrywana od 3 lat w Koszalinie w ostatni 

weekend października, tzw. Nocna Ściema. Atrakcyjność miasta jest determino-

wana jego położeniem w sąsiedztwie Bałtyku. Tak też postrzegają Koszalin tu-

ryści, kojarząc go przede wszystkim z morzem (29% osób) oraz odwiedzając 

przy okazji pobytu nad Bałtykiem (20%)
12

.
 
W sezonie Koszalin jest więc miej-

scem wizyt głównie podczas niesprzyjającej do plażowania pogody, a poza se-

zonem ruch turystyczny zamiera. Tymczasem Nocna Ściema
13

 jest po raz czwar-

ty przyczyną przyjazdu do miasta pod koniec października coraz większej liczby 

odwiedzających (rys. 3)
14

. 

                                                
11 http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=1&grp=13&trgr= 1&bieganie, 

(20.10.2014). 
12 Badania wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Koszalin przez DPC Consulting, Ocena 

Atrakcyjności Turystycznej Koszalina w Opinii Turystów i Mieszkańców, Warszawa 2012. 
13 Atrakcyjność biegu (i jego nazwa) wiąże się z porą jego odbywania – noc zmiany czasu 

z letniego na zimowy, co sprawia, że na zegarze dystans biegu zajmuje godzinę krócej, niż jest to 

w rzeczywistości. Autorzy artykułu przeprowadzili bardzo rozległe badania ankietowe wśród 
uczestników Nocnej Ściemy edycja 2014. Jednak z uwagi na wyznaczony termin złożenia artykułu 
do publikacji, zbiegający się z terminem biegu, nie mieli możliwości opracowania na jego potrze-
by dokładniejszych wyników badań. 

14 Liczba biegaczy biorących udział w biegu nie w pełni oddaje skalę zjawiska, bowiem 

z jednej strony część uczestników (ok. 30%) to mieszkańcy Koszalina i okolic (do 30 km), z dru-

giej natomiast, biegacze (o czym wspomniano wcześniej) nierzadko przyjeżdżają do miasta 

w towarzystwie rodzin lub sympatyków, deklarując przy tym chęć pozostania dłużej. 



 

 

 

 

 

 

 Europa Regionum XXIV (2015)          230 

 

 
Rysunek 3. Liczba uczestników Nocnej Ściemy w latach 2011–2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://nocnasciema.com.  

Wśród przyjezdnych przeważają osoby pokonujące dla Nocnej Ściemy od-

ległość od 151 do 300 km, a zaraz za nimi od 61 do 150 km. Wśród nich znala-

zło się też kilku obcokrajowców (w tym dwie uczestniczki z Nowej Zelandii!). 

Na tej podstawie, uwzględniając fakt, iż bieg odbywa się w środku nocy i jest to 

dystans wyczerpujący, po którym nieodzowny jest wypoczynek, można mieć 

pewność, że osoby te korzystają na miejscu z noclegu i wyżywienia. Zatem 

przyjazd tak licznej grupy z zewnątrz (bo nie można przy tym zapominać o oso-

bach towarzyszących, a jak wynika z przeprowadzonych przez autorów badań, 

średnio na jednego biegacza przypada jeden towarzysz) na przełomie paździer-

nika i listopada jest dla miasta wydarzeniem bez precedensu. 

 

Rysunek 4. Odległość od miejsca zamieszkania przyjezdnych (powyżej 30 km) uczestni-

ków Nocnej Ściemy (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Podsumowanie 

Imprezy biegowe, zwłaszcza te o charakterze cyklicznym, ugruntowane 

w świadomości zainteresowanych i mające swoje stałe miejsce w kalendarzu 

biegów przyczyniają się więc do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ryn-

ku pracy, upowszechniają i kreują korzystny wizerunek regionu i lokalnych 

władz, które zwykle przynajmniej współuczestniczą w organizacji imprezy
15

. 

Mają również znaczenie dla integracji środowiska samych biegaczy, jak i lo-

kalnych społeczności, zwłaszcza w małych miejscowościach. Ich mieszkańcy 

„żyją” biegiem, angażując się w wolontariat czy kibicowanie biegaczom 

w organizację Nocnej Ściemy w Koszalinie zaangażowanych było ok. 100 

wolontariuszy, a kibiców nie odstraszyła konieczność przyjścia na trasę biegu 

na kilka godzin w środku nocy przy temperaturze 6
o
C). 

Turystyka biegowa wpisuje się też w postulaty ochrony środowiska, nie 

powoduje zniszczeń i zanieczyszczeń, a organizatorzy imprez wręcz za punkt 

honoru przyjmują ich symbiozę z przyrodą. Przyjeżdżających turystów-biega-

czy nie cechują przy tym zachowania patologiczne, bo z definicji preferują 

zdrowy tryb życia, prawidłowe odżywianie, są zdyscyplinowani, cenią kontakt 

z naturą i świeże powietrze. Turystyka biegowa nie wymaga też przy tym 

(z punktu widzenia miejsca destynacji) szczególnych nakładów w infrastruktu-

rę, bo biegi w przytłaczającej większości organizowane są w zastanych warun-

kach, po ulicach miast, istniejących szlakach, leśnych ścieżkach itp. Powyższe 

cechy czynią z niej formę możliwą do uprawiania praktycznie wszędzie, a jej 

walory środowiskowe, społeczne i ekonomiczne jednoznacznie wskazują na 

możliwość zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o potencjał turystyki 

biegowej. 

 

 

 

                                                
15 Przykładem współgrania imprezy biegowej z działaniami budowania wyrazistej tury-

stycznej marki regionu jest cykliczny bieg (dotąd 5 edycji letnich i 2 zimowe) organizowany na 
Pogórzu Kaczawskim. Został on nazwany Biegiem Szlakiem Wygasłych Wulkanów, wpisując się 
tym samym w przyjęty przez Partnerstwo Kaczawskie projekt rozwoju regionu pod hasłem 

„W krainie wygasłych wulkanów”. Zob. E. Pijet-Migoń, P. Migoń, Projekt „W krainie wygasłych 
wulkanów” szansą dla rozwoju turystyki zrównoważonej na pogórzu kaczawskim. Rola turystyki 
w gospodarce regionu, vol. II: Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, red. 
J. Marak, J. Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009. s. 338 oraz www.biegwul 
kanow.pl (20.10.2014). 
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Running tourism in the context of sustainable development in the region 

Summary 

The purpose of the paper is to present the advantages of running tourism. The arti-

cle describes the foundations of sustainable development and (following this trend) the 

sustainable tourism, acknowledging running tourism as its example. It also shows this 

phenomenon and shortly characterizes running events. Te paper indicates the potential of 

running tourism in the development of the region on the basis of its touristic functions 

and with respecting the rules of sustainable development.   
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce 

 

Wprowadzenie 

becnie należy postrzegać uzdrowiska jako prężnie prosperujące przedsię-

biorstwa, które stymulują rozwój lokalny, a także wspierają gospodarkę 

kraju. Na terenie Polski jest wiele bogatych zasobów surowców leczniczych, 

które mogą być wykorzystane do tworzenia kompleksowych produktów turysty-

ki uzdrowiskowej. Miejscowości i gminy uzdrowiskowe posiadają znacznie 

więcej walorów niż pozostałe miejscowości turystyczne, dlatego też warto to 

wykorzystać. Tutaj nie trzeba tworzyć produktu od podstaw, gdyż on już jest 

w pewien sposób ukształtowany, trzeba tylko cały czas go unowocześniać, 

zmieniać, tak aby zaspokajał potrzeby odbiorców. 

Uzdrowisko – w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi-

nach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 651, z późn. zm.) – to obszar, gdzie 

jest prowadzone lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania 

i ochrony znajdujących się tam naturalnych surowców leczniczych. Jeśli dany 

obszar spełnia powyższe wymogi, uzyskuje on status uzdrowiska. Aby miejsco-

wość została uznana za uzdrowisko, gmina musi opracować operat uzdrowisko-

wy. Dokument ten pozwala stwierdzić, czy dany obszar spełnia wymagania wy-

mienione w ustawie uzdrowiskowej. Następnie Rada Ministrów – na wniosek 

Ministra Zdrowia – przyznaje miejscowości status uzdrowiska zgodnie z Ustawą 

z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.(Ustawa 2005). 

O 
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Status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej stwarza podstawy 

prawno-organizacyjne do prowadzenia na danym obszarze lecznictwa uzdrowi-

skowego oraz działalności wypoczynkowej i turystycznej.  

1. Polskie uzdrowiska działają na podstawie ustawy uzdrowiskowej. 

Aby uzyskać status uzdrowiska, konieczne jest spełnienie pewnych 

warunków (Ustawa 2005):  

– lokalny klimat o walorach leczniczych, 

– unikalne, naturalne złoża surowców uzdrowiskowych, 

– zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego przez wysoko wykwalifikowane kadry medyczne, 

– obiekty szpitalne i sanatoryjne z pełnym zapleczem, o wysokim standar-

dzie, 

– urządzenia przeznaczone do korzystania z uzdrowiskowych zasobów na-

turalnych, 

– wymagania określone w przepisach prawa o ochronie i kształtowaniu śro-

dowiska, 

– odpowiedni obszar pozwalający na wyodrębnienie stref ochrony uzdrowi-

skowej, 

– pełną infrastrukturę techniczną, 

– znaczenie ponadlokalne. 

W Polsce jest 45 uzdrowisk statutowych. Polskie uzdrowiska możemy po-

dzielić ze względu na:  

– położenie geograficzne: 

– uzdrowiska nizinne, położone do 200 m n.p.m., 

– uzdrowiska nadmorskie, położone w odległości nie większej niż 3 km od 

brzegu morza, 

– uzdrowiska podgórskie, położone od 200 do 400 m n.p.m., 

– uzdrowiska górskie, położone od 400 do 800 m n.p.m. 

– występujące naturalne surowce lecznicze: 

– zdrojowiska – uzdrowiska posiadające wody lecznicze, 

– uzdrowiska borowinowe – oparte na leczeniu borowiną, 

– uzdrowiska mieszane – posiadające wody lecznicze i borowinę. 

Uzdrowiska można również podzielić biorąc pod uwagę kryterium woje-

wództw (tab. 1). 
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Tabela 1 

Uzdrowiska w poszczególnych województwach 

Lp. Nazwa województwa Uzdrowiska 

1. Dolnośląskie 

Cieplice Śląskie Zdrój, Czerniawa Zdrój, Długopole 

Zdrój, Duszniki Zdrój, Jedlina Zdrój, Kudowa Zdrój, 

Lądek Zdrój, Polanica Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, 

Szczawno Zdrój, Świeradów Zdrój 

2. Małopolskie 

Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Rabka Zdrój, Swo-

szowice-Kraków, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, 

Żegiestów Zdrój 

3. Zachodniopomorskie 
Dąbki, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, 

Świnoujście 

4. Kujawsko-pomorskie Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój 

5. Śląskie Goczałkowice Zdrój, Ustroń 

6. Podlaskie Augustów, Supraśl 

7. Podkarpackie 
Horyniec Zdrój, Iwonicz Zdrój, Polańczyk, Rymanów 

Zdrój 

8. warmińsko-mazurskie Gołdap 

9. Świętokrzyskie Busko Zdrój, Solec Zdrój 

10. Pomorskie Ustka, Sopot 

11. Lubelskie Krasnobród, Nałęczów 

12. Łódzkie Uniejów 

13. Mazowieckie Konstancin-Jeziorna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mz.gov.pl/leczenie/lecznictwo-uzdrowi 
skowe/obszary-uznawane-za-uzdrowiska. 

Wśród wielu uzdrowisk wyróżniamy różne profile lecznicze, bazujące na za-

sobach surowców leczniczych występujących w danej miejscowości (tab. 2).  

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdro-

wia. Prowadzi się je w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych 

w strefie „A” ochrony uzdrowiskowych, wpisanych w decyzjach Ministra 

Zdrowia i w ewidencji naczelnych lekarzy uzdrowiskowych. Jest ono prowa-

dzone z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, leczniczego klima-

tu i zabiegów fizjoterapeutycznych oraz za pomocą odpowiednich urządzeń, 

służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych 

oraz leczniczych właściwości klimatu. Pacjent (dorosły, dziecko), który przeby-

wa na leczeniu uzdrowiskowym, ma zapewnione bezpłatnie badania diagno-

styczne, leki i wyroby medyczne – jeżeli są one konieczne do wykonania świad-

czenia gwarantowanego. 
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Tabela 2 

Profile lecznicze polskich uzdrowisk 
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Augustów +  +  +       +      

Busko Zdrój + + + +        + +     

Ciechocinek + + + + + + +  + +  +  +    

Cieplice Zdrój + + +         +   +  + 

Czerniawa Zdrój +  + +  + +  +   +      

Dąbki +  + +  + +    +       

Długopole Zdrój +  +  +   + +       +  

Duszniki Zdrój +  + + +  + +    +  +    

Goczałkowice Zdrój + + +         +      

Gołdap +  +    +       +    

Horyniec Zdrój + + +         + + +    

Inowrocław + + + + +   +          

Iwonicz Zdrój + + +   +  +  +  + + +    

Jedlina Zdrój +  + +  + + +       +   

Kamień Pomorski + + + +   +           

Kołobrzeg + + + +  + +  + + + + +     

Konstancin Jeziorna  +  +  +            

Krasnobród + + +   + +   +        

Krynica Zdrój  + +   +  + +     + + +  

Kudowa Zdrój +  + + +   +   +     +  

Latoszyn + + +               

Lądek Zdrój + + +  +       + + +    

Muszyna Zdrój   +   +  +   +       

Nałęczów    +              

Piwniczna   +   + + +          

Polanica Zdrój +  + +  +  +          

Polańczyk +  + +  +   +  +       

Połczyn Zdrój + + +       +  +  +    

Przerzeczyn Zdrój + + +               

Rabka Zdrój +   +  + +  +    +     

Rymanów Zdrój + + +         + +     

Solec Zdrój + + +         + +     
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Sopot + + + +   +     +      

Supraśl +  + +   + +    + +     

Swoszowice + + +               

Szczawnica +  +   + +   +        

Szczawno Zdrój +  +   + + + + +  +   +   

Świeradów Zdrój + + + + + + +  +   + + +    

Świnoujście + + + +  + +   + + + +     

Uniejów + + +  +        +     

Ustka + + + +  + +    +       

Ustroń + + + + + + +  + +  +      

Wapienne +  +               

Wieliczka      + +      +     

Wieniec Zdrój + + + +   +     +      

Wysowa + + +   + + + + +  +   +   

Żegiestów Zdrój   +     +       +   

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kierunki 2014). 

W ramach leczenia uzdrowiskowego pacjent może skorzystać z następują-

cych zakładów (Ustawa 2005): 

SZPITALE UZDROWISKOWE – zapewniają: 

– całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, 

– całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską (m.in. ustalenie i bieżące ko-

rygowanie programu leczenia balneologicznego, dodatkowe specjalisty-

czne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia), 

– zabiegi przewidziane programem leczenia, 

– korzystanie z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznic-

twa uzdrowiskowego, 

– edukację zdrowotną. 

 

SANATORIA UZDROWISKOWE – zapewniają: 

– całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, 

– całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską (m.in. kontrolne badanie le-

karskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu, pomoc lekarza w przypadku 

nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzi-

nach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki), 

– zabiegi przewidziane programem leczenia, 

– świadczenia profilaktyczne, 

– edukację zdrowotną. 
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SZPITALE UZDROWISKOWE DLA DZIECI I SANATORIA 

UZDROWISKOWE DLA DZIECI – zapewniają: 

– całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, 

– całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską (m.in. dodatkowe specjali-

styczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia, codzien-

ny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekar-

skie), 

– zabiegi przewidziane programem leczenia, 

– świadczenia profilaktyczne, 

– świadczenia opiekuńcze, 

– edukację zdrowotną. 

Ponadto osobom objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki za-

pewniają warunki do prowadzenia nauczania i wychowania. 

PRZYCHODNIE UZDROWISKOWE – zapewniają: 

– ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia profilaktyczne z 

wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych zleconych przez leka-

rza, 

– edukację zdrowotną. 

ZAKŁADY PRZYRODOLECZNICZE – zapewniają wykonywanie zabie-

gów fizjoterapeutycznych. 

SZPITALE I SANATORIA W URZĄDZONYCH PODZIEMNYCH 

WYROBISKACH GÓRNICZYCH – zapewniają: 

– całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, 

– całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, 

– zabiegi przewidziane programem leczenia, 

– korzystanie z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego, 

– edukację zdrowotną. 

W polskich warunkach najbardziej trafną definicją jest: turystyka uzdrowi-

skowa obejmuje świadomy i dobrowolny wyjazd do miejscowości uzdrowisko-

wych (co najmniej na dzień i nie dłużej niż rok z noclegiem) w czasie wolnym. 

Celem zasadniczym jest poprawa zdrowia lub jego utrzymanie na odpowiednim 

poziomie za pomocą profilaktyki (w tym usług wellness i spa), rehabilitacji 

i leczenia uzdrowiskowego, gdzie podstawowe znaczenie mają świadczone go-

ściom zabiegi przyrodolecznicze (Hadzik, 2009, s. 84–85). 
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2. Turystyka uzdrowiskowa w liczbach 

Prześledźmy sytuację odnośnie liczebności obiektów uzdrowiskowych 

w Polsce. W artykule przedstawiono dane Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczące stanu turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Przedstawiono stan w latach 

2009–2013. W Polsce w 2013 roku funkcjonowało 259 obiektów uzdrowisko-

wych (tab. 3) 

Tabela 3 

Liczba szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych oraz średnia liczba łóżek 

Województwa 

Ogółem szpitali  

uzdrowiskowych 
Średnia liczba łóżek 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Łódzkie 0 0 1 1 1 0 0 96 96 96 

Mazowieckie 4 4 4 4 2 232 238 238 235 151 

Małopolskie  42 40 41 42 44 5532 5227 5088 5662 5784 

Śląskie  13 13 16 16 17 2298 2298 3124 2737 2867 

Lubelskie 7 8 8 8 10 1429 1328 1318 1424 1321 

Podkarpackie  23 23 23 24 25 3648 3740 3926 3923 3851 

Podlaskie 1 1 1 1 1 195 195 195 194 186 

Świętokrzyskie 13 13 14 16 16 2012 2030 2218 2811 2856 

Zachodniopomorskie 40 43 48 48 48 8726 9043 10 248 10 402 11 203 

Dolnośląskie 54 54 52 54 54 5991 5662 5757 6419 6403 

Kujawsko-pomorskie 29 30 30 31 33 5193 5719 5682 6385 7046 

Pomorskie 5 5 5 6 6 1117 1133 1155 1483 1459 

Warmińsko-mazurskie 2 2 2 2 2 606 530 480 530 480 

Polska ogółem 233 236 245 253 259 36 797 37 143 39 525 42 301 43 703 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 wynika, że najwięcej szpitali i sana-

toriów uzdrowiskowych jest na terenie województwa dolnośląskiego – aż 54, 

nieco mniej (48) w województwie zachodniopomorskim oraz 44 w wojewódz-

twie małopolskim. Najmniej z kolei w województwie łódzkim (1), mazowieckim 

(2), warmińsko-mazurskim (2). Taka sytuacja jest wynikiem usytuowania zaso-

bów surowców leczniczych. 

Największą liczbę łóżek w szpitalach oraz sanatoriach uzdrowiskowych 

możemy odnotować w województwie zachodniopomorskim (11 203), następnie 
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w województwie kujawsko-pomorskim (7046) oraz w dolnośląskim (6403). Co 

do obiektów z najmniejszą liczbą łóżek to sytuacja przedstawia się tak samo jak 

w przypadku liczebności obiektów. 

Tabela 4  

Liczba kuracjuszy leczonych stacjonarnie oraz liczba leczonych dzieci do 18 lat 

Województwa 
Leczeni/kuracjusze stacjonarnie 

Leczeni/kuracjusze stacjonarnie  

dzieci w wieku 0–18 lat 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Łódzkie 0 0 225 729 1618 0 0 0 0 3 

Mazowieckie 4356 3754 3315 2318 1496 – – – – – 

Małopolskie  76 418 67 227 66 015 81 347 82 203 8486 7354 6184 5924 6354 

Śląskie  31 646 28 722 30 352 32 204 33 856 912 745 778 715 712 

Lubelskie 20 915 18 275 16 794 25 787 20 287 890 906 863 935 825 

Podkarpackie  60 889 57 558 58 285 60 418 57 917 3890 3313 3651 2989 3099 

Podlaskie 4144 4060 2680 2747 1906 0 0 1 0 1 

Świętokrzyskie 36 335 36 278 39 368 52 313 53 473 4 3 0 1505 1219 

Zachodnio- 

pomorskie 
167 056 163 095 169 228 170 515 180 765 8947 7910 8143 8236 6141 

Dolnośląskie 90 117 79 564 81 496 103 187 98 193 3938 3436 2932 2602 2268 

Kujawsko-

pomorskie 
103 471 93 332 86 987 110 617 122 058 2161 1829 1942 2662 2131 

Pomorskie 16 756 16 171 15 870 23 328 22 815 16 14 16 0 37 

Warmiń-

mazurskie 
7453 4846 5004 5783 5855 0 0 0 138 193 

Polska ogółem 619 556 572 882 575 619 671 293 682 442 29 244 25 510 24 510 25 706 22 983 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W tabeli nr 4 zaprezentowano dane dotyczące liczby kuracjuszy leczonych 

stacjonarnie, w tym dzieci do 18 roku życia. Jeśli chodzi o kuracjuszy dorosłych, 

to najwięcej przebywało w województwie zachodniopomorskim (ponad 180 

tysięcy), w województwie kujawsko-pomorskim (ponad 122 tysiące) oraz 

w województwie dolnośląskim (ponad 98 tysięcy) i małopolskim (ponad 81 ty-

sięcy). Najmniej kuracjuszy przebywało w województwie mazowieckim (ponad 

1,4 tysiąca), w łódzkim (ponad 1,5 tysiąca) oraz w województwie podlaskim 

(około 2 tysięcy).  
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W przypadku pobytu dzieci najwięcej ich przebywało w województwie ma-

łopolskim, zachodniopomorskim (ponad 6 tysięcy) oraz w województwie pod-

karpackim (ponad 3 tysiące). Najmniej młodych kuracjuszy przebywało w wo-

jewództwie podlaskim i łódzkim. Liczba dzieci w wśród kuracjuszy uzdrowisk 

to zaledwie 3,4%. 

Liczba kuracjuszy ogółem we wszystkich województwach zwiększyła się 

z 619 556 osób w 2009 roku do 682 442 osób w 2013 roku. Analizując dane 

w tabeli 4 można zaobserwować, że w przypadku liczby kuracjuszy w woje-

wództwie mazowieckim i podlaskim liczba ta wyraźnie zmalała. W przypadku 

kuracjuszy do 18 roku życia wyraźny spadek odnotowujemy w województwie 

zachodniopomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. 

Tabela 5 

Liczba dni pobytu pacjentów w uzdrowisku (osobodni) 

Województwa 
Łączna liczba dni pobytu pacjentów (osobodni) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Łódzkie 0 0 5113 16 673 34 377 

Mazowieckie 76 310 73 534 62 612 61 855 42 813 

Małopolskie  1 410 694 1 230 928 1 191 125 1 367 308 1 429 930 

Śląskie  523 859 576 348 627 936 676 212 643 637 

Lubelskie 415 859 366 447 311 165 441 051 370 408 

Podkarpackie  1 258 652 1 149 880 1 149 498 1 187 241 1 113 199 

Podlaskie 59 759 55 011 54 421 59 795 35 055 

Świętokrzyskie 675 868 671 042 701 075 905 551 937 421 

Zachodniopomorskie 2 512 604 2 386 776 2 516 608 2 622 407 2 821 365 

Dolnośląskie 1 667 187 1 414 009 1 465 988 1 774 654 1 706 155 

Kujawsko-pomorskie 1 814 256 1 637 749 1 559 951 1 926 268 2 118 064 

Pomorskie 360 122 339 175 310 536 420 237 420 450 

Warmińsko-mazurskie 169 695 109 898 113 530 119 238 123 108 

Polska ogółem 10 944 865 10 010 797 10 069 558 11 578 490 11 795 982 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Analizując łączną liczbę dni pobytu pacjentów w uzdrowiskach, to w przy-

padku niektórych województw (łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie, zachod-

niopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) widać 

tendencję wzrostową, która może być spowodowana zainteresowaniem wybraną 
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destynacją, W pozostałych województwach liczba kuracjuszy z roku na rok 

zmniejszała się, najwyraźniej w województwie mazowieckim i podlaskim. 

Dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej duże znaczenie mają przyjazdy tury-

stów zagranicznych. Pośród danych zgromadzonych przez GUS dostępne są 

tylko te z roku 2013. Jak wynika z tabeli 6, najwięcej turystów zagranicznych 

gościło w uzdrowiskach w województwie zachodniopomorskim (ponad 28 ty-

sięcy), w województwie dolnośląskim (ponad 6,5 tysiąca) oraz w województwie 

kujawsko-pomorskim (ponad 1300 osób). Łączna liczba kuracjuszy zagranicz-

nych we wszystkich województwach (38 284 osób) stanowi zaledwie 5,6% 

w ogólnej liczbie kuracjuszy. 

