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Przedmowa 
Turystyka jest dziedziną o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, wy-

rażającą się zarówno wzrastającym jej udziałem w Produkcie Krajowym Brutto, 
jak i decydującym elementem rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Wy-
stępujący od kilku lat kryzys finansowy wpływa wprawdzie hamująco na sto-
pień aktywności turystycznej ludności w poszczególnych krajach, co odbijać się 
może na przychodach z turystyki przyjazdowej, jednakże tkwiący w polskiej 
gospodarce turystycznej potencjał kapitału ludzkiego pozwala sądzić, że będzie 
się ona nadal rozwijać. 

Na światowy kryzys ekonomiczny, jaki ma miejsce w ostatnich latach, 
zwraca uwagę Stefan Bosiacki. Autor przeprowadza analizę uwarunkowań eko-
nomicznych oraz społeczno-kulturowych obecnego i przyszłościowego rozwoju 
gospodarki turystycznej w Polsce oraz wskazuje na najistotniejsze tendencje 
zmian na międzynarodowym rynku turystycznym. Natomiast Aleksander Pana-
siuk podkreśla znaczenie wykorzystania środków Unii Europejskiej na finanso-
wanie rozwoju gospodarki turystycznej. Autor stwierdza, że ważne jest w tym 
zakresie współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 
branży turystycznej. Koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu 
w turystyce (CSR) omawiają Bernadeta Hołderna-Mielcarek i Anna Szalczyk. 
Autorki wskazują na przesłanki, które przesądzają o konieczności promowania 
i wdrażania koncepcji turystyki odpowiedzialnej, jako koncepcji zbieżnej 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jowita Górka i Agnieszka Wartecka-
Ważyńska stwierdzają, że w zrównoważonym rozwoju turystyki powinno 
uwzględniać się, nie tylko elementy środowiska naturalnego, czynniki ekono-
miczne i kulturowe, ale przede wszystkim kapitał ludzki, ponieważ zrównowa-
żona turystyka rozwija się za sprawą czynnika ludzkiego. 

Renata Rasińska i Wiesław Siwiński analizują uczestnictwo Polaków 
w krajowych wyjazdach długookresowych ze szczególnym uwzględnieniem 
wieku turystów oraz omawiają szanse i zagrożenia dla rozwoju tej turystyki. 
Autorzy przypominają, że misją turystyki powinno być tworzenie dla odwiedza-
jących gości możliwości rekreacji w środowisku wyróżniającym się zasobami 
kulturowymi, przyrodniczymi oraz tradycyjnymi i współczesnymi wartościami. 
Ewa Markiewicz podejmuje problematykę wybranych trendów w popycie tury-
stycznym, jako czynników determinujących konsumpcję kolaboratywną na 
rynku turystycznym. Autorka wskazuje na znaczenie wybranych trendów dla 
rozwoju współkonsumpcji w turystyce oraz prezentuje przejawy tego zjawiska 
na rynku turystycznym. Natomiast Tomasz Studzienicki jest zdania, że rozwój 
turystyki w warunkach gospodarki rynkowej wymaga zastosowania nowocze-
snych narzędzi zarządzania, a jednym z takich instrumentów jest strategia. Sa-
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morząd województwa odgrywa w tym procesie rolę wiodącą i turystyka winna 
być jednym z priorytetów lub celów tej strategii. 

Ewa Malchrowicz-Mośko zajmuje się pojęciem turystyki sportowej, która 
zyskuje na popularności zwłaszcza pod postacią uczestniczenia w wielkich wy-
darzeniach sportowych. Zdaniem Autorki definiowanie turystyki sportowej 
przysparza jednak sporo problemów. Joanna Śniadek bada wpływ mega-
eventów sportowych na społeczność i gospodarkę obszaru goszczącego. Autor-
ka podkreśla, że rosnące zainteresowanie polskich miast pozyskiwaniem mię-
dzynarodowych mega-eventów sprawia, że konieczne są dalsze badania służące 
udoskonaleniu metod ewaluacyjnych, dających racjonalne podstawy do podję-
cia decyzji o goszczeniu imprezy. 

Kolejne artykuły zajmują się szczegółowymi problemami gospodarki tury-
stycznej. 

Joanna Kosmaczewska analizuje wykorzystanie Internetu, jako narzędzia 
służącego do konkurowania oraz współdziałania gospodarstw agroturystycz-
nych. Autorka zauważa, że gospodarstwa agroturystycznie w niewielkim stop-
niu wykorzystują Internet. Marek Stuczyński omawia działania greenwashing, 
które ma na celu wprowadzanie konsumenta w błąd odnośnie praktyk firmy 
w zakresie ochrony środowiska lub korzyści środowiskowych wynikających 
z zakupu produktu lub usługi. Działania te są sprzeczne z zasadami uczciwej 
konkurencji. 

Katarzyna Kubiak-Wójcicka i Edyta Adamska zwracają uwagę na funkcjo-
nowanie rezerwatu przyrody, jakim jest rezerwat leśny „Kępa Bazarowa” 
w Toruniu. Autorki stwierdzają, że istotne jest, aby zachować równowagę po-
między ochroną unikalnych walorów przyrodniczych, a udostępnianiem rezer-
watu do celów turystycznych i dydaktycznych. Marta Bordun przypomina, że 
walory przyrodnicze na obszarach miejskich Szczecina są aktualnie miejscem 
codziennej i stałej obecności mieszkańców, co wymaga zapewnienia odpowied-
niej infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku, a także stworzenia systemu 
ochrony środowiska przed nadmierną eksploatacją. Mateusz Rogowski i Joanna 
Biłous oceniają walory widokowe oraz stopień zagospodarowania punktów 
widokowych w wierzchowinowej partii Karkonoszy. 

Włodzimierz Banasik i Dagmara Fiszer prezentują działania marketingu te-
rytorialnego władz samorządowych Mszczonowa w celu zbudowania atrakcyj-
nego wizerunku gminy dla rozwoju turystycznego. Jest to nowe podejście 
do zarządzania regionem. Jolanta Pajdziewicz-Ożdzińska i Jowita Górka pre-
zentują dwa ośrodki wypoczynkowe w Dębkach w przekonaniu, że zespoły 
domków turystycznych to obiekty nadal popularne i poszukiwane przez tury-
stów. Katarzyna Majchrzak omawia jedną z najnowszych tendencji na rynku 
turystycznym, jakimi są gry miejskie. Autorka pokazuje zastosowanie gier 
miejskich w marketingu polskich miast i ich atrakcji turystycznych na przykła-
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dzie miasta Poznania. Natalia Trocińska przypomina, że lokalne produkty kuli-
narne mogą także stanowić atrakcję turystyczną. Z działalności kulinarnej wy-
nika szereg wymiernych korzyści, jak poprawa sytuacji ekonomicznej miesz-
kańców małych miejscowości czy wspieranie lokalnych wytwórców. 

Karolina Stadnik i Ewa Malchrowicz-Mośko obserwują czynniki wpływają-
ce na aktywność turystyczną mieszkańców polskiego pochodzenia, żyjących 
w jednym z dużych miast kanadyjskich – Vancouver w prowincji Kolumbia 
Brytyjska. Okazało się, że ludność Polonii w Vancouver większość czasu pod-
czas podróży turystycznych spędza na spokojnym wypoczynku, wśród znajo-
mych i najbliższej rodziny, 

Badania Agnieszki Warteckiej-Ważyńskiej, która analizuje motywy wyboru 
studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja w świetle innych kierunków Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wskazują na atrakcyjność tego 
kierunku studiów. 

Prezentowane opracowania stanowią wyniki badań naukowych prowadzo-
nych w sektorze turystyki i rekreacji przez nauczycieli akademickich 
w najważniejszych ośrodkach uniwersyteckich w kraju. Stanowią one bardzo 
dobrą podstawę do kolejnych refleksji nad kierunkiem i rozwojem polskiej go-
spodarki turystycznej.  

Kamila Wilczyńska
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STEFAN BOSIACKI 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

Uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej 
w Polsce 

Determinants of tourism economy in Poland 

Wstęp 
Introduction 

Okres transformacji ustrojowej w Polsce, zapoczątkowany w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku, przyczynił się do istotnych zmian 
w postrzeganiu znaczenia turystyki, jako znaczącego elementu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Polski. 

W opracowywanych, kolejnych strategiach rozwoju turystyki podkreślano 
wyraźnie, że gospodarka turystyczna będzie jednym z motorów napędowych 
całej polskiej gospodarki. Znalazło to swoje potwierdzenie w praktyce końca 
XX wieku oraz w pierwszych latach XXI wieku. 

Jednak w końcowych latach pierwszej dekady XXI wieku sytuacja na świa-
towym rynku turystycznym, a co za tym idzie także w polskim sektorze tury-
stycznym, zmieniła się znacząco pod wpływem kryzysu ekonomicznego 
i procesów będących jego skutkiem. Konsekwencje kryzysu gospodarczego na 
świecie, a także ogólnoświatowe trendy społeczne, polityczne, przyrodnicze 
i inne wywierają już dzisiaj i będą wywierać w przyszłości wpływ na rozwój 
światowej gospodarki turystycznej, a także rozwój sektora turystyki 
w poszczególnych krajach. 

Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pyta-
nie: jakie czynniki będą decydować w bliższej i dalszej przyszłości o dynamice 
i kierunkach rozwoju turystyki w Polsce? Rozważania oparto na dostępnych 
informacjach zawartych w specjalistycznych, międzynarodowych i krajowych 
raportach, a także na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego 
i wynikach badań Instytutu Turystyki w Warszawie. 
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Tendencje zmian w światowej turystyce 
Trends in world tourism 

Analizując zmiany dokonujące się w światowej turystyce należałoby je roz-
patrywać przez pryzmat: 

a. zmian dokonujących się w popycie na usługi turystyczne, 
b. zmian zachodzących w sferze podaży usług turystycznych, 
c. zmian w polityce turystycznej poszczególnych państw, regionów czy 

też zintegrowanych wspólnot gospodarczych. 
Ad.a. Wśród licznych długofalowych trendów oddziaływujących na wiel-

kość i strukturę popytu turystycznego najistotniejsze wydają się być następują-
ce: 

• starzenie się społeczeństw, w szczególności w krajach rozwiniętych go-
spodarczo, 

• zmiany w strukturze przestrzennej ludności, nasilone migracje pomiędzy 
krajami, skutkujące problemami społecznymi i kulturowymi, 

• rosnące dysproporcje w dochodach ludności w poszczególnych krajach, 
• niestabilna sytuacja społeczno-polityczna w poszczególnych regionach 

świata i związana z tym radykalizacja ruchów społecznych 
i politycznych, 

• rozwój nowoczesnych technologii komunikacji i mediów, 
• ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami, 
• nowy model gospodarstw domowych m.in. dynamiczny wzrost liczby 

tzw. związków partnerskich, wzrost znaczenia roli kobiet, 
• wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw, a co za tym idzie po-

szukiwanie „proekologicznych” form wypoczynku turystycznego. 
Ad.b. Zmiany zachodzące w sferze podaży turystycznej są nie mniej istotne 

od tych odnoszących się do popytu turystycznego. 
Do najistotniejszych zaliczyć należy: 
• postępujące procesy globalizacji w podaży turystycznej, 
• wzrost znaczenia na rynku międzynarodowym korporacji turystycznych, 
• powszechne stosowanie technologii informatyczno-telekomunikacyj-

nych w sektorze usług turystycznych, co z jednej strony poprawia jakość 
świadczonych usług, z drugiej natomiast powoduje wypieranie tradycyj-
nych form sprzedaży usług przez internetowe systemy dystrybucji, 

• coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań proekologicznych 
w działalności firm turystycznych, 

• wprowadzenie innowacyjnych produktów rynkowych oraz innowacyj-
nych systemów sprzedaży, zarządzania w firmach turystycznych. 

Ad.c. Mimo, iż w ostatnich 50 latach światowa turystyka była narażona na 
rozwiązanie wielu poważnych problemów, to jednak wykazała się „nadzwy-
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czajną odpornością i zdolnością do przetrwania, niespotykaną w żadnej innej 
branży” 1. 

Nie oznacza to jednak, iż nie nastąpiły zmiany w polityce turystycznej, tak 
światowej, jak i politykach narodowych. 

Zmiany te sprowadzają się ogólnie rzecz biorąc do: 
• swego rodzaju „uspołecznienia” procesów decyzyjnych w zarządzaniu 

turystyką, w szczególności na udziale społeczności lokalnych 
w istotnych decyzjach dotyczących rozwoju turystyki na danym obsza-
rze, 

• dominacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w politykach narodo-
wych, 

• wzrostu roli samorządów terytorialnych w systemie polityki turystycz-
nej, 

• dostosowania rozwiązań krajowych do międzynarodowych standardów 
np. w sferze regulacji prawnych, organizacyjno-własnościowej czy 
strukturalnej. 

Oczywiście wymienione tendencje zmian nie wyczerpują całości zjawisk 
i procesów oddziaływujących na światową turystykę, a co za tym idzie na sek-
tor turystyki w Polsce, ale zdaniem Autora niniejszego tekstu wydają się one 
najistotniejsze. 

W dalszych częściach opracowania omówione zostaną niektóre uwarunko-
wania rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce, które będą miały zdaniem 
Autora największy wpływ na przyszłość tej dziedziny polskiej gospodarki. 

Uwarunkowania społeczno-kulturowe rozwoju gospodarki turystycznej 
Socio-cultural conditions for the development of tourism economy 

W literaturze z zakresu ekonomiki turystyki wśród czynników determinują-
cych międzynarodowy ruch turystyczny wymienia się następujące: 

• ekonomiczne 
• polityczne 
• administracyjne 
• społeczno-kulturowe 
• geograficzne 
• pozostałe2. 
Przytoczoną kafeterię czynników można z powodzeniem odnieść także do 

turystyki wewnętrznej – krajowej, bo również tam oddziaływanie ww. czynni-
ków jest bardzo istotne. 

                                                 
1 Por. Tourism after 11 September 2001: Analysis, Remedial Action and Prospects. WTO, Madryt 2001 

[w] L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008, s. 333. 
2 Por. Ekonomika turystyki, red. A.Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 103-104. 
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Jak już wcześniej zaznaczono, z uwagi na ograniczone ramy niniejszego 
opracowania, w swoich rozważaniach Autor skoncentruje się jedynie na wybra-
nych determinantach rozwoju polskiej gospodarki turystycznej. 

Jednym z najistotniejszych czynników, który w najbliższej i dalszej przy-
szłości wpływać będzie na światową i polską turystykę wydaje się być potęgu-
jący się z roku na rok proces „starzenia się” społeczeństw krajów wysoko roz-
winiętych gospodarczo. 

Dotyczy to także Polski, w której wg prognoz nie tylko zmniejszy się ogólna 
liczba ludności, ale dokonują się istotne zmiany w strukturze demograficznej. 

Tabela1. Prognoza ludności Polski do 2035 roku 
Table 1. Prognosis of Polish population till 2035 

Rok Ludność 
ogółem w mln 

Ruch naturalny ludności 
(w tys.) 

Migracja zagraniczna 
na pobyt stały (w tys.) Urodzenia Zgony Imigracje Emigracje 

2010 38,09 409,9 369,9 18,3 40,0 

2015 38,02 401,5 411,5 22,5 33,6 

2020 37,8 363,0 419,1 30,0 20,0 

2025 37,3 314,7 424,6 30,0 20,0 

2030 36,8 280,0 434,8 30,0 20,0 

2035 36,0 272,5 450,0 30,0 20,0 

Źródło: Prognozy demograficzne GUS, stat.gov.pl 

Jak wynika z tabeli 1 w latach 2010-2035 ogólna liczba ludności Polski 
zmniejszy się o ponad 2 mln osób, co oznacza, że o tyle zmniejszy się także 
liczba potencjalnych klientów polskich firm turystycznych, nabywających usłu-
gi w ramach turystyki wyjazdowej lub turystyki krajowej. 

Również w krajach europejskich będących tradycyjnie głównymi obszarami 
wysyłającymi turystów do naszego kraju (Niemcy, Wlk. Brytania, Czechy), 
procesy demograficzne (głównie „starzenie się” społeczeństw) będą także inten-
sywnie występowały. Wg danych Eurostatu w 2006 roku liczba ludności Wiel-
kiej Brytanii wyniesie 79 milionów, we Francji – 74 miliony, w Niemczech – 
66 milionów, 65 milionów we Włoszech i 52 miliony w Hiszpanii. W wyniku 
starzenia się społeczeństw krajów Unii Europejskiej istotnie wzrośnie liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym z 17,4% w 2010 roku do 29,5% w 2060 roku. 

W Polsce w tym samym okresie liczba ludności w wieku powyżej 65 roku 
życia wzrośnie z 13,5% do 34,5%3. 

Tak znaczące zmiany demograficzne w Polsce mogą spowodować wiele ne-
gatywnych skutków w polityce społecznej państwa (np. zdecydowanie mniejsze 

                                                 
3 Por. Eurostat opublikował prognozy demograficzne do 2060 roku. Tak wygląda katastrofa demograficz-

na. Ekonomia i Prawo, nr z dnia 10.06.2011 r. 
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dofinansowanie do programów socjalnych), a także do realnego obniżenia przy-
szłych emerytur i rent, co z kolei ograniczy tym grupom społecznym możliwość 
korzystania z wypoczynku turystycznego. 

Należy spodziewać się także ograniczenia liczby przyjazdów turystów za-
granicznych w wieku poprodukcyjnym do naszego kraju, głównie Niemców, bo 
także w innych krajach Wspólnoty Europejskiej już dzisiaj narastają problemy 
w polityce społecznej. 

Oczywiście ten pesymistyczny scenariusz może się nie spełnić, jeśli sytuacja 
gospodarcza świata ulegnie radykalnej poprawie, a dochody realne obywateli 
w poszczególnych krajach będą na poziomie pozwalającym na zaspokajanie nie 
tylko potrzeb podstawowych, ale także potrzeb wyższego rzędu, w tym tury-
stycznych. 

Kolejnym problemem o charakterze społecznym, który w przyszłości może 
wpłynąć na sytuację w polskiej turystyce, jest kwestia rosnącej mobilności spo-
łecznej, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. O ile przemieszczanie się 
Polaków z różnych względów wewnątrz kraju nie będzie skutkować istotnie na 
sektor turystyki, o tyle migracje międzynarodowe znacząco wpływać będą na 
ten sektor w przyszłości. Dotyczy to z jednej strony wpływu na popyt tury-
styczny, który będzie coraz częściej realizowany poprzez firmy turystyczne 
działające w innych krajach (np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii – z uwagi na 
wyższą jakość usług i przystępne ceny), z drugiej zaś strony wpływu na rynek 
pracy w turystyce, na którym coraz częściej pojawiać się będą pracownicy 
z innych państw, skutecznie wypierający polskich pracowników. 

Mówiąc o przyszłości polskiej turystyki nie można zapominać 
o dokonujących się dynamicznie zmianach kulturowych, w tym także w sferze 
zachowań wolnoczasowych. Moda na aktywne spędzanie czasu wolnego, kult 
zdrowego ciała i „wiecznej” młodości, to czynniki, które już dzisiaj 
i w przyszłości będą musiały być brane pod uwagę przez polskich organizato-
rów turystyki przy kreowaniu atrakcyjnych produktów turystycznych. 

Zdaniem socjologów rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa polskiego 
powoduje, że wśród gospodarstw domowych o niższym poziomie zamożności 
pojawia się swego rodzaju „alienacja kulturowa”, wynikająca z braku aspiracji 
edukacyjnych, kulturalnych, z przekonania, że konsumpcja produktów lanso-
wanych przez wszechobecne media jest sensem życia. Jak słusznie zauważa 
prof. Piotr Gliński ”ludzie ścigają się w zakupie rozmaitych produktów. Jeżeli 
dominującą wartością dla dzieci i młodzieży są smsy bez żadnej treści, świat 
reality show i tańca z gwiazdami, tracimy istotne wartości i zmieniamy się jako 
społeczeństwo”4. Dla wielu ludzi osobiste poznawanie własnego kraju i świata 

                                                 
4 Por. E.Czapska, O przemianach społeczno-kulturowych w Polsce (rozmowa z prof. Piotrem Glińskim, 

przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego), Kultura, realia tg.com.pl. 
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wydaje się być zbędne, bo przecież media pozwalają na takie czynności bez 
wychodzenia z domu. I to jest istotne zagrożenie dla turystyki w przyszłości. 

Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju gospodarki turystycznej 
Economy conditions 

W literaturze z zakresu ekonomiki turystyki panuje zgodna opinia, iż 
o dynamice rozwoju turystyki w przyszłości decydować będą w pierwszej ko-
lejności czynniki ekonomiczne. Rozpatrywać należy to jednak z dwóch punk-
tów widzenia. 

Po pierwsze, z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw domo-
wych, a więc podmiotów zgłaszających popyt na usługi turystyczne. Po drugie 
przez pryzmat stanu gospodarki danego kraju, który to stan może stymulować 
lub hamować rozwój turystyki, zarówno zagranicznej (przyjazdowej 
i wyjazdowej), jak i krajowej. 

W wielu badaniach dość dokładnie opisano czynniki ekonomiczne kształtu-
jące wielkość popytu turystycznego5, stąd też uwaga Autora niniejszego artyku-
łu skoncentrowana będzie na ocenie wpływu sytuacji w gospodarce światowej 
i polskiej na przyszły rozwój turystyki w naszym kraju. 

W ostatnich latach o kondycji światowej gospodarki decydował przede 
wszystkim międzynarodowy rynek finansowy, przeżywający potężne turbulen-
cje i mający ogromny wpływ na pojawienie się recesji w wielu krajach. Ale 
także wydarzenia o charakterze pozaekonomicznym wywarły swój wpływ na 
kondycje gospodarki światowej. Zaliczyć można do nich między innymi kata-
strofy naturalne (wybuchy wulkanów, tsunami i trzęsienia ziemi, powodzie 
itp.), które w warunkach globalnej gospodarki i ścisłych, międzynarodowych 
powiązań kooperacyjnych, w sposób istotny odcisnęły swoje piętno na między-
narodowej wymianie handlowej, a co za tym idzie na światowej gospodarce. 
Świadczą o tym następujące dane. O ile tempo PKB w skali świata w 2011 

roku obniżyło się o 1,4 pkt.proc., to wzrost wolumenu światowego handlu towa-
rami i usługami spowolnił do 5,9%, czyli był o blisko 7 pkt. proc. niższy niż rok 
wcześniej6. 

Sytuacja polskiej gospodarki była w ostatnich latach zdecydowanie lepsza, 
niż w innych krajach Unii Europejskiej, dość wspomnieć, że w 2011 roku pol-
ski PKB był o ponad 10% wyższy niż w 2008 roku (w 2011 roku wzrost PKB 
wyniósł 4,3%), gdy w całej Unii Europejskiej PKB zmniejszył się w tym okre-
sie o prawie 1%7. 

                                                 
5 Por. Ekonomika turystyki…, op.cit., s. 194-195. 
6 Por. Polska 2012. Raport o stanie gospodarki. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012, s. 8. 
7 Ibidem, s. 9. 
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Na wzrost gospodarczy w naszym kraju pozytywny wpływ, w omawianym 
okresie, miały trzy czynniki: spożycie, inwestycje i eksport netto, przy czym 
w poszczególnych latach ww. czynniki miały różną siłę oddziaływania. 

Niestety pod wpływem coraz wyraźniejszego oddziaływania na polska go-
spodarkę czynników zewnętrznych w 2012 roku i pierwszym kwartale 2013 
roku sytuacja gospodarcza Polski pogorszyła się. Eksperci Komisji Europejskiej 
przewidują, że w 2013 roku PKB zmniejszy się w Polsce do 1,2%, a stopa bez-
robocia wyniesie 10,8% (liczonej wg metodologii Eurostatu a nie GUS)8. 

Jak z powyższych danych wynika sytuacja makroekonomiczna Polski będzie 
w 2013 roku i latach następnych zdecydowanie mniej korzystna, co spowoduje 
zmniejszenie poziomu konsumpcji w kraju oraz pogorszenie koniunktury go-
spodarczej. Można zatem spodziewać się trudniejszej sytuacji ekonomicznej 
większości firm działających na rynku usług turystycznych, jak i zmniejszonego 
popytu na te usługi ze strony gospodarstw domowych. 

Jak słusznie zauważyli Autorzy Raportu o stanie gospodarki turystycznej 
w latach 2007-2011, w latach minionych „widoczne piętno na rynku turystycz-
nym odcisnęły także zmiany społeczne i technologiczne. Ciągle rosnące wyma-
gania klientów oraz wzrost ich świadomości związanej z ochroną środowiska, 
powodują nierzadko, że klienci coraz więcej uwagi poświęcają ocenie jakości, 
biorąc pod uwagę nie tylko cenę. Nieustanny rozwój technologii mobilnych, 
wzrost roli sprzedaży przez Internet, rozwój portali zakupów grupowych, 
wzrost liczby tzw. pakietów dynamicznych tworzonych samodzielnie przez 
klientów oraz wykorzystywanie narzędzi internetowych do marketingu 
i komunikacji, to tylko niektóre ze zmian w obszarze nowych technologii”9. 

Mimo, że rok 2012 był wyjątkowy dla polskiego sektora turystyki z racji od-
bywających się w naszym kraju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, to sytuacja 
polskich firm turystycznych nie jest stabilna. Świadczą o tym pogarszające się 
wyniki finansowe największych biur podróży. 

Wg wstępnych danych wyniki finansowe biur podróży były w 2012 roku 
słabsze, niż w latach poprzednich, co nie rokuje dobrze na przyszłość. Zastana-
wiający jest fakt, że mimo zysków netto niektórzy touroperatorzy działający na 
polskim rynku mają wyższy wynik operacyjny, co oznacza, że nie generują 
zysków na działalności podstawowej, ale uzyskują przychody poprawiające 
wynik końcowy z innych rodzajów działalności, np. działalności ubezpiecze-
niowej, umów leasingowych itp. 

W najbliższych latach spodziewać się należy zmniejszenia się liczby zareje-
strowanych biur podróży, a także próby przejmowanie niektórych mniejszych 
form przez największych touroperatorów. 

                                                 
8 Prognozy gospodarcze Brukseli, http:/www.uniaeuropejska.org, stan z dnia 2013.02.24. 
9 Cyt.za Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011. Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Warszawa luty 2013, s. 5. 
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Tabela 2. Wyniki finansowe biur podróży 
Table 2. Travel agencies financial results 

Lp. Nazwa biura 
Wynik finansowy netto (w mln złotych) 

2008 2009 2010 2011 
1 Itaka 9,78 4,28 5,87 6,51 

2 Neckermann 16,3 - 2,90 4,40 0,63 

3 TUI Poland brak brak - 18,26 2,41 

4 Ecco Holiday 2,98 - 16,6 - 10,15 2,15 

5 Rainbow Tours - 5,05 0,04 4,63 4,83 

6 Wezyr Holiday 1,08 - 21,0 - 15,68 3,85 

7 Almatur Polska 0,26 0,37 0,13 0,21 

8 Sun end Fun 0,30 0,14 0,38 brak 

9 GTI Travel 0,05 - 11,59 - 5,23 0,43 

10 Alfa Star 12,84 - 4,04 0,65 0,53 

11 Grecos Holiday - 0,62 3,22 0,76 2,75 

12 Logos Tours 3,85 1,66 2,52 3,11 

13 Viva Club Polska 0,05 0,06 0,003 0,13 

Źródło: Bisnode Polska; Forsal.pl 

Zdecydowanie lepsza sytuacja ma miejsce na rynku usług hotelarskich. Pięć 
lat przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej spowodowało, że liczba 
hoteli wzrosła do ponad 2100, a liczba pokoi do 115 tysięcy. Ten boom inwe-
stycyjny w polskim hotelarstwie w najbliższej przyszłości nie będzie miał już 
miejsca. Szacuje się, że rocznie przybywać będzie 50-60 nowych obiektów, gdy 
w latach poprzednich średnio 120 w ciągu roku10. 

Zmniejszający się wskutek kryzysu popyt na wyjazdy i imprezy biznesowe, 
jak również mniejszy popyt na usługi hotelarskie ze strony indywidualnych 
turystów, spowoduje dość trudną sytuację dla obiektów małych, nienależących 
do sieci hotelowych. Wzrośnie natomiast zainteresowanie obiektami wypo-
czynkowo-uzdrowiskowymi, o dobrej infrastrukturze, które cieszą się dużą 
popularnością wśród turystów zagranicznych, głównie z Niemiec, państw skan-
dynawskich, Rosji i Ukrainy. 

Mimo pewnych objawów spowolnienia obserwowanych w branży hotelar-
skiej należy zaliczyć ją do stabilnych, z dobrymi perspektywami na przyszłość. 

Reasumując swoje dotychczasowe rozważania pragnę podkreślić, iż opisane 
w tekście czynniki społeczno-kulturowe i ekonomiczne dalszego rozwoju pol-
skiej turystyki są tylko wybranymi determinantami i nie wyczerpują wszystkich 
możliwych uwarunkowań oddziaływujących w przyszłości na polską turystykę. 

                                                 
10 Cyt.za Sytuacja na rynku hotelowym w Polsce 2012/2013, Ravel Fan. pol, informacje z dnia 21.12.2012 

roku. 
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Prognozy rozwoju polskiej turystyki 
Prognosis of the development of Polish tourism 

Wg wstępnych danych Instytutu Turystyki w 2012 roku odwiedziło Polskę 
67,4 mln cudzoziemców, w tym 14,8 mln turystów, co oznacza 11% wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego11. Jest to zapewne bezpośredni efekt Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej rozgrywanych w 2012 roku w Polsce i na 
Ukrainie. 

Prognozy Instytutu Turystyki zakładają dalszy wzrost liczby przyjazdów do 
Polski, w 2015 roku – 15,4 mln osób, a w 2017 roku – 16,2 mln. 

Wykres 1. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski (w mln). 
Graph 1. Arrivals of foreign tourists to Poland (in mln). 

 

Źródło: opracowanie Instytutu Turystyki w Warszawie 

Te optymistyczne prognozy mogą się nie sprawdzić, jeśli będzie utrzymywał 
się kryzys gospodarczy w Europie, zwłaszcza w krajach strefy euro. Stąd też już 
dzisiaj wiele krajów europejskich bardzo dynamicznie promuje swoje atrakcje 
turystyczne w krajach pozaeuropejskich, notujących w ostatnich latach szybki 
wzrost gospodarczy np. Chiny, Indie, Brazylia. Również Polska zamierza 
znacznie zwiększyć swoją promocję turystyczną na tego typu rynkach, co może 
niwelować ewentualne spadki liczby turystów z krajów europejskich. 

Przewiduje się, że wpływy dewizowe z turystyki przyjazdowej będą syste-
matycznie rosły osiągając w 2015 roku wartość 12,5 mld USD, a w 2017 roku 
13,7 mld USD12. 

Bardziej pesymistyczne są prognozy dla turystycznych podróży Polaków. 

                                                 
11 Dane szacunkowe Instytutu Turystyki, www.intur.co.pl/przyjazdy. 
12 Dane Instytutu Turystyki w Warszawie. 
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Tabela 3. Prognoza turystycznych podróży Polaków do 2017 roku (w mln) 
Table 3. Touristic travels of poles ( in mln) 

Rodzaj wyjazdu turystycznego 
Liczba podróży (w mln) 

2001 2005 2010 2015 2017 
Krajowe      

Krótkookresowy (2-4 dni) 36,4 21,2 20,2 20,9 21,8 

Długookresowy (5 dni i więcej) 17,4 14,7 13,7 15,6 16,2 

Zagraniczne  7,7 6,2 7,1 9,4 10,2 

Źródło: dane Instytutu Turystyki w Warszawie 

Jak wynika z danych tabeli 3 w najbliższej przyszłości zakłada się pewne 
ożywienie na rynku turystyki krajowej, ale nadal uczestnictwo Polaków 
w turystyce krajowej będzie dalekie od stopy aktywności z początku wieku. 

Optymistyczne są natomiast prognozy dla wyjazdów zagranicznych Pola-
ków. W 2017 roku Polacy będą odbywać 10,2 mln tego rodzaju podróży, o ile 
sytuacja ekonomiczna w Europie i na świecie poprawi się, oraz nie będą miały 
miejsca konflikty polityczne i społeczne w krajach recepcyjnych. 

Podsumowanie 
Conclusion 

Z przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu analiz wynika, że przy-
szłość polskiej gospodarki turystycznej zależeć będzie od wielu czynników 
zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wśród tych pierwszych na pierwszy plan 
wysuwają się: kryzys ekonomiczny w Europie i na świecie, przemiany demo-
graficzne, zanik tradycyjnych wzorców kulturowych, wydarzenia polityczne 
czy wreszcie trudne do przewidzenia katastrofy naturalne. 

Wśród czynników wewnętrznych wyróżnić można między innymi: spowol-
nienie wzrostu gospodarczego w Polsce, wzrost bezrobocia, spadek dochodów 
realnych większości polskich rodzin, niestabilna sytuacja finansowa polskich 
firm turystycznych, wzrost konkurencji firm międzynarodowych na polskim 
rynku itp. 

Jaka będzie ostatecznie przyszłość polskiej gospodarki turystycznej trudno 
jednoznacznie stwierdzić, ale warto już dzisiaj prowadzić badania nad determi-
nantami jej rozwoju. 
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Uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce 

Streszczenie 

Światowy kryzys ekonomicznych, jaki ma miejsce w ostatnich latach, wywarł istotny wpływ 
na rozwój turystyki w poszczególnych krajach, w tym także w Polsce. 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie uwarunkowań ekonomicznych oraz społecz-
no-kulturowych obecnego oraz przyszłościowego rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce. 

W końcowej części artykułu przedstawiono prognozy rozwoju turystyki w Polsce do 2017 ro-
ku oraz najistotniejsze tendencje zmian na międzynarodowym rynku turystycznym. 

Determinants of tourism economy in Poland 

Summary 

Global economy crisis has been affected in recent years on the development of tourism in 
each country, including in Poland. 

This study attempts to assess the impact of certain economic and socio-cultural factors, on the 
current state and future of tourism industry in Poland. 

In the final part of the article, the development of the Polish tourism prognosis till 2017 and 
expected trends in the international touristic market has been discussed. 
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Ocena współpracy podmiotów 
gospodarki turystycznej w zakresie wykorzystania 
środków Unii Europejskiej1 

Assessment of cooperation between tourism economy 
stakeholders in the field of application for EU funds 

Wprowadzenie 
Introduction 

Decydującą rolę w realizacji funkcji turystycznej na poziomie regionalnym 
i lokalnym posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Podmioty bezpośred-
niej gospodarki turystycznej, zwłaszcza przedsiębiorcy turystyczni, realizują 
zadania z zakresu świadczenia usług turystycznych. Współdziałanie jednostek 
samorządu terytorialnego oraz podmiotów branży turystycznej jest podstawą 
działalności gospodarki turystycznej, a tym samym realizacji efektów synergii. 
Aktywnym instrumentem działań samorządów w obszarze turystyki jest wyko-
rzystanie finansowania unijnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej ob-
szaru. Celem opracowania jest przedstawienie syntetycznych wyników badań 
dotyczących wykorzystania środków Unii Europejskiej w gospodarce tury-
stycznej w wybranych dwóch regionach Polski w perspektywie finansowej na 
lata 2007-2013 z uwzględnieniem aspektów współpracy samorządu terytorial-
nego i podmiotów bezpośredniej gospodarki turystycznej. 

Głównymi beneficjantami środków Unii Europejskiej kierowanych do go-
spodarki turystycznej są jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy 
turystyczni korzystają głównie ze wsparcia dedykowanego podmiotom gospo-
darczym sektora MSP. W opracowaniu przedstawiono klasyfikację środków 
unijnych, które mogą być wykorzystywane w analizowanych gminach regionów 
w gospodarce turystycznej w perspektywie finansowania na lata 2007-2013. 
Przedstawiono wybrane wyniki badań aktywności gmin województw zachod-

                                                 
1 Badania prezentowane w artykule zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (Narodowego Centrum Nauki) w ramach projektu pt. Stan i kierunki wykorzystania środków Unii 
Europejskiej w rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej (na przykładzie województw zachod-
niopomorskiego i lubuskiego), N114 333740. 
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niopomorskiego i lubuskiego w zakresie pozyskiwania środków UE na cele 
turystyczne oraz wskazano na opnie przedsiębiorców turystycznych dotyczące 
współpracy samorządu z branża turystyczną. 

Gospodarka turystyczna 
Tourism economy 

Cała sfera działań, urządzeń i środków mających na celu zaspokojenie po-
trzeb kreowanych przez turystów określana jest mianem gospodarki turystycz-
nej. Jest to „...kompleks różnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych 
bezpośrednio lub pośrednio rozwijanych w celu zaspokojenia wzrastającego 
zapotrzebowania człowieka na dobra i usługi turystyczne”2. Definicja ta pod-
kreśla kompleksowość gospodarki turystycznej i jej ścisły związek z procesem 
konsumpcji turystycznej3. W ujęciu systemowym gospodarka turystyczna defi-
niowana jest jako system współzależności powstających podczas procesu za-
spokajania potrzeb zgłaszanych przez turystów pomiędzy realizującymi go in-
stytucjami i organizacjami4. System ten obejmuje wszystkie działania służące 
zaspokojeniu popytu turystycznego od adaptacji środowiska przyrodniczego dla 
potrzeb ruchu turystycznego, po stwarzanie warunków umożliwiających rozwój 
turystyki5. Gospodarka turystyczna przejawia się we wszystkich sferach gospo-
darowania: produkcji dóbr i usług, ich podziału, wymiany i konsumpcji; wystę-
puje także w większości gałęzi gospodarki narodowej, których większa lub 
mniejsza część działań w sposób pośredni lub bezpośredni dotyczy realizacji 
popytu turystycznego. 

W klasycznym podziale gospodarki turystycznej dokonanym przez 
K. Krapfa, W. Huzikera i P. Berneckera wyróżnia się bezpośrednią i pośrednią 
gospodarkę turystyczną6. Bezpośrednia gospodarka turystyczna obejmuje dzia-
łalność tylko tych podmiotów, których funkcjonowanie wynika z realizacji za-
potrzebowania zgłaszanego przez turystów. Stosując dodatkowe kryteria, takie 
jak: rodzaj działalności, kategoria konsumentów (odwiedzający, pozostali po-
dróżni, ludność miejscowa) i udział w zakupie dóbr i usług turystycznych po-
szczególnych grup konsumentów, wydzielono w niej typową i uzupełniającą 
gospodarkę turystyczną7. Typowa gospodarka turystyczna (inaczej określana 
jako gospodarka turystyczna w wąskim znaczeniu) obejmuje typowe turystycz-

                                                 
2 W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 161. 
3 A.S. Kornak, A.Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnic-

two Akademii Ekonomicznej im.O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 11. 
4 A. Nowakowska, Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym. Folia Eeconomica Cracoviensia 1988, 

vol. XXI, s. 169-171. 
5 Kompendium wiedzy o turystyce, Red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 135. 
6 M.R. Łazarkowie, Gospodarka turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002, s. 29. 
7 Kryteria te stosowano razem lub rozdzielnie, wykorzystując ich różne kombinacje, M. R. Łazarkowie, 

Gospodarka...,op. cit., s. 30. 
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ne przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które oferują typowe produkty 
(usługi) turystyczne wyłącznie (lub prawie wyłącznie) na potrzeby odwiedzają-
cych i innych osób podróżujących. Zalicza się do nich: hotelarstwo, gastrono-
mię, transport pasażerski związany z przewozami turystycznymi, biura podróży, 
udostępnienie walorów turystycznych (w tym infrastruktura i usługi umożliwia-
jące turystom korzystanie z walorów turystycznych), działalność związków 
i organizacji turystycznych. Uzupełniająca gospodarka turystyczna obejmuje 
działalność w zakresie produkcji dóbr i usług. Jest ona prowadzona przez pod-
mioty należące do różnych (pozaturystycznych) sektorów gospodarki, a także 
jednostki administracji rządowej i samorządowej i instytucje pozarządowe, 
które przy szerokim zakresie działalności, w wąskiej części specjalizują się 
w tworzeniu typowych produktów turystycznych. Pośrednia gospodarka tury-
styczna (określana również jako nietypowa działalność turystyczna) to aktyw-
ność tych jednostek gospodarczych, które realizując potrzeby zgłaszane przez 
różne grupy osób nie tworzą typowych i charakterystycznych produktów tury-
stycznych. Z produktów tworzonych przez pośrednią gospodarkę turystyczną 
korzystają różne grupy konsumentów, w tym także turyści. Pośrednią gospo-
darkę turystyczną stanowią m.in.8: sektor bankowy i ubezpieczeniowy, pozosta-
ły transport pasażerski, pozostałe placówki handlowe, poczta i telekomunikacja, 
ochrona środowiska przyrodniczego, gospodarka komunalna, produkcja takich 
artykułów (np. sprzęt fotograficzny, niektóre kosmetyki i farmaceutyki, odzież. 
Z punktu widzenia zakresu podjętej problematyki bezpośrednim przedmiotem 
badań są środki Unii Europejskiej zasilające bezpośrednią gospodarkę tury-
styczną. 

Środki Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej 
w latach 2007-2013 
European Union funds in the regional tourism economy in 2007-2013 

Pomimo stosunkowo długich doświadczeń związanych z finansowaniem 
przedsięwzięć z zakresu gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej, 
począwszy od środków przedakcesyjnych z lat 90. XX wieku, i m.in. środków 
na powołanie i powstanie Polskiej Organizacji Turystycznej, a także aktywności 
regionów i gmin w zakresie tworzenia ram współpracy międzynarodowej 
w branży turystycznej i finansowania przedsięwzięć turystycznych, brak jest 
systematyzacji działań w tym zakresie. Ponadto trudno przeprowadzić ocenę na 
ile środki UE przyczyniają się do rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki 
turystycznej, jaki wpływ posiadają na poziom atrakcyjności turystycznej obsza-
rów, w jakim zakresie przyczyniają się do kształtowania wielkości ruchu tury-
stycznego i do wzrostu przychodów z turystyki przyjazdowej (zagranicznej 

                                                 
8 Ekonomika turystyki, Red A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 53. 
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i wewnątrzkrajowej), a ostatecznie w jakim zakresie wpływają na gospodarkę, 
rynek pracy i poziom życia mieszkańców obszarów turystycznych.  

Badania wykorzystania środków Unii Europejskiej w gospodarce turystycz-
nej, prowadzone są przez zespół badawczy Katedry Zarządzania Turystyką 
Uniwersytetu Szczecińskiego i obejmują okres perspektywy finansowej na lata 
2007-2013 w dwóch regionach północno-zachodniej Polski – zachodniopomor-
skim i lubuskim. 

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 zidentyfi-
kowano następujące możliwości finansowania gospodarki turystycznej: 

1. Regionalne Programy Operacyjne (2007-2013), które zarządzane są przez 
samorząd województwa. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organi-
zacje turystyczne z województwa mogą uzyskać wsparcie na realizację: in-
frastrukturalnych inwestycji turystycznych; zadań z zakresu kultury oraz 
ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego; budowy ścieżek rowero-
wych; promocji, ochrony i waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego, zinte-
growanego systemu transportu publicznego. 

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach prio-
rytetowych kierunków wsparcia podmioty mogą uzyskać pomoc finansową 
na inicjatywy dotyczące m.in: rozwoju agroturystyki, informację tury-
styczną, wydawanie folderów itp. 

3. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej - głównie INTERREG. 
Projekty turystyczne dotyczą m.in.: wspólnych transgranicznych produk-
tów turystycznych, infrastruktury turystycznej, turystyki wodnej, działań 
inwestycyjnych na rzecz rozwoju oferty turystycznej i poprawy jakości ist-
niejącej infrastruktury turystycznej. Beneficjentami mogą być: jednostki 
samorządu terytorialnego, euroregiony, podmioty prawa publicznego, or-
ganizacje pożytku publicznego, szkoły i uczelnie wyższe, placówki kultu-
ry, sportu, służby zdrowia, służb socjalnych i inne organizacje pozarządo-
we. 

4. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, któ-
rego głównym celem jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru 
Południowego Bałtyku poprzez działania zwiększające konkurencyjność 
i wzmacniające integrację między ludźmi i instytucjami. Do potencjalnych 
beneficjentów należą m.in.: władze krajowe, regionalne i lokalne związki 
i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, szkoły wyż-
sze, instytucje wspierające i promujące zrównoważony rozwój. 

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, finansowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Z programu mogą być finansowane: szkolenia, kursy, 
studia i inne formy podnoszenia kwalifikacji ogólnych 
i zawodowych a także badania i analizy, odnoszące się także do gospodarki 
turystycznej (zarówno pracowników przedsiębiorstw turystycznych, jedno-
stek samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych). 

6. Inne formy np. wynikające z działalności instytucji rynku finansowego 
(poręczeń kredytowych, funduszy pożyczkowych). 
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Podstawą działań samorządów wojewódzkich (zachodniopomorskiego 
i lubuskiego) obu regionów są dokumenty strategiczne9. Konstrukcja strategii 
turystyki w obu regionach wynika z koncepcji dokumentu rządowego, tj. Kie-
runków rozwoju turystyki do 2015 roku10. Sugerowany system finansowania 
zadań jest oparty przede wszystkim o możliwości pozyskania środków 
z funduszy europejskich. Podobnie, jak w skali ogólnopolskiej, środki Unii 
Europejskiej na cele turystyczne dedykowane są jednostkom samorządu teryto-
rialnego wszystkich szczebli. 

Badania w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej 
w gospodarce turystycznej przez samorząd gminny 
Research on the use of EU funds in the tourism economy on the local 
level  

Na podstawie metod demoskopijnych, tj. wywiadu bezpośredniego, dokona-
no analizy wykorzystania środków unijnych w gospodarce turystycznej gmin 
województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Pierwszy etap badań, obej-
mował wszystkie gminy obu województw i polegał na zbadaniu stanu wykorzy-
stania środków Unii Europejskiej na cele turystyczne. W drugim etapie badań, 
dokonano wyboru celowego 31 gmin (15% ogółu gmin), wykorzystując dwa 
następujące kryteria: 

• intensywność aplikowania o środki Unii Europejskiej w perspektywach 
finansowych 2004-2006 i 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy 
gminy, 

• rozpoznawalność gmin jako destynacji turystycznej. 
Badanie kwestionariuszowe przeprowadzono z przedstawicielami samorzą-

dów gminnych w czerwcu 2012 roku. Badaniem objęto zarówno gminy jako 
jednostki samorządu terytorialnego oraz realizowane przez nie projekty. 

 W perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013 wszystkie z 31 gmin 
ubiegało się i otrzymało środki na zadania z zakresu gospodarki turystycznej. 
Przy czym w poprzednim okresie planowania UE na zadania z zakresu turystyki 
aplikowało tylko 2/3 analizowanych gmin. Średnio na jedną gminę przypadało 
niespełna 5 zgłaszanych projektów. Przyjmując, że odpowiedzi na pytania doty-
czyły lat 2007-2011, oznacza to, że średnio raz w roku każda z badanych gmin 
aplikowała o środki UE na cele gospodarki turystycznej. Skuteczność działań 
skierowanych na pozyskanie środków na cele gospodarki turystycznej wynosiła 
58%, tzn. znacząco ponad połowa projektów uzyskała finansowanie. Przy czym 

                                                 
9 Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku. Zachodniopomorska 

Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa-Szczecin-Koszalin 2005/2006, 2008, 2010, Lubuska strate-
gia rozwoju turystyki na lata 2006-2013, Lubuska Organizacja Turystyczna LOTur, PART, Zielona Góra 
2005. 

10Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku, www.msport.gov.pl (25 marca 2013). 
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jedna z gmin aplikowała o środki na cele turystyczne 14 krotnie i uzyskała fi-
nansowanie 10 razy. 

Ubieganie o środki UE, związane z tym procedury aplikacyjne, zasady fi-
nansowania i rozliczenia środków stanowią wysokie bariery dla władz samo-
rządowych. Do najistotniejszych barier gminy zaliczają: 

• konieczność zapewnienia wkładu własnego (55% gmin uważa, że jest to 
duża bariera), 

• zasady refundacji poniesionych nakładów (48% gmin), 
• przygotowanie obszernej dokumentacji (45% gmin). 
Jednym z dodatkowych problemów związanych z finansowaniem unijnym 

projektów turystycznych jest struktura Regionalnych Programów Operacyjnych, 
które stanowią główne źródło środków UE na cele turystyczne. Ponad połowa 
(52%) aplikacji kierowana była do RPO, które zarządzane są przez samorząd 
wojewódzki. Cele z zakresu turystyki powiązane są z zadaniami na rzecz kultu-
ry. Stąd znacząca cześć środków, także o wyższej alokacji, wykorzystywana 
była na kulturę (np. rewitalizacja zbytków, działalność obiektów kulturalnych). 
Co prawda zadania dotyczące kultury wspomagają często rozwój turystyki, ale 
67% samorządów gminnych ocenia takie rozwiązanie jako niekorzystne dla 
gospodarki turystycznej, z punktu widzenia dostępności środków. 

 Za główne korzyści związane z realizacją zadań unijnych z obszaru go-
spodarki turystycznej przez gminy uznano: 

• jakość życia mieszkańców (96% gmin), 
• jakość infrastruktury turystycznej (96% gmin), 
• wizerunek turystyczny gminy (96% gmin), 
• wielkość ruchu turystycznego (71% gmin). 
Do pozostałych korzyści, które można wiązać z oddziaływaniem na branże 

turystyczną można zaliczyć m.in.:  
• wzrost konkurencyjności gospodarki turystycznej, 
• wzrost przedsiębiorczości podmiotów gospodarki turystycznej, 
• wzrost przychodów podmiotów gospodarki turystycznej, 
• możliwość tworzenia sieciowych produktów turystycznych, w tym 

transgranicznych, 
• tworzenie nowych formy turystyki, 
• tworzenie nowych ofert turystycznych. 
Wymienione korzyści umożliwiają władzom samorządowym realizację bez-

pośrednich i pośrednich celów związanych z rozwojem gospodarki turystycznej, 
także w nieznacznej części dzięki współpracy z podmiotami bezpośrednio 
świadczącymi usługi turystyczne. 
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Badania w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej 
w gospodarce turystycznej przez przedsiębiorców turystycznych. 
Research on the use of EU funds in the tourism economy by tourist 
enterprises. 

Uzupełnieniem badań wykorzystania środków unijnych przez gminy, jest 
analiza stanu zaangażowania przedsiębiorców turystycznych z obu regionów 
w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej. Podstawowym motywem badań 
jest stwierdzenie na ile samorząd gminny angażuje się we współpracę 
z podmiotami gospodarki turystycznej w zakresie pozyskiwania finansowania 
na cele rozwoju turystki. Badania zostało przeprowadzone w styczniu 2013 
roku i objęło 270 przedsiębiorców z 31 gmin, w których były przeprowadzone 
badania. Na przesłane zaproszenia o wypełnienie ankiety, otrzymano 38 odpo-
wiedzi (tj. ok. 14%). 

Z badań wynika, że tylko 7 przedsiębiorców (18%) było zachęcanych przez 
samorząd gminny do wspólnych przedsięwzięć w zakresie aplikacji o ośrodki 
z funduszy europejskich na cele turystyczne, a tylko 9 (23%) samodzielnie pod-
jęło starania o uzyskanie finansowania, przy czym 8 uzyskało finansowanie. 
Podobnie, jak w przypadku gmin, analizowano bariery ograniczonego zaintere-
sowania przedsiębiorców turystycznych środkami Unii Europejskiej. Jako 
główne wskazywano: skomplikowaną procedurę (63%), konieczność zapewnie-
nia wkładu własnego (42%), brak odpowiednio przygotowanej kadry (26%), 
brak chęci współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami 
(17%) oraz procedury zamówień publicznych (17%). 

Z punktu widzenia opinii przedsiębiorców wynika zatem, że w okresie per-
spektywy finansowej 2007-2013, aktywność samorządu gminnego ograniczała 
się do samodzielnego prowadzenia inicjatyw związanych z finansowaniem 
unijnym przedsięwzięć turystycznych bez woli współpracy z przedsiębiorcami 
turystycznymi. Współpraca w zakresie rozwoju obszarowego produktu tury-
stycznego była zatem bardzo ograniczona, a potrzeby rozwojowe przedsiębior-
ców turystycznych mało dostrzegane. 

Podsumowanie 
Conclusion 

Podstawą skuteczności działania lokalnej gospodarki turystycznej jest 
wszechstronna współpraca. Działania podejmowane na poziomie samorządów 
lokalnych skutecznie wpływają na rozwój gospodarki turystycznej, w tym 
zwłaszcza rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i decydują 
o kształtowaniu pojemności i chłonności turystycznej. 

Prowadzone badania mogą stanowić podstawę do określania celów rozwoju 
obszarów turystycznych. Prowadzone badania powinny być podstawą do kształ-
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towania zadań z zakresu turystyki na kolejną perspektywę finansową Unii Eu-
ropejskiej, na lata 2014-2020. Finansowanie ze środków UE powinno prowa-
dzić do podnoszenia poziomu atrakcyjności turystycznej obszarów. W wyniku 
przeprowadzonej diagnozy rozwoju gospodarki turystycznej oraz dzięki ocenie 
wykorzystania środków Unii Europejskiej, możliwe będzie wskazanie instytu-
cjom zarządzającym funduszami europejskimi na poziomie regionalnym, ko-
niecznych działań dotyczących zmiany struktury regionalnych programów ope-
racyjnych oraz strategii rozwoju turystyki. Jednym z istotnych problemów jest 
kwestia rozszerzenia dostępności do środków Unii Europejskiej dla podmiotów 
komercyjnych (przedsiębiorców turystycznych – hotelarskich, transportowych, 
biur podróży, innych podmiotów odpowiedzialnych za ofertę w destynacji tury-
stycznej). W okresie 2007-2013 głównym beneficjentem środków na cele zwią-
zane z turystyką były jednostki samorządu terytorialnego. Wyższy udział przed-
siębiorców turystycznych w wykorzystaniu środków Unii Europejskiej powi-
nien zapewnić bardziej dynamiczny rozwój oferty turystycznej, zagospodaro-
wania turystycznego oraz wpłynąć realnie na rozwój gospodarczy regionów, 
rynek pracy oraz jakość życia mieszkańców. 
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Ocena współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w zakresie 
wykorzystania środków Unii Europejskiej  

Streszczenie 

Decydującą rolę w realizacji funkcji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym posia-
dają jednostki samorządu terytorialnego. Podmioty bezpośredniej gospodarki turystycznej, 
zwłaszcza przedsiębiorcy turystyczni, realizują zadania z zakresu świadczenia usług turystycz-
nych. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów branży turystycznej 
jest podstawą działalności gospodarki turystycznej, a tym samym realizacji efektów synergii. 
Aktywnym instrumentem działań samorządów lokalnych w obszarze turystyki jest wykorzystanie 
finansowania unijnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej. Celem artykułu jest przedsta-
wienie wstępnych wyników badań dotyczących korzystania ze środków Unii Europejskiej 
w gospodarce turystycznej w gminach wybranych dwóch regionów Polski w perspektywie finan-
sowej na lata 2007-2013. Przedstawiono wybrane wyniki badań aktywności gmin województw 
zachodniopomorskiego i lubuskiego w zakresie pozyskiwania środków UE na cele turystyczne 
oraz wskazano na opinie przedsiębiorców turystycznych dotyczące współpracy samorządu 
z branżą turystyczną. 

Assessment of cooperation between tourism economy stakeholders in 
the field of application for EU funds 

Summary 

Tourism administration has aecisive role in the creation of tourism function at the regional 
and local level. Tourism enterprises and other organizations that can be included in the direct 
tourism economy fill the role of service providers. Cooperation between tourism enterprises and 
local administration is fundamental to tourism economy and enables to gain benefits from synergy 
effects. One of actions undertaken by public administration is an usage of EU-funds for develop-
ment of tourism economy. The aim of this paper is to present preliminary results of a survey 
conducted among communes from two Polish provinces: West Pomerania and Lubuskie. Survey 
relates to activities undertaken in application process for EU-funds. Apart of survey among repre-
sentatives of communes, another survey among tourism enterprises has been conducted. Here 
important issues regarding public-private cooperation had been researched. All research relates to 
financial perspective for 2007-2013. 
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Koncepcja Corporate Social Responsibility 
w turystyce 

The Concept of Corporate Social Responsibility in Tourism 

Wprowadzenie 
Introduction 

Dynamiczny rozwój gospodarki światowej w II połowie ubiegłego wieku 
miał wiele negatywnych skutków, które najsilniej ujawniły się w środowisku 
naturalnym i społecznym. Skala problemów, jakie one wywoływały, doprowa-
dziła pod koniec lat 70. do rozpoczęcia ogólnoświatowej debaty nad dotychcza-
sowym przebiegiem i perspektywami rozwoju gospodarki światowej. W deba-
cie tej brali udział przedstawiciele reprezentujący różne dziedziny nauki, polity-
ki i biznesu. 

Przełomowym momentem było opublikowanie przez Klub Rzymski 
w 1972 r. raportu „Granice Wzrostu”1, w którym ogłoszono, że utrzymanie 
dotychczasowych trendów rozwojowych światowej populacji, industrializacji, 
zanieczyszczenia, produkcji żywności i zużycia zasobów doprowadzi w ciągu 
najbliższego wieku do osiągnięcia granic wzrostu na Ziemi, czego skutkiem 
będzie gwałtowny i niekontrolowany spadek zarówno liczebności populacji, jak 
i produkcji przemysłowej. W celu zapewnienia dalszej egzystencji na Ziemi 
oraz możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb obecnych i przyszłych 
pokoleń, należy zadbać o zrównoważony rozwój wszelkich dziedzin życia 
i ludzkiej działalności. Publikacja raportu uświadomiła światu konieczność 
znalezienia innego, niż dotychczas obowiązujący model rozwoju gospodarki 
i dlatego pod koniec lat 80. polityka, gospodarka i nauka zdominowane zostały 

                                                 
1 Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i roz-

woju zrównoważonym, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2011, s. 28-29. 
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przez problematykę zrównoważonego rozwoju (sustainable development)2. 
Efektem tej debaty było opublikowanie w 1987 przez Światową Komisję ds. 
Środowiska i Rozwoju ONZ (tzw. Komisja Brundtland3) raportu „Nasza 
Wspólna Przyszłość”, w którym po raz pierwszy zdefiniowano pojęcie rozwoju 
zrównoważonego, czyli takiego, który zaspokaja obecne potrzeby, nie zagraża-
jąc możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W raporcie tym 
podkreślano konieczność zaprzestania rabunkowej gospodarki w środowisku 
naturalnym w imię korzyści ekonomicznych. Wnioski zawarte w raporcie zao-
wocowały zwołaniem w 1992 r. w Rio de Janeiro II konferencji ONZ na temat 
”Środowisko i rozwój” (tzw. Szczyt Ziemi), podczas której przyjęto „Deklara-
cję z Rio”. Deklaracja zawiera 27 zasad określających prawa i obowiązki, któ-
rych przestrzeganie ma doprowadzić do osiągnięcia rozwoju zrównoważonego 
i lepszej jakości życia. Podstawową zasadą takiego rozwoju jest prawo ludzi do 
zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą. Celem zrównoważonego 
rozwoju jest zbudowanie społeczeństwa potrafiącego połączyć ochronę środo-
wiska z rozwojem społecznym i gospodarczym lokalnych wspólnot oraz uzy-
skać bardziej równomierną dystrybucję bogactw i zachowanie zasobów natural-
nych dla przyszłych pokoleń4. 

Zasady zrównoważonego rozwoju powinny być wdrażane także w sektorze 
turystyki i dlatego UNWTO sformułowała koncepcję zrównoważonej turystyki 
(sustainable tourism)5, i w 1996 r. zdefiniowała turystykę zrównoważoną, jako 
turystykę „zdolną zaspokoić potrzeby dzisiejszego turysty i regionów goszczą-
cych turystów, przewidując i zapewniając możliwości ich spełnienia 
w przyszłości. Aby ten cel osiągnąć trzeba zarządzać wszystkimi zasobami 
w taki sposób, aby zaspokajać wymogi ekonomiczne, społeczne i estetyczne, 
przy jednoczesnym zachowaniu integralności kulturowej, podstawowych proce-
sów ekologicznych oraz różnorodności biologicznej. Celem turystyki zrówno-
ważonej jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyro-
dy, a także kształtowaniem nowych postaw i zachowań turystów oraz organiza-
torów ruchu turystycznego. Te nowe postawy winny być korzystne etycznie 
i społecznie dla lokalnej ludności. Turystyka zrównoważona musi bazować na 
zróżnicowaniu korzyści oferowanych jej przez gospodarkę lokalną, przy czym 
powinno to nastąpić w pełnym zintegrowaniu z miejscowym rozwojem ekono-

                                                 
2 Kachniewska M., Odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze społecznym jako czynnik trwałego 

rozwoju produktu turystycznego, [w:] Wodejko S. (red.) Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 399. 

3 Nazwa pochodzi od nazwiska przewodniczącej tej Komisji – Pani Gro Brundtland, ówczesnej premier 
Norwegii. 

4 W osiągnięciu tego celu ma pomóc wdrażanie idei zawartych w dokumencie programowym „Globalny 
program działań - Agenda 21”. 

5 Podczas konferencji na wyspie Lanzarote w 1995r. i tam UNWTO (wspólnie z UNEP, UNESCO i EU) 
opracowała Lanzarocką Kartę Zrównoważonej Turystyki (Lanzarote Charter for Sustainable Tourism). 
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micznym i wnosić do niego pozytywny wkład. Stosowane muszą być następu-
jące zasady: 

• rozwój turystyki powinien być dostosowany do rodzaju i jakości zaso-
bów środowiska przyrodniczego i nie może przyczyniać się do ich de-
gradacji, 

• miejscowa ludność powinna partycypować we wszystkich przedsięwzię-
ciach związanych z turystyką, które podejmowane są na zamieszkanych 
przez nią terenach, 

• oferta turystyczna powinna opierać się na miejscowych zasobach natu-
ralnych, ludzkich, materialnych i obejmować niewielkie obiekty, dosto-
sowane skalą do otoczenia, 

• rozwój turystyki powinien być zintegrowany z miejscowym rozwojem 
gospodarczym oraz być korzystny etycznie, społecznie i ekonomicznie 
dla miejscowej ludności6. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest powszechnie znana i akceptowana 
w skali globalnej. Dotychczasowa praktyka rozwoju turystyki zrównoważonej 
pokazuje, że stosunkowo największe sukcesy odnotowano w kwestii ochrony 
środowiska naturalnego, natomiast w aspekcie ekonomicznym i społecznym 
sukcesów jest zdecydowanie mniej. Fakt ten budzi coraz więcej wątpliwości 
(głosów krytycznych), co do możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej. 
Pojawiają się wręcz opinie, iż celem nierealnym do osiągnięcia jest zrealizowa-
nie podstawowego celu rozwoju turystyki zrównoważonej tj. osiągnięcie opty-
malnego rozkładu korzyści osiąganych dzięki temu rozwojowi przez samych 
turystów, mieszkańców terenów recepcji, podmioty turystyczne przy jednocze-
snym ograniczeniu negatywnego wpływu turystyki na środowisko7. Widoczna 
w praktyce mała skuteczność wdrażania rozwoju turystyki zrównoważo-
nej wpostaci pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych wynika m. in. 
z konieczności transformacji/zmiany dotychczas obowiązującego paradygmatu 
działania (zyski przede wszystkim). Nowy paradygmat zrównoważonego roz-
woju narzuca konieczność ograniczenia dotychczasowego dążenia do uzyskania 
jak największych korzyści ekonomicznych „dzisiaj”, w trosce o możliwość 
uzyskania korzyści „jutro”. Realizacja tego nowego paradygmatu wymaga 
istotnych przeobrażeń w świadomości społecznej, co jest procesem trudnym 
i długotrwałym, ponieważ najtrudniej zmienić dotychczasowy styl życia, przy-
zwyczajenia i hierarchię wartości… Jak pisze M. Kazimierczak „(…) Nie ma 
„zrównoważonego rozwoju” bez zmiany świadomości, a co za tym idzie – zmia-
ny relacji w obszarze pracy, typów organizacji, edukacji, wychowania. Wiąże 

                                                 
6
 Kompendium wiedzy o turystyce, Gołembski G. (red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa-Poznań 2002, 

s. 370-371. 
7
 Bosiacki S., Hołderna-Mielcarek B., Szalczyk A., Koncepcja rozwoju turystyki zrównoważonej w ujęciu 

regionalnym, [w:] Wodejko S. (red.) Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warsza-
wie, Warszawa 2008, s. 169 i nast. 
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się z tym zmiana w konserwatywnym modelu społeczeństwa przemysłowego, 
który winien zostać zastąpiony modelem społeczeństwa obywatelskiego. Jego 
urzeczywistnienie oznacza zreformowanie w wymiarze świadomościowym całej 
sfery społecznej i zorientowanie jej na ciągle niedoceniany kulturowy wymiar 
zrównoważenia, na zmianę wzorów myślenia, wartości i stylów życia”8. Na 
obecnym etapie wdrażania rozwoju zrównoważonego istnieje pilna potrzeba 
stosowania takich koncepcji i narzędzi zarządzania, które będą sprzyjać 
wzmocnieniu dotychczas najsłabszych ogniw tego rozwoju czyli aspekcie spo-
łecznym i ekonomicznym. 

Taką koncepcją jest koncepcja CSR, która zyskuje coraz większą popular-
ność na świecie. Koncepcje CSR i rozwoju zrównoważonego wyrosły z różnych 
korzeni, jednak w ostatnich latach skupiają się głównie na przedsiębior-
stwach, a przez to splatają się ze sobą - obie koncepcje zwracają uwagę na po-
trzebę przemyślenia sposobu, w jaki firmy podejmują działania w celu redukcji 
i eliminacji negatywnych wpływów społecznych i środowiskowych9. Ponieważ 
celem artykułu jest omówienie koncepcji wdrażania koncepcji CSR w turystyce 
konieczne jest ogólne zaprezentowanie jej istoty. 

Geneza i istota społecznej odpowiedzialności (CSR) 
The origin and the essence of social responsibility (CSR) 

Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility), czyli koncepcja społecz-
nej odpowiedzialności biznesu10 jest obecnie zagadnieniem dyskutowanym 
przez szerokie kręgi polityków, przedsiębiorców i przedstawicieli kręgów aka-
demickich. 

Historia rozwoju CSR rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych pod koniec 
XIX wieku i jej początki związane są z działalnością filantropijną ówczesnych 
przedsiębiorców. W toku rozwoju historycznego i cywilizacyjnego koncepcja 
odpowiedzialności społecznej ulegała istotnym przeobrażeniom11, jednak warto 
przybliżyć dwie postacie, które odegrały olbrzymią rolę w rozwoju CSR. 

                                                 
8
 Kazimierczak M., Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce? [w:]  Młynar-

czyk Z., Potocka I., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom VI, Turystyka zrów-
noważona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Turystyka I Rekreacja – Studia I Prace Nr 
6, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 17. Źródło: http://turystyka.amu.edu.pl/tomy/tir6.pdf 

9 Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., Nowe horyzonty… s. 33. 
10 Polska terminologia nie jest jeszcze dobrze ukształtowana. Oprócz najpopularniejszego terminu „spo-

łeczna odpowiedzialność biznesu”, używa się też innych, np. „odpowiedzialność biznesu”, „odpowiedzialny 
biznes”, „obywatelstwo korporacyjne”, „przedsiębiorstwo obywatelskie”, „społeczna odpowiedzialność 
biznesu”, „społeczne zaangażowanie biznesu”, całościowe zaangażowanie odpowiedzialnością”, „organizacja 
służąca otoczeniu, „firma zrównoważonego rozwoju” za: Rok B., Minima społecznej odpowiedzialności, [w:] 
Gasparski W. (red), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012, 
s. 427-248. 

11 Wymogi redakcyjne dotyczące objętości artykułu spowodowały konieczność pominięcie historii roz-
woju koncepcji CSR i omówienia dorobku takich autorów jak np. Archie B. Caroll, Freeman, Wartic i Co-
chran. 
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Pierwszą postacią jest Andrew Carnegie potentat amerykańskiego przemysłu 
stalowego. Jest on uosobieniem „starego” – obowiązującego pod koniec XIX w. 
– wyobrażenia społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorcy. Był uważany za 
najbogatszego człowieka na świecie (z majątkiem szacowanym na 500 mln 
dolarów) i jednocześnie najbardziej hojnego w dzieleniu się swoją fortuną (na 
cele społeczne przeznaczył ponad 350 mln dolarów). Jego działalność społeczna 
ukierunkowana była na tworzenie warunków ułatwiających zdobywanie wiedzy 
i promowanie kultury. Przeszedł do historii rozwoju CSR jako autor słynnego 
artykułu „Ewangelia Bogactwa” (1889r.), w którym podejmował temat sukcesji 
i sposobu redystrybucji zgromadzonych zasobów w taki sposób, aby 
w ostatecznym wymiarze służyły one nie tylko właścicielom, ale również całym 
społecznościom. Carnegie był przekonany, że dobrowolne dzielenie się bogac-
twem z innymi jest wypełnianiem powinności wobec innych ludzi. Jedna z jego 
znanych sentencji uzasadniających konieczność dzielenia się bogactwem 
brzmiała: „Człowiek, który umiera bogaty, umiera w niesławie”. Warto podkre-
ślić, że Carnegie był zdecydowanym przeciwnikiem tradycyjnej dobroczynno-
ści, która w jego odczuciu nie przynosiła wymiernych korzyści, a wręcz szko-
dziła rozleniwiając obdarowywanych12. 

Drugą postacią, o której należy wspomnieć jest Howard Bowen, którego 
uważa się za prekursora nowoczesnego (współczesnego) spojrzenia na związki 
biznesu ze społeczeństwem. W opublikowanej w 1953 r. książce „Social Re-
sponsibilities of the Businessman” Bowen nie tylko wyraził swoje przekonanie 
o tym, że biznes ponosi społeczną odpowiedzialność i ma do wypełnienia okre-
ślone zobowiązania wobec społeczeństwa, ale także zawarł pierwszy opis kon-
cepcji CSR, w którym ukazał relacje pomiędzy korporacjami a społeczeń-
stwem13. 

Od końca lat 80. koncepcja CSR zyskuje coraz większą popularność 
i uznawana jest za jedną z najbardziej perspektywicznych i efektywnych 
w długim horyzoncie czasowym koncepcji zarządzania wspierających rozwój 
zrównoważony. To sprawia, że kwestia wdrażanie tej koncepcji jest ważnym 
celem rozwojowym Unii Europejskiej od 200614. Widoczny znaczny wzrost 
znaczenia wdrażania CSR na terenie w Unii odzwierciedla nowa definicja, 
w której CSR oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na spo-
łeczeństwo. Jednocześnie Komisja stwierdziła, że warunkiem koniecznym do 
przyjęcia zasad CSR jest poszanowanie obowiązującego prawa, zaś odpowiada-

                                                 
12 Bukowian M., słowo wstępne [w:] Carnegie A., Ewangelia Bogactwa, Wydawnictwo M-SERWIS M. 

Bukowian i inni Sp. J., Poznań 2012, s. 3-9. 
13 Publikacja Bowena poruszyła istotny problem odpowiedzialności i jej efektem było wprowadzenie w 

amerykańskim systemie prawnym regulacji chroniących konsumentów i obowiązujących do dzisiaj. [za:] 
Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., Nowe horyzonty… s. 33. 

14 W 2006 r. Komisja Europejska zdefiniowała społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) jako 
„koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i środowi-
skową w swojej działalności gospodarczej i stosunkach z zainteresowanymi stronami”. 
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nie za wpływ środowiskowy i społeczny ma na celu maksymalizację wartości 
dla interesariuszy oraz minimalizację negatywnych skutków oddziaływania15. 

Zaangażowanie Komisji Europejskiej w problematykę CSR i uwzględnianie 
jej w strategiach działania UE dowodzi, że stosowanie koncepcji CSR będzie 
ważnym narzędziem wspierającym wdrażanie rozwoju zrównoważonego na 
terenie Unii. 

W piśmiennictwie dotyczącym CSR nie ma odrębnego ujęcia tej koncepcji 
w odniesieniu do turystyki, dlatego należy przyjąć, że pojęcie społecznej odpo-
wiedzialności nie odbiega tu w swych założeniach od koncepcji przyjętych dla 
innych sektorów gospodarki16. Turystyka odpowiedzialna zakłada traktowanie 
innych w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Jak podkreśla 
H. Goodwin „turystyka odpowiedzialna nie jest wyizolowaną formą, ale przeni-
ka się ze wszystkimi przejawami ludzkiej aktywności i ewoluuje wraz ze zmie-
niającymi się potrzebami i postawami społeczeństwa”17. 

Oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialnej działalności turystycznej, 
stanowią istotną przesłankę opracowania i wdrożenia koncepcji CSR w sektorze 
turystycznym. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wdrożenie tej koncepcji może 
dotyczyć zarówno podmiotów turystycznych, jak również obszarów recepcji 
turystycznej18. W artykule autorki skoncentrowały się na omówieniu problema-
tyki CSR w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych. 

W literaturze przedmiotu uważa się, że rozwój społecznie odpowiedzialnej 
turystyki jest uwarunkowany wieloma czynnikami, których następstwa skłania-
ją do formułowania celów przedsiębiorstwa nie tylko w wymiarze ekonomicz-
nym, ale przy równoczesnym uwzględnieniu oddziaływania przedsiębiorstwa na 
otoczenie społeczne i ekologiczne. Czynniki te związane są z globalizacją 
i procesami jej towarzyszącymi, takimi jak m.in.: wzrost podaży turystycznej 
i konkurencji na rynku turystycznym oraz rozwój turystyki masowej. 
W konsekwencji cena ofert turystycznych stała się głównym czynnikiem kon-
kurencyjności i przyczyną poszukiwania przez przedsiębiorstwa turystyczne 
możliwości obniżania kosztów działalności, np. poprzez utrzymywanie niskiego 
poziomu wynagrodzeń pracowników i usługodawców, co miało bezpośredni 

                                                 
15

 Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego I Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela 25.10.2011, KOM (2011) 681. 

Źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF 
16

 Skalska T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w turystyce: przegląd koncepcji, [w:] Wodej-
ko S. (red.) Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 440. 

17 Goodwin H., Taking responsibility for tourism, Goodfellow Publisher, Oxford 2011 [za:] Kulczyk S., 
Bajtyngier A., Świadomi i pomocni - w stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, 
Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2012, s. 19. 

18 Por. Nawrocka E., Kształtowanie wizerunku obszaru recepcji turystycznej w świetle idei społecznej od-
powiedzialności biznesu, [w:] Wodejko S. (red.) Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Warszawa 2008, s. 435-436. 
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wpływ na pogarszanie się warunków socjalnych i pracy w miejscu recepcji 
turystycznej19. Zjawiska te przejawiają się szczególnie w krajach, w których 
turystyka jest głównym źródłem przychodów20. Masowy rozwój turystyki 
i związane z nim nasilenie ruchu turystycznego stanowi przyczynę zwiększone-
go wykorzystania zasobów środowiska naturalnego, adaptacji przestrzeni na 
cele turystyczne, intensywnej penetracji i eksploatacji ekosystemów. Koncen-
tracja ruchu turystycznego, także na stosunkowo niewielkich i niekiedy ubogich 
w zasoby wodne obszarach atrakcyjnych przyrodniczo, wpływa na zwiększone 
zużycie wody. Energochłonność działalności turystycznej, wprowadzanie odpa-
dów i udział gospodarki turystycznej w emisji gazów cieplarnianych stanowią 
najczęściej wymieniane skutki rozwoju turystyki masowej21. 

Powyższe uwarunkowania sprawiają, że zapewnienie trwałości rozwoju tu-
rystyki wymaga odpowiedzialnych wobec społeczeństwa postaw i działań oraz 
implementacji zasad dobrego zarządzania i integracji celów socjalnych oraz 
ekologicznych w formułowanych przez przedsiębiorstwa strategiach. 

Zgodnie z obowiązującą definicją Komisji Europejskiej odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za oddziaływanie na społeczeństwo będzie wtedy prawdziwa, 
kiedy będą przestrzegane przepisy prawa i układy zbiorowe pomiędzy partne-
rami. Aby sprostać temu zadaniu, przedsiębiorstwa powinny zintegrować 
w swoim zarządzaniu i strategii, wypracowane w ścisłej współpracy 
z interesariuszami, cele socjalne, ekologiczne i etyczne oraz prawa człowieka 
i oczekiwania konsumentów. W ten sposób powinny zostać osiągnięte wspólne 
wartości dla właścicieli/akcjonariuszy przedsiębiorstwa, jak i pozostałych zain-
teresowanych stron oraz ich optymalizacja społeczna a także identyfikacja ne-
gatywnego oddziaływania, któremu powinno się zapobiegać i łagodzić skutki22. 

                                                 
19 Por. A. Müseler, Verantwortung der Tourismusunternehmen [w:] Corpotate Social Responibility, 

Tourismusunternehmen In globaler Verantwortung, KATE-Stuttgart, in Kooperation mit EED Tourism 
Watch-Bonn und ACSUD, Valencia, 2006, s. 11. 

http://forumandersreisen.de/content/dokumente/CSR_im_Tourismus.pdf, (18.04.13). 

20 Ibidem, s. 10. 
21 por. B. Hołderna-Mielcarek, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Zeszyty 

Naukowe, nr 16 WSHiU, Poznań, 2008, s. 89. 
22 Mitteilung der Kommission an das Europaische Parlament, den Rat, den Europaischen Wirtschafts-

und Sozialausschluss und den Ausschuss der Regionen, Eine neue EU-Strategie (2011-14) für die soziale 
Verantwortung der Unternehmen(CSR), Brüssel, den 25.10.2011, KOM(2011) 681 endgültig, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:DE:PDF (29.04.13). 
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Międzynarodowe normy i zasady o charakterze uniwersalnym 
odnoszące się do CSR  
International norms and principles of universal character related 
to CSR 

W opracowaniu koncepcji CSR, przedsiębiorstwa powinny kierować się 
podstawowym zestawem międzynarodowych zasad i wytycznych odnoszących 
się do CRS (tabela 1), uznanych przez Komisję Europejską za zmodernizowane 
globalne ramy europejskiego CRS, do których zaliczone zostały: 

• aktualne Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych 
(OECD Guidelines for Multinationale Enterprises, 2004), 

• 10 zasad Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
• norma Społecznej Odpowiedzialności ISO 26000, 
• Trójstronna Deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonaro-

dowych i polityki społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy (In-
ternational Labour Organization – ILO)  

• Wytyczne ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka (Guiding Principles on 
Business and Human Rights: Implementing the United Nations)23. 

Tabela 1. Wybrane międzynarodowe normy i zasady o charakterze uniwersalnym odnoszące się 
do CSR 
Table 1. Selected international norms and principles of universal character related to CSR 

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych 
(OECD Guidelines for Multinationale Enterprises) 

Wytyczne odnoszą się do zapewnienia harmonijnego działania przedsiębiorstw w ramach 
polityki prowadzonej przez rządy, wzmocnienia wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębior-
stwami i społeczeństwami w zakresie udostępniania wysokiej jakości informacji, tworzenia 
odpowiedzialnych stosunków między pracownikami i pracodawcą, przeciwdziałaniu dyskry-
minacji, likwidowania problemu pracy dzieci, przestrzegania zasad ochrony środowiska, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, działania w interesie konsumentów, uwzględniania 
polityki i planów kraju goszczącego odnoszących się do nauki i technologii, przyczynianie się 
do innowacyjności, transferu i rozpowszechniania technologii i wiedzy specjalistycznej, roz-
woju badań naukowych, terminowego regulowania swych zobowiązań podatkowych*. 

10 zasad Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych 

Global Compact to największa na świecie biznesowa inicjatywa obywatelska, propagująca 
społeczne postawy w biznesie. Inicjatywa Global Compact ustanawia ramy działania dla firm 
i instytucji, które decydują się na takie planowanie swoich strategii, by pozostawały w zgodzie 
z dziesięcioma uniwersalnymi zasadami dotyczącymi 1) praw człowieka, 2) praw pracownika, 
3) ochrony środowiska 4) przeciwdziałaniu korupcji**. 

                                                 
23 ibidem 
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Wytyczne ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka 
(Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Na-

tions) 

Wytyczne mają przyczynić się do usprawnienia zarządzania problematyką praw człowieka na 
rynku pracy, w szczególności koncentrują się na: 1) obowiązkach państwowych w zakresie 
zabezpieczenia ochrony praw człowieka, 2) odpowiedzialności biznesu za przestrzeganie praw 
człowieka, 3) zwiększeniu dostępu osób poszkodowanych do zadośćuczynienia***. 

Trójstronna Deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych 
i polityki społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy 

Deklaracja obejmuje zasady dotyczące kształtowania polityki społecznej, która będzie przy-
czyniać się do rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego. Wytyczne dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, rządów oraz organizacji pracodawców i pracowników dotyczą takich dzie-
dzin, jak: 1) zatrudnienie: popieranie zatrudnienia, równość szans i traktowania w zatrudnieniu 
w celu wyeliminowania wszelkiej dyskryminacji, bezpieczeństwo zatrudnienia, 2) szkolenia, 
3) warunki pracy i życia: płace, świadczenia i warunki pracy, minimalny wiek zatrudnienia, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, 4) stosunki zawodowe: wolność związkowa i prawo organi-
zowania się, rokowania zbiorowe, konsultacje, rozpatrywanie skarg, rozwiazywanie sporów 
zbiorowych.**** 

Źródło: 
* http://www.oecd.org/daf/inv/mne/38111315.pdf, Overview OECD Guidelines for Multina-
tionale Enterprises, Polish translation, Dział Praw Autorskich i Tłumaczeń, Dyrektoriat 
do Spraw Publicznych i Komunikacji, OECD, 2004, (19.04.13) 
**http://www.globalcompact.org.pl/Global-Compact (19.04.13),  
*** http://www.mg.gov.pl/node/13246 (20.04.2013), 
****http://www.mop.pl/html/miedzynarodowe_standardy/deklaracja_trojstronna.html (30.04.13) 

Międzynarodowe inicjatywy odnoszące się do odpowiedzialności 
społecznej w turystyce 
International initiatives related to social responsibility in tourism 

Poza wytycznymi, normami i zasadami odnoszącymi się do przedsiębiorstw 
wszystkich sektorów, można wymienić inicjatywy, które mogą stanowić pod-
stawę opracowania i wdrożenia CSR w sektorze turystyki (tabela 2). Należą do 
nich:  

• Globalny Kodeks Etyki w Turystyce, 
• EFFAT i HOTREC „Inicjatywa na rzecz zwiększenia odpowiedzialności 

społecznej przedsiębiorstw w sektorze hotelarskim i gastronomicznym”, 
• GRI (Global Reporting Initiative) i TOI (Tour Operator Initiative) Sus-

tainability Reporting Guidelines for Tourism Operator’s Sector, 
• Fair Handel in Tourism, 
• Kodeks Postępowania mający na celu ochronę dzieci przed wykorzy-

stywaniem seksualnym w turystyce ECPAT24.  
                                                 

24
 Na podstawie opracownia: Verantwortung der Tourismusunternehmen [w:] Corpotate Social Responi-

bility, Tourismusunternehmen In globaler Verantwortung, op.cit. 
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Tabela 2. Wybrane inicjatywy odnoszące się do CRS w sektorze turystyki 
Table 2. Selected initiatives related to CRS in tourism industry 

Globalny Kodeks Etyki w Turystyce 
Adresatami Kodeksu są podmioty uczestniczące w turystyce i odpowiedzialne za jej roz-
wój, a jego zapisy ukazują różnorodne aspekty działalności turystycznej, w których przestrze-
ganie etyki jest niezbędne. Podstawowym przesłaniem Kodeksu jest wskazanie etycznego 
kontekstu wzajemnych relacji między turystami, podmiotami turystycznymi, społecznościami 
lokalnymi przyjmującymi turystów, a także środowiskiem przyrodniczym, społecznym 
i kulturowym terenów recepcyjnych. Ponadto zwraca się uwagę na relacje, jakie powinny 
występować pomiędzy działalnością gospodarczą w turystyce a środowiskiem naturalnym. 
Zapisy zawarte w tym dokumencie stanowią zbiór podstawowych zasad, których przestrzega-
nie ma zapewnić stabilny i odpowiedzialny rozwój turystyki*. 

EFFAT i HOTREC „Inicjatywa na rzecz zwi ększenia odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw w sektorze hotelarskim i gastronomicznym’’ 

Inicjatywa ukierunkowana jest na prowadzenie odpowiedzialnej polityki personalnej 
i przeciwdziałania dyskryminacji, promowania równowagi między pracą i życiem prywatnym 
pracownika w określeniu organizacji pracy i warunków pracy (podział zadań, ruchomy czas 
pracy), systemu rekrutacji tych samych sezonowych pracowników, uczciwego wynagrodzenia, 
promowania pozafinansowych instrumentów motywacji przyjaznych dla rodziny, rozwoju 
kompetencji pracowników zwiększających szanse zatrudnienia, udziału pracowników 
w procesach restrukturyzacji i ograniczenia pogorszenia relacji pomiędzy pracodawcą 
i pracownikami**. 

GRI (Global Reporting Initiative)I TOI (Tour Operat or Initiative) Sustainability Re-
porting Guidelines for Tourism Operator’s Sector 

Global Reporting Initiative (GRI) jest pionierską inicjatywą UNEP (United Nations Environ-
mental Programme) i CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies), 
dotyczącą raportowania zrównoważonego rozwoju. Zasady GRI Sustainability Reporting 
Guidelines są systematycznie rozszerzane. Przewodnik przedstawia logiczną strukturę zasto-
sowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju dla organizacji działań, usług i produktów firmy 
przedsiębiorstwa. Wytyczne „Tour Operator Sector Supplement - Sustainability Reporting 
Guidelines“ są wynikiem dziewięciomiesięcznego procesu pracy grupy roboczej z wieloma 
zainteresowanymi stronami. Przedsiębiorstwa turystyczne, które chcą tworzyć swoje raporty 
według wytycznych GRI, muszą łączyć ramowe wskaźniki GRI ze specjalistycznymi wskaź-
nikami dla sektora turystycznego***. 

Fair Handel in Tourism  
Jest pierwszym znakiem Fair Handel w turystyce. Pełni funkcję informującą, pozwalającą 
turystom na oceną ekologicznego i społecznego wymiaru ofert turystycznych, jednocześnie dla 
przedsiębiorstw jest narzędziem ich formułowania według kryteriów mających na celu spra-
wiedliwe rozłożenie dochodów, polepszania warunków pracy, zapewnienia osiągania celów 
zrównoważonego rozwoju, jak demokracja, respekt, odpowiedzialność, przejrzystość****.  

Kodeks Postępowania mający na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem sek-
sualnym w turystyce ECPAT 

Kodeks obejmuje 6 kryteriów postępowania, dotyczących następujących obszarów działalno-
ści przedsiębiorstwa: 1) polityki przedsiębiorstwa, 2) szkoleń pracowników w kraju pochodze-
nia i w miejscu recepcji turystycznej, 3) polityki z dostawcami opartej na kryterium przeciw-
działania turystyce seksualnej, 4) komunikacji rynkowej w zakresie informowania turystów 
o podejmowanych działaniach przeciwdziałania problemowi, 5) informowania innych zaanga-
żowanych w obsługę ruchu turystycznego podmiotów (np. restauratorzy, taksówkarze, poli-
cja). 6) corocznego raportowania*****. 
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Źródło:  
* Szalczyk A., Etyka biznesu w turystyce, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Zeszyty 
Naukowe, Nr 16, Poznań, 2009, s. 110, www.unwto.org/ethics/resolutions/en/resolutions-
.php?subop=4, 
** Ochrona pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego, FACTS 79 PL Europejska 
Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, https://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/79 
(22.04.13) 
*** CSR-Instrumente für (Tourismus-)Unternehmen, http://www.turismovision.kate-
stuttgart.org/, http://www.tourism-watch.de/files/CSR.pdf (22.04.13), 
**** Verantwortung der Tourismusunternehmen [w:] Corpotate Social Responibility, Tour-
ismusunternehmen In globaler Verantwortung, KATE-Stuttgart, in Kooperation mit EED Tourism 
Watch-Bonn und ACSUD-Valencia, 2006, 
http://forumandersreisen.de/content/dokumente/CSR_im_Tourismus.pdf, (18.04.13), 
*****http://dzieciofiaryhandlu.fdn.pl/kodeks-postepowania-majacy-na-celu-ochrone-dzieci-
przed-wykorzystywaniem-seksualnym-w-turystyce (22.04.13), 
http://www.ecpat.de/index.php?id=88 (22.04.13). 

Narzędzia implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności 
Implementation tools for the concept of social responsibility 

Systemowe ujęcie koncepcji CSR umożliwiają międzynarodowe normy za-
rządzania środowiskowego i odpowiedzialności społecznej (tabela 3). Należą do 
nich EMAS, ISO 14001, ISO 26000, SA 8000. Wspólnym ich celem jest pomoc 
przedsiębiorstwom w opracowaniu systemu zarządzania środowiskowego 
(EMAS, ISO 14001) i społecznego (ISO 26000, SA 8000). Przyczyniają się do 
dostosowania działalności przedsiębiorstwa do obowiązujących norm 
i przepisów prawnych, identyfikacji źródeł zagrożeń ekologicznych 
i społecznych, ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko 
i społeczeństwo oraz jego przeciwdziałaniu i doskonaleniu odpowiedzialnego 
zarządzania. 

Tabela 3. Systemy zarządzania środowiskowego i międzynarodowe normy odpowiedzialności 
społecznej. 
Table 3. Environmental management systems and international norms of social responsibility. 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) 

EMAS jest systemem zarządzania, który ułatwia przedsiębiorstwom i instytucjom systema-
tyczne doskonalenie w ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 

Wymagania oparte są na normie EN ISO 14001:2004 z rozszerzeniem o cztery aspekty doty-
czące 1) wykazywania ciągłej poprawy działalności prośrodowiskowej, 2) wykazywania pełnej 
zgodności z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska obowiązującymi, 3) 

informowania (za pomocą deklaracji środowiskowej) opinii publicznej i zainteresowanych 
stron (klientów i społeczności lokalnej) o wpływie na środowisko organizacji, jej produktów 
i usług oraz o działaniach podejmowanych przez nią w celu minimalizowania negatywnych 

oddziaływań środowiskowych, 4) włączenie pracowników w proces poprawy efektów działal-
ności środowiskowej organizacji*. 
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ISO 14001 
Norma międzynarodowa dotycząca zarządzania środowiskowego 

Norma 14001 zawiera wymagania dot. zarządzania środowiskowego, na podstawie, których 
organizacja może określić własną politykę, cele środowiskowe oraz metody i narzędzia ich 

osiągnięcia. Norma ISO 14001 zawiera wymagania odnoszące się do następujących obszarów 
zarządzania środowiskowego: 1) polityki środowiskowej i planowania z uwzględnieniem 

aspektów oddziaływania na środowisko i wymagań prawnych, określenia celów i programów 
środowiskowych, 2) wdrażania w tym: określenia zasobów, zadań, odpowiedzialności 

i uprawnień decyzyjnych, kompetencji, szkoleń i podnoszenia świadomości środowiskowej, 
komunikacji, dokumentacji i kontroli dokumentów, kontroli operacyjnej, przygotowania na 

wypadek awarii i reagowania, 3) ocena w tym: monitorowanie i pomiary, zgodności 
z przepisami prawa, niezgodności i działania korygujące oraz środki zapobiegawcze, kontrola 

dokumentacji i audyt wewnętrzny, 4) przegląd zarządzania**. 

ISO 26000 Guidance on social responsibility 

Norma międzynarodowa obejmująca wytyczne w zakresie przejrzystego i etycznego postępo-
wania organizacji wobec społeczeństwa i środowiska. Podejmowanie decyzji w oparciu 
o wytyczne normy ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu 

społeczeństwa, uwzględniania w decyzjach oczekiwań interesariuszy nimi zainteresowanych 
i zintegrowania z działaniami organizacji jej strefy wpływów oraz postępowania zgodnego 

z prawem i międzynarodowymi normami***. 

SA 8000 (Social Accountability Standard 8000) 

SA 8000 jest koncepcją społecznej odpowiedzialności organizacji wobec interesariuszy we-
wnętrznych i zewnętrznych, stąd po spełnieniu 8 standardów certyfikacji, które obejmują takie 
obszary jak: praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrze-
szania się, dyskryminacja, kary dyscyplinarne, godziny pracy, wynagrodzenie, organizacja 

definiuje i wdraża system zarządzania zasobami ludzkimi oraz politykę społeczną dotyczącą 
systemu komunikacji społecznej, relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 

dokumentowania zasad, sposobów realizacji i wyników, kontroli dostawców i partnerów***. 

Źródło: 
*http://www.mos.gov.pl/artykul/4216_krotka_informacja_nt_emas/16058_krotka_informacja_nt_
emas.html, (30.04.13), 
** http://www.14001news.de/ (30.04.13) 
*** Polski Komitet Normalizacyjny, ISO 26000, http://www.pkn.pl/iso-26000 (25.04.13),  
**** SA 8000 Social Accountability 8000 Odpowiedzialność Społeczna, IMS Mailon, 
http://www.iso.org.pl/malon-group, SA 8000.htm (25.04.13). 

Wdrażanie koncepcji odpowiedzialnego zarządzania w obszarze ekolo-
gicznym wspierają programy ekocertyfikowania (ekoznakowania). Istotą 
certyfikowania ekologicznego (ecolabeling) w turystyce jest ochrona śro-
dowiska naturalnego, przy jednoczesnym kształtowaniu wzorców zrówno-
ważonej produkcji i konsumpcji turystycznej . Charakterystyczną cechą jest 
wielość programów ekocertyfikowania, instytucji ich nadawania oraz kryteriów 
oceny. Można wyróżnić trzy kierunki ekocertyfikowania w turystyce: 1) certy-
fikowanie ekologiczne ukierunkowane na ocenę działań sprzyjających ograni-
czeniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa turystycznego na środowi-
sko naturalne, w których kryteria oceny środowiskowej dotyczą takich obsza-
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rów, jak: energia, woda, odpady, detergenty i środki odkażające a także archi-
tektury, lokalnych produktów żywnościowych, transportu, 2) certyfikowanie, 
ukierunkowane na specjalistyczne produkty turystyczne, 3) certyfikowanie, 
które poza kryteriami oceny działań proekologicznych, obejmuje także kryteria 
jakościowe. Obecnie w Europie występuje około 50 (według innych źródeł 60-
70) certyfikatów środowiskowych w ,,zielonej’’ turystyce. Większość z nich 
zorientowana jest na hotelarstwo i gastronomię. Pojedyncze programy odnoszą 
się do urządzeń sportowo-rekreacyjnych, inne do przedsiębiorstw sportowych. 
Niektóre, obejmują wybrane regiony, inne odnoszą się pojedynczych krajów lub 
mają charakter ogólnoświatowy25. 

Zakończenie 
Conclusion 

Z przedstawionych przesłanek, norm i zasad oraz narzędzi implementacji 
odnoszących się do odpowiedzialnych społecznie decyzji wynika, że koncepcja 
turystyki odpowiedzialnej społecznie, wymaga zintegrowanego, strategicznego 
i systemowego podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. Nie 
ogranicza się ona do incydentalnych i odcinkowych inicjatyw prospołecznych 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa turystyczne, ale jest koncepcją, którą 
charakteryzuje systemowość, ciągłość i strategiczne podejście. Obejmuje płasz-
czyznę normatywną tj. określenie prospołecznych norm i wartości oraz wzor-
ców zachowań, stanowiących element kultury organizacyjnej, płaszczyznę stra-
tegiczną w wymiarach misji, wizji i strategii rozwoju, integrujących cele eko-
nomiczne, etyczne i społeczne oraz ekologiczne, płaszczyznę operacyjną 
z prośrodowiskowymi programami działań, monitoringiem i kontrolą osiąga-
nych wyników, wykorzystywanych w procesie doskonalenia podejmowanych 
działań.  

Na podstawie dokonanego przeglądu deklaracji i instrumentów CSR, można 
wyróżnić następujące komponenty składające się na koncepcję społecznej od-
powiedzialności w turystyce: 

1. przegląd i identyfikacja aspektów oddziaływania przedsiębiorstwa na spo-
łeczeństwo i środowisko naturalne w kontekście międzynarodowych norm 
i zasad globalnej odpowiedzialności społecznej w obszarach: praw czło-
wieka, praw pracownika, warunków pracy, ochrony środowiska naturalne-
go, relacji z interesariuszami zewnętrznym, 

2. zdefiniowanie, na podstawie wytycznych odnoszących się do odpowie-
dzialności społecznej, kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa tj. określe-
nie norm i wartości etycznych determinujących postawy i zachowania 
w  stosunku do otoczenia i relacji społecznych, 

                                                 
25 Por. B. Hołderna-Mielcarek, Marka ekologiczna - elementem strategii produktu turystycznego, [w:] 

Bosiacki S. (red.) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej 
i lokalnej, AWF Poznań, 2008. 
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3. zintegrowanie celów społecznych i ekologicznych w strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, 

4. opracowanie polityki personalnej zapewniającej odpowiedzialne relacje 
pomiędzy pracodawcą i pracownikami, w takich aspektach jak m.in: wa-
runki pracy, zatrudnienie i przeciwdziałanie dyskryminacji, promowanie 
rozwoju kompetencji, 

5. opracowanie polityki relacji z interesariuszami zewnętrznymi (dostawcami, 
partnerami, klientami) w zakresie stosunków biznesowych, w oparciu 
o kryteria odnoszące się do norm i zasad odpowiedzialności społecznej 
i komunikacji rynkowej promującej koncepcję CSR, 

6. opracowanie polityki środowiskowej w oparciu o przegląd prawnych norm 
ekologicznych, najlepszych dostępnych technologii środowiskowych 
i wzorców dobrych praktyk środowiskowych, 

7. określenie programów, metod, środków i efektów działania 
w poszczególnych obszarach oddziaływania przedsiębiorstwa na społe-
czeństwo i środowisko z jednoczesnym odniesieniem do struktury organi-
zacyjnej; sformułowanie i podział zadań na stanowiskach pracy, przeszko-
lenie personelu, określenie procesu pomiaru i rejestrowania efektów, za-
planowanie działań zapobiegawczych i doskonalących. 

Należy mieć nadzieję, że podmioty turystyczne będą coraz częściej opraco-
wywać i wdrażać koncepcję CSR, nie tylko dlatego, że jest ona systematycznie 
rozszerzana i udoskonalana, ale przede wszystkim dlatego, że staje się ona jed-
nym z kluczowych warunków osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju 
w Unii Europejskiej. Podejmowanie decyzji zgodnych z normami i zasadami 
odnoszącymi się do odpowiedzialności społecznej przyczynia się do osiągania 
dobrobytu społecznego, zapewnienie trwałego rozwoju społeczno – ekonomicz-
nego, a tym samym podniesienia jakości życia współczesnych i przyszłych po-
koleń.  
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Koncepcja Corporate Social Responsibility w turystyce 

Streszczenie 

W artykule podjęta została problematyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
w turystyce (CSR). Celem artykułu jest ukazanie przesłanek, które przesądzają o konieczności 
promowania i wdrażania koncepcji turystyki odpowiedzialnej jako koncepcji zbieżnej z zasadami 
rozwoju zrównoważonego, a także przedstawienie istoty, norm, zasad oraz narzędzi wykorzysty-
wanych w procesie implementacji CRS w turystyce. Osiągnięciu tego celu podporządkowany jest 
układ artykułu. W pierwszej części przedstawiono ogólne założenia koncepcji zrównoważonego 
rozwoju i zrównoważonej turystyki, następnie genezę i istotę CSR, międzynarodowe normy 
i zasady odnoszące się do odpowiedzialności społecznej o charakterze uniwersalnym oraz inicja-
tywy dotyczące CSR w turystyce i instrumenty implementacji CSR. W badaniach wykorzystano 
metodę analizy opisowej wtórnych źródeł informacji, którymi były wydawnictwa zwarte i zasoby 
internetowe. 

The Concept of Corporate Social Responsibility in Tourism 
Summary 

The article discusses the concept of corporate social responsibility in tourism (CSR). The ob-
jective is to indicate the conditions determining the necessity of promoting and implementing the 
concept of responsible tourism as the concept convergent with sustainable development princi-
ples, as well as to present the essence, norms, principles and tools used in the process of imple-
menting CRS in tourism. The structure of the article subjects to achieving this objective. The first 
part presents general ideas of the sustainable development and sustainable tourism concepts, then 
the origin and essence of CSR, international norms and principles related to social responsibility 
of universal character, followed by initiatives on CSR in tourism and CSR implementation tools. 
The method applied in the research has been a descriptive analysis of secondary information 
sources, such as monographic publications and the Internet resources. 
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Wstęp 
Introduction 

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest nową formą zarządzania personelem 
w przedsiębiorstwie, szczególnie spopularyzowanym w latach 80. w Stanach 
Zjednoczonych. Podstawową nowością jest sposób traktowania zasobów ludz-
kich. Siła robocza, wcześniej traktowana jako składnik aktywów przedsię-
biorstw, obecnie postrzegana jest jako kapitał ludzki. Do najważniejszych 
składników kapitału ludzkiego należą: wiedza, zdolności, umiejętności, zdro-
wie, postawy, wartości oraz motywacja. Te elementy kapitału ludzkiego są źró-
dłem przewagi konkurencyjnej. Należy jednak pamiętać, że właścicielem kapi-
tału ludzkiego są poszczególni pracownicy i to oni ostatecznie decydują 
o stopniu zaangażowania tego kapitału podczas pracy”1. 

Każdy człowiek jest posiadaczem kapitału ludzkiego, niezależnie od tego, 
czy dysponuje dodatkowo kapitałem w sensie finansowym i rzeczowy. Inwe-
stowanie w kapitał ludzki podnosi jakość ludzkich zdolności, jakość zasobów 
pracy, a tym samym wpływa na rozwój gospodarczy danych społeczności”2. 

Kapitał ludzki pełni więc bardzo ważną rolę w turystyce. Bez niego działal-
ność ta nie będzie się rozwijała. Wykształcenie i kwalifikacje, jako jeden 
z elementów kapitału ludzkiego, pozwalają osobom zatrudnionym w branży 

                                                 
1
 B. Hołderna-Mielcarek, A. Wartecka-Ważyńska, Kompetencje zawodowe i ich znaczenie we współcze-

snym przedsiębiorstwie turystycznym, [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. nauk. S. Tanaś, 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódz 2010, s. 247. 

2
 J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej, Bogucki Wydawnictwo 

Naukowe, Poznań 2013, s. 44. 
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turystycznej świadczyć usługi na wysokim poziomie i zaspokajać potrzeby tu-
rystów. 

Poziom wykształcenia ma ogromny wpływ na umiejętności i aktywność za-
wodową, otwartość, innowacyjność, przedsiębiorczość, zrozumienie obowiązu-
jących standardów jakościowych w pracy, dążenie do samorozwoju 
i doskonalenia. 

Prawidłowy rozwój turystyki może przebiegać jedynie w oparciu o idee 
i zasady zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają zasoby przyrody, go-
spodarcze i społeczne. Zrównoważone podejście do rozwoju gospodarki tury-
stycznej zostało szeroko uwzględnione w dokumencie Kierunki rozwoju tury-
styki do 2015 roku. 

Kapitał ludzki tworzący zasoby społeczne znalazł się w centrum zaintereso-
wań obszaru drugiego (2), gdzie przedstawiona została charakterystyka zaso-
bów ludzkich, jako elementu zrównoważonego rozwoju turystyki. Czynnik 
ludzki warunkuje właściwe wykorzystanie w turystyce elementów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego: rozsądne korzystanie z zasobów środowisko-
wych i kulturowych, rozwijanie szacunku dla lokalnych tradycji, udostępnianie 
takich sposobów spędzania wolnego czasu, które rozwijają fizyczne 
i intelektualne zdolności człowieka, a równocześnie tworzą zainteresowanie 
odbiorców ofertą turystyczną. 

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia kapitału ludzkiego jako elementu 
zrównoważonego rozwoju turystyki oraz wskazanie działań wpływających na 
jego potencjał i możliwości efektywnego wykorzystania tego kapitału 
w gospodarce turystycznej. 

Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz o wyniki ob-
serwacji własnej. 

Istota zrównoważonego rozwoju w turystyce. 
The essence of balanced tourism development. 

Turystka należy do jednej z najważniejszych i bardzo dobrze rozwijających 
się dziedzin gospodarki, przez co przynosi korzystne rezultaty na wielu płasz-
czyznach życia. Niestety istnieją także negatywne skutki rozwoju turystyki. 
Potrzeba powstrzymania niekontrolowanych zmian powodowanych przez inten-
sywny rozwój turystyki narzuciła także konieczność wypracowania nowego 
sposobu uniknięcia niedogodności związanych z nadmiernym rozwojem funkcji 
turystycznych na danym obszarze3. W związku z tym, że turystyka jest jednym 
z sektorów ogólnoświatowej gospodarki, założenia nowego modelu jej rozwoju 
oparto bezpośrednio na idei zrównoważonego rozwoju. Została ona sformuło-
wana w 1987 roku przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (The 

                                                 
3 A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo PWN Warszawa 2000, s. 222. 
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Word Commission on Environment and Development) i zaprezentowana 
w raporcie Nasza wspólna przyszłość (Our Common Future, zwanym też rapor-
tem Brundtland). Rozwój zrównoważony rozumiany jest jako rozwój zaspoka-
jający potrzeby współczesnych mieszkańców i gwarantujący zaspokojenie po-
trzeb przyszłych generacji4. 

Wszelkie postanowienia i zasady rozwoju zrównoważonego zostały zatwier-
dzone przez 182 kraje z całego świata, w tym także przez Polskę podczas konfe-
rencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 roku. Wraz ze 
wszystkimi założeniami, idea zrównoważonego rozwoju winna być wprowa-
dzana we wszystkich dziedzinach życia, także w turystyce, która jest jednym 
z głównych sektorów gospodarki światowej i tym samym powinna przyczyniać 
się do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Podobnie, jak w przypadku 
zdefiniowania pojęcia turystyki, strony dyskutujące nad pojęciem turystyki 
zrównoważonej nie wypracowały jednego i satysfakcjonującego określenia tego 
pojęcia. Najczęściej cytowaną, opracowaną i zawartą w dokumencie pt. „Agen-
da 21 dla Podróży i Gospodarki Turystycznej”, jest definicja World Travel Or-
ganization (Światowej Organizacji Turystyki), Word Ravel and Tourism Coun-
cil (Światowej Rady Podróży i Turystyki) oraz Rady Ziemi z 1996 roku (zmo-
dyfikowana w 2004 r. przez WTO). Według tej definicji turystyka zrównowa-
żona respektuje potrzeby współczesnych turystów oraz regionów recepcyjnych, 
zapewniając jednocześnie możliwości zaspokojenia tych potrzeb w przyszłości. 
Jest związana z zarządzaniem wszystkimi zasobami, w tym także zasobami 
ludzkimi – kapitałem ludzkim, w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby ekono-
miczne, społeczne, estetyczne, przy jednoczesnym podtrzymaniu integralności 
kulturowej, procesów ekologicznych oraz różnorodności i ciągłości biologicz-
nej5. Jak już wspomniano wyżej WTO w 2004 roku zmodyfikowało 
i rozbudowało definicje turystyki zrównoważonej, kładąc większy nacisk na 
zachowanie równowagi między przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi 
aspektami rozwoju turystyki oraz na konieczność wprowadzenia zasad zrów-
noważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach turystyki.  

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele różnych innych definicji tury-
styki zrównoważonej, których przytaczanie zajęłoby wiele miejsca, a wypraco-
wanych przez różne instytucje i środowiska naukowe. Istnieje między nimi 
pełna zgoda co do tego, że ewolucja turystyki w warunkach zrównoważonego 
rozwoju powinna być prowadzona tak, aby: 

• zaspokajać potrzeby miejscowych społeczności, przyczyniając się do 
podnoszenia poziomu i jakości ich życia obecnie oraz w przyszłości, 

• spełniać oczekiwania rosnącej liczby turystów oraz gospodarki tury-
stycznej, 

                                                 
4 W. Kurek, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 473. 
5 Tamże, s. 474. 
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• chronić środowisko przyrodnicze oraz kulturowe6. 
Należy pamiętać, że pojęcie turystyki zrównoważonej nie powinno być utoż-

samiane z formą ruchu turystycznego, odnosi się to do sposobu funkcjonowa-
nia, organizacji i zarządzania szeroko rozumianą gospodarką turystyczną na 
obszarze recepcji turystycznej, w którym powinno się: 

• dążyć do zapewnienia turystom wysokiego poziomu satysfakcji, 
• korzystać w sposób umiarkowany z zasobów środowiska przyrodnicze-

go, podtrzymując podstawowe procesy ekologiczne, 
• ograniczać negatywne skutki społeczne turystyki, 
• szanować odrębność społeczno-kulturową miejscowych społeczności, 

chronić ich dziedzictwo kulturowe oraz wspomagać międzykulturowe 
zrozumienie i tolerancję, 

• opracować plany rozwoju turystyki nie tylko z punktu widzenia krajo-
wego i zagranicznego turysty, ale także z punktu widzenia korzyści dla 
lokalnej społeczności, 

• popierać inicjatywy przynoszące korzyści społeczno-ekonomiczne dla 
regionów, takie jak: miejsca pracy, poprawa infrastruktury społecznej, a 
także wspomagać walkę z ubóstwem, 

• doprowadzić do ścisłego powiązania turystyki z lokalną gospodarką 
i ograniczać odpływ dochodów z turystyki, 

• kształcić miejscową ludność (kapitał ludzki) w zawodach związanych 
z usługami turystycznymi i produkcją na potrzeby turystyki, 

• wspierać rozwój małych przedsiębiorstw w miejscowościach turystycz-
nych7. 

Koncepcja turystyki zrównoważonej, oparta jest na ustalonym porządku. 
Obejmuje harmonię między potrzebami turystów oraz społeczności lokalnych 
(sfera społeczna), środowiskiem naturalnym (sfera przyrodnicza), a także wa-
runkami finasowania (sfera ekonomiczna). W artykule zwrócono szczególną 
uwagę na kapitał ludzki. 

Pojęcie kapitału ludzkiego 
The meaning of human capital 

W literaturze spotykamy wiele pojęć określających kapitał ludzki. Jako naj-
bardziej istotne z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego turystyki, można 
wymienić definicję S. R. Domańskiego, według którego kapitał ludziki to zasób 
wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej, zawartej w każdym człowieku 
i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, do zmian 

                                                 
6 Tamże, s. 474. 
7 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 15-57. 
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w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań8. Z kolei J. Fitz-Enza 
opisuje kapitał ludzki jako kombinację takich czynników, jak: 

• cechy wnoszone przez człowieka: inteligencja, energia, ogólnie pozy-
tywna postawa, wiarygodność i zaangażowanie: 
- zdolności pracownika do uczenia się: chłonność umysłu, wyobraźnia, 
zdolności twórcze a także zdrowy rozsądek; 
- motywację pracownika do dzielenia się informacjami i wiedzą, duch 
zespołowy i orientacja na cel9. 

Teoria kapitału ludzkiego zakłada, że człowiek jest najcenniejszym elemen-
tem kapitału przedsiębiorstwa, w którym funkcjonuje. Wydatki na podwyższe-
nie poziomu kapitału ludzkiego traktuje się w kategoriach czysto ekonomicz-
nych. Inwestycje w ten kapitał, to ogół działań, które wpływają na fizyczny 
i pieniężny dochód oraz powiększenie zasobów ludzkich.  

Znaczenie kapitału ludzkiego w zrównoważonym rozwoju turystyki 
Significance of human capital in balanced tourism development 

Uważa się, że zrównoważony rozwój może być osiągalny w wyniku zinte-
growanych działań politycznych, społecznych czy gospodarczych, realizujących 
cele tego rozwoju: z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności zarówno 
współczesnych, jak i przyszłych pokoleń10. 

Powstaje istotna potrzeba mówienia, pisania i wdrożenia w praktyce kon-
cepcji turystyki zrównoważonej, która jest przyjazna środowisku przyrodnicze-
mu, przynosi korzyści ekonomiczne i społeczne, uzupełnia kapitał ekonomicz-
ny, społeczny, techniczny niezbędny do rozwoju turystyki11. 

Podstawowym warunkiem realizacji zrównoważonego rozwoju turystyki jest 
aktywny udział kapitału ludzkiego odpowiednio wyedukowanego 
i ukształtowanego poprzez działania podejmowane na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Na wszystkich poziomach musi występować korelacja 
i integrowanie oraz równoważenie12. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki z wyróżnionym znaczeniem 
kapitału ludzkiego zawarta została w strategii rozwoju turystyki w Polsce na 

                                                 
8 Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993, s. 20. 
9 Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2001, s. 9. 
10 Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WSE 

w Białymstoku, Białystok 2009, s. 162. 
11J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Lokalny kapitał społeczny czynnikiem zrównoważonego rozwoju tu-

rystyki wiejskiej, [w:] Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, red. nauk. 
K. Michałowski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007, s. 212. 

12Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy red. nauk. B. Poskrobko, WSE 
w Białymstoku, Białystok 2011, s. 245. 
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lata 2008-2015 opracowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Strategia ta 
zawiera trzynaście punktów zapełnionych odpowiednią treścią. Ważniejszymi 
częściami strategii rozwoju turystyki są: 

• diagnoza sektora turystycznego i programy na lata 2008-2015, 
• turystyka, a Unia Europejska, 
• turystyka, a środowisko, 
• struktura zarządzania turystyką w Polsce, 
• założenia strategiczne – misje, cele, obszary priorytetowe i działania13. 
W strategii zawarto cztery obszary priorytetowe: I – „Produkt turystyczny 

o wysokiej konkurencyjności”, II – „Rozwój zasobów ludzkich na rzecz tury-
styki”, III – „Wsparcie marketingowe”, IV – „Kształtowanie przestrzeni tury-
stycznej”.  

W jednym z obszarów priorytetowych II – „Rozwój zasobów ludzkich na 
rzecz turystyki” uwzględniono „dwie zgeneralizowane” grupy zasobów ludz-
kich, to jest kreatora oferty turystycznej oraz odbiorcy oferty turystycznej.  

Kreatorzy oferty turystycznej związani są z kształtowaniem nowoczesnych 
i konkurencyjnych produktów turystycznych oraz z właściwą obsługą turystów. 
Muszą zatem posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zawodowe, 
determinujące wrażanie i osiąganie wysokiej jakości usług turystycznych. Stąd 
też wiodącym celem w branży turystycznej musi być właściwa promocja po-
trzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr, ukierunkowana na rosnące 
potrzeby klientów (tabela 1). 

Drugą grupę tworzą odbiorcy usług turystycznych. W przypadku tej grupy 
istotne jest kształtowanie odpowiednich postaw wobec spędzania czasu wolne-
go i tworzenia popytu na interesującą ofertę turystyczną. Dlatego też w rozwoju 
turystyki istotne jest stawianie na kapitał ludzki, przyczyniające się do wzrostu 
znaczenia jej podmiotowości i przedmiotowości. 

Wśród zagadnień zawartych w strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 
2008-2015. istotne miejsce zajmuje kształtowanie kadr w kierunku tematyki 
krajoznawczej, kulturowej i przyrodniczej, w tym ekologicznej. Dokument 
wskazuje również, że ważnym elementem kształtowania kapitału ludzkiego 
w turystyce jest przygotowanie odpowiednich kadr do obsługi turystów niepeł-
nosprawnych oraz do obsługi wielkich imprez sportowo-kulturowych, 
w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

                                                 
13J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Zasoby ludzkie w turystyce w świetle strategii rozwoju turystyki w 

Polsce na lata 2008-2015. Analiza projektu w: Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty 
Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemu Usług nr 19, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 203. 
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Tabela 1. Przykładowe działania w sferze społecznej, gospodarczej i przyrodniczej ukierunkowa-
ne na rozwój zrównoważony w turystyce  
Table 1. Examples of activities in social, economic and natural fields directed at balance tourism 
development 

SFERA SPOŁECZEŃSTWO 

• Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadr – szczebla zarządzającego 
branży turystycznej oraz personelu bezpośrednio obsługującego turystów – poprzez 
szkolenie i staże zawodowe z uwzględnieniem tematyki ekologicznej i szeroko pojętej 
ochrony środowiska, 

• Kształtowanie postaw konsumentów, rozwijanie zainteresowania ich wartościami 
przyrodniczymi, kształtowanie wrażliwości ekologicznej społeczności lokalnej, 

• Wyznaczenie obszarów szczególnie ważnych i atrakcyjnych turystycznie dla społecz-
ności lokalnej, 

• Współdziałanie partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych w rozwoju pro-
duktów turystycznych, 

• Współdziałanie podmiotów z sektorów, których działalność wpływa bezpośrednio lub 
pośrednio na atrakcyjność turystyczną miejscowości, 

• Budowanie partnerskich relacji między administracją publiczną i organizacjami poza-
rządowymi działającymi na rzecz turystyki, 

• Przekwalifikowanie pracowników innych sektorów do pracy w sektorze turystycz-
nym, 

• Rozwój miejsc pracy i przedsiębiorczości związanej z ekoturystyką i agroturystyką, 
• Stosowanie rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa turystów, 
• Dostosowanie systemu informacji turystycznej do potrzeb klientów poprzez wykorzy-

stanie nowoczesnych technologii 
SFERA GOSPODARKI 

• Wdrożenie nowych rozwiązań technicznych, modernizacja obiektów noclegowych, 
infrastruktury technicznej, wykorzystanie techniki i technologii, których proces pro-
dukcji i stosowanie minimalizuje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, 

• Tworzenie projektów np. w zakresie infrastruktury turystycznej i transportowej prze-
kraczających obszary administracyjne gmin, powiatów, województw, 

• Rozwój nowoczesnych produktów turystyki zdrowotnej i rekreacyjnej, 
• Rozwój infrastruktury transportowej, zwłaszcza drogowej, tworzenie warunków dla 

ruchu rowerowego i pieszego, 
• Szerszy dostęp do wiedzy i doradztwa 

SFERA PRZYRODNICZA 

• Monitorowanie skutków zmian w środowisku przyrodniczym wywołanych przez tu-
rystykę, 

• Wykorzystanie analizy pojemności ekologicznej, 
• Rozwój proekologicznej infrastruktury na obszarach chronionych i w ich otulinie, 
• Rozwój proekologicznych zasad i forum turystyki, przy uwzględnieniu wymogów 

ochrony przyrody, 
• Proekologiczne sposoby przemieszczania się na obszarach o największym natężeniu 

ruchu, 
• Działania rozwojowe przedsiębiorstw o charakterze ekoinnowacyjnym, 
• Wdrożenie w przedsiębiorstwach turystycznych systemów zarządzania środowisko-

wego, które mają służyć nie tylko zmniejszeniu presji na środowisko, ale też ograni-
czeniu kosztów funkcjonowania jednostek. 

Źródło: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, red. nauk. 
K. Michałowski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007, s. 245. 
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Nadrzędnym celem strategicznym w wyżej omawianej strategii szczególnie 
w części kapitał ludzki jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla tury-
styki, która powinna zadbać o odpowiednie znaczenie przyrody i gospodarki dla 
turystów oraz dla miejscowej społeczności. Z realizacji tego celu strategicznego 
wynikają trzy cele operacyjne: 

1. Przygotowanie kadr operacyjnych gospodarki turystycznej. 
2. Rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej, 
3. Monitorowanie potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych. 

Cele te obejmują takie działania, jak: 
• rozwój i kształcenie na poziomie wyższym (studia licencjackie 

i magisterskie) na kierunkach przygotowujących profesjonalną kadrę dla 
gospodarki turystycznej; 

• opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla bezrobotnych 
i zainteresowanych reorientacją zawodową w kierunku turystyki; 

• monitorowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla tury-
styki oraz proponowanie nowych rozwiązań w tym zakresie; 

• opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń oraz staży dla osób rozpoczy-
nających działalność w turystyce;  

• wspomaganie praktycznej nauki zawodu; 
• opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu szkoleń dla menedże-

rów turystyki; 
• opracowanie i wdrożenie systemu turystycznych staży zawodowych. 

 

Powyższe działania są bardzo istotne, bowiem personel (kapitał ludzki), jego 
kwalifikacje, wykształcenie, kultura osobista decydują o zrównoważonym roz-
woju turystyki. 

Zgodnie z zaprezentowaną koncepcją rozwój zrównoważony oznacza proces 
zmian, w którym wykorzystywanie zasobów naturalnych, kierunki rozwoju 
techniki oraz zmiany instytucjonalne muszą się dokonywać w taki sposób, który 
pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez uszczerbku dla moż-
liwości zaspokojenia potrzeb przyszłych generacji14. Maksyma powyższa 
w pełni odpowiada gospodarce turystycznej. 
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Rozwój turystyki zrównoważonej w świetle kapitału ludzkiego 

Streszczenie 

W zrównoważonym rozwoju turystyki powinno uwzględniać się, nie tylko elementy środowi-
ska naturalnego, czynniki ekonomiczne, kulturowe, ale przede wszystkim kapitał ludzki. Turysty-
ka zaspokaja potrzeby turystów, oraz mieszkańców odwiedzanych terenów, społeczności lokal-
nych. Od ich wiedzy, umiejętności, kwalifikacji będzie zależała jakość świadczonych usług 
i rozwój turystyki w regionie, jako sektora gospodarki. Zrównoważona turystyka rozwija się więc 
za sprawą czynnika ludzkiego. Jest on uwzględniony w wielu fragmentach dokumentu „Kierunki 
rozwoju turystyki do 2015 r.”, lecz niestety jest to podejście bardziej statyczne, niż dynamiczne. 
Prawidłowy rozwój turystyki może przebiegać jedynie w oparciu o idee i zasady zrównoważone-
go rozwoju. Podkreślić należy, że turystyka jest częścią rynku wewnętrznego Wspólnoty Europej-
skiej, a więc nie może być ona wyłącznie sprawą każdego kraju. Unia Europejska uwzględnia 
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turystykę jako ważną część celów gospodarczych, które powinny być zintegrowane z celami 
zrównoważonego rozwoju. 

Balanced tourism development in the context of human capital 

Summary 

In balanced tourism development not only natural environment, economic and culture factors 
but also human capital should be taken into consideration. Tourism meets tourists’ needs, as well 
as those of local inhabitants of the visited areas. 

Their knowledge, abilities, qualifications will influence the level of services and development 
of tourism in a given region. Thus, balanced tourism can develop thanks to human factor. It was 
mentioned repeatedly in “ Kierunki rozwoju turystyki do 2015”. However, this approach is rather 
static than dynamic.  

Proper tourism development can proceed only on the basis of ideas and principles of balanced 
development. Is should be emphasized that tourism is part of European Community’s inner mar-
ket so it cannot be only our domestic affair. European Community sees tourism as important part 
of economic targets that should be integrated with targets of balanced development. 
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The participation in domestic long term travels and opportu-
nities and threats for developing domestic long-term tourism 

Wstęp 
Introduction 

Aktywny sposób spędzania czasu wolnego jest jednym z elementów zdro-
wego stylu życia, a jedną z jego form jest turystyka. Polega ona na okresowych 
wyjazdach poza miejsce stałego zamieszkania w celach wypoczynkowych czy 
poznawczych1. W powszechnym rozumieniu turystyka oznacza podróże 
i wędrówki odbywane w wolnym czasie dla wypoczynku, rozrywki 
i zdobywania nowych doświadczeń2. Ze względu na pochodzenie turysty wy-
różnia się turystykę: krajową (ogół czynności rezydentów danego obszaru po-
dróżujących do miejsc położonych w obrębie tego kraju, ale nie należących do 
ich zwykłego otoczenia), turystykę przyjazdową (ogół czynności nierezydentów 
podróżujących w obrębie danego obszaru, który nie stanowi ich zwykłego oto-
czenia) oraz turystykę wyjazdową (zespół czynności rezydentów danego obsza-
ru podróżujących do i przebywających w miejscach znajdujących się poza ob-
rębem tego obszaru)3. Ze względu na długość trwania wyjazdu wyróżnia się 
wyjazdy krótkookresowe (2-4 dniowe), połączone co najmniej z jednym nocle-
giem poza miejscowością zamieszkania, ale nie więcej niż trzema, oraz długoo-
kresowe, trwające co najmniej 5 dni, a więc połączone przynajmniej z czterema 

                                                 
1 Napierała M., Muszkieta R., Wstęp do teorii rekreacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wiel-

kiego Bydgoszcz 2011. 
2 Toczek-Werner S.(red.)., Podstawy rekreacji i turystyki, AWF Wrocław 2005. 
3 Turystyka w 2010 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_w_2010.pdf, data dostępu 

05.04.2013. 
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noclegami poza domem4. Ze względu na formę organizacji wyjazdu wyróżnia-
my turystykę zorganizowaną (turysta ma zapewnione podstawowe usługi za 
pośrednictwem organizatorów turystyki) oraz turystykę indywidualną (turysta 
sam organizuje wyjazd)5. 

Do celów statystycznych przyjmuje się podział celów wyjazdów turystycz-
nych według UNWTO (United Nations World Tourism Organization - Świato-
wa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych)6: 

• wypoczynek, rekreacja, wakacje, 
• odwiedziny u krewnych i znajomych, 
• podróże w sprawach zawodowych i interesach, 
• podróże w celach służbowych, 
• podróże w celach religijnych, 
• inne cele (np. tranzyt). 
Celem artykułu jest analiza uczestnictwa Polaków w krajowych wyjazdach 

długookresowych ze szczególnym uwzględnieniem wieku turystów oraz omó-
wienie szans i zagrożeń dla rozwoju tej turystyki przedstawionej przez studen-
tów kierunku Turystyka i Rekreacja. 

Uczestnictwo Polaków w krajowych wyjazdach długookresowych 
The participation of Poles in domestic long term travels 

W 2010 roku w wyjazdach długookresowych uczestniczyło 26% mieszkań-
ców Polski w wieku 15 i więcej lat, czyli o cztery punkty procentowe mniej niż 
w 20097. W okresie 2005-2010 odsetek ten utrzymywał się na podobnym po-

ziomie, jak w 2009 roku8,9,10,11 (około 29,5%), z wyjątkiem 2006 roku, 
w którym spadł on do wartości 28%. W 2010 roku obserwujemy spadek uczest-
nictwa w wyjazdach długookresowych w odniesieniu do wszystkich kategorii 
wieku (tab.1). Procentowo największy dla osób wieku 50-59 lat (z 26,4% na 
22,3%). Poziom uczestnictwa w wyjazdach na 5 i więcej dni osób 

                                                 
4 Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 r. http://www.msport.gov.pl/-

statystyka-turystyka/552-Uczestnictwo-Polakow-w-wyjazdach-turystycznych, data dostępu 05.04.2013. 
5 Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Wydawnictwo Albis. Kraków 1997. 
6 Terminologia turystyczna: zalecenia WTO. Instytut turystyki. Warszawa 1995. 
7 Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 r. http://www.msport.gov.pl/-

statystyka-turystyka/552-Uczestnictwo-Polakow-w-wyjazdach-turystycznych, data dostępu 05.04.2013. 
8 Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2009 r. http://www.msport.gov.pl/-

statystyka-turystyka/552-Uczestnictwo-Polakow-w-wyjazdach-turystycznych, data dostępu 05.04.2013. 
9 Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2008 r. http://www.msport.gov.pl/-

statystyka-turystyka/552-Uczestnictwo-Polakow-w-wyjazdach-turystycznych, data dostępu 05.04.2013. 
10 Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2006 r. http://www.msport.gov.pl/-

statystyka-turystyka/552-Uczestnictwo-Polakow-w-wyjazdach-turystycznych, data dostępu 05.04.2013. 
11 Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2005 r. http://www.msport.gov.pl/-

statystyka-turystyka/552-Uczestnictwo-Polakow-w-wyjazdach-turystycznych, data dostępu 05.04.2013. 
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w poszczególnych grupach wiekowych był najniższy z całego okresu 2005-
2010, z wyjątkiem grupy 30-39 lat. 

Tabela 1. Uczestnictwo w wyjazdach turystycznych długookresowych według wieku  
Table 1. Participation in domestic long term travels according to age 

 15-19 lat 20-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60 i więcej ogółem 

2005 46,4% 32,6% 34,0% 28,1% 26,4% 18,1% 29,3% 

2006 43,7% 33,4% 29,2% 26,2% 24,3% 19,2% 27,9% 

2008 46,9% 33,0% 36,1% 27,6% 24,7% 19,4% 29,4% 

2009 48,2% 34,1% 33,7% 27,4% 26,4% 20,4% 29,7% 

2010 41,7% 30,1% 32,3% 25,7% 22,3% 17,8% 26,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki 

W 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej uczestników 
krajowych wyjazdów długookresowych podróżowało w celach turystyczno-
wypoczynkowych (70%), natomiast w 2005 roku najmniej (62%). Następne 
miejsca w klasyfikacji zajmują odwiedziny u krewnych lub znajomych (25%), 
cele zdrowotne (6%) i służbowe (3%). W 2006 roku odsetek uczestniczących 
w wyjazdach w odwiedziny był najwyższy z całego analizowanego okresu, 
najniższy zaś w 2009 roku. W 2010 roku obserwujemy niewielki wzrost odse-
tek podróżujących w odwiedziny. 

Odsetek osób wyjeżdżających w celach zdrowotnych w omawianym okresie 
czasu jest stały (około 6%). Wzrósł on nieznacznie w 2008 r. w stosunku do 
poprzednich lat, w których wynosił 5,5%. W celach służbowych w 2010 r. wy-
jeżdżał niewielki odsetek Polaków (około 3%), była to najniższa wartość 
w omawianym okresie. Najwięcej uczestników wyjazdów krajowych długoo-
kresowych w celach zdrowotnych podróżowało w 2006 r. Najmniejszy odsetek 
osób uczestniczył w podróżach w celach religijnych, od 0,4% w 2009 r. do 
1,4% w 2005 r. 

Spośród podróżujących na 5 i więcej dni turystyczno-wypoczynkowy cel 
wyjazdów w 2010 r. najczęściej wymieniały osoby w wieku 30-49 lat. Podobna 
tendencję można zauważyć również w poprzednich latach. Krewnych (znajo-
mych) częściej odwiedzają osoby starsze (60 i więcej lat) niż młodsze. Naj-
większe wahania można zauważyć dla grupy wiekowej 50-59 lat (od 22,1% 
w 2009 r. do 41,5% w 2005 r.). Podobny spadek obserwujemy również 
w przypadku ludzi młodych (15-19 lat). W celach służbowych częściej wyjeż-
dżają osoby z przedziału wiekowego 20-59 lat. Największe różnice zauważyć 
można w grupach 30-39 lat oraz 50-59 lat (5,3 punkty procentowe), jak również 
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w grupie 40-49 lat (4,7 punkta procentowego). Uczestnictwo w wyjazdach 
w celach zdrowotnych ma związek z wiekiem (starsi wyjeżdżają częściej). 
Najwyższy poziom uczestnictwa w takich wyjazdach obserwujemy w grupie 
osób powyżej 60 roku życia. W latach 2008-2010 wartość procentowa nie 
zmieniła się i wynosi około 23,5%. W grupach osób młodszych wartość nie 
przekracza 3% (15-39 lat), w późniejszych okresach życia nieco wzrasta. W 
celach religijnych w 2010 r. najczęściej wyjeżdżały osoby w wieku 20-29 lat. 
Najwięcej osób, również młodych (15-19 lat) wyjeżdżało w latach 2005 i 2008 
(około 4%).  