Tabela 6  

Liczba leczonych/kuracjuszy stacjonarnie cudzoziemców w roku 2013 

Województwo Leczeni/kuracjusze stacjonarnie cudzoziemcy 

Łódzkie – 

Mazowieckie 140 

Małopolskie  381 

Śląskie  701 

Lubelskie 38 

Podkarpackie  116 

Podlaskie – 

Świętokrzyskie 703 

Zachodniopomorskie 28 176 

Dolnośląskie 6652 

Kujawsko-pomorskie 1302 

Pomorskie 52 

Warmińsko-mazurskie 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W 2013 roku przeprowadzono badanie na terenie gminy uzdrowiskowej 

Konstancin-Jeziorna. Miało ono na celu uzyskanie informacji dotyczących tury-

styki uzdrowiskowej widzianej przez potencjalnego bądź faktycznego kuracju-

sza. Badaniem objęto 120 osób (78 kobiet i 42 mężczyzn), z których 72 osoby 

były co najmniej raz w uzdrowisku (co stanowi 60% badanych). Respondenci 

zapytani zostali o główne cele wyjazdu do uzdrowiska. 
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Rysunek 1. Cele wyjazdu do uzdrowiska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Jak widać, głównym celem jest rehabilitacja, bliski kontakt z naturą, odpo-

czynek umysłowy, poprawa sprawności fizycznej. Zbyt mało uwagi poświęca się 

profilaktyce. 

Kolejne pytanie jakie zadano ankietowanym dotyczyło wskazania najważ-

niejszych elementów w ofercie uzdrowiskowej. Oto jak kształtowały się odpo-

wiedzi (rys. 2). 

 
 

Rysunek 2. Najważniejsze cechy oferty uzdrowiskowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Największy nacisk położony został na rehabilitację, wysoki standard usług 

leczniczych, dużo zajęć rekreacyjnych, bliskość natury, popularność uzdrowiska. 

Nieco mniej interesowały ankietowanych atrakcje kulturalne lub bliskość duże-

go miasta czy przystosowanie dla rodzin z dziećmi.  

Spośród badanych wszystkie osoby, które były w uzdrowisku udały się tam 

ze skierowaniem od lekarza. Wśród 48 osób, które nie były dotąd w uzdrowisku, 

20 zadeklarowało chęć opłacenia takiego wyjazdu, gdyby oferta była dla nich 

atrakcyjna. 

Spośród 72 osób, które były przynajmniej raz w uzdrowisku, wszystkie za-

deklarowały że chciałyby skorzystać z oferty uzdrowisk ponownie, ale ponad 

połowa osób (48) chciałaby pojechać do innego uzdrowiska, do takiego, które 

kuracjusz samodzielnie sobie wybiera. Powodem takiej decyzji jest fakt pozna-

nia tego co nowe i chęć przebywania w ciekawym otoczeniu.  

Na pytanie czy cena była adekwatna do otrzymanego pakietu uzdrowisko-

wego, spośród 72 osób tylko 17 osób (23,6%) odpowiedziało twierdząco, co 

świadczy o tym, że nadal w polskich uzdrowiskach jest potrzeba wielu zmian.  

3. Turystyka uzdrowiskowa w dokumentach strategicznych Polski 

Turystyka stanowi ważny obszar w polskiej gospodarce, wpływa na zwięk-

szenie jej konkurencyjności. Z tego względu uwzględnia się ją w różnego rodza-

ju dokumentach rozwojowych Polski. Jednym z nich jest Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2012 

roku. W tym dokumencie duży nacisk położony jest na rozwój turystyki. 

Wyrażone jest to w zintensyfikowaniu działań w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego. Ważne będzie zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowot-

nych w powiązaniu z odpowiednim poziomem tych świadczeń, co wymaga 

zmiany w sposobie finansowania opieki medycznej oraz rozwiniętej i racjonal-

nie rozmieszczonej infrastruktury ochrony zdrowia. Wypracowany i wdrożony 

zostanie taki system opieki zdrowotnej, który zapewni jego skuteczne funkcjo-

nowanie w warunkach limitowanych możliwości finansowania ze środków pu-

blicznych. Konieczne jest opracowanie nowego modelu finansowania opieki 

medycznej uwzględniający dopływ środków prywatnych. Przy konstruowaniu 

zmian systemu będą uwzględnione przede wszystkim wyzwania demograficzne 

oraz choroby cywilizacyjne (Strategia 2012, s. 66). 
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Kolejny dokument sektora turystycznego to Kierunki rozwoju turystyki do 

2015 roku. Turystyka uzdrowiskowa uznana została za jeden z wiodących pro-

duktów turystycznych i ujęta została w ramach Celu operacyjnego 1.5. jako 

działanie 1.5.1. Wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej, medycznej, reha-

bilitacyjnej oraz typu wellness. W dokumencie tym stwierdzono że rozwojowi 

turystyki uzdrowiskowej towarzyszą zmiany demograficzne (starzenie się społe-

czeństwa) oraz położenie geograficzne Polski zwiększające dostępność do usług 

dla osób starszych z rozwiniętych krajów UE, moda na zdrowy styl życia, 

zwiększająca zainteresowanie usługami ludzi o stosunkowo dobrym stanie 

zdrowia i osób młodszych. Na uwagę zasługuje fakt, iż zwrócono uwagę na 

prowadzenie działań marketingowych nakierowanych na stworzenie polskiej 

marki uzdrowiskowej w oparciu o renomę i potencjał najlepszych uzdrowisk. 

Zwrócono również uwagę na takie działania, jak: podwyższanie estetyki i wypo-

sażenia miejscowości uzdrowiskowych oraz opracowanie innowacyjnych pro-

duktów i usług uzdrowiskowych (Kierunki  2008, s. 67-68).  

4. Determinanty rozwoju turystyki uzdrowiskowej 

Jest wiele kryteriów podziału czynników rozwoju turystyki uzdrowiskowej. 

Do najważniejszych niewątpliwie można zaliczyć cel podróży. Wiąże się on 

zwykle z aspektem zdrowotnym i może dotyczyć profilaktyki, leczenia określo-

nego schorzenia, czy samego wypoczynku np. o charakterze psychicznym. Wy-

bór celu podróży do uzdrowiska może ograniczać jedynie bliskie położenie 

w stosunku do miejsca zamieszkania turysty chociażby ze względu na stan 

zdrowia uniemożliwiający dalekie podróże. 

Kolejny ważny czynnik to czynnik demograficzny. W 2013 roku było 

w Polsce 9,6 mln ludzi w wieku powyżej 65 lat i ta liczba z roku na rok rośnie. 

Inaczej przedstawiała się sytuacja jeszcze kilka lat temu. Taki stan rzeczy sprzy-

ja rozwojowi turystyki uzdrowiskowej. Zwiększająca się liczba osób w tym wie-

ku może oznaczać wzrost zapotrzebowania na usługi związane z dbałością 

o zdrowie zarówno jeśli chodzi o profilaktykę, jak i leczenie konkretnych dole-

gliwości oraz zachowanie na długie lata dobrej kondycji. 

Na rozwój turystyki uzdrowiskowej może również wpływać rosnąca 

w szybkim tempie industrializacja, która powoduje życie w ciągłym pośpiechu, 

a co za tym idzie, i w stresie. Te czynniki powodują, że chcemy odpocząć, zrobić 

coś dla siebie, zadbać o swoje zdrowie. 
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Również czas wolny będzie czynnikiem, który wpływa na rozwój turystyki 

uzdrowiskowej. Aby skorzystać z turnusu uzdrowiskowego należy zaplanować 

co najmniej 3 tygodniowy urlop. Będzie to ułatwione w przypadku osób po 65 

roku życia, ponieważ mogą one znajdować się na emeryturze bądź rencie i jeśli 

nie podejmują dodatkowych zajęć w celu pozyskania środków finansowych, to 

na pewno tym wolnym czasem dysponują. Osoby w wieku produkcyjnym muszą 

ten czas skrupulatnie zaplanować. Ci, którzy do uzdrowiska chcą się wybrać 

z dziećmi, muszą uwzględnić okres wakacji czy ferii zimowych. 

Kolejnym ważnym elementem staje się obecnie moda. Można zaobserwo-

wać, że ludzie przejmują pewne zachowania. W naszych czasach ludzie stawiają 

na zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, dbałość o dobrą kondycję. W związku 

z tym pobyt w SPA czy korzystanie z różnorodnych leczniczych zabiegów może 

okazać się dobrze postrzegane wśród kolegów, znajomych. Pobyt w SPA może 

być traktowany jako luksus. 

Obecnie turystyka uzdrowiskowa jest ściśle powiązana i uzależniona od 

systemu opieki zdrowotnej, gdyż ma wspomagać proces leczenia i rehabilitacji. 

Jednak co do jej prawidłowego funkcjonowania można mieć wiele zastrzeżeń. 

Z założenia wszystkie osoby ubezpieczone powinny mieć szeroki dostęp do peł-

nej opieki medycznej. Jednak w praktyce jest inaczej. Aby dostać się do specja-

listy, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Konieczność oczekiwania przez wiele 

miesięcy na wizytę może spowodować pogorszenie się stanu zdrowia, bowiem 

nie każdy może udać się na wizytę w prywatnym gabinecie lekarskim, chociaż-

by ze względów materialnych. Fakt, że nie każdy od razu może udać się do spe-

cjalisty, jest związany z ograniczeniami systemowymi, czy z limitami nałożo-

nymi przez NFZ. Jeśli pacjent trafia do uzdrowiska w gorszym stanie zdrowia, 

to wymaga bardzo szerokiego spectrum zabiegów i działań leczniczych, co po-

woduje, że nie jest w stanie korzystać z pełnej oferty jaką proponuje uzdrowi-

sko.  

W polskim systemie opieki zdrowotnej to lekarze decydują o skierowaniu 

pacjenta w określonym terminie i w określone miejsce na turnus uzdrowiskowy. 

Czyli upodobania przyszłego kuracjusza nie mają tutaj znaczenia, wybór zapada 

poza nim. Preferencje kuracjusza odgrywają w tym wypadku rolę drugorzędną.  

W polskim systemie opieki zdrowotnej należałoby przeprowadzić szereg 

zmian (reform), np. dotyczących możliwości dowolnego wyboru związanego 

z ubezpieczeniem zdrowotnym: albo państwowym, albo prywatnym. W przy-

padku ubezpieczenia prywatnego byłaby większa możliwość wyboru pakietu 
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świadczeń podczas pobytu w uzdrowisku. To przyniosłoby większe środki na 

rozwój uzdrowisk i poszerzenie pakietu usług. W Polsce należy dążyć do tego, 

aby rozwój turystyki uzdrowiskowej był na wysokim poziomie, ale również 

dbać o to, aby ludzie o niższych dochodach też mogli z niej korzystać.   

Podsumowanie 

Polskie uzdrowiska najczęściej położone są w miejscowościach atrakcyj-

nych turystycznie, które posiadają bardzo dobre warunki klimatyczne, bardzo 

bogate złoża leczniczych surowców naturalnych. Ośrodki te dysponują rozbu-

dowaną, choć często wymagającą unowocześnienia bazą noclegową, gastrono-

miczną i kulturalno-rekreacyjną. Turystyka uzdrowiskowa przynosi dochody, ale 

aby się prężnie rozwijać, wymaga wprowadzenia wielu zmian: 

– dostosowanie oferty do wymagań odbiorcy, a więc zróżnicowanie (coś dla 

osób starszych – głównych odbiorców, i dla ludzi w wieku produkcyjnym, 

którzy poza zabiegami leczniczymi potrzebują zapewnienia możliwości 

wykorzystania czasu wolnego w aktywny sposób;  

– zmiana w systemie opieki zdrowotnej – kwestia skierowania i możliwości wy-

boru uzdrowiska, co znacznie przyczyni się do większego zadowolenia; 

– do uzdrowisk przyjeżdżają nie tylko ludzie starsi, schorowani, ale również 

ci, którzy żyją w pośpiechu i stresie i właśnie w uzdrowisku chcieliby za-

dbać o swoje zdrowie i kondycję; 

– warto zwrócić uwagę na grupy specyficzne, np. rodziny z dziećmi czy nie-

pełnosprawnych, dla których warto stworzyć coś niepowtarzalnego. 

Uzdrowiska stanowią jeden z priorytetowych produktów markowych dla 

rozwoju turystyki w Polsce. Szans ich dynamicznego rozwoju można upatrywać 

między innymi w:  

– możliwości pozyskania środków finansowych z UE na rozwój infrastruk-

tury uzdrowiskowej, 

– postępującym starzeniu się społeczeństwa, 

– modzie na zdrowy styl życia (wellness i spa), 

– wykorzystaniu optymalnym lokalnych zasobów tak, aby stworzyć orygi-

nalny produkt, który przyciągnie turystów nie tylko w celach leczniczych 

ale również wypoczynkowych (przykładem może być nowoczesny kom-

pleks basenowy Termy Uniejów w Uzdrowisku Uniejów). 
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Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie 
 turystyki zdrowotnej 

Wprowadzenie 

urystyka zdrowotna, czyli świadomy i dobrowolny wyjazd poza miejsce 

zamieszkania w celu poprawy zdrowia (Gaworecki 2003), może dotyczyć 

zarówno dorosłych, jak i dzieci. Miejscem realizacji turystyki zdrowotnej może 

być uzdrowisko, czyli budynki oraz przestrzeń je otaczająca, pozwalające na 

odnowę sił, likwidację przemęczenia i poprawę stanu zdrowia. Elementem prze-

strzeni uzdrowiska są parki uzdrowiskowe, tworzące specyficzny nastrój, po-

zwalający na wykorzystanie leczniczych właściwości klimatu uzdrowiska, 

w celu poprawy stanu zdrowia.  

W ostatnim czasie Polska podlega przemianom rewitalizacyjnym obszarów 

zaniedbanych lub niezagospodarowanych. Wśród obiektów, gdzie obserwujemy 

takie zmiany, są tereny uzdrowiskowe, na których odbywa się turystyka zdro-

wotna. Jednym z takich uzdrowisk jest Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna, gdzie 

stopniowej rewitalizacji podlegają przestrzeń i infrastruktura znajdujące się 

w obrębie Uzdrowiska. 

Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna jest miejscem często odwiedzanym przez 

dzieci, ze względu na usytuowanie w pobliżu Warszawy oraz znajdujące się na 

jego terenie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z. o.o. Istotne 

znaczenie dla zdrowia m.in. najmłodszych kuracjuszy ma również tężnia znajdu-

jąca się w Parku Zdrojowym.  
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Bioklimat uzdrowiska, wpływający pozytywnie na stan zdrowia „naszych 

pociech” może być wspomagany przez odwiedziny atrakcyjnych placów zabaw, 

zlokalizowanych na terenie uzdrowiska. Oprócz uwarunkowań bioklimatycz-

nych dla atrakcyjności placów zabaw, istotne znaczenie ma ich wyposażenie.  

W celu wskazania, jakie elementy powinien zawierać właściwie zaprojek-

towany i wykonany plac zabaw autorzy przeprowadzili ankietę wśród 34 na-

uczycieli wychowania przedszkolnego. Na podstawie uzyskanych danych oraz 

porównując je z urządzeniami znajdującymi się na placach zabaw w Parku Zdro-

jowym w miejscowości Konstancin-Jeziorna podjęta została próba oceny przy-

datności placów zabaw dla zapewnienia dzieciom korzystającym z obiektu wła-

ściwych warunków dla poprawy zdrowia oraz do rozwoju i zabawy.  

1. Charakterystyka Gminy Konstancin-Jeziorna 

Gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna odgrywa znaczącą rolę jako 

uzdrowisko nie tylko dla mieszkańców obszaru aglomeracji warszawskiej, ale 

także Mazowsza i kraju. Usytuowana jest przy południowo-wschodniej granicy 

Warszawy, w centrum województwa mazowieckiego, na terenie Równiny War-

szawskiej na wysokości około 100 m n.p.m. Od południa graniczy z gminą Góra 

Kalwaria, od zachodu z gminą Piaseczno. Wschodnią granicę wyznacza koryto 

rzeki Wisły (Kondracki 2000; Raport 2005).  

Gmina Konstancin-Jeziorna pełni trzy podstawowe funkcje: uzdrowiskową, 

mieszkaniową i turystyczno-rekreacyjną. Wyróżnia się unikatowymi walorami 

krajobrazowymi i przyrodniczymi (Świątek 1995).  

W 75% powierzchnia gminy jest pokryta lasami, w których dominuje wy-

sokopienna sosna pospolita, ale nie brak również modrzewi, świerków czy dę-

bów. Roślinność ta wpływa na czystość atmosfery, wzbogacenie bioskładnikami, 

olejkami eterycznymi, co ma istotne znaczenie na proces leczenia (Hertel 1997; 

Powiat Piaseczyński 2007). Większość lasów na terenie gminy została zagospo-

darowana jako tereny zieleni spełniające funkcje wypoczynku i lecznictwa 

uzdrowiskowego. Istnienie takich terenów zdaniem Węcławowicz-Bilskiej 

(2008 a,b) wpływa nie tylko na poprawę warunków klimatyczno-higienicznych 

obszaru (przewietrzanie, nawilżanie, pochłanianie zanieczyszczeń, jonizacja 

i natlenianie, wydzielanie fitocyntów), ale również zapewnia mieszkańcom bez-

pośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym oraz daje możliwość wypoczynku 
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codziennego i weekendowego, zróżnicowanej aktywności sportowej, profilakty-

ki, rehabilitacji, a nawet leczenia chorób przewlekłych.  

Charakter uzdrowiskowy gminy został zatwierdzony Uchwałą 

Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z dnia 8 września 2008 

roku w sprawie Statutu Konstancina-Jeziorny zmienionej Uchwałą 

Nr 229/VI/22/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z dnia 8 września 2008 

roku w sprawie statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna. Na obszarze gminy 

zostały wyodrębnione 3 strefy ochrony uzdrowiskowej:  

– strefa „A” o powierzchni ok. 333 ha, obejmującej swoim zasięgiem obszar 

miasta Konstancina z zakładami i urządzeniami lecznictwa uzdrowi-

skowego, tereny leśne na południu w obrębie Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego oraz tereny zieleni urządzonej po obu stronach rze-

ki Jeziorki; 

– strefa „B” o powierzchni ok. 1043 ha obejmującej swoim zasięgiem obszar 

od granic strefy A do północy części Klarysewa i Nowej Jeziornej, 

na wschodzie obejmującej rezerwat Łęgi Oborskie, na południu 

część terenów leśnych wchodzących w skład Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego (w tym część Lasów Słomczyńskich i rezerwatu 

Obory); 

– strefa „C” o powierzchni ok. 6524 ha obejmuje swoim zasięgiem obszar 

między granicami strefy B a granicami gminy i pokrywa się z nimi 

na całej długości. 

2. Place zabaw w Parku Zdrojowym 

Obiekt naszych badań stanowiły place zabaw zlokalizowane w niedalekiej 

odległości od amfiteatru, w Parku Zdrojowym, w miejscowości Konstancin-       

-Jeziorna, położonej w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim. 

Uwarunkowania bioklimatyczne uzdrowiska nie stanowią dla dzieci atrak-

cji i dlatego istotne znaczenie ma wyposażenie placów zabaw znajdujących się 

w jego obrębie. Atrakcyjność placów zabaw może przyczynić się do wydłużenia 

czasu przebywania dzieci na takim obszarze. Dzięki temu dzieci mogą dłużej 

korzystać z klimatu o właściwościach leczniczych, nawiązywać kontakty spo-

łeczne i rozwijać swoje umiejętności oraz kompetencje.  
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Atrakcyjność placów zabaw wynikać może z pełnionych funkcji, dlatego też 

przeprowadzając ankietę zapytaliśmy nauczycieli, jakie ich zdaniem funkcje po-

winien pełnić plac zabaw. Z możliwych do wyboru funkcji ankietowani wskazali 

przede wszystkim na konieczność spełniania wszystkich wymienionych (16,7% 

ankietowanych). Plac zabaw powinien uczyć zachowań społecznych dzieci, ćwi-

czyć ciało dziecka, ćwiczyć zmysł dotyku, słuchu, wzroku i umiejętności okazy-

wania uczuć przez dziecko, ćwiczyć zdolności manualne dziecka, uczyć współży-

cia w grupie, uczyć prawidłowego reagowania i uzewnętrznia uczuć dzieci. Jed-

nocześnie ankietowani podkreślili wagę funkcji ćwiczenia ciała dziecka (13,6%) 

i uczenia współżycia w grupie (10,8%). Oba oceniane przez nas place zabaw speł-

niają te funkcje, choć jest to utrudnione brakiem niektórych elementów wyposaże-

nia, co zostało omówione poniżej.  

Przebywanie na placu zabaw przez dłuższy czas daje większe możliwości 

wykorzystania leczniczych właściwości klimatu. Chcąc zatrzymać dziecko na 

placu zabaw i aby odwiedziny w Parku Zdrojowym nie kojarzyły się z czymś 

zbędnym, nudnym, obiekt ten powinien być inspirujący do zabawy, pobudzać 

wyobraźnię, dawać swobodę zabawy i umożliwiać własną kreację przestrzeni 

w oparciu o wiodącą rolę natury przy zapewnieniu bezpieczeństwa i atrakcyjności. 

Te wszystkie warunki może spełniać plac zabaw odpowiednio wyposażony.  

Ankietowani nauczyciele wskazali na konieczność zainstalowania pia-

skownicy (18,8%), zestawu do zabawy (składającego się np. z wieży i zjeżdżalni 

– 14,8%), urządzeń umożliwiających izolację od otoczenia, pełniących funkcję 

schronienia (domek, wigwam, tunel – 14,1%), huśtawki wiszącej (11,2%), zjeż-

dżalni i tematycznych urządzeń zabawowych jak lokomotywa, wóz strażacki czy 

rakieta (po 10,6% na każde). 

Obserwacje prowadzone przez nas na ocenianych placach zabaw wskazują 

na pewne braki w wyposażeniu (brak tematycznych urządzeń zabawowych), 

choć od razu nasuwa się myśl, że wynika to z faktu małej powierzchni przezna-

czonej pod oba place zabaw (zdj. 1 i 2). 
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Zdjęcie 1. Wyposażenie mniejszego placu zabaw w Parku Zdrojowym  

Źródło: fot. Ilona Małuszyńska. 

Lasy iglaste, dominujące na terenie Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, 

wpływają nie tylko na poprawę warunków higienicznych i zdrowotnych obszaru 

(przewietrzanie, nawilżanie, oczyszczanie powietrza), ale również wspomagają 

profilaktykę, rehabilitację, a nawet proces leczenia chorób przewlekłych poprzez 

duże nagromadzenie olejków eterycznych w powietrzu. 

 

Zdjęcie 2. Wyposażenie większego placu zabaw w Parku Zdrojowym  

Źródło: fot. Ilona Małuszyńska. 



 

 

 

 

 

 

 Europa Regionum XXIV (2015)       254 

 

Place zabaw uwzględniające wiodącą rolę natury są bardziej atrakcyjne dla 

dzieci, pobudzając wyobraźnię i dając większą swobodę zabawy. Dlatego też 

kolejne pytanie ankiety brzmiało: „Jaką rolę pełnią rośliny na placu zabaw?” 

Zdaniem ankietowanych nauczycieli plac zabaw pełni następujące funkcje: jest 

miejscem obserwacji (rozwój roślin, ich budowa, ich zastosowanie – rola, jaką 

rośliny pełnią dla ptaków, owadów oraz człowieka – 18,6%), jest miejscem za-

baw (labirynty, kryjówki, miejsce przygód, miejsce narad – 15,7%), rośliny two-

rzą korzystny mikroklimat (11,8%). 

Na placach zabaw w Parku Zdrojowym roślinność znajduje się na obrze-

żach i stanowi zaledwie tło placów (zdj. 3), co może ograniczać atrakcyjność 

obiektów, ale powodem takiego stanu może być znów zbyt mała powierzchnia 

obiektów. 

Plac zabaw to także miejsce, gdzie mali eksperymentatorzy mogą chcieć 

odpocząć, dlatego też na jego terenie powinny znajdować się ławki i to zarówno 

dla dorosłych, jak i dzieci. Na ocenianych placach nie zainstalowano ławek dla 

dzieci, co może najprawdopodobniej wynikać z przeświadczenia dorosłych, że 

na placu zabaw dzieci nie korzystają z ławek. Instalacja ławek dla dorosłych jak 

również umieszczenie stojaków na rowery w obrębie ocenianych placów zabaw, 

jest bardzo cenną inicjatywą.  

 

Zdjęcie 3. Roślinność w otoczeniu mniejszego placu zabaw w Parku Zdrojowym  

Źródło: fot. Ilona Małuszyńska. 
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Na rozwój kreatywności wpływa również odpowiednio dobrane ogrodze-

nie, które nie będzie izolować dzieci od środowiska, a może stanowić element 

zwiększający atrakcyjność placu. Zdaniem ankietowanych ogrodzenie, w zależ-

ności od położenia placu, może być porośnięte roślinnością (44%) lub wyposa-

żone w urządzenia dźwiękochłonne (34%). Prostota ogrodzenia wykonanego na 

omawianych placach (zdj. 4) niedająca praktycznie żadnych możliwości wyko-

rzystania przez dzieci może wynikać z bariery finansowej, która powoduje, że 

ten element dosyć rzadko jest uwzględniany przy tworzeniu placów zabaw.  

Nawierzchnia to też bardzo ważny element placu zabaw. Zdaniem ankieto-

wanych podstawowym kryterium doboru nawierzchni powinno być: bezpieczeń-

stwo (32,3%), trwałość (19,6%), walory zabawowe (18,6%). Na analizowanych 

placach zabaw w Parku Zdrojowym wykonano nawierzchnię elastyczną zapew-

niającą bezpieczeństwo podczas zabawy, jednakże brak jest zróżnicowania kolo-

rystycznego nawierzchni (zdj. 4 i 5), które pozwoliłoby na wytyczenie stref bez-

pieczeństwa wokół każdego z urządzeń i poprawienie walorów zabawowych 

omawianych placów zabaw.  

 

Zdjęcie 4. Mniejszy plac zabaw w Parku Zdrojowym  

Źródło: fot. Marcin Małuszyński. 
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Zdjęcie 5. Większy plac zabaw w Parku Zdrojowym  

Źródło: fot. Marcin Małuszyński. 

Podsumowanie 

Parki zdrojowe są elementem przestrzeni uzdrowiska, tworzącym specy-

ficzny nastrój, pozwalający na wykorzystanie leczniczych właściwości klimatu 

uzdrowiska, w celu poprawy stanu zdrowia.  

Bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy oraz pozytywny wpływ bioklimatu 

Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna na stan zdrowia dzieci powoduje, że należy 

położyć szczególny nacisk na atrakcyjność tego miejsca, aby częste odwiedzi-

ny nie kojarzyły się z czymś nudnym czy wręcz nieprzyjemnym.  

Znajdująca się w Parku Zdrojowym tężnia może stanowić dla dzieci jedną 

z atrakcji przyciągających do uzdrowiska. Istotne znaczenie dla jak najlepsze-

go wykorzystania walorów tego obszaru ma również stworzenie takich miejsc 

jak place zabaw, które bez większego problemu zatrzymają „nasze pociechy” 

i pozwolą dłużej korzystać z klimatu o właściwościach leczniczych. 

Na podstawie danych uzyskanych z ankiety i porównaniu ich z elemen-

tami wyposażenia placów zabaw w Parku Zdrojowym w miejscowości Kon-

stancin-Jeziorna autorzy stwierdzili znaczną atrakcyjność badanych terenów, 

ograniczoną poprzez braki pewnych elementów. W odczuciu autorów elemen-

tem ograniczającym atrakcyjność omawianych placów zabaw jest przede 
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wszystkim zbyt mała powierzchnia placów. Znaczne ograniczenia w pobudza-

niu wyobraźni dzieci, inspirowaniu do swobodnej zabawy czy kreacji prze-

strzeni na omawianych obiektach mogą również wynikać z ograniczenia roli 

roślinności do tła. Podobnie prostota wykonanego ogrodzenia nie daje prak-

tycznie żadnych możliwości wykorzystania tych elementów przez dzieci 

w czasie zabawy. Na analizowanych placach zabaw w Parku Zdrojowym brak 

jest zróżnicowania kolorystycznego wykonanej nawierzchni, co pozwoliłoby 

na wytyczenie stref bezpieczeństwa wokół każdego z urządzeń i poprawienie 

walorów zabawowych omawianych placów. 

Zauważone przez autorów braki najprawdopodobniej wynikają ze zbyt 

małej przestrzeni przeznaczonej pod place zabaw. W naszym odczuciu również 

bariery finansowe stały się przyczyną ograniczającą możliwość wykorzystania 

do zabawy elementów ogrodzenia czy roślinności.  

Podsumowując należy podkreślić, że stworzenie takich miejsc jak place 

zabaw w Parku Zdrojowym przyczyni się z pewnością do wzrostu atrakcyjno-

ści obszaru uzdrowiska. 

Wykonując powyższą analizę autorzy nie chcieli w żaden sposób umniej-

szyć wartości wykonanych prac, a jedynie wesprzeć trudny proces dostoso-

wywania walorów terenów do spełnienia wymogów jak najpełniejszego roz-

woju dzieci, wskazując gdzie jeszcze istnieje potencjał możliwy do wykorzy-

stania przy kolejnych tego typu realizacjach. 
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Playgrounds in the areas of health resort parks  

as a support of health tourism 

Summary 

Health tourism, which is a conscious and voluntary departure outside the resi-

dence in order to improve health, can affect both adults and children. The place of per-

formance of health tourism can be a sanatorium, so both buildings and the space sur-

rounding them, allowing the restoration of strength, elimination of exhaustion, improve 

health. Health resort park is one of the elements of the sanatorium area, creating a spe-

cial mood to allow the use of the medicinal properties of its climate in order to improve 

health. Places of special significance for health, often visited by children are play-

grounds, located for example in the vicinity of objects such as graduation towers. In 

addition to the bioclimatic conditions of playgrounds their equipment is also important. 

In order to indicate which elements should include a properly designed and built play-

ground, the authors carried out a survey among teachers of preschool education. Based 

on these data and comparing them with equipment in the playground in the health resort 

park in Konstancin-Jeziorna attempt was made to assess the suitability of the playground 

to ensure that children using the facility, have the appropriate conditions for the im-

provement of health and the development and fun.  

Translated by: Marcin Małuszyński 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOI: 10.18276/er.2015.24-25 

 

EUROPA  REGIONUM  TOM XXIV  ROK  2015 

MARCIN POPIEL 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
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szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych 

 

Wprowadzenie 

ozwój zrównoważony był jednym z głównych tematów na 1. Szczycie Ziemi 

w Sztokholmie w 1972 r. Wówczas tym mianem nazwano nowy model go-

spodarki, który wykazywał większe zainteresowanie czynnikami społecznymi 

i przyrodniczymi oraz ich wzajemną korelacją (Kowalczyk, 2010). Idea ta przyjęła 

się również w turystyce. Ustanowienie zrównoważonych stosunków w sektorze 

turystycznym jest obecnie jednym z najważniejszych zadań (Kazimierczak, 2010).  

Termin „zrównoważony rozwój” w sferze turystyki odnosi się głównie do 

kwestii wykorzystywania zasobów przyrodniczych, ich poszanowania oraz ochrony, 

respektowania odrębności społeczno-kulturowej obszarów recepcyjnych, jak rów-

nież zapewniania korzyści ekonomicznych i społecznych dla wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w jej rozwój. Jest to hasło, które w turystyce używane jest bardzo 

często, aczkolwiek jasna i jednoznaczna definicja nie została sporządzona. Jest to 

pewnego rodzaju kierunek działań czy podejmowania akcji, którym tak naprawdę – 

ze względu na niejasność terminologiczną – ciężko uzyskać zamierzone cele. Syno-

nimami są: „turystyka łagodna”, „turystyka przyjazna dla środowiska” tudzież „eko-

turystyka” (Kowalczyk, 2010).  

Zauważono, iż „wzór” turystycznego zrównoważenia skupia się przede 

wszystkim na ekologii, a w sposób niedostateczny na kontekście etycznym. 

Dominują wartości utylitarne w wymiarze głównie ekologicznych oraz ekono-

micznym (Kazimierczak, 2010). Natomiast równowaga powinna odnosić się 
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również do etycznych postaw organizatorów turystyki, jak i samych turystów. 

Stąd wprowadzono kolejny synonim turystyki zrównoważonej, „turystykę od-

powiedzialną”, będącą odpowiedzią na etyczne potrzeby rozwoju turystyki. 

Obecnie świat stoi przed dużym, globalnym wyzwaniem cywilizacyjnym, 

który został nakreślony między innymi w Deklaracji z Kapsztadu w 2002 r. (Re-

sponsible Tourism in Destinations 2002) czy w europejskich dokumentach, jak 

choćby: „Działania na rzecz bardziej zrównoważonej turystyki europejskiej” 

(Action for More Sustainable European Tourism), „Agenda dla zrównoważonej 

i konkurencyjnej turystyki europejskiej”. Mowa o budowie sprawiedliwej spo-

łeczności światowej, w której kluczową rolę odgrywa idea zrównoważonego 

oraz odpowiedzialnego rozwoju (Kazimierczak, 2010). Wśród kluczowych wy-

zwań etycznych i społecznych wyżej wymienionych dokumentów można 

wspomnieć ograniczanie dyskryminacji w czerpaniu z turystyki, zatem aktywi-

zacja osób niepełnosprawnych i umożliwianie im podejmowania aktywności 

oraz wolny dostęp do naturalnych i społecznych zasobów.  

W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest prezentacja zało-

żeń zrównoważonej oraz odpowiedzialnej turystyki oraz ich znaczenia w akty-

wizacji osób niepełnosprawnych. Poprzez przestawienie teoretycznych koncep-

cji i założeń turystyki osób z dysfunkcjami oraz organizacyjnego podejścia do 

tej niszowej grupy turystów, artykuł prezentuje problematykę z zakresu obecne-

go stanu, dalszego rozwoju, jak również samej implementacji i wdrażania zasad 

odpowiedzialnego rozwoju turystyki i aktywizacji niepełnosprawnych. Za meto-

dę badawczą posłużył przegląd literatury przedmiotu. Główny nacisk został po-

łożony na kwestię wartości dodanej dla osób z dysfunkcją i sektora turystyczne-

go, płynącej ze zrozumienia potrzeb turystów o specjalnych wymaganiach. 

1. Pojęcie niepełnosprawności oraz jej modele 

Jednoznaczne sprecyzowanie definicji niepełnosprawności jest trudne, gdyż 

upośledzenia mają różny charakter oraz genezę. Jedne są związane z procesem 

starzenia się społeczeństwa, wywołanym ciągłym wydłużaniem okresu trwania 

życia. Inne powiązane są z rozwojem przemysłu, komunikacji, postępem techniki 

i tym samym zwiększoną ilością nieszczęśliwych wypadków. Kolejnym czynni-

kiem może być niezdrowy tryb życia wywołany przez hipokinezję, niedostosowa-

ne warunki pracy oraz wady wrodzone. W zależności od powyższych przyczyn, 

niepełnosprawność może mieć różny charakter i w różny sposób ograniczać pełną 

sprawność danej osoby.  
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Poprzez ograniczoną sprawność można rozumieć relację zdrowia człowieka 

– z uwzględnieniem jego wieku, płci i wykształcenia – ze środowiskiem, w któ-

rym żyje (Ostrowska, 1994). Natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy 

oraz Światowa Organizacja Zdrowia wyróżniają trzy podstawowe terminy ściśle 

związane z problemem niepełnej sprawności. Są to:  

– niesprawność – oznacza jakąkolwiek utratę sprawności pod względem 

psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym (Halemba, Her-

maciński, 2009), 

– niepełnosprawność – wynikająca z niesprawności niemożność oraz ogra-

niczenia prowadzenia trybu życia, charakterystycznego dla zdrowego 

człowieka, 

– inwalidztwo – utrudnienia, które ograniczają osobie niesprawnej zdolność 

do pełnienia ról, które uznawane są za właściwe dla danego przedziału 

wiekowego, płci, grupy społecznej (Skalska, 2011). 

Obecnie określenia typu kaleka czy inwalida często uznawane są jako 

krzywdzące, stąd przyjęło się stosować termin: „osoba niepełnosprawna”, nato-

miast na wady zdrowotne pojęcie: „niepełnosprawność”. 

Rozpatrując niepełnosprawność według ograniczeń w zakresie funkcjono-

wania wyróżnia się: 

– sensoryczną (osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące), 

– fizyczną (uszkodzenia narządów ruchu, schorzenia narządów wewnętrz-

nych), 

– psychiczną (upośledzenie umysłowe, niesprawność intelektualna, epilep-

sja, zaburzenia osobowości), 

– złożoną (więcej niż jedna niepełnosprawność). 

Niepełnosprawność nie zależy tylko od fizycznych, psychicznych czy intelek-

tualnych ograniczeń, ale również od społecznej interpretacji tego faktu. Istnieją za-

tem dwa modele niepełnosprawności. Pierwszy – model medyczny (indywidualny) 

– uznaje, iż problemy napotykane przez osobę niesprawną są bezpośrednią konse-

kwencją jej choroby lub uszkodzenia. W modelu tym nacisk kładzie się na pomoc 

danej osobie, by mogła zaakceptować obecny stan oraz móc przystosować się do 

panujących norm. Istnieje również drugi, model społeczny. Jest on bliski turystyce, 

gdyż w modelu tym za przyczynę niepełnosprawności nie uznaje się kondycji zdro-

wotnej danej jednostki, ale uwarunkowania środowiska, usług i produktów (trans-

port, edukacja, komunikacja…), które są nieodpowiednio dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Zatem osoba z dysfunkcją posiada te same potrzeby co 
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osoba zdrowa, ale są one obarczone różnymi barierami, które w rezultacie powodują 

u jednostki alienację społeczną, frustrację oraz depresję (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Piramida potrzeb Maslowa 

Źródło: Rodzaje, klasyfikacja i przyczyny niepełnosprawności, Strumiło P. (2014). 

2. Turystyka osób niepełnosprawnych – oddziaływanie, funkcje i bariery 

Turystyka osób niepełnosprawnych jest zamierzoną, celową i dobraną do 

potrzeb aktywnością fizyczną, która realizowana jest poprzez różne formy po-

dróżowania oraz wypoczynku. Turystyka jest formą aktywności człowieka, która 

potrafi w pełni zaspokoić potrzeby ruchowe, psychiczne i intelektualne. Wraz 

z połączeniem z krajoznawstwem staje się pasją, która ukierunkowana jest na 

poznawanie i odkrywanie nowych rzeczy, miejsc, regionów zarówno kraju, jak 

i całego świata. Formy działalności turystycznej potrafią być niezwykle różno-

rodne. Zależą od zainteresowań, kultury, środowiska, w którym się wychowywa-

ło, systemu wartości czy postaw (Popiel, 2012). 

Turystyka daje dużo możliwości osobom niepełnosprawnym i dzięki swojej 

wszechstronności może być wspaniałą alternatywą dla zwykłych ćwiczeń reha-

bilitacyjnych na sali gimnastycznej (Prokopiuk, 2005). Oddziaływanie turystyki 

na osoby z dysfunkcjami można podzielić w sposób następujący: 
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– fizyczne – usprawnienie organizmu, poprawa sprawności fizycznej, 

zwiększenie kondycji, wypoczynek, regeneracja sił, 

– psychiczne – samorealizacja, przeżywanie radości, pokonywanie trudno-

ści, walka z lękiem, rozwój intelektualny, 

– społeczne – integracja z innymi, nabywanie umiejętności nawiązywania 

i utrzymywania kontaktów, więzi społecznych, wypracowywanie odpo-

wiednich wzorców zachowań towarzyskich (Halemba, Hermaciński, 2009). 

Aktywność turystyczna ma różne funkcje. Dla osób niepełnosprawnych takie 

funkcje, jak kształceniowa, wychowawcza czy poznawcza mają znacznie mniejsze 

znaczenie niż funkcje: zdrowotna, rehabilitacyjna, integracyjna oraz wypo-

czynkowa (Kaganek, 2009). Powyższe zdanie wykazuje, co naprawdę liczy się dla 

osób niepełnosprawnych i jak ważna jest turystyka w ich życiu. Najczęstszą mo-

tywacją do podejmowania aktywności turystycznej przez osoby niepełnosprawne 

jest chęć przeżywania pozytywnych emocji, związanych z ruchem, który jest klu-

czowym elementem psychoterapeutycznym (Halemba, Hermaciński, 2009). Po-

przez uprawianie turystyki osoby niepełnosprawne pokonują własne słabości, wy-

znaczają sobie wysokie i ambitne cele. Niezależnie jednak od usprawniania psy-

chofizycznego, zadaniem turystyki osób niepełnosprawnych jest wydobycie ich 

z izolacji społecznej, przerwanie monotonii codziennego życia, dostarczenie prze-

żyć psychicznych, pobudzenie chęci do życia (Prokopiuk, 2005). Poprzez udział 

w turystyce stają się częścią grupy, zatem mają poczucie przynależności, mają 

wspólny cel (Wojciszke, 2004).  

Pomimo tych celów i założeń osoby niepełnosprawne napotykają na szereg 

barier. Stanowią one najistotniejszą przyczynę stagnacji w liczbie osób niepełno-

sprawnych, które podejmują się podróżowania. Dłużewska (2011) za R.W. Smth, 

wyróżnia trzy główne kategorie barier: 

– wewnętrzne – takie, które tkwią w samej osobie niepełnosprawnej, zwią-

zane ze stanem psychicznym, fizycznym, 

– środowiskowe – narzucone niepełnosprawnym przez zewnętrzne warunki 

środowiska, w którym żyją. Do tej kategorii zalicza się również bariery 

architektoniczne, ekologiczne oraz prawne regulacje, 

– interakcyjne – wzajemne oddziaływanie między środowiskiem a niepeł-

nosprawnymi, w rozumieniu fizycznym i społecznym.  
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3. Odpowiedzialne i zrównoważone działania na rzecz rozwoju          

turystyki osób niepełnosprawnych 

Jednym z założeń zrównoważonego oraz odpowiedzialnego rozwoju jest wy-

równywanie szans społecznych. Osoby niepełnosprawne często znajdują się w gor-

szej sytuacji życiowej, gdyż ich pełny udział w społeczeństwie jest ograniczany 

przez różne bariery. Odpowiedzialna turystyka powinna zatem wprowadzać szereg 

udogodnień dla osób z dysfunkcjami, celem których będzie możliwe niwelowanie 

dysproporcji oraz niesprawiedliwości społecznej. Poprzez udogodnienia mowa 

o zapewnianiu wolnego dostępu do produktów i usług turystycznych. Poprawa do-

stępności oraz funkcjonalności różnych elementów nie tyle przyczyni się do rozwo-

ju turystyki dla osób niepełnosprawnych, ale również – w myśl zrównoważonego 

rozwoju i dbania o społeczność lokalną danej destynacji – zaadoptowane do potrzeb 

osób z dysfunkcjami elementy poprawią jakość życia codziennego mieszkańców. 

Poprzez ułatwiony dostęp do usług można stworzyć osobom niepełnosprawnym 

warunki do realnego udziału w życiu społecznym (Rzecznik Praw Obywatelskich, 

2011). Dostępność zależy od rodzaju, jak również stopnia niepełnosprawności i zde-

cydowanie wykracza swym zasięgiem poza sam typ fizyczny, czyli niwelowanie 

barier architektonicznych. Należy również poprawić inne elementy, związane 

z rozwojem turystyki osób niepełnosprawnych. Zdaniem I.J. Burnet, H. Boker Ben-

der (2001) elementy te można pogrupować następująco:  

– środowisko – zbiór kryteriów, które oceniają walory turystyczne środowi-

ska przyrodniczego i antropogenicznego, zatem stricte dotyczą rozważa-

nych miejsc podróży, 

– dostępność – kryteria, które związane są z rodzajem niepełnosprawności, 

obejmują dostępność dla niepełnosprawnych, dyspozycyjność, dogodną 

lokalizację, okolicę, informację turystyczną, 

– świadczenia – obejmuje tradycyjne kryteria decyzji osoby z niepełno-

sprawnością przy wyborze miejsca podróży. Są to: zakwaterowanie, pro-

fesjonalna obsługa, ceny, baza gastronomiczna, nowość ofert, 

– aktywność – zawiera formy aktywności, jakie można podjąć w docelo-

wym miejscu podróży (Kołodziejczak, 2010). 

W związku z powyższym należy adaptować elementy związane z podró-

żowaniem. Przykłady zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, które zmie-

rzają do rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych, a tym samym ich aktywiza-

cji, podaje A. Kołodziejczak (2010) (tab. 1). 
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Tabela. 1  

Warunki zrównoważonego rozwoju turystyki i aktywizacji niepełnosprawnych 

 według elementów podróży 

Elementy podróży Stan obecny Stan wymagany 

Dostępność  
informacji 

przewodniki po miastach, 
foldery, internet 

więcej szczegółów na mapach, 

w przewodnikach; lepsze          
rozpowszechnienie 

Przygotowanie 
podroży 

specjalistyczne biuro podróży, 
organizatorzy wyjazdów 

zwiększenie liczby i zakresu działa-
nia 

Komunikacja  
zewnętrzna 

ocena zła i dobra 

umożliwienie dostępności do kolei, 

autobusów, promów, poprawa do-
brej dostępności do lotnictwa 

Komunikacja  
wewnętrzna 

zależy od osobistych uwarun-
kowań i lokalnego miejscowe-
go systemu 

obszar do poprawy 

Cel podróży  
(plener, muzea, zabytki) 

zależy od rodzaju niepełno-
sprawności 

więcej szczegółowych informacji 

Zakwaterowanie różne oferty 
więcej szczegółowych informacji o 

specjalistycznym wyposażeniu 

Wyżywienie ocena dobra potrzeba szczegółowych informacji 

Funkcjonalność 
ograniczenia i bariery 
w zależności od rodzaju      
niepełnosprawności  

w miarę możliwości likwidacja 
ograniczeń 

Źródło: Warunki rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w Polsce, „Turystyka i Rekreacja – 

Studia i Prace” Kołodziejczak (2010), s. 86 

 

Nierzadko sektor turystyczny boryka się z problemem innowacji dla osób 

niepełnosprawnych, gdyż nie wie skąd czerpać wiedzę na temat potrzebnych 

zmian. W nowym modelu funkcjonowania gospodarki turystycznej opartej na 

wiedzy klienci stają się integralną częścią rynku. Organizacje rozwijają się oraz 

tworzą innowacje na podstawie wiedzy tworzonej wewnątrz firmy turystycznej, 

wiedzy ukształtowanej przez bezpośrednie relacje z klientami i wiedzy klientów 

(Januszewska, Nawrocka, 2010). W takiej sytuacji osoby niepełnosprawne, 

w społeczeństwie opartym na wiedzy, stają się częścią oferty turystycznej oraz 

współtwórcami wartości dodanej na rynku. Osoby niepełnosprawne wpływają na 

organizację, kształtując innowacyjne usługi, produkty, których w rezultacie sami 

są odbiorcami (Popiel, 2013) (rys. 2). Jest to najlepsza droga do osiągnięcia 

zrównoważonego oraz odpowiedzialnego rozwoju.  
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Rysunek 2. Osoby niepełnosprawne w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gospodarka oparta na wiedzy, Białystok, Poskrobko, 

(2011). 

Podsumowanie 

Osoby niepełnosprawne często są dyskryminowane przez swój stan zdro-

wia. Mają one między innymi ograniczony dostęp do produktów i usług tury-

stycznych. Jednakże zrównoważona oraz odpowiedzialna turystyka mają na celu 

walkę z nierównością społeczną oraz zwiększanie możliwości uczestnictwa osób 

niesprawnych w akcie podróżowania. Jest to na tyle istotne, gdyż turystyka oraz 

wypoczynek mają bardzo duże znaczenie w życiu osób z dysfunkcjami. Mowa 

przede wszystkim o znaczeniu zdrowotnym, rehabilitacyjnym, ale także          
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o – równie istotnym – znaczeniu społecznej aktywizacji. Niepełnosprawni często 

pozostają sami ze swoim problemem, natomiast poprzez udział w turystyce stają 

się częścią grupy turystycznej. 

Wyrównywanie szans społecznych – zgodnie z ideą zrównoważonego roz-

woju – odbywa się na poprzez adaptowanie produktów i usług turystycznych. 

Następuje równowaga, zatem społeczeństwo nie jest dzielone na sprawnych oraz 

niesprawnych, ale w myśl tego założenia wszyscy ludzie są równi i mają te same 

prawa do podejmowania turystyki.  
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Responsible and sustainable tourism as an opportunity for mobilization 

of people with disabilities 

Summary 

There are various assumptions of sustainable tourism, as well as definitions. The 

objectives of sustainable development relate primarily to the environment, its protection 

and care for the natural resources. However, the EU Sustainable Development Strategy 

(SDS) – beside the protection of the environment – distinguishes is also the issue of 
equality and social cohesion, relating to the ethical attitudes of tourism. 

People with disabilities have the same needs and motivations of traveling as healthy 

persons, but often their participation in tourism is limited by a number of barriers. All activi-

ties in tourism should avoid discrimination due to sex, race or even disability. Especially that 

tourism in the lives of people with disabilities is very important, considering different purpos-

es such as: educational, health (rehabilitation, prevention of hypokinesia), etc. Thus, the issue 

of accessibility of tourism is very important so that social opportunities can be equal. Sustain-

able development of tourism gives people with disabilities greater opportunities to travel and 

leisure. This is done mainly by exerting the necessity of making travel products and services 

more accessible, as well as taking care of the environment. 

The purpose of this article is to present the principles of sustainable and responsi-
ble tourism and their role in mobilizing the disabled. The terminology of disability, psy-

chological elements of tourism for disabled people and the tourism in the knowledge-

based economy will also be mentioned in the article. 