Tabela 2. Cele wyjazdów według wieku 
Table 2. Trips objectives according to age 

 
15-19 

lat 
20-29 

lat 
30-39 

lat 
40-49 

lat 
50-59 

lat 
60 lat 

i więcej 
ogółem 

turystyczno-
wypoczyn-

kowy 

2005 65,0% 66,3% 77,1% 69,1% 48,1% 38,4% 62,3% 
2006 56,7% 65,5% 81,3% 72,7% 61,6% 38,4% 63,6% 
2008 69,8% 75,8% 76,3% 69,7% 63,7% 39,4% 67,2% 
2009 62,5% 79,8% 79,4% 81,0% 68,8% 39,6% 69,8% 
2010 75,7% 75,1% 81,4% 81,3% 56,4% 44,4% 69,9% 

odwiedziny u 
krewnych, 
znajomych 

2005 31,6% 22,1% 19,9% 25,3% 41,5% 44,7% 29,4% 
2006 36,9% 28,7% 17,3% 21,1% 27,5% 51,6% 29,8% 
2008 28,7% 18,0% 18,3% 23,1% 30,5% 45,9% 26,1% 
2009 26,7% 20,5% 16,4% 19,4% 22,1% 43,1% 24,0% 
2010 24,2% 22,5% 20,5% 17,4% 28,5% 37,6% 24,8% 

służbowy 

2005 0,0% 7,0% 2,9% 4,2% 6,7% 1,0% 3,9% 
2006 4,2% 8,4% 4,5% 6,9% 4,1% 1,5% 5,3% 
2008 0,0% 4,9% 7,2% 3,2% 1,4% 0,4% 3,3% 
2009 3,5% 5,8% 3,2% 2,2% 4,0% 1,0% 3,5% 
2010 0,0% 4,2% 1,9% 2,7% 5,6% 2,7% 3,0% 

zdrowotny 

2005 2,2% 0,8% 1,4% 3,3% 9,1% 22,1% 5,5% 
2006 0,0% 1,3% 2,7% 4,9% 11,9% 14,3% 5,4% 
2008 0,0% 1,2% 2,0% 7,9% 6,9% 23,5% 6,2% 
2009 2,0% 1,1% 1,6% 2,6% 7,9% 23,5% 6,0% 
2010 2,4% 0,6% 0,8% 1,6% 10,6% 23,4% 6,0% 

religijny 

2005 4,2% 2,0% 0,4% 0,5% 0,6% 1,0% 1,4% 
2006 0,9% 0,0% 0,0% 0,7% 1,1% 1,3% 0,6% 
2008 4,0% 1,1% 0,0% 2,2% 0,4% 0,8% 1,3% 
2009 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,3% 0,4% 
2010 0,0% 2,2% 0,0% 0,8% 0,5% 0,0% 0,7% 

inny (szkole-
niowy, spor-

towy) 

2005 7,5% 7,1% 1,3% 2,7% 0,0% 1,4% 3,5% 
2006 8,2% 4,2% 0,9% 0,6% 1,4% 1,7% 2,8% 
2008 5,9% 2,8% 2,0% 0,7% 1,3% 0,0% 2,1% 
2009 6,7% 1,3% 2,0% 1,1% 1,8% 0,6% 2,1% 
2010 5,9% 3,1% 1,0% 0,7% 1,7% 1,5% 2,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki 
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Polacy wyjeżdżający na co najmniej 5 dni najczęściej uczestniczą 
w podróżach organizowanych samodzielnie (w 2010 r. – 87%), podobnie jak 

w poprzednich latach (średnio około 85%). Na wczasy i inne imprezy tury-
styczne organizowane przez zakłady pracy, szkoły, uczelnie, organizacje spo-
łeczne i kluby sportowe wyjechało 12% uczestników wyjazdów długookreso-
wych a 5% skorzystało z usług biur podróży. W porównaniu z poprzednimi 
latami zanotowano spadek procentowy osób korzystających z pomocy zakładu 
pracy, szkoły i innych instytucji oraz spadek procentowy korzystających z biur 
podróży. Odsetek osób organizujących wyjazdy samodzielnie był najwyższy 
z całego okresu 2005-2010, a odsetek wyjeżdżających z biurami podróży oraz 
na wyjazdy zorganizowane przez zakład pracy, uczelnię itp.– najniższy. 

Tabela 3. Organizacja wyjazdów według wieku 
Table 3. Organization of trips according to age 

 
15-19 

lat 
20-29 

lat 
30-39 

lat 
40-49 

lat 
50-59 

lat 
60 

i więcej 
ogółem 

Wykupiony 
wcześniej 
w biurze 
podróży 

2005 13,5% 3,8% 3,9% 8,0% 4,0% 7,1% 6,4% 

2006 6,6% 1,7% 6,6% 8,5% 3,7% 7,3% 5,1% 

2008 11,7% 3,4% 4,3% 8,0% 8,5% 7,9% 6,8% 

2009 10,9% 3,9% 2,7% 6,2% 4,6% 7,8% 5,6% 

2010 8,1% 5,1% 0,4% 5,6% 3,4% 7,7% 4,6% 

Zorg. przez 
zakład 
pracy, 
szkołę, 

uczelnię, 
org. społ., 

itp. 

2005 30,3% 11,8% 7,2% 11,3% 12,1% 16,8% 14,2% 

2006 23,9% 13,1% 8,5% 16,0% 16,5% 12,3% 14,7% 

2008 25,8% 12,8% 9,9% 14,6% 9,1% 17,0% 14,3% 

2009 20,5% 6,7% 6,6% 7,5% 11,8% 16,3% 10,9% 

2010 24,8% 6,9% 5,8% 10,2% 17,1% 16,9% 10,0% 

Zorgani-
zowany 

samodziel-
nie – 

bez po-
średnictwa 

2005 68,8% 86,2% 88,9% 83,7% 85,9% 82,0% 83,2% 

2006 79,6% 88,5% 87,5% 80,6% 85,4% 84,3% 84,3% 

2008 67,8% 86,4% 88,4% 81,4% 85,4% 78,3% 82,3% 

2009 70,8% 91,2% 90,7% 88,9% 85,6% 80,5% 85,6% 

2010 75,7% 89,2% 94,3% 88,4% 81,8% 81,6% 86,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki 

W latach 2005-2010 samodzielną organizację wyjazdów wskazywały naj-
częściej osoby w wieku 30-39 lat. Największy odsetek uczestnictwa 
w wyjazdach organizowanych przez zakłady pracy, szkoły i innych organizato-
rów (oprócz biur podróży) zaobserwować można wśród młodzieży. Natomiast 
z usług biur podróży najczęściej korzystały osoby najmłodsze w wieku 15-19 
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oraz najstarsze 60 i więcej lat. Widać wyraźny spadek zainteresowania organi-
zacją wyjazdów przez biura podróży wśród osób w wieku 30-39. 

W 2010 roku 78% uczestników podróży długookresowych wyjechało 
w lecie, 16% jesienią, 14% w zimie i 13% na wiosnę12. Podobne wyniki wyka-
zywano w 2005 i 2006 roku. W porównaniu z 2008 i 2009 rokiem zaobserwo-
wano istotne zmiany. W tych latach odsetek uczestników wyjazdów zimowych 
był wyższy niż w 2005, 2006 i 2010, podobnie uczestników wyjazdów wiosen-
nych. Od roku 2008 zauważyć można wyraźny spadek zainteresowania wyjaz-
dami dla grup wiekowych 15-40 lat. W lecie najczęściej we wszystkich oma-
wianych latach wyjeżdżały osoby w wieku 15-19 oraz 30-39 lat. Jesienią naj-
częściej wyjeżdżały osoby najstarsze powyżej 50 roku życia, podobnie wiosną. 
Zimą najczęściej wyjeżdżały również osoby w wieku ponad 60 roku życia. Wy-
raźnie widać spore różnice w analizie kolejnych lat dla wyjazdów w zimie dla 
grupy 40-49 lat (w roku 2009 odsetek osób spadł do 5%). 

Tabela 4. Terminy wyjazdu według wieku 
Table 4. Date of trips according to age 

 15-19 lat 20-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60 i więcej ogółem 

zima 

2005 10,5% 16,1% 17,6% 13,2% 21,1% 18,3% 16,1% 

2006 13,9% 16,7% 13,0% 15,6% 10,3% 16,9% 14,6% 

2008 12,4% 14,5% 16,1% 11,3% 17,4% 14,3% 23,8% 

2009 17,2% 10,7% 10,9% 5,1% 10,2% 19,6% 22,7% 

2010 9,9% 17,4% 11,8% 12,9% 10,2% 18,1% 13,8% 

wiosna 

2005 6,8% 10,1% 9,2% 8,4% 14,9% 17,0% 10,8% 

2006 6,4% 12,3% 10,5% 13,6% 14,0% 24,5% 13,4% 

2008 16,2% 14,9% 12,4% 14,3% 15,6% 24,0% 35,2% 

2009 4,6% 8,9% 8,2% 10,3% 18,0% 23,2% 37,2% 

2010 1,7% 16,2% 9,0% 13,9% 25,6% 28,0% 12,6% 

lato 

2005 89,2% 80,8% 84,1% 85,2% 70,0% 64,6% 79,7% 

2006 91,2% 78,0% 89,8% 79,0% 70,5% 61,2% 78,5% 

2008 92,5% 78,4% 82,4% 85,5% 73,4% 67,0% 59,9% 

2009 91,9% 79,1% 88,3% 88,2% 76,3% 59,6% 62,3% 

2010 92,4% 78,4% 84,1% 81,4% 70,3% 61,2% 77,6% 

jesień 

2005 3,7% 14,0% 10,0% 13,5% 25,0% 30,6% 15,4% 

2006 1,7% 25,4% 10,5% 14,2% 24,0% 29,7% 18,2% 

2008 7,4% 17,9% 10,4% 14,9% 20,5% 29,8% 39,6% 

2009 6,8% 19,9% 7,0% 10,5% 24,4% 34,0% 39,5% 

2010 1,7% 16,2% 9,0% 13,9% 25,6% 28,0% 16,1% 

                                                 
12 Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 r. 

http://www.msport.gov.pl/statystyka-turystyka/552-Uczestnictwo-Polakow-w-wyjazdach-turystycznych, data 
dostępu 05.04.2013 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki 

Ostatnim analizowanym aspektem był kierunek wyjazdów. Spośród uczest-
ników wyjazdów długookresowych w 2010 r. 37% wyjechało nad morze, 26% 
– w góry, 15% – nad jeziora. Miasta odwiedziło 20% wyjeżdżających na 5 
i więcej dni, a inne miejscowości położone poza głównymi turystycznymi re-
gionami kraju – 15%. Zmiany w porównaniu z dwoma poprzednimi latami 
(2009, 2008) nastąpiły w przypadku wyjazdów w góry, nad morze, nad jeziora 
(wzrost odsetka osób uczestniczących) oraz w przypadku wyjazdów do miast 
i innych terenów – spadek odsetka osób uczestniczących. Analizując kolejne 
lata w zależności od grup wiekowych trudno dostrzec jednoznaczne tendencje. 
W każdym roku osoby z innej grupy wiekowej preferowały wyjazdy w różne 
kierunki (tab.5). 

Tabela 5. Kierunki wyjazdów według wieku 
Table 5. Destinations according to age 

 15-19 lat 20-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60 i więcej ogółem 

w góry 

2005 22,0% 21,8% 30,4% 25,6% 28,0% 17,1% 24,4% 

2006 17,6% 28,5% 27,4% 35,9% 30,4% 16,3% 26,5% 

2008 18,9% 15,2% 20,1% 19,0% 24,8% 15,8% 18,9% 

2009 20,9% 26,4% 23,4% 18,2% 17,6% 10,1% 20,3% 

2010 31,6% 23,2% 26,1% 32,8% 25,6% 22,4% 26,4% 

nad morze 

2005 38,7% 29,6% 39,2% 30,3% 26,3% 24,2% 31,6% 

2006 29,1% 32,3% 45,2% 34,9% 29,8% 19,3% 32,2% 

2008 4,2% 14,0% 12,0% 7,7% 10,7% 4,4% 9,9% 

2009 7,9% 11,3% 7,0% 11,7% 5,1% 6,6% 8,5% 

2010 30,0% 42,4% 42,1% 44,7% 28,0% 27,8% 37,0% 

nad jeziora 

2005 14,6% 21,0% 18,8% 24,3% 16,3% 10,0% 18,1% 

2006 21,8% 21,8% 18,1% 14,6% 14,6% 9,8% 17,3% 

2008 21,3% 16,1% 16,1% 16,6% 7,8% 10,9% 14,7% 

2009 28,0% 12,0% 10,6% 17,4% 11,3% 5,8% 13,3% 

2010 12,5% 13,3% 20,9% 16,8% 13,1% 10,4% 14,9% 

do miast 

2005 18,5% 26,0% 10,6% 20,8% 19,5% 31,2% 20,9% 

2006 15,4% 21,6% 8,6% 15,9% 19,9% 34,7% 19,3% 

2008 37,0% 35,1% 33,8% 30,0% 31,2% 45,8% 35,2% 

2009 33,7% 41,7% 43,0% 31,5% 43,6% 59,0% 42,1% 

2010 18,9% 21,1% 14,8% 13,9% 25,7% 26,7% 20,0% 

na inne tereny 

2005 30,8% 15,6% 11,6% 18,0% 22,3% 28,9% 20,2% 

2006 32,7% 13,9% 14,5% 17,7% 17,4% 30,7% 20,2% 

2008 30,0% 26,5% 29,7% 30,3% 39,9% 35,2% 31,0% 

2009 25,2% 19,7% 27,5% 29,9% 29,6% 32,1% 26,7% 

2010 21,6% 10,9% 10,6% 11,3% 17,0% 25,7% 15,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki 
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Uczestnictwo w krajowych wyjazdach długookresowych studentów 
The participation of students in domestic long term travels 

W badaniach własnych uczestniczyła grupa 63 studentów z kierunku Tury-
styka i Rekreacja. Średnia wieku wynosiła 23,1 ± 2,05 lat, 52% stanowiły ko-
biety a 48% mężczyźni. Wszyscy badani w okresie ostatniego roku uczestniczy-
li w krajowych wyjazdach długookresowych. Najwięcej badanych uczestników 
krajowych wyjazdów długookresowych podróżowało w celach turystyczno-
wypoczynkowych (46%), następnie w odwiedziny do krewnych lub znajomych 
(24%) oraz w celach służbowych (19%). Najmniej podróżowało w celach 
zdrowotnych (3%) i religijnych (8%). Badania własne potwierdzają ogólną ten-
dencję występującą dla grupy 20-29 lat. W celach turystyczno-
wypoczynkowych wyjeżdża natomiast mniej osób (81% vs. 75%), podobnie 
w odwiedziny do krewnych i znajomych (43% vs. 20%), w celach służbowych 
(33% vs. 5%), w celach religijnych 14% vs. 1%) oraz w celach zdrowotnych 
(5% vs. 1%). 

Badana grupa najczęściej organizowała swój wyjazd samodzielnie, następnie 
były to wyjazdy organizowane przez zakład pracy czy uczelnię, a najmniej osób 
korzystało z usług biur podróży. Taką samą tendencję wykazują wyniki oma-
wianej grupy w okresie 2005-2010. Odsetek badanej młodzieży, która samo-
dzielnie organizowała krajowe wyjazdy długookresowe wyniósł 60% vs. 
w badaniach ogólnych 90%, dla wyjazdów organizowanych przez zakład pracy 
czy uczelnię – 30% vs. 7-12%, dla wyjazdów organizowanych przez biura po-
dróży – 14% vs. 3%.  

Badana młodzież wyjeżdżała na krajowe wyjazdy trwające więcej niż 5 dni 
najczęściej latem (86% vs. 80%). Odsetek osób wyjeżdżających w pozostałych 
okresach był niższy niż dla Polaków w grupie wiekowej 20-29 lat (wiosna – 
43% vs. 14%, jesień – 29% vs. 18%, zima - 29% vs. 15%). 

Spośród badanych uczestników wyjazdów długookresowych 81% wyjechało 
nad morze, 48% – w góry, 38% – nad jeziora. Miasta odwiedziło 52% wyjeż-
dżających na 5 i więcej dni, inne miejscowości położone poza głównymi tury-
stycznymi regionami kraju – 14%. Tendencje w latach 2005-2010 dla grupy 
wiekowej 20-29 lat jest podobna.  

Podsumowując, badana grupa studentów potwierdza badania przeprowadzo-
ne na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2005-2010. 
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Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki krajowej w opiniach studen-
tów 
The opportunities and threats for developing domestic long-term tour-
ism 

Dla badanej grupy szansami dla rozwoju krajowej turystyki w Polsce mogą 
być walory przyrodnicze i krajoznawcze (76%), promocja regionów (67%), 
szeroka oferta imprez kulturalnych (52%) oraz rozwój infrastruktury (43%). 

Tabela 6. Szanse dla rozwoju krajowej turystyki 
Table 6. Opportunities for developing domestic long-term tourism 

walory przyrodnicze i krajoznawcze 48 76,2% 

klimat sprzyjający inwestowaniu w turystykę 12 19,0% 

promocja regionów 42 66,7% 

szeroka oferta imprez kulturalnych 33 52,4% 

dobre połączenie 15 23,8% 

rozwój usług i przetwórstwa opartego o lokalne surowce 12 19,0% 

rozwój infrastruktury 27 42,9% 

Źródło: opracowanie własne 

Najczęściej wymienianym przez grupę badanych studentów zagrożeniem był 
zły stan dróg (81%). Na kolejnych miejscach znalazł się niski poziom środków 
finansowych przeznaczanych na turystykę (52%) i brak synchronizacji połączeń 
(43%). 

Tabela 7. Zagrożenia dla rozwoju krajowej turystyki 
Table 7. Threats for developing domestic long-term tourism 

zły stan dróg 51 81,0% 

brak synchronizacji połączeń 27 42,9% 

brak dostępu do informacji turystycznej 12 19,0% 

brak koncepcji rozwoju poszczególnych regionów 15 23,8% 

krótki sezon turystyczny 15 23,8% 

niski poziom środków finansowych przeznaczonych na turystykę 33 52,4% 

Źródło: opracowanie własne 
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Ponadto badani studenci potwierdzili, że należy różnicować ofertę tury-
styczną dotyczącą krajowej turystyki dla grup wiekowych i tak dla grupy 15-29 
lat najczęściej wymieniana była turystyka sportowa (81%), towarzyska oraz 
wypoczynkowa (po 57%). Dla grupy 30-49 lat była to turystyka wypoczynkowa 
(86%), w dalszej kolejności turystyka kulturalna (57%) oraz towarzyska 
i związana z aktywnością sportową (po 48%). Natomiast dla grupy osób po 50 
roku życia najczęściej wymieniana była turystyka wypoczynkowa (76%), towa-
rzyska (71%) oraz kulturalna (62%). 

Tabela 8. Rodzaje turystyki rozwijanej pod kątem wieku odbiorców 
Table 8. Types of tourism developed considering age of addressees 

 
15-29 30-49 pow.50 

n % n % n % 

wypoczynkowa 36 57,1% 54 85,7% 48 76,2% 

kulturalna 12 19,0% 36 57,1% 39 61,9% 

sportowa 51 81,0% 15 23,8% 6 9,5% 

towarzyska 36 57,1% 30 47,6% 45 71,4% 

związana z aktywnością zawodową 24 38,1% 30 47,6% 6 9,5% 

związana z polityką 0 0,0% 3 4,8% 6 9,5% 

Źródło: opracowanie własne 

Dyskusja 
Discussion 

W opracowaniu wykonanym na zamówienie Departamentu Turystyki Mini-
sterstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w 2003 roku 
zauważono, że walory naturalne (przyrodnicze) oraz kulturowe i historyczne, 
jakie znajdują się na obszarze Polski stanowią ogromny potencjał dla rozwoju 
turystyki13. Wśród zagrożeń rozwoju turystyki w Polsce na pierwszym miejscu 
wymieniono niebezpieczeństwo konfliktów społecznych, zarówno wewnątrz 
kraju, jak i w relacjach międzynarodowych. Innym zagrożeniem rozwoju rynku 
turystycznego w Polsce była według autorów raportu jakość oferowanych usług 
turystycznych oraz niewspółmiernie do jakości – wysokie koszty korzystania 
z nich. Niska jakość bazy noclegowej, niespełniająca często podstawowych 
wymagań higieny i bezpieczeństwa wypoczynku, w wielu przypadkach pozo-
stawiająca wiele do życzenia baza gastronomiczna, fatalna jakość dróg, zarów-
no tych o znaczeniu krajowym, jak i międzynarodowym, niedostatek zorgani-

                                                 
13 Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym. 

www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/...4B17.../6494_konkurencyjnosc.rtf, data dostępu 05.04.2013 
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zowanych atrakcji turystycznych – wszystko to powoduje, że dla wielu turystów 
Polska nie jest atrakcyjnym krajem jako miejsce wypoczynku. Kolejnym zagro-
żeniem wymienionym w raporcie jest brak inwestycji w zakresie ochrony walo-
rów kulturowych, co powoduje, że istnieje obawa, że bardzo cenne obiekty 
architektoniczne, zbiory biblioteczne oraz inne eksponaty muzealne ulegną 
przedwczesnemu zniszczeniu z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń. 
Badania grupy studentów potwierdziły wnioski wynikające z omówionego ra-
portu. Można implikować, że przez okres 10 lat (raport wykonano w 2003 r., 
badania własne w 2013) stan turystyki krajowej znacząco nie zmienił się 
i studenci zauważają te same szanse i zagrożenia. 

We współczesnej turystyce można wyróżnić wiele form, które mają naj-
większe znaczenie w dalszym jej rozwoju14, m.in. turystyka 2.0, turystyka dzie-
ci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób samotnych, tury-
styka zdrowotna, biznesowa czy zakupowa. Na zainteresowanie w dalszej per-
spektywie zasługuje turystyka kosmiczna. Warto tez zwrócić uwagę na turysty-
kę kulturową, sportową czy ekologiczną. Oczywiście turystyka powinna być 
dostosowana do odpowiednich grup wiekowych. Turyści zaczynają uprawiać 
turystykę z nastawieniem na rozrywkę, podniecenie i edukację, tzw. 3E (enter-
tainment, excitement, education)15, co zastępuje ideę biernego wypoczynku 
w stylu 3S (sun, sand, see). Zwiększa się liczba turystów16, którzy organizują 
samodzielnie swoje wyjazdy, korzystając przy tym z Internetu, a jeśli nawet 
kupują ofertę w biurze podróży – to i tak komunikują się z pracownikami biura 
drogą internetową. Komunikacja internetowa na drodze biuro podróży–klient, 
zwana mystery check, służy poprawie jakości i standardu świadczonych usług 
turystycznych. Głównym źródłem wiedzy o regionach odwiedzanych jest albo 
rodzina i znajomi albo Internet, stąd bardzo ważna staje się promocja 
i marketing bezpośredni przy pomocy nowoczesnych technik komunikacyjnych. 
W przypadku krajowych wyjazdów długookresowych głównym środkiem 
transportu są koleje i samochód, stąd istotne jest dbanie o infrastrukturę drogo-
wą i kolejową oraz odpowiednie oznakowanie atrakcji turystycznych.  

Zgodnie z projektem Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjętym przez 
Radę Ministrów 27 czerwca 2006 roku17 określa się dla rozwoju turystyki 
w Polsce następujące obszary priorytetowe: oferta turystyczna o wysokiej kon-
kurencyjności, rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki, wsparcie 

                                                 
14 Lubowiecki-Vikuk A. P., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju rekreacyjnych i 

turystycznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2010 
15 Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie. 

PWE, Warszawa 2005., s.371 
16 .Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M,. Współczesne tendencje w rozwoju rekreacyjnych i 

turystycznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2010 
17 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013. http://finanse-publiczne.pl/materialy/strategia_-

rozwoju_turystyki.pdf, data dostępu 05.04.2013 
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marketingowe oraz kształtowanie przestrzeni turystycznej. W ofercie 
o wysokiej konkurencyjności podstawowym celem jest kreowanie zintegrowa-
nej i konkurencyjnej oferty przez tworzenie i rozwój konkurencyjnych produk-
tów turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej, integrację produktów 
i oferty turystycznej regionów, rozwój przedsiębiorczości i działalności organi-
zacji w dziedzinie turystyki oraz rozwój kluczowych typów turystyki. W rozwo-
ju zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki podstawowym celem jest przy-
gotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla turystyki przez przygotowanie 
kadr operacyjnych gospodarki turystycznej i stworzenie krajowego systemu 
kwalifikacji zawodowych. Celem wsparcia marketingowego jest stworzenie 
spójnego i skutecznego systemu marketingu w turystyce przez usprawnienie 
systemu informacji turystycznej i zwiększenie efektywności działań marketin-
gowych w turystyce. Podstawowym celem kształtowania przestrzeni turystycz-
nej jest kształtowanie przestrzeni o wysokiej atrakcyjności turystycznej oraz 
zwiększanie dostępności turystycznej regionów przez rozwój transportu. Ob-
serwowane trendy demograficzne18, wzrost poziomu wykształcenia, wzrost 
wiedzy ekologicznej, poprawa stanu zdrowia oraz poprawa sytuacji materialnej 
społeczeństw europejskich powodować będą w najbliższych latach wzrost zain-
teresowania usługami turystycznymi wysokiej jakości. Należy się spodziewać 
zdecydowanego wzrostu zapotrzebowania na wysokiej jakości infrastrukturę 
turystyczną i usługi towarzyszące, kompleksowe usługi transportowe i szybki 
dostęp do obszarów recepcji turystów, wykwalifikowanych pracowników 
w sektorze turystyki i usług turystycznych, wysoko kwalifikowaną kadrę kie-
rowniczą w sektorze turystyki i sektorach pokrewnych, kompleksowe 
i harmonijne zagospodarowanie przestrzeni turystycznej z zachowaniem walo-
rów środowiska oraz sprawny system informacji turystycznej na każdym etapie 
realizacji podróży.  

Problematyka rozwoju turystyki uwzględniona jest w większości dokumen-
tów i opracowań strategicznych, programowych i planistycznych, przygotowa-
nych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Szczegółowość i zakres tematyki są 
zróżnicowane, co jest uzależnione przede wszystkim od atrakcyjności tury-
stycznej poszczególnych części województwa.  

Wnioski 
Conclusions 

1. Na trendy w turystyce wpływają czynniki demograficzne, styl życia, 
świadomość i edukacja oraz rozwój techniki. 

                                                 
18 Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim 

http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-
wielkopolskim.1259157627.pdf, data dostępu 05.04.2013 
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2. Istotą współczesnej turystyki krajowej jest znajomość potencjalnych 
odbiorców tego rodzaju usług, dlatego ważne jest dostosowanie oferty 
do odpowiednich jej uczestników m.in. przy uwzględnieniu wieku. 

3. Misją turystyki powinno być tworzenie dla odwiedzających gości moż-
liwości rekreacji w środowisku wyróżniającym się zasobami kulturo-
wymi, przyrodniczymi oraz tradycyjnymi i współczesnymi wartościa-
mi, przy uwzględnieniu polityki zrównoważonego rozwoju oraz aspira-
cji i dążeń społeczności lokalnych do poprawy jakości życia. 
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Uczestnictwo w krajowych wyjazdach długookresowych oraz szanse 
i zagrożenia dla rozwoju krajowej turystyki długookresowej 

Streszczenie 

Turystyka w powszechnym rozumieniu oznacza podróże i wędrówki odbywane w wolnym 
czasie dla wypoczynku, rozrywki i zdobywania nowych doświadczeń. 

Celem artykułu jest analiza uczestnictwa Polaków w krajowych wyjazdach długookresowych 
ze szczególnym uwzględnieniem wieku turystów oraz omówienie szans i zagrożeń dla rozwoju 
tej turystyki przedstawionej przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja.  

Wiek różnicował uczestnictwo Polaków w krajowych wyjazdach turystycznych długookre-
sowych. Największe zmiany zauważono w analizie kierunków wyjazdów. Analizując kolejne lata 
w zależności od grup wiekowych trudno dostrzec jednoznacznych tendencji i zależności. Badana 
grupa w pełni potwierdza badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w latach 2005-2010. 

Szansami dla rozwoju krajowej turystyki długookresowej w Polsce według studentów mogą 
być walory przyrodnicze i krajoznawcze, promocja regionów, szeroka oferta imprez kulturalnych 
oraz rozwój infrastruktury. Natomiast największymi zagrożeniami są: zły stan dróg, niski poziom 
środków finansowych przeznaczonych na turystykę oraz brak synchronizacji połączeń. 

Na trendy w turystyce wpływają czynniki demograficzne, styl życia, świadomość i edukacja 
oraz rozwój techniki. Istotą współczesnej turystyki krajowej jest znajomość potencjalnych od-
biorców tego rodzaju usług, dlatego ważne jest dostosowanie oferty do odpowiednich jej uczest-
ników, m.in. przy uwzględnieniu wieku. Misją turystyki powinno być tworzenie dla odwiedzają-
cych gości możliwości rekreacji w środowisku wyróżniającym się zasobami kulturowymi, przy-
rodniczymi oraz tradycyjnymi i współczesnymi wartościami, przy uwzględnieniu polityki zrów-
noważonego rozwoju oraz aspiracji i dążeń społeczności lokalnych do poprawy jakości życia. 

The participation in domestic long term travels and opportunities 
and threats for developing domestic long-term tourism 

Summary 

Tourism in a common sense means travels and trips in free time for relaxation, entertainment 
and new experiences. The aim of this article is an analysis of the participation of Poles in the 
domestic long-term travels with particular account of the tourists’ age and discussion of the op-
portunities and threats for developing this tourism presented by students of Tourism and Recrea-
tion. 

The age differentiated participation of Poles in the domestic long-term travels. The biggest 
changes were noted in the analysis of destinations. Analysing the following years depending on 
the age groups it is difficult to discern clear trends and dependencies. The research group fully 
confirm investigations implemented to order of the Ministry of Sport and Tourism in the years 
2005-2010. 

The opportunities for the development of the domestic long-term travels in Poland in the 
opinion of students can be natural values and local lore, the promotion of regions, a wide range of 
cultural events and the development of infrastructure. However the biggest threats are the bad 
state of the roads, the low level of financial resource allocated to tourism and the lack of the 
connection synchronization.  

Trends in tourism are affected by demographic factors, lifestyle, awareness, as well as educa-
tion and technology development. The essence of the modern national tourism is knowledge of 
the potential addressees of this kind of services, therefore it is important to adopt the offer to the 
relevant participant, among others, taking into account the age. The mission of tourism should be 
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creating for visitors the possibility of recreation in the community which is distinguished by 
cultural and natural resources, as well as traditional and contemporary values, taking into account 
the sustainable development policy and aspiration of local communities to improve the quality of 
life. 
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EWA MARKIEWICZ 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Trendy w popycie turystycznym jako determinanty 
współkonsumpcji na rynku turystycznym 

Trends in the area of tourist services demand – determinants 
of co-consumption on the tourist services market 

Wprowadzenie.  
Introduction. 

Zmiany dotyczące sfery konsumpcji, które dokonały się w drugiej połowie 
XX wieku, dotyczą nie tylko modyfikacji przedmiotów konsumpcji, ale również 
poziomu i sposobów zaspokojenia potrzeb konsumentów1. Wśród nowych zja-
wisk konsumpcji wymienić należy m. in.: heterogenizację konsumpcji związaną 
ze wzrostem indywidualizacji i narastaniem zróżnicowanych postaw i zachowań 
konsumenckich, prosumpcję, rozumianą jako współtworzenie wartości 
z klientami oraz wirtualizację konsumpcji rozumianą jako zaspakajanie potrzeb 
za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (w tym Internetu)2. Do-
datkowo przejawem krytycyzmu wobec masowej konsumpcji w wielu krajach 
(szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie masowa konsumpcja do-
prowadziła do tzw. konsumpcji nadmiernej), jest pojawienie się zjawiska de-
konsumpcji, rozumianego jako świadome ograniczenie konsumpcji do rozmia-
rów racjonalnych3. Posiadanie i gromadzenie dóbr przestało być symbolem 
statusu społecznego i wyznacznikiem sukcesu życiowego. Powstało pokolenie 
nazwane generacją Y, które odczuwa znużenie oraz rozczarowanie nadmierną 
konsumpcją, czego symptomami są uczucie ciągłego niezadowolenia, nerwo-
wego napięcia, pospiechu i poczucie nieustannego braku czasu4. To pokolenie 
„otwarte na świat, tolerancyjne, dobrze wykształcone i teoretycznie przygoto-
wane do funkcjonowania w realiach współczesnego rynku, które aktywnie ko-

                                                 
1 K. Majchrzak, Nowe tendencje w konsumpcji a turystyka, [w:] Ekonomiczne problemy turystyki, nr 5, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 5, Szczecin 2005, s. 147. 
2 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007, s. 137-157. 
3 Cz. Bywalec, op. cit., s. 151. 
4 Tamże, s. 150. 
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rzysta z mediów i technologii cyfrowej”5 i zauważa potrzebę racjonalizacji za-
kupów i odpowiedzialności związanej z zaspakajaniem własnych potrzeb. 
Wspomniane zjawiska ściśle wiążą się z koncepcją ekonomii współdzielenia 
(sharing economy) czy współkonsumpcją, której podstawowym założeniem jest 
zmiana sposobu korzystania z dóbr użytkowych (wcześniejszy trend do posia-
dania wypierany jest przez trend do użytkowania). Mamy więc do czynienia 
z konsumpcją kolaboratywną (collaborative consumption), którą zdefiniować 
można jako ”ekonomiczny model oparty na pożyczaniu, wymianie, umowach 
barterowych lub płatnym dostępie do dóbr, stojący w opozycji do własności”6. 
Termin współkonsumpcja został użyty przez Felsona i Speath’a7 już w roku 
1978, jednak prawdziwe zainteresowanie pojęciem zauważamy po roku 2010, 
kiedy to ukazała się publikacja książki Botsmana i Rogersa „What’s mine Is 
Yours: the Rise of Collaborative Consumption”. Rosnąca rola tzw. ekonomii 
dzielenia zauważalna jest w postaci zwiększającej się liczby oferowanych na 
wspomnianych zasadach produktów i usług. Jest to niewątpliwie dominujący 
obecnie trend na rynku. Jak wynika z badania przeprowadzonego w styczniu 
2012 przez Campbell Mithun, 60% respondentów deklaruje, że koncepcja dzie-
lenia się dobrami jest dla nich przekonująca, a 71% tych, którzy korzystali 
z tego typu usług, zamierza takie zachowania kontynuować8. Należy podkreślić, 
iż w roku 2011 tygodnik Time umieścił Collaborative Consumption na liście 10 
idei, które odmienią świat9. W Polsce 4p Research Mix w raporcie Teczka tren-
dów 2012 zidentyfikowało 10 masowych trendów konsumenckich, które wpły-
wają na to jak kupują, czego szukają i o czym marzą konsumenci, a także, cze-
go się obawiają i pragną unikać10. Wśród wymienionych przez autorów trendów 
wskazano także na współkonsumpcję. Jak podkreślają twórcy raportu omawia-
ny trend nawiązuje do odwiecznej ludzkiej potrzeby łączenia się w grupy, ro-
bienia czegoś razem, szukania bliskości podobnych sobie. Po ekspansji hiperin-
dywidualizmu i nacisku na rywalizację oraz modzie na bycie samowystarczal-
nym, przyszedł czas na zredefiniowanie bycia razem w nowych formach wspól-
notowości. Główną przyczyną rozwoju współkonsumpcji jest według autorów 

                                                 
5
 A. Wilczak, Współkonsumpcja jako wyzwanie dla współczesnego marketingu, [w:] Aktualne problemy 

zarządzania - teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2012, s. 200. 

6 R. Botsman, R. Rogers, What’s mine Is Yours: the Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, 
New York 2010, s. 9. 

7 Felson M. Speth J.L., Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Ap-
proach, American Behavioral Scientist, Vol. 21, 1978, s. 614-624. 

 8 L. Franz, Collaborative Consumption: Should Marketers Be Afraid?, 2012, http://www.forbes.com/-
sites/onmarketing/2012/03/12/collaborative-consumption-should-marketers-be-afraid/, [dostęp: 4.04.2013]. 

9
 B. Walsh, Today's Smart Choice: Don't Own.Share, 2011, http://www.time.com/time/specials/-

packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html, [dostęp: 4.04.2013]. 

10 Teczka Trendów 2012, http://www.4prm.com/trendy/teczka_trendow_2012.html, [dostęp: 4.04.2013]. 
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raportu rozwój nowych technologii komunikacyjnych i mediów społecznościo-
wych. Dodatkowo jest on reakcją na zjawiska recesyjne (potrzeba wsparcia, 
solidarności) oraz częściowo, efektem rozczarowania ulotnością, płytkością 
sieciowych relacji. Według autorów raportu, w warunkach polskich omawiany 
trend jest silny i ciągle się rozwija, głównie dzięki możliwościom technologicz-
nym i popularności mediów społecznościowych. Współkonsumpcja została 
również zauważona przez Forbesa, który umieścił ją w rankingu najważniej-
szych trendów roku 201311. Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie wybra-
nych trendów w popycie turystycznym dla rozwoju współkonsumpcji 
w turystyce oraz zaprezentowanie przejawów tego zjawiska na rynku turystycz-
nym. 

Globalne trendy w popycie turystycznym jako determinanty konsumpcji 
współdzielonej. 
Global trends in the area of tourist services demand – determinants of 
co-consumption on the tourist services market. 

Do światowych trendów w popycie turystycznym, ważnych z punktu widze-
nia tematu niniejszego artykułu, niewątpliwie wymienić należy: wzrost liczby 
konsumentów o wyrafinowanych gustach, którzy otwarcie wyrażają swoje po-
trzeby; stałe podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji przez konsumenta; zmia-
nę stylu życia w społeczeństwie zachodnim, gdzie coraz większa rolę odgrywa-
ją potrzeby indywidualne; wzrost świadomości klientów, dotyczący ochrony 
środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju oraz wzrost zainteresowania 
i wykorzystania nowoczesnych technik teleinformatycznych (w tym Internetu). 

Konsekwencją tych zmian jest bardziej zróżnicowane zachowanie klientów, 
którzy są bardziej krytycznie nastawieni do jakości oferowanego produktu, 
chętniej i szybciej zgłaszają reklamacje w przypadku niespełnienia określonych 
standardów. Turyści zgłaszają zapotrzebowanie na produkty i usługi dostoso-
wane do ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Za pomocą nabywanych pro-
duktów klienci wyrażają bowiem swoją tożsamość i indywidualność. Indywidu-
alizacja związana jest z porzuceniem solidarności społecznej12. Jak podkreśla 
Niezgoda „tradycyjne grupy wsparcia, takie jak rodzina, ustępują coraz bardziej 
nowym, indywidualnym relacjom społecznym. Proces ten wywołuje odwrót od 
turystyki masowej i skierowanie się ku turystyce indywidualnej”13. Następuje 
spadek popytu na wycieczki w pełni zorganizowane, z jednoczesnym wzrostem 
                                                 

11 Forbes, Trendy 2013, http://www.forbes.pl/trendy-2013,kategoria,846,1.html, [dostęp: 15.04.2013] 
12 T. Bieger, Ch. Laeser, Framework and Developments with Regard to Leisure Travel in mature Central 

European Markets – Results and Implication based on a document Review, Tourism Review, AIEST, Vol. 60, 
nr 4, 2005, s. 20-21. 

13A. Niezgoda, E. Markiewicz, Changes In tourism supply and demand caused by globalization, [w:] 
T. Rynarzewski, (red)., Modern Word economy. Micro- and Macroeconomic Issues, Zeszyty Naukowe UEP, 
Poznań 2011, s. 369. 
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popytu na produkty specjalistyczne. Konsumenci są kreatywni i tego samego 
oczekują od podmiotów oferujących produkty na rynku turystycznym. Jedno-
cześnie wzrasta znaczenie afirmacji przez konsumentów różnorodnych doznań 
i przeżyć kosztem posiadania dóbr materialnych. Konsumenci zakupując pro-
dukt, oczekują ekscytujących przeżyć, pełnych atrakcji i niespodzianek. Turyści 
oczekują indywidualnego podejścia, włączając się w proces powstawania pro-
duktu, chcą stać się jego częścią. Stają się bardziej wymagający, dążą do auten-
tycznego przeżycia. W ramach zakupionego produktu chcą otrzymać jak naj-
więcej i to zarówno w sferze materialnej (nocleg, wyżywienie, transport itp.), 
jak również w sferze przeżyć. Dążą do maksymalizacji doświadczeń na jed-
nostkę czasu14. Im więcej uczuć towarzyszy zakupowi danego produktu, tym 
klient czuje się bardziej zaangażowany w jego współtworzenie. Klient staje się 
aktorem na scenie, staje się aktywnym uczestnikiem wydarzeń, które na długo 
pozostają w jego pamięci. Podróż ma być czymś, co „przeżywa się na wyłącz-
ność”. Dodatkowo wzrasta jego zainteresowanie ofertą związaną ze sztuką, 
kulturą, historią i rozwojem duchowości.  

Wzrost świadomości klientów, dotyczący ochrony środowiska oraz zasad 
zrównoważonego rozwoju powoduje, iż turyści coraz częściej wybierają miej-
sca, w których ludność miejscowa jest otwarta dla przyjeżdżającego. Agresyw-
ność, poczucie wyższości zastąpione zostało przez szacunek i partnerstwo 
w kontaktach z gospodarzami; wścibskość, hałaśliwość i nadmierna ciekawość 
turysty - spokojem, taktem, bliskimi, często przyjacielskimi kontaktami 
z obsługą i miejscową ludnością15. Turysta jest zainteresowany autentycznością 
miejsca do którego przyjeżdża, pragnie żyć według wzorców ludności lokalnej, 
szanuje miejscowe zwyczaje, kulturę, religię, chce spokojnie smakować niepo-
wtarzalność miejsca, które odwiedza. Pobyt w miejscowości turystycznej trak-
towany jest przez turystę jako swoiste spotkanie z jej gospodarzami. Istotą do-
świadczenia dla konsumenta mogą być przeżycia związane z owym spotkaniem. 
Majewski pisze, że siła tego spotkania może mieć różne natężenie – od styczno-
ści do silnych i trwałych więzi społecznych16. Turyście bardzo często w ramach 
zakupionego produktu oferowane są oprócz noclegu również dodatkowe usługi 
rozrywkowe, edukacyjne, estetyczne itp. Gospodarz często staje się swoistym 
przewodnikiem i opiekunem turysty w miejscu recepcji turystycznej. Turysta 
ma możliwość czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, poznaje auten-
tyczne, lokalne miejsca, obiekty, ludzi, zwyczaje, „wprowadzany w rytm życia 
lokalnego” staje się częścią miejsca odwiedzanego. Turysta wchodzi w głębokie 

                                                 
14 A. Niezgoda, Nowe trendy w popycie – wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej, [w:] S. Tanaś 

(red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź 2010, s. 26-27 
15 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, s. 212. 
16 J. Majewski., Społeczne aspekty wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Turystyka wiejska – społeczny 

wymiar w ekonomicznym kontekście. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECO-
NOMICA 288(64), 2011, s. 73-80. 
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relacje z gospodarzem, mamy więc do czynienia z tzw. turystyką wspólnotową, 
rozumianą jako pełne zanurzenie się w społeczności (mieszkanie, tryb życia, 
wspólna praca)17. 

Wspomniane wcześniej stałe podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji po-
woduje, iż turyści są przygotowani do spotkania z regionem, posiadają wysoką 
wiedzę na temat atrakcji, kultury i zwyczajów miejsc odwiedzanych. W przy-
padku wyjazdów zagranicznych ma to odniesienie również do języka obowiązu-
jącego w danym kraju. Idealny turysta nowego pokroju wg J. Krippendorfa i B. 
Kramera traktuje wyjazd jako okazje do nauki, poświęca dużo czasu na przygo-
towanie się do podróży, jeszcze przed wyjazdem zapoznaje się z historią 
i dniem dzisiejszym obszaru, do którego wyjeżdża, a sam wyjazd tylko dodat-
kowo pogłębia uzyskaną już wcześniej wiedzę18.  

Dodatkowo turysta próbuje w podróży odnaleźć siebie, szuka samorealizacji, 
pragnie poznać i odkryć nowe wartości dla siebie. Poszukuje produktu, który 
jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Nie chodzi tylko 
o kupowanie produktów, ale o radość z doświadczania, przeżycia, nauczenia się 
czegoś nowego. Dochodzi do dematerializacji konsumpcji, w której nabywanie 
produktów przeradza się często „w zakup symboli, tęsknot, przeżyć, wizji 
i marzeń” 19. Turysta przeradza się w podróżnika, a potrzeba indywidualności 
staje się masowym fenomenem. Należy w tym miejscu podkreślić, iż wyższa 
świadomość konsumenta powoduje, iż pragnie on odzyskać większą kontrolę 
nad swoim życiem, ograniczyć wpływy instytucji i marek poprzez lepszą kon-
trolę tego co, kiedy, gdzie i w jaki sposób konsumuje oraz co i od kogo kupu-
je20.  

Wśród trendów technologicznych w popycie i podaży turystycznej wymienić 
należy przede wszystkim: wzrost roli informacji i sprzedaży przez Internet oraz 
tworzenie się społeczności internetowych i wypieranie przez nie znaczenia tra-
dycyjnych portali promocyjnych w komunikacji marketingowej. Ogromna rola 
społeczności internetowej została zauważona już w roku 2006, kiedy to amery-
kański tygodnik Time przyznał jej tytuł Człowieka Roku21. Konsekwencją tych 
zjawisk jest w pierwszej kolejności zwiększenie skali wykorzystania przez 
podmioty rynku turystycznego technologii Web 2.0. Rozwój nowych technolo-
gii komunikacyjnych i wzrost znaczenia mediów społecznościowych spowodo-
wał również zmianę roli konsumenta. Konsumenci oczekują „błyskawicznego 

                                                 
17 Tamże, s. 76. 
18 W. Alejziak, op. cit., s. 218-219. 
19 Cz. Bywalec, op. cit., s. 142. 
20 trend „Sprytny konsument”, Teczka Trendów 2012, http://www.4prm.com/trendy/-

teczka_trendow_2012.html, [dostęp: 4.04.2013]. 
21 nagroda przyznawana osobie, która w minionym roku miała największy wpływ na wydarzenia na świe-

cie, L. Grossman, Time’s Person of the Year You, Time, 13.12.2006. 
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dostępu do informacji, rezerwacji i szybkiego dokonania wyboru”22. Dzięki 
dostępności Internetu turyści poszukują i rezerwują ofertę we własnym zakresie, 
samodzielnie podejmując decyzje o swojej konsumpcji. Występując 
w podwójnej roli konsumenta i producenta stają się prosumentami, zaangażo-
wanymi w proces powstawania produktu. 

Rozwój technologii mobilnych, integrujących w urządzeniach m.in. takie 
technologie, jak GPS, Internet, czy sterowanie głosem zaowocował powstaniem 
bardzo wielu aplikacji (mini programów). Dzięki nim turysta może otrzymywać 
szereg informacji związanych z miejscem jego pobytu. Dodatkowo w razie 
konieczności może zwrócić się o niezbędną pomoc do ludzi znajdujących się 
w pobliżu jego miejsca pobytu (nawet w przypadku, gdy nie znajdują się oni 
w zasięgu jego wzroku). Te same urządzenia coraz częściej pozwalają na wyko-
rzystanie tzw. augmented reality, czyli rzeczywistości poszerzonej polegającej 
na łączeniu świata rzeczywistego ze światem cyfrowym23. Jak podkreśla Kach-
niewska poszerzona rzeczywistość24: 

• umożliwia wejście do świata e-rozrywki i e-informacji niezależnie od 
miejsca, w jakim się znajdujemy,  

• zaciera granice między pracą, odpoczynkiem i kontaktami towarzyskimi 
- urządzenia mobilne jako „centrum zarządzania”, 

• rewolucjonizuje komunikację, tworzenie i konsumpcję informacji, 
• daje poczucie bezpieczeństwa (kontrola sytuacji), 
• pozwala na rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez hotele (np. 

obsługa elektroniki w pokojach), biura podróży (wirtualne przewodniki) 
czy przewoźników (plan podróży, dostęp do rozrywki w podróży). 

Przejawy współkonsumpcji na rynku usług turystycznych. 
Manifestations of co-consumption on the tourist services market. 

W literaturze odnaleźć można wiele form i rodzajów działalności kolabora-
tywnej. Przykładem współkonsumpcji są istniejące portale, dzięki którym moż-
na nieodpłatnie przekazać lub pożyczyć meble, urządzenia czy książki. Dzięki 
temu wypożycza się również lub przekazuje rowery, samochody, a nawet pie-
niądze (np. za pomocą serwisu kiva.org, od 2005 roku pożyczono już 350 mi-
lionów dolarów). Na rynku obecne są różne modele: na godziny, dni, za opłatą, 
za darmo. Można jechać w tym samym kierunku i zabrać więcej osób (carpoo-
ling, np. Relayrides.com, Whipcar.com), można pracować w miejscu, w którym 
jest wolny pokój, który można wypożyczyć innej osobie do pracy (coworking, 

                                                 
22A. Niezgoda, op. cit. s. 27. 
23więcej na temat korzyści, przykładów i perspektyw augmented reality w turystyce: M. Kachniewska, 

Poszerzona rzeczywistość jako odpowiedź na potrzeby współczesnego prosumenta, wystąpienie z dnia 21 
marca 2012, konferencja Gdańskiej Organizacji Turystycznej nt. "Nowe trendy w turystyce", 
http://www.slideshare.net/coffeeday/poszerzona-rzeczywisto-12114631, [dostęp:4.04.2013]. 

24Tamże. 
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np. The Cube London). Można udostępniać rowery (np. Liquid.com), dzielić się 
miejscami parkingowymi (np. Parking Panda), czy wymieniać opieką nad 
dziećmi czy zwierzętami (np. Dogvacay.com). 

Botsman i Rogers wymieniają trzy główne kategorie konsumpcji współdzie-
lonej: system usług produktowych, rynki redystrybucyjne oraz współdziałanie 
w ramach stylu życia (collaborative lifestyle)25. W ramach systemu usług pro-
duktowych, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, oferując produk-
towe dobra jako usługi (PSS – product service system), mogą dzielić się dobra-
mi na zasadzie wypożyczenia czy wynajmu (np. Zilok). 

Rynki redystrybucji to „miejsca”, w których osoby oddają za opłatą (pienią-
dze lub punkty np. Ebay, Barterguest) czy też darmowo (np. Freecycle, nieod-
płatne przekazywanie i przyjmowanie darów rzeczowych w obrębie danego 
miasta), niepotrzebne, używane dobra innym, zainteresowanym osobom. Dobra 
mogą być również poddawane swappingowi, co oznacza wymianę na dobro 
tego samego rodzaju (np. BigWardrobe, SwapStyle) lub o podobnej wartości 
(Swap, SwapSimple).  

Wymienione rodzaje współkonsumpcji dotyczą na rynku turystycznym 
głównie produktów materialnych, takich np. jak sprzęt turystyczny. Ma to 
ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku produktów drogich, powszechnie 
uznanych przez konsumentów jako luksusowe, których cena stanowiłaby dla 
danego konsumenta istotną barierę zakupową.  

Collaborative lifestyle wiąże się w dużej mierze ze współdzieleniem warto-
ści niematerialnych. Współkonsumpcja w tym przypadku polega na tym, „że 
ludzie mający podobne potrzeby i zainteresowania jednoczą się, by dzielić się 
i wymieniać dobrami niematerialnymi, takimi jak: czas, przestrzeń 
i umiejętności, oraz pieniędzmi”26. Wg Botsmana i Rogersa wyodrębnić tu 
można działalność na poziomie lokalnym i globalnym. W ramach rynku lokal-
nego na szczególne podkreślenie zasługują m.in. banki czasu (instytucja po-
średnicząca wymianie usług na rzecz innych osób27, np. Camden Share) czy 
wspomniany już wcześniej coworking. Na poziomie globalnym wymienić nale-
ży przede wszystkim pożyczki typu peer-to-peer (np. Zopa i Lending Club) oraz 
- jak określili wspomniani autorzy - szybko rozwijającą się turystykę peer-to-
peer. W ostatniej grupie wymienić należy przede wszystkim: zamianę domami 
oraz couchsurfing. Zamiana domami polega na dosłownej wymianie się doma-
mi pomiędzy dwoma stronami. Użytkownicy zarejestrowani w danym serwisie 
(np. HomeExchange.com) zamieszczają informacje o sobie, swoim domu lub 
mieszkaniu i okolicy, dodają zdjęcia, a także określają, kiedy i gdzie chcieliby 

                                                 
25 R. Botsman, R. Rogers, Współkonsumpcja: Zipcar był tylko początkiem, Harvard Business Review Pol-

ska, nr 93, 2010, s. 18. 
26 Tamże, s. 18. 
27 J. Szubrycht, Bogacenie przez dzielenie, Polityka, nr 26 (2864), 27.06-3.07.2012, s. 95. 
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pojechać oraz jaki dom/mieszkanie odpowiadałoby im w zamian. Osoby zainte-
resowane zamianą nawiązują kontakt, wysyłając wiadomość za pomocą serwi-
su, aby poznać szczegóły. Ostateczne ustalenia i decyzja o zamianie następuje 
wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi stronami. Couchsurfing natomiast pole-
ga na korzystaniu z gościnności tych, co mają wolną kanapę lub kawałek pod-
łogi na końcu świata, i udostępnianiu podróżnikom noclegu we własnym domu. 
Dziś serwis couchsurfing.org założony na przełomie 2002 i 2003 roku przez 
Caseya Fentona cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dane za rok 2010 
mówią, iż na stronie zarejestrowało się już prawie 2 miliony użytkowników 
z 238 krajów28. 

Osoby korzystające z przedstawionych form współdzielenia otrzymują nie 
tylko darmowe miejsce noclegowe, miejsce do pracy czy darmowy środek 
transportu, ale również nawiązując nowe relacje międzyludzkie, często zyskują 
przyjaciół na całe życie.  

Wilczak wymienia dwie kategorie współkonsumpcji: współkonsumowanie 
sensu stricte (dotyczy dóbr materialnych, gdzie użytkowanie a nie posiadanie 
stanowi dla klienta wartość podstawową) oraz współkonsumowanie sensu largo, 
zbieżne z pojęciem współdziałania w ramach stylu życia Botsmana i Rogersa 
(dotyczy kooperacji ludzi o podobnych potrzebach, w dużej mierze dotyczy 
wartości niematerialnych)29. 

Należy podkreślić, iż niektóre kategorie produktowe są łatwiejsze do współ-
konsumpcji, co ma niewątpliwie związek z kosztem ich zakupu 
i częstotliwością ich użytkowania. Generalnie wraz ze wzrostem ceny danego 
produktu/usługi i spadkiem częstotliwości jego zakupu/użytkowania, wzrasta 
potencjał do jego współkonsumpcji. Produkt oferowany na rynku turystycznym 
ma zatem znaczny potencjał ku jego współkonsumpcji. 

Ciekawym przykładem współkonsumpcji w turystyce (collaborative lifestyle 
w ujęciu globalnym, współkonsumowanie sensu largo) jest serwis AIRBNB. 
Jest to „społecznościowa giełda unikalnych przestrzeni”30, dla ludzi chcących 
zaprezentować i zaoferować przestrzeń do wynajęcia, jak również dla tych któ-
rzy poszukują ciekawej oferty usług noclegowych na całym świecie. Portal 
przeznaczony jest więc zarówno dla typowego turysty, poszukującego miejsca 
noclegowego, jak i osoby (gospodarza), pragnącej zaoferować usługę noclego-
wą turyście. Portal powstał w 2008 roku, obecnie zawiera ponad 200 000 ofert 
usług noclegowych w 26. tysiącach miast w 192. krajach. Cechą charaktery-
styczną przedsiębiorstwa jest bardzo szeroka i różnorodna oferta usług nocle-
gowych. Oprócz standardowych domów czy apartamentów, klient ma do wybo-
ru m. in.: zamek, domek na drzewie, samochód, iglo, łódź, samolot, latarnię 

                                                 
28 http://pl.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing, [dostęp: 4.04.2013]. 
29 A. Wilczak, op. cit., s. 202-205. 
30 dane na podstawie: www.airbnnb.com. 
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morską, jaskinię, pociąg a nawet może wynająć na wyłączność wyspę. Na stro-
nie konkretnej usługi odnaleźć możemy również opinie osób wcześniej korzy-
stających z danej oferty. Recenzje są opisowe, dodatkowo goście oceniają 
w skali pięciu gwiazdek takie elementy produktu, jak: dokładność, czystość, 
przyjazd, komunikację, lokalizację i wartość. Elementy te składają się na ocenę 
ogólnej satysfakcji gościa. Turysta może bliżej poznać gospodarza, oferującego 
daną ofertę dzięki opcji „więcej o gospodarzu”, gdzie znajdzie m. in. informacje 
o wykształceniu, zawodzie, zainteresowaniach i znajomości języków obcych. 

Gospodarz, a więc zainteresowany umieszczeniem oferty na airbnb.com, 
sam decyduje o warunkach oferowanej przez siebie usługi. Sam decyduje, jak 
będzie wyglądała jego oferta, samodzielnie tworzy opis, regulamin domu, sam 
decyduje o przyjęciu bądź też odrzuceniu rezerwacji, sam ustala cenę usługi. 
Gospodarz wypełnia kwestionariusz składający się z części publicznej, udo-
stępnionej wszystkim turystom i części chronionej tylko dla potwierdzonych 
gości; określa: rodzaj nieruchomości, liczbę osób, typ pokoju (prywatny, 
współdzielony, cały dom/apartament), ilość sypialni, tytuł i opis oferty (opis 
swojej oferty w języku ojczystym), podnajem jednorazowy lub nie oraz cenę za 
noc. Gospodarz sam decyduje czy jego oferta będzie „pięciogwiazdkowym 
doświadczeniem, polegającym na zapewnieniu wszystkiego - od szczoteczek do 
zębów, po kapcie w sypialni” czy też jedynie podstawową ofertą spełniającą 
zasady bezpieczeństwa i czystości31. Udostępnienie własnego pokoju, mieszka-
nia, domu itp. daje gospodarzowi możliwość pozyskania dodatkowych docho-
dów bez podejmowania kosztownych inwestycji oraz poznania nowych ludzi, 
którzy, jak pokazują opinie doświadczonych gospodarzy, często stają się ich 
przyjaciółmi. Airbnb zachęca potencjalnych gospodarzy, wykorzystując opinie 
dotychczasowych, doświadczonych gospodarzy32: „zarabiaj dzięki temu co już 
masz, zamień noclegi w biznes, żyj bogatszym życiem”. W pierwszej kampanii 
„Żyj lepszym życiem” Airbnb stworzył zespół ponad 40. autentycznych gospo-
darzy i zaprezentował ich historie. Korzyści ze współpracy z Airbnb, przedsta-
wione przez poszczególnych gospodarzy, uczestniczących w kampanii w formie 
krótkich sloganów to m.in.: „spełniaj marzenie, rób to co kochasz, bądź eksper-
tem przestrzeni, podziel się swoim światem, ulepsz swoje miejsce, spędzajcie 
więcej czasu razem, pozostań na powierzchni, zrób sobie przyjemność”. Turysta 
oczekujący zakupu indywidualnej usługi otrzymuje nie tylko nocleg, ale rów-
nież szereg – w zależności od konkretnej oferty – usług dodatkowych, takich 
jak: usługa informacyjna, usługa rozrywkowa, usługa kulturowa itp. Przykła-
dowe opinie turystów korzystających z Airbnb to33: „Szukam autentycznego 

                                                 
31 podstawowe wymagania związane z bezpieczeństwem, dostępem i czystością. zapisane są w tzw. regu-

laminie społeczności. 
32 https://www.airbnb.pl/info/why_host, [dostęp: 4.02.2013]. 
33 https://www.airbnb.pl/testimonials, [dostęp: 4.02.2013]. 
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klimatu miejsca, do którego jadę; nie chcę mieszkać w "rejonie turystycznym"”, 
“Czułem się tak, jakbym miał dom i "drugie życie", „Poznałem właścicieli lo-
kalnych sklepów i sąsiadów, i poczułem się, jak członek lokalnej społeczności”. 

Jak z powyższego wynika, współkonsumpcja zapewnia wyższy stopień za-
spokojenia potrzeb turystów związanych z poczuciem indywidualności, dogłęb-
nego poznania miejsc odwiedzanych, nawiązania trwałych, szczerych kontak-
tów ze społecznością lokalną. Mamy tu do czynienia ze wspomnianą wcześniej 
turystyką wspólnotową. Turysta „zagłębia się" w odwiedzanej społeczności, 
poprzez autentyczność miejsca, ludzi i wydarzeń, w których uczestniczy staje 
się niejako częścią tego miejsca. Jednocześnie zaspokaja potrzebę samorealiza-
cji i odkrywa nowe wartości dla siebie. Należy podkreślić, iż pojęcie collabora-
tive consumption nie powstało w momencie powstania Internetu. Biorąc jednak 
pod uwagę wzrost zainteresowania konsumentów wykorzystaniem nowocze-
snych technik teleinformatycznych (w tym Internetu), można zaryzykować 
stwierdzenie, iż obecnie Internet jest najważniejszym miejscem, gdzie współ-
konsumpcja się objawia i rozwija. Omówione wcześniej trendy popytu tury-
stycznego dotyczące stylu życia konsumentów, ustawicznego kształcenia kon-
sumentów, świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska i zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązań technologicznych (wzrost zaintere-
sowania i wykorzystania nowoczesnych technik teleinformatycznych - w tym 
Internetu) są niewątpliwie istotnymi czynnikami determinującymi zjawisko 
współkonsumpcji na rynku turystycznym. Przedstawione rodzaje współkon-
sumpcji są tego najlepszym dowodem. 

Zakończenie 
Summary 

Należy zauważyć, iż ekonomia współdzielenia w obliczu przedstawionych 
wcześniej trendów popytu turystycznego ma szczególną szansę na rozwój. Do 
jej niepodważalnych zalet zaliczyć więc należy przede wszystkim: korzyści 
ekonomiczne, związane z oszczędnościami wynikającymi z braku konieczności 
zakupu danych produktów i usług oraz korzyści społeczno-środowiskowe zwią-
zane ze zjawiskiem polaryzacji upodobań konsumentów, którzy to ujawniają 
zróżnicowane, indywidualne preferencje i wzorce konsumpcji oraz wykazują 
większą świadomośc ekologiczną. Z drugiej strony należy wymienić główne 
wady współkonsumpcji. Duża częstotliwość użytkowania danego dobra może 
doprowadzić do jego zniszczenia. W przypadku świadczenia usługi może dojść 
do „znudzenia”, przez co indywidualne traktowanie klienta (gościa) przeradza 
się w czynności mechaniczne pozbawione autentycznego wymiaru. Dodatkowo 
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należy wskazać na czynniki prawne34, które w wielu krajach uniemożliwiają czy 
też utrudniają inicjatywy podejmowane w ramach współkonsumpcji. Ma to 
związek m.in. z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia czy też 
obowiązkiem opłacenia stosownego podatku od tego typu działalności. Problem 
także stanowią niedostosowane do wymogu czasu regulacje ubezpieczeniowe 
w wielu krajach. 

W dobie dostępu do rozległych narzędzi internetowych, w sferze budowania 
relacji międzyludzkich z nowo poznanymi osobami, ważną kwestią pozostaje 
również sprawa budowania zaufania między ludźmi. Wiara w prawdziwość 
relacji to jedno, inna sprawa to zaufanie, czy naszemu pupilowi nic się nie sta-
nie, czy samochód wróci do nas w takim stanie, w jakim był, a mieszkanie bę-
dzie niezniszczone. W tej sytuacji sami twórcy i użytkownicy danego portalu 
starają się dostarczyć odpowiednie narzędzia, budujące sferę zaufania. Do naj-
popularniejszych z nich należą systemy wzajemnego oceniania, komentarzy, 
i rekomendacji. Wiele z systemów (jak choćby wspomniany wcześnie system 
AIRBNB) daje możliwość kontaktu z osobami, które wcześniej korzystały 
z danej usługi. Sam system opiniowania i rekomendacji przynosi często bardzo 
dobre rezultaty. Jak dowodzą badania, rola opinii w Internecie staje się bardzo 
ważna. Wierzymy naszym przyjaciołom z przestrzeni poza internetowej tylko 
o 2% bardziej, niż osobom, które wydają opinię w Internecie35. Jest to zastana-
wiający wynik, zważywszy, że część portali, forów dyskusyjnych czy blogów 
umożliwia opiniowanie bez żadnej weryfikacji, czyli daje możliwość do mani-
pulacji, czyli tzw. amplyfingu – podszywania się pod nieistniejącą tożsamość 
i wygłaszanie opinii, zazwyczaj bardzo pozytywnych na temat danego produktu 
czy usługi. Większość portali wykorzystuje narzędzia uniemożliwiające tego 
typu działania, choćby poprzez sam model opiniowania (np. tylko po transak-
cji/zamówieniu), weryfikację (autoryzację dokumentem) lub w ostateczności – 
moderację przez administratorów. Należy jednak podkreślić, iż najważniejszym 
sposobem weryfikacji, źródłem pozyskiwania i dostarczania informacji 
o innych użytkownikach dla społeczności pozostanie dla klienta wystawiona 
opinia. Niezależnie od tego powstają serwisy, których zadaniem jest budowa 
zaufania i dbanie o reputację (np. Reputation.com, TrustCloud.com). 

Określając tendencje przyszłościowe omawianego zjawiska na rynku pol-
skim należy stwierdzić, iż collaborative consumption jest w fazie rozwoju, cze-
go przejawem są inicjatywy współkonsumpcji takie, jak m. in: Lokalo.pl, Bank-
czasu.org, Thingo.pl., Bubbler.pl, Podaj.net czy Finansowo.pl. Dodatkowo na-
leży podkreślić, iż wzrost znaczenia współkonsumpcji na rynku polskim może 

                                                 
34

więcej: The Economist, Peer-to-peer rental. The rise of the sharing economy, March 9th-15th 2013, 
Volume 406, Nr 8826, s. 12. 