Translated by: Kamila Wąsik 
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Istota ekologicznych rozwiązań transportowych w obiektach 
 turystycznych1 Polski i Unii Europejskiej 

 

Wprowadzenie 

ostępna literatura przedmiotu wskazuje jednoznacznie, że współczesna tury-

styka nie może zaistnieć bez zrównoważonego transportu
2
. Obecnie podsta-

wowym źródłem energii służącym do napędzania pojazdów samochodowych są 

paliwa na bazie ropy naftowej. Paliwa te z punktu widzenia bliższej lub dalszej 

przyszłości muszą być zastąpione innymi. Przemawiają za tym przesłanki technicz-

ne, ekonomiczne oraz coraz częściej względy ekologiczne. Jednakże dotychczasowe 

próby rozwiązania tego problemu wyłoniły zdecydowanego następcy. 

Wpływ masowej motoryzacji na turystykę i środowisko naturalne jest wie-

loraki
3
, ale najbardziej odczuwalny w postaci niekorzystnych zmian składu po-

wietrza atmosferycznego i związanych z tym zjawisk mikro- i makroekono-

micznych oraz postępującego skażenia gleb i wód powierzchniowych substan-

cjami chemicznymi, które towarzyszą eksploatacji silników spalinowych zasila-

nych paliwami wytwarzanymi z ropy naftowej. Nie bez znaczenia na wybór  

                                                
1 Aspekt ekologicznego transportu w szczególności w ośrodkach turystycznych stał się głównym 

postulatem ekoturystyki. Ogólne zasady dotyczące proekologicznej turystyki zostały ustanowione 

wspólnie przez Światową Radę Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council), Światową 
Organizację Turystyki (World Travel Organization) i Radę Ziemi (Earth Council). 

2 Jędrzejczyk I., Ekologiczne funkcje i uwarunkowania turystyki, Wydawnictwo Śląsk, Ka-
towice 1995, s. 99.. 

3 Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 45. 
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tematu rozważań miała także polityka Unii Europejskiej
4
 w zakresie rozwoju 

turystyki, a w szczególności problematyka trwających poszukiwań alternatyw-

nych źródeł energii wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych 

w obiektach turystycznych regionów nadmorskich i górskich naszego kraju. 

Od kilku lat biopaliwa
5
 w postaci etanolu lub estrów metylowych oleju rze-

pakowego są postrzegane jako paliwa alternatywne dla silników spalinowych, 

stanowiąc fundamentalny postulat w dyskusji nad rozwojem ekoturystyki w Pol-

sce i Unii Europejskiej. Jak wykazała analiza dostępnych dokumentów i publi-

kacji naukowych, koniunkturalność wdrażania biobaliw w Polsce i Unii Euro-

pejskiej związana jest z: 

 wahaniami cen ropy naftowej i jej podażą na rynkach światowych, 

 chęcią uniezależnienia się – przynajmniej częściowego – od zagranicz-

nych dostaw paliw, 

 chęcią wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, 

 polityką rolną państwa subwencjonującego własne rolnictwo, 

 polityką turystyczną danego państwa, 

 polityką ekologiczną obszarów rolnych, miast a nawet euroregionów. 

Na uwagę zasługuje fakt, że dostępnej literaturze przedmiotu brak jest 

opracowań, w których w sposób suplementarny opisywano by istotę wpływu 

biopaliw na szeroko definiowany sektor usług turystycznych
6
, a na celowość 

takich opracowań wskazuje wyraźnie Unia Europejska i rynek turystyczny.   

Przedstawione podejście stało się podstawą przyjęcia warunków brzego-

wych i metodyki postępowania nakierowanej na próbę zwymiarowania wpływu 

ekologicznych rozwiązań transportowych w obiektach turystycznych Polski 

i Unii Europejskiej poprzez: 

 objaśnienie pojęcia biopaliw w ujęciu interdyscyplinarnym ze szczegól-

nym uwzględnieniem wpływu na sektor turystyczny,  

 analizę korzyści ekonomicznych wdrożenia biopaliw w odniesieniu do 

rozwiązań transportowych wybranych obiektach turystycznych. 

                                                
4 Zgodnie z nowymi priorytetami Unii Europejskiej (UE) określonymi w strategii „Europa 2020” 

oraz w celu utrzymania pozycji Europy jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie Komi-
sja Europejska proponuje nowe ramy skoordynowanych działań w zakresie turystyki na szczeblu UE, 
poprzez m.in: rozwijanie innowacji w turystyce, na przykład ułatwiając przystosowanie tego sektora 

i aktywnych w nim przedsiębiorstw do rozwijającego się rynku ekologicznej komunikacji. 
5 Od 15 października 2009 r. promocja stosowania biokomponentów odbywa się w drodze 

zachęt ekonomicznych, przede wszystkim poprzez system zwolnień i ulg podatkowych. 
6 Dostępne publikacje i monografie są przedmiotem rozważań naukowców z dziedziny nauk 

technicznych. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0028_pl.htm
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Kluczowym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki wy-

korzystania alternatywnych źródeł napędu w ośrodkach turystycznych w aspek-

cie wzrostu koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki w Polsce i Unii Euro-

pejskiej. 

1. Proekologiczne rozwiązania7 transportowe w ośrodkach turystycz-

nych Polski i Unii Europejskiej 

Z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia nie ma lepszych paliw 

silnikowych niż paliwa pochodzące z przerobu ropy naftowej. Dodatek każdej, 

choćby najmniejszej ilości biopaliwa do benzyn czy oleju napędowego, będzie 

prowadził do obniżania jakości tego paliwa
8
.  

Obecnie do alternatywnych źródeł energii, które mają swoje praktyczne za-

stosowanie lub są na etapie zaawansowanych badań w ośrodkach turystycznych
9
 

Polski i Unii Europejskiej można zaliczyć:  

 zasilanie LPG (propan butan), 

 zasilanie GNG (gazem ziemnym) 

 napęd elektryczny, 

 napęd hybrydowy (obecnie postrzegany jest jako połączenie napędu spali-

nowego i elektrycznego), 

 napęd wodorowy. 

Każde z wymienionych paliw alternatywnych posiada także swoje wady, 

spośród których najważniejsze to: 

 koszty ich wdrożenia, 

 dostępność dla użytkownika, 

 wpływ na środowisko naturalne, 

 konieczność dostosowania silnika do zasilania nowym paliwem, 

 bezpieczeństwo stosowania oraz akceptacja użytkownika. 

Przy ocenie przydatności paliw alternatywnych w ośrodkach turystycznych, 

ich korzystne cechy ekologiczne nie mogą jednak stanowić jedynego kryterium. 

Paliwo takie powinno być dostępne w wystarczającej masie na wszystkich    

                                                
7 W rozważaniach celowo pominięto tematykę dotyczącą zastosowania urządzeń grzew-

czych, klimatyzacyjnych, zużycia wody w obiektach turystycznych zważywszy na liczną liczbę 

publikacji w dostępnej literaturze. 
8 J. Merkisz, „Ekologiczne problemy silników spalinowych”, t. III, Wydawnictwo Politech-

niki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 45.  
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obszarach turystycznych w bardzo odległym horyzoncie czasowym i powinno 

nadawać się do wykorzystywania w warunkach istniejącej infrastruktury drogo-

wej i turystycznej. W ocenie tego paliwa ważną rolę spełnia nie tylko jego cena 

sprzedaży, ale również wpływ na koszty produkcji, magazynowania i dystrybu-

cja. Przy uwzględnieniu tych kryteriów, gaz skroplony LPG i sprężony gaz 

ziemny CNG, stanowią propozycję realistyczną i łatwiejszą i do zrealizowania 

od innych
10

. Właśnie takie rozwiązania obecnie znajdują swoje zastosowanie 

w obiektach turystycznych Polski
11

.  

Natomiast obserwacja sektora obiektów turystycznych Unii Europejskiej 

wskazuje, że przyszłością może stać się napęd wodorowy
12

. Współczesna idea 

napędu wodorowego polegająca na uzyskiwaniu z wody na zasadzie elektroli-

zy przy pomocy czystej (słonecznej, wietrznej, przypływowej) energii elek-

trycznej posiada także istotne zalety
13

: sprawność ogniwa paliwowego jest 

dwukrotnie większa niż tradycyjnego silnika spalinowego, zbiornik płynnego 

wodoru wystarczałby na przejechanie ok. 8000 km, a produktem spalania jest 

wracająca do atmosfery woda. Wszystko to byłoby dobre i proste, gdyby nie 

parę problemów techniczno-ekonomicznych. Jak do tej pory, ekologiczna 

energia elektryczna jest za droga
14

. Koszt instalacji napędu też, jak na razie, 

jest zdecydowanie niekonkurencyjny nawet w  porównaniu z oczekiwanymi 

korzyściami dla rozwoju ekoturystyki. 

Ponadto fundamentalnym problemem technicznym pozostaje przechowywa-

nie i tankowanie wodoru. Płynny wodór jest bowiem cieczą o temperaturze wrze-

nia wynoszącej minus 253°C. W warunkach normalnych (temp. 20°C) wrze, moc-

no się ulatniając, a inne materiały (np. guma, stal) w styczności z nim stają się 

kruche niczym szkło
15

. Niska temperatura powoduje też krystalizację wody zawar-

tej w powietrzu, a więc szronienie wszystkich elementów stykających się z pali-

wem, co stanowi w dzisiejszych realiach rynkowych nie lada wyzwanie dla obec-

nej infrastruktury transportowej i turystycznej. 

 

                                                
10 Zdaniem autorów dostępne w Polsce zasoby gazu mogą stanowić dobro substycyjne na  

potrzeby konsumpcyjne sektora transportowego. 
11 W nadmorskiej miejscowości Świnoujście od  2012 roku w okresie letnim kursują autobu-

sy zasilane gazem ziemnym. 
12 Nad wdrożeniem tego źródła napędu trwają zaawansowane prace badacze m.in.: Niem-

czech, Austrii, Szwecji, Francji. 
13 Wodór – paliwo przyszłości? cz. 1, „Auto Expert”, 2014, nr 11, s.23. 
14 Alternatywne paliwa samochodowe, „Auto Expert”, 10/2014, nr 10, s.19. 
15 Wodór – paliwo przyszłości? cz.2, „Auto Expert”, 2014, nr 12, s.15. 
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2. Ekologiczny wymiar biopaliw 

W dostępnej literaturze przedmiotu
16

 pod pojęciem biopaliw definiuje się 

paliwa wyprodukowane z surowców roślinnych, a więc pochodzące z tzw. od-

nawialnych źródeł energii co wydaje się idealnym rozwiązaniem w odniesieniu 

do problemów jakimi zajmuję się współcześnie ekoturystyka
17

. Z wielu przy-

czyn w powszechnym użyciu w ośrodkach turystycznych Europy nie spotyka 

się tego typu paliw – bardziej rozpowszechniły się paliwa otrzymywane z de-

stylacji ropy naftowej (benzyna, olej napędowy) zmieszane z biokomponenta-

mi, i te właśnie mieszaniny występują na rynku paliw pod nazwą, biopaliw.  

Istnieje wiele roślin przemysłowych, z których możliwe jest obecnie wy-

produkowanie biopaliw
18

. W polskiej strefie klimatycznej biokomponentami 

paliw silnikowych mogą być
19

: 

 etanol, otrzymywany tradycyjną metodą fermentacji i destylacji, 

 eter etylo-tert-butylowy lub etylo-tert-amylowy, 

 estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. 

Bioetanol (etanol pochodzenia roślinnego) ze względu na swe odmienne 

właściwości fizyko-chemiczne, może być powszechnie stosowany jedynie jako 

dodatek do paliw silników o zapłonie iskrowym (benzyn), zaś estry oleju rze-

pakowego mogą być wyłącznie dodatkiem do oleju napędowego. 

Na tym etapie rozważań na uwagę zasługuje fakt, że Komisja Wspólnoty 

Europejskiej opracowała dyrektywę 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w spra-

wie wspierania użycia w transporcie biopaliw innych paliw odnawialnych, 

a także promocją ich wykorzystania
20

. 

 

                                                
16 E. Beran, Technologia chemiczna – surowce i nośniki energii. Politechnika Wrocławska 

2012, s. 44. 
17 Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, 

zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności 
turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie no-
wych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale 
społecznym i gospodarczym danego obszaru. 

18 Z. Szlachta, Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi, WKŁ, Warszawa 
2012, s. 48. 

19 J. Jakubiec, G. Wysopal, Roślinne składniki paliw do silników ZS, „Auto Expert” 2010, 
nr 1, s.12. 

20 Raport za 2009 dla Komisji Europejskiej wynikający z artykułu 4 ust. 1 dyrektywy 
2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia 
w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010. 

http://www.nw.pwr.wroc.pl/~beran/wyklady/Technologia%20Chemiczna%20-%20Surowce%20i%20Nosniki%20Energii%20-%20laboratorium.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_przyrody
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Dyrektywa ta obliguje do stopniowego wprowadzania biopaliw do paliw 

silnikowych. W założeniach  zaprezentowanych w tabeli 1 przyjmuje się, że do 

roku 2016 udział „biopaliw" w rynku każdego z państw członkowskich powi-

nien wynosić minimum 9% i wzrastać stopniowo o 0,75% z każdym rokiem. 

Tabela 1 

Planowany harmonogram wprowadzania biopaliw na rynku krajów UE 

Lp Rok 
Całkowity udział bio paliw w rynku 

olejów napędowych (%) 

Minimalny udział biopaliw w mieszankach 

z paliwami węglowodorowymi(%) 

1 2012 5,00 - 

2 2013 5,75 - 

3 2014 6,55 1,0 

4 2015 7,75   1,75 

5 2016 9.00 2,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z  Raportu dotyczącego wykorzystania biopaliw 

w Polsce do roku 2020. 

3. Analiza zastosowania biopaliw w obiektach turystycznych                 

Unii Europejskiej – korzyści ekonomiczne 

W ostatnich latach w ośrodkach turystycznych Unii Europejskiej prowa-

dzone były bardzo rozległe badania nad silnikami zasilanymi biodieslem
21

. Po-

twierdziły one niezbicie, że każdy typ silnika, zasilany konwencjonalnym pali-

wem dieslowskim i spełniając normy ekologiczne, spełnia je równie przy zasila-

niu m.in. paliwem „rzepakowym”, a w odniesieniu do niektórych toksyn wyka-

zuje ich mniejsze stężenie, co wydaje się być idealnym rozwiązaniem w dobie 

wzrostu zainteresowania szeroko definiowaną ekologią i ekoturystyką. 

Badania wykazały ponadto, że paliwa pochodne od rzepaku są korzystniej-

sze od węglowodorowych pod względem emisji związków węglowodorowych 

pewnej szkodliwości dla środowiska naturalnego, niepodlegających (jak dotych-

czas) ograniczeniom przez normy międzynarodowe
22

 stając się idealnym roz-

wiązaniem dla transportu w ośrodkach turystycznych danej miejscowości, regio-

nu czy nawet euroregionu. 

                                                
21 Z. Szlachta, Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi, WKŁ, Warszawa 

2012, s.49. 
22 J. Merkisz, Ekologiczne problemy…s.45. t. III. 
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Wielką zaletą tego paliwa jest brak najmniejszych nawet zawartości siarki. 

Wolne od tlenków siarki spaliny silnika nie powodują kwaśnych dreszczów
23

, co 

szczególnie podkreślają zwolennicy ekoturystyki w Unii Europejskiej. 

Na tym etapie rozważań nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że zwolen-

nicy wprowadzenia biopaliw w odniesieniu do obiektów turystycznych w Polsce 

podkreślają ogólne korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania, przed-

stawiając jako argument wyniki badań eksploatacyjnych w przeprowadzonych 

ośrodkach turystycznych Austrii i Szwajcarii
24

.  

Autorzy w celu weryfikacji korzyści ekonomicznych podjęli próbę oszacowania 

hipotetycznych korzyści ekonomicznych z wprowadzenia biopaliw na przykładzie 

jednego z wyselekcjonowanych miast w Polsce o rozległej bazie obiektów turystycz-

nych
25

. Wyniki eksperymentu numerycznego zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2 

Porównanie kosztów eksploatacji pojazdów przy zasilaniu olejem napędowym i biodieslem 

Nazwa pojazdu: MB actros 1843 LS 20 szt. 

Przeciętny przebieg jednego samochodu rocznie 150 tys. km 

Zużycie oleju napędowego 30,0 dm3/100 km 

Zużycie biodiesla wyższe 5% 

Przebieg roczny floty 3 000 000 km 

Całkowite zużycie paliwa przez flotę 900 000 dm3/rok 

Koszt zużytego oleju napędowego  594 000 zł/rok 

Koszt zużytego paliwa biodiesel 519 750 zł/rok 

Kwota zaoszczędzona przy zasilaniu biodieslem 61 104 zł/rok 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza dostępnych danych wskazuje jednoznacznie na korzyści ekono-

miczne z wprowadzenia biodiesla w odniesieniu do transportu drogowego, co 

z pewnością powinno wpłynąć pozytywnie na decyzję o wdrożeniu tego rozwią-

zania w innych obiektach turystycznych w Polsce.  

                                                
23 P. Złoty, Biopaliwa – czy można je bezpiecznie stosować?, „Transport- Technika Motory-

zacyjna” 2010, nr 3, s. 10. 
24 Porównaniu nie uwzględniono jednak dodatkowych kosztów związanych z koniecznością 

wymiany filtrów paliwa i oleju po pierwszym 1000 km przejechanych na nowym paliwie oraz 
dwukrotną wymianą filtrów oleju w trakcie dalszej eksploatacji w/w pojazdów. 

25 Analiza hipotetycznych korzyści z wdrożenia rozwiązań ekologicznych w postaci biopa-
liw objęła miasto Sopot. 
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Reasumując, zdaniem autorów za produkcją i wdrożeniem biopaliw środ-

kach transportu w ośrodkach turystycznych w Polsce przemawiają następujące 

argumenty
26

: 

 obniżenie emisji siarki, 

 spadek cząstek stałych w spalinach, 

 spadek zadymienia, 

 spadek związków muta- i kancerogennych,  

 łatwa biodegradacja, 

 obniżenie poziomu w spalinach związków CO, HC, 

 brak działania drażniącego na organizm ludzki, 

 szczególnie dobre właściwości smarne, 

 łatwa biodegradacja, 

 niewybuchowe opary paliwa, 

 brak zwartości benzenu i innych rakotwórczych substancji poliaromatycznych. 

Podsumowanie 

Przyszłość ekoturystyki to bez wątpienia ekologiczny transport. Tę wza-

jemną korelację dostrzegła już dawno Komisja Europejska, prezentując oficjal-

nie w 2009 roku raport dotyczący wspierania i użycia w transporcie biopaliw lub 

innych paliw odnawialnych, wskazując na działania
27

 dążące do większego zain-

teresowania opinii publicznej możliwością wykorzystania biopaliw w ośrodkach 

turystycznych, gdzie aspekt ekologii stanowi fundamentalne znacznie społecz-

no-gospodarcze. 

W warunkach klimatycznych Polski według przeprowadzonych badań 

możliwy jest dodatek biokomponentów do benzyn i oleju napędowego na po-

ziomie nawet 10%
28

. Dodatek taki spowoduje jednak spadek jakości paliwa, 

                                                
26 Z tym zastrzeżeniem, że wprowadzanie biopaliw w ośrodkach turystycznych w Polsce 

powinno obejmować takie analizy, które nie stanowiły rozważań niniejszego artykułu, jak: zużycie 
elementów silnika, zużycie paliwa, emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, dynamikę 
pojazdu, właściwości rozruchowe silnika w niskich temperaturach. trwałość i niezawodność. Do-
piero znajomość tych zagadnień może być podstawą do wykonania merytorycznej i kompleksowej 
oceny skutków wprowadzenia w Polsce wybranych biopaliw jako paliwa silnikowe. 

27 Raport za 2009 rok dla Komisji Europejskiej wynikający z artykułu 4 ust. 1 Dyrektywy 
2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia 
w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2010. 

28 A. Zółtkowski, Wpływ dodatku biokomponentów paliw silnikowych na funkcjonowanie 
pojazdów mechanicznych, „Rzeczoznawca Samochodowy” 2013, nr 2, s.14. 
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przejawiający się przewidywanym wzrostem jego zużycia i spadkiem dynamiki 

pojazdu. W chwili obecnej nie istnieją dowody potwierdzające, że tak zmodyfi-

kowane paliwa wpłyną na wzrost awaryjności pojazdów i ograniczenie ich trwa-

łości. Właściwości biopaliw każą być także ostrożnym w stwierdzeniu, że zasto-

sowanie tych paliw nie wpłynie na trwałość pojazdu.  Niedopuszczalne jest sto-

sowanie dodatku biokomponentów do paliw silnikowych w ilościach przekra-

czających wartości dopuszczalne w normach europejskich. Ze względu na 

znaczne różnice we właściwościach biopaliw i paliw silnikowych pochodzących 

z ropy naftowej, przed podjęciem decyzji o powszechnym wdrożeniu tego typu 

paliw powinien zostać zrealizowany program badawczy.  

Należy nie zapominać o ważnym aspekcie ekonomicznym, a mianowicie 

o cenie paliwa, która powinna stać się bodźcem do stosowania go przez użyt-

kowników pojazdów. Biokomponenty obecnie stosuje się przy produkcji paliw 

w wielu państwach. Stosowane w odpowiedniej jakości i w ilościach procentowych 

mogą przynieść wiele korzyści także i dla samych ośrodków turystycznych. 

Reasumując, podjęta przez autorów próba analizy ekologicznych rozwiązań 

transportowych w obiektach turystycznych Polski i Unii Europejskiej stanowi 

interesujący problem badawczy w aspekcie rozwoju ekologii i ekoturystyki. Na-

tomiast poprawność zaproponowanych założeń przez autorów z pewnością 

w przeciągu kliku lat zweryfikuje rynek usług transportowych, co pozwoli na 

dalszą ocenę możliwości zastosowania biopaliw w obiektach turystycznych Pol-

ski i Unii Europejskiej. 
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Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe  
w powiecie bieszczadzkim oraz ich wpływ 

na rozwój turystyki w tym regionie 

Wprowadzenie 

otrzeba rozrywki należy do podstawowych potrzeb współczesnego czło-

wieka. Wiąże się z naturalną skłonnością człowieka do oderwania się od 

spraw codziennych bądź do urozmaicenia życia. Forma i miejsce zaspokajania 

tej potrzeby zależy od szeregu czynników, w tym przede wszystkim od preferen-

cji osobistych, zainteresowań, wieku, stanu rodzinnego, sytuacji materialnej itd. 

Jednym ze sposobów zaspokajania potrzeby rozrywki jest turystyka. 

Dzięki uprawianiu turystyki organizm podtrzymuje sprawność fizyczną, 

jakże ważną w dzisiejszych czasach, a przy okazji ułatwia utrzymanie aktywno-

ści intelektualnej. Organizm człowieka staje się bardziej odporny na trudności 

codziennego życia oraz jest bardziej zahartowany
1
. 

Zły program  imprezy powoduje niezadowolenie i co za tym idzie, dyskomfort 

turysty. Zatem nie wypoczywa on należycie i nie regeneruje swych sił fizycznych 

oraz psychicznych. Program imprezy turystycznej powinien być bogaty i rozbudo-

wany, dlatego że zbyt ubogi może wywołać niezadowolenie, uczucie niedosytu, 

pewnej straty. Powierzchowność zwiedzania, złe dopasowanie programu do grupy, 

wywołuje uczucie pewnego braku, który przekłada się na obraz całej imprezy. Zja-

wisko turystyki masowej powoduje przeludnienie miejscowości turystycznych, 

                                                
1 P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2006, s. 71–72. 
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przekroczenie pojemności i chłonności turystycznej regionów sprawia uczucie dys-

komfortu i prowadzi do zmęczenia, znużenia i zniechęcenia
2
. 

 

1. Cel i metody badań 

Celem pracy jest opisanie wybranych imprez kulturalno-rozrywkowych 

odbywających się na terenie powiatu bieszczadzkiego, ocena atrakcyjności tury-

stycznej tych imprez, oraz ocena ich wpływu na rozwój turystyki w powiecie 

w opinii turystów odwiedzających imprezy.  

Przedmiotem badań są wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe odbywa-

jące się w powiecie bieszczadzkim. 

Na podstawie sformułowanego wcześniej celu głównego została wysunięta 

hipoteza główna: 

1. Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe mają duży wpływ na rozwój tu-

rystyki w powiecie bieszczadzkim. 

Wskaźnikiem tego wpływu były odpowiedzi badanych respondentów. 

2. Metody badań i materiał badawczy 

W niniejszej pracy wykorzystano metodę anonimowej ankiety, w której 

znalazły się proponowane odpowiedzi. Zostały one wybrane, tak aby jak najdo-

kładniej określić cel badań. Często respondenci mieli problem z konkretnym 

określeniem odpowiedzi, dlatego też w kilku pytaniach znalazło się puste miej-

sce na odpowiedź. Niniejsza ankieta składa się z 11 pytań oraz metryczki. Bada-

nia przeprowadzono na grupie 100 turystów w miejscowościach, w których od-

bywały się imprezy kulturalno-rozrywkowe. Badania przeprowadzane były 

w czasie trwania ww. imprez. 

3. Charakterystyka obszaru badań 

Powiat bieszczadzki położony jest w województwie podkarpackim i jest on 

najbardziej wysuniętym na południowy-wschód obszarem kraju. Powiat grani-

czy od wschodu i południa z Ukrainą, będącą jednocześnie granicą Unii Euro-

pejskiej. Na południu, w rejonie szczytu Krzemieniec, na niewielkim odcinku 

                                                
2 Tamże, s. 72. 
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granicy, powiat styka się ze Słowacją i Ukrainą. Na terenie powiatu znajduje się 

najbardziej wysunięty na południe punkt Polski. Jest to szczyt Opołonek (49°00' 

szer. geogr. pn)
3
. 

Powiat tworzą trzy gminy – Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne. Powiat 

bieszczadzki zajmuje powierzchnię 1137,97 km² i pod względem wielkości zaj-

muje piąte miejsce w województwie. Położony jest na obszarze górskim, który 

to należy do wielkiego łańcucha Karpat. Jest to obszar słabo przekształcony 

przez człowieka, w dużym stopniu zachował swój pierwotny charakter
4
. Na te-

renie powiatu bieszczadzkiego całkowita chroniona powierzchnia w formie re-

zerwatów przyrody wynosi 1697 ha, są to
5
: Rezerwat Zakole, Rezerwat Śnieży-

ca Wiosenna, Rezerwat Hulskie, Rezerwat Krywe, Rezerwat Cisy, Rezerwat 

Chwaniów, Rezerwat na Opalonym, Rezerwat nad Trzciańcem, Rezerwat na 

Oratyku, Rezerwat Sine Wiry. 

Powiat bieszczadzki niewątpliwie stanowi atrakcję dla turystów nie tylko 

z województwa podkarpackiego, ale i z całej Polski. Jego wyjątkowość oraz 

nieprzeciętne walory w znaczny sposób przysłużyły się rozwojowi różnorod-

nych form turystyki.  

Ogólna liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania w powiecie biesz-

czadzkim według danych GUS z roku 2012 to 35 obiektów z 2768 miejscami 

noclegowymi
6
. 

4. Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe  

Bieszczadzki Bieg Lotników – jest imprezą narciarską ku czci tych, którzy 

w okresie międzywojennym na szybowisku w Ustjanowej uczyli się lotniczego 

abecadła, a później podczas II wojny światowej bronili polskiego nieba, poświę-

cając niejednokrotnie swoje życie.  Impreza odbywa się każdego roku w stycz-

niu, gdzie rokrocznie na starcie staje ok. 150 zawodników. Trasa do biegów nar-

ciarskich rozpoczyna się w Ustjanowej i uczestnicy mają do pokonania dystans 

20 km dla mężczyzn, 10 km dla kobiet oraz 3 km dla amatorów narciarstwa bie-

                                                
3 P. Grygiel, A. Grzesik, Społeczno-gospodarcza kondycja województwa podkarpackiego na 

tle kraju, Wydawnictwo MANA, Rzeszów 2003, s. 21. 
4 http://www.bieszczadzki.pl/files/Diagnoza_stanu_spoleczno_gospodarczego_Powiatu_Bieszcza 

-dzkiego.pdf (14.04.2013). 
5 www.ekoportal.pl/Wykaz-PAWEB/cardAttachment?fileId=11548 (19.04.2011). 
6 http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=156695&p_token=0.712419138659 

-8091 (26.04.2011). 
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gowego. Bieszczadzki Bieg Lotników ma formułę otwartą przez co mogą w nim 

uczestniczyć zarówno zawodnicy uprawiający ten sport na poziomie wyczyno-

wym jak i amatorzy narciarstwa biegowego. Startują w nim zawodnicy w gru-

pach dziecięcych, młodzieżowych, dla dorosłych oraz weteranów.  

W Krainie Wilka – to cykl imprez związanych z  wyścigami psich zaprzę-

gów, które odbywają się w Lutowiskach, Bystrem i Baszni Dolnej. Zawody są 

zaliczane do Pucharu Polski, a zawodnicy muszą pokonać prawie 120 km. Trasa 

podzielona jest na kilka etapów, a jeden z biegów jest organizowany w nocy. 

Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski – organizatorami są Biesz-

czadzki Park Narodowy i Grupa Bieszczadzka GOPR we współpracy z Urzędem 

Gminy Lutowiska oraz Kołem Przewodników Beskidzkich, Terenowych i Pilo-

tów Wycieczek przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku. W imprezie 

cyklicznie bierze udział ponad 100 osób z całego kraju. Z roku na rok Biesz-

czadzki Rajd cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród uczestni-

ków z Polski, ale i zagranicy. Celem rajdu jest przede wszystkim popularyzacja 

zimowego wypoczynku z poznaniem przyrody Karpat Wschodnich oraz popula-

ryzacja narciarstwa ski-tourowego. zapewniająca dobre warunki zwolennikom 

zimowego pobytu w górach
7
.  

Mistrzostwa Karpat w „Speedridingu „Carpathia Speedriding Cup” –  naj-

lepsi polscy zawodnicy w tej bardzo widowiskowej i ekstremalnej dyscyplinie 

walczą o tytuł Mistrza Karpat. Ponadto na zawodach jest możliwość zdobycia 

punktów, dzięki którym można uzyskać kwalifikacje do udziału w Mistrzo-

stwach Świata. Speedriding to dyscyplina zimowa, połączenie narciarstwa 

z paralotniarstwem, po osiągnięciu odpowiedniej prędkości zawodnik jest 

w stanie wykonywać niskie loty oraz księżycowe skoki.  

Droga Krzyżowa na Tarnicę (1346 m n.p.m.) – najwyższy szczyt polskich 

Bieszczadów. W Bieszczady zjeżdżają się turyści z Podkarpacia oraz z całej Pol-

ski. Niestety wydarzenie to niesie ze sobą duże zagrożenia dla bieszczadzkiej 

przyrody.  

Bieg Rzeźnika – to jedna z ciekawszych imprez sportowych w Bieszcza-

dach. Start odbywa się jak zwykle w Komańczy, w piątek po święcie Bożego 

Ciała i biegnie do Ustrzyk Górnych. Co roku 300 zespołów, mierzy się z dystan-

sem (ponad 70 km), swoimi słabościami, zmęczeniem, stromymi podejściami i 

trudnymi, technicznymi zabiegami.  

                                                
7 http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1004&Itemid=182. 

http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1004&Itemid=182
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Powojenne Targi Końskie w Lutowiskach – jest to otwarta impreza, organi-

zowana corocznie w pierwszy weekend lipca. Wydarzenie nawiązuje do czasów, 

kiedy to Lutowiska leżały prawie w centrum ówczesnego państwa polskiego. 

Targi Końskie w Lutowiskach to impreza, która cieszy się bardzo dużą popular-

nością zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i odwiedzających w sezonie 

letnim Bieszczady. Impreza rozpoczyna się paradą koni przez główną ulicę Lu-

towisk.   

Festyn Ludowy „Koszykalia” – jak sama nazwa wskazuje impreza związa-

na jest z wikliniarstwem, jednak to tylko część atrakcji, jakie czekają na tury-

stów. Festyn odbywa się w Bandrowie. 

Dzień Żubra – rozpoczyna się tradycyjnie od zawodów strzeleckich dla 

bieszczadzkich myśliwych. Odbywa się kiermasz wyrobów artystycznych i rę-

kodzieła, konkursy dla publiczności i koncerty, ale przede wszystkim wiele ak-

centów edukacyjnych na temat żubrów oraz ochrony przyrody w Bieszczadach. 

Impreza odbywa się w Lutowiskach.  

Święto Chleba – od ziarenka do bochenka – wypiek tradycyjnego chleba 

karpackiego w Dźwiniaczu Dolnym – na imprezie istnieje możliwość degustacji 

dobrego chleba wypiekanego w piecu chlebowym na świeżym powietrzu, 

w tradycyjny sposób na liściu chrzanu i kapusty, podawanego z masłem, smal-

cem i ogórkiem. W trakcie święta prezentowane są wyroby regionalne (ręko-

dzielnicze, rzemieślnicze) bieszczadzkich artystów, które można zakupić. Na 

imprezę co roku przybywa kilka tysięcy osób, w tym turystów. 

5. Wybrane wyniki badań 

Badania przeprowadzone były w miejscowościach, w których odbywają się 

opisane imprezy kulturalno-rozrywkowe tj. Komańcza, Lutowiska, Ustrzyki 

Dolne oraz Wołosate w 2013 roku. Wyniki badań dokładnie ukazują wpływ im-

prez na rozwój powiatu bieszczadzkiego, a w szczególności miejscowości, 

w których one się odbywają. Badania opierały się na przebadaniu turystów 

z wymienionych miejscowości, w każdej po 25 kwestionariuszy. W wyniku 

przeprowadzonych badań ankietę wypełniło 100 osób, w tym 32 kobiety oraz 68 

mężczyzn w różnym wieku.  
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Rysunek 1. Motywy przyjazdów do powiatu bieszczadzkiego 

Źródło: badania własne. 

 

Przeważający motyw rekreacyjno-sportowy spowodowany jest tym, iż ba-

dania były prowadzone w czasie trwania imprez rekreacyjnych i sportowych, 

przyczynia się też do tego górski teren umożliwiający uprawianie form sporto-

wo-rekreacyjnych (rys. 1). 

 

 
 

Rysunek 2. Wpływ imprez kulturalno-rozrywkowych na termin przyjazdów do powiatu 
bieszczadzkiego 

Źródło: badania własne. 
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Z rysunku 2 wynika, że większość turystów przybywających do powiatu 

bieszczadzkiego bierze pod uwagę termin organizowania imprez. Trzeba jednak 

zwrócić uwagę, że duża część badanych, to osoby przybywające z okolicznych 

miejscowości lub uczestnicy biorący czynny udział w tych wydarzeniach. 

 

 
Rysunek 3. Atrakcyjność turystyczna imprez na terenie powiatu bieszczadzkiego 

Źródło: badania własne. 

 

Znaczna część badanych (64%) wskazała na odpowiedź bardzo dobrą  

i dobrą (30%), co oznacza, że zdecydowana większość badanych jest usatysfak-

cjonowana poziomem imprez. 

 

Rysunek 4. Ocena promocji i reklamy 

Źródło: badania własne. 

1. Bardzo dobra 64% 

2. Dobra 30% 

3. Przeciętna 5% 
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Jak widać na rysunku 4, tylko 20% ankietowanych uważa, że reklama 

i promocja jest na dobrym poziomie. Wyniki badań pokazują, że pod tym wzglę-

dem jest jeszcze dużo do zrobienia.  Przyczyną tego stanu rzeczy może być ba-

riera finansowa lub zbyt małe nakłady na promocje i reklamę. Jak donosi raport 

rozwoju lokalnego powiatu bieszczadzkiego na lata 2007–2013, konieczne bę-

dzie przygotowanie nowych prognoz finansowych opartych o bardziej agresyw-

ny plan inwestycyjny, w przypadku skutecznego pozyskiwania funduszy 

ZPORR, co będzie wymagało zaangażowania znacznie większych środków niż 

zarezerwowany na ten cel kapitał własny, m.in. w związku z koniecznością fi-

nansowania inwestycji w okresie przez pozyskaniem dotacji
8
. 

 
Rysunek 5. Wpływ imprez kulturalno-rozrywkowych na rozwój zagospodarowania 

turystycznego 

Źródło: badania własne. 

 

 Rysunek 5 wskazuje, że imprezy mają bardzo duży wpływa na rozwój 

zagospodarowania turystycznego powiatu bieszczadzkiego (89%), zaś tylko 11% 

wskazało, iż wpływ ten jest niewielki. 

 

 

 

 

                                                
8 Stan i rozwój lokalny powiatu bieszczadzkiego na lata 2007–2013, WUP, Rzeszów 2014. 
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Wnioski 

1. Bogaty dorobek kulturowy, niecodzienna mało zanieczyszczona jeszcze przy-

roda oraz mnogość imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych powodu-

ją, że powiat bieszczadzki staje się coraz bardziej atrakcyjny dla turystów. 

2. Głównym motywem przyjazdów do powiatu bieszczadzkiego jest upra-

wianie form sportowo-rekreacyjnych.  

3. Badania wskazują, że większość turystów przybywających do powiatu 

bieszczadzkiego bierze pod uwagę termin organizowania imprez kultural-

no-rozrywkowych.  

4. Czynnikiem podstawowym, świadczącym o atrakcyjności imprez kultural-

no-rozrywkowych są wyjątkowe walory przyrodnicze tych terenów. 

5. Imprezy organizowane na terenie powiatu bieszczadzkiego mają duży 

wpływ na rozwój zagospodarowania turystycznego w tym regionie. 

6. Turyści uczestniczący w imprezach to często mieszkańcy okolicznych 

miejscowości.  

7. Barierą w rozwoju imprez kulturalno-rozrywkowych jest brak odpowied-

niej promocji i reklamy oraz słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna. 

8. Imprezy kulturalno-rozrywkowe w dużym stopniu wpływają na rozwój tu-

rystyki w powiecie bieszczadzkim. 
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A selection of cultural events in the district Bieszczady and their impact  

on the development of tourism in the region 

 

Summary 

Bieszczady County has long attracted crowds of tourists, not only due to the out-

standing tourist attractions, but also a rich calendar of cultural and entertainment events, 

which contributes to the attractiveness of the region, and strengthens the position of the 

area against the province and the country. This work will bring the influence of selected 

cultural events - entertainment for the development of tourism in the district Bieszczady. 

The work outs are not only popular events recognizable in Poland, but less known.  

A multitude of events organized for the threnody district attracts tourists not only 

in summer but also in winter. The varied terrain and high altitude relative allows you to 

organize a number of sporting events and leisure activities, so that each participant has 

something for everyone ranging from amateur to professional. The rich historical past 

and preserved cultural traditions enabled the opening of ancient events which today have 

proven very popular. Thanks to the work we know some aspects affecting the develop-

ment of cultural and entertainment events, on the basis of accommodation, catering and 

tourist management.  

Translated by: Jarosław Herbert 
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Pola golfowe jako produkt turystyczny i ich znaczenie dla strategii 
rozwoju regionu na przykładzie Pomorza Zachodniego 

 

Wprowadzenie 

a współczesnym rynku turystycznym obserwuje się wzrost zainteresowa-

nia turystyką na poziomie regionalnym. Jest to spowodowane z jednej 

strony postrzeganiem turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego, a drugiej – 

wzrostem zainteresowania turystów regionalnym dziedzictwem.  Przyrodnicze, 

kulturowe oraz historyczne dziedzictwo regionu stanowi podstawę kreowania 

atrakcyjnego oraz konkurencyjnego regionalnego produktu turystycznego. Pro-

dukt turystyczny nabiera coraz większego znaczenia jako instrument działań 

marketingowych w świetle rosnącej konkurencji na rynku turystycznym. Sukces 

rynkowy mogą odnieść tylko te regiony, które zaoferują atrakcyjny produkt tury-

styczny.  

Pomorze Zachodnie charakteryzuje się wieloma cennymi walorami przy-

rodniczymi i kulturowymi, co czyni je regionem atrakcyjnym dla mieszkańców 

i turystów. Wyrazem nowoczesności w wielu krajach świata jest powrót do natu-

ry i zdrowego wypoczynku w plenerze. Te tendencje w przypadku Pomorza Za-

chodniego, dzięki cennym walorom przyrodniczym, mogą zostać zrealizowane 

poprzez turystykę kwalifikowaną, w tym turystykę golfową. Na terenie regionu 

istnieją pola golfowe, które dzięki swoim niezwykłym walorom oraz europej-

skiemu standardowi, przyciągają miłośników tego sportu z całego świata. 

W niniejszym artykule przedstawiona została istota i znaczenie regionalnego 

produktu turystycznego oraz jego miejsca w regionalnej strategii rozwój Pomorza 

N 
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Zachodniego, a także, w ramach studium przypadku, przedstawiono znaczenie pól 

golfowych jako produktu turystycznego Pomorza Zachodniego.  

W pierwszej części rozważań skupiono się przede wszystkim na charakte-

rystyce atrakcyjności produktu turystycznego pod kątem teoretycznym. 

W drugiej części skoncentrowano się na przedstawieniu obiektów golfo-

wych o najwyższym standardzie, które zostały zakwalifikowane do produktów 

turystycznych Pomorza Zachodniego. 

1. Atrakcyjność produktu turystycznego 

Produkt turystyczny jest podstawowym elementem działalności marketin-

gowej na współczesnym rynku. Jest nim wszystko to, co turyści kupują oddziel-

nie (np. transport lub zakwaterowanie) lub w formie pewnego zestawu (pakietu) 

usług, a także kompozycja tego, co turyści robią, oraz walorów urządzeń i usług, 

z których w tym celu korzystają. Z punktu widzenia turysty produkt turystyczny 

obejmuje całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia domu do 

chwili powrotu
1
. 

W ujęciu Ph. Kotlera produkt jest definiowany jako cokolwiek, co może 

znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, 

zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę
2
. 

W literaturze występuje pewna uproszczona klasyfikacja produktu tury-

stycznego, której podstawą są charakterystyczne elementy poszczególnych pro-

duktów. Wyróżnione są w nim: 

– produkt turystyczny – rzecz, 

– produkt turystyczny – usługa, 

– produkt turystyczny – wydarzenie, 

– produkt turystyczny – impreza, 

– produkt turystyczny – szlak, 

– produkt turystyczny – obszar
3
. 

Produkty turystyczne mogą mieć wymiar lokalny, regionalny, jak i krajowy. 

Dużą rolę w kreowaniu właściwego wizerunku i marki produktów turystycznych 

                                                
1 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawa-

nie świata. Podręcznik, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 15. 
2 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie  kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 

1994, s. 400. 
3 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2005, s. 73. 
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przypisuje się działaniom promocyjnym. Od ich zasięgu, doboru odpowiednich 

instrumentów oraz przeznaczaniu odpowiednich nakładów finansowych w du-

żym stopniu zależy zakres oddziaływania produktu. 

Obszar jest szczególnym zdeterminowanym geograficznie produktem tury-

stycznym, definiowanym jako zbiór wybranych elementów potencjału tury-

stycznego danego obszaru, które połączone są pewną nadrzędną ideą, decydują-

cą o jego atrakcyjności, oryginalności oraz odrębności. Produkt turystyczny ob-

szar składa się z wielu różnorodnych elementów, do których należą: 

– dziedzictwo (przyroda, kultura, historia), 

– infrastruktura (baza noclegowa, gastronomiczna, paraturystyczna), 

– wartość dodana (idea, nazwa, wizerunek, stereotypy), 

– organizacja i zarządzanie (wszelkie struktury i działania pozwalające 

funkcjonować powyższym elementom jako produkt turystyczny)
4
. 

Zainteresowanie produktem turystycznym, konkretnym obszarem może być 

uzależnione od jego atrakcyjności turystycznej, jak również sposobu i siły przy-

ciągania turystów.  

Przez pojęcie atrakcyjność turystyczna można rozumieć właściwość obsza-

ru lub miejscowości, która wynika z zespołu cech przyrodniczych czy pozaprzy-

rodniczych, wzbudzających zainteresowanie i przyciągających turystów. Pojęcie 

to jest zbiorem elementów, takich jak: walory turystyczne, zagospodarowanie 

turystyczne i dostępność komunikacyjna, które to stanowią podstawę rozwoju 

wszelkiej aktywności turystycznej oraz zaspokajania potrzeb turystycznych. 

Atrakcyjność turystyczna może być postrzegana według znaczenia: 

– uniwersalnego – gdy cechy przyrodnicze, kulturowe oraz wyposażenie 

obszaru i w infrastrukturę turystyczną są atrakcyjne dla ogółu turystów, 

– względnego – gdy atrakcyjność obszaru rozpatrywana jest przez pryzmat 

określonych form turystyki (np. żeglarskiej, rowerowej, narciarskiej). 

Atrakcyjny produkt turystyczny w kontekście obszaru to taki, który posiada 

m.in. walory turystyczne, jest odpowiednie zagospodarowany turystycznie oraz 

cechuje się konkretną dostępnością komunikacyjną
5
. 

 

                                                
4 K. Orfin, M. Zdanowski, Wpływ funduszy unijnych na atrakcyjność produktu turystycznego 

na przykładzie projektu „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą na rzece Redzie, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gry-
ficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie”, Zeszyty Naukowe nr 682, „Ekonomiczne Problemy Usług” 
nr 76, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s 144. 

5 Ibidem, s. 145–146. 
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2. Golf na Pomorzu Zachodnim 

Położone w północno-zachodniej części Polski i graniczące z Niemcami, 

a przez Bałtyk ze Szwecją i Danią Pomorze Zachodnie, należy do najpiękniej-

szych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju. 

Niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju turystyki specjalistycznej na ana-

lizowanym obszarze, oprócz położenia geograficznego, mają walory naturalne, 

dzięki którym największy potencjał i szanse rozwoju mają takie dyscypliny jak: 

turystyka sportowa, myślistwo oraz wędkarstwo, turystyka konna, a także golf. 

Golf przeżywa obecnie dynamiczny rozwój, szczególnie w krajach Europy 

Zachodniej, gdzie obserwuje się wzrost popularności golfa w dwóch kierunkach: 

jako dyscypliny sportu i produktu turystycznego. W Polsce golf nie jest tak po-

pularny jak w Europie Zachodniej, jednakże z roku na rok odnotowuje się coraz 

większe zainteresowanie tą dyscypliną.  

W województwie zachodniopomorskim od kilku lat konsekwentnie buduje 

się pozycje pól golfowych i golfa poprzez promowanie go w kraju i za granicą 

we współpracy z klubami, pod wspólną marką „Golf na Pomorzu Zachodnim”. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego istnieją obecnie trzy       

18-dołkowe pola golfowe o najwyższym standardzie: Binowo Park Golf Club 

w Binowie, Amber Baltic Golf Club w Kołczewie oraz Modry Las Golf Club 

w Choszcznie. Dodatkowo możliwość gry w golfa wspierana jest przez pola do 

mini golfa, które znajdują się w Kołobrzegu, Binowie, Międzyzdrojach, Rewalu, 

Niechorzu, Łukęcinie, Kołbaskowie oraz w Połczynie Zdroju. 

Amber Baltic Golf Club w Kołczewie był jednym z prekursorów golfa 

w Polsce i obok First Warsaw Golf & Country Club w Rajszewie należy do naj-

starszych pól golfowych w kraju. Znajduje się na Wyspie Wolin, w sąsiedztwie 

Morza Bałtyckiego, na obrzeżu Wolińskiego Parku Narodowego. Jest to kom-

pleks golfowy o najwyższym standardzie, zajmuje powierzchnię 66 hektarów. 

Na terenie kompleksu znajduje się: 

– 18-dołkowe pole klasy mistrzowskiej „Amber” o długości 5831 metrów, 

– 9-dołkowe pole golfowe „Baltic”o długości 1307 metrów, 

– driving range – pole treningowe, 

– Chipping Area,  

– Pitching Area,  

– dwa Putting Greens. 
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Na terenie 27-dołkowego kompleksu golfowego organizowane są liczne 

turnieje golfowe oraz imprezy rekreacyjne na bazie golfa, m.in.: 

– Otwarte Mistrzostwa Polski (organizowane dwukrotnie), 

– Otwarte Mistrzostwa Polski Amatorów (organizowane czterokrotnie), 

– Otwarte Mistrzostwa Polski Juniorów, 

– Mistrzostwa Polski Zawodowców, 

– Drużynowe Mistrzostwa Polski Zawodowców, 

– EDS Trophy '98 - oficjalna, specjalna impreza Ladies European Tour, 

– Vienna International VII Puchar Zjednoczonej Europy, 

– Turniej Paktu Przyjaźni Niemiecko Polskiej, 

– Turniej Eliminacyjny „World Golfers Championship Poland” i wiele 

innych. 

Golf Amber Baltic sp. z o.o. z siedzibą w Kołczewie, będąca właścicielem 

kompleksu golfowego jest członkiem Zachodniopomorskiej Regionalnej Orga-

nizacji Turystycznej. W 2011 roku uczestniczyła w targach turystycznych 

w Skandynawii i Niemczech w ramach promocji produktu turystycznego woje-

wództwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo prowadzi działania niekomercyj-

nie służące propagowaniu zdrowego stylu życia m.in. poprzez udostępnianie 

pola golfowego i trenera na wizyty dzieci i młodzieży z „zielonych szkół”. 

Zestawienie porównawcze sprzedaży biletów wstępu na pole golfowe  

w latach 2010–2012 

Rodzaj biletu/rok 2010 2011 2012 

18-dołkowe pole golfowe 3917 4890 4108 

9-dołkowe pole golfowe   590   697   788 

turniejowe 1602 1679 1998 

Razem  6109 7266 6894 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań zarządu z działalności spółki za 

lata 2010–2012. 

Binowo Park Golf Club w Binowie powstał w 1999 roku na skraju Puszczy 

Bukowej pod Szczecinem, pośród błękitnych oczek wodnych i malowniczych 

pagórków, obecnie zajmuje obszar 87 hektarów. Projekt pola opracowany jest na 

bazie pięknego, naturalnego terenu Szczecińskiego Parku Krajobrazowego 

Puszczy Bukowej z licznymi oczkami wodnymi, co podnosi jego atrakcyjność 

i poziom trudności. W skład kompleksu wchodzą: 

– 18-dołkowe pole mistrzowskie o długości 6013 metrów, 
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– 9-dołkowe pole treningowe o długości 1380 metrów, 

– driving range i putting green – pola treningowe, 

– budynek klubowy z restauracją, salą konferencyjną oraz salą kominkową, 

– namiot bankietowy. 