35
https://docs.google.com/file/d/0B4NIxplWy91rNzM3YmY3NzAtZmE2ZS00NGNhLWFkZTEtMzE4N

Tk0OTk0NmZi/edit?pli=1&hl=en, [dostęp: 4.04.2013]. 
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być wynikiem cech charakterystycznych dla społeczeństwa kolektywistyczne-
go, takich jak: silna przynależność do grupy (dzięki której dana jednostka zy-
skuje tożsamość) oraz istotna rola stosunków międzyludzkich36 (zwłaszcza 
w przypadku collaborative life style). Zagrożenie autorka widzi w mentalności 
społeczeństwa polskiego, wychowanego w czasach komunizmu, co może skut-
kować brakiem zaufania do osoby nieznanej i strach przed dzieleniem się po-
siadanymi dobrami. Szansę na rozwój współkonsumpcji w Polsce należałoby 
widzieć przede wszystkim w młodym pokoleniu Polaków, które wyzbywa się 
kompleksów i przywar generacji ukształtowanej w poprzednim systemie. Jest 
kreatywne, posiada własne, odrębne i bardzo indywidualne poglądy oraz wyka-
zuje wyższą świadomość co do znajomości własnych potrzeb i możliwości ich 
zaspokojenia. Jest zainteresowane aktywnym udziałem we współtworzeniu 
produktów. Dodatkowo Internet, stanowiący główne „miejsce”, gdzie współ-
konsumpcja się rozwija, stanowi dla nich podstawowe narzędzie budowania 
więzi społecznych, jest głównym źródłem pozyskiwania informacji o danym 
produkcie czy usłudze oraz umożliwia samodzielne gospodarowanie swoim 
czasem. Wobec powyższego współkonsumpcja na rynku polskim, zdaniem 
autorki, będzie się rozwijać i obejmować swoim zasięgiem coraz nowsze kate-
gorie produktów i usług. 
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Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współkonsumpcji na 
rynku turystycznym 

Streszczenie 

W artykule podjęto problematykę wybranych trendów w popycie turystycznym, jako czynni-
ków determinujących konsumpcję kolaboratywną (collaborative consumption) na rynku tury-
stycznym. Zwrócono szczególną uwagę na trendy o charakterze globalnym, dotyczące: stylu 
życia konsumentów (zjawisko powszechnego różnicowania się preferencji nabywców), ustawicz-
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nego kształcenia konsumentów, świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska 
i zasad zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązań technologicznych (wzrost zainteresowania 
i wykorzystania nowoczesnych technik teleinformatycznych - w tym Internetu). Dodatkowo 
podkreślono rolę prosumpcji, rozumianą jaką współtworzenie produktu przez konsumenta. Celem 
artykułu jest wskazanie na znaczenie wybranych trendów w popycie turystycznym dla rozwoju 
współkonsumpcji w turystyce oraz zaprezentowanie przejawów tego zjawiska na rynku tury-
stycznym.  

Trends in the area of tourist services demand – determinants of co-
consumption on the tourist services market. 

Summary 

The paper focuses on selected trends in the field of tourist services demand that is factors, 
which determine the collaborative consumption on the tourism services market. Special attention 
is paid to global nature trends regarding: consumer lifestyle (phenomenon of common differentia-
tion of consumers’ preferences), permanent learning (consumers), awareness of the consumers in 
the field of environment protection and sustainable development principles as well as technologi-
cal solutions (increase of interest in use of modern ICT technologies, including Internet). Addi-
tionally, the prosumption role is emphasized, as a co-creation of a product by a consumer. The 
goal of the paper is indication of meaning of some trends in the tourist services supply for devel-
opment of co-consumption in the tourism and presentation of signs of this phenomenon on the 
tourist services market. 
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TOMASZ STUDZIENIECKI 
Akademia Morska w Gdyni  

Strategia jako narzędzie rozwoju turystyki 
w województwie 

Strategy as a tool of voivodeship tourism development 

Wstęp 
Introduction 

Rozwój turystyki w warunkach gospodarki rynkowej wymaga zastosowania 
nowoczesnych narzędzi zarządzania. Jednym z takich instrumentów jest strate-
gia. W artykule omówiono cele, uwarunkowania i organizację prac strategicz-
nych ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu województwa, jako inspi-
ratora i koordynatora strategii. Wykazano. jak istotną rolę odgrywa strategia 
w rozwoju turystyki województwa. Analizie poddano 16 strategii wojewódz-
kich pod kątem celów i priorytetów związanych z turystyką. Ponadto, na przy-
kładzie województwa pomorskiego, przedstawiono ewolucję zarządzania stra-
tegicznego w zakresie turystyki. W oparciu o dokumenty strategiczne opraco-
wano model zarządzania regionalnym programem strategicznym dedykowanym 
turystyce, wskazując jego kompleksowe powiązanie ze strategią rozwoju woje-
wództwa. 

Strategia a rozwój turystyki w województwie 
Tourism and voivodeship tourism development 

Termin strategia pochodzi z języka greckiego i oznacza kierowanie wojska-
mi z pozycji naczelnego wodza1. Militarna koncepcja strategii, oznaczająca 
przygotowanie i prowadzenie wojny została zaadaptowana do potrzeb cywil-
nych. 

Obecnie strategia uważana jest za jeden z najważniejszych instrumentów za-
rządzania w odniesieniu do organizacji lub przestrzeni2. 

Według szkoły planistycznej strategia jest efektem procesu planowania. Jest 
ona dokumentem, który mówi, kto, co i jak ma zrobić. Z kolei szkoła pozycyjna 

                                                 
1 Zarządzanie organizacjami, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 149. 
2 B. Meyer, D. Milewski, Strategia rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa 2009, s. 25. 
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zakłada, że istotą strategii jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej3. Planowa-
nie każdej strategii bazuje na analizie otoczenia oraz wewnętrznych możliwości 
i ich granic4.  

Zgodnie z ustawą każde województwo musi posiadać własną strategię. Za 
przygotowanie projektu dokumentu strategii odpowiada zarząd województwa. 
Po akceptacji strategii przez sejmik województwa przekazuje się ją do wiado-
mości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

Strategia województwa powinna uwzględniać następujące cele: 
1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości na-

rodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,  
2. pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności 

gospodarczej, 
3. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

województwa, 
4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 

uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, 
5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Planowanie i wdrażanie strategii obliguje samorząd województwa do współ-
pracy z kluczowymi podmiotami, do których należy: administracja rządowa, 
administracja samorządowa szczebla lokalnego, organizacje społeczne 
i gospodarcze (rys. 1) 

Po uchwaleniu strategia staje się prawnie obowiązującym dokumentem kreu-
jącym politykę rozwoju województwa w ujęciu regionalnym. W systemie za-
rządzania regionalnego strategia pełni kluczową rolę5: 

1.  jako generalny plan postępowania regionalnych władz samorządowych 
na swoim terenie i narzędzie zarządzania tym procesem, 

2. jako dokument informacyjny i promocyjny oraz narzędzie komuniko-
wania się i współpracy z regionalną społecznością. 
  

                                                 
3 K. Obłój, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 60 -104 
4 H. Steinmann, G. Schretogg, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Warszawa 

1998, s. 110. 
5 A. Wyczarska, Miejsce i rola strategii rozwoju w systemie planowania regionalnego w Polsce, (eksper-

tyza). 
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Rysunek 1. Samorząd województwa jako koordynator strategii 
Figure 1.The voivodeship self-government as a strategy coordinator 

Źródło: opracowanie własne 

1. Strategia nie skupia się na sprawach o charakterze rutynowym, należą-
cych do sfery bieżącego funkcjonowania oraz wykonywania zadań 
i obowiązków prawnych przez podmioty działające w regionie.  

2. Strategia jest selektywna i skoncentrowana na definiowaniu celów 
i kierunków działania, odzwierciedlając dokonane wybory strategiczne.  

3. Strategia wyznacza cele poddające się weryfikacji i ustanawia zobowią-
zania do określonych działań i efektów.  

4. Strategia zarysowuje kryteria identyfikacji przedsięwzięć wpisujących 
się w jej realizację.  

5. Strategia uwzględnia specyfikę uwarunkowań rozwojowych różnych 
części województwa, wskazując, że nie wszystkie wyzwania rozwojowe 
mają wszędzie taki sam charakter i ciężar gatunkowy 

Przygotowanie strategii wymaga uwzględnienia zewnętrznych uwarunko-
wań, w tym uwarunkowań wynikających z funkcjonowania w określonych sfe-
rach. Przykładowo w województwie pomorskim za kluczowe uznano otoczenie 
globalne, europejskie, bałtyckie i krajowe (rys. 2). 

W regionach dysponujących potencjałem turystycznym opracowuje się nie-
rzadko strategie rozwoju turystyki. Strategie te stanowią doprecyzowanie 
i uszczegółowienia zapisów strategii rozwoju województwa. Za cel strategii 
rozwoju turystyki w województwie pomorskim6 uznano zwiększenie wykorzy-
stania potencjału społeczności lokalnych zaangażowanych w kreowanie inno-
wacyjnych, atrakcyjnych i konkurencyjnych produktów turystycznych. Założo-
no, że Strategia stanowić będzie podstawę harmonijnej i długofalowej współ-
pracy na rzecz rozwoju turystyki pomiędzy wszystkimi szczeblami administra-
cji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, jak i rządowymi. Uważa się, 
że opracowanie strategii jest procesem skomplikowanym ze względu na charak-

                                                 
6 M. Wanagos (red.), Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004-2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk 2004. 

Organizacje 
społeczne 

Administracja 
rządowa 

Samorząd po-
wiatów i gmin 

Organizacje 
gospodarcze 

Samorząd wo-
jewództwa 
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ter obszarowego produktu turystycznego, który kształtowany jest przez różne 
podmioty rynku. Z tego powodu tak ważna jest współpraca i koordynacja dzia-
łań wszystkich partnerów7. Model opracowania strategii rozwoju turystyki wo-
jewództwa prezentuje rys. 3. 

Rysunek 2. Otoczenie województwa pomorskiego 
Figure 2. The environment of The Poemeranian Voivodeship  

 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
7 B. Meyer, D. Milewski, op. cit., s. 97. 
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Rysunek 3. Model opracowania strategii rozwoju turystyki w województwie 
Figure 3. The model of preparation of tourism development strategy in a voivodeship  

 

Źródło: B. Meyer, D. Milewski, Strategia rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa 2009, 
s. 111 

Podstawowym celem tworzenia takiej strategii jest zwiększenie korzyści 
związanych z ruchem turystycznym dla wszystkich uczestników procesu wy-
miany na rynku turystycznym przy uwzględnieniu mieszkańców i środowiska8. 

Priorytety i cele dotyczące turystyki w strategiach rozwoju województw  
Priorities and objectives of tourism in voivodeship development strate-
gies 

Analizie poddano 16 obowiązujących strategii rozwoju województw. Ze 
względu na niejednolitą terminologię i gradację stosowaną w dokumentach 
w artykule przyjęto, że Cel strategiczny lub Priorytet jest kategorią nadrzędną 
wobec celu szczegółowego. W 14 przypadkach strategie zawierały cele szcze-
gółowe bezpośrednio odnoszące się do turystyki. W jednym przypadku proble-
matyka turystyczna pojawią się już na szczeblu celu strategicznego.(tab. 1) 

                                                 
8 Ibidem, s. 97. 
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Tabela 1. Cele strategiczne i szczegółowe odnoszące się do turystyki w strategiach rozwoju wo-
jewództw. 
Table 1. Strategic and operational objectives concerning tourism in voivodeship development 
strategies  

Województwo Nazwa 
Cel strategiczny 
lub priorytet 

Cel szczegółowy 
– turystyka 

Zachodnio-
pomorskie 

Strategia Rozwoju 
Województwa Za-

chodniopomorskiego 
(z 2010 roku) 

Wzrost innowacyj-
nościi efektywności 

gospodarowania 

Wzrost konkurencyjności 
województwa 
w krajowym 

i zagranicznym ruchu 
turystycznym. 

Zwiększenie prze-
strzennej konkuren-

cyjności 

Poprawa dostępności do 
obszarów o walorach 

turystycznych 
i uzdrowiskowych 

Warmi ńsko-
mazurskie 

Strategia Rozwoju 
Społeczno – Gospo-
darczego Wojewódz-

twa Warmińsko –
Mazurskiego do roku 

2020 

Konkurencyjna 
gospodarka 

Wzrost potencjału tury-
stycznego 

Podlaskie 
Strategia Rozwoju 

Województwa Podla-
skiego do roku 2020 

Baza ekonomiczna 
Rozwój turystyki 

i lecznictwa uzdrowisko-
wego 

Pomorskie 
Strategia Rozwoju 
Województwa Po-
morskiego 2020 

Nowoczesna gospo-
darka 

Unikatowa oferta tury-
styczna i kulturalna 

Lubelskie 
Strategia rozwoju 

województwa lubel-
skiego 2006 -2020 

- Nie występuje 

Podkarpackie 

Strategia rozwoju 
województwa pod-
karpackiego na lata 

2007-2020 

Gospodarka 

Turystyka jako czynnik 
rozwoju społeczno – 
gospodarczego woje-

wództwa. 

Małopolskie 
Strategia Rozwoju 

Województwa Mało-
polskiego 2011 - 2020 

Dziedzictwo 
i przemysłu czasu 

wolnego 
- 

Śląskie 
Strategia Rozwoju 
Województwa Ślą-

skiego „Śląskie 2020” 

Atrakcyjne warunki 
zamieszkania 

i wysoka jakość 
przestrzeni 

Zwiększenie atrakcyjno-
ści turystycznej regionu 

Opolskie 
Strategia Rozwoju 

Województwa Opol-
skiego do 2020 r. 

Nowoczesne usługi 
oraz atrakcyjna 

oferta turystyczno-
kulturalna 

- 

Dolnośląskie 
Strategia Rozwoju 

Województwa Dolno-
śląskiego do 2020 r. 

Osiągnięcie celów rozpatruje się w aspekcie klu-
czowych grup, zwanych mikrosferami. Turystyka 

jest jedną z makrosfer 
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Lubuskie 
Strategia rozwoju 

województwa lubu-
skiego 2020 

Konkurencyjna 
i innowacyjna go-

spodarka regionalna 

Rozwój potencjału tury-
stycznego województwa 

Wielkopolskie 

Zaktualizowana stra-
tegia rozwoju woje-
wództwa wielkopol-

skiego 2020 

- Nie występuje 

Mazowieckie 

Strategia Rozwoju 
Województwa Mazo-

wieckiego do roku 
2020 

Rozwój społeczeń-
stwa obywatelskie-
go oraz kształtowa-
nie wizerunku re-

gionu 

Promocja i zwiększanie 
atrakcyjności turystycznej 

i rekreacyjnej regionu 
w oparciu o walory środo-

wiska przyrodniczego 
i dziedzictwa kulturowego 

Kujawsko 
pomorskie 

Strategia Rozwoju 
Województwa Ku-

jawsko Pomorskiego 
na lata 2007 2020 

 

Rozwój nowocze-
snej gospodarki 

Promocja rozwoju tury-
styki 

Łódzkie 
Strategia Rozwoju 

Województwa Łódz-
kiego 2020 

Wysoki standard 
i dostęp do usług 

publicznych 

Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji 

Świętokrzyskie 

Strategia Rozwoju 
Województwa Świę-
tokrzyskiego do 2020 

roku. 

Ochrona 
i racjonalne wyko-
rzystanie zasobów 

przyrody i dóbr 
kultury 

Tworzenie warunków 
rozwoju turystyki, sportu 

i rekreacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii województw w Polsce. 

Turystyka wchodziła przede wszystkim w zakres priorytetów i celów strate-
gicznych związanych z gospodarką. Ponadto powiązana była ze środowiskiem 
lub wizerunkiem. Niekonwencjonalne rozwiązanie zastosowano 
w województwie dolnośląskim. Turystykę ujęto jako jedną z mikrosfer. Z kolei 
w Małopolsce autorzy zamiast turystyki wprowadzili szersze semantycznie 
pojęcie przemysłu czasu wolnego. 

Problematyka turystyczna w strategiach rozwoju województwa pomor-
skiego 
Tourism issues in Pomeranian voivodeship development strategies 

W trzech wersjach strategii dokonano analizy diagnozy stanu w pod kątem 
turystyki oraz wskazano priorytety i cele które bezpośrednio lub pośrednio wią-
żą się z turystyką. 

1. Priorytety i cele w Strategii Województwa Pomorskiego (z 2000 roku) 
W Strategii Województwa Pomorskiego (z 2000 roku) turystykę ujęto jako 

branżę tradycyjną wraz z takim dziedzinami jak porty, przemysł okrętowy, elek-
tromaszynowy, rafineryjny, rolnictwo, rybołówstwo. Podkreśla się, że podnie-
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sienie atrakcyjności turystycznej wymaga spójnej i konsekwentnie realizowanej 
koncepcji promocji dziedzictwa kulturowego. Turystyka pojawia się w aspekcie 
priorytetu „Restrukturyzacja i unowocześnienie gospodarki” (tab. 2) W ramach 
celu 2.4 turystyka występuje razem z transportem i usługami. W strategii wy-
mieniono wybrane formy turystyki wymagające wsparcia : 

• turystykę miejskiej,  
• turystykę krajoznawczą 
• turystykę morską 
• agroturystykę. 

Tabela 2. Priorytety i cele w Strategii Województwa Pomorskiego (z 2000 roku) 
Table 2. Priorities and objectives in The Pomeranian Voivodeship Development Strategy (2000) 

L.P. Priorytet Cele 

1. 

Rozwój kapitału 
ludzkiego oparty 

na wiedzy 
i aktywności 

Cel 1.1. Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkań-
ców regionu  
Cel 1.2. Rozwój systemu edukacji  
Cel 1.3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej i społeczne 

2. 
Restrukturyzacja 
i unowocześnianie 

gospodarki 

Cel 2.1. Stworzenie regionalnego systemu innowacji  
Cel 2.2. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw  
Cel 2.3. Unowocześnienie tradycyjnych sektorów gospodarki  
Cel 2.4. Rozwój usług, transportu i turystyki  
Cel 2.5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej  
Cel 2.6. Wsparcie i stopniowe przekształcanie słabych struktu-
ralnie obszarów wiejskich 

3. 

Rozbudowa 
i modernizacja 
infrastruktury 

służącej wzmoc-
nieniu konkuren-

cyjności 
i spójności regionu 

Cel 3.1. Przyspieszenie modernizacji metropolii Trójmiasta  
Cel 3.2. Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów peryferyjnych  
Cel 3.3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej  
Cel 3.4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej  
Cel 3.5. Rozwój telekomunikacji  
Cel 3.6. Modernizacja i rozwój energetyki 

4. 
Kreowanie wyso-
kiej jakości życia 

Cel 4.1. Tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków życia  
Cel 4.2. Poprawa ekologicznych warunków życia 
Cel 4.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi 
Cel 4.4. Poprawa efektywności ochrony przyrody i krajobrazu 
Cel 4.5. Wspieranie różnorodności kulturowej regionu 
Cel 4.6. Zachowanie dziedzictwa historycznego 
Cel 4.7. Promocja zdrowia i rozwój kultury fizycznej 

5. 

Rozwój między-
narodowej współ-
pracy wojewódz-

twa 

Cel 5.1. Zwiększenie roli i znaczenia województwa pomorskiego 
w Regionie Morza Bałtyckiego 
Cel 5.2. Rozwój współpracy międzyregionalnej 
Cel 5.3. Tworzenie dobrego wizerunku województwa 
w kontaktach międzynarodowych i międzyregionalnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie Strategii Województwa Pomorskiego 
(z 2000 roku). 
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Ponadto wskazano potrzebę kreacji i promocji produktów turystycznych 
oraz wsparcia inicjatyw samorządowych i prywatnych zmierzających do prze-
dłużenia sezonu. W aspekcie wykorzystania potencjału turystycznego wymie-
niono takie miasta jak Gdańsk i Malbork oraz takie obszary jak Kaszuby, Ko-
ciewie, Powiśle, Słowiński Park Narodowy i Park Narodowy Borów Tuchol-
skich, pojezierzy: bytowskiego i krajeńskiego oraz Żuław Wiślanych, Półwyspu 
Helskiego i Mierzei Wiślanej. Wątek turystyczny występuje także w priorytecie 
nr 5. Tworzenie dobrego wizerunku województwa w kontaktach międzynaro-
dowych i międzyregionalnych wymaga prowadzenia skutecznej promocji za-
granicznej województwa, w tym uczestniczenia w międzynarodowych impre-
zach turystycznych. 

2. Strategia Województwa Pomorskiego (z 2005 roku) 
W diagnozie strategii uznano, że w województwie są już warunki dla rozwo-

ju wszystkich form turystyki (w tym agroturystyki, turystyki morskiej 
i turystyki uzdrowiskowej). Podkreślono, że regionalne produkty turystyczne 
nie są jeszcze dostatecznie wypromowane, a oferta turystyczna – wciąż nie dość 
zróżnicowana. Ponadto brakuje jednak spójnej i konsekwentnie realizowanej 
promocji wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla wzmocnienia atrakcyjno-
ści osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej regionu. W analizowanej wersji 
słowo turystyka nie pojawia się ani w priorytetach, ani w celach. 

Tabela 3. Priorytety i cele w Strategii Województwa Pomorskiego (z 2005 roku) 
Table 3. Priorities and objectives of Pomeranian Voivodeship Strategy (2005) 

L.P. Priorytet Cele 

1. Konkurencyjność 

Cel 1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji 
Cel 2. Wysoki poziom edukacji i nauki 
Cel. 3. Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby 
regionalne 
4. Efektywna sfera publiczna 
5. Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta  
w układzie ponadregionalnym, głównie bałtyckim 

2. Spójność 

1. Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowe 
2. Silne, zdrowe i zintegrowane Społeczeństwo 
3. Rozwój społeczeństwa Obywatelskiego 
4. Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla popra-
wy jakości życia 
5. Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych 

3. Dostępność 

1. Efektywny i bezpieczny system Transportowy 
2. Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej 
i teleinformatycznej 
3. Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obsza-
rach  
strukturalnie słabych 
4. Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie Strategii Województwa Pomorskiego 
(z 2005 roku). 
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Problematyka turystyczna pojawiła się pośrednio w ramach priorytetu 
„Konkurencyjność” a dokładniej w ramach celu „Rozwój gospodarki wykorzy-
stującej specyficzne zasoby regionalne”. W rozwinięciu celu wskazano potrzebę 
„budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, podno-
szenia jakości usług turystycznych, poszerzania partnerstwa i współpracy 
w turystyce oraz rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji tury-
stycznej”. Ponadto w celu nr 5, priorytetu „Spójność” podkreślono potrzebę 
rozwoju potencjału instytucjonalnego i infrastrukturalnego obszaru metropoli-
talnego w zakresie organizacji wydarzeń targowo-wystawienniczych, kultural-
nych, turystycznych i sportowych o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym, głównie bałtyckim. W oparciu o wytyczne strategii roz-
woju województwa ukazały się następujące opracowania poświecone turystyce: 

1. Uwarunkowania Rozwoju Turystyki 
2. Strategia Rozwoju Turystyki 
3. Program Rozwoju Produktów Turystycznych 

3. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 
Przy użyciu morskiej symboliki w dokumencie wskazano cztery potencjalne 

scenariusze rozwoju z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych, niezależ-
nych bezpośrednio od realizacji Strategii i od działań Samorządu Województwa 
Pomorskiego. Scenariusze zależą przede wszystkim od dostępności komunika-
cyjnej i środków rozwojowych. Ich rolą jest wsparcie procesu podejmowania 
strategicznych decyzji i optymalnego ukierunkowania interwencji w sposób 
sprzyjający urzeczywistnieniu najbardziej oczekiwanych kierunków zmian 
w regionie. 

Tabela 4. Scenariusze rozwojowe w aspekcie turystyki  
Table 4. Scenarios of tourism development 

L.p. Scenariusz Dostępność 
Środki 

rozwojowe 
Opis 

1. 
Wiatr 

w żagle 
Dobra Znaczące 

Region oferuje także coraz atrakcyjniejszą możliwość 
uczestnictwa w kulturze oraz rozwija infrastrukturę 
turystyczną, pozostając kluczowym kierunkiem tury-
stycznym w Polsce. Województwo dynamicznie się 
rozwija i staje się jednym z liderów gospodarczych 
w kraju. W efekcie wzrasta zamożność regionu i jego 
mieszkańców. 

2. 
Spokojna 

wyspa 
Niska Znaczące 

Region, ze względu na swoje położenie, staje się 
atrakcyjnym miejscem zamieszkania i spędzania czasu 
wolnego. Województwo rozwija infrastrukturę kultu-
ry, turystyki, sportu i rekreacji, a także usługi zdro-
wotne dla osób starszych (uzdrowiskowe 
i rehabilitacyjne). Umiarkowana aktywność inwesto-
rów zewnętrznych wymusza wzrost aktywności go-
spodarczej mieszkańców 
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3. 
Dryf na 
mieliznę 

Dobra Niewielkie 

Region opiera swój rozwój przede wszystkim na 
przewadze nadmorskiego położenia oraz na dobrej 
dostępności transportowej. Gospodarka bazuje głów-
nie na transporcie i sektorach z nim powiązanych, a 
także na turystyce. Niższe od pożądanych środki 
rozwojowe uniemożliwiają realizację wielu nowych 
przedsięwzięć wpływając na pogorszenie klimatu 
inwestycyjnego. 

4. 
Zapomniana

przystań 
Niska Niewielkie 

Niekorzystne uwarunkowania w postaci słabej dostęp-
ności transportowej i niskich środków rozwojowych 
sprawiają, że w regionie nie pojawiają się nowi inwe-
storzy zewnętrzni, a obecni stopniowo się wycofują. 
Dodatkowo nie funkcjonują odpowiednie mechanizmy 
wsparcia rodzimej przedsiębiorczości, co przyczynia 
się do spadku poziomu aktywności gospodarczej 
i wzrostu bezrobocia. Najbardziej przedsiębiorczy 
mieszkańcy opuszczają województwo, a dotychcza-
sowy trend wzrostu ludności w regionie ulega odwró-
ceniu. 

Źródło: opracowanie własne  

W trzech pierwszych scenariuszach turystyka jest postrzegana jak ważny 
element i czynnik rozwoju gospodarczego. Jedynie w ostatnim scenariuszu 
podupada gospodarka, w tym gospodarka turystyczna a województwo, 
w efekcie degradacji gospodarczej i społecznej, marginalizuje się i stopniowo 
przekształca w peryferium. 

Tabela 5. Cele strategiczne i cele operacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2020 
Table 5. The strategic and operational objectives in The Strategy Pomeranian Voivodeship De-
velopment 2020 

L.p. Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. Nowoczesna gospodarka 
1.Wysoka efektywność przedsiębiorstw 
2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe 
3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna 

2. Aktywni mieszkańcy 

1. Wysoki poziom zatrudnienia 
2. Wysoki poziom kapitału społecznego 
3. Efektywny system edukacji 
4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych 

3. Atrakcyjna przestrzeń 
1. Sprawny system transportowy 
2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 
3. Dobry stan środowiska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 

W diagnozie uznano, ze „region posiada bogatą ofertę turystyczną oraz jedną 
z największych w kraju baz noclegowych”. W analizowanej strategii przy for-
mułowaniu celów operacyjnych nastąpiło odejście od klasyfikacji turystyki, 
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jako kategorii stricte ekonomicznej na rzecz bardziej holistycznego podejścia 
uwzględniającego istotne jej powiązanie z kulturą. Znalazło to wyraz w kierun-
kach i obszarach strategicznej interwencji w zakresie turystyki i kultury. Priory-
tet 1.3. zakłada dwa wiodące działania realizowane w obszarach strategicznej 
interwencji. 

Tabela 6. Kierunki działania i obszary strategicznej interwencji  
Table 6. Directions and areas of strategic intervention 

L. p. Kierunek działania Obszar Strategicznej Interwencji 

1.3.1 
Rozwój sieciowych i kompleksowych 

produktów turystycznych 

Obszary o wysokim potencjale turystyczno-
rekreacyjnym środowiska przyrodniczego 

i kulturowego 

1.3.2. 
Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej 

jakości oferty kulturalnej 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Malbork 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 

W uzasadnieniu podkreślono w dokumencie, że warunkiem sukcesu jest 
utrzymanie wizerunku województwa jako regionu dysponującego atrakcyjną 
ofertą turystyczną oraz sprzyjającego organizacji dużych przedsięwzięć kultu-
ralnych i sportowych; rozwój współpracy między sektorem publicznym, branżą 
turystyczną i podmiotami działającymi w obszarze kultury w zakresie tworzenia 
wspólnych, sieciowych, ponadlokalnych produktów turystycznych oraz oferty 
kulturalnej. 

Merytoryczna, organizacyjna i prawna złożoność strategii wymagała wdro-
żenia planu zarządzania9. W planie omówiono istotne elementy dotyczące re-
gionalnych planów operacyjnych to jest: 

1. sposób organizacji i ramowy harmonogram prac nad RPS; 
2. wymagania i strukturę RPS; 
3. oczekiwania w odniesieniu do konsultacji społecznych projektu RPS; 
4. wymogi dotyczące systemu realizacji, w tym monitorowania i oceny 

RPS. 
Założono, że opracowanie projektu Regionalnego Planu Operacyjnego 

(RPO) będzie przebiegać równolegle do procesu przygotowania RPS. Układ 
i zawartość RPO będzie zdeterminowany treścią RPS. „Pozwoli to na poprawę 
koordynacji podejmowanych działań i zachowanie komplementarności realizo-
wanych przedsięwzięć, przyczyniając się do zwiększenia efektywności 
i skuteczności wydatkowania środków publicznych10. 

                                                 
9 Plan zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 
10 Ibidem. 
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W województwie pomorskim zaplanowano 6 programów operacyjnych 
w zakresie: 

1. rozwoju gospodarczego, 
2. atrakcyjności turystycznej i kulturalnej (ATK) 
3. aktywności zawodowej i społeczne 
4. ochrony zdrowia 
5. transportu 
6. ochrony środowiska. 

Struktura RPS ATK zakłada realizację celu głównego, celów szczegóło-
wych, priorytetów i działań. 

Tabela 7. Struktura RPS Atrakcyjność turystyczna i kulturalna (ATK) 
Table 7. The structure of Strategic Regional Program (SRA) - Tourism and cultural attraction 

Cel główny Cel szczegółowy Priorytet Działanie 

Unikatowa 
oferta 

turystyczna 
i kulturalna 

1.Zachowanie 
i turystyczne wykorzy-
stanie potencjału 
dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego 

1.1. Wzmocnienie 
systemowego wspie-
rania opieki i ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego 

1.1.1. Poprawa stanu obiektów 
i obszarów zabytkowych 

1.1.2. Turystyczne udostępnie-
nie obszarów cennych krajo-
brazowo i przyrodniczo 

2. Zbudowanie cało-
rocznej, kompleksowej 
oferty 

2.1. Nowoczesne 
rozwiązania infra-
strukturalne 
i przestrzenne 

2.1.1. Kreowanie powszechnie 
dostępnej przestrzeni 
2.1.2. Prestiżowe inwestycje 
wzbogacające atrakcyjność 
2.1.3. Podniesienie jakości 
oferty pasa nadmorskiego 

2.2. Kreowanie ofert 
czasu wolnego 

2.2.1. Spójna oferta rozpozna-
walnych produktów turystycz-
nych i kulturalnych regionu 

3.Wzmocnienie rozpo-
znawalnego wizerunku 
regionu 

3.1. Wzmacnianie 
potencjału kreatywne-
go opartego na tożsa-
mości kulturowej 

3.1.1. Kreowanie marki „Po-
morskie” 
3.1.2. Kreowanie i rozwój 
polityki informacyjnej kultu-
ralnego i turystycznego wize-
runku regionu 
3.1.3. Niematerialne dziedzic-
two kulturowe podnoszące 
atrakcyjność turystyczną 
regionu 

3.2. Rozwój kadr 
i badania w obszarze 
turystyki i kultury 

3.2.1.Zasoby ludzkie 
w turystyce i kulturze 
3.2.3.Baza wiedzy w obszarze 
turystyki i kultury 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (RPS AKT) 
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Dla każdego regionalnego programu strategicznego opracowany został mo-
del zarządzania. W przypadku RPS ATK wiodącą rolę ogrywa Dyrektor Depar-
tamentu Turystyki, który jednocześnie jest kierownikiem RPS, przewodniczą-
cym Zespołu Zarządzającego, Przewodniczącym Rady Programowej. Na etapie 
prac przygotowawczych kierownik RPS przewodniczył ponadto Zespołowi 
Roboczemu i Grupie Redakcyjnej. Kierownik RPS wraz koordynatorem strate-
gii wchodzą w skład Zespołu Sterującego (rys 4). 

Rysunek 4. Model Zarządzania RPS w zakresie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej 
Figure 4. The model of management of the Strategic Regional Program (SRA) - Tourism and 
cultural attraction 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego 

Realizacji RPS służyć będą Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT). 
Są one adresowane do obszarów funkcjonalnych i stanowią negocjacyjne na-
rzędzie selekcji i realizacji przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu. Har-
monijny rozwój obszarów funkcjonalnych uzależniony jest od koordynacji dzia-
łań wielu podmiotów, co wymaga podejścia partnerskiego i negocjacyjnego.11 
Program wnosi wkład w identyfikację wstępnej tematycznej oferty wsparcia 
adresowanej do poszczególnych typów obszarów funkcjonalnych, w ramach 
priorytetów, działań i typów przedsięwzięć objętych jego zakresem przedmio-
towym. Ustalenia wynikające z Programu, wraz z ustaleniami zawartymi 
w pozostałych RPS, stanowić będą punkt wyjścia dla przygotowania stanowiska 
negocjacyjnych samorządu województwa wobec partnerów reprezentujących 
poszczególne obszary funkcjonalne.  

Bardzo ważną rolę w procesie wdrażania Programu będą odgrywały badania 
ewaluacyjne, których wyniki, wraz z ewentualnymi rekomendacjami, będą 
przedstawione w raportach z ewaluacji Programu. Będą one dotyczyć zarówno 

                                                 
11 Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (RPS AKT) – pro-

jekt do konsultacji społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2013 
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sprawności systemu wdrażania Programu, jak też wpływu jego realizacji na 
rozwój regionu i osiąganie celów SRWP 

Zakończenie 
Conclusion 

W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania województw samorządowych pla-
nowanie strategiczne stało się kluczowym narzędziem zarządzania. Jednak pro-
cedury przygotowania dokumentów strategicznych stawały się z czasem coraz 
bardziej złożone. Turystyka jest na tyle istotnym zjawiskiem, że znajduję się 
ona bezpośrednio w priorytetach i celach strategicznych 14 województw 
i pośrednio wszystkich 16. Strategia rozwoju województwa pomorskiego do 
roku 2020 nadała turystyce szczególną pozycję. Jeden z sześciu regionalnych 
programów strategicznych poświecono turystyce i kulturze. Można przypusz-
czać, że model zarządzania RPS umożliwi optymalne wykorzystanie potencjału 
turystycznego województwa jako czynnika rozwoju gospodarczego. 
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Strategia jako narzędzie rozwoju turystyki w województwie  

Streszczenie 

Strategia stała się ważnym instrumentem zarządzania. Każde województwo zobligowane jest 
to przygotowania I koordynacji strategii rozwoju. Samorząd województwa odgrywa w tym proce-
sie rolę wiodącą. Zwykle turystyka jest jednym z priorytetów lub celów strategii. Przeważnie 
interpretowana jest jako kategoria ekonomiczna – rzadziej społeczna. Regionalny program opera-
cyjny województwa pomorskiego „Atrakcyjność kulturowa i turystyczna” jest jednym w sześciu 
programów strategii Pomorskie 2020. Wdrożenie RPS wymagało opracowaniu modelu zarządza-
nia programem. Kluczową rolę w tym modelu ogrywa Departament Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego. 

Strategy as a tool of voivodeship tourism development 

Summary 

Strategy has become a crucial management instrument. Every Polish voivodeship is obliged 
to prepare and coordinate a strategy of development. A Voivodeship self-government is a leader 
and coordinator of a strategy development process. Tourism is nearly always is one of a strategy 
priorities and objectives. Usually tourism is interpreted as an economical phenomenon however 
sometimes it becomes a social phenomenon. Regional strategic program “Tourism and cultural 
attraction” is one the six priorities of the newest strategy for Pomeranian region. The new model 
of regional strategic program development has implemented . It will enable to achieve the objec-
tives. 
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EWA MALCHROWICZ-MOŚKO 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

Pojęcie turystyki sportowej na tle polskiej tradycji 
terminologicznej 

The notion of sport tourism in the background 
of polish terminological tradition 

Wprowadzenie 
Introduction 

Aktywność sportowa oraz aktywność turystyczna pod postacią turystyki 
sportowej są rezultatem obserwowalnych współcześnie społecznych zmian war-
tości, które coraz częściej nastawione są na przeżycia i doznania. Powodem 
tych zmian jest wzrost ilości czasu wolnego oraz wzrost dochodów społe-
czeństw. Tym samym poszerza się aktywność wolnoczasowa społeczeństw, jak 
i oferta spędzania czasu wolnego dla nich przygotowywana. Zmiany zachodzą 
zarówno na poziomie jakościowym, jak i ilościowym. Na popularności zyskuje 
turystyka sportowa zwłaszcza pod postacią uczestniczenia w wielkich wydarze-
niach sportowych. W Raporcie World Travel Market, opublikowanym podczas 
konferencji poświęconej turystyce sportowej w Londynie w 2011 roku podkre-
ślono, że duże wydarzenia sportowe przyciągają czasem więcej turystów, niż 
piękne plaże, zabytki i niezwykłe krajobrazy, a aż 80% miast i regionów, które 
goszczą u siebie największe imprezy sportowe na świecie zauważyło, że nie 
tylko sportowcy, ale i kibice coraz częściej stają się typowymi turystami. To 
właśnie m.in. dlatego turystyka sportowa staje się dziś jedną z najszybciej roz-
wijających się gałęzi branży turystycznej. 

Turystyka sportowa przysparza jednak sporo problemów przy definiowaniu, 
czym ona właściwie jest. W polskiej literaturze przedmiotu widoczne są bliskie 
związki pojęcia turystyki sportowej z pojęciami jej pokrewnymi – turystyką 
kwalifikowaną, turystyką aktywną, turystyką usportowioną, a nawet rekreacją 
ruchową. Uzasadnienie odrębności zjawiska turystyki usportowionej jest jednak 
konieczne, aby móc uzasadniać odrębność zjawiska turystyki sportowej. Celem 
artykułu jest zaprezentowanie pojęcia turystyki sportowej z uwzględnieniem 
polskiej tradycji terminologicznej. Ewolucję definicji turystyki sportowej oraz 
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turystyki eventów sportowych na tle literatury przedmiotu zaprezentowano po-
niżej. 

Związek turystyki ze sportem 
Relationship between sport and tourism 

Związek turystyki ze sportem jest ewidentny i wielostronny. U podłoża tej 
zależności leżą cele, często zbieżne turystyki i sportu. Zarówno sport jak 
i turystyka służą celom społecznie pełnowartościowym, wychowawczym, a 
więc są środkiem prawdziwie wielostronnego, humanistycznego wychowania 
i zdrowego stylu życia1. Tym bardziej samodzielność pojęcia „turystyka spor-
towa” może budzić wątpliwości zwłaszcza, że silne związki turystyki ze spor-
tem można dostrzec już w turystyce aktywnej czy kwalifikowanej. Turystyka 
sportowa jest pod wieloma względami podobna do turystyki aktywnej, turystyki 
kwalifikowanej, turystyki usportowionej czy rekreacji ruchowej. Warto jednak 
zwrócić uwagę na odrębność tego rodzącego się fenomenu, gdyż turystyka 
sportowa jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się segmentów przemysłu 
turystycznego. 

Turystyka kwalifikowana a turystyka sportowa 
Qualified tourism and sport tourism 

Turystyka kwalifikowana stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej do-
stępnych form aktywnego wypoczynku. Uważana jest za podstawę turystyki 
w ogóle, za jej część najistotniejszą, za turystykę sensu stricto, czyli „turystykę 
właściwą”2. 

Określenie „turystyka kwalifikowana” pojawiło się w latach 1951-1953, kie-
dy w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego3 obok tradycyjnych rodzajów turystyki (jak piesza nizinna, 
górska i narciarska) rozwinęła się również turystyka kolarska, kajakowa, moto-
rowa i żeglarska. Celem takiego nazewnictwa było wspólne określenie tych 
dziedzin oraz odróżnienie ich od innych tradycyjnych rodzajów turystyki. 
W związkach sportowych, które od 1951 r. zajmowały się popularyzacją wyżej 
wymienionych dyscyplin, pozostawiono tzw. „czysty sport”, natomiast formami 
rekreacyjnymi zajęło się PTTK. Aby odróżnić te nowe dziedziny od turystyki 
masowej, sięgnięto do nazewnictwa sportowego i ustalono termin „turystyka 

                                                 
1 Gaworecki W. W., Turystyka sportowa, [w:] W. W. Gaworecki (red.), Turystyka i sport dla wszystkich 

w promocji zdrowego stylu życia, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, 
s. 13. 

2 Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 1983, s. 7. 
3 Rozpoczęcie działalności w zakresie turystyki kwalifikowanej w Polsce wiąże się z powstaniem w 1873 

r. pierwszej organizacji turystycznej – Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (w latach 1874-1920 nazwa 
Towarzystwo Tatrzańskie, w latach 1920-1950 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie). 
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kwalifikowana” – w analogii do sportu kwalifikowanego. Termin ten przyjął 
się, został ogólnie zrozumiany i wszedł na stałe do powszechnego użycia. Ter-
min „turystyka kwalifikowana” niektórzy wywodzą też od kwalifikacji osobi-
stych, jakie posiadać musi turysta, inni – od kwalifikowania osiągnięć tury-
stycznych dla uzyskania coraz wyższych stopni odznak turystycznych. Jeszcze 
inni uważają turystykę za swego rodzaju wyczyn turystyczny, porównując ją ze 
sportem, w którym wyczyn stanowi istotę działalności sportowców wyczyno-
wych. 

Na przestrzeni lat definicje pojęć „turystyka kwalifikowana” i „turysta kwa-
lifikowany” podlegały ciągłemu doskonaleniu. Analizy4 tego, jak krystalizowa-
ły się pojęcia turystyki kwalifikowanej, dokonał T. Łobożewicz. Pozwoliła ona 
autorowi określić pięć cech wspólnych przypisywanych turystyce kwalifikowa-
nej, którymi są5: 

• turystyka kwalifikowana jest najwyższą formą specjalizacji w wybranej 
dyscyplinie turystycznej. Wielu uprawia turystykę pieszą, ale tylko nie-
liczni ze znawstwem. Podobnie uprawiać można turystykę kajakową, 
rowerową, narciarską nie pretendując do miana turysty kwalifikowane-
go. Jednym z celów podjęcia działalności w wybranej przez siebie dzie-
dzinie turystycznej powinna być chęć uzyskania najwyższej specjaliza-
cji; 

• turysta kwalifikowany powinien zdobyć i utrzymać najwyższą dla wieku 
i stanu zdrowia sprawność i wydolność fizyczną oraz odporność na 
zmiany warunków pogodowych i wszelkie niewygody. Nie można zgo-
dzić się z wywodami tych specjalistów, którzy twierdzą, że dla uprawia-
nia turystyki kwalifikowanej niezbędna jest kondycja fizyczna. Nie mo-
że być ona warunkiem uprawiania turystyki kwalifikowanej, lecz po-
winna stanowić jeden z celów, ściśle łączących się z dążeniem do zdo-
bycia wysokiej sprawności i wydolności fizycznej, gwarantujących 
zdrowie psychiczne; 

• wszyscy są zgodni w twierdzeniu, że turystyka kwalifikowana łączy się 
z koniecznością opanowania umiejętności posługiwania się sprzętem tu-
rystycznym, głównie lokomocyjnym. Nawet turysta piechur, jeżeli chce 
pretendować do miana turysty kwalifikowanego, musi posiadać umiejęt-
ność celowego doboru sprzętu oraz posługiwania się namiotem, kuchen-
ką turystyczną, plecakiem, sprzętem noclegowym, a także musi opano-
wać różne techniki biwakowania i obozowania. Uprawianie niektórych 

                                                 
4 Analizie poddano definicje turystyki kwalifikowanej następujących autorów: W. Militza (1967, 1970), 

S. Ostrowskiego (1968), Z. Mikołajczaka (1973, 1976), Z. Bielczyka (1975), Z. Kulczyckiego (1977), 
J. Załogi (1979), Z. Kruczka (1979); oraz definicje ustalone przez ZG PTTK (1973, 1979) i GKKFIT – Depar-
tament Turystyki (1973) / W pracy T. Łobożewicza Turystyka kwalifikowana (1983) autor nie zamieścił 
definicji, które zostały poddane analizie. Można je natomiast odnaleźć w pozycji J. Merskiego o tym samym 
tytule – Turystyka kwalifikowana (2002), s. 8-9. 

5 Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 1983, s. 7-8. 
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form turystyki wymaga zdobycia specjalnych uprawnień formalnych: 
karty rowerowej, karty pływackiej, uprawnień żeglarskich itp.; 

• turystę kwalifikowanego powinna wyróżniać wszechstronna wiedza 
o środowisku, w którym mieszka lub wędruje. Powinien posiadać poza 
tym umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy krajoznawczej, or-
ganizowania, zwiedzania, dobierania racjonalnych norm i odległości 
marszu, jazdy i pływania, orientacji poruszania się w terenie „natural-
nym” itp. Tych wszystkich umiejętności nie opanował przeciętny 
uczestnik ruchu turystycznego i tym m.in. różni się od turysty kwalifi-
kowanego; 

• w turystyce kwalifikowanej może występować element współzawodnic-
twa indywidualnego lub częściej zespołowego, jednak dla celów wido-
wiskowych jest to organizowane sporadycznie i okazyjnie.  

Na podstawie wyżej wymienionych wywodów T. Łobożewicz ustalił najbar-
dziej właściwe definicje turystyki kwalifikowanej i turysty kwalifikowanego. Są 
one następujące6: 

„Turystyka kwalifikowana” jest najwyższą formą specjalizacji turystycznej. 
Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahar-
towania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym 
i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez 
właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, 
głównie lokomocyjnym (rowerem, żaglówką, nartami, sprzętem do nurkowania 
itp.). Celem działalności turysty kwalifikowanego jest wypoczynek, rekreacja, 
doskonalenie zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej oraz wszechstronne 
poznanie kraju. Turystyka kwalifikowana najbardziej zbliża człowieka do przy-
rody i tym samym najskuteczniej regeneruje jego siły psychofizyczne. To naj-
doskonalsza forma świadomie i celowo uprawianej turystyki. Turystykę kwali-
fikowaną uprawiać można indywidualnie i zespołowo, w grupach nieformal-
nych lub zorganizowanych, niekiedy z elementami współzawodnictwa. Turystą 
kwalifikowanym jest natomiast (w świetle przedstawionej powyżej definicji) 
osoba trwale zainteresowana turystyką, uprawiająca ze znawstwem 
i zamiłowaniem wybrane jej dyscypliny, przestrzegająca społecznych norm 
zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych, doskonaląca swoją 
sprawność i wydolność fizyczną oraz łącząca turystyczną aktywność fizyczną 
z wszechstronnym poznaniem własnego regionu, kraju (taką sylwetkę turysty 
kwalifikowanego zawsze proponował PTTK). 

Jak ustalono powyżej, celem turystyki kwalifikowanej jest wypoczynek, re-
kreacja, doskonalenie sprawności, wydolności i zdrowia oraz wszechstronne 
poznanie kraju. Celem uprawiania sportu kwalifikowanego jest natomiast dąże-
nie do osiągnięcia maksymalnych wyników we współzawodnictwie dla wyka-
zania przewagi nad innymi w zakresie siły, szybkości, zręczności, techniki po-
                                                 

6 Ibidem, s. 8-9. 
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sługiwania się sprzętem sportowym itp. Sport kwalifikowany to widowisko 
publiczne, prowadzone według ścisłych przepisów i reguł, z wykorzystaniem 
sprzętu (nart, łodzi, rowerów, kajaków itd.) o daleko posuniętym perfekcjoni-
zmie konstrukcji. Na „pierwszy rzut oka” może się wydawać, że turystyka kwa-
lifikowana ma ze sportem wiele wspólnego, jednakże analiza porównawcza 
wskazuje na całkowitą ich odmienność względem siebie. Zdaniem T. Łoboże-
wicza wspólnych elementów należy poszukiwać jedynie w sporcie masowym, 
rekreacyjnym. „Sport masowy (rekreacyjny)” polega na systematycznym upra-
wianiu ćwiczeń fizycznych według określonych reguł, z elementami współza-
wodnictwa. Wyróżnia się tendencją do osiągania coraz lepszych wyników oraz 
polepszania sprawności i wydolności fizycznej. Wspólna jest więc troska 
uczestników sportu masowego i turystów kwalifikowanych o zdrowie, spraw-
ność i wydolność fizyczną, wspólne także w niektórych dyscyplinach korzysta-
nie ze sprzętu: nart, łodzi, kajaków i rowerów. Sprzęt ten różni się jednak za-
sadniczo pod wieloma względami od sprzętu wyczynowego. Różne jest nato-
miast poznawcze nastawienie turystów, wypełniające treścią ich działalność 
(również G. Bieńczyk7 wyraźnie zaznacza, że cel poznawczy (krajoznawczy) 
pełni w turystyce kwalifikowanej szczególną rolę, a w sporcie rekreacyjnym nie 
występuje on wcale (lub pełni rolę marginalną). W PTTK stworzono warunki 
dla samodzielnego rozwoju wielu dziedzin turystyki kwalifikowanej, dystansu-
jąc je wyraźnie od sportu, eliminując z turystyki narciarskiej, kajakowej, czy 
żeglarskiej elementy wyczynu, współzawodnictwa sportowego, a proponując 
w zamian to, co stanowić powinno (zdaniem autora) treść każdej formy turysty-
ki – poznanie własnego kraju, jego zabytków, przyrody i współczesności, jed-
nym słowem – krajoznawstwo8. Elementy konkurencji sportowych lub współ-
zawodnictwa wpleciono w programy imprez turystyki kwalifikowanej podno-
sząc tym samym ich atrakcyjność, dając możliwość wyżycia się tym uczestni-
kom, których oprócz zamiłowań krajoznawczych pasjonuje również sportowa 
rywalizacja (pamiętać jednak należy, że ma ona charakter okazjonalny9)10. 

Ciekawej analizy zjawiska turystyki kwalifikowanej w odniesieniu do po-
dobnych zjawisk na świecie dokonał J. Merski11. Był to zabieg niezwykle istot-

                                                 
7 Bieńczyk G., Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w latach 1950-1990, Wyd. WSE ALMAMER, Warszawa 2007, s. 31. 
8 Należy pamiętać, że prezentowane w tym miejscu opinie T. Łobożewicza zostały sformułowane 

w 1983 r. W turystyce kwalifikowanej zawsze był kładziony duży nacisk na krajoznawstwo (o ścisłych 
związkach turystyki kwalifikowanej z krajoznawstwem pisał m.in. Z. Kruczek w pracy pod red. T. Łobożewi-
cza i R. Koguta Turystyka aktywna. Turystyka kwalifikowana, 1999). Było to z jednej strony dziedzictwem 
tego, jaką turystykę i jakie jej cele zawsze propagowało PTTK, a z drugiej – było także koniecznością – 
w latach 80. dominowała bowiem w Polsce turystyka krajowa, a turystyka zagraniczna ze względów politycz-
nych i wielu innych była mocno ograniczona. Dlatego we fragmencie tym czytamy o krajoznawstwie. Dziś 
natomiast pojęcie to często zastępowane jest terminem „światoznawstwo”.  

9 Jej celem jest raczej zabawa, atrakcyjne spędzenie czasu i urozmaicenie, aniżeli sama wygrana. 
10 Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 1983, s. 9-10. 
11 Merski J., Turystyka kwalifikowana, Wyd. WSE ALMAMER, Warszawa 2002, s. 10. 
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ny, biorąc pod uwagę fakt, że pojęcie turystyki kwalifikowanej nie funkcjonuje 
za granicą12. 

Jak zauważył J. Merski, w literaturze obcojęzycznej również została opisana 
działalność turystyczna i rekreacyjna podobna do tej, którą w Polsce określano 
mianem turystyki kwalifikowanej. Analiza literatury pozwoliła jednakże do-
strzec ogromną dowolność w stosowaniu terminów określających działalność 
turystyczną w plenerze. Większość autorów zagranicznych silnie akcentuje jej 
wspólne cechy (takie jak: odpoczynek, pobyt w środowisku naturalnym, dba-
łość o zdrowie, kontakty z ludźmi, przeżycia emocjonalne i estetyczne). Jed-
nakże dla określenia tych wartości jeden autor mówi o „turystyce usportowio-
nej”, drugi o „rekreacji plenerowej”, inny wreszcie o „wychowaniu plenero-
wym”, „turystyce zdrowotnej” lub nawet „turystyce przygodowej”13. Próby 
rozwiązania trudności terminologicznych między turystyką usportowioną, re-
kreacją plenerową i wychowaniem plenerowym podjął się H. Ruskin. Jego ce-
lem było ustalenie stosunków tych pojęć między sobą. H. Ruskin stwierdził, że 
wszystkie te terminy są synonimami różniącymi się jedynie sposobami podej-
ścia i ostatecznym celem indywidualnym. Zdaniem H. Ruskina, mogą być one 
używane zamiennie, gdyż podstawowym, wspólnym mianownikiem jest plener 
oraz naturalne środowisko. Zatem: 

• wykorzystanie zasobów naturalnych dla przyjemności i dobrego samo-
poczucia jednostki nazywamy rekreacją plenerową, 

• zajęcia prowadzone w plenerze i nabieranie doświadczeń w zakresie po-
bytu w terenie, w celu lepszego wykorzystania zasobów naturalnych dla 
możliwie największego dobra jednostki nazywamy wychowaniem plene-
rowym, 

• odrębność „turystyki usportowionej” polega natomiast na tym, że jej 
miejscem są szczególnie atrakcyjne tereny, a często również zbudowane 
przez człowieka ośrodki sportowe14. 

Te trzy pojęcia różnią się również ramami organizacyjnymi. Wychowanie 
plenerowe w różnych krajach jest kierowane głównie poprzez instytucje pań-
stwowe (np. szkoły). Animacją rekreacji zajmują się instytucje państwowe oraz 
prywatne. Turystyka usportowiona jest natomiast ściśle związana z placówkami 
prywatnymi, którym jedynie mogą towarzyszyć państwowe. Terminu „turysty-

                                                                                                                        
 

12 Zwłaszcza w żadnej z pokrewnej turystyce kwalifikowanej zagranicznej odmianie turystyki nie spoty-
kamy się z elementem krajoznawstwa. Za granicą aktywność fizyczna nie była łączona ze zdobywaniem 
wiedzy o kraju. Było to zjawisko specyficzne dla Polski z uwagi na historię kraju oraz jego sytuację politycz-
ną. 

13 Dla badaczy zjawiska jest to sporym utrudnieniem, biorąc pod uwagę fakt, że do wspólnej płaszczyzny 
zostały sprowadzone specyficzne warianty nawet tak odmiennych dziedzin jak turystyka oraz rekreacja. 

14 O ile rodzima turystyka kwalifikowana spełniała pierwsze dwa kryteria, to kryterium trzecie stało się 
dla niej istotnym novum. Celem turystyki kwalifikowanej zawsze był kontakt z naturą i aktywność w atrak-
cyjnych miejscach naturalnych, jednakże wcześniej nie było mowy o aktywności w ośrodkach stworzonych 
przez człowieka. 



Pojęcie turystyki sportowej na tle polskiej tradycji terminologicznej 

113 

ka usportowiona” w 1987 r. w swojej pracy użył P. de Knop. Uzasadniał to tym, 
że zauważalny stał się ogromny wpływ zajęć sportowych na atrakcyjność samej 
turystyki. Zaobserwowano wówczas następujące zmiany:  

• oferta zajęć sportowych (rekreacyjnych) stawała się coraz bogatsza,  
• zaczęto preferować turystykę aktywną,  
• planowano zajęcia sportowe w czasie wakacji,  
• zauważalna stała się przewaga aktywnego uczestnictwa nad pasywną 

konsumpcją, 
• za cel wyjazdów obierano te miejsca turystyczne, które ułatwiały aktyw-

ność sportową. 
Termin „turystyka usportowiona” został także użyty podczas międzynaro-

dowej konferencji na temat rekreacji i wychowania plenerowego oraz turystyki 
usportowionej na Uniwersytecie Wingate w Jerozolimie (Izrael, IX 1986) – na 
sześć wykładów dotyczących turystyki w czterech przypadkach użyto terminu 
turystyka usportowiona. Można więc przypuszczać, że termin ten przyjmuje się 
dla określenia tego, co w Polsce nazywamy turystyką kwalifikowaną15. Jeśli 
jednak zobrazować istniejące współcześnie różnice w uprawianiu turystyki 
usportowionej na świecie i turystyki kwalifikowanej w Polsce, to wydaje się, że 
obecność w kwalifikowanej działalności turystycznej elementów rekreacji ru-
chowej jest niewielka. Z czasem jednak (patrząc na aktualne trendy, dostrzeżo-
ne już ponad 20 lat temu przez P. de Knop’a) będzie ona musiała ulec zwięk-
szeniu16. Wtedy też dorówna turystyce usportowionej. Do zadań ZG PTTK 
będzie należała wówczas decyzja, co stanie się z elementem poznawczym 
w turystyce (który jest niezwykle istotny i powinien mieć miejsce w jak naj-
większej liczbie odmian turystyki; a w turystyce usportowionej nie wydaje się 
niestety być istotny)17. 

Swoje zdanie na temat tego, jaka ta decyzja powinna być oraz jakie perspek-
tywy stoją przed turystyką kwalifikowaną w Polsce w XXI wieku, przedstawili 
T. Łobożewicz i G. Bieńczyk w swojej pracy Podstawy turystyki. Jeżeli cho-
dzi a analogie pomiędzy turystyką kwalifikowaną w Polsce i turystyką uspor-
towioną na świecie, to autorzy podkreślają, że podobne są formy zajęć, podobną 

                                                 
15 Wyłączając ideę krajoznawstwa i wychowania do patriotyzmu poprzez turystykę. Turystyka kwalifi-

kowana skupiając się nie tylko na aktywności fizycznej, ale także poznawczej własnego kraju wykluczała 
z założenia sytuację podróży zagranicznej celem uprawiania turystyki kwalifikowanej (literatura polskoję-
zyczna) / usportowionej (literatura obcojęzyczna). Jej zakres był więc z definicji ograniczony. Jeżeli chodzi 
o turystykę usportowioną, to wydaje się natomiast, że jej zakres wydaje się nieograniczony, a jej definicja nie 
wskazuje, czy ma ona się odbywać na terenie własnego kraju turysty czy też zagranicą. O ile dla turystyki 
kwalifikowanej liczy się też krajoznawstwo, to wydaje się, że dla turystyki usportowionej najważniejsza jest 
sama aktywność fizyczna i kontakt z naturą. Inne elementy poznawcze, jak np. kontakt z kulturą odwiedzane-
go miejsca nie wydaje się być istotny. Nie wspominają o tym przynajmniej wczesne definicje zjawiska tury-
styki usportowionej H. Ruskina i P. de Knop’a. Najważniejsza wydaje się być sama aktywność fizyczna, która 
dobrze by było, gdyby odbywała się w terenach szczególnie atrakcyjnych (ale bardziej liczy się tu element 
poprawy samopoczucia niż walor stricte poznawczy). 

16 I na naszych oczach temu zwiększeniu ulega. 
17 Merski J., Turystyka kwalifikowana, Wyd. WSE ALMAMER, Warszawa 2002, s. 17-24. 
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rolę pełni plener oraz podobnie docenia się rolę zdrowia i sprawności fizycznej. 
W polskim modelu uprawiania tej formy turystyki nie powinno się jednak tracić 
z pola widzenia treści poznawczych, wychowawczych oraz kształtujących emo-
cjonalnie i intelektualnie. Autorzy spodziewają się, że turystyka kwalifikowana 
w Polsce i usportowiona na świecie będą ku sobie grawitować. Ważne jest jed-
nak, aby turystyka kwalifikowana, upodobniając się do analogicznego ruchu na 
świecie, czerpała z niego jak najwięcej treści, nie tracąc przy tym swoich warto-
ści swoistych18. 

J. Gaj opisał zjawiska, jakie zachodziły w narciarstwie czy żeglarstwie np. 
w okresie Polski Ludowej, jako „usportowioną turystyką narciarską” 
i „usportowioną turystyką żeglarską”, a jeden cały rozdział swojego dzieła 
określił hasłem „turystyka usportowiona”19. J. Gaj pojęcie turystyki narciarskiej, 
żeglarskiej, kajakowej czy motorowej nie rozpatrywał zatem tylko pod kątem 
tego, że są one ważnymi składowymi turystyki kwalifikowanej, lecz formom 
tym nadał nowy wymiar (skoro postanowił np. turystykę kajakową nazwać 
usportowionym kajakarstwem turystycznym). 

Wynikać to może z tego, że podejście do turystyki kwalifikowanej w TKKF 
było inne niż w PTTK. W TKKF miało ono bardziej niż w PTTK charakter 
sportowy i dlatego stosowano tam nazwę turystyki usportowionej20. Wygląda 
więc na to, że w Polsce to samo zjawisko, jakim była turystyka kwalifikowana, 
jedni (PTTK) nazywali właśnie turystyką kwalifikowaną, a drudzy (TKKF) – 
turystyką usportowioną. I to właśnie modelowi turystyki lansowanemu przez 
TKKF było najbliżej do światowych trendów w turystyce usportowionej (gdyż 
TKKF bardziej skupiał się na wątkach czysto sportowych, a nie krajoznaw-
czych).  

Warto pamiętać, że podejście do turystyki kwalifikowanej w PTTK zawsze 
było inne niż podejście do turystyki usportowionej na świecie także z innego 
powodu. Zagraniczna turystyka usportowiona zmuszała bowiem swoich in-
struktorów do śledzenia rozwoju wydolności fizycznej turystów i dobierania 
takich obciążeń, które zapewniały ciągłe jej doskonalenie. W PTTK natomiast 
tradycyjne podejście do turystyki było intuicyjne, bez opracowywania przez 
instruktorów programów treningu, w których przewidziany byłby sprawdzian 
fizyczny. Jak podkreśla T. Łobożewicz – w PTTK uczyniono z wycieczek 
i wędrówek swego rodzaju szkołę wychowania krajoznawczego społeczeństwa, 
gdzie sam wysiłek jazdy, pływania, czy marszu traktowany był jako dodatek, 
jako sposób przemieszczania się w terenie. Wynikało to zapewne z faktu, że 
PTT i PTK, będące protoplastami PTTK, powstały w okresie rozbiorów, kiedy 

                                                 
18 Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wyd. WSE ALMAMER, Warszawa 2001, s. 161. 
19 Gaj J., Dzieje turystyki w Polsce, Wyd. WSE ALMAMER, Warszawa 2008. 
20 Bieńczyk G., Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w latach 1950-1990, Wyd. WSE ALMAMER, Warszawa 2007, s. 34.  
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w turystyce główny nacisk położono na jej treści poznawcze i wychowawcze, a 
nie na wielkie możliwości oddziaływania na zdrowie i kształtowanie organi-
zmu21. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, G. Bieńczyk zaznaczył, że wiele 
elementów łączy turystykę kwalifikowaną ze sportem rekreacyjnym, a różnice 
między nimi ograniczają się do faktu współzawodnictwa, które w sporcie rekre-
acyjnym jest jednym z celów zaś w turystyce kwalifikowanej stanowi dodatek 
dla uatrakcyjnienia niektórych imprez oraz faktu, iż sport rekreacyjny nie za-
wiera elementów poznawczych – krajoznawczych22. 

Dla rozwiania wątpliwości odnośnie tego, czym jest, a czym nie jest turysty-
ka usportowiona, warto przedstawić również definicje takich zjawisk jak tury-
styka aktywna, turystyka specjalistyczna oraz turystyka rekreacyjna. Tym bar-
dziej, że nad wyraz często terminy te są używane przez polskich badaczy za-
miennie.  

Turystyka aktywna a turystyka sportowa 
Active tourism and sport tourism 

W latach 80. XX wieku dla określenia form turystyki, które nie miały bier-
nego charakteru, stosowano nazwę „turystyka aktywna”. Przyjęto wówczas, że 
pod pojęciem tym rozumie się taki rodzaj turystyki, w której głównym lub waż-
nym elementem wyjazdu – niezależnie od czasu trwania działalności turystycz-
nej – jest podejmowanie szczególnych form aktywności rekreacyjnych lub hob-
bystycznych. W konsekwencji tego turystą aktywnym jest osoba, która udaje się 
poza miejsce zamieszkania dla podjęcia rekreacji ruchowej w wybranych dys-
cyplinach turystycznych lub sportowych, jak również dla realizacji zajęć hobby-
stycznych, ukierunkowanych na rozwój sprawności fizycznej i intelektualnej23. 

T. Łobożewicz stwierdził, że „nowoczesność w turystyce to aktywność re-
kreacyjna podejmowana podczas działalności turystycznej. Powinna jednak, 
lecz nie musi, doprowadzać do zdobycia najwyższych kwalifikacji w wybranej 
dyscyplinie turystycznej. Można więc w jednym zdaniu ująć omawiany problem 
następująco: turystyka kwalifikowana przewodzi wszystkim formom turystyki 
aktywnej24 i jest alternatywą dla pasywnej turystyki masowej. Inaczej ujmując 
ten problem, można stwierdzić, że turystyka „aktywna” jest przedsionkiem – 
wstępem do turystyki kwalifikowanej25. 