Binowo Park Golf Club organizuje liczne imprezy turystyczne zarówno dla 

osób, które chciałyby nauczyć się grać w golfa, jak i dla tych, którzy osiągnęli 

już wysoki poziom sportowy i chcą doskonalić swoje umiejętności: 

– weekend z golfem all-inclusive, 

– tydzień z golfem all-inclusive dla graczy początkujących, 

– obozy golfowe dla dzieci i młodzieży, 

– turnieje firmowe na 18-dołkowym polu klasy mistrzowskiej dla zaproszo-

nych, zaawansowanych golfistów. 

Najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi na polu golfowym są tur-

nieje golfowe, w ostatnich latach Binowo Park Golf Club było organizatorem: 

– World Golfers Poland Championship, 

– Szczecin Open 2011 promujący nie tylko samo pole golfowe, ale również 

region szczeciński w kraju i zagranicą, 

– Turniej o Puchar Prezesa Banku Handlowego SA w Warszawie, 

– Mistrzostwa Polski Par, 

– EU Presidency Golf Cup 2012. 

Modry Las Golf Club to wyjątkowo piękny kompleks golfowy zaprojekto-

wany przez jednego z najznakomitszych golfistów świata – Garego Playera, 

zaliczany do 100 najlepszych pól golfowych w Europie. Zlokalizowany jest w 

pobliżu Choszczna, nad jeziorem Raduń.  

Pole golfowe zostało oficjalnie otwarte w lipcu 2009 roku i jest pierwszym 

z etapów realizacji planowanego kompleksu Modry Las Golf Resort, który bę-

dzie obejmował także 150 rezydencji willowych. 

Modry Las Golf Club został dwukrotnie (2009 i 2011 rok) wybrany jednym 

ze stu najlepszych europejskich pól golfowych przez brytyjski magazyn Golf 

Word oraz zakwalifikowany przez amerykański magazyn Golf Inc, do wąskiej 

grupy finalistów sześciu najlepszych pól golfowych z całego świata (Deve-

lopment of the Year). 

W sondażu przeprowadzonym przez zachodniopomorski portal golfowy 

golfmedia.pl został wybrany Najbardziej Lubianym Polem Golfowym w Polsce 

w 2010 roku oraz zdobył drugie miejsce w trzech innych kategoriach: Najlepsze 
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Pole Golfowe, Najbardziej Wymagające Pole Golfowe i Najlepiej Utrzymane 

Pole Golfowe. 

Na terenie kompleksu znajduje się: 

– 18-dołkowe pole mistrzowskie o długości 6649 metrów, 

– driving range, 

– putting i chipping Green. 

W ramach promocji pola golfowego Modry Las na rynkach zagranicznych, 

w tym głównie niemieckim i skandynawskim członkowie zarządu spółki biorą 

udział w imprezach targowych i promocyjnych organizowanych m.in. w Oslo, 

Kopenhadze, Hamburgu i Pradze. 

Na terenie kompleksu golfowego organizowane są liczne turnieje golfowe 

m.in.: 

– Mistrzostwa Polski Match Play, 

– Mistrzostwa Modry Las Golf Club, 

– KETTLER Open, 

– Turniej Flagi Narodowej, 

– Mistrzostwa Polski Lekarzy, 

– Ladies Golf Tour, 

– Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski, 

– Turniej Święta Niepodległości. 

Rozwój i promocja turystyki golfowej w województwie zachodniopomor-

skim jest przykładem działań na rzecz tworzenia markowego produktu tury-

stycznego, wykorzystującego walory przyrodnicze oraz ościenne położenie. 

3. Pola golfowe jako element strategii rozwoju regionu 

Planowanie rozwoju gospodarki turystycznej w regionie stanowi podsta-

wowy warunek efektywnego wdrażania funkcji turystycznych oraz czerpania 

z nich korzyści ekonomiczno-społecznych. 

Aktualnie na rynku turystycznym kluczowe znaczenie mają zintegrowane 

produkty turystyczne dostosowane do potrzeb turystów. Im większa oryginal-

ność i unikatowość kompozycji produktowych, tym większe zainteresowanie 

ofertą turystów. Duże znaczenie ma również komplementarność, która umożli-

wia realizowanie kilku potrzeb w tym samym czasie. 

W „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim 

do 2015 roku” istotną rolę przypisano kwestiom budowy silnych, zintegrowa-
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nych produktów turystycznych, w tym zarówno ich kreacji, jak i efektywnego 

wdrażania. Regionalny produkt turystyczny powinien odpowiadać na konkretne 

zapotrzebowanie turystów, konkretną ofertą rynkową i może powstać dopiero 

w oparciu o badania rynkowe i należyte poznanie preferencji turystów.  

Konsekwencją przeprowadzenia analizy potencjału turystycznego dla po-

trzeb strategii rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim było 

stworzenie obszarów produktowych charakteryzujących się  największymi moż-

liwościami rozwojowymi. Wśród nich wyodrębniono między innymi golf jako 

obszar z największą perspektywą rozwoju gamy produktowej. Rozwój tury-

stycznej gamy produktowej w tym obszarze ma opierać się na stworzeniu zróż-

nicowanej cenowo sieci pól golfowych, stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno 

dla amatorów, jak i profesjonalnych graczy. 
Tabela 1 

Wyciąg z propozycji Programów Wykonawczych Strategii projektowanych do rozpo-

częcia realizacji w I etapie wdrażania w okresie 2007 – 2010 

Nazwa programu 
Wiodący charakter zadań 

 i projektów 
Priorytety 

Grupa I Programy Horyzontalne 

„Zachodniopomorskie, golf dla każdego” 
Program rozwoju  i promocji sieci ko-
munalnych pól golfowych 

– nowe produkty i oferty 
– infrastruktura 
– promocja, marketing 

PRIORYTET I i III 
Pośrednio: Priorytet IV 

Źródło: opracowanie własne.  

Golf jako forma turystyki specjalistycznej został zaliczony w strategii roz-

woju turystyki w województwie do jednego z najbardziej przyszłościowych. 

Obszarem predysponowanym do wdrożenia tego markowego produktu tury-

stycznego jest cały region wraz z okolicami istniejących pól golfowych w Bino-

wie, Kołczewie i Choszcznie oraz okolicami planowanych komunalnych pól 

golfowych w Kołbaskowie i Postominie. Ponadto województwo zachodniopo-

morskie realizuje misję popularyzacji tego sportu w Polsce, celem zmiany wize-

runku golfa jako gry elitarnej i niedostępnej dla każdego. Bazą turystyczną roz-

wijającą się dzięki promocji tej dyscypliny wśród szerokiego kręgu odbiorców 

są przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty oraz luksusowe 

hotele odpowiadające turyście biznesowemu. 

Czynnikami warunkującymi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dla roz-

woju golfa jako produktu turystycznego jest: 

– rozwój sieci komunalnych pól golfowych; 



 

 

 

 

 

 

297 Monika Śpiewak-Szyjka, Małgorzata Blaszke: „Pola golfowe jako… 

 

– rozwój bazy noclegowej o odpowiednim standardzie na obszarach otacza-

jących pola golfowe; 

– wprowadzenie kompleksowej oferty dla turystów odwiedzających region 

w celach wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz zdrowotnych; 

– wykreowanie mody na golfa, w tym m.in. poprzez wprowadzenie zachęt 

w celu popularyzacji sportu
6
. 

W ramach realizacji strategii rozwoju turystyki promowano tą dyscyplinę 

między innymi na międzynarodowych targach promocyjnych golfa zorganizo-

wanych w 2012 roku w: 

– Danish Golf Show w Kopenhadze,  

– Hanse Golf w Hamburgu oraz  

– Rhein Golf w Koloni. 

Źródłem finansowania programu rozwoju i promocji sieci komunalnych pól 

golfowych w województwie zachodniopomorskim jest Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś 5. Turystyka, kultura 

i rewitalizacja na lata 2007–2013. 

Podsumowanie 

Jednym z celów popularyzacji golfa w województwie zachodniopomorskim 

jest zmiana jego wizerunku jak gry elitarnej i niedostępnej dla każdego. Jednak-

że w kontekście oferty produktowej pojawia się problem niewystarczającej in-

formacji i promocji. Brakuje również profesjonalnych przewodników. Promocja  

i informacja powinna zostać skierowana do klienta międzynarodowego oraz 

przygotowana wielojęzycznie, należy też zwiększyć dostęp informacyjny po-

przez współpracę międzynarodową. Można zatem stwierdzić, że choć region 

charakteryzuje się wieloma cennymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, to 

brak odpowiedniej promocji i dostępu do informacji może sprawić, że atrakcyj-

ność regionu nie zostanie należycie wykorzystana. 
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tractions, accessibility, cultivated form of tourism. This article is dedicated to the im-

portance of the tourism product – golf courses for the regional development strategy on 

the example of Western. 
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Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty  
ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję  

szkodliwych substancji do atmosfery 

Wprowadzenie 

ednym z głównych wyzwań, przed którymi staje współczesny świat, jest 

zmniejszenie konsumpcji energii. Związane jest to z ograniczoną dostępno-

ścią konwencjonalnych nośników energii oraz ochroną środowiska naturalnego. 

Użytkowanie budynków w Europie pochłania 37% energii, którą mieszkańcy 

i użytkownicy spożytkowują na ich ogrzanie i wentylację, chłodzenie, przygo-

towanie ciepłej wody oraz oświetlenie
1
. W momencie wejścia do Unii Europej-

skiej budynki w Polsce charakteryzowały się najwyższą średnią zużycia energii 

grzewczej (63% budynków przekraczało średnią europejską wynoszącą 

174,3 kWh/m
2
 rok) oraz najwyższą emisją zanieczyszczeń do atmosfery

2
. 

Od tego czasu obserwujemy zmniejszenie przeciętnej energochłonności budyn-

ków, lecz dynamika tego procesu jest niewystarczająca. 

Szczególnie na obszarach, gdzie promowana jest ekoturystyka, powinny 

być intensyfikowane działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczysz-

czeń związanych z ogrzewaniem budynków. W pierwszej kolejności należy 

ograniczać energochłonność budynków poprzez stosowanie nowoczesnych ma-

teriałów budowlanych charakteryzujących się wysoką izolacyjnością termiczną. 

                                                
1 L. Perez-Lombard J., Ortiz C. Pout, A review on buildings energy consumption information. 

Energy and Buildings, 2008, vol. 40, issue 3, 394–398. 
2 A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, Heating energy consumption and 

resulting environmental impact of European apartment buildings. Energy and Buildings, 2005, 
vol. 37, 429–442. 
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Należy także stosować wysokosprawne źródła ciepła powiązane z niskotempera-

turowymi instalacjami centralnego ogrzewania. Istotny jest również rodzaj wy-

korzystywanych nośników energii, gdyż mają one wpływ na wielkość emisji 

zanieczyszczeń. Wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu mogą wpływać 

niekorzystnie na zdrowie mieszkańców
3
. 

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń obciążenia cieplnego i sezono-

wego zapotrzebowania na ciepło dla budynku mieszkalnego wykorzystanego na 

cele agroturystyczne. Samo pojęcie agroturystyka jest dość młodym terminem, 

dlatego w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele, często odbiegających od 

siebie, definicji tego słowa
4
. Celem pracy jest dokonanie kalkulacji przy wyko-

rzystaniu metody analizy i konstrukcji logicznej, jak wykorzystanie zróżnicowa-

nych nośników energii przekłada się na koszty ogrzewania analizowanego bu-

dynku oraz emisję zanieczyszczeń do środowiska.  

1. Charakterystyka analizowanego budynku 

Budynek będący podstawą przeprowadzonych kalkulacji wybudowany zo-

stał w obrębie euroregionu Beskidy i zlokalizowany jest w III strefie klimatycz-

nej
5
. Powierzchnia ogrzewana obiektu wynosi 222,5 m

2
,
 
a kubatura 600 m

3
. Ana-

lizowany budynek pełni funkcję agroturystyczną. Jest to budynek niepodpiwni-

czony, wentylowany grawitacyjnie, składający się z dwóch kondygnacji naziem-

nych. Na piętrze znajdują się cztery pokoje dla gości wyposażone w łazienki. Na 

parterze zlokalizowano kuchnię wraz z jadalnią, łazienką, pomieszczeniem go-

spodarczym oraz jednym pokojem dla gości. Przegrody zewnętrzne budynku 

wykonane zostały jako ściany warstwowe składające się z pustaka Max o grubo-

ści 29 cm oraz warstwy termoizolacyjnej wykonanej ze styropianu o grubości 

15 cm. Obliczone według metodyki zawartej w normie
6
 wartości współczynnika 

przenikania ciepła U spełniają obecne wymagania izolacyjności cieplnej, jakim 

powinny odpowiadać przegrody budynku mieszkalnego. Zestawienie otrzyma-

                                                
3 M. Kampa, E. Castanas, Human health effects of air pollution. Environmental Pollution, 

2008, vol. 151, issue 2, 362–367. 
4 K. Podawca, Agroturystyka w parkach krajobrazowych. Towarzystwo Promocji Ziemi Go-

stynińskiej. Gostynin 2004, s. 11. 
5 PN EN 12831, Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego ob-

ciążenia cieplnego. PKN 2006. 
6 PN-EN ISO 6946, Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PKN 2008. 
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nych wyników przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Porównanie obliczonych współczynników przenikania ciepła U z wymaganymi 

Przegroda 
U obliczone  
przegrody, 

W/m2K 

Umax do 2013 r. 
W/m2K 

Umax od 2014 r. 
W/m2K  

Umax od 2017 r. 
W/m2K 

Ściana zewnętrzna 0,217 0,3   0,25 0,2 

Podłoga na gruncie 0,204   0,45 0,3 0,3 

Dach 0,195 0,3 0,2   0,18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 6946 oraz Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 

z późń. zm. 

2. Obciążenie cieplne 

Dla analizowanego budynku jednorodzinnego obliczenia obciążenia ciepl-

nego przeprowadzono za pomocą programu komputerowego „Purmo OZC” 

wersja 4.0 firmy Sankom
7
. Program przeprowadza obliczenia zgodnie z metody-

ką zawartą w normie
8
. Dane meteorologiczne uwzględniane w obliczeniach 

przyjęto według stacji meteorologicznej Katowice. Do obliczeń przyjęto średni 

stopień osłonięcia oraz szczelności budynku. W obliczeniach uwzględniano 

mostki termiczne zgodnie z normą
9
. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Wyniki obliczeń obciążenia cieplnego budynku 

Wyszczególnienie 
Projektowa 

strata ciepła (W) 

Jednostkowy wskaźnik 

odniesiony do po-

wierzchni (W/m2) 

Jednostkowy wskaźnik 

odniesiony do kubatury 

(W/m2) 

Projektowa strata ciepła 

przez przenikanie, ΦT 
7755 34,85 12,92 

Projektowa wentylacyjna 

strata ciepła, ΦV 
3868 17,39 6,43 

Projektowe obciążenie 

cieplne budynku, ΦHL 
11624 52,24 19,35 

Źródło: obliczenia własne na podstawie PN EN 12831. 

                                                
7 http://pl.sankom.net/do-pobrania/programy-firmowe. 
8 PN EN 12831, Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego ob-

ciążenia cieplnego. PKN 2006. 
9 PN-EN ISO 14683, Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i war-

tości orientacyjne. PKN 2008. 
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3. Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło  

Obliczenia rocznego zapotrzebowania na ciepło Qh oraz wskaźników sezo-

nowego zapotrzebowania na ciepło EA i EV, przeprowadzono przy wykorzysta-

niu wymienionego wyżej oprogramowania. Uzyskane wyniki przedstawiono 

w tabeli 3. 

Tabela 3 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło 

Roczne 

zapotrzebowanie 

na ciepło 

Jednostkowy wskaźnik sezonowego 

zapotrzebowania na ciepło odniesiony 

do powierzchni 

Jednostkowy wskaźnik 

sezonowego zapotrzebowania 

na ciepło odniesiony do kubatury 

QHnd kWh/rok EA kWh/m2 rok EV kWh/m3 rok 

27603,00 124,10 46,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie PN-EN 13790. 

4. Analiza kosztów eksploatacyjnych 

Rzeczywista ilość energii niezbędna do ogrzewania budynku uzależniona 

jest od zastosowanej technologii centralnego ogrzewania, od rodzaju źródła cie-

pła oraz od nośnika energii. Zastosowane rozwiązania cechują się zróżnicowaną 

sprawnością, którą uwzględnia się określając zapotrzebowanie na energię koń-

cową przez budynek. Zapotrzebowanie to obliczamy ze wzoru (1)
10

: 

              

Q(K,H)= ––––––– , kWh/rok           (1) 
 

gdzie: 

QK,H – zapotrzebowanie na energię końcową przez budynek, kWh/rok; 

QH,nd  – łączne zapotrzebowanie na energię z uwzględnieniem zysków cie-

pła i sprawności ich wykorzystania, kWh/rok;  

ηH,tot – średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego bu-

dynku. 

                                                
10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obli-

czania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stano-
wiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 
(Dz.U. 2008, nr 201, poz. 1240). 

η(H,tot)
 

Q(H,nd)
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Na średnią sezonową sprawność całkowitą instalacji składa się szereg 

sprawności cząstkowych. Obliczamy ją ze wzoru (2)
11

: 

ηH,tot = ηH,g • ηH,s • ηH,d • ηH,e                         (2) 

gdzie: 

ηH,g – średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii 

dostarczanej do granicy bilansowej budynku,  

ηH,s – średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach po-

jemnościowych systemu grzewczego budynku, -; 

ηH,d – średnia sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła w obrębie 

budynku, -; 

ηH,e – średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 

w budynku, -. 

Szacunkową wartość powyższych sprawności można określić na podstawie 

rozporządzenia
12

. Przyjmują one zróżnicowane wartości w zależności od za-

awansowania technologicznego systemu instalacji sanitarnych w budynku. Dla 

przykładu sprawność wytwarzania ciepła ηH,g dla kotłów węglowych wyprodu-

kowanych w latach 1980–2000 zaleca się przyjmować w granicach 0,65–0,75, 

produkowanych po 2000 roku wynosi 0,82, a dla kotła gazowego kondensacyj-

nego może przyjmować wartość 1,0. Średnią całkowitą sprawność systemu 

grzewczego dla wybranych rozwiązań centralnego ogrzewania oraz zapotrzebo-

wanie na energię końcową zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

Wartości opałowe najpopularniejszych nośników energii cieplnej 

Rodzaj źródła ciepła 

Średnią sezonowa 

 sprawność całkowita 

ηH,tot [-] 

Zapotrzebowanie na 

energię końcową 

przez budynek  

QK,H [kWh/rok) 

Kotły węglowe wyprodukowane po 2000 roku 0,72 38 452 

Kotły gazowe kondensacyjne 0,85 32 505 

Kotły na paliwo gazowe lub płynne z otwartą 
komorą spalania  

0,75 36 663 

Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub 
płynne z zamkniętą komorą spalania  

0,80 34 649 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Dz.U. 2008, nr 201, poz. 1240. 

                                                
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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Znając zapotrzebowanie budynku na energię końcową można określić ilość 

nośnika ciepła, niezbędną do wytworzenia wymaganej ilości energii dla budyn-

ku. W tym celu musimy znać wartości opałowe poszczególnych paliw, które 

zestawiono w tabeli 5. 

Tabela 5 

 Wartości opałowe najpopularniejszych nośników energii cieplnej 

Nośnik ciepła Wartość opałowa 

Gaz ziemny wysokometanowy typu E 39,5 MJ/m3 

Olej grzewczy Ekoterm Plus 36,6 MJ/dm3 

Węgiel kamienny (Ekogroszek) 26,0 MJ/kg 

Węgiel brunatny 8,0 MJ/kg 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych www.kwbbelchatow.pgegiek.pl; 

www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla; www.e-petrol.pl; www.pgnig.pl. 

Dzieląc zapotrzebowanie na energię końcową przez wartość opałową paliwa 

możemy oszacować wielkość zużycia poszczególnych nośników energii (tab. 6). 

Tabela 6 

 Szacunkowe zużycie nośników energii do ogrzania analizowanego  

budynku w sezonie grzewczym 

Rodzaj źródła ciepła 
Nośnik  

ciepła 

Zużycie  

nośnika 

Kotły węglowe wyprodukowane po 2000 roku 
ekogroszek, kg 5324,1 

węg. brun., kg 17 303,4 

Kotły gazowe kondensacyjne gaz ziemny, dm3 2962,5 

Kotły na paliwo gazowe lub płynne z otwartą komorą spalania  

i dwuwarstwową regulacją procesu spalania 

olej opałowy, dm3 3606,2 

gaz ziemny, m3 3341,5 

Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub płynne  

z zamkniętą komorą spalania  

i palnikiem modulowanym 

olej opałowy, dm3 3408,1 

gaz ziemny, m3 3157,9 

Źródło: obliczenia własne. 

Aby oszacować koszty eksploatacyjne związane z zakupem nośników 

energii, niezbędna jest znajomość kosztów ich zakupu. Koszty zakupu wybra-

nych surowców energetycznych przedstawiono w tabeli 7. Znając zużycie no-

śników energii dla analizowanych przypadków oraz ich koszt jednostkowy mo-

żemy oszacować sumaryczne koszty, jakie trzeba ponieść na ogrzanie analizo-

wanego budynku. 
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Tabela 7 

 Koszt zakupu surowców energetycznych 

Surowiec Cena brutto Opis 

Węgiel kamienny (ekogroszek) 715,86 zł/t granulacja 8–31,5 mm 

Węgiel brunatny 140,65 zł/t 
węgiel brunatny – sortowany 
granulacja 40–300 mm 

Olej opałowy Ekoterm Plus 3,75 zł/dm3 olej napędowy grzewczy 

Gaz ziemny typu E 2,16 zł/dm3 
cena zawiera opłatę stałą i zmienną, przy 
obliczeniach uwzględniono opłaty i stawki 

abonamentowe (518,4 zł/rok; Taryfa W-3.6) 

Źródło: jak w tabeli 5. 

Koszty te przedstawiono na rysunku 1. Z rysunku 1 wynika, że najtańszą 

opcją jest wykorzystanie kotła węglowego i spalanie węgla brunatnego, oszczęd-

ność w porównaniu z zastosowaniem węgla kamiennego sięga ok. 1400 zł rocznie. 

Ekonomicznie nieopłacalne są instalacje grzewcze wykorzystujące olej opałowy. 

Koszt ogrzewania zaprojektowanego budynku jest w ich przypadku ponad dwu-

krotnie droższy niż w sytuacji wykorzystywania gazowego kotła kondensacyj-

nego. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia najbardziej opłacalnym nośni-

kiem ciepła wciąż pozostaje węgiel brunatny i kamienny.  

 
Rysunek 1. Porównanie sezonowych kosztów zakupu nośników energii niezbędnych do    

ogrzania analizowanego budynku  

Źródło: opracowanie własne. 
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Dla analizowanych przypadków dokonano również porównania kosztów 

jednostkowych wytworzenia 1 kWh ciepła wymaganego do ogrzania budynku. 

Stosowne porównanie prezentuje rys. 2. 

 
Rysunek 2. Porównanie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych instalacji grzewczych 

Źródło: opracowanie własne. 

5. Analiza emisji zanieczyszczeń 

Mając na uwadze rosnące wymogi ochrony środowiska, wprowadzane za-

kazy palenia węglem (Kraków), podjęto próbę analizy ilościowej emisji w przy-

padku poszczególnych źródeł ciepła w funkcji rodzaju instalacji. Niezbędne in-

formacje uzyskano z materiałów Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządza-

nia Emisjami oraz danych podawanych przez producentów poszczególnych su-

rowców. Zebrane informacje prezentuje tabela 8. 
Tabela 8 

 Wielkość emisji związków szkodliwych powstających podczas spalania jednostki 

 surowca energetycznego 

Zanieczyszczenie 
Gaz ziemny, 

kg/106m3 
Olej opałowy, 

kg/m3 
Ekogroszek, kg/Mg 

Węgiel brunatny, 
kg/Mg 

SO2 0 1,7 10,4 13,28 

NOx 1520 2,0 2,2 2,2 

CO 300 0,57 45 45 

CO2 2 000 000 2700 1850 1850 

pył 0,5 0,34 3,8 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, KASHUE-KOBiZE, Warszawa 2011. 
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Opierając się na powyższych danych wyznaczono wielkość emisji zanie-

czyszczeń związanych z ogrzaniem analizowanego budynku w sezonie grzew-

czym (tab. 9). Analizując otrzymane wyniki, łatwo dojść do wniosku, że naj-

mniej ekologicznym nośnikiem ciepła jest węgiel brunatny. Powodem jego 

szkodliwości są duże zawartości szkodliwych związków i niska wartość opało-

wa, przez co trzeba spalać go więcej, tym samym więcej uwalnianych zostaje do 

atmosfery szkodliwych substancji. Sytuacja lepiej wygląda przy zastosowaniu 

ekogroszku, jednak najczystszym ekologicznie paliwem jest bezsprzecznie gaz 

ziemny. Zawdzięcza to zawartości metanu, a niska zawartość związków metali 

skutkuje znikomą zawartością pyłów po spalaniu. Ponadto dostawca zaświadcza, 

że gaz nie jest zanieczyszczony związkami siarki. 