                                                 
21 Łobożewicz T., Nowe tendencje w turystyce kwalifikowanej, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkol-

na”, 1989, nr 5-6, s. 177. 
22 Bieńczyk G., op.cit., s. 34. 
23 Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków 1999, s. 218. 
24 Turystyce aktywnej jest zatem bliżej do modelu turystyki usportowionej, niż turystyce kwalifikowanej. 
25 Bieńczyk G., Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w latach 1950-1990, Wyd. WSE ALMAMER, Warszawa 2007, s. 21. 
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Jeżeli chodzi natomiast o „turystykę specjalistyczną”, to jest to także forma 
turystyki aktywnej. Pojęcie to było używane w latach 50. XX wieku, przed wy-
lansowaniem turystyki kwalifikowanej, i obejmowało te formy uprawiania tury-
styki, które wymagały specjalnego sprzętu, specjalnych urządzeń i terenów. 
Jeżeli natomiast przyjmie się nawet, że istnieje coś takiego jak „turystyka rekre-
acyjna”, to jest to tym samym, czym jest turystyka aktywna26. 

Dylematy terminologiczne związane z pojęciami „turystyka kwalifikowana” 
i „turystyka aktywna” raczej nie zostaną zbyt szybko rozstrzygnięte. Coraz czę-
ściej pojawia się pochopny, wręcz błędny trend wypierania terminu „turystyka 
kwalifikowana” przez określenie „turystyka aktywna”. Jak słusznie zauważyła 
M. Durydiwka, nawet PTTK na swoich stronach internetowych zaczęło używać 
określenia „turystyka aktywna” zamiast „kwalifikowana”. Turystyka aktywna 
jest bardzo bliska kwalifikowanej. Niektóre jej formy się pokrywają. Turystyka 
aktywna nie stawia jednak uprawiającym ją tak wielu warunków, jak turystyka 
kwalifikowana, dotyczy więc szerszego kręgu odbiorców. Zdaniem T. Łoboże-
wicza jako, że turystyka aktywna i kwalifikowana to dwa różne typy, sposoby 
uprawiania turystyki, należy nie tylko porządkować nazewnictwo, ale 
i zapobiegać śmierci najdoskonalszej z turystyk – turystyki kwalifikowanej. 
Stawiając bowiem znak równości pomiędzy turystyką aktywną i kwalifikowaną 
„zrównuje się grzybiarza z osobą wędrującą po szlaku turystycznym, a kajaka-
rza rozpartego w kajaku z nogami za burtą z turystą wędrującym kajakiem po 
Dunajcu”27. 

W świetle powyższych analiz zaprezentowanych w oparciu o dorobek pol-
skich badaczy, niezrozumiałe jest nagminne używanie przez innych badaczy 
pojęć takich jak turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna i np. turystyka 
specjalistyczna zamiennie. Niestety czasami nawet te trzy różne formy turystyki 
sprowadzane są do jednego, tego samego pojęcia28. 

 Celem powyższych rozważań nad pojęciami pokrewnymi turystyce spor-
towej była próba wyraźnego ich odgraniczenia od siebie, co jest niezbędne przy 
omawianiu odrębności pojęcia turystyki sportowej. Nie jest to jednak zadaniem 
prostym, biorąc pod uwagę fakt, że część polskich badaczy nie przestrzega pu-
ryzmu terminologicznego. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli nawet to, co 
w Polsce nazywamy turystyką kwalifikowaną, zostało już wiele lat temu zagra-

                                                 
26 Łobożewicz T., Miejsce turystyki kwalifikowanej i aktywnej w całokształcie ruchu turystycznego, [w:] 

T. Łobożewicz, R. Kogut (red.), Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana. Zbiór materiałów pokonferen-
cyjnych (Iława 23-24.10.1998 r.), DrukTur, Warszawa 1999, s. 15. 

27 Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Wyd. WSE ALMAMER, Warsza-
wa 2009, s. 22. 

28 Stało się tak np. we Współczesnych tendencjach w rozwoju form turystycznych i rekreacyjnych (Wyd. 
Bogucki, Poznań 2010, s. 32). Z lektury tego fragmentu wynika, że turystyka aktywna jest tym samym, co 
turystyka specjalistyczna i kwalifikowana. Totalnemu wymieszaniu uległy również turystyka aktywna, kwali-
fikowana i specjalistyczna w Klasyfikacji współczesnych form turystyki (Czasopismo Naukowe GEOTURY-
STYKA, tom 2, nr 1-2, 2005, s. 14). 
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nicą nazwane turystyką usportowioną, to i tak nie jest ona tym samym, czym 
dziś staje się turystyka sportowa. Turystyka sportowa mimo tego, że może być 
też postrzegana jako przejaw rekreacji29 (zwłaszcza ruchowej30), to w ostatnich 
latach zrodziła się jednak jako nowe i odrębne zjawisko, zasługujące na osobne 
rozważania naukowe. Poniżej przedstawiono specyfikę turystyki sportowej. 

Turystyka sportowa oraz turystyka eventów sportowych – zakres poję-
ciowy 
The notion of sport tourism and tourism of sport events 

W fundamentalnej dla rozważań o turystyce sportowej książce Sport tourism 
J. Standeven i P. De Knop definiują pojęcie turystyki sportowej jako „podróż 
zawierającą w sobie czynny bądź bierny udział w przedsięwzięciach sporto-
wych, poza środowiskiem, w którym dana jednostka żyje na co dzień”. Dzielą 
turystykę sportową w sposób naturalny i oczywisty na dwie kategorie: „podróż-
niczą, by uczestniczyć w przedsięwzięciach sportowych oraz podróżniczą, by 
obserwować wydarzenia sportowe”. Zdaniem tych badaczy „turystyka sportowa 
jest czymś w rodzaju sportu, ma też trochę elementów aktywnego wypoczynku, 
turystyki, rekreacji i turystyki wycieczkowej. Jednym słowem jest ciekawą mie-
szanką, którą trudno jest zdefiniować. Są też tacy, którzy nie wiedzą o jej ist-
nieniu”31. 

Polski badacz W. W. Gaworecki podaje natomiast następującą (szerszą) de-
finicję zjawiska: „turystyka sportowa obejmuje podróżowanie poza miejsce 
zamieszkania danej osoby w celu uczestniczenia w działalności sportowej dla 
rekreacji lub zawodowego uprawiania sportu, w celu oglądania wydarzeń spor-
towych, zwiedzania słynnych atrakcji sportowych (np. muzeów sportu), nie 
dłużej niż rok bez przerwy poza jej codziennym otoczeniem”. Jest to definicja 
bardzo podobna do definicji zaproponowanej przez H. Gibsona w roku 199732.  

Jednakże jak zauważył na podstawie analizy literatury przedmiotu P. God-
lewski najbardziej zwartym i spektakularnym rodzajem turystyki sportowej, 
                                                 

29 „Rekreacja to różnego rodzaju zajęcia, podejmowane w czasie wolnym, dobrowolnie, dla przyjemno-
ści, autoekspresji, formacji własnej osobowości, odnowy i pomnażania sił psychofizycznych. Nie rodzaj zajęć 
decyduje o tym, czy jest to aktywność rekreacyjna, ale kontekst psycho-społeczny, a więc czy są to zajęcia 
dobrowolne, czy sprawiają przyjemność, czy spełniają oczekiwania i zainteresowania, jakie są motywy po-
dejmowania danej czynności, czy wpływają na osobowość w sposób pozytywny, rozwijający” (Wolańska 
1997). 

30 Rekreacja ruchowa (fizyczna) to różnego rodzaju zajęcia o treści ruchowej – sportowe, turystyczne, za-
bawy ruchowe, tańce, spacery itp., którym człowiek oddaje się z własnych chęci, w czasie wolnym dla wypo-
czynku, odnowy sił, przyjemności i rozwoju własnej osobowości, kreacji zdrowia. Zajęcia tego rodzaju trak-
towane mogą być autotelicznie – dla spełnienia własnych zainteresowań, dla samorealizacji, lub traktowane 
w mniejszym lub większym stopniu instrumentalnie, jako środek dbałości o zdrowie, sylwetkę, sprawność 
i kondycję fizyczną. Rekreacja to nie tylko czas wolny, ale określony sposób jego zagospodarowania. Rekrea-
cja ruchowa bywa aktualnie określana mianem „sportu dla wszystkich” (Wolańska 1997). 

31 Standeven J., De Knop P., Sport tourism, Human Kinetics, Champaign 1999. 
32 Gaworecki W. W., Turystyka sportowa, [w:] W. W. Gaworecki (red.), Turystyka i sport dla wszystkich 

w promocji zdrowego stylu życia, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008. 
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wyraźnie świadczącym o jej odmienności od pojęć jej pokrewnych, jest uczest-
nictwo w imprezach sportowych33 (sportowa turystyka eventowa/turystyka 
eventów sportowych). Imprezy te, o znaczącym zasięgu medialnym, a także 
dużej liczbie uczestników, zwłaszcza widzów stają się eventami na pograniczu 
sportu, pop kultury i rekreacji34. Obok turystyki eventów sportowych, pozosta-
łymi dwoma składowymi turystyki sportowej (zgodnie z definicją zapropono-
waną przez W.W. Gaworeckiego) są: turystyka usportowiona oraz sportowa 
turystyka kulturowa. Turystyka usportowiona polegać będzie zatem na podró-
żowaniu w celu podejmowania aktywności sportowej poza codziennym środo-
wiskiem (ale gdzie zazwyczaj nie pojawia się element rywalizacji ujęty 
w formie imprezy sportowej), a sportowa turystyka kulturowa – na odbywaniu 
podróży motywowanych chęcią poznania dziedzictwa sportowego danego miej-
sca czy też zobaczenia słynnych atrakcji sportowych. W ramach turystyki even-
tów sportowych można natomiast wyróżnić jeszcze dwie podformy: formę ak-
tywną (zawodnicy) oraz bierną (kibice). 

Podsumowanie 
Summary 

Jak podkreśla P. Godlewski, turystykę sportową uznać można współcześnie 
za jedną z bardziej rozwojowych dziedzin przemysłu czasu wolnego, która staje 
się istotnym aspektem życia ludzi zainteresowanych sportem. Stąd też ważne 
znaczenie mają naukowe studia nad rozwojem turystyki sportowej – nie tylko 
w kategoriach ekonomicznych, marketingowych – lecz również w kontekście 
nauk społecznych, w tym także nauk o sporcie i o kulturze fizycznej. Zdaniem 
W.W. Gaworeckiego, nigdy jeszcze turystyka o motywacji sportowej nie znaj-
dowała takiego uznania, a motoryczność sportowa i turystyczna społeczeństwa 
rzeczywiście stała się fenomenem społecznym. Prognoza UNWTO rozwoju 
turystyki światowej do roku 2020 wyraźnie wskazuje na dalszy wzrost podróży 
motywowanych sportem, warto zatem wyraźnie odgraniczać ją od zjawisk jej 
pokrewnych, aby móc lepiej badać i rozpoznawać to zjawisko. 
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Pojęcie turystyki sportowej na tle polskiej tradycji terminologicznej 

Streszczenie 

Aktywność sportowa oraz aktywność turystyczna pod postacią turystyki sportowej są rezulta-
tem obserwowalnych współcześnie społecznych zmian wartości, które coraz częściej nastawione 
są na przeżycia i doznania. Na popularności zyskuje turystyka sportowa zwłaszcza pod postacią 
uczestniczenia w wielkich wydarzeniach sportowych. Turystyka sportowa przysparza jednak 
sporo problemów przy definiowaniu, czym ona właściwie jest. W polskiej literaturze przedmiotu 
widoczne są bliskie związki pojęcia turystyki sportowej z pojęciami jej pokrewnymi – turystyką 
kwalifikowaną, turystyką aktywną, turystyką usportowioną, a nawet rekreacją ruchową. Uzasad-
nienie odrębności zjawiska turystyki sportowej jest jednak konieczne, aby móc badać i określać 
stan oraz perspektywy jej rozwoju w kraju. Artykuł jest próbą ukazania pojęcia turystyki sporto-
wej na tle polskiej tradycji terminologicznej. 
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The notion of sport tourism in the background of polish terminological 
tradition 

Summary 

Sport and tourism activity known as sport tourism are the results of recent social values' 
changes observations, which frequently put more attention on life experiences and feelings. The 
sport tourism gains more popularity for being a part of big sport events. It is very problematic to 
define the sport tourism, although the connections of the term are noticable in polish subject 
literature where appear familiar notions, such as: qualified tourism, active tourism, sporting tour-
ism, and even motion recreation. It is essential to substantiate the autonomy of sport tourism due 
to its further studies and development in the country. This article is an attempt to present the sport 
tourism in the polish terminological tradition background. 
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Wpływ mega eventów sportowych na społeczność 
i gospodarkę kraju goszczącego 

The impact of sporting mega-events on economy and society 
of hosting country 

Wstęp 
Introduction 

Sport jest w ostatnich kilkunastu latach coraz częściej postrzegany jako zja-
wisko o istotnym znaczeniu dla gospodarki, zarówno światowej, europejskiej, 
jak i krajowej czy lokalnej. Potwierdzeniem gospodarczej roli sportu jest m.in. 
fakt, że globalna wartość tego sektora szacowana jest obecnie na około 600 mld 
dolarów USD, co stanowi około 1% światowego PKB1. Sektor ten ma znaczący 
udział w gospodarce Unii Europejskiej, albowiem generuje wartość dodaną 
wynoszącą ponad 400 miliardów euro (3,7% PKB Wspólnoty) i tworzy miejsca 
pracy dla około 15 milionów osób2. 

Postępująca globalizacja, rozwój mediów oraz wzrost mobilności ludzi 
sprawiają, że szczególnego wymiaru ekonomicznego nabierają widowiska spor-
towe, zwłaszcza te najwyższej rangi, jak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa 
świata. Ich fenomen, polegający na przyciąganiu uwagi międzynarodowej pu-
bliczności, w praktyce przekłada się na wzbudzanie znaczącego popytu tury-
stycznego w krajach i miastach organizujących dane wydarzenie. Po raz pierw-
szy ten wzajemny związek sportu i turystyki został opisany w 1969 r. przez H. 
Martyna, który stwierdził, że rozgrywki sportowe przyciągają turystów, zamie-
rzających brać w nich udział (czynny lub bierny)3. Obecnie szacuje się, że tury-
styka sportowa, rozumiana jako podejmowanie podróży w celu uczestnictwa 
w wydarzeniu sportowym4, posiada około 14-procentowy udział w globalnym 

                                                 
1 Kearney A.T., A Wider World of Sports, Research Report, A.T.Kearney Korea LCC, Seoul 2011, s. 1. 
2 Mavromatis M., Une politique européenne du sport, Parlement Europeen, Bruxelles 2007, s. 38. 
3 Travassos D., The Impact of Sport Tourism in Destination Loyalty: the Estoril Coast (Portugal) Promo-

tion of Recurrent Major Sporting Events, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Portugal 
2004, s. 24. 

4 Standeven J., DeKnop P., Sport tourism, Human Kinetics, Champaign, Illinois 1999, s. 12. 
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rynku turystycznym, a wartość tego sektora sięga nawet 600 mld euro5. Z tego 
też względu, pozyskiwanie mega eventów sportowych traktowane jest obecnie 
jako jedno z ważniejszych zadań władz krajowych i lokalnych, które upatrują 
w ich organizacji szansy na wzrost gospodarczy, a także możliwości realizacji 
szeregu innych celów społecznych, politycznych czy promocyjnych6. 

Mega eventy sportowe jako przedmiot badań 
Sports mega-events as the subject of research 

Wydarzenia sportowe zaczęły być przedmiotem badań naukowych na po-
czątku lat 80-tych, a za autora pierwszych koncepcyjnych prac na ten temat 
uznaje się J. Ritchiego7. Dynamiczny rozwój badań w zakresie ekonomicznych 
i społecznych skutków wydarzeń datowany jest od końca lat 90-tych, a do 
szczególnie znaczących zaliczyć należy m.in. publikacje W. Andreffa, S. Szy-
mańskiego, V. Mathesona, C. Grattona, R. Baade’a, B. Coatesa, B. Humphrey-
sa, H. Hillera, M. Rocha, R. Cashmana, R. Burtona, J. Siegfrieda, A. Zimbalista 
czy H. Preussa. W Polsce, badania wpływu wydarzeń sportowych oraz związa-
nych z nimi inwestycji na gospodarkę krajową i regionalną zaczynają się dopie-
ro rozwijać, chociaż pierwsze badania w zakresie ekonomiki kultury fizycznej 
i sportu podjęte zostały przez J. Klisińskiego już w połowie lat 80-tych8. Od 
końca lat osiemdziesiątych prowadzono także liczne badania w zakresie pro-
blematyki zarządzania sportem i instytucjami sportowymi (m.in. prace B. Ryby, 
K. Perechudy, K. Doktóra, L. Jaczynowskiego, K. Jankowskiego, J. Żyśko, W. 
Sawickiego, R. Panfila, A. Smolenia, M. Pastwy, J. Klisińskiego, A. Sznajdera). 
Pierwsza obszerna ekspertyza na temat roli sportu w polskiej gospodarce opra-
cowana została przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w roku 2005. W 
dokumencie zatytułowanym Znaczenie sportu w polskiej gospodarce, scharak-
teryzowano wskaźniki ekonomiczne sektora sportowego za lata 1997 – 2003, 
w tym: udział sektora sportowego w PKB, wydatki inwestycyjne sektora spor-
towego, handel zagranicznymi produktami sportowymi, zatrudnienie w sektorze 
sportowym oraz wydatki sektora finansów publicznych na kulturę fizyczną 
i sport. W roku 2009 Ministerstwo Sportu i Turystyki zainicjowało prace nad 
Rachunkiem satelitarnym sportu dla Polski. Dokument ten został sporządzony 
przez Instytut Statystyki Publicznej GUS i opublikowany w grudniu 2010 roku9. 
Badania wpływu wydarzeń sportowych na polskie miasta i polską gospodarkę 
prowadzone są dopiero od kilku lat, jako rezultat organizacji przez Polskę 

                                                 
5 World Sport Destination and Events, www.sporttourismexpo.com (10.03.2013) 
6 por. Preuss H., The Economics of the Olympic Games, Walla Press, 2000  
7 praca J.R.B.Ritchiego nt. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Calgary: Ritchie, J.R.B., Assessing the im-

pact of Hallmark events: Conceptual and research issues, Journal of Travel Research , 22(1), 1984, s.2-11 
8 J.Klisiński, Ekonomika kultury fizycznej i sportu, AWF, Katowice 1986 
9 Rachunek satelitarny sportu dla Polski, Instytut Statystyki Publicznej GUS, Warszawa 2010 
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po raz pierwszy w historii tak znaczącej imprezy, jaką było UEFA EURO 2012 
(por. J. Borowski z zespołem naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej, Uni-
wersytetu Łódzkiego i Jagiellońskiego 2010, 2012, J. Wasilczuk i K. Zawadzki 
2011, J. Borzyszkowski 2012, J. Śniadek i B. Hołderna-Mielcarek 2012). 

Wpływ wydarzeń sportowych na obszary recepcyjne 
The impact of sporting mega-events on hosting regions 

Efekty organizacji wydarzenia sportowego w zależności od jego rangi, czasu 
i miejsca organizacji mogą mieć różny charakter i mogą być zaobserwowane 
w różnorodnych obszarach życia społeczno-gospodarczego (rys.1). 

Rysunek1. Charakter i obszary oddziaływania mega eventu sportowego 
Figure 1. The nature and areas of sports mega events’ impact. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Obszarami oddziaływania, które najczęściej poddawane są badaniom nau-
kowym jest gospodarka oraz sfera społeczna. Oddziaływanie gospodarcze even-
tu sportowego może być definiowane jako zmiana netto w gospodarce, spowo-
dowana działaniami związanymi z pozyskaniem, organizacją, rozwojem oraz 
korzystaniem z dóbr i usług sportowych, a które to działania generują wydatki 
publiczne, zmiany na rynku pracy, wydatki przyjezdnych oraz wpływy podat-
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kowe10. Efekty ekonomiczne klasyfikowane są najczęściej jako bezpośrednie, 
pośrednie oraz indukowane. Efekty bezpośrednie odnoszą się do tej części go-
spodarki, która bezpośrednio zaspokaja popyt odwiedzających i turystów przy-
jeżdżających na dane wydarzenie sportowe (np. wydatki publiczne na niezbędną 
infrastrukturę sportową czy dochody lokalnych podmiotów bezpośrednio za-
spokajających potrzeby przyjezdnych). 

Efekty pośrednie odnoszą się do tej części lokalnej gospodarki, która bezpo-
średnio nie jest zaangażowana w obsługę wydarzenia, ale odnotowuje wpływy 
pochodzące z wydatków podmiotów bezpośrednio zaangażowanych 
w wydarzenie (występuje tutaj tzw. „krążenie pieniądza” obserwowane tak dłu-
go, dopóki zakupy dokonywane są u producentów i usługodawców działających 
na danym obszarze, w przeciwnym razie pieniądz będzie wypływał poza grani-
ce tego obszaru (tzw. wycieki), a efekt będzie się przenosił wraz z nim). Efekty 
indukowane ujawniają się poprzez wzrost zatrudnienia oraz ogólny wzrost 
przychodów i wydatków możliwy dzięki zwiększeniu dochodów wszystkich 
podmiotów11. 

Pomimo licznych badań i publikacji, obszernie charakteryzujących ekono-
miczne efekty igrzysk olimpijskich, mistrzostw w różnych dyscyplinach sportu 
i imprez sportowych o różnej randze, odpowiedź na pytanie o siłę, charakter 
i kierunek wpływu tych wydarzeń na daną gospodarkę nie jest jednoznaczna. 
Najczęściej efekty pozytywne są wskazywane w badaniach ex ante, natomiast 
badania ex post nie potwierdzają go lub nie potwierdzają jego siły12. Siegfried 
i Zimbalist zauważają, iż w analizach przygotowywanych na potrzeby inwesty-
cji sportowych przyjmowane są nierealne założenia, co do spodziewanego ich 
wpływu na gospodarkę, a do jego oszacowania stosowane są przestarzałe, pro-
ste modele typu input-output, nieuwzględniające tzw. „wycieków” lub innych 
czynników13. Potwierdzają to wyniki prowadzonych w USA niezależnych ba-
dań (m.in. Baade and Dye, 1990; Baim, 1992; Rosentraub, 1994; Baade, 1996; 
Noll and Zimbalist, 1997; Waldon, 1997; Coates and Humphreys, 1999), któ-
rych autorzy dowodzą, iż nie ma statystycznie istotnej zależności pomiędzy 
inwestycjami sportowymi a rozwojem gospodarki. Warto przytoczyć w tym 

                                                 
10 Leiber, S. R., & Alton, D. J., Visitor expenditures and the economic impact of public recreation facili-

ties in Illinois [w:] Leiber, S. R., Fesenmeier, D. R. Recreation planning and management. Venture Publish-
ing, .State College Pensylvania 1983 

11 Kasimati E., Economic Aspects and the Summer Olympics: a Review of Related Research, “Internation-
al Journal of Tourism Research”, Nr 5, 2003, s. 435 oraz Santo Ch., Economic impact of sport stadiums, 
temas and events [w:] Santo Ch, Mildner G., Sport and Public policy: Social, political and economic perspec-
tives,. Human Kinetics, Champaign, Illinois 2010, s. 54 -55 

12 por. Matheson V., Mega-Events: The effect of the world’s biggest sporting events on local, regional, 
and national economies, Holy Cross Working Paper Series 06-10, Worcester, MA 2006, 
http://casgroup.fiu.edu (2.03.2011) oraz Wasilczuk J., Zawadzki K., Euro 2012. Czy ten mecz można 
wygrać?, CeDeWu.pl, Warszawa 2011, s .22 

13 Siegfried J., Zimbalist A., The Economics of Sport Facilities and Their Communities, “Journal of Eco-
nomic Perspectives”, Vol. 14, Nr 3, 2000, s.95-114 
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miejscu stanowisko Siegfrieda i Zimbalista, którzy twierdzą, że prace naukowe 
nie powinny opierać się na projekcji przyszłych efektów, tylko na porównaniu 
efektów gospodarczych sprzed i po inwestycji, przy jednoczesnym wzięciu pod 
uwagę wszelkich innych zmiennych, które mogły jeszcze wpłynąć na lokalną 
gospodarkę. Jako przykład wskazują badania Baade’a, przeprowadzone 
w miastach, które gościły rozgrywki w ramach najważniejszych amerykańskich 
lig oraz w takich, w których nie odbywały się takie imprezy14. Analiza docho-
dów osobistych mieszkańców tych miast z okresu 1958-1987 nie wykazała żad-
nych istotnych różnic. Z kolei Waldon, po przeanalizowaniu czynników wpły-
wających na gospodarkę 46 miast USA stwierdził, że do jej rozwoju przyczynił 
się najbardziej wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz większe wy-
datki na policję, podczas gdy obecność ligowej drużyny oddziaływała na nią 
wręcz niekorzystnie15. Coates i Humphreys dowodzili, że nowe stadiony 
i drużyny mogą wręcz zmniejszać lokalne wpływy per capita16. Spowodowane 
to jest m.in. „wyciekami” z lokalnej gospodarki do miejsc, gdzie mają swoje 
siedziby inwestorzy lub firmy budowlane lub gdzie mieszkają zawodnicy 
i właściciele drużyny. 

Większość problemów z określaniem i szacowaniem zjawisk gospodarczych 
związanych ze sportem wynika, zdaniem Wasilczuk i Zawadzkiego, z braku 
odpowiednich miar, które byłyby obiektywne i pozwalały na powszechne sto-
sowanie. Problemy metodyczne wynikają także z różnorodności poziomu roz-
woju gospodarczego i potencjału krajów lub miast goszczących wydarzenie czy 
podejmujących inwestycję17. Do metod najczęściej wykorzystywanych 
w analizowaniu wpływu sportu na gospodarkę należą18: 

• dla oceny wpływu wydarzenia sportowego lub inwestycji sportowej na 
gospodarkę: 
1. benchmarking  
2. analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis) 
3. modelowanie, m.in. modele oparte na klasycznej analizie „nakłady-

wyniki” ( input-output), modele równowagi ogólnej, modele grawitacji 
4. podejście „góra – dół” (top-down approach) 
5. podejście „dół-góra” (bottom-up approach) 

                                                 
14 Baade R., Stadiums, Professional Sports, and Economic Development: Assessing the Reality, Heartland 

Institute Policy Study, Heartland 1994. 
15 Waldon M., Don’t Play Ball, Carolina Journal, October/November 1997, s. 23. 
16 Coates D., Humphreys B., The Growth Effects of Sport Franchises, Stadia and Arenas, “Journal of Pol-

icy Analysis and Management”, Fall, 14:4, 1999, s. 601–624. 
17 J. Wasilczuk, K.Zawadzki, op. cit., s. 61. 
18 por. Kurscheidt M., Le poids macro-économique du sport et le spectacle sportif : Méthodologie, résul-

tats empiriques et perspectives économiques pour le cas de l’Allemagne, Reflets et Perspectives de la Vie 
Economique 39 (2-3), s.47-60 ; Andreff W., Szymanski S., op.cit. ; Preuss, H, Siller, H., Zehrer, A., Schütte, 
N., Stickdorn, M., Wirtschaftliche Wirkungen und Besucherzufriedenheit mit der UEFA EURO 2008. Eine 
empirische Analyse für Österreich. Gabler, Wiesbaden 2010; Wasilczuk J., Zawadzki K., op.cit. 



Joanna Śniadek 

126 

• dla całościowej oceny sektora sportowego w kraju zalecane jest prze-
prowadzanie rachunku satelitarnego (satellite account). 

Trzy pierwsze metody stosowane są zazwyczaj w podejściu ex ante. Metoda 
benchmarkingu, polegająca na oszacowaniu efektów planowanego wydarzenia 
lub inwestycji sportowej poprzez porównanie z wydarzeniem/ inwestycją 
w innym mieście lub kraju, jest metodą najprostszą, ale tym samym obarczoną 
największym błędem, z uwagi na brak rozpoznania i wzięcia pod uwagę innych 
czynników wpływających na wykorzystane do porównań wydarzenie lub inwe-
stycję. Metoda ta jest niestety dość często wykorzystywana do ukazania przy-
szłych korzyści z tytułu organizacji wydarzenia lub inwestycji, celem pozyska-
nia przychylności opinii publicznej, poprzez porównanie z innym miastem lub 
krajem, który „zarobił” na analogicznej imprezie lub inwestycji. Metoda kosz-
tów i korzyści polega na porównaniu wszelkich poniesionych kosztów (np. eko-
nomicznych, społecznych, ekologicznych) z możliwymi do uzyskania korzy-
ściami (ekonomicznymi, społecznymi, wizerunkowymi, itp.). Modele input-
output, polegające na porównaniu nakładów z wynikami również nie są dosko-
nałe, albowiem w swojej klasycznej wersji ukazują koszty i korzyści w krótkim 
okresie, bez uwzględnienia efektu mnożnikowego. Dlatego też, dla potrzeb 
analizy długookresowego wpływu wydarzeń sportowych na gospodarkę zazwy-
czaj oblicza się efekt mnożnikowy (ryc.2) i uwzględnia go w analizie input-
output, przemnażając wydatki początkowe przez wartość mnożnika19. Modele 
grawitacyjne wykorzystywane są dla potrzeb analizy statystycznej dwustron-
nych przepływów między różnymi państwami lub regionami geograficznymi20, 
w tym np. do badania przepływów pieniężnych, towarowych, migracji ludności, 
ruchu turystycznego, dojazdów do pracy. W najnowszych badaniach dotyczą-
cych wpływu wydarzeń (sportowych, kulturalnych, itp.) na gospodarkę coraz 
częściej stosuje się modele równowagi ogólnej CGE (Computable General 
Equilibrum), także oparte na analizie input-output oraz obliczaniu efektu mnoż-
nikowego, ale obarczone relatywnie najmniejszym błędem, m.in. dzięki możli-
wości przyjęcia określonych założeń dla poszczególnych sektorów zaangażo-
wanych w obsługę wydarzenia oraz różnicowania cen w modelu21. 

                                                 
19 Pawlicz A., Wydatki turystów a korzyści netto ruchu turystycznego dla regionów. Ujęcie teoretyczne 

[w:] Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej, Zeszyt Naukowy Nr 12 Ekonomiczne 
Problemy Turystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 197-205. 

20 Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, t.1., PWN, Warszawa 2007, s. 25-28. 
21 Pawlicz A., op.cit., s.202-203 oraz Wasilczuk J., Zawadzki K., op. cit. s. 134-141. 
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Rysunek2. Efekt mnożnikowy 
Figure.2. The multiplier process 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ch.Santo, Economic impact of sport stadiums, temas 
and events [w:] Sport and Public policy: Social, political and economic perspectives, Santo 
Ch., Mildner G. (eds), Human Kinetics, Champaign, Illinois 2010, s. 54  

Metoda ex post „od ogółu do szczegółu” („góra – dół”, „top-down”) polega 
na przeanalizowaniu zmian zagregowanych wskaźników takich, jak PKB, po-
ziom zatrudnienia, produktywność, wynikających z organizacji wydarzenia 
sportowego, a następnie na porównaniu ich bądź to z obszarem o podobnych 
parametrach, w którym nie zaistniało takie wydarzenie (nie ma efektów takiego 
wydarzenia), bądź z tym samym obszarem na podstawie zaobserwowanych 
trendów rozwojowych z okresu przed wydarzeniem. Jeśli w jednym lub 
w drugim przypadku obserwowane są zmiany (różnica w rozwoju dwóch po-
równanych obszarów lub odchylenie od wcześniejszego trendu) oznaczać to 
będzie wywarcie wpływu na gospodarkę. Oba warianty tej metody są obciążone 
wadą, przede wszystkim polegającą na niemożliwości wyeliminowania wpływu 
zdarzeń zewnętrznych niezwiązanych z imprezą22. 
                                                 

22 por. Hassan D., Lusted J., Managing sport. Social and cultural perspectives, Routledge, Oxon 2013, 
s.259-263 oraz.Wasilczuk J., Zawadzki K., op.cit., s.68-69 
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Metoda „od szczegółu do ogółu” („dół-góra”, „bottom-up”) polega na 
szczegółowym przeanalizowaniu zmian, jakie czyni impreza wielkoformatowa 
na danym obszarze i na tej podstawie określenie zmian globalnych (PKB, 
wzrost zatrudnienia, itp.). W metodzie tej brane są pod uwagę zarówno zmiany 
„miękkie”, odnoszące się do kapitału społecznego, wiedzy, kultury, jak 
i zmiany „twarde” dotyczące infrastruktury. Jeden wariant tej metody bazuje 
na wykorzystaniu lokalnych długofalowych planów rozwoju, opracowanych 
przed momentem podjęcia decyzji o organizacji wydarzenia i porównaniu ich ze 
stanem po wydarzeniu. Problemem tutaj może być istnienie takich dokumentów 
planistycznych. Drugi wariant, proponowany w sytuacji braku odpowiednich 
dokumentów, przewiduje przeprowadzenie wnikliwej analizy służącej rozpo-
znaniu czy dane wydarzenie wywarło wpływ na gospodarkę, wyselekcjonowa-
nie obszarów tego wpływu, następnie wybór tylko tych obszarów, które mają 
charakter długookresowego oddziaływania23. 

Rachunek satelitarny sportu oparty jest na systemie rachunków narodowych 
i służy mierzeniu efektów ekonomicznych sportu poprzez ustalenie jego wkładu 
na gospodarkę narodową w oparciu o parametry makroekonomiczne takie, jak: 
produkt krajowy brutto, wartość dodana, popyt i podaż na dobra i usługi zwią-
zane ze sportem, zatrudnienie, wydatki sektora publicznego związane ze spor-
tem24. 

Podsumowując omawiane metody należy stwierdzić, iż wszelkie szacunki 
obarczone są zawsze mniejszym lub większym błędem, wynikającym m.in. 
z problemu w zdefiniowaniu sektora sportowego, z braku danych lub ich niepo-
równywalności, z niemożliwości precyzyjnego wyodrębnienia tych zmian, które 
zostały wywołane tylko przez wydarzenie sportowe, bez wpływu żadnych in-
nych czynników25. Tabela 1 ukazuje różnice w ewaluacji ex ante i ex post kosz-
tów organizacji igrzysk olimpijskich. 

Zauważyć jednak należy, iż nie zawsze szacunki metodą ex ante muszą być 
zawyżone w stosunku do wyników analizy ex post. Doświadczenia organizato-
rów UEFA EURO 2008 – Austrii i Szwajcarii wskazują, że właściwie przepro-
wadzone analizy przed wydarzeniem mogą niewiele się różnić od faktycznie 
uzyskanych efektów (tab.2).  

                                                 
23 por. Collins A.,Flynn A., Measuring the environmental sustainability of a major sport event: a case 

study of the FA Cup Final, Tourism Economics 2008, 14 (4), s.758-759 oraz Wasilczuk J., Zawadzki K., 
op.cit., s. 70. 

24 por. Handbook on the Economics of Sport, op.cit., s.15 oraz Rachunek satelitarny sportu…, op.cit., 
s. 13-27. 

25 Kurscheidt M., Strategic Management and Cost-Benefit Analysis of Major Sport Events The Use of 
Sensitivity Analyses Shown for the Case of the Soccer World Cup 2006 in Germany, N. Folge Nr. 69, Pader-
born 2000, s. 31-33. 
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Tabela 1. Ewaluacja kosztów wybranych igrzysk olimpijskich metodą ex ante i ex post  
Table 1. Costs estimation of the Olympic Games using ex ante and ex post methods  

Organizator Ewaluacja kosztów 
ex ante 

Ewaluacja kosztów 
ex post 

Moskwa 1980 3,7mld USD 9 mld USD 

Atlanta 1996 2,02 mld USD 1,3 mld USD 

Sydney 2000 3,4 mld USD 6,6 mld USD 

Ateny 2004 4,6 mld USD 9,6 mld USD 

Pekin 2008 2,4 mld USD 43 mld USD 

Londyn 2012 9,3 mld GBP 8,9 mld GBP *(10/2012) 

Źródło: Maening W., Zimbalist A., International handbook on the Economics of Mega Sporting 
Events, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham UK 2012, s.58-59 

Pomimo rozwoju badan naukowych nad sportem, publikacje dotyczące 
wpływu mega eventów na sferę społeczną wydają się być dość fragmentaryczne 
i skoncentrowane przede wszystkim na analizie bezpośrednich skutków zaist-
nienia wydarzenia. Relatywnie rzadko badacze podejmują tę problematykę 
w szerszym ujęciu, uwzględniającym cały proces „hostingu” imprezy, począw-
szy od przesłanek podjęcia decyzji o zgłoszeniu kandydatury miasta (kraju) aż 
do rozpoznania długofalowych efektów „zaistnienia” imprezy w odniesieniu do 
lokalnej społeczności. Powodem takiego stanu jest z całą pewnością trudność 
prowadzenia tak obszernych badań, jak również niedoskonałość metod pozwa-
lających precyzyjnie „rozdzielić” wpływ mega-eventu od wpływu innych czyn-
ników. Fredeline i Faulkner podkreślają, że analiza oddziaływania eventu na 
lokalną społeczność powinna uwzględniać podejście zewnętrzne oraz we-
wnętrzne26. W podejściu zewnętrznym, zakładającym jednorodność populacji 
mieszkańców, badane są oddziaływania zachodzące na poziomie makro. Podej-
ście wewnętrzne zakłada heterogeniczność miejscowej ludności i bada efekty 
w odniesieniu do poszczególnych grup mieszkańców. 

Pomimo rozwoju badan naukowych nad sportem, publikacje dotyczące 
wpływu mega eventów na sferę społeczną wydają się być dość fragmentaryczne 
i skoncentrowane przede wszystkim na analizie bezpośrednich skutków zaist-
nienia wydarzenia. Relatywnie rzadko badacze podejmują tę problematykę 
w szerszym ujęciu, uwzględniającym cały proces „hostingu” imprezy, począw-
szy od przesłanek podjęcia decyzji o zgłoszeniu kandydatury miasta (kraju) aż 

                                                 
26 Fredeline E., Faulkner B., Host community reaction. A cluster analysis, Annals of Tourism Research, 

Vol.27, nr 3, 2000, s.765 
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do rozpoznania długofalowych efektów „zaistnienia” imprezy w odniesieniu do 
lokalnej społeczności. Powodem takiego stanu jest z całą pewnością trudność 
prowadzenia tak obszernych badań, jak również niedoskonałość metod pozwa-
lających precyzyjnie „rozdzielić” wpływ mega-eventu od wpływu innych czyn-
ników. Fredeline i Faulkner podkreślają, że analiza oddziaływania eventu na 
lokalną społeczność powinna uwzględniać podejście zewnętrzne oraz we-
wnętrzne27. W podejściu zewnętrznym, zakładającym jednorodność populacji 
mieszkańców, badane są oddziaływania zachodzące na poziomie makro. Podej-
ście wewnętrzne zakłada heterogeniczność miejscowej ludności i bada efekty 
w odniesieniu do poszczególnych grup mieszkańców. 

Tabela 2. Całkowity wpływ UEFA EURO 2008 na gospodarkę Szwajcarii wg analiz ex ante i ex 
post 
Table 2. Impact of UEFA EURO 2008 on Swiss economy using ex ante and ex post estimation 

Rodzaj wskaźnika 
2004 

ex ante 

2007 ex 
ante mi-
nimum 

2007 ex ante 
maksimum 

2008 ex 
post 

liczba odwiedzających ( w mln 
osób) 

1,0 2,8 5,4 6,8 

odsetek korzystających 
z noclegów 

- 22% 28% 16% 

liczba udzielonych noclegów (w 
mln) 

- 0,48 0,6 0,4 

wydatki turystów ogółem (w mln 
CHF) 

210 250 400 414 

całkowite wpływy netto (w mln 
CHF) 

544 1100 1510 1726 

wartość dodana brutto (w mln 
CHF) 

316 637 859 1008 

zatrudnienie (w przeliczeniu na 
nowe etaty) 

3790 5290 7350 8608 

wartość pracy wolontariuszy - 140 140 147 
wpływy podatkowe 29 79 108 141 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Methodenevaluation des Forschungsprojekts „UEFA 
EURO 2008TM und Nachhaltigkeit“ und methodische Erweiterung der Event-Scorecard zur 
Messung der volkswirtschaftlichen Effekte von Sportgrossevents, Bundesamt für Sport, Institut 
für Tourismuswirtschaft ITW, Luzern 2010, s. 80. 

Najczęściej wykorzystywaną metodą ewaluacji społecznych skutków wyda-
rzenia sportowego jest analiza kosztów i korzyści, w literaturze przedmiotu 

                                                 
27 Fredeline E., Faulkner B., Host community reaction. A cluster analysis, Annals of Tourism Research, 

Vol.27, nr 3, 2000, s.765 
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liczne są także propozycje zastosowania metod modelowania (np. modelu gra-
witacji28).  

Analiza kosztów i korzyści może obejmować badania takich efektów jak:  
• po stronie kosztów:  
- ograniczenie wydatków na sprawy „ważne” dla lokalnej społeczności spo-

wodowane inwestycjami związanymi z organizacją wydarzenia29 (np. budowa 
i modernizacja obiektów sportowych oraz innej niezbędnej infrastruktury, wy-
datki organizacyjne m.in. związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, opieki 
medycznej, powoływaniem do życia komórek i stanowisk odpowiedzialnych za 
organizację i obsługę imprezy), 

- ubytek dóbr publicznych (przeznaczenie terenów pod inwestycje niezbędne 
dla organizacji imprezy),  

- dezorganizacja funkcjonowania lokalnej społeczności i lokalnej gospodarki 
w trakcie wydarzenia (zwielokrotniona liczba osób, samochodów, wzrost zanie-
czyszczenia powietrza, hałasu, śmieci, nasilenie zjawisk patologicznych, za-
mknięcie niektórych stref miasta na potrzeby imprezy, „ucieczka” części miesz-
kańców z miasta na czas imprezy),  

- konieczność ponoszenia kosztów utrzymania obiektów sportowych, prze-
kraczających potrzeby lokalnej społeczności (lub poniesienia kosztów ich roz-
biórki), 

• po stronie korzyści:  
- promocja miasta/regionu („zaistnienie miasta/regionu na mapie”), 
- nowe miejsca pracy i wzrost przedsiębiorczości, 
- rewitalizacja obszarów miejskich, 
- wzrost możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego (w trakcie im-

prezy oraz po niej, jako rezultat rozbudowanej infrastruktury), 
- korzyści psychologiczne (wzrost świadomości obywatelskiej, rozwój po-

staw tolerancji, wzrost poczucia dumy z miasta, zaangażowanie emocjonalne, 
rozrywka, wiedza), 

- integracja społeczna i zmniejszenie zjawisk patologii społecznej, 
- wzrost zainteresowania sportem, aktywnością fizyczną i podniesienie 

zdrowotności. 
Niektóre z wymienionych kosztów i korzyści są łatwiejsze do oszacowania, 

albowiem mają charakter ekonomiczny, krótkookresowy czy mierzalny (np. 
wzrost zanieczyszczenia, czasowa „ucieczka” mieszkańców i związane z tym 
zmniejszone wpływy do lokalnej gospodarki, rozwój przedsiębiorczości). Efek-
ty psychograficzne, np. wzrost poczucia dumy, rozwój postaw tolerancji czy 

                                                 
28 możliwości zastosowania modeli grawitacji do badań wpływu mega-eventów sportowych na rozwój ru-

chu turystycznego ukazują prace Durbarry’ego, Gila, Llorci i Martíneza-Serrano, Santany-Gallego, Ledesmy-
Rodríguez i Pérez-Rodrígueza, Rose and Spiegela oraz Fouriego 

29 por. Preuss H., The conceptualisation and measurement of mega sport event legacies. Journal of Sport 
Tourism, 2007. 12(3/4), ss. 207-228. 
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efekty dotyczące takich sfer jak edukacja, zdrowie, integracja społeczna są nie-
zwykle trudne do badania i szacowania, stąd też relatywnie niewielu badaczy 
podejmuje tego typu problematykę.  

Efekty UEFA EURO 2012 w ocenie ex ante i ex post 
The ex ante and ex post evaluation of UEFA EURO 2012 effects 

W czerwcu 2012 r. Polska była współorganizatorem największej, jak do-
tychczas, imprezy sportowej w kraju. Przyjęte przez polski rząd założenia 
związane z organizacją UEFA EURO 2012 uwzględniały osiągnięcie efektów 
bezpośrednich i pośrednich. Efektami bezpośrednimi imprezy miały być: krót-
kookresowy wzrost przychodów z turystyki zagranicznej związany z napływem 
kibiców i gości w okresie trwania UEFA EURO 2012, zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych na infrastrukturę sportową, turystyczną i transportową oraz 
krótkookresowy wzrost popytu związany z wydatkami na organizacyjną stronę 
przedsięwzięcia, finansowanymi z budżetu operacyjnego UEFA. Efektami po-
średnimi organizacji UEFA EURO 2012 miały być: zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej kraju i związany z tym długookresowy wzrost liczby turystów 
i konsumpcji turystycznej („efekt barceloński”), wzrost produktywności gospo-
darki, będący wynikiem ilościowej i jakościowej poprawy stanu infrastruktury 
transportowej, zwiększenie prywatnych inwestycji krajowych oraz wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej kraju, prowadzący do zwiększonego napływu bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych i dodatkowego wzrostu potencjału gospo-
darczego. W celu oszacowania efektów mistrzostw z perspektywy ex ante za-
stosowano dynamiczny model równowagi ogólnej CGE, wykorzystano również 
doświadczenia poprzednich organizatorów UEFA EURO (benchmarking)30. 
Pierwsze dane ex post przygotował w październiku 2012r. ten sam zespół nau-
kowców (tab.3)31. 

Tabela 3. Efekty UEFA EURO 2012 w ujęciu ex ante i wstępnych szacunków ex post 
Table 3. Impact of UEFA EURO 2012 using ex ante and initial ex post evaluation 

Rodzaj wskaźnika 2010 ex ante 2012 ex post 

poniesione nakłady inwestycyjne i organizacyjne 87,5 mld zł 78 mld zł 
liczba odwiedzających z zagranicy w celu udziału 

w UEFA EURO 2012 
820,8 tys. 677tys. 

dzienne wydatki turysty 447zł 1541zł 

                                                 
30 por. Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EU-

RO 2012 na gospodarkę Polski przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, 
PL.2012 Sp. z o.o., red. J.Borkowski, Warszawa, czerwiec 2010. 

31 por. Aktualizacja Raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Noż-
nej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i 
Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., red. J.Borkowski, Warszawa, październik 2012. 
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dzienne wydatki rodziny UEFA 1342zł 3082zł 
dzienne wydatki odwiedzających jednodniowych 559zł 354zł 

przeciętna długość pobytu turystów bd 4,6 dnia 
liczba udzielonych noclegów w hotelach w czasie 

UEFA EURO 2012 (w mln) 
1,3 mln 1,2 mln 

przychód z turystyki zagranicznej netto w czerwcu 
2012 w cenach bieżących 

844,9 mln zł 1.121mln zł 

całkowity przyrost zatrudnienia (etaty) w latach 
2012-2020 w związku z organizacją UEFA EURO 

2012 

 
106,3tys 

 
66tys 

wpływy podatkowe za 2012 rok będące efektem 
organizacji UEFA EURO 2012 

5,9 mld bd 

wielkość tzw. wyparcia 2,8% 12,3% 
wzrost PKB w latach 2012-2020 2,1% 1,3% 

wartość skumulowanego wzrostu PKB w latach 
2012-2020 

27,9mld 21,3mld 

wzrost atrakcyjności turystycznej Polski (ranking 
marek narodowych Anholt-GfK Roper) 

awans o 3 
miejsca 

awans o 4 
miejsca 

roczny wzrost liczby turystów zagranicznych 
w latach 2012-2020 

489tys. osób 766tys.osób 

wzrost przychodów z turystyki zagranicznej w latach 
2012-2020 

5 mld zł 8,1 mld zł 

Źródło: Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra 
Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., red. J.Borkowski, Warszawa, czerwiec 2010 oraz Aktuali-
zacja Raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra 
Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., red. J.Borkowski, Warszawa, październik 2012 

Podsumowanie 
Conclusion 

Przeprowadzenie analizy skutków organizacji mega eventu sportowego jest 
niezwykle użytecznym narzędziem dla prowadzenia właściwej polityki spo-
łeczno-gospodarczej. Warto jednakże podkreślić, że wykorzystywane metody 
i narzędzia wciąż jeszcze nie pozwalają na precyzyjne określenie kosztów orga-
nizacji eventu (co jest niezwykle istotne na etapie podejmowania decyzji 
o pozyskanie jego organizacji), w tym nie tylko finansowych, ale przede 
wszystkim społecznych. Stosowane dotychczas metody ewaluacji obarczone są 
mniejszymi lub większymi, często trudnymi do uniknięcia błędami, wynikają-
cymi m.in. z zastosowania różnych koncepcji samego mnożnika, nieprecyzyj-
nego ustalenia wielkości „nowego pieniądza”, niedoskonałości technik 
i narzędzi badawczych oraz braku doświadczenia w ich stosowaniu, nie-
uwzględniania wszystkich kosztów (w tym szczególnie społecznych) czy 
wreszcie z subiektywizmu naukowców, analizujących i interpretujących wyniki 
badań. Polskie miasta z pewnością będą starały się o pozyskiwanie kolejnych 
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imprez. Ich władze powinny być wyposażone w wiedzę, czy więcej korzyści 
społeczno-gospodarczych przyniesie miastu organizacja eventu sportowego czy 
usprawnienie systemu komunikacyjnego w mieście. Dlatego też konieczne jest 
prowadzenie dalszych badań naukowych w tym zakresie i doskonalenie metod 
ewaluacji ekonomicznych i pozaekonomicznych skutków przedsięwzięć spor-
towych czy kulturalnych. 
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Wpływ mega eventów sportowych na lokalną społeczność i gospodarkę 

Streszczenie 

Celem artykułu jest ukazanie wpływu mega-eventów sportowych na społeczność 
i gospodarkę obszaru goszczącego oraz dokonanie przeglądu metod stosowanych dla oszacowa-
nia tego wpływu. Na podstawie międzynarodowej literatury oraz raportów organizatorów wyda-
rzeń, stwierdzono, że efekty ekonomiczne eventów sportowych, oszacowane metodą ex ante są 
często zawyżone. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać z jednej strony w niedoskonałości 
metody ex ante, a z drugiej w chęci pozyskania przychylności mieszkańców dla organizacji im-
prezy. Rosnące zainteresowanie polskich miast pozyskiwaniem międzynarodowych mega-
eventów sprawia, że konieczne są dalsze badania służące udoskonaleniu metod ewaluacyjnych, 
dających racjonalne podstawy do podjęcia decyzji o goszczeniu imprezy. 

The impact of sporting mega-events on economy and society of hosting 
country 

Summary 

The paper provides an overview of the economic and social impact of sports mega-events on 
host territory and describes the methods used to estimate the above-mentioned influence. The 
author notes, on example of international literature and events organizers reports, that ex ante 
estimates of the economic impact of large sporting events tend to exaggerate their net economic 
benefits. The author states that the growing interest of Polish cities in mega event organization 
requires further research in order to improve the evaluation methods and to give the authorities a 
valid reason to candidate. 



 

137 

JOANNA KOSMACZEWSKA 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

Internet jako narzędzie konkurowania 
i współdziałania - przykład gospodarstw 
agroturystycznych 

The Internet as a tool for competing and cooperation 
– the case of agritourism farms 

Wstęp 
Introduction 

Przemiany spowodowane rozwojem technik informacyjno-
komunikacyjnych, choć nasilone w miastach, są także widoczne na obszarach 
wiejskich. Z roku na rok rośnie rola wiedzy, a zwłaszcza chęci jej zdobywania 
przez całe życie i umiejętności jej wykorzystywania w innowacyjny i twórczy 
sposób, który buduje przewagę konkurencyjną. Wszystko to sprawia, że gospo-
darka oparta na wiedzy staje się istotną siłą napędową rozwoju. Jej podstawą 
jest społeczeństwo informacyjne, przez które należy rozumieć „taki system 
społeczny, ukształtowany w procesie modernizacji, w którym rozwój systemów 
informacyjnych i wykorzystanie zasobów wiedzy determinuje społeczną struk-
turę zatrudnienia, wzrost zamożności społeczeństwa oraz stanowi podstawę 
orientacji cywilizacyjnej”1. Oznacza to, oczywiście szereg zmian dostrzegal-
nych w większości obszarów gospodarowania, a tym bardziej w sektorze usług, 
w tym usług turystycznych, ale także agroturystycznych. Zastosowanie nowych 
technologii w przekazie informacji kreuje często nową wirtualną przestrzeń, 
w której przedsiębiorstwo powinno umieć nie tylko zaistnieć, ale także konku-
rować. Otwiera także możliwości do współpracy np. w ramach wspólnego pre-
zentowania ofert w ramach jednego portalu. Natomiast dla konsumentów jest 
przede wszystkim źródłem informacji o potencjalnej destynacji turystycznej 

                                                 
1 P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Edukacyjne determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ZN 

WWSI, Warszawa, 2010, s. 137-161. 
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oraz opinii na temat zakresu i jakości oferowanych usług2, a także relacji ceny 
do jakości konkretnej oferty. 

Dlatego celem niniejszych rozważań jest analiza wykorzystania Internetu ja-
ko narzędzia służącego do konkurowania oraz współdziałania gospodarstw 
agroturystycznych. Przy czym analizę konkurencyjności stron www gospo-
darstw agroturystycznych oparto o przegląd literatury i dostępne wtórne dane, a 
analizę współdziałania o dane pierwotne, pozyskane w wyniku realizacji badań 
z wykorzystaniem techniki e-mail Mystery Shopper. Badanie było realizowane 
w 65 stowarzyszeniach agroturystycznych. Jego celem była analiza współdzia-
łania gospodarstw agroturystycznych rozumiana w tym przypadku jako efek-
tywne zarządzanie informacją – zapytaniem ofertowym. Treść zapytania została 
przygotowana w ten sposób, by przekraczała techniczne możliwości wykonania 
usługi przez jedno gospodarstwo, co miało zachęcić kwaterodawców do współ-
pracy oraz pozwolić zidentyfikować schematy współdziałania wśród członków 
stowarzyszeń agroturystycznych3. 

Dostępność Internetu na obszarach wiejskich 
The accessibility of the Internet in rural areas 

W dobie globalizacji i szybkiego postępu technologicznego od dostępu do 
informacji w coraz większym stopniu zależy dobrobyt jednostek, grup społecz-
nych czy całych społeczeństw. Osoby pozbawione tego dostępu stają się wyklu-
czone cywilizacyjnie4. 

Jednym z nośników informacji może być Internet. Jego dostępność jest dość 
silnie zdeterminowana w Polsce miejscem zamieszkania, ze szczególnym 
uwzględnieniem podziału na miasto i wieś. Jednak na przestrzeni ostatnich pię-
ciu lat odsetek gospodarstw domowych na wsi, które zadeklarowały posiadanie 
Internetu w domu wzrósł z 36% do 66%, co pozwoliło znacznie zmniejszyć 
różnicę, w tym aspekcie między miastem w wsią.  

                                                 
2 A. Kwaśniewski, M. Kramarz, P. Zalewski, J. Nagadowska, Produkty i usługi turystyczne w Internecie, 

Raport Google,http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.pl/pl/pl-
/intl/pl/adwords/resources/turystyka_2008.pdf. 

3 Badania były realizowane w 2011 roku we wszystkich stowarzyszeniach agroturystycznych, które w ro-
ku tym były członkami PFTW GG. Część wyników badań została zaprezentowana także w artykule: J. Ko-
smaczewska Wykorzystanie techniki e-mail Mystery Shopping w ocenie zarządzania jakością informacji 
turystycznej na przykładzie stowarzyszeń agroturystycznych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przed-
siębiorstwo. Samorząd. Współpraca (red.) Rapacz A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu nr 157, Wrocław 2011, s. 261-270. 

4 M. Janoś-Kresło.: Polskie gospodarstwa domowe w drodze do społeczeństwa informacyjnego, Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 111, SGH Warszawa 2011, s. 123-134. 
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Rysunek 1 Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych (%) 
Figure 1. Internet access in households 

 
Źródło: Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Ośrodek Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa In-

formacyjnego GUS, Warszawa 2012 

Ponadto korzystanie z Internetu jest zależne od wieku, płci, wykształcenia 
oraz statusu społeczno-zawodowego potencjalnych użytkowników5. Wyniki 
badań prezentowane przez Fundację Wspomagania Wsi wskazują, że cechami, 
które wśród mieszkańców obszarów wiejskich obniżają prawdopodobieństwo 
korzystania z Internetu są:  

• wiek powyżej 45 lat,  
• niski poziom wykształcenia, 
• prowadzenie gospodarstwa rolnego jako główne źródło utrzymania, 
• bierność zawodowa6. 
Niestety mając na uwadze, że działalność agroturystyczna powinna być 

ubocznym zajęciem zarobkowym, a usługi realizowane na rzecz turystów po-
winny być świadczone w czynnym gospodarstwie rolnym (ewentualnie porol-
nym) należy przyjąć, że w grupie tej znajdują się także właściciele gospodarstw 
agroturystycznych. Brak dostępności Internetu oraz umiejętności jego wykorzy-
stania można w takiej sytuacji potraktować nie tylko jako utracone korzyści, 
lecz wręcz swoiste wykluczenie cywilizacyjne. Oczywiście ofertę gospodarstwa 
agroturystycznego można w takim przypadku skierować do wąskiego grona 
odbiorców, dla których brak nowoczesnych technologii komunikacyjnych bę-
dzie niezaprzeczalnym atutem. Należy jednak założyć, że taki wybór grupy 
docelowej powinien być wyborem świadomie podjętym przez właściciela go-
spodarstwa, a nie wynikać jedynie z deficytów np. wykształcenia, czy środków 
finansowych.  

                                                 
5 M. Troszyński, J. Bieliński.: Internet na wsi 2009. Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich 

w Polsce. Stan na rok 2009, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2010, s. 1-50. 
6 M. Troszyński, J. Bieliński.: Internet na wsi…, op. cit. s. 34. 
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Rysunek 2 Powody braku dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych 
Figure 2 Reasons for households not having Internet access 

 

Źródło: M. Troszyński, J. Bieliński, Internet na wsi 2009. Wykorzystanie Internetu na terenach 
wiejskich w Polsce. Stan na rok 2009, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2010, s. 39 

Tymczasem jedną z podstawowych przyczyn braku dostępu do Internetu, 
obok możliwości technicznych wynikających z infrastruktury łączy teleinforma-
tycznych są koszty związane z posiadaniem odpowiedniego sprzętu oraz opła-
tami za połączenie z Internetem, a także brakiem odpowiednich umiejętności 
jego wykorzystania. Czynniki te należałoby uznać za istotne bariery rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich. 

Konkurencyjności stron www gospodarstw agroturystycznych 
The competitiveness of agritourism farms webpages 

Konkurencyjność w szerokim rozumieniu tego słowa może oznaczać zdol-
ność działania w warunkach rywalizacji7. W odniesieniu do działalności agrotu-
rystycznej powinno to oznaczać zdolność do rozwoju gospodarstwa agrotury-
stycznego, osiągania korzyści i budowania przewagi rynkowej. Wspomniana 
przewaga rynkowa powinna dotyczyć umiejętności „wyprzedzenia” konkuren-
tów ofertą, kanałami jej zbytu oraz kreowaniem zainteresowania ze strony 
klientów w efekcie upowszechniania informacji. 

W tym kontekście Internet należy traktować jako narzędzie umożliwiające 
budowanie przewagi konkurencyjnej. Bowiem może on służyć, nie tylko do 
zaprezentowania oferty gospodarstwa agroturystycznego w atrakcyjny sposób, 
ale także jako kanał bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży usług, a także dzię-

                                                 
7 H. Godlewska, M. Typa, Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wy-

dawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002. 
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ki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi takich jak: blog, facebook, skype 
stanowić „propagandową tubę informacyjną ” służącą kreowaniu wizerunku8. 

Analizie poddano 75 stron www gospodarstw agroturystycznych9 działają-
cych na terenie województwa wielkopolskiego, co stanowiło 21% wszystkich 
gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących w tym województwie. Dane 
o gospodarstwach pozyskano z WODR i zweryfikowano wykorzystując wyszu-
kiwarkę Google. Analizie zostały poddane wyłącznie tzw. strony domowe go-
spodarstw agroturystycznych, co oznacza, że nie oceniano tzw. wizytówek 
umieszczonych na portalach zbiorczych lub stronach poszczególnych gmin.  

Przytoczone badania wykazały, że jedynie 83% analizowanych stron www 
zawierało zdjęcia dostępnych dla gości pokoi, a tylko 59% pozwalało uzyskać 
informację na temat cen za usługi oferowane w gospodarstwie agroturystycz-
nym. Słabe było także lingwistyczne przygotowanie witryn, bowiem tylko 26% 
odwiedzonych stron www posiadało tłumaczenie na język obcy10.  

Zbliżone wyniki uzyskał także K. Król analizując 300 stron www gospo-
darstw agroturystycznych działających w woj. małopolskim, podkarpackim oraz 
warmińsko-mazurskim. Strony www gospodarstw działających w tych woje-
wództwach częściej zawierały zdjęcia pokoi (94,3%) oraz cenę (63,3%), ale 
w województwie małopolskim i podkarpackim były zdecydowanie gorzej przy-
gotowane pod kątem wielojęzyczności. Bowiem w województwach tych jedy-
nie 9% (małopolskie) i 16% (podkarpackie) stanowiły witryny dostępne także 
w obcej wersji językowej11. 

Wśród analizowanych stron www gospodarstw agroturystycznych działają-
cych w województwie wielkopolskim znalazły się także takie, których właści-
ciele starali się wykorzystywać je jako narzędzie budowania przewagi konku-
rencyjnej poprzez: 

• ciekawe prezentowanie oferty gospodarstwa np. w postaci filmu rekla-
mowego (4 gospodarstwa),  

• kanału zbytu z wykorzystaniem zamieszczonego na stronie formularza 
rezerwacyjnego (3 gospodarstwa), 

• kreowanie wizerunku przy pomocy bloga i newslettera (3 gospodar-
stwa)12. 

Należy wspomnieć, że gospodarstwa agroturystyczne dość często ze wzglę-
du na koszty i umiejętności właścicieli nie utrzymują własnych stron www, a 
jedynie zamieszczają ofertę o swoich usługach na stronach administrowanych 

                                                 
8 J. Kosmaczewska, Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce, 

Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (4) 2010, s. 225-232. 
9 Badania realizowano w czerwcu 2010 roku. 
10 J. Kosmaczewska, Witryna internetowa…,op.cit., s. 229. 
11K. Król, Techniczno-merytoryczny stan internetowych witryn gospodarstw agroturystycznych, dostępne 

http://www.homeproject.pl/publikacje/techniczny_stan.pdf 
12 J. Kosmaczewska, Witryna internetowa…, op. cit. s., 230. 
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przez jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub prywatne portale. 
Jak wskazały badania prowadzone przez A. Sammel wśród kwaterodawców 
działających w województwie zachodniopomorskim 31% gospodarstw korzysta 
z takiej formy promocji swoich usług13.  

Mając na uwadze przytoczone wyniki badań można przyjąć, że mniej więcej 
połowa gospodarstw agroturystycznych w żadnej formie nie wykorzystuje In-
ternetu do wspomagania funkcjonowania swojej działalności. Właściciele go-
spodarstw agroturystycznych wykorzystują w większości witryny internetowe 
do przekazania w bardzo prostej formie podstawowych informacji o swoim 
gospodarstwie. W sporadycznych przypadkach strony www gospodarstw agro-
turystycznych stanowią narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. 

Internet a współdziałanie właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
Internet and the cooperation between agritourism farms owners 

Z uwagi na fakt, że działalność agroturystyczna realizowana w swojej „czy-
stej” formie powinna być zajęciem dodatkowym zasilającym budżet gospodar-
stwa rolnego zazwyczaj nie przybiera ona dużych rozmiarów. Coraz większa 
jednak świadomość turystów sprawia, że nawet przy niewielkiej skali działalno-
ści od gospodarstwa agroturystycznego oczekuje się świadczenia szerokiego 
wachlarza usług, w tym usług rekreacyjnych. W teorii powinno to bowiem pro-
wadzić do współpracy miedzy kwaterodawcami, która niestety w praktyce jest 
często ograniczana zawiłościami przepisów podatkowych. Jednak współdziała-
nie w jakiejkolwiek formie wydaje się niezbędne, gdy pod uwagę weźmiemy 
zadowolenie potencjalnego turysty wynikające ze skorzystania z kompletnego, 
profesjonalnie zaprojektowanego i oferowanego produktu agroturystycznego. 

Dlatego też celem przeprowadzonych badań była ocena współdziałania go-
spodarstw agroturystycznych zrzeszonych w 65 lokalnych stowarzyszeniach. 
Badanie przeprowadzono wykorzystując technikę e-mail Mystery Shopping. 
Polegało ono na wysłaniu prywatnego maila z zapytaniem o kalkulację pobytu 
22 dzieci i 2 opiekunów w określonym terminie, wraz z takimi usługami towa-
rzyszącymi jak: pokaz wypieku chleba, wyrobu sera lub masła. Osoba wysyła-
jąca wiadomość dla zwiększenia wiarygodności zapytania rezerwacyjnego po-
dała swoje imię, nazwisko, adres pocztowy i adres mailowy, przedstawiając się 
jednocześnie jako przewodnicząca Rady Rodziców klasy 2C Szkoły Podstawo-
wej nr 4. Zapytanie rezerwacyjne celowo dotyczyło grupy, by nie wzbudzać 
podejrzeń, że klient sam mógł dokonać wyboru gospodarstwa agroturystyczne-
go oraz wykazać realne możliwości współpracy między członkami stowarzy-

                                                 
13 A. Sammel A, Znaczenie Internetu w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w województwie za-

chodniopomorskim [w:] Panasiuk A., Potencjał turystyczny, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2010, s. 563-570 
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szenia 14. Poprzez współpracę, w tym konkretnym badaniu rozumie się efektyw-
ne zarządzanie informacją – zapytaniem ofertowym, co powinno skutkować: 

• przekazaniem zapytania ofertowego do wszystkich członków stowarzy-
szenia, 

• zebrania deklaracji od członków o realnych możliwościach wykonania 
usługi, 

• stworzenie pakietu i jego wycena, 
• kompletna odpowiedz zwrotna skierowana do klienta. 
Tymczasem przeprowadzone badania wykazały, że na wysłane zapytanie re-

zerwacyjne żadnej odpowiedzi nie udzieliło 45 stowarzyszeń, co stanowi aż 
69% badanych. 

Na bazie otrzymanych odpowiedzi zwrotnych ustalono 3 schematy współ-
działania związane z zarządzaniem zapytaniem ofertowym. 

Współdziałanie gospodarstw agroturystycznych oparte na dominacji lidera 
zdiagnozowano w sytuacji, gdy e-mail z zapytaniem ofertowym skierowany do 
lokalnego stowarzyszenia był przekazywany poszczególnym gospodarstwom 
agroturystycznym. Tajemniczy klient uzyskiwał w badaniu odpowiedz bezpo-
średnio od gospodarstwa agroturystycznego, które chciało realizować usługę. 
Władze stowarzyszenia nie nadzorowały w żaden sposób jakości odpowiedzi 
udzielonej klientowi, ale niewątpliwą korzyścią takiego rozwiązania jest szyb-
kość udzielenia odpowiedzi zwrotnej. Do wad należy zaliczyć fakt, że brak 
koordynacji ze strony stowarzyszenia może zaowocować tym, że nikt 
z gospodarstw agroturystycznych nie odpowie na zapytanie ofertowe lub będzie 
to najsprawniej robił lokalny leader, minimalizując tym samym szanse pozosta-
łych członków na realizację zamówienia. 

Rysunek 3. Schemat współdziałania gospodarstw agroturystycznych – dominacja lidera 
Figure 3. The scheme of agritourism farms owners cooperation – the dominance of the leader 

 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
14 Pozostałą część uzyskanych wyników zaprezentowano w artykule J. Kosmaczewska, Wykorzystanie 

techniki e-mail Mystery Shopping …, Op. cit., s. s. 261-270 
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Taki schemat zarządzania informacją można usprawnić, wprowadzając zwy-
czaj wysyłania odpowiedzi zwrotnej także do wiadomości członków stowarzy-
szenia lub tworząc bazę danych będącą w dyspozycji prezesa, która zawierać 
będzie informacje o potencjale usługowym poszczególnych gospodarstw 

Współdziałanie gospodarstw agroturystycznych oparte na dominacji prezesa 
stowarzyszenia ma miejsce wtedy, gdy jego członkowie nie ustalili procedury 
postępowania z zapytaniem rezerwacyjnym lub w sytuacji, gdy adres e-mail 
stowarzyszenia jest tożsamy z prywatnym adresem e-mail prezesa stowarzysze-
nia. Oczywiście jest to sytuacja niekorzystna dla członków stowarzyszenia 
i można założyć, że możliwa do zaakceptowania jedynie w sytuacji, gdy więk-
szość zrzeszonych gospodarstw agroturystycznych nie ma stałego dostępu do 
Internetu. W przeprowadzonym badaniu tajemniczy klient otrzymywał odpo-
wiedz zwrotną tylko od prezesa stowarzyszenia, który zachęcał do skorzystania 
z usług własnego gospodarstwa agroturystycznego. Można sądzić, że w dłuższej 
perspektywie czasu taki schemat współdziałania, albo raczej jego brak prowadzi 
do zaniechania współpracy także w innych obszarach działalności agrotury-
stycznej. 

Rysunek 4. Schemat współdziałania gospodarstw agroturystycznych – dominacja prezesa stowa-
rzyszenia 
Figure 4. The scheme of agritourism farms owners cooperation – the dominance of the chairman 
of an association 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Podczas realizacji badań zidentyfikowano także taki schemat współdziałania 
gospodarstw agroturystycznych, który uznano za wzorcowy. Zapytanie oferto-
we wysłane na adres e-mail stowarzyszenia dotarło do zrzeszonych gospo-
darstw agroturystycznych. Następnie przesłały one do stowarzyszenia informa-
cję o możliwościach realizacji poszczególnych elementów usługi wraz z ich 
wyceną. W efekcie tajemniczy klient uzyskał kompletną odpowiedz zwrotną od 
stowarzyszenia, która zawierała wycenę usług oraz wykaz gospodarstw, które 
będą brały udział w jej realizacji. Takie współdziałanie uznano za wzorcowe, 
pod warunkiem, że wśród członków stowarzyszenia określi się jasno czas ocze-
kiwania na przesłanie informacji o potencjale usługowym w terminie objętym 
zapytaniem ofertowym. 

Rysunek 5. Wzorcowy schemat współdziałania gospodarstw agroturystycznych 
Figure 5. The framework model of agritourism farms owners cooperation 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zakończenie 
The ending 

Poczynione rozważania oraz zaprezentowane wyniki badań nasuwają wnio-
sek, że gospodarstwa agroturystycznie w niewielkim stopniu wykorzystują In-
ternet jako narzędzie konkurowania i współdziałania. 

Mając na uwadze jakość i zakres informacji udostępnianych przez gospodar-
stwa agroturystyczne za pomocą ich własnych witryn internetowych należy 
uznać, że traktują one Internet nie jako narzędzie tworzenia przewagi konkuren-
cyjnej, lecz udostępniania podstawowych informacji o swojej działalności. Nie-
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stety nie lepiej należy ocenić także współdziałanie gospodarstw agroturystycz-
nych zrzeszonych w lokalnych stowarzyszeniach, gdyż 69% z nich nie udzieliło 
żadnej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. By móc uznać, że Internet stanowi 
narzędzie współdziałania dla gospodarstw agroturystycznych konieczne jest 
wdrożenie procedury zarządzania informacjami jakie docierają do stowarzysze-
nia, w tym zapytaniami ofertowymi. 
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Internet jako narzędzie konkurowania i współdziałania -przykład 
gospodarstw agroturystycznych 

Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza wykorzystania Internetu jako narzędzia służącego do konkurowa-
nia oraz współdziałania gospodarstw agroturystycznych. Konkurowanie analizowano porównując 
strony www gospodarstw, a współdziałanie oceniając sprawność udzielenia odpowiedzi na zapy-
tanie rezerwacyjne skierowane do lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych. W rezultacie okre-
ślono 3 schematy współdziałania gospodarstw agroturystycznych oraz stwierdzono, że gospodar-
stwa agroturystycznie w niewielkim stopniu wykorzystują Internet jako narzędzie konkurowania 
i współdziałania. 

The Internet as a tool for competing and cooperation– the case of 
agritourism farms 

Summary 

The purpose of this article is an analysis the Internet as a tool for competing and cooperation 
of agritourism farms. The competition was analaysis to compare the Internet webpages of 
agritourism farms and the cooperation was analysis to compare the time, which had been neces-
sary to prepare the complete respond by the members of the agritourism association. At the results 
identified three patterns of agritourism farms cooperation. Moreover on the basis of the results of 
the study it was concluded that too few of the farms view Internet as a tool for creating the com-
petitive advantage and cooperation. 
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Greenwashing jako czynnik ograniczający rozwój 
turystyki przyjaznej środowisku 

Greenwashing as a factor limiting the development of envi-
ronmentally friendly tourism 

Wstęp 
Introduction 

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) propaguje ideę zrównoważone-
go rozwoju turystyki, którego interesariuszami powinni być między innymi: 
przedsiębiorcy turystyczni, społeczności lokalne, obrońcy środowiska przyrod-
niczego, władze państwowe i lokalne oraz turyści1. Globalne wdrażanie idei 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, regulacje prawne oraz 
wzrost poziomu świadomości ekologicznej konsumentów wywierają silny na-
cisk na przedsiębiorców. Jest on ukierunkowany na odpowiedzialne korzystanie 
z zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego, stanowiących fundament 
rozwoju gospodarki turystycznej. Aby sprostać oczekiwaniom interesariuszy 
i zbudować pozytywny wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorstwa tury-
stycznego, wdrażane są strategie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
oraz społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu (CSER). Są one 
w szczególny sposób wspierane przez UNWTO i stanowią temat dnia CSR 
podczas międzynarodowej giełdy turystycznej ITB w Berlinie2. Czynnikiem 
obniżającym wiarygodność koncepcji turystyki zrównoważonej oraz strategii 
odpowiedzialności biznesu jest greenwashing, określany potocznie jako „zielo-
ne kłamstwo”, lub „eko kłamstwo”. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie 
wybranych aspektów greenwashingu w świetle literatury. 

                                                 
1 http://sdt.unwto.org; dostęp 18.04.2013. 
2 http://www.itb-kongress.de; dostęp 18.04.2013. 
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Istota greenwashingu 
The nature of greenwashing 

Greenwashing jest celowym działaniem polegającym na wprowadzaniu kon-
sumenta w błąd odnośnie praktyk firmy w zakresie ochrony środowiska (gre-
enwashing na poziomie firmy), lub korzyści środowiskowych wynikających 
z zakupu produktu bądź usługi (greenwashing na poziomie produktu lub usłu-
gi)3. Twórcą pojęcia greenwashing jest amerykański biolog Jay Westerveld, 
który w 1986 roku opublikował esej krytykujący hotele, które z rzekomej troski 
o środowisko zachęcały gości do rzadszego wymieniania ręczników odnosząc 
przy tym jednostronną korzyść z oszczędzania na praniu. 

Delmas i Burbano4 opracowali typologię firm bazującą na wydajności śro-
dowiskowej i sposobie komunikowania o wydajności środowiskowej (Rys. 1.). 
Pod względem wydajności środowiskowej wyodrębniono firmy zielone 
i brązowe. Ze względu na sposób komunikowania wyróżniono firmy ciche 
i głośne. Głośne firmy pozytywnie komunikują o swoich osiągnięciach środo-
wiskowych poprzez kampanie marketingowe i public relations. Firmy ciche nie 
wysyłają żadnych komunikatów. Jest to strategia korzystna dla cichych brązo-
wych firm, które z oczywistych względów wolą pozostać w ukryciu. Brązowa 
firma uprawiająca greenwashing ma złą wydajność środowiskową 
i jednocześnie wbrew faktom wysyła pozytywny komunikat o dobrej wydajno-
ści środowiskowej. Zmiana sposobu traktowania środowiska może spowodować 
jej przekształcenie w głośną zieloną firmę i vice versa. 

Marketingowa firma badawcza TerraChoice opublikowała listę siedmiu 
głównych przewinień greenwashingu (Tab. 1.). Analiza kilku tysięcy „zielo-
nych produktów” oferowanych konsumentom w Kanadzie i USA przeprowa-
dzona w 2010 roku wykazała, że 95% z nich było obciążonych co najmniej 
jednym z tych przewinień. Do najczęściej spotykanych należały: brak dowodów 
(70,1%), brak precyzji (58,0%) oraz zmyślone etykiety (30,9%)5, 6. 

Nową odmianą greenwashingu jest odwrócony greenwashing. Polega on na 
rozpowszechnianiu fałszywych, lub kłamliwych stwierdzeń o negatywnym 
wpływie produktów i usług konkurentów na środowisko przy jednoczesnym 
promowaniu pozytywnych cech własnych produktów i usług7. 

                                                 
3 Delmas M. A., Burbano V.C. The drivers of greenwashing. California Management Reviev 2011, 54, 

64-87. 
4 Tamże 
5 Mulch B. The seventh sin. Alternative Journal 2009, 35, 40. 
6 TerraChoice Greenwashing Report 2010, http://sinsofgreenwashing.org; dostęp 18.04.2013. 
7 Lane E. L. Green marketing goes negative: The advent of reverse greenwashing. Intellectual Property & 

Technology Law Journal 2013, 25, 20-26. 
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Rysunek 1. Typologia firm bazująca na wydajności środowiskowej i sposobie komunikowania 
o wydajności środowiskowej. 
Figure 1. A typology of firms based on environmental performance and communication. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Delmas M. A., Burbano V. C. The drivers of green-
washing. California Management Reviev 2011, 54, 64-87. 

Podłożem greenwashingu są również zachowania konsumenckie. Popyt 
ukierunkowany na proekologiczne towary i usługi ma charakter trwały, nawet 
podczas kryzysu gospodarczego. Konsumenci podążający za zielonym trendem, 
zamiast racjonalizować wydatki, nadal płacą więcej za dobra opatrzone zieloną 
etykietą. Poświęcają oni znacznie więcej czasu, pieniędzy, wysiłku i innych 
zasobów dla pozyskania dóbr i usług oraz wspierania organizacji postrzeganych 
jako przyjazne środowisku. Zachowanie takie można wytłumaczyć na gruncie 
teorii altruizmu konkurencyjnego. Konsumenci, jako istoty społeczne, podejmu-
ją działania wymagające pewnego poświęcenia. Ich motywem nie jest czysty 
altruizm, lecz przyszłe korzyści, takie jak: szacunek, podziw a nawet zazdrość 
otoczenia. Są oni zatem łatwym celem nieuczciwych praktyk marketingowych8. 
Konsumenci dostrzegając ten proceder zaczynają traktować ekologiczne dekla-
racje jako cyniczne mydlenie oczu w celu zatarcia różnic w postrzeganiu praw-
dziwie zielonych i fałszywie zielonych produktów i usług. Greenwashing jest 
zatem niebezpiecznym trendem, który szkodzi czystości rynku. Branża tury-
styczna i organy regulacyjne powinny w trosce o interes uczciwych firm 

                                                 
8 Mitchell L. D. Ramey W. D. Look how green I am! An individual-level explanation for greenwashing. 

Journal of Applied Business and Economics, 2011, 12, 40-45. 
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i konsumentów podjąć stanowcze działania prewencyjne i kontrolne w ramach 
obowiązującego prawa9. 

Tabela 1. Siedem przewinień greenwashingu 
Table 1. The seven sins of greenwashing  

Lp. Przewinienie Opis 

1 
Ukryte koszty 
środowiskowe 

Sugerowanie na podstawie wybranych cech, że produkt lub usługa 
jest nieszkodliwa dla środowiska, a ukrywanie aspektów negatyw-
nych. Np. podkreślanie, że papier biurowy jest wytwarzany z drewna 
certyfikowanego przez FSC i przemilczanie faktu, że w procesie 
produkcji papieru używana jest duża ilość wody i toksycznych 
związków chemicznych oraz emitowane są gazy cieplarniane 
i niebezpieczne ścieki 

2 
Brak 

dowodów 

Składanie deklaracji o ekologiczności produktu lub usługi nie popar-
tej jawną i wyczerpującą dokumentacją lub certyfikatem wystawio-
nym przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą  

3 
Brak 

precyzji 

Opisy produktów lub usług są intencjonalnie nieszczegółowe lub 
niesprecyzowane i mogą być źle zrozumiane przez konsumenta. 
Przykładem jest określenie „wytworzony z naturalnych surowców” 
(arsen, uran, rtęć czy formaldehyd też występują w naturze, ale są 
trujące). 

4 
Brak 

związku 

Odwoływanie się do czegoś, co nie ma racji bytu (np. twierdzenie że 
coś „nie zawiera CFC” – czyli freonów, których użycie zostało po-
wszechnie zakazane) 

5 
Mniejsze 

zło 

Twierdzenie, które może być prawdziwe dla niektórych produktów 
lub usług w kategorii, ale jego celem jest odwrócenie uwagi konsu-
menta od większej szkodliwości dla środowiska całej kategorii (tury-
styczne rejsy turbinową łodzią motorową napędzaną paliwem odna-
wialnym są równie szkodliwe dla ekosystemów wodnych, jak rejsy 
łodzią korzystającą z paliw nieodnawialnych)  

6 Kłamstwo Składanie fałszywych deklaracji środowiskowych  

7 
Zmyślone 

ekoetykiety 

Tworzenie zmyślonych etykiet i certyfikatów środowiskowych wy-
stawionych przez nieistniejące jednostki certyfikujące, w odpowiedzi 
na rosnący popyt konsumentów na ekoznakowane produkty i usługi.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mulch B., The seventh sin. oraz 

http://sinsofgreenwashing.org; dostęp 18.04.2013. 

                                                 
9 Adams M., Nehme N. No new specific legislation required to deal with ‘greenwashing’. Keeping Good 

Companies, August 2011, 419-422. 
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Prawodawstwo, działania organizacji pozarządowych oraz postawy 
konsumentów jako czynniki ograniczające rozwój greenwashingu 
Legislation, NGO activities and attitudes of consumers as factors limit-
ing the development of greenwashing 

Opracowany został ekonomiczny model greenwashingu, w którym przedsię-
biorstwo strategicznie dostarcza informacji dotyczących wpływu na środowi-
sko a działacz na rzecz ochrony środowiska ma możliwość wykonania audytu 
informacji i ukarania firmy za selektywne ujawnianie pozytywnych i ukrywanie 
negatywnych aspektów jej profilu środowiskowego. Model zakłada, że wzrost 
presji działaczy środowiskowych zniechęca do praktykowania greenwashingu. 
Powoduje to jednak, że firmy o średniej wydajności środowiskowej w trosce 
o kształtowanie dobrego wizerunku w oczach opinii publicznej podejmują ry-
zyko ukrywania niekorzystnych faktów i w ten sposób zaczynają praktykować 
greenwashing10. 

Konsumenci mają dostęp do dwóch typów informacji o społecznej 
i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstwa: informacji kontrolowanej 
przez firmę oraz informacji niekontrolowanej. Źródłem informacji niekontrolo-
wanej jest przekaz z ust do ust, środki masowego przekazu oraz komunikaty 
organizacji pozarządowych. Konsumenci mogą ocenić dzięki dostępowi do 
niezależnej informacji wiarygodność komunikatów wysyłanych przez firmę. 
Odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumentów są rankingi społecznej 
i środowiskowej odpowiedzialności firm przygotowywane przez niezależne 
agencje konsultingowe, media oraz organizacje pozarządowe. Rankingi pełnią 
ważną rolę w kształtowaniu świadomości konsumentów i jednocześnie poprzez 
klasyczne mechanizmy marketingowe nagradzają firmy dbające o środowisko 
i karzą firmy uprawiające greenwashing11. 

Około 60% programów certyfikacyjnych jest zarządzanych przez prywatne 
agencje turystyczne i organizacje pozarządowe, pozostałe znajdują się w gestii 
instytucji państwowych. Poddanie się certyfikacji zakończonej uzyskaniem logo 
daje firmie przewagę konkurencyjną i ułatwia dostęp do sieci dystrybucji oraz 
do konsumentów poprzez odpowiednio zaprogramowane działania marketin-
gowe. Dodatkową korzyścią jest możliwość odróżnienia turystyki zrównoważo-
nej od greenwashingu. Duzi operatorzy turystyki, głównie sieci hoteli, najczę-
ściej przystępują do certyfikacji według standardów międzynarodowych ISO 
90001 dla akredytacji jakości usług oraz ISO 14001 dla akredytacji środowi-
skowej. Mniejsi operatorzy częściej wybierają standardy zarządzane przez or-

                                                 
10 Lyon T. P., Maxwell J. W. Greenwash: corporate environmental disclosure under threat of audit. 

Journal of Economics & Management Strategy 2011, 20, 3-41. 
11 Parguel B., Benoît-Moreau F., Larceneux F., How sustainability ratings might deter ‘greenwashing’: 

a closer look at ethical corporate communication. Journal of Business Ethics 2011, 102, 15-28. 
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ganizacje branżowe i pozarządowe12. Odpowiedzią firm praktykujących green-
washing na aktywność organów regulacyjnych i niezależnych organizacji oraz 
na wzrost świadomości ekologicznej konsumentów jest manipulowanie opinią 
publiczną i otwarte atakowanie obrońców środowiska przy zastosowaniu zaa-
wansowanych technik dezorientacji, konfrontacji i autokreacji13. 

Uprawianie greenwashingu, czyli składanie przez firmy fałszywych deklara-
cji środowiskowych typu II według międzynarodowego standardu ISO 
14021:1999 narusza interes konsumentów i podlega karze. Podstawą prawo-
dawstwa krajów członkowskich UE w zakresie reklamy wprowadzającej w błąd 
jest Dyrektywa Rady (84/450/EWG) z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zbli-
żenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd oraz uzupełniająca 
Dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 
1997 r. w sprawie reklamy porównawczej. Aby ograniczyć szerzenie się nie-
uczciwych deklaracji środowiskowych, Komisja Europejska wydała wytyczne 
dla ich tworzenia i oceny zgodnie z standardem ISO 14021:199914. 

Greenwashing jest prawnie ścigany w wielu krajach jako poważne zagroże-
nie interesów konsumentów oraz uczciwych przedsiębiorców15, 16, 17. W Polsce 
konsument korzystając z przepisów art. 12. ust. 1. Ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym18 może wystąpić do sądu z cywilnym rosz-
czeniem zaniechania tej praktyki, usunięcia jej skutków, złożenia jednokrotnego 
lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. 
Może również domagać się naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogól-
nych, w szczególności unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego 
zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych 
z nabyciem produktu. Art. 13. Ustawy przewiduje, że ciężar dowodu, iż dana 
praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd 
spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej prak-
tyki rynkowej. 

                                                 
12 Dodds R., Joppe M. CSR in the tourism industry? The status of and potential for certification, codes of 

conduct and guidelines. CSR Practice Foreign Investment Advisory Service Investment Climate Department 
2005, Washington D. C., 1-61. 

13 Laufer W. S. Social accountability and corporate greenwashing. Journal of Business Ethics 2003, 43, 
523-261. 

14 Palerm J. R. Guidelines for making and assesing environmental claims. European Comission, Direc-
torate-General Health & Consumer Protection 2000, ECA S. A., Barcelona, 1 – 29. 

15 Stærk Ekstrand S., Lilholt Nilsson K. Greenwashing? European Food & Feed Law Review 2011, (3), 
167-173. 

16 Feinstein N. Learning from past mistakes: future regulation to prevent greenwashing. Boston College 
Environmental Affairs Law Review 2013, 40, 229-257. 

17 Tebbey N. Greenwashing and other environmental scams. Keeping Good Companies, October 2011, 
554-557. 

18 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. nr 171, poz. 1206). 
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Greenwashing jako element reklamy wprowadzającej klienta w błąd jest 
czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 16. ust. 1. pkt 2. Ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji19. Na podstawie art. 18. ust. 1. Ustawy 
przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony poprzez czyn 
nieuczciwej konkurencji, może wystąpić przeciwko sprawcy na drodze cywil-
nej. Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na 
towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spo-
czywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany 
z wprowadzeniem w błąd. Obydwa akty prawne powinny być skutecznym na-
rzędziem utrudniającym praktykowanie greenwashingu w polskim sektorze 
turystycznym. 

Podsumowanie 
Conclusion 

Greenwashing niszczy zaufanie konsumentów do produktów turystycznych 
promowanych jako przyjazne środowisku. Jest również sprzeczny z zasadami 
uczciwej konkurencji i obraca się przeciwko przedsiębiorcom wdrażającym 
z czystych pobudek strategie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz 
społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu (CSER). Początki gre-
enwashingu wiązane są sektorem hotelarskim. Należy mieć nadzieję, że branża 
turystyczna będzie pierwszym działem gospodarki, który poprzez współdziała-
nie z organami kontroli i ochrony prawa, organizacjami pozarządowymi 
i konsumentami przywróci wiarygodność składanym deklaracjom środowisko-
wym. 
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Greenwashing jako czynnik ograniczający rozwój 
turystyki przyjaznej środowisku 

Streszczenie 

Greenwashing jest celowym działaniem polegającym na wprowadzaniu konsumenta w błąd 
odnośnie praktyk firmy w zakresie ochrony środowiska lub korzyści środowiskowych wynikają-
cych z zakupu produktu lub usługi. Jego podłożem jest silna konkurencja przedsiębiorstw stymu-
lowana rosnącym popytem ukierunkowanym na proekologiczne towary i usługi. Greenwashing 
niszczy zaufanie konsumentów do produktów turystycznych promowanych jako przyjazne śro-
dowisku. Jest również sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji. Walka z greenwashingiem jest 
możliwa na gruncie prawa międzynarodowego i lokalnego oraz poprzez działanie organizacji 
pozarządowych reprezentujących prawa konsumentów. 
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Greenwashing as a factor limiting the development of environmentally 
friendly tourism 

Summary 

Greenwashing is the act of misleading consumers regarding the environmental practices of a 
company or the environmental benefits of a product or service. It is based on strong competition 
between enterprises that is stimulated by the growing demand of consumers for eco-friendly 
goods and services. Greenwashing destroys consumer’s confidence in tourism products promoted 
as environmentally friendly. It is also contrary to the principles of fair competition. The fight 
against greenwashing is possible under international and local law and by the action of non-
governmental organizations representing consumer rights. 
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Funkcjonowanie i zagrożenia rezerwatu przyrody 
w warunkach miejskich na przykładzie 
„K ępy Bazarowej” w Toruniu 

The functioning and threats of nature reserve 
"K ępa Bazarowa" in Toruń in urban conditions 

Wprowadzenie 
Introduction 

Istotnymi czynnikami kształtującymi rozwój turystyki są walory turystyczne. 
Stanowią one specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz prze-
jawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turystów1. 
W wielu opracowaniach odrębnie rozpatruje się walory przyrodnicze 
i antropogeniczne2. Przyjmuje się, że od środowiska naturalnego (przyrodnicze-
go) w znacznym stopniu uzależniony jest rozwój turystyki, a jego walory stają 
się elementem produktu turystycznego3. Do walorów turystycznych środowiska 
przyrodniczego zaliczane są elementy przyrodnicze, które są przedmiotem zain-
teresowania turysty np. klimat, woda, roślinność, ukształtowanie terenu i inne4. 
Wykorzystanie przez turystykę walorów turystycznych elementów środowiska 
przyrodniczego warunkuje funkcję kształtowania środowiska przyrodniczego5. 

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na funkcjonowanie walorów przy-
rodniczych, w tym szczególnie obszarów chronionych, które znajdują się 
w granicach administracyjnych miasta. Miasta determinują rozwój określonych 
form ruchu turystycznego np. turystyka miejska, biznesowa, kulturowa. Walory 

                                                 
1 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa 2008, s. 16; 
2 R. Przeorek-Smyka, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki. Wydawnictwo Naukowe WSHiU 

w Poznaniu, Poznań 2012, s. 229  
3 S. Liszewski, Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki. Środowisko naturalne. [w:] G. Go-

łembski (red.). Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2002, s. 351 
4 S. Liszewski, Jakość środowiska naturalnego a jakość turysty. Środowisko naturalne. [w:] G. Gołemb-

ski (red.). Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2002, s. 35G. Gołembski. 
Kompendium wiedzy s. 353 

5 B. Meyer, Funkcje turystyki i rekreacji. Rodzaje funkcji pełnionych przez turystykę. [w:] A. Panasiuk. 
Ekonomika turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 59 
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przyrodnicze w miastach zajmują dalsze miejsce w hierarchii zaspokojenia 
pierwotnych potrzeb turystycznych, jednak nie należy pomijać ich znaczenia 
w rozwoju turystyki w miastach. Bez względu na główny motyw podróży tury-
stycznych do miast, walory przyrodnicze wpływają na ogólną atrakcyjność tu-
rystyczną aglomeracji miejskiej i stanowią ważny czynnik rozwoju ruchu tury-
stycznego w miastach6. 

Połączenie funkcji turystycznych i walorów przyrodniczych wymaga zasto-
sowania zasady zrównoważonego rozwoju. Definicja, sposób wdrażania tej 
zasady w praktyce oraz konkretne rozwiązania w poszczególnych regionach 
kraju zostały opisane w wielu publikacjach m.in. M. Kistowskiego7, A. Mizgaj-
skiego i I. Markuszewskiej8, A. Panasiuka9, K. Michałowskiego10, B. Poskrob-
ko11, B. Powichrowskiej12. 

Wśród walorów przyrodniczych szczególną rolę pełnią obszary chronione. 
Formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki kra-
jobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodni-
czo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów13. 

W literaturze można odnaleźć wiele prac poświęconych problematyce tury-
styki na obszarach chronionych, jednak większość z nich dotyczy parków naro-
dowych, na co zwraca uwagę w swoim artykule W. Staniewska-Zątek14. 

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub 
mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska 
roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody 
nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi15. 

                                                 
6 B. Hołderna-Mielcarek, Uwarunkowania rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu do 2030 r. Uwarun-

kowania przyrodnicze. S. Bosiacki, J. Śniadek, B. Hołderna-Mielcarek, K. Majchrzak, Rozwój rynku tury-
stycznego Poznania w latach 2000-2030. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s. 139-140. 

7 M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. 
Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom 
XIII, Gdańsk 2004. 

8 A. Mizgajski, I. Markuszewska (red.), Implementation of landscape ecological knowledge in practice. 
The Problems of Landscape Ecology, tom XXVIII, Adam Mickiewicz University Press in Poznań, Warszawa-
Poznań 2010. 

9 A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
10 K. Michałowski (red.), Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyż-

szej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011. 
11 B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011. 
12 B. Powichrowska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011. 
13 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880) 
14 W. Staniewska-Zątek, Z badań nad przystosowaniem rezerwatów przyrody do zwiedzania. Turystyka 

w rezerwatach przyrody – tak czy nie (?) – dyskusji ciąg dalszy. [w:] Studia i Materiały Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej, z. 4 (23), 2009. 

15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880) 



Funkcjonowanie i zagrożenia rezerwatu przyrody w warunkach miejskich na przykładzie 
„K ępy Bazarowej” w Toruniu 

161 

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 roku 
w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody wyróżniono 
9 rodzajów rezerwatów przyrody. Przedmiotem ochrony rezerwatu jest ochrona 
populacji i siedlisk lub grup gatunków roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz 
grzybów kapeluszowych i porostów16. 

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na funkcjonowanie rezer-
watu przyrody w obrębie miasta i zagrożenia, które mogą doprowadzić do nie-
korzystnych przemian w rezerwacie w wyniku nadmiernej presji wywieranej 
przez miasto na przyrodę. Toruń to miasto wpisane na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, gdzie środowisko przyrodnicze 
w unikalny sposób komponuje się ze środowiskiem kulturowym. Średniowiecz-
na architektura i urbanistyka Torunia, jego położenie nad Wisłą oraz warunki 
przyrodnicze decydują o jego atrakcyjności. 

W granicach administracyjnych Torunia zieleń stanowi 30% powierzchni 
miasta17. W tym największy udział zajmują lasy (około 25%). Lasy zlokalizo-
wane na obrzeżu miasta powiązane są z lasami znajdującymi się poza jego gra-
nicami wchodząc w skład kompleksu leśnego zwanego Puszczą Toruńsko-
Bydgoską. Większość terenów leśnych zajmuje ubogie i suche bory sosnowe 
porastające obszary piaszczystych teras wiślanych i pól wydmowych, charakte-
ryzujące się niską odpornością naturalną. Jedynie we wschodniej części miasta 
występują urozmaicone lasy mieszane. Do największych terenów zieleni urzą-
dzonej należy zaliczyć Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu oraz Park 
Tysiąclecia. 

Obszarem wyjątkowym, o szczególnych walorach przyrodniczych, a także 
historycznych jest Kępa Bazarowa. Jest to wyspa wiślana położona w centrum 
Torunia, w pobliżu lewego brzegu Wisły. Wyspa ta zajmuje powierzchnię 70 ha 
i ma długość ponad 2,5 km, przy maksymalnej szerokości 400 m. Połowę po-
wierzchni wyspy zajmuje rezerwat przyrody „Kępa Bazarowa”, którego celem 
ochrony jest fragment lasu łęgowego o zachowanych cechach naturalnych. To 
cenne zbiorowisko stanowi pozostałość po lasach łęgowych występujących 
w Kotlinie Toruńskiej.  

Wśród innych form chronionego krajobrazu występujących w obrębie miasta 
Torunia jest obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły (PLB040003), gdzie 
przedmiotem ochrony w tym miejscu jest nurogęś (Mergus merganser).  

                                                 
16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów 

rezerwatów przyrody (Dz. U. NR 60, poz. 533) 
17 http://www.torun.pl/pl/torunpl/srodowisko/warunki-srodowiskowe 
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Rysunek 1. Granice administracyjne Torunia  
Figure 1. The administrative boundaries of Toruń 

Źródło: opracowanie mapy Włodzimierz Juśkiewicz 

Charakterystyka fizyczno-geograficzna Kępy Bazarowej 
Physical and geographical characteristics of Kępa Bazarowa 

Kępa Bazarowa zajmuje ważne miejsce w historii Torunia. Najbardziej hi-
storyczną rolę Kępa Bazarowa odegrała 1. lutego 1411 roku, kiedy to zawarto 
na jej terenie I pokój toruński, kończący wojnę polsko-krzyżacką18. 

Kępa Bazarowa jest formą, która powstała w sposób naturalny. Jej rozwój 
jest związany z dynamiką procesów sedymentacji rzecznej na toruńskim odcin-
ku Wisły19. Jest to obszar o zróżnicowanej morfologii powierzchni oraz specy-
ficznym mikroklimacie. Powietrze na Kępie Bazarowej jest w znacznym stop-
niu wysycone parą wodną, co związane jest z dużym zacienieniem przez war-
stwę koron drzew, zwarty podszyt i bujne runo. Panuje tu nieco niższa tempera-
tura, niż na terenach sąsiednich. Wszystko to sprawia, że sezon wegetacyjny jest 
tu przesunięty w czasie, a rozwój roślinności w okresie wiosennym jest znacz-

                                                 
18 www.turystyka.torun.pl/art/474/kepa-bazarowa2.html 
19A. Tomczak, Kępa Bazarowa na Wiśle w Toruniu w świetle badań geomorfologicznych oraz archiwal-

nych materiałów kartograficznych. Studia Societatis Scientiarum Torunensis Toruń-Polonia. Sectio C (Ge-
ographia et Geologia), 7(6) 1971, s. 4-5. 
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nie opóźniony, ze względu na zaleganie zimnych wód roztopowych. Jesienią 
natomiast, obserwowane jest wydłużenie okresu wegetacyjnego.  

Pod koniec XVIII wieku Kępa Bazarowa była zabudowana. Roślinność wy-
stępowała tu tylko w brzeżnych partiach wyspy. Od początku XIX wieku, kiedy 
to obszar ten opustoszał, rozpoczęła się wtórna sukcesja lasu łęgowego. Z tego 
to właśnie okresu pochodzą najstarsze drzewa20. 

Z platformy widokowej usytuowanej na Kępie Bazarowej można podziwiać 
widok panoramy toruńskiego Średniowiecznego Zespołu Miejskiego. 

Jak już wspomniano wcześniej połowę wyspy Kępa Bazarowa zajmuje re-
zerwat przyrody „Kępa Bazarowa”. Rezerwat leśny „Kępa Bazarowa” uznany 
został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 
z dnia 19 lutego 1987 r. (M.P. Nr 7, poz.55). 

Rezerwat, „K ępa Bazarowa” od starówki oddziela główne koryto Wisły, 
wyznaczając w ten sposób jego północną granicę. Od południa ograniczony jest 
lewą odnogą rzeki zwaną Martwą Wisłą, Małą Wisełką, Małą Wisłą lub Starą 
Wisłą. Kępa Bazarowa ma kształt wydłużony zgodnie z kierunkiem biegu Wi-
sły. Jej maksymalna długość wynosi 2600 m, szerokość 438 m, a ogólna po-
wierzchnia to 32,40 ha. Granicę rezerwatu „Kępa Bazarowa” oznaczono linią 
ciemną na rysunku 2. 

Rysunek 2. Lokalizacja rezerwatu przyrody „Kępa Bazarowa” w Toruniu 
Figure 2. Location of natural reserve “Kępa Bazarowa” in Toruń 

 

                                                 
20 W. Cyzman, Kępa Bazarowa. [w:] M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa 

toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przy-
rody, Toruń 1996, s. 91-92. 
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Źródło: W. Cyzman Kępa Bazarowa. [w:] M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody 
województwa toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Woje-
wódzki Konserwator Przyrody, Toruń 1996, s. 92. 

Wartości przyrodnicze rezerwatu „Kępa Bazarowa” 
The attributes of the nature reserve “Kępa Bazarowa” 

Głównym celem ochrony na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa” jest łęg 
wierzbowo-topolowy (Salici-Populetum) o cechach zbiorowiska naturalnego. 
Pokrywa on znaczną powierzchnię, głównie w środkowej części wyspy, a wiek 
rosnących tu drzew określa się na 200-300 lat21. 

Drzewostan łęgowy wykształcił się w postaci dwóch warstw. W górnej pa-
nuje topola czarna (Populus nigra), rzadziej topola biała (P. alba) z domieszką 
wierzby kruchej (Salix fragilis) i białej (S. alba), Dolną warstwę natomiast, 
zdominował klon jesionolistny (Acer negundo). 

W niższej warstwie drzewostanu występuje czeremcha (Prunus padus), klon 
pospolity (Acer platanoides) i klon polny (A. campestre), wiąz polny (Ulmus 
minor) i jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). Podszyt stanowi dereń świdwa 
(Cornus sanguinea) i bez czarny (Sambucus nigra), natomiast w runie panuje 
podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), ziarnopłon wiosenny (Fica-
ria verna), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea), przytulia czepna (Ga-
lium aparine) i pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). 

Spośród roślin chronionych, na terenie rezerwatu występują: porzeczka 
czarna Ribes nigrum, kruszyna pospolita (Frangula alnus), kalina koralowa 
(Viburnum opulus), turówka wonna (Hierochlöe odorata) i kruszczyk szeroko-
listny (Epipactis helleborine). 

Na kępie występuje także łęg wiązowo–jesionowy, po wschodniej stronie 
mostu kolejowego. Wykształcił się jako kolejny, naturalny etap sukcesji zbio-
rowisk roślinnych w dolinach wielkich rzek. W najbliższym sąsiedztwie Wisły, 
w miejscach narażonych na częste zalewy wytworzyły się pionierskie zarośla 
wiklin nadrzecznych (Salicetum triandro-viminalis), budowane przez wąsko-
listne wierzby. Pozostałą część rezerwatu pokrywa roślinność krzewiasto–
łąkowa z dużą ilością bylin22. 

Jak podkreśla L. Rutkowski23
 rezerwat Kępa Bazarowa wymaga większej 

uwagi ze strony badaczy ze względu na duże walory naukowe i dydaktyczne 
tego terenu.  

                                                 
21 A. Tomczak, Kępa Bazarowa na Wiśle w Toruniu w świetle badań geomorfologicznych oraz archiwal-

nych materiałów kartograficznych. Studia Societatis Scientiarum Torunensis Toruń-Polonia. Sectio C (Ge-
ographia et Geologia), 7(6) 1971, s. 4.  

22 W. Cyzman, Kępa Bazarowa. [w:] M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa 
toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przy-
rody, Toruń 1996,. s. 92-94. 

23 L. Rutkowski, Szata roślinna. [w:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, Sz. Burak (red.), Toruń i jego oko-
lice. Monografia przyrodnicza. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006, S. 187. 
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Niestety, obszar ten, ze względu na swoje położenie, w sercu Torunia, pod-
lega ciągłej i narastającej antropopresji. Obserwowane jest również, już od 
dłuższego czasu, obumieranie wiekowych, dorodnych drzew. Największe szko-
dy w rezerwacie może poczynić rozprzestrzeniający się na tym terenie klon 
jesionolistny, co sprzyja zanikowi naturalnego odnawiania topól i wierzb. Pod-
czas aktualnych badań lichenologicznych stwierdzono na terenie tego rezerwatu 
występowanie 67 gatunków porostów. Wśród stwierdzonych aktualnie na tere-
nie Kępy Bazarowej taksonów, 12 ujętych jest na Czerwonej Liście porostów 
zagrożonych w Polsce24, co stanowi 32% wszystkich stwierdzonych obecnie 
gatunków zagrożonych na terenie miasta, w tym w kategorii krytycznie zagro-
żone (CR) 1 gatunek – Chaenotheca chlorella (wyróżniany również jako gatu-
nek wskaźnikowy niżowych lasów puszczańskich), wymierające (EN) – 3 ga-
tunki – Bacidia incompta, Chaenotheca brachypoda (także indykator niżowych 
lasów puszczańskich) oraz Opegrapha atra. Na terenie rezerwatu występuje też 
obecnie 6 gatunków chronionych25. 

Funkcje i zagrożenia rezerwatu  
Features and threats of the reserve 

Jak już wspomniano, ze względu na specyfikę przyrodniczą, rezerwat „Kępa 
Bazarowa” stanowi unikatowy w skali kraju fragment łęgu wierzbowo-
topolowego. Ze względu na swoje położenie w centrum miasta, może pełnić 
określone funkcje społeczne z zachowaniem wszelkich zasad służących ochro-
nie i jak najlepszemu zachowaniu wartości przyrodniczych - teren rezerwatu 
podlega ochronie czynnej. Jako funkcje tego obszaru dopuszcza się realizacje 
celów edukacyjnych i turystycznych. Nie wskazuje się jednak miejsc udostęp-
nionych dla celów naukowych, rekreacyjnych, sportowych oraz amatorskiego 
połowu ryb i rybactwa. Podobnie nie może być tu prowadzona działalność wy-
twórcza, handlowa i rolnicza26. Obecnie na terenie rezerwatu wytyczona została 
ścieżka spacerowa, która biegnie przez rezerwat wzdłuż brzegu Wisły, w stronę 
ruin zamku Dybowskiego. 

Obserwowane od wielu lat grądowienie lasu łęgowego, zarastanie potencjal-
nych zbiorowisk łęgowych przez klon jesionolistny to zagrożenia, które wyma-
gają opracowania działań mających na celu eliminację oraz ograniczenie tych 
zagrożeń. Na podstawie dokumentacji związanej z opracowaniem planu ochro-

                                                 
24 S. Cieśliński, K. Czyżewska, J. Fabiszewski, Red list of the lichens in Poland. [w:] Z. Mirek, K. Za-

rzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (red.), Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, 
Polish Academy of Sciences, Kraków 2006, s. 71-89. 

25 E. Adamska, Porosty Torunia na tle warunków siedliskowych miasta. Mscr. pracy doktorskiej. Zakład 
Taksonomii Roślin i Geografii Roślin Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008, s. 89. 

26 Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagro-
żeń wewnętrznych i potencjalnych oraz ich skutków. Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 0210/28/2012 RDOŚ 
Bydgoszcz 2012. 
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ny rezerwatu27 proponuje się usuwanie w okresie zimowym klonu jesionolistne-
go i jednoczesne odnawianie w miarę potrzeb gatunkami drzew właściwymi dla 
tego siedliska. 

Zagrożenie polegające na zmianie składu gatunkowego rezerwatu przyrody 
jest wynikiem zmian naturalnych i antropogenicznych, jakie zachodzą na nieco 
większym obszarze niż sama Kępa Bazarowa. Poziom wody gruntowej na Kę-
pie Bazarowej uzależniony jest od poziomu wody w Wiśle i w Małej Wiśle, a te 
z kolei zależą w dużej mierze od fluktuacji klimatycznych i sposobu zagospoda-
rowania terenu. W ostatnim okresie tendencja spadkowa maksymalnych stanów 
wody wystąpiła po 1982 roku i trwała do 1997 roku. Przyczyną obniżenia rocz-
nych kulminacji stanów wody była susza hydrologiczna na przełomie lat 80. 
i 90. Największe susze, które objęły większą część Polski stwierdzono w latach 
1982, 1983, 1984, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2002, 2003, 200528. 
Z drugiej strony wybudowanie stopnia wodnego we Włocławku wyeliminowa-
ło, okresowe zalewy Wisły, niezbędne dla tego typu zbiorowisk29. Jeszcze do lat 
70. ubiegłego wieku Mała Wisła była wykorzystywana do celów żeglownych, 
głównie mniejszych jednostek pływających np. motorówek. Po 1970 roku Mała 
Wisła nie jest wykorzystywana do celów żeglownych z uwagi na stan koryta. 
Duże nagromadzenie namułów, zwalonych pni drzew oraz niskie stany wody 
w rzece spowodowały, że żegluga jest niemożliwa. Sporządzona w 2007 roku 
„Koncepcja zagospodarowania rejonu Kępy Bazarowej” zakładała udrożnienie 
koryta Małej Wisły i w przyszłości wykorzystanie jej do uprawiania sportów 
wodnych i rekreacji30. 

Do innych zagrożeń, które są związane z funkcjonowaniem rezerwatu należy 
wymienić rozczłonkowanie rezerwatu poprzez infrastrukturę kolejową. Rezer-
wat „Kępa Bazarowa” podzielony został na dwie części: zachodnią i wschodnią, 
którą oddziela linia kolejowa łącząca Toruń Główny i Toruń Miasto. Dużym 
zagrożeniem jest bliskie sąsiedztwo z infrastrukturą drogową. Zachodnia część 
rezerwatu graniczy z drogą krajową, która łączy lewobrzeżną część Torunia 
z częścią prawobrzeżną. Obecnie jest to jedyny most w obrębie miasta Torunia, 
który pełni rolę strategiczną w ruchu drogowym. Pod koniec 2013 roku plano-
wane jest oddanie do użytku nowego mostu drogowego przez Wisłę, który bu-
dowany jest w odległości około 1 km od wschodniej granicy rezerwatu. Nowy 
                                                 

27 Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagro-
żeń wewnętrznych i potencjalnych oraz ich skutków. Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 0210/28/2012 RDOŚ 
Bydgoszcz 2012. 

28 K. Kubiak-Wójcicka, Charakterystyka maksymalnych stanów wody na Wiśle w Toruniu, [w:] Proble-
matyka zrównoważonego rozwoju w systemach małych zlewni rzecznych. Zrównoważony rozwój na przykła-
dzie zlewni Noteci (red.) M. Lewandowska-Robak, Wyższa Szkoła Środowiska, Warszawa 2012, s. 56. 

29 W. Cyzman, Kępa Bazarowa. [w:] M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa 
toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przy-
rody, Toruń 1996, s. 94. 

30 Uproszczone studium uwarunkowań rewitalizacji Małej Wisły w Toruniu, Pracownia Projektowa 
Obiektów Budowlanych Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, 2007, s. 5. 
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most ułatwi komunikację dla mieszkańców Torunia i turystów, przez co wzro-
śnie zainteresowanie tą częścią miasta. Położenie mostu w pobliżu sypialni 
Torunia, jaką jest osiedle Rubinkowo i dogodne połączenie przyczyni się do 
zwiększonej aktywności mieszkańców. Należy więc przypuszczać, że ruch tury-
styczny w obrębie rezerwatu przyrody „Kępa Bazarowa” wzrośnie, co może 
doprowadzić do zniszczenia cennych gatunków roślin. Spontaniczna penetracja 
rezerwatu przez turystów poza wytyczonymi ścieżkami, wydeptywanie, za-
śmiecanie oraz palenie ognisk stanowi realne zagrożenie dla stanowisk cennych 
roślin, grzybów i zwierząt. 

W celu uniknięcia degradacji potencjału obszarów przyrodniczo cennych 
jest między innymi wdrożenie efektywnych systemów monitoringu oraz konse-
kwentnego egzekwowania przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody31. 

Plany zagospodarowania Kępy Bazarowej 
The development plan of Kępa Bazarowa 

Penetracja rezerwatu ze strony miejscowej ludności i turystów wymaga na-
tomiast odpowiedniego oznakowania rezerwatu i nadzór ze strony zarządcy 
terenu rezerwatu. Oznakowanie terenu ma mieć postać tablic informacyjnych 
wzdłuż granic rezerwatu. Na terenie rezerwatu powinny być również wskazane 
obszary i miejsca udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych 
i turystycznych32. I tak edukacja i turystyka mogą mieć miejsce na utworzonych 
ścieżkach edukacyjnych po wykonaniu prac pielęgnacyjnych w rezerwacie (na 
północnych i wschodnich obrzeżach oddziału 15). 

Na terenie rezerwatu „Kępa Bazarowa” Wydział Środowiska i Zieleni Urzę-
du Miasta Torunia na bieżąco prowadzi prace porządkowe. Z jednej strony jest 
to malownicze miejsce, z drugiej teren narażony na zagrożenie powodziowe, 
z czego wynikają trudności w zagospodarowaniu. Mimo tego, że wchodzi 
w zakres obszaru Natura 2000, a wschodnia część wyspy jest rezerwatem przy-
rody, nie oznacza, że na kępie nie można podejmować żadnych działań. Istnieje 
np. możliwość wytyczenia w rezerwacie ścieżek dydaktycznych. Przedsięwzię-
cie pod nazwą „Zielony pomost”, którego koordynatorem jest Biuro Toruńskie-
go Centrum Miasta, to projekt składający się z trzech zadań. Planuje się stwo-
rzyć portal internetowy, na którym zamieszczony zostanie szczegółowy obraz 
w formacie 3D toruńskiej starówki oraz Kępy Bazarowej. Poza tym w ramach 
realizacji tego projektu ma powstać przyczółek platformy widokowej u wylotu 
ulicy Mostowej na Bulwarze Filadelfijskim. Platforma stanie na wysokości 

                                                 
31 M. Stuczyński, Wykorzystanie potencjału obszarów cennych przyrodniczo w turystyce i rekreacji, Ze-

szyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 19, Poznań 2010, s. 257. 
32 Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagro-

żeń wewnętrznych i potencjalnych oraz ich skutków. Załącznik nr 3 Zarządzenie nr 0210/28/2012 RDOŚ 
Bydgoszcz 2012. 
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przebiegu dawnego drewnianego mostu przez Wisłę. W planach jest również 
modernizacja tarasu widokowego na Kępie Bazarowej wraz z otoczeniem. W 
pobliżu tarasu ma powstać plac zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania 
i zaplecze sanitarne. Trzecie zadanie to stworzenie nowej wizualizacji tablicy 
informacyjnej przedstawiającej panoramę miasta. Stanie ona przy pomoście 
widokowym. Ponieważ będzie to makieta dotykowa, będą z niej mogły korzy-
stać osoby niewidome i słabo widzące33. 

Podsumowanie 
Conclusion 

Funkcjonowanie rezerwatu przyrody w warunkach miejskich, jakim jest re-
zerwat leśny „Kępa Bazarowa” w Toruniu jest możliwe z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony jako priorytet należy traktować za-
chowanie w jak najlepszym stanie walorów przyrodniczych które podlegają 
ochronie, z drugiej strony umożliwi ć korzystanie z przyrodniczego bogactwa 
w celach turystycznych i dydaktycznych. Rezerwat „Kępa Bazarowa” 
w Toruniu, podlega ochronie czynnej, a wszelkie działania prowadzone na jej 
terenie mają na celu zachowanie przedmiotu ochrony. Rezerwat ten, to obszar 
unikatowy w skali kraju, ze względu nie tylko na zachowany fragment łęgu 
o cechach zbiorowiska naturalnego ale także ze względu na położenie 
w centrum miasta z niekwestionowanymi walorami turystycznymi. Obecność 
rezerwatu może podnieść dodatkowo i tak już wysokie walory turystyczne mia-
sta Torunia. Z lewego brzegu Wisły rozciąga się jeden z piękniejszych obrazów 
– widok na panoramę starego miasta, a z prawego brzegu rzeki widoczna jest 
ściana zieleni unikatowego łęgu, obraz sprzyjający odpoczynkowi. Możliwość 
pieszych wędrówek ścieżkami wyznaczonymi na terenie Kępy Bazarowej 
umożliwia bezpośredni kontakt z dziką przyrodą, którą turysta odnajduje para-
doksalnie w samym sercu miasta. Funkcjonowanie rezerwatu przyrody na tere-
nie miasta to sztuka kompromisu podparta wiedzą przyrodniczą zgodną 
z zasadami funkcjonowania tego leśnego ekosystemu zlokalizowanego 
w ekosystemie miasta turystycznego - Torunia. 
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Funkcjonowanie i zagrożenia rezerwatu przyrody w warunkach 
miejskich na przykładzie „Kępy Bazarowej” w Toruniu 

Streszczenie 

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na funkcjonowanie i zagrożenia, jakie występują 
w obrębie rezerwatu przyrody „Kępa Bazarowa” w Toruniu. Rezerwat ten położony jest na wy-
spie wiślanej o nazwie Kępa Bazarowa, która jest obszarem wyjątkowym, o szczególnych walo-
rach przyrodniczych, a także historycznych. Rezerwat „Kępa Bazarowa”, którego celem ochrony 
jest las łęgowy o zachowanych cechach naturalnych, zajmuje połowę powierzchni wyspy. W 
obrębie rezerwatu zidentyfikowano zagrożenia polegające na zmianie składu gatunkowego, co 
jest wynikiem zmian naturalnych i antropogenicznych, jakie zachodzą w środowisku przyrodni-
czym. Do innych zagrożeń, które są związane z funkcjonowaniem rezerwatu należy zaliczyć 
rozczłonkowanie rezerwatu poprzez infrastrukturę kolejową oraz bliskie sąsiedztwo 
z infrastrukturą drogową. Zwiedzanie rezerwatu przez turystów poza wytyczonymi ścieżkami, 
wydeptywanie, zaśmiecanie oraz palenie ognisk stanowi realne zagrożenie dla stanowisk cennych 
roślin, grzybów i zwierząt. Funkcjonowanie rezerwatu przyrody, jakim jest rezerwat leśny „Kępa 
Bazarowa” w Toruniu, w warunkach miejskich jest możliwe z zachowaniem zasad zrównoważo-
nego rozwoju. Istotne jest, aby zachować równowagę pomiędzy ochroną unikalnych walorów 
przyrodniczych, a udostępnianiem rezerwatu do celów turystycznych i dydaktycznych. 
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The functioning and threats of nature reserve "Kepa Bazarowa" 
in Toruń in urban conditions 

Summary 

 This paper focuses on the functioning and threats of the natural reserve “Kępa Bazarowa” in 
Toruń. The reserve is located on a Vistula river island from which it has taken its name. The 
island is an exceptional area in natural and historical contexts. The reserve covers half of the area 
of the island. Its aim is protection of natural riparian poplar forest located there. The threats iden-
tified in the reserve include species richness changes caused by independent and anthropogenic 
environment evolution. Another threat that has been identified comes from the reserve fragmenta-
tion caused by railway infrastructure and close proximity of road infrastructure. Visiting the 
reserve by tourists outside designated paths, trampling, littering and bonfires poses a real threat to 
the positions of valuable plants, fungi and animals. The existence of natural reserve, such as forest 
reserve “Kępa Bazarowa” in Toruń, is possible in urban conditions with subject to preservation of 
sustainable development. It is important to keep the balance between protecting the unique natural 
values and availability of the reserve for tourism and educational purposes. 
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Natural environment development recreation in Szczecin 

Wprowadzenie 
Introduction 

Aktywność rekreacyjna coraz częściej kojarzona jest ze stałym miejscem 
zamieszkania, co związane jest z nowoczesnym stylem życia. Dla mieszkańców 
miast, których tempo życia stale rośnie, ważna jest możliwość podejmowania 
aktywności rekreacyjnych w miejscu stałego zamieszkania, zarówno w dni po-
wszednie jak i weekendy. Atrakcyjność tego typu aktywności wzrasta, jeśli 
można ją realizować w przyjaznym i ciekawym otoczeniu, a zarazem nowocze-
snym stylu. Szczególnego znaczenia nabiera wykorzystanie walorów przyrodni-
czych w obszarach zurbanizowanych. Walory przyrodnicze są aktualnie miej-
scem codziennej i stałej obecności mieszkańców, co wymaga zapewnienia od-
powiedniej infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku, a także stworzenia syste-
mu ochrony środowiska przed nadmierną eksploatację. Zieleń i woda zajmują 
ponad połowę powierzchni Szczecina (odpowiednio 20% i 25%). Miasto posia-
da potencjał łączenia w sobie dynamiki i kreatywności metropolii z przestrzenią 
i spokojem obszaru przyjaznego ludziom i naturze. Celem opracowania jest 
ocena możliwości wykorzystania środowiska przyrodniczego Szczecina dla 
realizacji aktywności rekreacyjnej mieszkańców. 

Rekreacja mieszkańców miast 
Recreation of urban dwellers 

Pojęcie rekreacji jest ściśle związane z turystyką oraz jej funkcjami. Przez 
rekreację rozumie się pewien zespół zachowań podejmowanych poza obowiąz-
kami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi, które mają służyć wypoczyn-
kowi, rozrywce oraz rozwojowi psychospołecznemu człowieka1. Cechą współ-

                                                 
1 Podstawy turystyki i rekreacji, red. S. Toczek-Werner, Akademia Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu, Wrocław 2005, s. 10. 
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czesnej rekreacji, a zarazem kierunkiem jej rozwoju jest zdrowotność. W jej 
myśl, działania z zakresu rekreacji powinny prowadzić do ochrony i poprawy 
zdrowia oraz przekładać się na formy proste do zorganizowania, nauczenia się, 
kształtujące pożądane w życiu codziennym cechy, a także oparte na naturalnych 
ruchach ciała. Będą więc zaliczać się do tego przede wszystkim formy wytrzy-
małościowe: marsze, biegi, jazda na rowerze, nowoczesne formy gimnastyki 
(aerobik), jak i nowe formy aktywnego wypoczynku, nastawione na efekty 
zdrowotne, takie jak na przykład Nordic Walking. Spośród szeregu tendencji 
identyfikowanych we współczesnej rekreacji, można wyróżnić te, które przy-
czyniają się do podejmowania aktywności rekreacyjnych w miejscu stałego 
zamieszkania, czyli2: 

• wzrost świadomości korzyści płynących z aktywnego spędzania wolne-
go czasu, związanych zarówno z możliwością samorealizacji i rozwoju 
osobowości, jak i realizacją zasad prozdrowotnego trybu życia,  

• preferowanie rekreacji w otoczeniu przyrody jako formy aktywności fi-
zycznej w kontakcie z naturą pozwalającej na osiągniecie relaksu,  

• dynamiczny rozwój ekstremalnych form rekreacji w środowisku przy-
rodniczym i w przestrzeni miejskiej, związanych z potrzebą samoreali-
zacji osób o wysokich aspiracjach i potrzebach rywalizacji. 

Rekreacja może być realizowana w dwóch formach. Pierwszą jest rekreacja 
bierna, którą cechują zachowania niewymagające działania celowego, świado-
mego, oddawania się działaniu bodźców, m.in. takich jak: słuchanie muzyki, 
bierna recepcja audycji telewizyjnych, masaże itp. Zachowania nastawione na 
cel, charakteryzujące się określonym wysiłkiem psychofizycznym, jak np.: gra 
w szachy, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe, oraz te związane 
z wysiłkiem fizycznym – bieganie, pływanie, fitness, chodzenie po górach, jaz-
da konna itp., które należą do drugiej kategorii nazywanej rekreacją czynną 
(ruchową). Usługi związane z rekreacją ruchową to między innymi3: 

• usługi świadczone przez siłownie i kluby fitness (joga, aerobik, nordic 
walking itp.), 

• usługi świadczone przez inne obiekty sportowe (pływalnie, kąpieliska, 
aquaparki, kolejki linowe, lodowiska, szlaki turystyczne, stadiony itp.), 

• usługi świadczone przez szkoły tańca, 
• usługi świadczone przez wypożyczalnie sprzętu do rekreacji, 
• usługi świadczone przez obiekty SPA, 
• usługi świadczone przez podmioty zajmujące się organizacją imprez re-

kreacyjnych typu survival, spływów kajakowych, zlotów, rajdów, biwa-
ków itp. 

Aktywność rekreacyjna coraz częściej kojarzona ze stałym miejscem za-
mieszkania, co związane jest z nowoczesny stylem życia. Dla mieszkańców 

                                                 
2 Ekonomika turystyki i rekreacji , red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011, s. 40. 
3 Ibidem, s. 232. 
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miast, których tempo życia stale rośnie, ważna jest możliwość podejmowania 
aktywności rekreacyjnych w miejscu stałego zamieszkania, zarówno w dni po-
wszednie jak i weekendy. Atrakcyjność tego typu aktywności wzrasta, jeśli 
można ją realizować w przyjaznym i ciekawym otoczeniu, a zarazem nowocze-
snym stylu. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego w rekreacji 
jest bezpośrednim skutkiem realizacji potrzeb i pragnień mieszkańców miast. 
Do najważniejszych funkcji walorów przyrodniczych można zaliczyć4: 

1. funkcja poznawcza – spotkanie z przyrodą, przebywanie w otoczeniu 
przyrody i obserwacja przyrody umożliwia zarówno zdobycie nowych 
informacji o środowisku przyrodniczym, jak i praktyczną konfrontację 
wiedzy przyrodniczej z realnym obrazem przyrody;  

2. funkcja kształcąca – łącząc się z funkcjami poznawczymi, umożliwiają 
nabywanie umiejętności „patrzenia na przyrodę". Ćwiczą zdolności, 
niezbędne do identyfikacji i kojarzenia obserwowanych faktów. Przede 
wszystkim jednak funkcja ta sprawia, iż dla mieszkańca przebywanie 
w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym staje się 
okazją do kształcenia umiejętności korzystania z jego walorów. 

3. funkcja wychowawcza – przebywanie w otoczeniu przyrody uczy po-
szanowania dóbr natury, uznania jej praw, zrozumienia, że człowiek nie 
jest tylko „władcą" przyrody, ale i jej częścią. Celem tej funkcji jest 
ukształtowanie przyjaznego stosunku do środowiska, wpajanie zasad 
etyki ekologicznej;  

4. funkcja estetyczna – zaspokajają pragnienie obcowania z pięknem; 
5. funkcja ludyczna, inaczej zabawowa – w wielu przypadkach przyroda 

(choćby las, jezioro czy łąka) stanowi nieodzowne tło, pejzaż sprzyjają-
cy rozrywce;  

6. funkcja sportowa – uwidaczniają się w wykorzystaniu środowiska przy-
rodniczego do organizacji zawodów sportowych; 

7. funkcja terapeutyczna – obejmuje całokształt oddziaływań bodźców 
środowiska, przyczyniających się do poprawy kondycji fizycznej 
i psychicznej człowieka; 

8. funkcja prestiżowa – odpowiada potrzebie zdobywania uznania 
i pomaga w samorealizacji oraz satysfakcji z własnych dokonań, wie-
dzy i umiejętności;  

9. funkcja użytkowa przyrody – występować może w prostej postaci przy 
takich formach turystyki i rekreacji, jak grzybobranie, zbiór jagód, 
wędkarstwo, myślistwo itd. 

10. Funkcja rynkowa walorów przyrody – poza kreacją określonych pro-
duktów turystycznych i rekreacyjnych obejmują także specyficzny 
segment rynku produktów związanych ofertą sprzedaży widokówek 
i pamiątek (głównie oferowana turystom), jak i sprzedaż odzieży 
i żywności oraz cały zestaw sprzętu turystycznego dla wędkarzy, my-
śliwych, narciarzy, żeglarzy, alpinistów, kajakarzy itd. 

                                                 
4 K. Kożuchowski, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 

2005, s. 22-24. 
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Wymienione funkcje walorów przyrodniczych w rekreacji stanowią wyraz 
istnienia potencjału rekreacyjnego środowiska przyrodniczego, który określa 
ogólną zdolność środowiska do zaspokajania potrzeb i pragnień mieszkańców 
miast oraz turystów. W opozycji do tego potencjału rozpoznaje się 
w środowisku cały szereg czynników i warunków, stanowiących ograniczenia, 
utrudnienia, bariery i zagrożenia dla uprawiania rekreacji oraz ich zagospoda-
rowania. 

Zagospodarowanie terenów miejskich dla celów rekreacji powinno obejmo-
wać rezerwację i urządzenie terenów odpowiadających potrzebie codziennego 
aktywnego wypoczynku ludności5. Za najbardziej sprzyjające tereny miejskie 
dla biernego i aktywnego wypoczynku uważa się tereny zieleni. Odpowiednio 
urządzone tereny zieleni miejskiej (place do gier sportowych, alejki spacerowe, 
place gier dla dzieci, miejsca wypoczynku) powinny być zawsze przewidziane 
przy realizacji większego zespołu mieszkaniowego. W myśl obowiązujących 
przepisów, obowiązek tworzenia i utrzymywania terenów rekreacyjno – spor-
towych należy do zadań własnych samorządów gminnych6.  

Zwiększająca się rola wolnego czasu w społeczeństwie postindustrialnym 
sprawia, że współczesna oferta rekreacyjna zaczyna nabierać nieco innego cha-
rakteru niż miało to miejsce w dobie społeczeństwa industrialnego. Nowocze-
sny styl życia, któremu najszybciej ulegają mieszkańcy obszarów miejskich, 
promuje również model zachowań obejmujący częstą i urozmaiconą aktywność 
ruchową człowieka, pozwalającą na zachowanie kondycji i zdrowia do późnego 
wieku, a także umożliwiającą realizację zróżnicowanych zainteresowań i pasji. 

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Szczecina 
The diversity of the natural environment in Szczecin 

Szczecin należy do największych aglomeracji miejskich w Polsce, jest mia-
stem o dużej powierzchni (ponad 300 km) i zróżnicowanym środowisku przy-
rodniczym, w którym dominujący udział mają obszary wodne i zielone (odpo-
wiednio 25% i 20%). Miasto Szczecin leży na terenie makroregionu Pobrzeże 
Szczecińskie, który składa się z 11 mezoregionów, w tym Szczecin położony 
jest na terenie 4 z nich: Doliny Dolnej Odry, Równiny Goleniowskiej, Wznie-
sień (Wzgórz) Szczecińskich (składających się ze Wzgórz Warszewskich 
i Wału Stobniańskiego) oraz Wzgórz Bukowych. Wyjątkowe położenie mia-
sta u ujścia Odry do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego, w relatywnie nie-
wielkiej odległości od Wybrzeża Bałtyckiego i Berlina, decyduje o wysokiej 
atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej. Dużą atrakcją Szczecina, wyróżniają-

                                                 
5 J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Poli-

techniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 73. 
6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95). 
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cą go spośród innych miast w kraju, są walory krajobrazowe okolic: otoczenie 
miasta wzgórzami i dużymi kompleksami leśnymi puszcz i parków krajobrazo-
wych, płaski teren Międzyodrza z odnogami Odry, liczne parki miejskie 
z unikatowym drzewostanem, zabytki kultury materialnej, muzea, tereny por-
towe, interesujący układ przestrzenny miasta i jego zabudowa. 