Tabela 9 

 Wartość emisji zanieczyszczeń w sezonie grzewczym (kg/rok) 

Rodzaj źródła ciepła Nośnik ciepła 
Wartość emisji 

SO2, NOx, CO CO2 pył 

Kotły węglowe wyprodukowane  

po 2000 roku 

ekogroszek 55,37 11,71 239,6 9849,6 20,23 

węgiel brunatny 208,9 34,61 707,9 29 101,2 173,0 

Kotły gazowe kondensacyjne gaz ziemny 0,00 4,50 0,89 5925,1 0,001 

Kotły na paliwo gazowe lub płynne 

 z otwartą komorą spalania 

olej opałowy 6,13 7,21 2,06 9736,9 1,23 

gaz ziemny 0,00 5,08 1,00 6683,0 0,00 

Kotły niskotemperaturowe na 

paliwo gazowe lub płynne  

z zamkniętą komorą spalania 

olej opałowy 5,79 6,82 1,94 9201,9 1,16 

gaz ziemny 0,00 4,80 1,80 6315,8 0,00 

Źródło: obliczenia własne. 

Alternatywą dla gazu ziemnego mógłby być olej opałowy, w wielu aspek-

tach jest on porównywalny. Jedynie w przypadku pyłów i dwutlenku siarki jest 

on bardziej szkodliwym źródłem energii cieplnej. Olej opałowy jest jednak nie-

mal dyskwalifikowany przez znikomą opłacalność ekonomiczną. 

Podsumowanie i wnioski  

Analiza źródeł ciepła nie pozostawia wątpliwości, najtańszym surowcem 

energetycznym wciąż jest węgiel. W przypadku węgla brunatnego należy go 

poważnie rozważyć, ponieważ potencjalne oszczędności przy zakupie mogą 

przynieść więcej trudności przy eksploatacji. Obecnie stosowane piece na wę-
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giel, mimo że posiadają zasobniki, wciąż nie są w pełni bezobsługowe i ich ob-

sługa jest mniej wygodna niż kotłów na gaz ziemny czy olej opałowy. Najbar-

dziej ekologicznym surowcem jest gaz ziemny, jednak problemem jest fakt, że 

wciąż nie jest on ogólnodostępny. Należy intensyfikować działania związane 

z rozbudową sieci gazowych, szczególnie na obszarach atrakcyjnych turystycz-

nie. Najlepsze wyniki osiągnięto z połączenia gazu z nowoczesnym piecem kon-

densacyjnym. Z kolei olej opałowy ze względu na cenę nie jest opłacalnym źró-

dłem ciepła, pomimo stosunkowo niskiej szkodliwości dla środowiska.  

Przeprowadzona analiza pozwala wskazać konkretne rozwiązania, w zależ-

ności od tego, czym kierować ma się potencjalny użytkownik. Gdy będziemy 

kierować się troską o środowisko, wygodą i łatwością użytkowania, wybierzemy 

instalację ogrzewania niskotemperaturowego z kondensacyjnym kotłem gazo-

wym. Z kolei, gdy kładziemy główny nacisk na cenę, najtańszą opcją jest 

ogrzewanie węglem. Należy jednak mieć na uwadze możliwe zakazy palenia 

węglem, co spowoduje potrzebę zmian w kotłowni z wymianą pieca na czele. 

Z powyższego wynika pewna prawidłowość. Czystsze dla środowiska no-

śniki energii, jakimi są gaz i olej opałowy są droższe w zakupie od węgla bru-

natnego i kamiennego. Związane jest to z dużymi krajowymi zasobami tych 

drugich. Chcąc jednak utrzymać korzystny mikroklimat na obszarach turystycz-

nych, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego, należy rozważyć odejście od 

tradycyjnych węglowych źródeł ciepła. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć następujące 

wnioski: 

1. Najtańszym nośnikiem ciepła jest węgiel brunatny. Ze względu na jego 

szkodliwy wpływ na atmosferę oraz ograniczoną dostępność nie jest on 

optymalnym wyborem. 

2. Łatwa dostępność oraz względnie niskie koszty zakupu węgla kamienne-

go powodują, że jest to wciąż bardzo popularny nośnik energii. Jego wy-

korzystanie wiąże się jednak z wysokimi emisjami zanieczyszczeń do at-

mosfery. 

3. Wysokie koszty zakupu oleju opałowego są barierą w stosowaniu tego no-

śnika energii do ogrzewania budynków, pomimo niskich emisji zanie-

czyszczeń związanych z jego spalaniem. 

4. Wśród przyjętych do analizy najczystszym ekologicznie nośnikiem ener-

gii jest gaz ziemny. Szczególnie zaleca się stosowanie niskotemperaturo-
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wych systemów centralnego ogrzewania współpracujących z kondensa-

cyjnym kotłem gazowym. 
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Impact analysis of selected energy carrier for heating cost in agritourism 

building and issuance harmful substances to atmosphere 

Summary 

Calculations of the final energy required for the space heating of the exemplary 

single-family building located in Euroregion Beskidy are presented. Four energy carriers 

(lignite, coal, oil and gas) are taken into account for comparison. Calculations of fuel 

consumption and purchase cost are based on the fuels calorific value and the boiler 

thermal efficiency. The total amount of emissions produced during the combustion of 

studied fuels in the heating season is determined. Observed differences between studied 

energy carriers are significant. After consideration economic and environmental aspects, 

natural gas for heating buildings on attractive tourist areas is recommended. 

 

Translated by: Marcin Piątek 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOI: 10.18276/er.2015.24-29 

 

EUROPA  REGIONUM  TOM XXIV  ROK  2015 

IRENEUSZ JAŹWIŃSKI  
Uniwersytet Szczeciński 

Organizacja terytorialna państwa jako czynnik kształtujący 
ramy dla rozwoju regionalnego 

Wprowadzenie 

rocesy rozwoju odbywają się w określonych uwarunkowaniach terytorial-

nych. Za jeden z czynników oddziałujących na rozwój regionalny można 

uznać organizację terytorialną państwa. Ważnym elementem ustroju admi-

nistracji publicznej państwa jest jego podział terytorialny, określający organiza-

cję terytorialną kraju. Polityka regionalna jest prowadzona w znacznym stopniu 

wobec jednostek wyodrębnionych w ramach podziału terytorialnego. W warun-

kach polskich w oparciu o podział terytorialny funkcjonuje rządowa i samorzą-

dowa administracja publiczna. Celem pracy jest przedstawienie podstawowych 

zagadnień dotyczących istoty organizacji terytorialnej państwa z uwzględnie-

niem wybranych odniesień do problematyki rozwoju regionalnego. 

1. Wybrane zagadnienia dotyczące istoty organizacji terytorialnej państwa 

Państwo dążąc do efektywnego i sprawnego (efektywniejszego i sprawniej-

szego) wykonywania swoich funkcji dzieli własne terytorium na mniejsze jed-

nostki uwzględniając uwarunkowania ustrojowo-systemowe i kierunki prowa-

dzonej polityki publicznej, a także wiele innych czynników, które oddziałują 

z różną siłą i są zmienne w czasie. W literaturze przedmiotu zauważa się, że 

„podział regionalny nawiązuje do terytorialnego podziału pracy, który może, ale 

nie musi odpowiadać podziałowi terytorialno-administracyjnemu”
1
. 

                                                
1 W. Kosiedowski, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Gospodarka regio-

nalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 221. 
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Można zwrócić uwagę między innymi na następujące determinanty orga-

nizacji terytorialnej państwa
2
: charakter realizowanych zadań, stan i perspek-

tywy rozwoju i wzrostu gospodarki, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, 

kulturowe, geograficzne, sprawy narodowościowe, problematykę komunika-

cyjną, wyznaniową, demograficzną i obronności kraju. Istotne jest również 

respektowanie „czynnika tradycji historycznej wszędzie tam, gdzie nawiązy-

wanie do tej tradycji jest możliwe”
3
. Jednocześnie w kształtowaniu podziału 

terytorialnego państwa można wykorzystywać pozytywne i negatywne do-

świadczenia własne i innych krajów, zwłaszcza charakteryzujących się zbliżo-

nym modelem ustrojowym. 

Organizacja terytorialna państwa wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny 

i wzrost gospodarczy państwa oraz jego regionów, podregionów i jednostek 

(wspólnot) lokalnych, oddziałuje na zmiany w spójności społeczno-

ekonomicznej w układach terytorialnych, determinuje efektywność i skutecz-

ność działania administracji publicznej, tworzy terytorialne ramy rozwoju sa-

morządności oraz prowadzenia polityki regionalnej i lokalnej. Zagadnienia 

dotyczące liczby, wielkości i kształtu jednostek podziału terytorialnego pań-

stwa są przedmiotem szczególnego zainteresowania społeczności lokalnych 

i regionalnych, które często reagują bardzo aktywnie i impulsywnie na każdą 

zmianę lub próbę zmiany w tej sferze. 

Miejscowości będące siedzibami organów administracji publicznej zysku-

ją dodatkowe impulsy rozwoju, stając się często centrum gospodarczym, spo-

łecznym i kulturalnym danego obszaru. W ramach rozważania wpływu insty-

tucji publicznej na ośrodek i dane miejsce w obrębie ośrodka można wyodręb-

nić między innymi aspekty funkcjonalny i wizerunkowy
4
. Jednocześnie reali-

zacja funkcji administracyjnych przez dane miasto wywołuje efekty mnożni-

kowe o skali lokalnej i/lub regionalnej. W literaturze wskazuje się, że „zwięk-

szenie (lub ograniczenie) jednej działalności na pewnym obszarze wywołuje 

wzrost (lub spadek) popytu na dobra i usługi, a tym samym wpływa na rozwój 

                                                
2 Por. J. Molenda, Podział terytorialny kraju (podstawowe problemy), w: Samorząd teryto-

rialny, zagadnienia prawne i administracyjne, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Wydawnictwo 
Prawnicze, Warszawa 1998, s. 90. 

3 A. Piskozub, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur 
przestrzennych ziem polskich, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
Łódź 1987, s. 259. 

4 Ł. Zaborowski, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki regionalnej i miej-
skiej, „Opinie i Ekspertyzy” 228, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, s. 78. 
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innych działalności w danym mieście lub regionie”
5
. Organizację terytorialną 

państwa należy więc racjonalnie (rozsądnie), tzn. po wcześniejszym przepro-

wadzeniu odpowiednich analiz korzyści i kosztów dostosowywać do zmienia-

jących się uwarunkowań. 

 

2. Organizacja terytorialna państwa w Polsce 

Zasady ogólnej organizacji terytorialnej państwa w Polsce wynikają z zapisów 

Konstytucji RP
6
, w której artykule 15 stwierdzono, że „ustrój terytorialny Rzeczy-

pospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”, a także iż zasadni-

czy podział terytorialny państwa powinien uwzględniać „więzi społeczne, gospo-

darcze lub kulturowe” i zapewniać jednostkom terytorialnym „zdolność wykonywa-

nia zadań publicznych”. Z kolei w artykule 16 wskazano, że „ogół mieszkańców 

jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę 

samorządową”. Natomiast w ramach rozdziału VII zatytułowanego „Samorząd tery-

torialny” w artykule 164 określono, że „podstawową jednostką samorządu teryto-

rialnego jest gmina”, a „inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego 

i regionalnego określa ustawa”. W literaturze przedmiotu zauważa się, że Konstytu-

cja nie wymaga tożsamości regionów z województwami
7
. 

Wyodrębnić można trzy rodzaje podziału terytorialnego państwa: zasadni-

czy, pomocniczy i specjalny
8
. Podział zasadniczy jest tworzony dla organów 

terenowych: rządowych i samorządowych o kompetencjach ogólnych, mających 

podstawowe znaczenie dla danej jednostki podziału (gminy, powiatu, wojewódz-

twa). Podział pomocniczy jest natomiast dokonywany dla organów o znaczeniu 

pomocniczym w stosunku do organów o charakterze podstawowym. Gminy mo-

gą ustanawiać sołectwa, dzielnice i osiedla. Z kolei podziały specjalne dotyczą 

organów, których funkcjonowanie w oparciu o podział zasadniczy byłoby niece-

lowe, np. dowódców okręgów wojskowych, dyrektorów okręgowych urzędów 

górniczych, dyrektorów urzędów morskich. 

                                                
5 B. Domański, K. Gwosdz, Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, w: Roz-

wój społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 217. 

6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona przez 
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez Naród w referendum kon-
stytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 

dniu 16 lipca 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.). 
7 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Praw-

nicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 147. 
8 Zob. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwo Dom Organi-

zatora, Toruń 2009, s. 304–312. 
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Podział terytorialny Polski ulegał wielu przemianom. Reforma samorządowo   

-administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku gruntownie przebudo-

wała układ terytorialny Polski. Wprowadzono zasadniczy trójstopniowy podział 

terytorialny państwa
9
. W ten sposób zasadniczy dwustopniowy podział terytorialny 

kraju na gminy i województwa zastąpiono trójstopniowym, którego jednostkami są 

gminy, powiaty i województwa. Zamiast 49 ustanowiono 16 dużych województw 

o dualnym charakterze: rządowym i samorządowym. Jednocześnie utworzono 308 

powiatów (ziemskich) i 65 miast na prawach powiatów (powiatów grodzkich). 

Liczbę gmin pozostawiono niezmienioną. Po wprowadzeniu reformy administracja 

samorządowa istnieje na trzech szczeblach: gminy, powiatu i województwa. Zmie-

niono też kompetencje organów administracji publicznej. 

Tabela 1 prezentuje podstawowe dane o województwach według stanu z 31 

grudnia 2013 roku. 
Tabela 1 

Podstawowe dane o województwach w Polsce (według stanu z 31.12.2013) 

Wyszczególnienie 
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Siedziba 
władz 

Dolnośląskie 19 947 2910,0 4/26 169 Wrocław 

Kujawsko-pomorskie 17 972 2092,6 4/19 144 
Bydgoszcz – siedziba wojewody, 
Toruń – siedziba sejmiku 

Lubelskie 25 122 2156,2 4/20 213 Lublin 

Lubuskie 13988 1021,5 2/12 83 
Gorzów Wlkp. –  siedziba wojewo-
dy, Zielona Góra – siedziba sejmiku 

Łódzkie 18 219 2513,1 3/21 177 Łódź 

Małopolskie 15 183 3360,6 3/19 182 Kraków 

Mazowieckie 35 558 5316,8 5/37 314 Warszawa 

Opolskie 9412 1044,2 1/11 71 Opole 

Podkarpackie 17 846 2129,3 4/21 160 Rzeszów 

Podlaskie 20 187 1195,0 3/14 118 Białystok 

Pomorskie 18 310 2295,8 4/16 123 Gdańsk 

Śląskie 12 333 4599,4 19/17 167 Katowice 

Świętokrzyskie 11 711 1268,2 1/13 102 Kielce 

Warmińsko-mazurskie 24 173 1446,9 2/19 116 Olsztyn 

Wielkopolskie 29 826 3467,0 4/31 226 Poznań 

Zachodniopomorskie 22 892 1718,9 3/18 114 Szczecin 

Polska 312 679 38 495,7 66/314 2479  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 

w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 17. 

                                                
9 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz.U. 1998 nr 96, poz. 603 ze zm.). 
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W Ustawie o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału teryto-

rialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 roku określono między innymi nazwy 16 

województw oraz miasta będące siedzibami poszczególnych wojewodów i sej-

mików województw, a w załączniku do tej ustawy wykaz gmin wchodzących 

w skład poszczególnych województw. Można zauważyć, że w przypadku dwóch 

województw, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego, miasto będące siedzibą wo-

jewody jest inne niż marszałka województwa (por. tab. 1)
10

. Stwierdzono rów-

nież, że Prezes Rady Ministrów ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gmin 

i powiatów wchodzących w skład województw, uwzględniając nazwy i siedziby 

władz jednostek samorządu terytorialnego, aktualizując wykaz w przypadku 

dokonania zmian granic, nazw i siedzib władz lub utworzenia albo zniesienia 

jednostek
11

. 

W analizowanej ustawie ponadto określono, że Rada Ministrów, w drodze 

rozporządzeń, dokonuje zmian granic województw związanych z tworzeniem, 

łączeniem, dzieleniem lub znoszeniem powiatów po zasięgnięciu opinii organów 

stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, których zmiany dotyczą, 

a przy dokonywaniu zmian granic województw należy dążyć do poprawienia 

warunków wykonywania zadań publicznych o charakterze wojewódzkim oraz 

zachowania regionalnych więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych
12

. 

Po 1999 roku dokonywano korekt w organizacji terytorialnej państwa. 

Ważne było między innymi powstanie 1 stycznia 2002 roku 7 nowych powiatów. 

Następnie do powiatu wałbrzyskiego przyłączono miasto Wałbrzych, który po-

nownie został powiatem grodzkim z dniem 1 stycznia 2013 roku. Według stanu 

z 1 stycznia 2014 roku w Polsce funkcjonowało 16 województw, 380 powiatów 

(w tym 66 miast na prawach powiatu) i 2479 gmin. 

3. Zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej wybranych miast Polski 

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wybrane dane dotyczące zmian sytuacji spo-

łeczno-ekonomicznej w latach 2005–2013 w polskich miastach z liczbą ludności 

w przedziale 100–240 tys. (dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzę-

                                                
10 W województwie lubuskim siedzibą wojewody jest Gorzów Wlkp., a siedzibą sejmiku 

województwa – Zielona Góra. W województwie kujawsko-pomorskim siedzibą wojewody jest 
Bydgoszcz, a sejmiku – Toruń. Art. 3 ustawy o wprowadzeniu zasadniczego..., jw. 

11 Art. 2 ustawy o wprowadzeniu zasadniczego..., jw. 
12 Art. 5 ustawy o wprowadzeniu zasadniczego..., jw. 
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du Statystycznego, z wyjątkiem miast konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej 

charakteryzującej się wieloma wspólnymi cechami). 

Wszystkie analizowane miasta były stolicami województw do 1998 roku 

w układzie podziału administracyjnego kraju na 49 województw. W związku z re-

formą samorządowo-administracyjną, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, 

status tych miast uległ zmianie, co oddziaływało na procesy rozwoju regionalnego 

i lokalnego. Z punktu widzenia obowiązującej obecnie organizacji terytorialnej Pol-

ski uwzględnione jednostki terytorialne można zaliczyć do trzech grup: 

– miast będących równocześnie siedzibami wojewody i sejmiku samorzą-

dowego: Kielce, Rzeszów, Olsztyn, Opole, 

– miast będących siedzibami wojewody lub sejmiku samorządowego: To-

ruń, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, 

– miast, które utraciły status wojewódzki: Częstochowa, Radom, Bielsko-

Biała, Elbląg, Płock, Włocławek, Tarnów, Koszalin, Kalisz, Legnica. 

Tabela 2 prezentuje dane dotyczące zmian salda migracji dla analizowa-

nych miast (obejmującego jednocześnie migracje na pobyt stały wewnętrzne 

i zagraniczne). 

Tabela 2 

Saldo migracji dla wybranych polskich miast charakteryzujących liczbą ludności  

w przedziale 100–240 tys. w latach 2005–2013 

Miasto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Częstochowa –631 –673 –1195 –866 –820 –720 –744 –622 –1017 

Radom –937 –1205 –1094 –928 –1024 –1029 –989 –851 –1027 

Toruń –622 –950 –749 –693 –543 –601 –307 –433 –667 

Kielce –1029 –1001 –1172 –736 –828 –1071 –706 –674 –785 

Rzeszów –263 –30 574 –59 –73 197 272 681 482 

Olszyn 181 292 156 –2 –129 –329 –219 19 21 

Bielsko-Biała –183 –322 –451 –353 –475 –542 –403 –342 –625 

Gorzów Wlkp. –142 –162 –285 –146 –209 –222 –195 –166 –51 

Elbląg –355 –313 –296 –312 –248 –319 –441 –377 –276 

Płock –571 –455 –591 –489 –405 –586 –492 –518 –533 

Opole –190 –293 –553 –317 –351 –96 –117 –180 –169 

Zielona Góra –28 44 –258 –78 –33 74 103 –92 62 

Włocławek –488 –549 –620 –383 –474 –411 –530 –449 –356 

Tarnów –380 –409 –524 –303 –240 –377 –349 –338 –429 

Koszalin –146 –116 –315 –48 –80 –36 –56 –27 139 

Kalisz –220 –265 –292 –227 –406 –263 –339 –273 –379 

Legnica –239 –288 –368 –328 –239 –271 –294 –293 –211 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (20.04.2015). 
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Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że w większości uwzględnio-

nych miast w badanym okresie odnotowywano ujemne saldo migracji, co nie świad-

czy korzystnie o sile utrzymywania i przyciągania mieszkańców oraz może wiązać 

się z niewystarczającym (w tym aspekcie) poziomem atrakcyjności i konkurencyj-

ności (niezależnie od faktu, że ujemne saldo migracji może wynikać z działania 

wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych różnych dla poszczególnych jedno-

stek terytorialnych, w tym również z migracji mieszkańców miast do ościennych 

gmin). W tym kontekście za pozytywne wyjątki mogą być uznane trzy miasta będą-

ce siedzibami władz województwa: Rzeszów, Olsztyn i Zielona Góra, w których 

w niektórych latach odnotowywano dodatnie saldo migracji. 

Tabela 3 prezentuje dane dotyczące zmian w przeciętnym miesięcznym 

wynagrodzeniu brutto dla analizowanych miast. 
Tabela 3 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wybranych polskich miastach  

charakteryzujących liczbą ludności w przedziale 100–250 tys. w latach 2005–2013  

(w relacji do średniej krajowej, Polska = 100) 

Miasto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Częstochowa 88,3 89,3 87,8 86,9 87,5 87,7 88,2 88,4 88,9 

Radom 90,5 89,1 89,2 89,2 90,5 91,3 89,9 91,1 90,9 

Toruń 95,1 97,1 96,1 96,2 95,8 93,8 94,2 94,7 95,9 

Kielce 94,6 93,4 92,7 93,5 93,0 93,2 93,3 92,6 92,8 

Rzeszów 96,4 95,7 95,4 98,4 98,3 99,8 97,4 98,9 99,5 

Olszyn 102,2 104,0 102,3 99,2 100,2 100,2 97,8 97,5 97,9 

Bielsko-Biała 94,1 95,3 97,0 98,5 98,4 98,4 96,5 95,5 97,5 

Gorzów Wlkp. 88,3 88,0 87,0 87,5 88,1 87,8 85,3 85,4 85,4 

Elbląg 85,2 84,1 84,8 84,6 85,6 86,5 87,4 89,8 90,0 

Płock 120,3 120,7 123,6 120,8 120,1 120,3 122,2 123,3 123,8 

Opole 98,6 98,4 100,4 101,1 101,1 103,1 102,5 100,7 99,9 

Zielona Góra 98,5 98,1 96,5 92,1 92,3 91,4 89,6 89,5 86,7 

Włocławek 90,6 90,3 92,4 90,9 90,4 88,3 86,9 88,4 87,9 

Tarnów 82,6 83,5 84,8 85,2 86,6 87,8 89,0 89,4 88,9 

Koszalin 88,5 89,2 88,4 87,8 88,4 89,4 87,8 88,8 90,1 

Kalisz 85,3 84,3 84,4 84,3 83,8 83,1 83,6 84,1 84,2 

Legnica 80,6 80,0 79,6 80,5 81,7 80,5 80,0 81,0 82,2 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (20.04.2015). 

Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli 3 można przyjąć, że 

zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w relacji do średniej krajo-

wej mogą w znacznym zakresie umożliwiać porównywanie procesu lokalnego 

(regionalnego) rozwoju społeczno-ekonomicznego (jego tempa) z procesem 

rozwoju w skali całego kraju. Z danych ujętych w tabeli 3 wynika, że poziom 
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przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu do średniej ogólnopolskiej wykazuje 

tendencję rosnącą tylko w niektórych miastach (np. w Rzeszowie, Elblągu i Tar-

nowie), będących, jak i niebędących siedzibą władz województwa. Szczególnym 

przypadkiem jest Płock, w którym na wysoki i wzrastający poziom wynagrodzeń 

z pewnością wpływa funkcjonowanie firmy PKN ORLEN SA. 

Podsumowanie 

 Organizacja terytorialna państwa stanowi czynnik kształtujący ramy dla 

rozwoju regionalnego, prowadzenia polityki regionalnej i lokalnej oraz działania 

administracji rządowej i samorządowej. Administracja publiczna w Polsce funk-

cjonuje w oparciu o zasadniczy podział terytorialny na gminy, powiaty i woje-

wództwa. Z punktu widzenia warunków oddziaływania na rozwój regionalny 

i lokalny bardzo duże znaczenie ma podział na 16 województw. Miasta dzięki 

pełnieniu funkcji administracyjnych (przy jednoczesnym wykorzystaniu innych 

czynników) mogą zwiększać dynamikę swojego rozwoju społeczno-ekono-

micznego. 