Ponad 1/5 rozległego powierzchniowo miasta zajmują obszary zielone 
o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich można wyróżnić tereny zieleni miej-
skiej, obszary ogrodów działkowych oraz tereny leśne. Łącznie z obszarami 
wodnymi i użytkami rolnymi stanowią one ponad 65% powierzchni Szczecina, 
istotnie wpływając na charakter miasta oraz kształtując korzystne warunki 
zdrowotne i rekreacyjne dla mieszkańców Szczecina oraz turystów. Powierzch-
nia zieleni miejskiej w Szczecinie pełni funkcje rekreacyjne, reprezentacyjne, 
ekologiczne, zdrowotne oraz techniczne zajmując obszar ponad 530 ha, który 
obejmuje7: 

a) Parki – zajmują ok. 27% powierzchni obszarów zieleni miejskiej. 
b) Cmentarze – zajmują ok. 37%, spośród których największy jest Cmentarz 

Centralny (168 ha) bądący największą nekropolią w Polsce, a trzecią 
w Europie, mający charakter parku z wyjątkowo bogatą i zróżnicowaną 
florą. 

c) Zieleńce (ok. 10%) zaliczane do mniejszych elementów zieleni (ponad 90). 
d) Zieleń uliczna – zajmuje ok. 26%, towarzysząca ciągom komunikacyjnym. 

W Szczecinie znajdują się także ogrody działkowe (ok. 1200 ha), stanowiące 
zieleń rekreacyjną o ograniczonej dostępności publicznej, mające charakter 
zielonych terenów rekreacji rodzinnej. Położone głównie w lewobrzeżnej części 
miasta, na ponad 110 zespołów ogrodów natomiast na Prawobrzeżu zlokalizo-
wanych jest jedynie 148. 

Wśród kompleksów przyrodniczych największą i stosunkowo stałą po-
wierzchnię zajmują grunty pod wodami. Głównym elementem bogatej 
i urozmaiconej sieci wodnej jest rzeka Odra, która kształtuje stosunki wodne na 
całym obszarze. Odra płynie dwoma nurtami o niewielkim spadku: nurtem 
wschodnim – Odrą Wschodnią, od Widuchowej i na terenie Miasta zwaną Re-
galicą (o średniej głębokości ok. 7 m i szerokości ok. 160 m, na odcinku od 
Widuchowej do Jeziora Dąbie) i zachodnim – Odrą Zachodnią (o głębokości od 
5 do 10 m i szerokości od 140 do 200 m poniżej Widuchowej). Oba nurty łączą 
liczne kanały i odnogi, w których przepływ wody jest bliski zeru. Kończąc swój 
bieg Odra wpada do Zlewiska Przymorskiego utworzonego przez duży zespół 
wodny: Roztokę Odrzańską i Zalew Szczeciński. Mniejszą powierzchnię posia-
dają zlewnie rzeki Płoni i Jeziora Dąbie. Wszystkie cieki wodne, kanały 
i zbiorniki znajdujące się w granicach miasta lub z nim sąsiadujące tworzą sieć 

                                                 
7 Program 2004. Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni miasta. 

Szczecin. 
8 Raport 2012. Raport o stanie miasta Szczecin. Szczecin. 
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korytarzy ekologicznych i stwarzają dogodne warunki pozwalające na zacho-
wanie bioróżnorodności siedlisk oraz bytowanie występujących w mieście, 
unikatowych gatunków fauny. Znaczenie ekologiczne i ogromny potencjał wód 
powierzchniowych dla rozwoju sportów i rekreacji, kwalifikuje je do zasobów 
podlegających szczególnej ochronie9. 

Znaczącą rolę w środowisku przyrodniczym odgrywają również tereny le-
śne, łączące się ze zwartymi kompleksami lasów poza granicami miasta. Mają 
one status lasów ochronnych, są także wykorzystywane dla celów rekreacji 
mieszkańców. W celu zapewnienia ciągłości przestrzennej terenów zieleni 
w sposób pozwalający powiązać ze sobą wartościowe i różnorodne tereny zie-
leni oraz fragmenty terenów otwartych i zainwestowanych z pozamiejskimi 
terenami przyrodniczymi, ustanowiony został System Zieleni Miejskiej10. Jego 
celem jest także zachowanie na terenach przyrodniczych bioróżnorodności flory 
i fauny, zapewnienie dotrzymania wysokich standardów ekologicznych 
i uniknięcie powstawania wyspowej zabudowy degradującej przestrzeń miejską. 

Powierzchnia terenów leśnych wynosi prawie 5500 ha, położone są głównie 
w północnej, południowej i południowo-wschodniej części miasta. 51% po-
wierzchni zalesionej w Szczecinie stanowią Lasy Miejskie. Są one częścią 
trzech puszcz położonych w dolnym biegu Odry: Puszczy Wkrzańskiej, Pusz-
czy Bukowej i Puszczy Goleniowskiej. Lasy Państwowe zajmują 47% po-
wierzchni lasów w mieście i wchodzą w skład trzech nadleśnictw: Nadleśnictwo 
Trzebież, Nadleśnictwo Kliniska, Nadleśnictwo Gryfino. Na obszarze lasów 
miejskich można wyróżnić 13 kompleksów leśnych, z których największe to: 
Las Arkoński (976,90 ha), Dąbie (465,56 ha), Głębokie (351,77 ha), Mścięcino 
(281,46 ha) i Zdroje (151,03 ha). Obszar szczecińskich lasów jest także tere-
nem, na którym zlokalizowana jest przeważająca część obiektów i obszarów 
przyrody prawnie chronionej, znajdujących się w granicach administracyjnych 
Szczecina (ok. 6%). Lasy w obrębie miasta pełnią zróżnicowane funkcje, 
z których za najistotniejsze uznawane są funkcje związane z neutralizacją za-
nieczyszczeń oraz odnową zapasów tlenu, wpływające na mikroklimat otocze-
nia11. Jednocześnie sprzyja to funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, która 
przez mieszkańców często jest postrzegana jako jedyna, a z pewnością najbar-
dziej atrakcyjna funkcja lasu. 

                                                 
9 Studium 2008. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 

Szczecin. 
10 Ibidem. 
11 Program 2004. Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni miasta. 

Szczecin. 
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Działania na rzecz rozwoju zagospodarowania rekreacyjnego 
w Szczecinie  
Action in favor of the recreation development in Szczecin 

Środowisko przyrodnicze może być wykorzystywane dla rekreacji 
i wypoczynku właściwie bez specjalnego przygotowania, ale odpowiednie za-
gospodarowanie pozwala przede wszystkim na ochronę środowiska poprzez 
ukierunkowanie zróżnicowanych aktywności realizowanych w jego obrębie na 
tereny dla nich najbardziej odpowiednie, a jednocześnie najmniej obciążające 
dla środowiska. Dobrze utrzymana i ulokowana a zarazem atrakcyjna infra-
struktura sprzyja podejmowaniu aktywności w obrębie obszarów zielonych 
i często ma znaczenie stymulujące mieszkańców miast do spędzania czasu na 
łonie natury. 

Na terenach leśnych w obrębie Szczecina znajduje się około 200 km pie-
szych znakowanych szlaków turystycznych. Poprzez odpowiednie zagospoda-
rowanie i infrastrukturę, tereny te w niewystarczającym stopniu są przystoso-
wane do aktywnego spędzania czasu i wypoczynku. W kompleksach leśnych 
wytyczono także szlaki rowerowe: 17,6 km dróg pieszo – rowerowych, 52,2 km 
ścieżek rowerowych i około 40 km szlaków rowerowo – pieszych w lasach 
komunalnych. Długość ścieżek systematycznie wzrasta przy okazji moderniza-
cji i przebudowy ciągów komunikacyjnych, ale jest ich wciąż za mało i nie two-
rzą spójnego systemu12. W lasach miejskich dodatkowo wytyczono13:  

• ścieżki dydaktyczne (np. „W poszukiwaniu tajemnic zielonego lądu” 
w Puszczy Bukowej),  

• ścieżki i szlaki przyrodnicze (np. „Nad Jeziorem Głębokim”, szlak przy-
rodniczy im. Ireny i Karola), 

• ścieżki zdrowia, ulokowane w Puszczy Wkrzańskiej (3,2 km) i Puszczy 
Bukowej (2,1 km). 

W kompleksach lasów miejskich można zaobserwować obiekty zagospoda-
rowania infrastrukturalnego, do których zaliczyć można polany rekreacyjne 
o zróżnicowanym charakterze, najczęściej są one wyposażone w zadaszone 
miejsca piknikowe, ławki i wiaty ogniskowe, a czasami posiadające również 
infrastrukturę do uprawiania czynnej rekreacji: boiska, stoły do gry w szachy 
i tenisa stołowego, place zabaw oraz miejsca parkingowe. W szczecińskich 
lasach jest obecnie 17 polan rekreacyjnych, z których większość jest ulokowana 
w lewobrzeżnej części miasta. Dodatkowo na terenie miasta utworzono trzy 
polany wypoczynkowe z psimi wybiegami. Prywatnym przedsięwzięciem 
urozmaicającym wypoczynek na obszarach leśnych jest park linowy utworzony 

                                                 
12 Raport 2012. Raport o stanie miasta Szczecin. Szczecin. 
13 http://www.szczecin.eu/jachting_i_ekologia/aktualnosci/12879-sciezki_zdrowia.html, 10 kwietnia 

2013. 
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w 2009 r., jedyny w Szczecinie, znajduje się w rejonie kąpieliska Głębokie14 
oraz kompleks sportowo – rekreacyjny Szczecińska Gubałówka z dwiema 
oświetlonymi i sztucznie naśnieżnymi trasami narciarskimi wraz z wyciągiem 
orczykowym, lodowiskiem, stokiem dla saneczkarzy, a w okresie letnim torem 
do zjazdu górskimi hulajnogami oraz igielitowym stokiem narciarskim15. 
W Szczecinie działa również Edukacyjna Pracownia przyrodnicza „Na Głębo-
kim”, której zadaniem jest wzbogacenie wiedzy środowiskowej oraz podnosze-
nie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i innych osób zainte-
resowanych tematyką przyrodniczą16. Ciekawą formą rekreacji są tzw. siłownie 
pod chmurką. Pierwsza z nich powstała na w Parku Chopina w 2005 r., obecnie 
funkcjonuje ich już osiem, a w planie jest budowa kolejnych pięciu17. Inne dzia-
łania na rzecz rozwoju zagospodarowania rekreacyjnego w Szczecinie18: 

a) „Marina miejska” – Baltic Marina to bezpieczna przystań, mogąca przyjąć 
do 20 łodzi motorowych i jachtów. W cenie biletu można dowolnie korzy-
stać z elektryczności, wody, prysznica, toalet, grilla oraz patio. Przytań jest 
usytuowana przy Wałach Chrobrego, a w pobliżu znajduje się wiele atrak-
cyjnych pubów i restauracji. Oprócz tego wypożyczalnia oferuje możli-
wość aktywnego spędzania czasu, udostępniając rowery, quady, go – pedy, 
kajaki, narty wodne, deski wakeboardowe oraz tuby (dmuchane zabawki 
wodne). 

b) Kąpielisko „Arkonka” – aktualnie jest w przebudowie. Na ternie kąpieliska 
ma powstać kilka basenów, najwięcej płytkich dla dzieci, które zimą wyko-
rzystywane będą jako lodowiska, w centralnej części dużego basenu znaj-
dzie się wyspa imitująca skałę z wodospadami i wodną ścianką wspinacz-
kową, na kąpielisku znajdzie się także miejsce dla tzw. dzikiej rzeki. 

c) Aquapark na Gontynce – Na terenie Gontynki ma powstać kompleks base-
nowy „Wodny Świat” o wysokim standardzie (obejmujący: basen rekrea-
cyjny stanowiący zespół połączonych niecek o nieregularnych kształtach 
wraz z rozbudowaną infrastrukturą typu „uciechy wodne” i hydromasaże, 
brodzik dla dzieci z atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci, basen ze sztuczną 
falą, basen pływacki do nauki pływania i treningu sportowego, dzika rzeka, 
baseny do hydromasażu, zjeżdżalnie, zespół basenów zewnętrznych – 
w tym baseny całoroczne połączone śluzą wodną z halą basenową, tereny 
zielone przeznaczone do leżakowania), odnowa biologiczna Wellness & 
SPA oraz powierzchnia handlowo – usługowa i gastronomia. Budowa no-

                                                 
14 http://tarzania.pl/info/, 10 kwietnia 2013. 
15 http://www.gubalowka.com.pl/, 10 kwietnia 2013. 
16 http://ekologia.szczecin.pl/artykuly/20032010---otwarcie-edukacyjnej-pracowni-przyrodni/, 10 kwiet-

nia 2013. 
17 Raport 2012. Raport o stanie miasta Szczecin. Szczecin. 
18 http://www.szczecin.eu/, 21 kwietnia 2013. 



Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rekreacji w Szczecinie 

181 

wego obiektu rozpocznie się w 2014, a z nowych atrakcji będzie można ko-
rzystać w 2015 lub 2016 roku.  

d) Transgraniczna Baza Turystyki Żeglarskiej – Przygotowanie części Wyspy 
Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej. Port 
Jachtowy w części będzie dysponował stałymi miejscami postojowymi dla 
jachtów. Port ma przyciągnąć również dużą liczbę żeglarzy pływających 
po Bałtyku oraz jachtów przepływających przez Szczecin w drodze z lub 
do Berlina. Dzięki bliskości centrum będą mogły się tu zatrzymać na kilka 
dni, aby zobaczyć zabytki i atrakcje Szczecina. Pełna infrastruktura Portu 
pozwoli zatankować wodę, naładować akumulatory (dostępne przy stano-
wiskach cumowania), odebrać nieczystości, zatankować paliwo, postawić 
lub położyć maszt. Budynek socjalny na Wyspie Grodzkiej zawierać bę-
dzie odpowiednio dużą ilość toalet i natrysków oraz pralnie z suszarnią. 
Utworzenie Portu Jachtowego w tym miejscu pozwoli wypełnić lukę na 
szlaku wodnym z górnego biegu Odry do Zalewu Szczecińskiego i na Bał-
tyk. Dotąd bardzo dużo jachtów omija Szczecin nie mając się gdzie za-
trzymać. Jachty płynące Odrą Zachodnią od Berlina i Schwedt po kilku 
godzinach żeglugi będą mogły zatrzymać się w bezpiecznym i przyjemnym 
miejscu na noc lub dwie, a następnie popłynąć dalej na Zalew Szczeciński, 
np. do Ueckermuende. Wówczas tworzy się swoisty transgraniczny szlak 
wodny łączący przystanie po polskiej i niemieckiej stronie. Z tych wzglę-
dów Miasto Szczecin wraz z Powiatem Uecker Randow stworzyło wspólny 
projekt „Baza turystyki żeglarskiej – Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM 
Ueckermunde - na transgranicznym szlaku wodnym”. 

e) Budowa boisk wynikająca z programu „Orlik 2012”  
f) Modernizacja Stadionu Miejskiego  

Z obserwacji wynika, że najczęściej podejmowane typy aktywności na ob-
szarach zielonych Szczecina to spacery, turystyka piesza i rowerowa oraz coraz 
częściej Nordic Walking. Urząd Miasta Szczecin (Wydział Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska) przeprowadził pilotażowe badania w wybranych 
obiektach rekreacyjnych, które potwierdzają, iż służą one przede wszystkim 
mieszkańcom i są wykorzystywane głównie w weekend, chociaż także 
w tygodniu liczba osób wypoczywających w lesie jest relatywnie duża. 

Nieodłącznym elementem wizji Szczecina, która brzmi: Szczecin Floating 
Garden 2050 project (zielony, pływający ogród) jest środowisko przyrodnicze. 
Stosunkowo nowa wizja Szczecina jest rewolucją w rozwoju miasta. Szczecin 
zwraca się w stronę wody, ekologii i zamierza połączyć w sobie zalety metropo-
lii i miejsca wygodnego do życia. Nowa marka miasta osadza się na założeniu, 
że rozwój Szczecina trzeba oprzeć na atutach, które miastu zostały dane – 
zwrócić się ku wodzie, zieleni, postawić na ekologię, połączyć w sobie zalety 
metropolii, a jednocześnie miejsca, które nie przytłacza i życie w nim nie wiąże 



Marta Bordun 

182 

się z wieloma mankamentami współczesnych miast. Marka miasta i wieloletnia 
strategia jej wdrożenia to długofalowy proces obejmujący wiele poziomów: 
począwszy od stworzenia koncepcji marki, jej wizji i misji, poprzez opracowa-
nie logo, spójnego systemu wizualnego miasta oraz systemu komunikacji. Stra-
tegia mówi o potrzebie i możliwościach zmiany skali działań w celu zagospoda-
rowania wolnych lub zdegradowanych przestrzeni miasta. Do zabudowania 
wysp Śródodrza i innych fragmentów Szczecina można sięgać po najnowocze-
śniejsze rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne i technologiczne, a przy 
tym ocalić naturę, która jest w tym wyjątkowym miejscu wszechobecna19. 

Niewątpliwym problemem rozwoju środowiska przyrodniczego Szczecina są 
ograniczone zasoby finansowe Miasta, które mogą być przeznaczone na ten cel. 
Środki obecnie wydatkowane umożliwiają bieżącą konserwację i uzupełnianie 
ubytków na terenach zieleni, jednak niestety nie zapewniają rozwoju i zmian, 
koniecznych do poprawy sytuacji ogólnej. 

Podsumowanie 
Conclusion 

Rekreacja jest ważną i nowoczesną sferą aktywności gospodarczej, a jedno-
cześnie sferą działalności społecznej Szczecina, przyczyniając się do odkrywa-
nia najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których ekspo-
nowanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek miasta. Szczecinianie 
mają wiele możliwości spędzania wolnego czasu i realizacji aktywności rekrea-
cyjnej w środowisku przyrodniczym. Obszary te charakteryzują się dużym 
zróżnicowaniem, co predysponuje je do pełnienia zróżnicowanych funkcji re-
kreacyjnych i realizacji bardzo różnych form aktywności na ich obszarze. Jed-
nakże wiele terenów pozostaje niezagospodarowana, co powoduje, że ruch re-
kreacyjny skupia się na pozostałym obszarze, którego poziom zagospodarowa-
nia stale wzrasta, ale biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Szczecina (prawie 
400 000 osób) jest zdecydowanie niewystarczający. Kumulacja infrastruktury 
rekreacyjnej na niewielu obszarach przyczynia się do koncentracji ruchu rekre-
acyjnego, powodując nadmierne obciążenie środowiska przyrodniczego. Nie 
istnieje jednak spójny system zagospodarowania i wykorzystania walorów przy-
rodniczych Szczecina, który sprzyjałby zarówno mieszkańcom, jak 
i równowadze ekologicznej środowiska przyrodniczego. Duży potencjał rekrea-
cyjny, jakim dysponuje miasto Szczecin, pozostaje wykorzystany jedynie czę-
ściowo. 

                                                 
19 http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_marka_szczecin.pdf, 10 kwietnia 2013. 



Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rekreacji w Szczecinie 

183 

Literatura 
Bibliography 

Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, 
Oficyna Wydawnicza Politechnik Warszawskiej, Warszawa 2010 

Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011. 
Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo 

Kurpisz S.A., Poznań 2005. 
Podstawy turystyki i rekreacji, red. S. Toczek – Werner, Akademia Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2005 
Program 2004. Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów 

zieleni miasta. Szczecin. 
Raport 2012. Raport o stanie miasta Szczecin. Szczecin. 
Studium 2008. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Szczecina. Szczecin. 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, 

poz. 95) 
http://ekologia.szczecin.pl/artykuly/20032010---otwarcie-edukacyjnej-pracowni-

przyrodni. 
http://tarzania.pl/info. 
http://www.gubalowka.com.pl/. 
http://www.szczecin.eu/. 
http://www.szczecin.eu/jachting_i_ekologia/aktualnosci/12879-

sciezki_zdrowia.html. 
http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_marka_szczecin.pdf 

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rekreacji w Szczecinie 

Streszczenie 

Aktywność rekreacyjna coraz częściej kojarzona ze stałym miejscem zamieszkania, co zwią-
zane jest z nowoczesny stylem życia. Wzrastająca liczba mieszkańców obszarów zurbanizowa-
nych szukając możliwości rekreacji i regeneracji sił witalnych coraz częściej korzysta ze środowi-
ska przyrodniczego, które dobrze wpisuje się w trend zdrowego stylu życia. Walory przyrodnicze 
na obszarach miejskich są aktualnie miejscem codziennej i stałej obecności mieszkańców, co 
wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku, a także stworzenia 
systemu ochrony środowiska przed nadmierną eksploatacją. Szczecin należy do aglomeracji 
miejskich w Polsce, jest miastem o dużej powierzchni (ponad 300 km) i zróżnicowanym środowi-
sku przyrodniczym, w którym dominujący udział mają obszary wodne i zielone (odpowiednio 
25% i 20%). Miasto posiada potencjał łączenia w sobie dynamiki i kreatywności metropolii 
z przestrzenią i spokojem obszaru przyjaznego ludziom i naturze. Nie istnieje jednak spójny 
system zagospodarowania i wykorzystania walorów przyrodniczych Szczecina, który sprzyjałby 
zarówno mieszkańcom, jak i równowadze ekologicznej środowiska przyrodniczego. Duży poten-
cjał rekreacyjny, jakim dysponuje miasto Szczecin, pozostaje wykorzystany jedynie częściowo. 
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Natural environment development recreation in Szczecin 

Summary 

Recreational activity is more often associated with a permanent place of residence, which is 
associated with a modern lifestyle. Increasing number of people in urban areas looking for oppor-
tunities for recreation and regeneration of vitality increasingly uses the natural environment, 
which fits well with the trend of a healthy lifestyle. Natural values in urban areas are currently 
location daily and constant presence of people, which requires an appropriate infrastructure for 
recreation and relaxation, as well as a system of environmental protection from over-exploitation. 
Szczecin is a Polish urban areas, is a city with a large area (over 300 miles) and diverse natural 
environment in which they have a dominant share of water and green areas (25% and 20%). The 
city has the potential to combine the dynamism and creativity of the metropolis with the space 
and nature. But there is no coherent system of development and use natural values Szczecin, 
which would encourage both residents and the ecological balance of the natural environment. 
Large recreational potential which has the city of Szczecin is used only partially. 
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MATEUSZ ROGOWSKI 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 

JOANNA BIŁOUS 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

Ocena walorów widokowych i zagospodarowania 
punktów widokowych grzbietu Karkonoszy 

The assessment of scenic values and development state of 
viewpoints in Karkonosze Mts. 

Wstęp 
Introduction 

Turystyka górska wiąże się nie tylko poznaniem odwiedzanego obszaru, ale 
także podziwianiem otaczającego krajobrazu. Człowiek od zawsze pragnął 
wznieść się ponad otaczające szczyty by móc ogarnąć wzrokiem jak największy 
teren, chcąc go lepiej poznać, a także podziwiać piękno jakie stworzyła natura. 
Do dziś znane są historyczne przekazy wielu wędrówek górskich, w których ich 
autorzy poświęcają dużo miejsca na opisy pojedynczych widoków i szerokich 
panoram. Zostały one szeroko opisane m.in. przez W. Krygowskiego1, czy 
ostatnio przez K.R. Mazurskiego2. Tak jest również obecnie, gdy do pamiątek 
z wyjazdów najczęściej zaliczane są liczne zdjęcia dalekich panoram czy ich 
opisy na forach i blogach internetowych. Nawiązując do tych motywów, auto-
rzy zdecydowali dokonać próby zebrania i oceny punktów widokowych. Z tego 
względu celem opracowania jest ocena punktów widokowych rozmieszczonych 
w obrębie wierzchowiny Karkonoszy, pod kątem atrakcyjności ich walorów 
widokowych oraz stopnia zagospodarowania. Ich ocena została wykonana 
w oparciu o autorską metodę bonitacji punktowej, wzorowaną na ocenie atrak-
cyjności turystycznej szlaków pieszych3. Analizą objęto 28 punktów widoko-
wych zlokalizowanych w obrębie wierzchowinowej powierzchni zrównania 
pasma Karkonoszy. 

                                                 
1 Krygowski W., Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 

1973 
2 Mazurski K.R., Historia turystyki sudeckiej, Oficyna Wydawnicza ''Wierchy'', Kraków 2012. 
3 Rogowski M., Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego 

Śląska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012. 
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Karkonosze jako najwyższe pasmo w Sudetach, od bardzo dawna stanowiło 
cel dla wielu pokoleń wędrowców ze względu na wyniosłość oraz niebywale 
atrakcyjny teren o wysokich walorach krajobrazowych i widokowych. W klasy-
fikacji atrakcyjności turystycznej na potrzeby turystyki zagranicznej Karkono-
ski Park Narodowy zaliczony został do obszarów o wysokiej atrakcyjności 
z dominującymi walorami krajoznawczymi, których odwiedzanie jest warte 
specjalnej podróży4. Ponadto jest to obszar wypoczynkowy o znaczeniu pod-
stawowym5 oraz międzynarodowym6, należący do I kategorii obszarów krajo-
znawczych Polski7 i I kategorii atrakcyjności turystycznej z krajobrazem natu-
ralnym lub zbliżonym do naturalnego z enklawami krajobrazu pierwotnego8. 
Krajobraz Karkonoszy w aspekcie fizjonomicznym należy do grupy najatrak-
cyjniejszych w kraju, z uwzględnieniem stopnia nasycenia elementami przyrod-
niczymi i kompleksowej atrakcyjności widokowej krajobrazu (w tym atrakcyj-
ności turystycznej ukształtowania terenu i atrakcyjności widokowej pokrycia 
terenu), natomiast najniższą pod względem stopnia przekształceń antropoge-
nicznych9. 

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyjątkowości i unikatowości 
krajobrazowej tego pasma jest zdaniem K.R. Mazurskiego10 urozmaicone 
ukształtowanie powierzchni, które wiąże się z wieloma spektakularnymi ele-
mentami rzeźby terenu, takimi jak: rozległa wierzchowinowa powierzchnia 
zrównania, liczne skałki granitowe o fantastycznych kształtach, rozległe rumo-
wiska skalne oraz formy polodowcowe, w tym wypełnione wodami jezior kotły 
polodowcowe11. Jeszcze jednym czynnikiem wyróżniającym to pasmo są do-
brze wykształcone piętra geoekologiczne, w tym występujące w obrębie wierz-
chowiny piętro subalpejskie i fragmentarycznie wykształcone alpejskie, które 
przez swoją otwartość umożliwiają percepcję otaczającego krajobrazu. 

                                                 
4 Mikułowski B. Wyrzykowski J., Klasyfikacja atrakcyjności turystycznej obszarów, miejscowości 

i obiektów turystycznych Polski na potrzeby zagranicznej turystyki przyjazdowej, [w:] Baraniecki L. (red), 
Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, z. 2, Uniwersytet Wro-
cławski, Wrocław 1993 

5 Wyrzykowski J., Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, 
Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, Wrocław, nr 935, „Studia Geograficzne”, nr XLIV, Wrocław 1986. 

6 Wyrzykowski J. Marak J. Mikułowski B., Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, Strategia 
Rozwoju Produktu Turystycznego, Wydawnictwo Mada Press, Wrocław 1999. 

7 Wyrzykowski J., Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, 
Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, Wrocław, nr 935, „Studia Geograficzne”, nr XLIV, Wrocław 1986. 

8 Lijewski T. Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002. 
9 Wyrzykowski J. (red), Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, Uni-

wersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław 1991. 
10 Mazurski K.R, Geografia turystyczna Sudetów, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK 

Sudety, Wrocław . 2003. 
11 Knapik R., Migoń P., Szuszkiewicz A., Aleksandrowski P., Geopark Karkonosze – georóżnorodność 

i geoturystyka, Przegląd Geologiczny, 59, 2011. s. 311-322. 
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Walory widokowe punktów widokowych 
The scenic values of viewpoints 

Planując górską wycieczkę, turysta wybiera nie tylko atrakcje turystyczne, 
ale również punkty widokowe umożliwiające obserwację otaczającego krajo-
brazu. Z tego względu każdy teren będący potencjalnym punktem widokowym, 
posiada zdaniem M. Walczak12, odpowiednie warunki do obserwacji otaczają-
cego krajobrazu, stanowiąc obraz danej przestrzeni, jest syntezą cech środowi-
ska przyrodniczego (biotycznego i abiotycznego) oraz elementów kulturowych 
wprowadzonych przez człowieka w to środowisko. Ogół cech krajobrazowych 
wyróżniających dany teren decyduje o specyfice wizualnej obszaru i o jego 
niepowtarzalności13. Traktowanie krajobrazu jako pejzażu daje możliwość uj-
mowania i badania krajobrazu w kategoriach estetycznych - jako zbioru sygna-
łów i generowanych bodźców, będących wynikiem jego materialnego zróżni-
cowania14. Podejście to umożliwia wyróżnienie walorów widokowych miejsca, 
które zdaniem K. H. Wojciechowskiego15 stanowią syntezę zintegrowanych 
postrzeżeń widoków i związanych z nimi różnorodnych odczuć zmysłowych 
oraz odpowiednich asocjacji i struktur zakodowanych w umyśle obserwatora. 

Urozmaicona rzeźba terenu oraz zróżnicowanie pokrycia terenu mają zdecy-
dowanie największy wpływ na atrakcyjność walorów widokowych. Kluczową 
rolę pełni jednak rzeźba terenu, która zdaniem W. Plewniaka i in.16 jest reje-
strowana jako pierwsza. Daje ona ogromne możliwości przeżyć estetycznych, 
jakie wiążą się z oglądaniem pięknych, rozległych widoków17. W przypadku 
pokrycia terenu, jego zróżnicowane formy, wzajemne relacje, czy też prze-
strzenny rozkład, tworzy konkretny zespół wartości, które determinują jego 
ocenę18. 

Ocena walorów widokowych odbywa się w oparciu o cztery kryteria, jakimi 
są: zasięg widzialności, rozwinięcie horyzontalne, ilość planów i mozaikowość. 
Turysta podziwiając krajobraz chce sięgnąć wzrokiem najdalej jak to tylko 
możliwe, co niniejszym potwierdzają badania ankietowe, zgodnie z którymi 
                                                 

12 Walczak M., , Analiza krajobrazowa w planach ochrony parków krajobrazowych, Ochrona środowiska 
i zasobów naturalnych, nr 30. 2007. 

13 Walczak M., op.cit. 
14 Pietrzak M., Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu, Teoria i metodologia, PWSZ, Leszno. 
15 Wojciechowski K.H., Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Rozprawy habilitacyjne Wy-

działu Biologii i Nauk o Ziemi nr XXVIII, UMCS, Lublin 2010. 
16 Plewniak W. Ruszczycka-Mizera M, Metoda oceny krajobrazu w aspekcie fizjonomicznym, Problemy 

szczegółowych studiów krajobrazowych Polski, Materiały prezentowane na seminarium ogólnopolskim w 
Karpaczu, 27-28 kwietnia 1993 r., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, Zakład Geografii Regio-
nalnej i Turystyki, Wrocław 1993. 

17 Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo PAN, Wrocław, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976. 

18 Plewniak W. Ruszczycka-Mizera M., Metoda oceny krajobrazu w aspekcie fizjonomicznym, Acta 
Universitatis Wratislaviensis, No 1670, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i 
Ekonomiczna, t. XI, Wrocław 1995. 
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zasięg widzialności jest najważniejszym kryterium oceny19. W ocenie wyróż-
niono cztery przedziały widokowe: <3 km, 3-6 km, 6-9 km oraz >12 km. Roz-
winięcie horyzontalne poprzez swoją rozpiętość widokową sprawia, że panora-
ma jest atrakcyjniejsza. Przy szerokim rozwinięciu horyzontalnym obserwator 
postrzega całościową kompozycję krajobrazową. Najwyżej oceniana jest pano-
rama dookólna obejmująca 360˚. Pozostałe przedziały odnoszące się do stopnia 
rozwinięcia wynoszą odpowiednio: 360˚ - 180˚, 180˚ - 90˚ oraz <90˚. Ponadto 
ważną cechą widoku jest również ilość planów. Zgodnie z tym przyjęto, że im 
więcej planów buduje daną panoramę, tym widok staje się bardziej atrakcyjny20. 
Autorzy przyjęli za najmniej atrakcyjny widok składający się wyłącznie z 1-2 
planów. Pozostałe przedziały obejmują: 3-4 plany, 5-6 planów oraz powyżej 6 
planów. Na mozaikowość krajobrazu składają się różne rodzaje pokrycia wi-
doczne w całym ocenianym widoku. Najczęściej w analizowanym obszarze 
występują pola, lasy, łąki, kosodrzewina, rumowiska i zabudowa. Najbardziej 
monotonny widok obejmuje jeden rodzaj pokrycia. Pozostałe przedziały ewalu-
acyjne obejmują: 2-3 rodzaje pokrycia, następnie 4-5 powyżej >5. Zestawienie 
kryteriów oceny i punktacji walorów widokowych przedstawia Tab.1. 

Tabela 1. Kryteria oceny walorów widokowych punktów widokowych 
Table 1. The assessment of scenic values criteria 

Atrakcyjność 
Zasięg 

widzialności 
Rozwinięcie 
horyzontalne 

Ilość 
planów 

Mozaikowatość 
krajobrazu 

bardzo wysoka 
(4 pkt) 

> 12 km 360˚ - 270˚ > 6 planów > 5 rodzajów pokrycia 

wysoka 
(3 pkt) 

6-9 km 270˚ - 180˚ 5-6 planów 4 - 5 rodzajów pokrycia 

średnia 
(2 pkt) 

3-6 km 180˚ - 90˚ 3−4 plany 2 - 3 rodzajów pokrycia 

niska 
(1 pkt) 

< 3 km <90˚ 1−2 plany 1 rodzaj pokrycia 

Źródło: badania własne 

                                                 
19 Rogowski M., Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego 

Śląska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012. 
20 Rogowski M., op.cit. 
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Każdy analizowany punkt widokowy uzyskuje punktację w przedziale od 
4 do 16. Podział na trzy podgrupy pozwoli na wyróżnienie trzech klas atrakcyj-
ności widoku: 

• I klasa, cechuje się wysoką atrakcyjnością walorów widokowych (16-
13 pkt), 

• II klasa, cechuje średnią atrakcyjność walorów widokowych (12-9 pkt), 
• III klasa, cechuje niską atrakcyjność walorów widokowych (<9 pkt). 

Zagospodarowanie punktów widokowych 
Development state of viewpoints 

Nie tylko walory widokowe decydują o popularności punktu widokowego. 
Istnieją także specyficzne uwarunkowania związane z jego zagospodarowaniem 
oraz dostępnością. Stanowią one pozostałe dwa składniki atrakcyjności tury-
stycznej zdefiniowanej przez T. Lijewskiego i in.21. W przypadku zagospoda-
rowania punktów widokowych ważną rolę pełnią drogowskazy, tablice infor-
macyjno-edukacyjne, panele z opisanymi panoramami, lunety czy obiekty bazy 
noclegowej i gastronomicznej. Równie ważne jest odpowiednie zagospodaro-
wanie szlaku urządzeniami pełniącymi funkcje ochronne, które można podzielić 
w zależności od pełnionej funkcji na urządzenia ogradzające, drenażowe, uła-
twiając pokonanie cieków i sztuczne ułatwienia22. Turyści powinni wiedzieć, że 
dotarli do miejsca posiadającego wartościowe walory. Brak jakiejkolwiek in-
formacji często dezorientuje wędrowca. Pulpity z mapą pokazujące otaczający 
teren, lub opisy odwiedzanych obszarów umożliwi ą interpretację obserwowa-
nego krajobrazu i pozwolą zrozumieć poszczególne zjawiska. Zbliżenie terenu, 
jakie umożliwia obserwacja przez lunetę, pozwoli dostrzec nawet najmniejsze 
szczegóły w podziwianej panoramie, nawet przy słabszej widoczności. Ważną 
rolę pełnią także zagospodarowane miejsca odpoczynku pozwalające na chwilę 
wytchnienia podczas górskiej wędrówki oraz kontemplację roztaczającej się 
panoramy. Takie miejsca planuje się nieopodal punktów widokowych czy 
ścieżkach przebiegających szczytami górskimi. 

Ocena atrakcyjności zagospodarowania turystycznego wykonana zostanie 
w oparciu o cztery kryteria, obejmujące: czynniki ułatwiające obserwację krajo-
brazu, infrastrukturę ułatwiającą czytanie krajobrazu, pozostałą infrastrukturę 
towarzyszącą oraz sposób dojścia do punktu widokowego. Wyższa ocena pod 
tym względem wiąże się z lepszą dostępnością komunikacyjną oraz warunkami 
terenowymi sprzyjającemu lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury tury-
stycznej. Pierwsze kryterium oceny obejmujące czynniki ułatwiające obserwa-
cję krajobrazu, które dają turyście możliwość najdokładniejszej obserwacji ota-
                                                 

21 Lijewski T. Mikułowski B. Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002. 
22 Buchwał A., Rogowski M., The methods of preventing trail erosion on the examples of intensively used 

footpaths in the Tatra and the Babia Góra National Parks, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 1/2010. 



Mateusz Rogowski, Joanna Biłous 

190 

czającego terenu. Obejmują one uwarunkowania naturalne, jak kontrastowe 
formy terenu (np. formacja skalna, krawędź wierzchowiny) oraz elementy an-
tropogeniczne obejmujące wieże widokowe i lunety. Jeśli punkt widokowy jest 
zlokalizowany w obrębie kontrastowej formy terenu oraz istnieją w jego obrębie 
urządzenia ułatwiające czytanie krajobrazu, wówczas charakteryzuje się naj-
większą atrakcyjnością zagospodarowania pod względem obserwacji walorów 
widokowych. Na infrastrukturę ułatwiającą czytanie krajobrazu, która dodatko-
wo pełni ważną rolę w ocenie widoku, składają się: tablice informacyjno-
edukacyjne zawierające informacje krajoznawcze, mapa otaczających szczytów 
lub opisana panorama na specjalnym do tego przystosowanym pulpicie. Infra-
struktura towarzysząca pełni ważną rolę w zaspokojenia potrzeb bytowych – 
noclegu i wyżywienia. Najwyżej ocenione zostaną miejsca gdzie znajdują się 
schroniska oraz w pełni zagospodarowanie miejsca wypoczynku obejmujące 
zadaszoną wiatę, stoły i siedziska oraz barierki ochronne. Niższą ocenę otrzy-
mują punkty z mniejszą ilością elementów infrastruktury, a najniższą, miejsca 
pozbawione jej, jako obszary z niewykorzystanymi możliwościami do zagospo-
darowania. 

Dostępność komunikacyjna jest także jednym z kluczowych czynników od-
noszących się do zagospodarowania punktów widokowych. Bez dojścia do ta-
kiego miejsca, nie ma możliwości dokonania oceny walorów widokowych, 
które w takiej sytuacji są jedynie nieocenionymi zasobami. Najwyższym stop-
niem dostępności charakteryzują się punkty widokowe do których można do-
trzeć za pomocą szlaku turystycznego. Średnią ocenę otrzyma miejsce, które nie 
leży bezpośrednio na szlaku turystycznym, ale prowadzi do niego oznakowany 
łącznik lub inna ścieżka, którą można dotrzeć bez żadnych trudności. Wszelkie-
go rodzaju trudności uniemożliwiające dojście (trasa porośnięta kosodrzewiną 
lub inne elementy utrudniające dojście) w łączności z brakiem szlaku turystycz-
nego, decydują o najniższej ocenie. Zestawienie kryteriów oceny i punktacji 
atrakcyjności zagospodarowania punktów widokowych, przedstawia Tab. 2. 

Sumując punktację we wszystkich kategoriach uzyskujemy ocenę 
w przedziale od 3 do 12 punktów. Podział na trzy podgrupy pozwoli wyróżnić 
trzy klasy stopnia zagospodarowania punktów widokowych: 

• I klasa cechuje wysoki stopień atrakcyjności zagospodarowania (10 - 12 
pkt),  

• II klasa cechuje średni stopień atrakcyjności zagospodarowania (7-9 
pkt),  

• III klasa cechuje niski stopień atrakcyjności zagospodarowania (4-6 pkt).  
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Tabela 2. Kryteria oceny zagospodarowania punktów widokowych 
Table 2. The assessment of development state criteria 

Atrakcyjno ść 
zagospodarowania 

turystycznego 

Infrastruktura 
ułatwiaj ąca 
obserwację 
krajobrazu 

Infrastruktura 
ułatwiaj ąca 

czytanie krajo-
brazu 

Infrastruktura 
towarzysząca 

Dojście 

wysoka (3 pkt) 

Punkt w obrębie 
kontrastowej 
formy terenu 
(wzniesienie, 
skała), wraz 
z wieżą wido-
kową lub lunetą 

Mapa szczytów 
i tablica infor-
macyjna 
o punkcie 
i otaczającym 
terenie 

Schronisko lub 
zagospodarowany 
punkt wypoczyn-
kowy (zadaszona 
wiata, stoły, 
siedziska) 
i barierki ochron-
ne (jeśli lokaliza-
cja tego wymaga) 

Punkt 
widokowy 
na ozna-
kowanym 
szlaku 
turystycz-
nym. 

średnia (2 pkt) 

Punkt w obrębie 
kontrastowej 
formy terenu 
(wzniesienie, 
skała) lub 
z wieżą wido-
kową lub lunetą 

Mapa szczytów 
lub tablica 
informacyjna 
o punkcie 
i otaczającym 
nas terenie. 

Zagospodarowany 
punktu wypo-
czynkowy 
z podstawowym 
wyposażeniem 
(stoły i siedziska) 
i barierki ochron-
ne (jeśli lokaliza-
cja tego wymaga) 

Punkt 
widokowy 
nie leży 
bezpo-
średnio na 
szlaku 
turystycz-
nym, ale 
prowadzi 
do niego 
oznako-
wany 
łącznik. 

niska (1 pkt) 

Brak infrastruk-
tury ułatwiającej 
obserwację 
krajobrazu.  

Brak infrastruk-
tury ułatwiają-
cej czytanie 
krajobrazu. 

Brak infrastruktu-
ry towarzyszącej 
lub punkt bez 
niezbędnych, 
w danym miejscu 
zabezpieczeń 
(nawet jeśli jest 
wyposażony 
w pozostałe ele-
menty infrastruk-
tury). 

Brak 
oznako-
wanego 
dojścia do 
punktu. 
Miejsce 
punktu 
widoko-
wego 
widoczne 
jedynie 
z daleka. 

Źródło: badania własne 

Ocena punktów widokowych 
The assessment of viewpoints 

 Powyżej przedstawione kryteria stanowiły podstawę oceny walorów wi-
dokowych, stopnia atrakcyjności zagospodarowania i dostępności punktów 
widokowych na obszarze wierzchowiny Karkonoszy. Dobór punktów widoko-
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wych wykonano w oparciu o analizę dwóch map turystycznych - polską23 
i czeską24, oraz zestawienie karkonoskich panoram autorstwa M. Kasprzaka25. 
Autorzy opracowania poruszając się znakowanymi szlakami pieszymi po obsza-
rze badań, weryfikowali listę punktów podlegających ocenie, a następnie po 
wykonaniu inwentaryzacji zagospodarowania oraz zarejestrowaniu panoram, 
przeprowadzili ocenę. 

Niniejszej ocenie zostało poddanych 28 punktów widokowych, z których 12 
znajduje się w czeskich Karkonoszach, 6 w polskich, a 10 w obrębie granicy. 
Wszystkie z nich zlokalizowane są powyżej górnej granicy lasu, w piętrach 
subalpejskim i alpejskim. Najwięcej, bo 15 punktów widokowych, zlokalizo-
wanych jest na szczytach, kolejnych 8 w obrębie grzbietów (z czego 5, na kra-
wędziach podciętych przez ściany kotłów i dolin polodowcowych), 3 na sto-
kach, a pozostałe 2 w obrębie przełęczy. Zestawienie uzyskanych ocen walorów 
widokowych przedstawia Tab. 3, natomiast stopnia atrakcyjności zagospodaro-
wania Tab. 4. 

Atrakcyjność walorów widokowych analizowanych punktów jest na ogół 
wysoka, gdyż aż 22 z nich uzyskało przynajmniej 13 punktów. Pozostałych 6 
posiada średniej wartości walory widokowe. Sytuacja ta jest w pełni zrozumia-
ła, gdyż do oceny wybrano punkty zlokalizowane w obrębie wierzchowiny 
Karkonoszy, cechujące się sprzyjającymi ku temu warunkami. Położenie powy-
żej górniej granicy lasu, w obrębie najwyższych, wierzchowinowych partii Kar-
konoszy, sprzyja dalekim zasięgiem widzialności, dużej liczbie planów, mozai-
kowością oraz na ogół szerokim rozwinięciem horyzontalnym. Ponadto 7 spo-
śród najatrakcyjniejszych punktów widokowych uzyskało maksymalną punkta-
cję. Są to szczyty głównego grzbietu Karkonoszy (Śnieżka, Czarny Grzbiet, 
Czarna Kopa, Śmielec, Wielki Szyszak i Szrenica) oraz punkt widokowy nad 
Śnieżnym Kotłami, zlokalizowany na krawędzi wierzchowiny, ponad urwistymi 
ścianami kotłów polodowcowych. Jedynym czynnikiem wyróżniającym je spo-
śród punktów ocenionych niżej (Cerna Hora, Medvedin i Łabski Szczyt) jest 
brak w panoramie zbiorników wodnych, podnoszących wskaźnik mozaikowości 
krajobrazu. Pozostałych 11 punktów zaklasyfikowanych do najwyższej katego-
rii (Pamatnik obetem hor, Krakonos, Ptaci Kamen, Harrahovy Kamen, Jestrebi 
Bouda, Czeskie Kamienie, Śląskie Kamienie, Słonecznik, schron nad Wielkim 
Stawem, punkt widokowy nad Małym Stawem, Przełęcz pod Śnieżką i Skalny 
Stół) posiada mniejsze rozwinięcie horyzontalne i mniejszą mozaikowość. Jest 
to związane głównie z usytuowaniem w centralnej części wierzchowiny stano-
wiąc rodzaj ograniczenia jednostki widokowej. Podobnie jest w przypadku po-
                                                 

23 Polskie i Czeskie Karkonosze, mapa turystyczna, skala 1:25 000, Wydawnictwo turystyczne PLAN, Je-
lenia Góra 2012 

24 Krkonoše, Od západu k východu, Turistická a lyžařská mapa, skala 1: 25 000, Tisk VKÚ Harmanec 
2012. 

25 Kasprzak M., Panoramy Karkonoszy, Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra 2012. 
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zostałych sześciu punktów ze średnią atrakcyjnością walorów widokowych, 
które są również zlokalizowane w obrębie szerokiego i płaskiego grzbietu (Lisci 
Hora, Smidova Vyhlidka, Ambrozova Vyhlidka, Labsky Vodopad),na stoku 
poniżej głównego grzbietu (Hala Szrenicka), czy nieopodal przełęczy. W tych 
przypadkach czynnikiem dodatkowym ograniczającym walory widokowe jest 
gęsto rosnącą kosodrzewina. 

Tabela 3. Ocena walorów widokowych punktów widokowych wierzchowiny Karkonoszy 
Table 3. The assessment of scenic values of viewpoints in Karkonosze Mts. 
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Ambrozova Vyhlidka 1280 k.w. Cz 3 2 3 3 11 średnia 

Cerna Hora 1260 szczyt Cz 4 4 4 3 15 wysoka 

Czarna Kopa 1411 szczyt Pl/Cz 4 4 4 4 16 wysoka 

Czarny Grzbiet 1450 grzbiet Pl/Cz 4 4 4 4 16 wysoka 

Czeskie Kamienie 1417 szczyt Pl/Cz 4 2 4 3 13 wysoka 

Hala Szrenicka 1200 stok Pl 4 2 3 3 12 średnia 

Harrahovy Kamen 1417 szczyt Cz 4 3 3 3 13 wysoka 

Jestrebi Bouda 1415 grzbiet Cz 4 3 4 3 14 wysoka 

Krakonos 1421 szczyt Cz 4 4 3 3 14 wysoka 

Labsky Vodopad 1290 k.w. Cz 3 1 2 3 9 średnia 

Lisci Hora 1363 szczyt Cz 3 1 3 3 10 średnia 

Łabski Szczyt 1472 szczyt Pl/Cz 4 4 4 3 15 wysoka 

Medvedin 1235 szczyt Cz 4 4 4 3 15 wysoka 

Pamatnik obetem hor 1495 przełęcz Cz 4 2 3 4 13 wysoka 

Przełęcz pod Śnieżką 1389 przełęcz Pl/Cz 3 4 3 3 13 wysoka 

Ptaci Kamen 1310 stok Cz 3 3 4 4 14 wysoka 

punkt nad Mł.Stawem 1360 k.w. Pl 4 2 4 4 14 wysoka 

punkt nad Śnieżnymi Kotłami 1480 k.w. Pl 4 4 4 4 16 wysoka 

schron nad Wlk. Stawem 1400 k.w. Pl 4 2 4 4 14 wysoka 

Skalny Stół 1282 szczyt Pl/Cz 4 2 4 4 14 wysoka 

Słonecznik 1410 stok Pl 4 2 4 4 14 wysoka 

Smidova Vyhlidka 1275 grzbiet Cz 3 2 3 3 11 średnia 

Szrenica 1362 szczyt Pl 4 4 4 4 16 wysoka 

Śląskie Kamienie 1414 szczyt Pl/Cz 4 2 4 3 13 wysoka 

Śmielec 1424 szczyt Pl/Cz 4 4 4 4 16 wysoka 

Śnieżka 1602 szczyt Pl/Cz 4 4 4 4 16 wysoka 

Vyhlidka nad Vyrovka 1380 grzbiet Cz 4 1 4 3 12 średnia 

Wielki Szyszak 1509 szczyt Pl/Cz 4 4 4 4 16 wysoka 

Legenda: k.w. – krawędź wierzchowiny 
Źródło: badania własne 
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W przypadku atrakcyjności zagospodarowania punktów widokowych wi-
doczne są wyraźne dysproporcje, ze względu na niewykorzystanie ogromnego 
potencjału w tym względzie. Niemalże wszystkie analizowane miejsca są do-
stępne znakowanym szlakiem pieszym lub krótkim łącznikiem poprowadzonym 
bezpośrednio od szlaku. Wyjątkiem są jedynie Łabski Szczyt i Śmielec 
w przypadku których szlak prowadzi w obrębie partii szczytowych nie wprowa-
dzając na ich wierzchołki. Z tego względu o stopniu zagospodarowania tury-
stycznego decydują główne pozostałe czynniki. Jak wynika z oceny, jedynie 2 
punkty widokowe (Śnieżka, Cerna Hora) posiadają kompleksowe zagospoda-
rowanie obejmujące lunety ułatwiające obserwację krajobrazu, tablice informa-
cyjno-edukacyjne i opisy panoram ułatwiające czytanie krajobrazu oraz zago-
spodarowane miejsca odpoczynku w łączności z obiektem bazy gastronomicz-
nej lub noclegowej. Dodatkowo na szczycie Cerna Hora umiejscowiona została 
wieża widokowa, z której można podziwiać dookólną i rozległą panoramę. Za-
gospodarowanie to w pełni odpowiada dużej popularności szczytów i ich walo-
rów widokowych. Średnim stopniem zagospodarowania cechuje się pozostałych 
20 punktów widokowych. Można je podzielić na trzy grupy w zależności od 
lokalizacji. Najliczniejszą grupą są wierzchołki i przełęcze posiadające wysokie 
walory widokowe, w obrębie których utworzono niewielki punkt odpoczynku 
(Krakonos, Lisci Hora, Medvedin, Czarna Kopa, Skalny Stół, Szrenica, Śląskie 
i Czeskie Kamienie oraz Przełęcz pod Śnieżką i Pamatnik obetem hor). Drugą 
grupę stanowią punkty widokowe usytuowane na krawędzi dolin i kotłów polo-
dowcowych (nad Wielkim i Małym Stawem, Śnieżnymi Kotłami, Ambrozova 
Vyhlidka, Smidova Vyhlidka, Labsky Vodopad), które wraz z pierwszą grupą 
charakteryzują się dużą popularnością wśród turystów i w większości przypad-
ków dogodną lokalizacją, na skrzyżowaniu szlaków turystycznych. Trzecią 
grupę tworzą pozostałe punkty widokowe położone na stokach grzbietowych - 
Vyhlidka nad Vyrovka, Ptaci Kamen, Hala Szrenicka, Słonecznik). Na zago-
spodarowanie tych punktów składają się głównie tablice informacyjno-
edukacyjne oraz infrastruktura towarzysząca w postaci ławek i ławostołów. W 
przypadku siedmiu punktów widokowych, w sąsiedztwie znajdują się schroni-
ska i punkty gastronomiczne, co wpływa na ich większą popularność. Fakt ten 
mógł zdeterminować oznaczenie i zagospodarowanie punktu widokowego. Nie-
zależnie jednak od ich lokalizacji i popularności stanowią one grupę miejsc 
w przypadku których widoczna jest potrzeba doposażenia ze względu na posia-
dane duże walory edukacyjne związane z możliwością interpretacji walorów 
i zjawisk przyrodniczych. Pozostałych 6 punktów widokowych nie jest w żaden 
sposób zagospodarowanych, a ich jedynym atutem jest wyniosłość lub istnienie 
skały umożliwiającej obserwację szerszych panoram.  
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Tabela 4. Ocena zagospodarowania punktów widokowych wierzchowiny Karkonoszy 
Table 4. The assessment of development state of viewpoints in Karkonosze Mts. 
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Ambrozova Vyhlidka 128
0 

k.w. Cz 1 1 2 3 7 średni 

Cerna Hora 126
0 

szczyt Cz 3 3 3 3 12 wysoki 

Czarna Kopa 141
1 

szczyt Pl/C
z 

1 2 2 3 8 średni 

Czarny Grzbiet 145
0 

grzbiet Pl/C
z 

1 1 1 3 6 niski 

Czeskie Kamienie 141
7 

szczyt Pl/C
z 

2 1 1 3 7 średni 

Hala Szrenicka 120
0 

stok Pl 1 2 3 3 9 średni 

Harrahovy Kamen 141
7 

szczyt Cz 1 1 1 3 6 niski 

Jestrebi Bouda 141
5 

grzbiet Cz 1 1 3 3 8 średni 

Krakonos 142
1 

szczyt Cz 2 1 2 2 7 średni 

Labsky Vodopad 129
0 

k.w. Cz 1 1 3 3 8 średni 

Lisci Hora 136
3 

szczyt Cz 1 1 2 3 7 średni 

Łabski Szczyt 147
2 

szczyt Pl/C
z 

2 1 1 1 5 niski 

Medvedin 123
5 

szczyt Cz 1 1 3 3 8 średni 

Pamatnik obetem hor 149
5 

prze-
łęcz 

Cz 1 2 1 3 7 średni 

Przełęcz pod Śnieżką 138
9 

prze-
łęcz 

Pl/C
z 

1 2 3 3 9 średni 

Ptaci Kamen 131
0 

stok Cz 2 1 1 3 7 średni 

punkt nad Mł.Stawem 136
0 

k.w. Pl 1 2 1 3 7 średni 
punkt nad Śnieżnymi 

Kotłami 
148
0 

k.w. Pl 1 1 2 3 7 średni 
schron nad Wlk. Sta-

wem 
140
0 

k.w. Pl 1 2 1 3 7 średni 

Skalny Stół 128
2 

szczyt Pl/C
z 

2 1 2 3 8 średni 

Słonecznik 141
0 

stok Pl 1 1 2 3 7 średni 

Smidova Vyhlidka 127
5 

grzbiet Cz 1 2 2 3 8 średni 

Szrenica 136
2 

szczyt Pl 2 1 3 3 9 średni 

Śląskie Kamienie 141
4 

szczyt Pl/C
z 

2 2 1 3 8 średni 

Śmielec 142
4 

szczyt Pl/C
z 

2 1 1 1 5 niski 

Śnieżka 160
2 

szczyt Pl/C
z 

3 3 3 3 12 wysoki 

Vyhlidka nad Vyrovka 138
0 

grzbiet Cz 1 2 3 3 9 średni 

Wielki Szyszak 150
9 

szczyt Pl/C
z 

2 1 1 2 6 niski 

Legenda: k.w. – krawędź wierzchowiny 
Źródło: badania własne 

Podsumowanie i propozycje modernizacji zagospodarowania  
Summary and suggestions of development state modifying  

Inwentaryzacja i ocena punktów widokowych wierzchowinowej strefy Kar-
konoszy ukazała dużą atrakcyjność walorów widokowych oraz zróżnicowany 
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poziom ich zagospodarowania. Z jednej strony należy podkreślić, że w takim 
obszarze nie powinno lokować się nowych elementów infrastruktury, jednakże 
z drugiej strony trzeba pamiętać o ich dużym ładunku edukacyjnym 
i naukowym. W dobie stosowania ekologicznych technologii istnieje możliwość 
zastosowania rozwiązań nieuciążliwych dla środowiska naturalnego. Owa bar-
dzo wyraźna dysproporcja w zagospodarowaniu punktów widokowych może 
zostać zniwelowana poprzez umieszczenie poszczególnych elementów infra-
struktury, szczególnie ze względów bezpieczeństwa, poznawczo-edukacyjnych 
i wypoczynkowych. 

Modernizacja obecnych punktów widokowych powinna polegać na popra-
wieniu stanu zagospodarowania w sposób zgodny z zadaniami ochronnymi 
parków narodowych, uwzględniając korzyści dla turystów. Biorąc przykład ze 
szczytów Śnieżki i Cernej Hory, niemalże przy każdym z punktów może stanąć 
luneta, która po wrzuceniu drobnych monet umożliwiłaby obejrzenie panoramy. 
Koszty opłacenia takiego widoku są niewielkie, a zarobek z takich obserwacji 
mógłby zostać przekazany na konserwację sprzętu oraz potrzeby ochronne obu 
parków narodowych. Przy każdym z punktów powinny pojawić się panele 
z opisaną panoramą oraz mapy turystyczne. W miejscach gdzie brakuje pulpi-
tów, z pewnością powinny się tam one pojawić wraz z informacją o faunie 
i florze znajdującej się na otaczającym obszarze. W większości miejsc brakuje 
infrastruktury towarzyszącej w postaci siedzisk i stolików, dzięki nim punkt 
zyskałby zdecydowanie na swojej atrakcyjności i każdy wędrujący turysta 
mógłby w tym miejscu spędzić więcej czasu odpoczywając i delektując się wi-
dokiem. Ponadto w miejscach gdzie przesłony terenowe ograniczają panoramę 
powinny zostać ustawione wieże widokowe wkomponowane w otaczający kra-
jobraz. Obiekty te z pewnością cieszyłyby się dużą popularnością wśród zwie-
dzających. 

Powyższe propozycje zabiegów powinny zostać zrealizowane 
z zachowaniem wszelkich norm dotyczących ochrony i zachowania tego cenne-
go przyrodniczo obszaru. Istnienie takich elementów infrastruktury turystycznej 
przyczyni się z pewnością do wzrostu świadomości cennych wartości 
i różnorodnych zjawisk przyrodniczych, a także miłośników podziwiania szero-
kich i dalekich panoram. 
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Ocena walorów widokowych i zagospodarowania punktów widokowych 
grzbietu Karkonoszy 

Streszczenie 

Celem opracowania jest ocena walorów widokowych oraz stopnia zagospodarowania punk-
tów widokowych w wierzchowinowej partii Karkonoszy. Metoda oceny opiera się o autorską 
metodę oceny atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych. Analiza obejmuje 28 punktów wido-
kowych zlokalizowanych w polskiej i czeskiej części Karkonoszy.  

The assessment of scenic values and development state of viewpoints in 
Karkonosze Mts. 

Summary 

The aim of this paper is assessment of scenic values and development of viewpoints in Kar-
konosze Mts. This assessment is based on authorial method of marked footpath evaluation attrac-
tiveness. This analyse compares 28 viewpoints in polish and cech Karkonosze Mts. 
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WŁODZIMIERZ BANASIK, DAGMARA FISZER 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Turystyka w działaniach marketingu terytorialne-
go władz samorządowych Mszczonowa 

Tourism in action of the territorial marketing of local self-
governmental authorities of Mszczonów 

Wstęp 
Introduction 

W dobie rozwijającej się gospodarki rynkowej oraz globalizacji, zarówno 
wśród skomercjalizowanych firm, jak również wśród poszczególnych regionów 
i miast, zaostrza się konkurencja, która prowadzi do zaciętej walki o nowego 
klienta – mieszkańca, turystę lub inwestora1. Wzrost autonomii decyzyjnych 
jednostek terytorialnych, świadomości społeczeństwa oraz oczekiwań co do 
jakości oferowanych usług sprawiło, że poszczególne obszary zaczęły rywali-
zować ze sobą, przenosząc zasady marketingowej koncepcji zarządzania przed-
siębiorstwem na zarządzanie regionem. Przyczyniło się to do wyodrębnienia 
w dziedzinie wiedzy marketingowej nowego podejścia, jakim jest marketing 
miejsc2. Według A. Szromnika, marketing terytorialny to „rynkowa koncepcja 
zarządzania jednostką osadniczą – jako zarządzanie zmierzające do zaspokoje-
nia potrzeb i pragnień mieszkańców oraz „gości” poprzez wcześniejsze ich roz-
poznanie i przewidywanie zmian, a równocześnie oparte na racjonalnym wyko-
rzystaniu całokształtu posiadanych zasobów” 3. Natomiast M. Obrębalski twier-
dzi, że jest to „zintegrowany zespół instrumentów i działań marketingowych 
mających na celu wzrost zdolności konkurencyjnej wyodrębnionej, zagospoda-
rowanej przestrzeni (np. gminy) w stosunku do innych tego rodzaju jednostek 
przestrzennych” 4.  

                                                 
1 A. Stasiak, Obszar jako produkt turystyczny [w:] Konkurencyjność Polskiego Produktu Turystycznego, 

red. nauk. Kazimierz Pieńkos, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005, s. 91. 
2 Ze względu na brak jednomyślności wśród specjalistów w definiowaniu pojęcia, marketing miejsc na-

zywany jest także marketingiem terytorialnym, komunalnym, urbanistycznym, miast czy regionów. 
3 A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów [w:] Kreo-

wanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s.19. 
4 M. Obrębalski, Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s.18. 



Włodzimierz Banasik, Dagmara Fiszer 

200 

W Polsce termin ten pojawił się wraz z wprowadzeniem samorządności, tj. 
na przełomie lat 80. i 90., kiedy to początkowo z mocy ustawy z 8 marca 1990 
r. o samorządzie terytorialnym, powstał samorząd na szczeblu gminnym. Mar-
keting miejsc realizowany jest głównie przez przedstawicieli władz jednostek 
samorządowych ze względu na konieczność znajomości funkcjonowania lokal-
nej gospodarki, w tym systemu funkcjonowania samorządu. Przedmiotem ich 
zarządzania stała się społeczność terytorialna, która według obowiązującego 
od 1 stycznia 1999 r. nowego podziału administracyjnego obejmowała gminę, 
powiat oraz województwo. Podział ten nie zmienił jednak dotychczasowej 
kompetencji gminy, a każda jednostka stała się niezależna od drugiej i nie pod-
legająca żadnej hierarchizacji.  

Głównym zadaniem wykorzystania marketingu miejsc jest „oddziaływanie 
za pomocą określonego zestawu środków i instrumentów na opinie, postawy 
oraz zachowania wewnętrznych i zewnętrznych grup odbiorców, a także stymu-
lowanie kontaktów wymiennych między nimi”5. Budowanie przewagi konku-
rencyjnej opiera się na zaspokajaniu potrzeb i oferowaniu jak największych 
korzyści określonym segmentom rynku, określanym jako grupy wewnętrzne 
(mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe) oraz zewnętrzne 
(inwestorzy, turyści, poszukujący pracy i miejsca zamieszkania). W marketingu 
terytorialnym wykorzystuje się przede wszystkim ogólną wiedze marketingową 
– głównie z marketingu usług (turystycznych, bytowych, komunalnych, admini-
stracyjnych), a działania opiera o tradycyjny zespół narzędzi oddziaływania na 
rynek, dobierany w zależności od poszczególnych grup odbiorców. Ta kompo-
zycja instrumentów zwana jest marketingiem mix i w zależności od podejścia 
może być określana jako koncepcja 4P, 5P, 7P lub 4C.  

Gminy są podstawową jednostką, ponieważ jako najmniejsze struktury naj-
lepiej znają potrzeby społeczności. Stąd też pojawia się konieczność stosowania 
narzędzi marketingu miejsc głównie na poziomie gminnym. W dobie panujące-
go kryzysu gospodarczego władze mogą upatrywać szansę rozwoju w turystyce 
i w wykorzystaniu istniejących walorów w celu ściągnięcia jak największej 
liczby turystów6. Wymaga to jednak postrzegania całego obszaru wraz z jego 
walorami przyrodniczymi, antropogenicznymi oraz infrastrukturą, jako swoiste-
go produktu, który odpowiednio sprzedany, może przynieść znaczne korzyści 
w rozwoju społeczno-gospodarczym. Takim właśnie zadaniem marketingu tery-
torialnego w sensie turystycznym będzie zapewnienie rozwoju produktu tury-
stycznego obszaru. Władze samorządowe powinny odpowiednio przewidywać 
i kształtować ten rozwój w postaci procesu zarządzania marketingowego, który 
składa się z trzech etapów: planowania marketingowego w postaci opracowania 

                                                 
5 B. Meyer, Marketing terytorialny w turystyce [w:] Marketing usług turystycznych, red. nauk. A. Pana-

siuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 72. 
6 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, wydanie 2, Difin S.A., Warszawa 2007, s. 49. 
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dokumentów strategicznych rozwoju produktów turystycznych, ich wdrażania 
oraz kontroli rezultatów7, dbając przy tym o utrzymanie kontaktów z turystami, 
jak i z mieszkańcami, inwestorami, prywatnymi przedsiębiorstwami oraz orga-
nizacjami w celu aktywizacji rozwoju infrastruktury turystycznej.  