Prowadzona jest debata dotycząca wprowadzania nowych rozwiązań 

w dziedzinie organizacji terytorialnej i efektywności administracji publicznej 

w Polsce
13

. W tym zakresie do podstawowych dysfunkcji zalicza się
14

: brak upo-

rządkowania kwestii ustroju metropolitalnego; niezbyt dobrze ustawione relacje 

pomiędzy miastami a ich otoczeniem; niedostosowanie wielkości jednostek po-

działu terytorialnego do racjonalnego zakresu wykonywania usług publicznych. 

W literaturze przedmiotu sformułowano również ważną tezę, że „zmiany organi-

zacyjne i przestrzenne w sektorze administracji publicznej zamiast osłabiać 

wzmacniają w Polsce proces polaryzacyjny w systemie miast”
15

, zgodnie z którą 

koncentracja administracji publicznej w wybranych ośrodkach może prowadzić 

do zwiększenia zróżnicowań regionalnych. 

 

                                                
13 Zob. A. Habuda, L. Habuda, Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonal-

nym wyborem a grą zinstytucjonalizowanych interesów, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 
2014, nr 16, s. 24 i n. 

14 J. Hausner i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport 
o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, t. II, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Ma-
łopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2014, s. 41. 

15 K. Heffner, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regional-
nej, „Opinie i Ekspertyzy” 228, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, s. 18. 
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Territorial Organization of the State as a Factor Shaping the  
Framework for Regional Development 

 
Summary 

Territorial organization of the state can be considered as an important factor af-

fecting regional development, regional policy and the functioning of public administra-

tion. The aim of the study is to present the basic issues concerning the essence of the 

territorial organization of the state, taking into account selected references to the prob-

lems of regional development. 
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MARLENA PROCHOROWICZ 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Koszty wypoczynku turysty w gospodarstwie agroturystycznym 

 

Wprowadzenie 

ojawienie się koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 

czyli odejścia od rolnictwa, jako tej jedynej lub też w wielu przypadkach 

dominującej funkcji terenów wiejskich było po 1988 roku reakcją na dostrzega-

nie trudności ówczesnego modelu rozwoju. Sytuacja kryzysowa
1
, jaka panowała 

w latach 1992–1996 w rolnictwie, jeszcze bardziej wzmogła zainteresowanie 

wielofunkcyjnym rozwojem terenów wiejskich
2
. 

Modernizacja rolnictwa możliwa jest dzięki uwolnieniu z gospodarstw siły 

roboczej, która może znaleźć zatrudnienie w innych zawodach. Stworzono szan-

sę dla tych, którzy chcą zrezygnować z pracy w rolnictwie, ale jednocześnie 

chcą pozostać na wsi
3
.  

                                                
1 Sytuacja kryzysowa powstaje wówczas, gdy występują symptomy świadczące o poważ-

nym naruszeniu porządku (prawnego, obyczajowego itd.) w jednej lub wielu dziedzinach gospoda-
rowania leżących w zakresie odpowiedzialności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wynikiem 
którego może być naruszona równowaga na rynku rolnym lub w poszczególnych jego segmentach 
i drastyczne ograniczenie możliwości zaopatrzenia ludności – określenie sytuacji kryzysowej 

w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
2 M. Kłodziński, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Eu-

ropejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997, s. 10.  
3 Za M. Szczurowska, K. Podawcza, B. Gworek, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich 

szansą dla wsi. w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa 2005, nr 28, s. 49–59.  
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Kiedy następował spadek realnego dochodu brutto w gospodarstwach rol-

niczych i wyniósł ponad 30%, wzrosły o 49% dochody w pozostałych grupach 

społeczno-zawodowych
4
. 

W celu zachowania odpowiedniego poziomu dochodów ludności na tere-

nach wiejskich oraz zachowania naturalnego krajobrazu produkcję rolną coraz 

częściej uzupełnia się inną działalnością, np. usługami agroturystycznymi, pro-

dukcją zdrowej żywności, usługami rolniczymi i pozarolniczymi, a także rze-

miosłem
5
. 

 Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym odnosi się zarówno do or-

ganizacji, jak i do działalności gospodarstwa. Każdy gospodarz powinien odpo-

wiedzieć sobie na pytanie: jakie produkty turystyczne należy wytwarzać, by 

zadowolić usługobiorców, jaką ilość produktów wytwarzać, jak urządzić pokoje 

turystom, jaki zakupić sprzęt turystyczny i wypoczynkowy, co może zaintereso-

wać turystów przebywających w naszym gospodarstwie, jakie atrakcje powinno 

się przygotować z myślą o turystach, w jaki sposób będziemy finansować naszą 

działalność i jak ją rozliczyć? Dobra oferta usług i produktów z pewnością znaj-

dzie swojego odbiorcę, zwłaszcza wtedy, gdy dobrze ją zareklamujemy i skieru-

jemy do konkretnego nabywcy.  

Celem artykułu jest wskazanie na koszty, które musi ponieść turysta przy-

bywający na obszary wiejskie i chcący zatrzymać się, by spędzić na kwaterze 

agroturystycznej choćby kilkudniowy wypoczynek. W tym celu przeprowadzono 

wywiady, oraz badania empiryczne. Przeprowadzono badania, w których użyto 

kwestionariusz ankiety, zawierający pytania dotyczące kosztów wypoczynku 

w gospodarstwie agroturystycznym. Badania przeprowadzono wśród kwatero-

dawców w województwie zachodniopomorskim. Na potrzeby artykułu wybrano 

40 poddanych analizie gospodarstw. Sprawdzono również, czy usługodawcy 

stosują różnicowanie cen w zależności od wypoczynku małych dzieci, osób nie-

pełnosprawnych, seniorów. Zapytano również o różnicę w cenie w zależności od 

czasu i terminu wypoczynku (miesiąc, długość wypoczynku, święta). Przepro-

wadzono również ankietyzację wybranych turystów, którzy wypoczywali w tym 

czasie w gospodarstwie. 

                                                
4 J.S. Zegar, Dochody w strategii rozwoju rolnictwa na progu integracji europejskiej.   

IERiGŻ, Warszawa 2004, s. 184–193. 
5 M. Adamowicz, Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa zmian we wspólnej polityce 

rolnej, w: „Wieś i Rolnictwo”, Kwartalnik. Suplement do nr 4 (125). PAN IRWiR, Warszawa 
2004, s. 33. 
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1. Turystyka i rekreacja na terenach wiejskich  

Turystyka jest całokształtem zjawisk ruchliwości przestrzennej, związa-

nych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia 

oraz wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodni-

czym, kulturowym bądź społecznym)
6
. Często z turystyką kojarzona jest rekre-

acja ruchowa, postać aktywności fizycznej podejmowana w celu regeneracji sił, 

a wśród jej niezliczonych form są zarówno wędrówki, spacery, gry i zabawy, jak 

i sporty ekstremalne wymagające dużej sprawności i wydolności fizycznej, 

a także umiejętności technicznych
7
. 

O popycie agroturystycznym najczęściej decydują sami usługobiorcy, 

a o wyborze oferty decyduje rezultat racjonalnej kalkulacji kosztów, a także ja-

kości świadczonych usług. Do czynników ekonomicznych zaliczyć należy: ceny 

produktów i usług, dochody usługobiorców, kursy wymiany walut. Do czynni-

ków poza ekonomicznych stan środowiska przyrodniczego, jakość świadczo-

nych usług, promocję, położenie geograficzne, gęstość zaludnienia, walory śro-

dowiska, atrakcje, klimat, infrastrukturę turystyczną, sezonowość, cechy osobo-

wościowe kwaterodawcy.  

Kwatery agroturystyczne ze względu na mniejszą skalę działania i zwykle 

mało urozmaiconą ofertę dysponują mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 

obiekty zbiorowego zakwaterowania. Na jedną kwaterę przypada średnio 9–12 

miejsc noclegowych. Wiele gospodarstw posiada pola namiotowe, a także sta-

nowiska pod przyczepy kempingowe. Pobyt w kwaterach to zwykle jeden ty-

dzień i choć agroturystyka cieszy się dużą popularnością, to wykorzystanie po-

koi średnio w roku wynosi do 30%, ale w samym sezonie (lipcu i sierpniu) po-

nad 50%. Styczeń i luty to miesiące, w których średnie obciążenie w pokojach 

wynosi 15–20%. Większość kwater agroturystycznych jest dostępnych dla tury-

stów sezonowo, ale poszerzając swoją ofertę, właściciele mogą liczyć na popyt 

w ciągu całego roku. Prawie wszyscy marzą o wydłużeniu sezonu turystyczne-

go. Już dziś prawie 60% gospodarstw świadczy usługi przez cały rok. Z roku na 

rok wzrasta liczba agroturystycznych miejsc noclegowych, ale dodać również 

trzeba, że wielu kwaterodawców zamyka działalność turystyczną ze względu na 

swój wiek, rodzinę czy też brak popytu na usługę.  

                                                
6 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 2001, s. 30. 
7 P. Godlewski, Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez turystykę i rekreację, „Europa 

Regionum”, t. XVII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 93–104. 
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W gospodarstwach wypoczywają różne grupy turystów. Struktura wiekowa 

badanych turystów, którzy odwiedzali gospodarstwa to najczęściej: 

– młodzież do 15 lat   – 16% 

– młodzież w wieku 16–20 lat – 4% 

– osoby w wieku 21–40 lat  – 27% 

– osoby w wieku 41–65 lat  – 40% 

– osoby w wieku powyżej 65 roku  – 13%. 

Najwięcej przybywających na wypoczynek to osoby w wieku 41–65 lat, 

następnie osoby w wieku 21–40 lat. Najmniejszy procent stanowi młodzież 

w wieku 16–20 lat. Oni to wolą jechać latem do pracy, czasem za granicę Polski, 

a czasem poświęcają ten czas na zdobycie doświadczenia u przyszłego praco-

dawcy, tzw. staż pracownicy lub praktyka. Bywa, że taką praktykę odbywają 

w gospodarstwie agroturystycznym, częściej w takim, które oprócz przyjmowa-

nia turystów organizuje imprezy okolicznościowe.  

Preferowane przez agroturystów terminy wypoczynku, to: 

– miesiące letnie    – 79% ankietowanych 

– weekendy    – 80% 

– święta     – 10% 

– ferie zimowe    – 34%  

– cały rok    – 17%. 

Zdecydowana większość turystów uczestniczących w badaniach najczęściej 

wybierała terminy wypoczynku w sezonie letnim. Najwięcej osób przyjeżdżało do 

gospodarstwa w weekendy i miesiące letnie. Wśród drugoplanowych okresów 

dłuższego wypoczynku w ciągu roku, najwięcej wskazań uzyskały weekendy 

i ferie zimowe. Najmniej odwiedzało gospodarstwa agroturystyczne w święta. Ze 

względu na częsty brak śniegu, młodzi ludzie nie wybierają wypoczynku w go-

spodarstwach agroturystycznych zimą, korzystają natomiast często z powitania 

Nowego Roku, w atmosferze wiejskiej zagrody, przebywając 2–3 dni na wsi.  

Wizerunek nabywców usługi turystycznej na wsi, to najczęściej rodziny 

z małymi dziećmi. Wiąże się to również z liczbą osób w rodzinie (4–5). Często 

są to rodziny posiadające dzieci w różnym wieku, część z nich wybiera inną 

formę wypoczynku (obozy, kolonie, wycieczki), a część jedzie z rodzicami. 

Można zatem powiedzieć, że na wypoczynek na wsi przyjeżdżają najczęściej 

rodziny dwa plus jeden, choć dużą grupę stanowią też przedstawiciele gospo-

darstw dwuosobowych. Najmniejszy odsetek wśród badanych kwaterobiorców 

to rodziny z liczbą osób 5+.  
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2. Motywy podjęcia wypoczynku w gospodarstwie agroturycznym 

Aby poznać najistotniejsze powody zainteresowania pobytem na wsi, 

przedstawiono ankietowanym zestaw kilku opcji, prosząc o wskazanie dla nich 

najważniejszych. 

 

Tabela 1 

Motywy przyjazdu na wypoczynek do gospodarstwa agroturystycznego 

Motywy Procent wskazań 

Możliwość spokojnego wypoczynku w środowisku wiejskim  68 

Chęć spędzenia urlopu w ulubionym krajobrazie  50 

Zdrowa wiejska kuchnia  60 

Walory zdrowotne terenów wiejskich  32 

Przystępna cena pobytu  49 

Realizacja zainteresowań, hobby (np. hippika, wędkowanie) 28 

Dobre wspomnienia z poprzedniego pobytu  53 

Możliwość kontaktu z rodziną wiejską (wspomnienia z dzieciństwa) 41 

Poprawa zdrowia, wypoczynek w ciszy  29 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zdecydowanie dominującym powodem zainteresowania agroturystów była 

możliwość spokojnego wypoczynku w środowisku wiejskim, a także zdrowa 

wiejska kuchnia. Dla wielu kwaterobiorców ważne były wspomnienia z dzieciń-

stwa, czyli możliwość kontaktu z rodziną wiejską. Wielu turystów wraca w to 

samo miejsce, a zdarza się, że kolejne pokolenia przyjeżdżają wypoczywać do 

miejscowości, gdzie przyjeżdżali z rodzicami. Tę opcję wybrało aż 53% ankie-

towanych. Na poprawę zdrowia natomiast liczyło 29% wypoczywających 

w gospodarstwie agroturystycznym.  

Jeśli chodzi o wypoczynek, to miesiące letnie (czerwiec, lipiec, sierpień) 

cieszyły się największym powodzeniem wśród turystów (ponad 80%), wrzesień 

i październik wybrało 12%, a w marcu, kwietniu i maju wypoczywa średnio 

ponad 10% agroturystów. W miesiącach letnich dużym powodzeniem cieszą się 

gospodarstwa położone nad morzem (41%), potem agroturyści wybierają góry 

(29%). Na jeziorem lubi wypoczywać 25% turystów. Dodać jednak trzeba, że 
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gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w górach cieszą się powodzeniem 

wśród turystów przez cały rok. W górach praktycznie nie ma sezonowości, a zi-

mą przyjeżdżają, między innymi, wielbiciele sportów zimowych. 

3. Koszty wypoczynku agroturysty  

Z wypowiedzi respondentów można wnioskować, iż podstawowym rodza-

jem bazy noclegowej są pokoje w obiekcie gospodarzy. Prawie 80% ankietowa-

nych wybrało tę formę noclegu. Samodzielne mieszkanie wczasowe wybiera 

średnio 15% uczestników wypoczynku na wsi. Domki letniskowe wraz z we-

wnętrznym węzłem sanitarnym cieszą się równie dużym powodzeniem, a śred-

nia cena w granicach 170–230 zł za dobę z urządzeniem i wyposażeniem, także 

kuchni jest ceną przystępną. Najmniej osób odpoczywa, zatrzymując się na polu 

namiotowym usytuowanym na terenie gospodarstwa agroturystycznego (4,8). 

Jednak coraz częściej młodzi ludzie wyjeżdżają do gospodarstw w towarzystwie 

koleżanek i kolegów, spędzając najczęściej tylko 2–3 dni (14,5%). Organizowa-

nie urodzin, imienin czy też powitanie Nowego Roku, stały się w ostatnim cza-

sie wręcz modą wśród młodych ludzi.  

Turyści przyjeżdżający na wieś nie zawsze korzystają z całego zestawu po-

siłków. Część wypoczywających po udostępnieniu kuchni sama przyrządza so-

bie posiłki (17,8%), z pełnego wyżywienia korzysta najwięcej turystów (60%), 

a z niepełnego (17%). Wśród nabywców wyżywieniowej usługi agroturystycznej 

są też ci, którzy korzystają tylko ze śniadania (8,1%), resztę posiłków przygoto-

wują sami bądź też stołują się podczas wyjazdów poza gospodarstwo (np. dłuż-

sza wycieczka).  

Koszty w gospodarstwie mogą być zatem różne dla dwóch rodzin wypo-

czywających w tym samym terminie, bowiem nie wszyscy korzystają z tych 

samych usług. Czasem z ulgi korzysta rodzina wielodzietna. Dziś niektóre 

z rodzin mogą korzystać z ulg przysługujących zgodnie z Kartą Dużej Rodziny, 

która została wprowadzona w 2014 roku karta upoważnia przede wszystkim do 

bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, ale nie tylko. Każdy posiadacz 

karty może skorzystać ze zniżek i darmowych wejściówek m.in. do placówek 

miejskich – muzeów, instytucji kultury. Swoje promocyjne oferty dołączyło też 

wiele prywatnych podmiotów – od pralni, przez szkoły językowe i place zabaw, 
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po gospodarstwa agroturystyczne oferujące letni wypoczynek
8
. Rośnie liczba firm 

i instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny. W województwie zachodnio-

pomorskim mamy 34 partnerów Karty Dużej Rodziny. Na terenie województwa 

zniżki udzielane są w 511 miejscach. W Szczecinie udzielane są zniżki w 110 

miejscach
9
. Wydatkiem dla agroturysty może być także korzystanie ze sprzętu 

sportowego, który czasem należy wypożyczyć odpłatnie, a także zakup produk-

tów (często regionalnych) żywnościowych z gospodarstwa, użyczenie pralki, 

żelazka, wypożyczenie odbiornika telewizyjnego (bywa wypożyczany odpłatnie).  

Turysta przyjeżdża do gospodarstwa własnym samochodem, autobusem, 

koleją i taki ponosi koszt (paliwo, bilety, czasem dojazd do dworca PKS czy 

PKP). Można zatem wnioskować, że przeciętne wydatki jednodniowego wypo-

czynku wraz z opłatami wynoszą średnio 105 zł (za nocleg z wyżywieniem 

i dodatkowymi atrakcjami). Jest to kwota akceptowana przez agroturystów, 

zwłaszcza że mogą korzystać z wybranej przez siebie formy posiłków i noclegów.  

Turyści zaakceptują wyższą cenę, gdy jakość oferowanej usługi jest wyso-

ka. Okres, gdy wybierano tańsze od lepszego, zaczyna mijać. Dziś często turyści 

wybierają gospodarstwa agroekoturystyczne, gdzie można również dobrze zjeść. 

Ważne dla turysty są także zdrowe potrawy ze zdrowych, często ekologicznych 

surowców. Gospodarstwa ekologiczne stosują wiele rozwiązań, do których rów-

nież namawia się „mieszczuchów”, a mianowicie: 

– selekcja odpadów, 

– kompostowanie, 

– zorganizowany wywóz nieczystości płynnych i stałych, 

– oznakowane pojemniki do segregacji śmieci, 

– dogrzewanie wody kolektorami słonecznymi, 

– żarówki energooszczędne, 

– środki utrzymania czystości ulegające biodegradacji, 

– system codziennego sprzątania Raypath, 

– ekologiczny piec CO, 

– docieplenie budynków, 

– informacje o sposobach oszczędzania wody, 

– ulotki, foldery i publikacje na temat ekologii w pokojach dla Gości. 

 

                                                
8 http://maluchy3miasta.pl. 
9 https://www.mpips.gov.pl. 
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Składniki wydatków turystów ponoszonych podczas wypoczynku to: 

– noclegi     – 42,1% 

– wyżywienie    – 22,1% 

– zakupy na własne potrzeby  – 15,5% 

– usługi rekreacyjne   – 10,9% 

– transport    –   8,1% 

– inne    –   1,2%. 

Zdaniem turystów wyższa cena korelowała ze standardem zakwaterowania 

i jakością wyżywienia (63% ankietowanych). Gospodarze podawali duże rozpię-

tości przedziałów cenowych, w zależności od 20 do 82 zł. Większość kwater 

agroturystycznych ogranicza się do serwowania śniadań, ewentualnie na życze-

nie klientów przyrządza się pojedyncze posiłki. Spośród 40 gospodarstw sześć 

mieściło się w przedziale cenowym 20–40 zł, w cenie 41–50 było dziesięć go-

spodarstw, w cenie 51-60 było 14, wypoczynek w cenie w granicach 61–80 pro-

ponowało 11 gospodarstw. Ceny różniły się w zależności od usług, nieco niższe 

były bez serwowanych posiłków. Niekiedy turyści musieli informować się bez-

pośrednio z kwaterodawcą, gdyż na stronach internetowych i w informatorach 

nie było umieszczonych szczegółowych cen za poszczególne usługi.  

Wśród analizowanych gospodarstw były również takie, które podczas po-

bytu proponowały gościom warsztaty (m.in. kulinarne, rękodzieła, rozpoznawa-

nia ziół). Za dodatkowe atrakcje turyści skłonni byli ponieść dodatkowe koszty. 

Nawet za całodniowe wypożyczenie roweru, w czterech spośród badanych go-

spodarstw, turysta skłonny był zapłacić 10 zł.  

Niekiedy cena za pobyt podyktowana jest również lokalizacją gospodar-

stwa, bliskością dużej aglomeracji miejskiej, morza, urokliwością wsi, a także 

dużym popytem w sezonie. Nieco wyższy wydatek turysta ponosi w święta, dłu-

gie weekendy i imprezy zorganizowane, np. Andrzejki, Sylwester. Inna cena jest 

także dla zorganizowanych grup (np. Zielone Szkoły). Różnice cenowe występu-

ją również w zależności od standardu pokoju (pokój jednoosobowy z łazienką, 

apartament, pokój bez łazienki, pokój wieloosobowy). 

Na uwagę zasługuje jeszcze fakt oferowanych zniżek. W dwunastu gospo-

darstwach dzieci do lat czterech mogły wypoczywać przy 50% zniżce. Niektórzy 

turyści poddawali pod rozwagę, czy nie można wprowadzić niższej ceny dla 

osób powyżej 75 roku życia. Jednak na takie ustępstwa trudno byłoby przystać, 

gdyż wiele osób w tym wieku przyjeżdża ze swoimi wnukami i korzysta z takich 

samych atrakcji jak inni. Niższą cenę kwaterodawcy często oferują stałym go-
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ściom, a trzeba powiedzieć, że jest ich dużo. Niektóre rodziny przyjeżdżają nie 

tylko po raz kolejny, ale już w kolejnym pokoleniu.  

Koszty turysty to jedno, ale nie zawsze turyści pozostawiają po sobie porzą-

dek, czasami uszkodzone wyposażenie pokoju, czasem nienadający się do użytku 

sprzęt sportowy. Warto pamiętać, że poza sezonem prace wykończeniowe, prace 

uzupełniające przy wizerunku gospodarstwa są dodatkowym zajęciem dla gospo-

darzy. Są to tak zwane koszty przygotowania gospodarstw do przyjęcia gości.  

Turystyka sprzyja aktywizacji gospodarczej i różnicowaniu działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich, zajmuje ważne miejsce w wielofunkcyj-

nym rozwoju tych obszarów, umożliwia zagospodarowanie niewykorzystanych 

dotychczas zasobów, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu konkurencyj-

ności gmin wiejskich. Dla mieszkańców wsi, a przede wszystkim wiejskich 

kwaterodawców jest źródłem dodatkowego dochodu, zaś mieszkańcom miast 

umożliwia wypoczynek po stosunkowo niskiej cenie w stosunku do bazy hote-

lowej i pensjonatów
10

. 

Podsumowanie 

Istnieją bariery rozwoju agroturystyki ze względu na konkurencję cenową, 

standardową i klimatyczną. Czasami przedłużający się okres zimowy uniemoż-

liwia przyjęcie na czas gości. 

Niestabilność polityczno-ekonomiczna nie sprzyja rozwojowi agroturysty-

ki, ale także nie zniechęca kwaterodawców do podjęcia różnych działań by kon-

kurować z innymi usługodawcami w turystyce. 

Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie branży turystycznej bez 

przewodników oraz pilotów wycieczek, przekazujących turystom podstawowe 

informacje oraz troszczących się o jakość usług turystycznych. Czasami jest to 

dodatkowy koszt turystów, chcących posłuchać o historii, tradycji i kulturze da-

nego miejsca.  

W dalszym ciągu, działalność turystyczna traktowana jako ważny kompo-

nent rozwoju wsi, wspierana jest zarówno przez agendy rządowe znajdujące się 

pod nadzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Należą do nich m.in.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

                                                
10 I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot 

badań naukowych, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikor-
ska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 11–14. 
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Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści. Wsparciem sektora wiejskiego zajmują się także fundacje: Polska Agencja 

Rozwoju Regionalnego, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Fun-

dacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. 

Koszty pobytu turysty w gospodarstwie agroturystycznym nie są dziś wy-

górowane. Cena zależy od lokalizacji kwatery, wyposażenia w sprzęt sportowy, 

plażowy, a także długości pobytu klienta, okresu w jakim wypoczywa i usługi, 

z jakich korzysta. Wydatkiem jest również zakup produktów regionalnych, jeśli 

takimi dysponuje gospodyni.  

Nadzieją jest, by każdy młody człowiek odwiedzający gospodarstwo agro-

turystyczne nie musiał płacić wygórowanej ceny. 
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The cost of staying on a agritourism farm 

Summary 

 

This article aims to identify the costs of arriving on rural areas and staying at an 

agritourism farm for at least a few days. The study was conducted among the farms 

owners in West Pomeranian region. For the purposes of this article 40 aritourism farms 

were selected and analysed. 

The costs of tourist staying in a farm today are not prohibitive. The price depends 

on the location of the apartments, appliances, sports equipment, as well as the length of 

stay andtiem of the year. A purchase of regional products offered by the farms owners or 

local producers was also considered as a cost. 

Translated by: Jacek Prochorowicz 
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