Zadania marketingu terytorialnego w zakresie turystyki, które zostały wpisa-
ne od 2001 r. do zadań własnych gminy, koncentrują się wokół8: strategii zago-
spodarowania przestrzennego, promocji inwestycji, monitoringu gospodarki 
lokalnej, stymulacji poszerzania produktu turystycznego, promocji obrazu tury-
stycznego, stymulacji jakości usług, informacji turystycznej, promocji we-
wnętrznej i pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr, tworzenia wa-
runków gospodarowania i konkurowania. 

Marketing terytorialny, jako przejaw nowego stylu planowania na poziomie 
gmin, może stać się szansą rozwoju miast i regionów. Zależy to jednak przede 
wszystkim od podejścia władz i ich zorientowania marketingowego. Wykorzy-
stanie w tym celu turystyki może wpłynąć na budowanie pozytywnego wize-
runku i wyraźnej marki, która jest nieodzowna dla osiągnięcia sukcesu w stale 
rosnącej konkurencji między polskimi miastami. Dotychczasowe badania doty-
czące wykorzystania marketingu miejsc odnoszą się jedynie do studium przy-
padku ograniczając się do analizy działań promocyjnych prowadzonych 
przez władze samorządowe oraz do oceny stopnia zadowolenia i jakości życia 
mieszkańców. Stąd też istnieje potrzeba przeprowadzania badań dotyczących 
szerszego spojrzenia na realizowane przez samorządy terytorialne działania. 

Cel badań 
Aim of the research 

Celem badań jest określenie orientacji marketingowej Miasta i Gminy 
Mszczonów w aspekcie wykorzystania założeń marketingu miejsc wraz ze 
wskazaniem znaczenia, jakie zajmuje turystyka w prowadzonych przez samo-
rząd terytorialny działaniach zmierzających do zwiększenia jego konkurencyj-
ności. 

Głównym problemem w procesie badawczym jest znalezienie odpowiedzi na 
pytanie: w jakim stopniu samorząd terytorialny Mszczonowa wykorzystuje 
marketing miejsc w rozwoju społeczno-gospodarczym i jakie widzi szanse 
w zwiększaniu konkurencyjności obszaru poprzez turystykę? 

W celu rozwiązania problemu badawczego, postawiono bardziej szczegóło-
we pytania: 

• Jaki jest poziom marketingowej orientacji jednostki terytorialnej? 
                                                 

7
 L. Mazurkiewicz, Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, [w:] Konkurencyjność Pol-

skiego Produktu Turystycznego, red. nauk. Kazimierz Pieńkos, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 
2005, s. 88. 

8 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych,… op. cit., s. 185. 
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• Jakie są problemy w zaspokajaniu potrzeb głównych grup docelowych? 
• Jakie miejsce w opracowywanych dokumentach planistycznych zajmuje 

turystyka?  
• Jakie są najważniejsze działania prowadzone przez władze na rzecz 

rozwoju turystyki oraz bariery utrudniające ich realizację? 
W pracy przyjęto założenie, że stosowanie marketingu miejsc zależy od 

koncepcji podejścia samorządów do traktowania obszaru, jako swoistego pro-
duktu marketingowego spełniającego oczekiwania poszczególnych grup odbior-
ców. Założono również, że na prowadzone działania wpływają sporządzane 
wcześniej dokumenty planistyczne, określające przyszłe kierunki rozwoju. 

Materiał i metody badawcze 
Material and methods 

W pierwszym etapie procesu badawczego przeprowadzono krytyczną anali-
zę źródeł wiedzy, w tym literatury dotyczącej marketingu miejsc, a także anali-
zy dokumentów planistycznych opracowanych przez samorząd terytorialny 
Mszczonowa – Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 r., Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta Mszczonów na lata 2007-2015, Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Mszczonów na lata 2009-2015 oraz Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów. 

Badania pilotażowe o charakterze jakościowym przeprowadzono w kwietniu 
2013 r. 

Przyjmując podział metod i technik badawczych dokonany przez T. Pilcha9 
oraz biorąc pod uwagę cel i przedmiot prowadzonych badań, zastosowano me-
todę sondażu diagnostycznego w oparciu o kwestionariusz ankiety, który został 
skierowany do pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań na obszarze 
Miasta i Gminy Mszczonów związanych z omawianą problematyką. 

Kwestionariusz ankiety, który zawierał 17 pytań na skali kategorialnej Li-
kerta, 1 pytanie z kafeterią pojedynczego wyboru oraz 1 z kafeterią wielokrot-
nego wyboru, dotyczył określenia problemów w zaspokajaniu potrzeb głów-
nych grup docelowych, możliwości wykorzystania turystyki w zwiększeniu 
konkurencyjności gminy, działań prowadzonych na rzecz rozwoju turystyki 
oraz barier uniemożliwiających jej rozwój. 

W przygotowanym narzędziu badawczym wykorzystano dodatkowo projekt 
kwestionariusza przedstawionego przez A. Szromnika, jako narzędzia metody 
bezpośredniego diagnozowania marketingowej orientacji jednostki osadniczej10. 
Bardzo ważnym założeniem tej metody jest osiągnięcie obiektywizmu 
w punktowej ocenie wybranych przejawów orientacji marketingowej badanej 

                                                 
9 Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. ŻAK, Warszawa 1995, s.51. 
10 Metoda oraz projekt kwestionariusza zostały przedstawione w: A. Szromnik, Marketing terytorialny, 

Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s.87. 
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miejscowości. Dlatego też polega ona na uzyskaniu odpowiedzi na 20 sprecy-
zowanych pytań-stwierdzeń, które przedstawiciele władz lokalnych oceniali 
w skali 1-7 pkt. (1-zdecydowanie nie, 7-zdecydowanie tak).  

Turystyka jako element planowania strategicznego Mszczonowa 
The tourism as the element of Mszczonów’s strategic planning 

Miasto-gmina Mszczonów usytuowana jest w zachodniej części wojewódz-
twa mazowieckiego, w powiecie żyrardowskim. Miasto, które już w 1377 r. 
otrzymało prawa miejskie z nadania księcia mazowieckiego Ziemowita III, jest 
jednym z najstarszych na Mazowszu. Doskonała lokalizacja pomiędzy Łodzią 
i Warszawą, na skrzyżowaniu ważnych tras krajowych Warszawa-Katowice, 
sprawiła, że Mszczonów, będący prężnie działającym ośrodkiem logistyczno-
przemysłowym, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w kraju, 
które uzyskało liczne nagrody, w tym tytuł m.in. „Lidera Gospodarki 
i Przedsiębiorczości” (2011), I miejsce w Rankingu Samorządów dziennika 
Rzeczypospolita w kategorii „gminy miejskie i miejsko-wiejskie” (2011) oraz 
w kategorii „najlepsza Gmina Miejska” (2009), tytuł i certyfikat GMINA FAIR 
PLAY (2010, 2009, 2007, 2006, 2005) oraz Godło Teraz Polska (2006)11. 

Mszczonów dzięki swojej gospodarności, wykorzystał istniejące pod po-
wierzchnią gminy zasoby źródeł geotermalnych pozyskiwanych z głębokości 
1714 m z utworów piaskowcowych kredy dolnej12 i na ich bazie stworzył Kom-
pleks Basenów Termalnych, który zapoczątkował rozwój gminy w aspekcie 
tworzenia turystycznego wizerunku obszaru. Opracowany markowy produkt 
turystyczny „Weekend z Termami Mszczonów” stał się rozpoznawalnym pro-
duktem w regionie spełniającym funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Opiera 
się on głównie na ofercie Kompleksu Basenów Termalnych wykorzystujących 
wodę geotermalną z różnego rodzaju atrakcjami wodnymi, plażą trawiastą 
z boiskiem do plażowej piłki siatkowej. Produkt uzupełniony jest o wyznaczone 
szlaki piesze, rowerowe, wypożyczalnię rowerów oraz sprzętu nordic walking, a 
także Punkt Informacji Turystycznej. 

Cele ukierunkowane na rozwój turystyki i budowanie infrastruktury zostały 
jednak wcześniej odpowiednio zaplanowane w dokumentach planistycznych, 
które zawierają długofalową wizję rozwoju i pozwalają przewidzieć pewne 
procesy i problemy13. Wyróżnienie się na tle konkurujących regionów wymaga 
odpowiedniego podejścia oraz wcześniejszego zaplanowania oraz uszeregowa-
nia działań. Samorząd terytorialny Mszczonowa opracował kilka takich doku-

                                                 
11Portal internetowy www.mszczonow.pl, O gminie, Rankingi. 
12 Portal internetowy www.weekendztermami.eu, O Produkcie. 
13 M. Duczkowska-Piasecka, K. Duczkowska-Małysz, Marketing regionu w turystyce [w:] Marketing 

usług turystycznych, red. nauk. D. Dudkiewicz, ALAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009, 
s.202. 
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mentów, w których można zauważyć, że mimo, że turystyka nie należy 
do wiodących funkcji na terenie Gminy, w celach operacyjnych zawarte są za-
dania związane z jej rozwojem. 

W Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 r. wskazano, że z uwagi na brak 
bazy hotelowej, gastronomicznej oraz zaplecza rekreacyjnego miasto i gmina 
nie stanowi atrakcji turystycznej, jednak w przypadku rozwoju tej bazy oraz 
działalności agroturystycznej można upatrywać pewne szanse przejęcia ruchu 
turystycznego pobliskiej Warszawy. W dokumencie wyróżniono także wystę-
powanie atrakcyjnych obiektów dziedzictwa kulturowego (m.in. kościoły, 
dworki, zespoły pałacowe), występowanie obszaru chronionego krajobrazu 
(park krajobrazowy, rezerwaty) oraz posiadanie nadwyżek wód geotermalnych, 
które można wykorzystać do celów rekreacyjnych – budowy basenów termal-
nych. W poszczególnych celach operacyjnych wymieniono kilka zadań służą-
cych rozwojowi turystyki, tj. opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowero-
wych łączących atrakcje turystyczne14, określenie kierunków rozwoju bazy 
turystycznej, w tym głównie noclegowej, podjęcie działań na rzecz budowy II 
etapu basenów termalnych, wyposażenia terenów o szczególnej atrakcyjności 
rekreacyjnej i turystycznej, które będą sprzyjały weekendowemu wypoczynko-
wi. 

Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gmi-
ny Mszczonów, jako jeden z kierunków rozwoju przestrzennego wymieniono 
politykę turystyczną, która powinna być zorientowana na rozwój turystyki 
i rekreacji w oparciu o walory kulturowe i przyrodnicze, głównie zbiorniki 
wodne oraz obszary leśne, a także zabytki oraz budowę ścieżek rowerowych. 

Kolejny z dokumentów - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mszczonów 
na lata 2007-2015, zakłada realizację projektów rewitalizacyjnych w centrum 
Mszczonowa wraz z cmentarzem żydowskim, dzięki którym miasto mogłoby 
stać się ważnym punktem na szlaku turystycznym Mazowsza, w tym na szlaku 
podróży turystów narodowości żydowskiej. 

Poszczególne zadania zawarte w dokumentach planistycznych są stopniowo 
realizowane przez samorząd terytorialny – w dziedzinie turystyki przez wyspe-
cjalizowane jednostki. W Urzędzie Miasta i Gminy Mszczonów nie ma wydzia-
łu zajmującego się bezpośrednio marketingiem, turystyką, czy nawet promocją. 
Zadania te wykonuje Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, w którego 
zakres działań wchodzi m.in. promocja gminy oraz Termy Mszczonów. 

                                                 
14

 W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Mszczonów na lata 2009-2015 wskazano na budowę 
ścieżek rowerowych dopiero w latach 2014-2015. 
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Wyniki badań pilotażowych 
Results of the pilot studies 

Przeprowadzenie badań za pomocą kwestionariusza ankiety pozwoliło po-
znać opinię i stanowisko władz samorządowych Miasta i Gminy Mszczonów 
w prowadzonych działaniach marketingowych na rzecz rozwoju turystyki. 

W oparciu o wykorzystane narzędzie metody bezpośredniego diagnozowania 
marketingowej orientacji jednostki osadniczej, respondent ocenił pozytywnie 
praktycznie większość przedstawionych stwierdzeń dotyczących poszczegól-
nych 20 obszarów marketingowych. Biorąc pod uwagę, że jest to metoda oceny 
punktowej (Zdecydowanie nie-1, Nie-2, Raczej nie-3, Trudno powiedzieć-4, 
Raczej tak-5, Tak-6, Zdecydowanie Tak-7), suma podanych odpowiedzi wynio-
sła 119 punktów. Najlepiej zostały ocenione (pod względem korzyści dla grup 
docelowych) następujące obszary:  

• zdecydowanie tak - kontakty władz z mieszkańcami, informowanie 
klientów, nastawienie na nadrzędność interesu środowiska lokalnego nad 
własnym oraz prowadzenie systematycznych szkoleń dla pracowników, 

• tak - rozpoznanie potrzeb klientów, prowadzenie badań i sondaży spo-
łecznych, działalność promocyjno-reklamowa, porównywanie 
z konkurencją, istnienie jednostki odpowiedzialnej za marketing, plano-
wanie strategiczne, wykształceni pracownicy zajmujący się marketin-
giem, wysokie kompetencje interpersonalne pracowników urzędu, do-
trzymywanie terminów, kontrolowanie jakości usług, obsługa interesan-
tów, systematyczne uczestniczenie w targach, 

• chyba tak - utrzymywanie kontaktów z zagranicą, polityka cenowo-
podatkowa oraz poddawanie ocenie społecznej warunki pracy urzędów, 

• trudno powiedzieć - dotyczy wpływu mieszkańców na zarządzanie jed-
nostką. 

Na pytanie dotyczące określenia problemów, które napotyka samorząd 
w dążeniu do zaspokojenia potrzeb głównych grup docelowych wskazano, że 
taką barierą jest raczej nadmiernie rozbudowana biurokracja (wskazując odpo-
wiedź w skali 5-stopniowej „zdecydowanie nie”, „raczej nie”, „trudno powie-
dzieć”, „raczej tak”, ,,zdecydowanie tak”). Wg respondenta trudno określić czy 
takim problemem jest brak współpracy z innymi organizacjami. Natomiast 
wskazano, że dla władz „raczej” nim nie jest konkurencja innych gmin, niewy-
starczające środki finansowe oraz poziom wykwalifikowanej wiedzy pracowni-
ków, zdecydowanie nie - brak dobrej komunikacji w zespole. 

Respondent na pytanie „Czy Państwa zdaniem rozwój turystyki może 
w znaczący sposób zwiększyć konkurencyjność Mszczonowa?” odpowiedział 
twierdząco. 

Na podstawie kolejnego pytania i podanych przez badanego odpowiedzi, 
w poniższej tabeli przedstawiono zadania realizowane przez władze samorzą-
dowe w aspekcie rozwoju turystyki, które zostały oceniane wg stopnia ich reali-
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zacji. Ze względu na pozytywną ocenę wszystkich działań, w poniższej tabeli 
zostały uwzględnione jedynie trzy poziomy z pięciostopniowej skali Likerta: 
zdecydowanie tak, raczej tak, trudno powiedzieć. 

Tabela 1. Ocena stopnia realizacji działań na rzecz rozwoju turystyki prowadzonych przez władze 
samorządowe Mszczonowa. 
Table 1. The evaluation of the rate of implementation of actions of developing tourism carried out 
by local authorities of Mszczonów. 

Działania prowadzone przez władze samorzą-
dowe 

Zdecydowanie 
dobry poziom 

Raczej 
dobry 

poziom 

Trudno 
powiedzieć 

Ochrona walorów przyrodniczych  X  

Rozbudowa infrastruktury turystycznej 
(szlaki turystyczne) 

 X  

Rozbudowa infrastruktury technicznej 
(oświetlenie, drogi) 

X   

Rozbudowa infrastruktury społecznej (obiekty 
kultury, obiekty sportowe, renowacja zabytków) 

 X  

Organizacja imprez turystycznych i kulturalnych  X  

Tworzenie unikalnej oferty turystycznej, 
wyróżniającej gminę 

X   

Promocja turystyczna gminy  X  

Pozyskiwanie środków zewnętrznych (fundusze, 
dotacje) na przedsięwzięcia turystyczne 

 X  

Wsparcie organizacji turystycznych   X 

Organizacja kursów, szkoleń dla osób rozpoczy-
nających /prowadzących działalność agrotury-

styczną 
  X 

Współpraca z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi 

w celu stworzenia sieciowych produktów tury-
stycznych 

X   

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Wśród wymienionych barier rozwoju turystyki w Mszczonowie, wskazano 
jedynie na brak środków finansowych na kompleksową kampanie promocyjną 
oraz małą aktywność społeczną - brak inicjatyw lokalnej społeczności. Lokalnej 
władzy nie dotyczą natomiast następuję problemy: słabe walory turystyczne 
gminy (przyrodnicze, kulturowe), zanieczyszczone środowisko naturalne, brak 
środków finansowych na rozbudowę infrastruktury turystycznej, zbyt skompli-
kowane procedury pozyskiwania środków z UE lub innych programów pomo-
cowych, brak wykwalifikowanej kadry obsługującej przedsięwzięcia turystycz-
ne oraz niechęć mieszkańców do rozwoju turystyki przyjazdowej na terenie 
gminy. 

Dyskusja 
Discussion 

Samorząd Miasta i Gminy Mszczonów opracowuje i realizuje zadania za-
warte w dokumentach planistycznych, z których wynika, że Mszczonów nie jest 
obecnie miejscowością turystyczną, to jednak władze samorządowe stawiają za 
cel poprawę infrastruktury turystycznej (w tym rozwój bazy noclegowej 
i gastronomicznej) oraz oparcie rozwoju turystyki przede wszystkim na marko-
wym produkcie łączącym Kompleks Basenów Termalnych z innymi możliwo-
ściami aktywnego wypoczynku w regionie. Posiadanie tych strategii jest wyra-
zem umiejętności kompleksowego myślenia, zarządzania jednostkami teryto-
rialnymi oraz świadczą o większej wiarygodności władz lokalnych wśród 
mieszkańców, inwestorów, innych podmiotów gospodarczych oraz turystów. 

Mimo, że na omawianym obszarze nie opracowano strategii rozwoju tury-
styki, to włączenie celów i działań z nią związanych do innych sporządzonych 
dokumentów planistycznych, wpływa na długoterminową wizję zbudowania 
pomysłu na rozwój regionu także poprzez turystykę. „Zastosowanie zasad za-
rządzania marketingowego jest związane ze strategicznym spojrzeniem na mar-
keting regionu w turystyce”15, który poprzez odpowiednią orientację marketin-
gową nastawiony jest na wytyczenie działań wykorzystujących istniejące walo-
ry turystyczne. 

Miernikiem marketingowej orientacji badanej jednostki terytorialnej jest 
suma uzyskanych punktów w przeprowadzonym badaniu (w możliwym prze-
dziale 20-140), która pozwoliła zakwalifikować Mszczonów do jednej z trzech 
wyodrębnionych klas16- klasy III, w której znajdują się miejscowości marketin-

                                                 
15 M. Duczkowska-Piasecka, K. Duczkowska-Małysz, Marketing regionu w turystyce [w:] Marketing 

usług turystycznych, red. nauk. D. Dudkiewicz, ALAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009, 
s.202. 

16 Do klasy I należą miejscowości, których suma punktów oceny mieści się w przedziale 20-60 pkt, do 
klasy II – miejscowości z przedziału 61-100 pkt. oraz do klasy III – z przedziału 101-140 pkt. Por. A. Szrom-
nik, Marketing terytorialny, Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 86. 
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gowo zorientowane na wysokim poziomie. Uznaje się, że w tej sytuacji władze 
samorządowe powinny dążyć do utrzymania istniejącego stanu oraz odpowiada-
jących im rozwiązaniom strukturalnym i funkcjonalnym. Głównym, wyznaczo-
nym podczas badań ograniczeniem, który może utrudniać zaspokajanie potrzeb 
grup klientów, okazała się niestety nadmierna biurokracja.  

Natomiast uznano, że wykorzystanie turystyki w rozwoju Mszczonowa mo-
że być pewną szansą dla władz lokalnych na zwiększenie rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz konkurencyjności wśród okolicznych miejscowości. 

Analizując ocenę poziomu realizowanych przez władze zadań na rzecz roz-
woju turystyki, można zauważyć, że żadne z nich nie zostało ocenione nega-
tywnie (na niskim poziomie). Samorząd terytorialny zajmuje się przede wszyst-
kim rozbudową infrastruktury, współpracą z innymi samorządami 
i organizacjami w celu stworzenia sieciowych produktów oraz tworzeniem uni-
katowej oferty turystycznej, która wyróżni gminę. Natomiast głównymi wska-
zanymi problemami w ich rozwoju są niewystarczające środki na promocję oraz 
brak inicjatyw społeczeństwa.  

Według Aleksandra Panasiuka, tak jak w przypadku przedsiębiorstw tury-
stycznych, także i w lokalnych obszarach turystycznych powinny istnieć na 
szczeblu jednostek samorządowych komórki marketingowe współpracujące 
z branżą, które powinny być „odpowiedzialne za kształtowanie struktury pro-
duktu turystycznego i wspieranie go innymi instrumentami marketingowymi, 
zwłaszcza promocyjnymi”17. Mimo, że Urząd Miasta i Gminy Mszczonów nie 
ma wyodrębnionego wydziału zajmującego się turystyką, promocją, czy nawet 
szerzej – marketingiem, to zadania z tego zakresu, wykonywane należycie przez 
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Kompleks Basenów Termal-
nych, tworzą z Mszczonowa obszar konkurencyjny w stosunku do innych miej-
scowości czy regionów w Polsce. 

Podsumowanie 
Conclusion 

W opracowaniu przedstawiono jednostkę terytorialną, jako podmiot rynku, 
który w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przejmuje zasady zarządza-
nia przedsiębiorstwem na zarządzenie regionem – zasady marketingu miejsc. 
Niestety w Polsce koncepcja ta znajduje się dopiero w fazie kształtowania. Nie 
wszystkie jednostki samorządowe potrafią pokonać bariery reorientacji marke-
tingowej. Głównymi ich problemami może być brak przekonania przedstawicie-
li organów samorządowych co do samej idei marketingu, brak wykwalifikowa-
nych kadr marketingowych, brak orientacji strategicznej, ograniczone środki 

                                                 
17 A. Panasiuk, Przesłanki zastosowania marketingu w turystyce [w:] Marketing usług turystycznych, red. 

nauk. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 64. 
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finansowe oraz przede wszystkim „karuzela stanowisk” ze względu na zmien-
ność władz w poszczególnych kadencjach18. 

Ogólną diagnozę stanu orientacji marketingowej, wytypowanej do badań 
jednostki, można określić na poziomie bardzo wysokim. Mszczonów jest przy-
kładem gminy w pełni zorientowanej, w której działania marketingowe nie są 
wynikiem przypadkowych zadań, lecz zaplanowanymi wcześniej 
i konsekwentnie realizowanymi przedsięwzięciami. Biorąc jednak pod uwagę 
wykorzystanie w badaniu metody bezpośredniego diagnozowania marketingo-
wej orientacji jednostki osadniczej oraz fakt, że głównym jej warunkiem jest 
zagwarantowanie maksimum obiektywizmu, trzeba zaznaczyć, że ocena punk-
towa potwierdzająca rozwój wyodrębnionych obszarów marketingu terytorial-
nego Mszczonowa może być jedynie efektem samooceny stawianej przez re-
spondenta.  

Marketing miejsc jest bardzo ważnym trendem, który kształtuje turystykę na 
świecie, a także w Polsce. Stosowanie nowego podejścia może mieć przełożenie 
na osiągnięcie korzyści w przyszłości poprzez wyróżnienie się na tle pozosta-
łych obszarów. Nawiązując do istoty tego zjawiska, można szukać jego po-
twierdzenia w Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 
2012-2020, w której podkreślone jest znaczenie budowania marki Polski 
w oparciu o wizerunek poszczególnych miast. Istnieje tutaj szansa dla gmin, 
które jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego mające największy 
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy danego terenu, powinny być podsta-
wowym ogniwem dbającym o odpowiednie planowanie, organizację, realizację 
oraz kontrolę wszystkich przedsięwzięć marketingowych danego „miejsca”.  

Władze samorządowe Miasta i Gminy Mszczonów są świadome konieczno-
ści stosowania marketingu miejsc, jako koncepcji zarządzania rozwojem regio-
nu. Ukierunkowane na inwestycje miasto kojarzone jest z dobrze rozwijającym 
się gospodarczo miejscem, które uzyskało przydomek „Tygrysa Mazowsza”. 
Jednak uwarunkowania, jakim są źródła geotermalne, dogodna dostępność ko-
munikacyjna oraz opracowanie markowego produktu „Weekend z Termami 
Mszczonów” pozwalają przyjąć, że turystyka może być także jednym 
z głównych kierunków rozwoju wpływających na wzrost konkurencyjności 
w regionie.  
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Turystyka w działaniach marketingu terytorialnego 
władz samorządowych Mszczonowa 

Streszczenie 

W mijających latach przesunął się ciężar odpowiedzialności za rozwój turystyki w Polsce ze 
szczebla ogólnopaństwowego w kierunku samorządu terytorialnego. Samorząd stał się samo-
dzielnym, odpowiedzialnym za własne posunięcia podmiotem gospodarującym i zarządzającym 
gospodarką powiatu, gminy. Pojawienie się samorządności sprawiło, że poszczególne obszary 
(miasta, regiony) zaczęły stale rywalizować ze sobą o nowego klienta – mieszkańca, turystę czy 
inwestora, stosując zasady koncepcji marketingu terytorialnego - nowego podejścia 
do zarządzania regionem. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań pilotażowych dotyczących określenia 
orientacji marketingowej oraz wykorzystania marketingu miejsc w zarządzaniu obszarem 
na przykładzie samorządu terytorialnego Mszczonowa. Biorąc pod uwagę potencjał turystyczny 
gminy, jakim są źródła geotermalne, rozwój markowego produktu turystycznego, a także dogodna 
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dostępność komunikacyjna, w artykule skoncentrowano się na działaniach marketingowych pro-
wadzonych w celu budowania atrakcyjnego wizerunku w aspekcie rozwoju turystycznego. 

Przeprowadzone badania zostały oparte na krytycznej analizie źródeł wiedzy, w tym 
na dokumentach planistycznych opracowanych przez samorząd, a także na autorskim kwestiona-
riuszu ankiety oraz projekcie kwestionariusza metody bezpośredniego diagnozowania marketin-
gowej orientacji jednostki osadniczej.  

Tourism in action of the territorial marketing of local self-
governmental authorities of Mszczonów 

Summary 

In the past years the burden of responsibility for the development of tourism in Poland has 
shifted from nationwide towards local governments. Local government has became an independ-
ent, self-responsible body managing economy of district, municipality. 

The appearance of self-government caused individual areas (cities, regions) has began con-
stantly competing with each other for new clients - a resident, tourist or investor, applying the 
principles of territorial marketing concept - a new approach to region management. 

The aim of this article is to present the results of pilot studies concerning to the definition of 
marketing orientation and the use of places’ marketing in the management of an area on the ex-
ample of local government of Mszczonów. Given the community’s tourism potential, which the 
geothermal sources, development of brand-name tourist product, as well as convenient access to 
transport, this article focuses on marketing activities carried out in order to build an attractive 
image in terms of tourism development. 

The conducted survey was based on a critical analysis of knowledge sources, including plan-
ning documents developed by the local government, as well as the author’s questionnaire and 
design of the questionnaire of direct method of marketing-oriented settlement unit diagnosis. 
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Funkcjonowanie ośrodków wypoczynkowych 
„U Robaka” i „Nad Piaśnicą” w Dębkach w opinii 
wypoczywających 

Functioning the resorts “U Robaka” and “Nad Piaśnicą” in 
Dębki, in tourists’ opinions. 

Wprowadzenie 
Introduction 

Początki ruchu turystycznego w Polsce przypadły na trudny okres, kiedy 
Polska nie była państwem samodzielnym. Pierwsze trzy okresy rozwoju tury-
styki („prekursorski”, kształtowania się organizacyjnych podstaw turystyki 
i krajoznawstwa”, „działalności turystycznej w Polsce międzywojennej”) za-
pewne nasyciły ją treściami o charakterze poznawczo-patriotycznym1. Okres 
czwarty, który rozpoczął się po II wojnie światowej, to okres turystyki współ-
czesnej. W pierwszych powojennych latach subwencje państwa wspierały roz-
wój turystyki socjalnej, której zaczątkiem stały się wczasy pracownicze. Lata 
70. poprzedniego wieku odznaczają się dynamicznym rozwojem gospodarki 
turystycznej. Kolejne dziesięciolecie przynosi zmiany w turystyce spowodowa-
ne stanem gospodarki i sytuacją społeczno-polityczną. Na przełomie lat 80-90. 
wypracowany model turystyki ulega załamaniu. Obecnie dominuje model ryn-
kowy i choć wyróżnić można wiele rodzajów turystyki, popularność turystyki 
pobytowej nie słabnie. Wśród licznych celów wyjazdów turystycznych, wzglę-
dy wypoczynkowe odgrywają nadal rolę pierwszoplanową. 

Wyjazdy na wypoczynek uważane są za najstarszą formę ruchu turystyczne-
go2. Z początku były to wyjazdy do uzdrowisk i to takich, które posiadały walo-
ry kąpieliskowe. Stosunkowo późno rozpoczął się rozkwit nadmorskich miej-

                                                 
1 Łobożewicz T.: Propedeutyka turystyki, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1997, s.18 
2 Kulczycki Z.:, Zarys historii turystyki w Polsce, Wydawnictwo "Sport i turystyka", Warszawa 1997, 

s. 41. 
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scowości wypoczynkowych, właściwie dopiero w połowie w połowie XX wie-
ku, kiedy to rywalizacja między górami a morzem zakończyła się zdecydowaną 
wygraną tego ostatniego. Turystyczny ruch pobytowy obejmuje zarówno wcza-
sy organizowane dla różnych segmentów rynku – dzieci, młodzież, osoby star-
sze, rodziny, jak i indywidualne wyjazdy. 

Zróżnicowane potrzeby wypoczywających wymuszają konieczność tworze-
nia różnorodnej bazy noclegowej. Warto się zatem zastanowić, czy obiekty 
w których skorzystać można ze świadczenia podstawowego jakim jest usługa 
noclegowa, a zapewniające szeroką gamę usług dodatkowych, mają obecnie 
rację bytu. Taki jest cel niniejszego artykułu. 

Krajowe wyjazdy długookresowe 
Long-term local holidays 

Powszechnie wiadomo, że jednym z czynników rozwoju turystyki jest infra-
struktura gospodarki turystycznej kraju, regionu, miejscowości. Wśród niej 
ważne miejsce zajmuje baza noclegowa. W Polsce w 2011 roku funkcjonowało 
7039 obiektów noclegowych, a do dyspozycji wypoczywających było 606,2 tys. 
miejsc noclegowych, z czego 68% w bazie sezonowej. 

Jak wynika z zestawienia, ponad połowa wszystkich obiektów noclegowych 
w Polsce, to „pozostałe obiekty” (54%), w których znajduje się prawie 60% 
miejsc noclegowych. Zespoły domków turystycznych, które szczególnie zainte-
resowały Autorki niniejszego opracowania, stanowią 5% wszystkich „pozosta-
łych obiektów”, a udział w miejscach noclegowych przekracza 6%. W woje-
wództwie pomorskim funkcjonowały (w roku 2011) 64 zespoły domków tury-
stycznych (spośród 356) dysponujące 3877 miejscami noclegowymi. W oby-
dwu przypadkach, tj. ilości obiektów i miejsc noclegowych, stanowiło to 18% 
wszystkich wspomnianych obiektów3. 

Turystyka krajowa obejmująca podróże Polaków po kraju składa się 
z wyjazdów krótko- i długookresowych. Te drugie trwają powyżej 5 dni i one 
będą przedmiotem rozważań w dalszej części artykułu. 

Już w trudnych latach 90-tych poprzedniego wieku wyjazdy dłuższe niż 5 
dni stanowiły 1/3 wszystkich turystycznych podróży4. 

W 2010 roku w wyjazdach długookresowych uczestniczyło 26% mieszkań-
ców Polski. Na jedną podróż przypadało średnio 9,8 noclegu, a na jedną osobę 
średnio 1,6 podróży. Uwzględniając wielkość populacji generalnej (32,4 mln) 
można oszacować, że w wyjazdach urlopowo-wypoczynkowych wzięło udział 

                                                 
3 Rocznik Statystyczny Województw 2012, GUS, Warszawa 2012,Tabl.11 (168) s. 480. 
4 Gaworecki W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 131-140. 
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8,5 mln osób, które odbyły 13,7 mln podróży, podczas których skorzystały 
z 134,3 mln noclegów5. 

Tabela 1. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w Polsce w 2011 roku 
Table 1. Tourist collective accommodations in Poland in 2011 

Wyszczególnienie Liczba obiektów Miejsca noclegowe (w tyś) 

Obiekty hotelowe ogółem 7039 606,2 
w tym: 

hotele 1883 187,0 
motele 123 4,6 
pensjonaty 289 12,6 
inne obiekty hotelowe 990 48,4 
pozostałe obiekty  3754 353,7 

w tym: 
domy wypoczynkowe 54 4,0 
schroniska 65 3,4 
dchroniska młodzieżowe 327 19,1 
kempingi 135 20,7 
pola biwakowe 188 20,2 
ośrodki wczasowe 1080 114,7 

Osrodki szkolno-wypoczynkowe 465 48,2 
Domy pracy twórczej 35 1,6 
Zespoły domków turystycznych 356 21,5 
hostele 84 4.4 
Inne obiekty 965 96,1 

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa 2012, Tab. 
16(304), s.394. 

Istotnym wskaźnikiem aktywności turystycznej społeczeństwa jest obok sa-
mego uczestnictwa, średnia liczba wyjazdów na osobę w ciągu roku. W 2010 
roku średnia ta dla wyjeżdżających na 5 i więcej dni wynosiła 1,6 wyjazdu. 
Wśród długookresowych wyjazdów w celach typowo turystycznych podróże 
obejmujące 4-6 noclegów w 2010 roku stanowiły 43% (3,2 mln). W tym sa-
mym roku odsetek osób wyjeżdżających na 5 dni lub dłużej, ale tylko raz wyno-
sił 76 %6. Według szacunku Instytutu Turystyki Polacy, w 2011 roku, wzięli 
udział w 24,1 mln podróży turystycznych, tj. o 10% mniej, niż w III kwartale 
roku poprzedniego. Można zaobserwować spadek podróży długookresowych 
o 12%. Podróże długookresowe w mln na 2011 rok: czerwiec to 2.95 mln; lipiec 

                                                 
5 Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warsza-

wa 2011, s. 29. 
6 Tamże, s. 33. 



Jolanta Pajdziewicz-Ożdzińska, Jowita Górka 

216 

2,95 mln i sierpień 2,90 mln, dowodzi to, że w tych miesiącach podróżuje się 
najczęściej7. 

Spośród mieszkańców Polski uczestniczących w 2010 roku w krajowych 
wyjazdach urlopowo-wakacyjnych 32% skorzystało z noclegów u krewnych lub 
znajomych, jeśli chodzi o typową bazę turystyczna, najczęściej korzystano 
z pensjonatów 22%, pokoi gościnnych 12% i ośrodków wczasowych 10%. 

Wśród uczestników krajowych wyjazdów urlopowo-wakacyjnych dużą po-
pularnością cieszyły się pensjonaty, hotele i domki kempingowe, rzadziej wy-
poczywano w pokojach gościnnych, ośrodkach wczasowych8. 

Około 37% uczestników wyjazdów długookresowych wyjechało nad morze, 
26% w góry, 15% nad jeziora. W lipcu i sierpniu 2010 roku Polacy odbyli na 
terenie kraju 6,95 mln podróży urlopowo – wakacyjnych (długookresowych). 
Stanowi to ponad połowę wszystkich podróży na co najmniej 5 dni, w których 
uczestniczyli mieszkańcy Polski w ciągu całego roku. Najwięcej letnich wyjaz-
dów długookresowych odnotowano do województw pomorskiego 
i zachodniopomorskiego; łącznie przyjęły one 3,25 mln wyjazdów czyli 47%9. 

Charakterystyka miejsca przeprowadzonych badań. 
Characteristics of the studied site 

Dębki to kaszubska osada letniskowa w gminie Krokowa( powiat pucki, wo-
jewództwo pomorskie). Położona jest na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, u ujścia 
rzeki Piaśnicy na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Na zachód od 
Dębek znajduje się rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki. Dębki były kiedyś wio-
ską rybacką (historia osady zaczęła się w 1773 roku), a obecnie są nadmorską 
miejscowością wypoczynkową z jedną z najładniejszych plaż polskiego wy-
brzeża. Mieszka w niej kilkudziesięciu stałych mieszkańców. W miejscowości 
tej do dnia dzisiejszego znajduje się kilka XIX wiecznych chałup rybackich, a 
spośród budynków szachulcowych jest jeden pochodzący z XVIII wieku10. W 
przekazie z 1796 roku wieś nazwana jest Dembek (właścicielem terenu w XVIII 
wieku był ród Dębków), w 1899 roku zmieniono nazwę na Dębeki, w 1934 
roku na Dębek, a od 1951 roku obowiązuje nazwa Dębki. W okresie międzywo-
jennym wzdłuż rzeki Piaśnicy przebiegała granica polsko -niemiecka11. Jeszcze 
przed rokiem 1939 odbywały się w Dębkach obozy harcerskie.  

Dębki to piękna miejscowość, do niedawna zupełnie nieznana. Posiada ona 
jedną z najszerszych piaszczystych plaż naszego Wybrzeża, do której docho-
dzimy przez las, około 5 minut dzieli ją od zabudowań. W zachodniej stronie 

                                                 
7 www.intur.com.pl 10.IV.2013. 
8 Łaciak J., Uczestnictwo… op.cit., s. 56. 
9 Tamże, s. 59-70. 
10 Zatoka Gdańska, Przewodnik kieszonkowy, Wydawnictwo Pascal, 2006, s. 19. 
11 www.debki.pl , 10 IV 2013. 
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Dębek jest przepiękne miejsce, gdzie rzeka Piaśnica wpada do morza, a nie-
zwykłym zjawiskiem jest to, że niemal co roku ta niepozorna rzeka obiera inną 
drogę, wijąc się przez plażę. Dębki to miejsce, do którego obecnie (koniec 
I dekady XXI wieku) chętnie przyjeżdżają rodziny z dziećmi. Bardzo często są 
to te same osoby, które kilka lat wcześniej przyjeżdżały tu samotnie. Dębki to 
miejscowość, która znacznie się różni od tej, jaką pamięta się sprzed 10 lat. 
Mimo to jej popularność wśród turystów nie zmniejsza się. 

O atrakcyjności turystycznej każdego miejsca przesądzają nie tylko walory 
naturalne, ale także zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjna. 

Dębki usytuowane są pomiędzy miejscowościami Karwia i Białogóra, przy 
trasie 213 na Słupsk. Do miejscowości nie dochodzi linia kolejowa jedynie ma 
ona połączenie autobusowe. Autobusy PKS kursują: linia nr 653 Władysławo-
wo - Łeba 2 razy w ciągu tygodnia, linia nr 655 z Gdyni do Białogóry codzien-
nie (3 razy w ciągu dnia) oraz linia nr 666 Dębki – Hel także codziennie (3 razy 
w ciągu dnia). 

W Dębkach nie ma banku (są dwa bankomaty) ani przychodni lekarskiej, 
najbliższa mieści się w Krokowej, natomiast w samych Dębkach, a dokładniej 
na terenie kompleksu wypoczynkowego „Detlachówka” znajduje się apteka 
i można skorzystać z opieki lekarskiej.  

W miejscowości działają dwa punkty Informacji Turystycznej. Gminna Bi-
blioteka Publiczna oraz Miejska mieszczą się w Krokowej i w Karwi. 

W Dębkach możemy również skorzystać z rozbudowanej sieci placówek ga-
stronomicznych, między innymi są tam 2 bardzo dobrze prosperujące restaura-
cje oraz około 30 barów i punktów małej gastronomii, a także ze sklepów spo-
żywczych. Ponadto na terenie Dębek funkcjonuje około 120 obiektów noclego-
wych (pensjonaty, pokoje gościnne, domki, domy wypoczynkowe, domki letni-
skowe, wille, apartamenty). 

 Latem 2012 roku Autorki niniejszego opracowania przeprowadziły uliczny 
sondaż na temat: Czy można Dębki porównać do innych miejscowości nad pol-
skim morzem? Z krótkiego sondażu wynika, że Dębki są jedyne 
i niepowtarzalne. To zupełnie inny klimat niż Międzyzdroje i Jurata, są inne niż 
Karwia, Jastarnia, Krynica Morska – to kurort, gdzie przebywają przede 
wszystkim rodziny z małymi dziećmi. Dębki to także nie Władysławowo, ani 
Jastrzębia Góra, ani nie Mielno, Łeba które przemierzają tłumy. Dębki to miej-
sce piękne jak Pobierowo, z plażą szeroką, szerszą niż w Świnoujściu; jest tu 
spokojnie jak w Białogórze i wciąż nieco magicznie. Tak odpowiadali wypo-
czywający w tym czasie turyści. 

Dębki rozwijają się i zmieniają. W ostatnich latach powstało tu wiele obiek-
tów noclegowych, kwater, pensjonatów, domków. Najczęściej są one dobrze 
wyposażone i przystosowane do obsługi gości. Wszystko to skłoniło do prze-
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prowadzenia badań ankietowych na temat ich funkcjonowania. Do badań wy-
brano dwa ośrodki sąsiadujące ze sobą.  

Obiekt „U Robaka” (nazwa pochodzi od nazwiska właściciela) funkcjonuje 
od 2007 roku, położony jest w bardzo urokliwej i spokojnej części Dębek, 
w pobliżu rzeki Piaśnica (około 500 m od plaży). Na terenie ośrodka mieszczą 
się 3 drewniane domki (każdy dla 6 osób) o wysokim standardzie. Jednocześnie 
zatem wypoczywać może 18 osób. Na piętrze znajdują się dwie oddzielne sy-
pialnie, a na parterze salon z wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienka 
z kabiną prysznicową, TV. Na zewnątrz do dyspozycji wypoczywających jest 
zacieniony markizą taras z meblami ogrodowymi i grill.  

Drugi obiekt „Nad Piaśnicą” (działalność rozpoczął w 2012 roku) oferuje tu-
rystom możliwość wypoczynku w 4 domkach 6- osobowych (identycznych jak 
„U Robaka”)) oraz w murowanym obiekcie, gdzie do dyspozycji gości są: 3 
pokoje - 3-osobowe, 1 pokój – 2 osobowy, 1 pokój – 4 osobowy oraz 2 aparta-
menty. W pokojach mieści się aneks kuchenny, łazienka z kabina prysznicową, 
TV. Natomiast w apartamentach znajduje się 4-osobowa sypialnia, pokój dzien-
ny z aneksem kuchennym, TV, łazienka, taras. W ośrodku „Nad Piaśnicą” jest 
47 miejsc noclegowych.  

Wyposażenie domków, jak i zakres świadczonych usług dodatkowych 
w przypadku obydwu ośrodków są jednakowe. Do dyspozycji gości są parking, 
sprzęt plażowy (parawany, leżaki), łóżeczka turystyczne, foteliki do karmienia 
dzieci, wanienki, plac zabaw dla dzieci (piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnie,) 
miejsce do grillowania. Jak widać, wachlarz usług dodatkowych jest szeroki. 
Warto podkreślić, że bardzo wyraźnie zadbano o najmłodszych. Obydwa ośrod-
ki funkcjonują od 1 maja do 30 września. W zależności od zgłaszanego popytu, 
w okresie Świat Bożego Narodzenia, Nowego Roku czy Wielkanocy może być 
uruchomiony budynek murowany.  

Podstawową usługą świadczoną w ośrodkach „U Robaka” i „Nad Piaśnicą” 
jest usługa noclegowa. Ceny jej ulegają zmianie wraz z okresem świadczenia; 
w ścisłym sezonie, tj. od 1 lipca do 20 sierpnia, są wyższe. Za wynajęcie domku 
trzeba zapłacić 420 zł za dobę, a za pobyt w pokojach opłata wynosi: 

• pokój 2-osobowy: 160 zł 
• pokój 3-osobowy: 200 zł 
• pokój 4-osobowy: 240 zł 
• apartament: 300 zł 
W przypadku pobytu dłuższego, powyżej 14 dni, w terminach przed i po se-

zonie, można cenę negocjować.  
Każdy z ośrodków posiada swoją stronę internetową, z której każda, na dziś, 

ma ponad 40.000 wejść12. 

                                                 
12 www.debki.pl 10.IV.2013 
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Wyniki badań 
Research results 

Badania ankietowe dotyczące funkcjonowania obiektów noclegowych 
„U Robaka” i „Nad Piaśnicą” w Dębkach k. Gdańska przeprowadzono w lipcu 
i sierpniu 2012 roku wśród wszystkich wypoczywających rodzin; wzięło w nich 
udział odpowiednio: 22 i 46 osoby (kwestionariusz ankiety każdorazowo wy-
pełniała jedna z osób z gospodarstwa domowego). Respondenci wypowiedzieć 
się mieli na temat funkcjonowania obiektów i asortymentu świadczonych usług. 

Wśród odpowiadających (co miało niewątpliwie wpływ na zgłaszane uwagi) 
przeważały kobiety z wykształceniem wyższym (82%), w wieku 30-39 lat (po-
nad połowa); nie odnotowano respondentów z wykształceniem zawodowym 
i podstawowym. 90% ankietowanych wskazało na wypoczynek typowo rodzin-
ny, 10% zgłaszało pobyt w gronie znajomych. Podstawowy segment stanowiły 
gospodarstwa domowe 3-4 osobowe (ponad 70%), z 1-2 dzieci (75% 
w przypadku obiekty „Nad Piaśnicą” i 90% - „U Robaka”), najczęściej w wieku 
1-6 lat, z przewagą dzieci 4-6 letnich (35%) w ośrodku pierwszym i ponad 1/3 
dzieci wieku 1-3 lat w ośrodku drugim. W sumie, w omawianych obiektach 
,latem 2012 roku przebywało prawie 100 dzieci. 

Wypoczywający najczęściej przybywali z województwa mazowieckiego 
(40%). Na drugim miejscu uplasowało się województwo wielkopolskie, nato-
miast przyjazdy z innych województw były przypadkami pojedynczymi (ślą-
skiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, świętokrzyskie-
go). 

Z domków „U Robaka” ponad połowa wypoczywających korzystała z usług 
pierwszy raz, natomiast 1/3 przyjechała tu powtórnie. O wspomnianym obiekcie 
noclegowym dowiedziała się ze strony internetowej (65,2% odpowiedzi); na 
drugim miejscu jako źródło informacji wymieniono znajomych (21,7% odpo-
wiedzi). Natomiast w obiekcie „Nad Piaśnicą” 100% wypoczywało po raz 
pierwszy (nowo otwarty ośrodek 1 czerwca 2012) i również głównymi źródłami 
informacji była strona internetowa (70,8%) i znajomi (20,2%).  

Zdobyte informacje oceniono jako „bardzo dobre” i „dobre”, z dużą przewa-
ga tych pierwszych, w przypadku obydwu ośrodków. 

Wczasowicze planowali zostać w opisywanych ośrodkach przeważnie 1 ty-
dzień (ponad 60% odpowiedzi); pobyt 2-tygodniowy deklarowało około 18% 
ankietowanych. 

Lokalizację obiektów, ich wyposażenie i świadczoną usługę noclegową re-
spondenci oceniali jako „bardzo dobrą” i „dobrą” (Tabela 2).  
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Tabela 2. Ocena lokalizacji , usługi noclegowej i wyposażenia ośrodków 
Table 2. The evaluation of localization, service and facilities 

Ocena Lokalizacja 
Usługa 

noclegowa 
Wyposażenie 

domków 

Wyposażenie 
murowanego 

obiektu 

U Robaka 

bardzo dobra 4 20 17 - 

dobra 16 2 5 - 

zła 2 - - - 

nie mam zdania - - - - 

brak odpowiedzi - - - - 

Nad Piaśnicą 

bardzo dobra 29 42 25 34 

dobra 16 3 7 2 

zła 1 - - - 

nie mam zdania - 1 2 2 

brak odpowiedzi - - 12 8 

Źródło: badania własne 

Jak wynika z zestawienia, w przypadku domków „U Robaka” z ich wyposa-
żenia, usługi noclegowej większość wypoczywających była bardzo zadowolona, 
słabiej (choć dobrze) wypadła ocena lokalizacji obiektu. Natomiast 
w przypadku obiektu drugiego, w przeważającej większości odpowiedzi poja-
wiła się ocena „bardzo dobra” dotycząca lokalizacji , jak i usług noclegowych 
i wyposażenia obiektu murowanego. Wyposażenie domków tylko w 55% oce-
niono „bardzo dobrze”. Podkreślić trzeba, że wśród wszystkich odpowiadają-
cych tylko 3 osoby były niezadowolone z odległości ośrodków od morza. 

Powszechnie wiadomo, że usługi dodatkowe bardzo wyraźnie wpływają na 
komfort wypoczynku i zwiększają zadowolenie turystów z pobytu w ośrodkach 
wypoczynkowych. Spójrzmy, jak w omawianych ośrodkach oceniono usługi 
komplementarne (patrz tabela 3).  

Z tabeli tej wynika, że w przypadku ośrodka „Nad Piaśnicą” bardzo dobrze 
oceniono możliwości korzystania z parkingu i placu zabaw. Połowa wypoczy-
wających była zadowolona z udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi, prawie 
połowa z grilla. Ocenę złą otrzymał Internet (24%), Zauważyć jednak trzeba, że 
w wielu przypadkach nie zaprezentowano swojego zdania na temat świadczo-
nych usług (za wyjątkiem parkingu).  

Usługi dodatkowe oferowane „U Robaka” otrzymały w większości ocenę 
„bardzo dobrą”, natomiast ok. 18% odpowiadających nie zdecydowało się na 
ocenę grilla. 
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Tabela 3. Ocena usług dodatkowych 
Table 3. The evaluation of additional facilities 

Ocena Parking Internet  Plac zabaw Grill  Udogodnienia 
U Robaka 

bardzo dobrze 17 21 21 15 21 
dobrze 5 1 1 3 - 
źle - - - - - 

nie mam zdania - - - 4 1 
brak odpowiedzi - - - - - 

Nad Piaśnicą 
bardzo dobrze 37 8 30 22 23 

dobrze 9 13 9 10 2 
źle - 11 - 1 - 

nie mam zdania - 12 5 8 14 
brak odpowiedzi - 2 2 5 7 

Źródło: badania własne 

Segment osób wypoczywających nad morzem, w określonym typie obiektów 
tłumaczy zapewne zgłoszone uwagi wynikające z oczekiwań. Korzystający 
z usług „U Robaka” w przyszłości chcieliby mieć lepszy odbiór TV, więcej 
kanałów. Pojedyncze życzenia dotyczą np. większej lodówki, większej liczby 
szafek, suszarki do włosów, wypożyczalni rowerów i wózków dla dzieci, mo-
skitiery czy niższej ceny usługi noclegowej. 

Natomiast tylko połowa wypoczywających ujawnia swoje oczekiwania od-
nośnie dodatkowych świadczeń , za to są one liczne i mocno zróżnicowane. 
Powtarzają się życzenia dotyczące wyposażenia obiektu w moskitiery, suszarkę 
do naczyń, zwiększenia ilości naczyń i wieszaków, możliwości korzystania 
z rowerów, suszarki na balkonie, lepszego dostępu do Internetu. Pojedyncze 
uwagi dotyczą między innymi większego placu zabaw i boiska do piłki nożnej, 
koców plażowych, parasoli na balkonie, miejsca na ognisko czy mapki informa-
cyjnej z punktami handlowymi, bankomatami.  

Wyniki badań ankietowych pozwalają wyciągnąć następujące wnioski: 
• okres funkcjonowania prezentowanych obiektów noclegowych nie budzi 

zastrzeżeń; po sezonie turystycznym można korzystać z pobytu 
w ośrodku „Nad Piaśnicą” 

• świadczenie tylko usługi noclegowej bez usługi żywieniowej okazało się 
wystarczające 

• szeroki asortyment usług dodatkowych zaspokaja potrzeby wypoczywa-
jących; zgłaszają oni tylko pojedyncze uwagi 

• nie ma większej potrzeby rozszerzania promocji opisywanych ośrodków 
wypoczynkowych 

• przedstawiony typ obiektu cieszy się dużą popularnością wśród respon-
dentów, o czym świadczy jego wysokie wykorzystanie. 
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Wszystkie uwagi zgłaszane przez wypoczywających są cenne dla usługo-
dawców. Zapewne większość z nich może w przyszłości być wzięta pod uwagę 
i jeszcze bardziej zwiększyć zadowolenie korzystających, a przez to umocnić 
pozycję omawianych obiektów na rynku turystycznym. 
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Funkcjonowanie ośrodków wypoczynkowych „U Robaka” 
i „Nad Piaśnicą” w Dębkach w opinii wypoczywających 

Streszczenie 

Współczesny człowiek w warunkach ciągłego postępu technicznego odczuwa często potrzebę 
ograniczenia aktywności ruchowej. Wówczas motywem podjęcia przez niego podróży turystycz-
nej staje się wypoczynek. Ruch turystyczny o charakterze wypoczynkowym odbywa się przeważ-
nie w okresie wakacyjno-urlopowym do miejsc atrakcyjnych turystycznie np. nad morze.  

W niniejszym artykule zaprezentowano dwa ośrodki wypoczynkowe „U Robaka” i „Nad Pia-
śnicą”, jako przykłady ośrodków funkcjonujących w pasie nadmorskim Bałtyku. 

Przeprowadzone badania, poczynione obserwacje utwierdziły Autorki w przekonaniu, że ze-
społy domków turystycznych to obiekty nadal popularne, poszukiwane przez turystów. Przysto-
sowanie ich do wypoczynku rodzinnego z pewnością będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi tego 
sposobu spędzania czasu wolnego, urlopowego. 

Functioning the resorts “U Robaka” and “Nad Piaśnicą” 
in Dębki, in tourists’ opinions. 

Summary 

Modern man in the conditions of still progressing technical development feels the need to re-
duce his physical activity. Thus, the thing that makes him travel is relaxation. The busiest time as 
far as this activity is concerned is of course vacation, and the place most people go to is seaside. 

In this article two seaside resorts have been presented “U Robaka” and “Nad Piaśnicą” as 
good examples of the resorts functioning in these circumstances. The studies that have been car-
ried out, as well as the observations, convinced the authors that such holiday sites are still very 
popular with tourists. Adjusting them to family needs will certainly make them develop further. 
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KATARZYNA MAJCHRZAK 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

Gry miejskie jako przykład zastosowania 
gier rzeczywistości alternatywnej 
w marketingu miast i atrakcji turystycznych 
na przykładzie miasta Poznania 

The urban games as an example of an alternate 
reality games in the marketing of cities and tourist 
destinations on the example of the city of Poznan 

Kanały komunikacji marki miasta 
The channels of city communication 

Według Simona Anholta, uznanego specjalisty ds. kształtowania wizerunku 
krajów oraz miast, twórcy m.in. indeksu marki miast, miasta kształtują swoją 
markę komunikując się z szeroko rozumianym otoczeniem za pomocą sześciu 
kanałów komunikacyjnych, wśród których wyróżniono: 

1. Obecność (ang. presence), rozumianą jako pozycja oraz reputacja miasta, 
reprezentującą wszystko to, z czego miasto słynie, jaki jest jego wkład 
w rozwój kultury, nauki albo w sposoby zarządzania miastami w ostatnich 
30 latach, 

2. Miejsce (ang. place), będące postrzeganiem fizycznych aspektów miasta 
czyli jak przyjemne, względnie nieprzyjemne jest miasto i poruszanie się 
po nim, jakiej urody jest miasto, jaki ma klimat, 

3. Potencjał (ang. potential), będący postrzeganiem gospodarczych 
i edukacyjnych możliwości, jakie miasto oferuje przybyszom, firmom oraz 
imigrantom (w szczególności ekonomiczne i edukacyjne szanse), tj. jak ła-
two znaleźć w mieście pracę, jak dobre jest do prowadzenia biznesu, jaka 
jest oferta miasta w zakresie szkolnictwa wyższego, 

4. Puls (ang. pulse), reprezentujący atrakcyjność tętniącego energią stylu ży-
cia, tj. w jakim stopniu miasto jest ekscytujące i pociągające, czy można 
znaleźć w nim z łatwością interesujące sposoby spędzenia czasu zarówno 
podczas krótkiej wizyty, jak i dłuższego pobytu, 

5. Ludzie (ang. people) – czy w mieście można spodziewać się przyjęcia cie-
płego i przyjaznego, czy też chodnego i niechętnego, czy w mieście można 
znaleźć społeczności o takich samych korzeniach językowych 
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i kulturowych i czy można do nich wejść. Czy w mieście można czuć się 
bezpiecznie, 

6. Kanon – (ang. pre-requisites) – tj. podstawowe warunki życia w mieście, 
czyli czy bez trudu można znaleźć w mieście zadawalające i niezbyt kosz-
towne zakwaterowanie, jaki jest ogólny poziom jego instytucji publicznych 
(szkół, szpitali, komunikacji, infrastruktury sportowej itp.)1. 

Z powyższej teorii zwanej sześciokątem marki miasta (ang. The Anholt-GFk 
Roper City Brands Index) istotnym kanałem komunikacji jest sposób, w jaki 
miasto ukazuje siebie w kontekście inspirujących możliwości spędzania w nim 
czasu. Gry miejskie jako nowa tendencja w marketingu miast, forma uatrakcyj-
niająca sposób spędzania czasu w mieście, wpisują się znakomicie w ten kanał 
komunikacji określany jako „puls”. 

Gra miejska nie doczekała się jeszcze naukowej definicji. Aby zrozumieć za-
tem czym jest, warto na nią spojrzeć z perspektywy jej wybranych organizato-
rów. Jest określana przez nich np. jako forma rozrywki, w której istotnym ele-
mentem jest przestrzeń miejsca z jej wieloma kontekstami. Łączy w sobie cechy 
podchodów, flash mobów, happeningów ulicznych oraz gier komputerowych 
czy RPG2. Gra miejska jest doskonałym pomysłem na ożywienie istniejącej już 
oferty imprez integracyjnych, jest ciekawą formą zabawy oraz zwiedzania. Te-
matyka gier to głównie wydarzenia kryminalne, filmowe, szpiegowskie lub 
historyczne3. 

Poprzez angażowanie w aktywne zgłębianie i doświadczanie miasta - jego 
historii, atrakcji, ludzi związanych z jego historią i teraźniejszością, gry miej-
skie mają szeroki wpływ na postrzeganie miasta przez różnorodne grupy od-
biorców, wśród których są nie tylko turyści (wypoczynkowi i biznesowi), ale 
również mieszkańcy (w tym np. rodziny z dziećmi, nauczyciele z uczniami), 
czy studenci itd. 

Celem artykułu jest omówienie jednej z najnowszych tendencji na rynku tu-
rystycznym, która obok gryfikacji znajduje się w fazie bardzo dynamicznego 
rozwoju. 

Zastosowanie gier w marketingu 
The use of games in marketing 

Obecnie coraz częściej specjaliści od marketingu zajmują się problematyką 
wykorzystywania gier w działaniach marketingowych. Jak podkreśla S. Sta-
rzyński, ten nowy temat często wiąże się z niezrozumieniem i w związku z tym 
myleniem pojęć, wśród których na szczególną uwagę zasługują adgaming, gry-

                                                 
1 http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/cbi/index.en.html 
2 por. http://gramiejska.pl/ 
3 por. http://www.grymiejskie.com.pl/ 



Gry miejskie jako przykład zastosowania gier rzeczywistości alternatywnej w marketingu miast 
i atrakcji turystycznych na przykładzie miasta Poznania 

225 

fikacja oraz ARG czyli gry rzeczywistości alternatywnej (ang. alternate reality 
games)4. 

Adgaming, czyli reklama w grach lub reklama poprzez gry, występuje naj-
częściej w trzech postaciach, wśród których są: 

• Gry reklamowe – toczące się wokół danej marki lub produktu, w których 
twórcy zachęcają klientów do grania w nią i zapraszania znajomych; 

• Reklamy w grach – w istniejącej już grze umieszczane są konkretne 
przekazy reklamowe (np. billboardy reklamowe przy drodze, lokowanie 
produktu); 

• Rozdawnictwo punktów i wirtualnych przedmiotów, polegające na tym, 
że za podjęcie określonych działań klienci są nagradzani wirtualnymi 
prezentami w postaci punktów lub przedmiotów, z których mogą korzy-
stać w znanych grach (np. Need for Speed, The Sims itp.)5. 

Gryfikacja (ang. gamification, nazywana w Polsce również grywalizacją 
i gamifikacją) to stosowanie mechaniki gier i sposobu myślenia właściwego dla 
gier, do angażowania ludzi. Mechanika gier to zbiór narzędzi takich jak punkty, 
nagrody, odznaki, tabele wyników, wyzwania, system komunikacji między 
graczami, które odpowiadają za utrzymywanie stałego zaangażowania graczy. 
Poza mechaniką ważnym elementem gry jest fabuła, która nadaje sens działa-
niom gracza6. Gryfikacja to jednocześnie najpełniejsze zastosowanie mechaniki 
gier, którego celem jest długotrwałe zaangażowanie użytkowników 
w przedsięwzięcie związane z marką. Grywalizacji używają już dziś takie fir-
my, jak Microsoft, Starbucks czy Honda. „Harvard Business Review” opisuje 
grywalizację jako jeden z wiodących trendów marketingowych na drugą dekadę 
XXI wieku7. 

Analizy projektów opartych na gryfikacji pozwoliły na określenie filarów, 
będących gwarancją sukcesu, czyli silnego i długotrwałego zaangażowania 
uczestników. Filary te, często określane jako 3F, są następujące: 

• Fun – rozumiane jako zadowolenie, czy inaczej jako chwilowa rozryw-
ka dostarczająca uczucia przyjemności;  

• Friends – to możliwość zabawy w ramach wspólnoty, zapraszania do 
niej znajomych, poznawania nowych osób, kooperacji lub rywalizacji;  

• Feedback – otrzymywanie przez uczestników szybkiej informacji 
zwrotnej na temat swoich działań8. 

                                                 
4 S. Starzyński, Gryfikacja, ARG i adgaming – jak gry zmieniają marketing, artykuł zamieszczony w 

http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1272 stan na 20.04.2013 
5 Tamże 
6 S. Starzyński: Gryfikacja – modny termin nadużywany przez marketerów, [w:] Game industry trends 

2012, Nowy Marketing, październik 2012, s. 46 
7 P. Takczyk, Grywalizacja, Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Helion, 

Gliwice 2012, s. 10 
8 S. Starzyński, Gryfikacja – modny termin nadużywany przez marketerów, [w:] Game industry trends 

2012, Nowy Marketing, październik 2012, s. 46-47 
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Także i na rynku turystycznym firmy wprowadzają do sektora turystyki 
działania, ale przede wszystkim wrażenia dotąd znane głównie z gier kompute-
rowych. Pozwalają one na odnajdywanie przyjemności w pokonywaniu kolej-
nych wyzwań, rywalizowaniu oraz podejmowania współpracy. Przejawami 
gryfikacji jest zachęcanie internautów do dzielenia się doświadczeniami zwią-
zanymi z wyjazdami, zdjęciami i nagraniami wideo, np. w konkursach, 
w których można wygrać wycieczki lub uzyskać dodatkowe mile lotnicze. Gry-
fikacja, skierowana jest głównie do konsumentów w wieku 18–34 lat, podsta-
wowym celem jej stosowania jest zwiększenie świadomości marki i poziomu 
lojalności klientów9. 

Wspomniane 3 podstawowe filary zaangażowania w obszarze gryfikacji są 
również z powodzeniem wykorzystywane w grach rzeczywistości alternatyw-
nej. Jest to rodzaj gier, które toczą się w świecie rzeczywistym, ale jest on dla 
nich tylko tłem. W grach rzeczywistości alternatywnej gracze odkrywają zagad-
ki i zadania w rozmaitych miejscach (określone lokalizacje w świecie rzeczywi-
stym, Internet, media, reklamy, rzeczywistość rozszerzona), a celem jest odszu-
kanie i połączenie wszystkich tropów oraz realizacja zadań w możliwie krótkim 
czasie lub zdobycie największej liczby informacji czy punktów. Jednym 
z przykładów takich gier są, według S. Szarzyńskiego, gry miejskie, które nale-
ży odróżnić od gryfikacji, z uwagi na brak elementu długotrwałego zaangażo-
wania. Cechą gier miejskich jest, w odróżnieniu od projektów w obszarze gryfi-
kacji, zakończenie w niedalekiej przyszłości10. 

Historia gier miejskich 
The history of urban games 

Początek historii gier miejskich można odnieść do czasów wielkiego kryzy-
su, do roku 1929, kiedy to na ulicach amerykańskich miast, głównie Nowego 
Jorku grupy entuzjastów realizowały grę, którą można by porównać do berka 
lub chowanego. Gra ta została nazwana grę Ringolevio11. Zbliżone zasady 
i formy przybierała na Zachodzie zabawa uliczna z przełomu lat 60. i 70. ubie-
głego wieku, znana pod nazwą Manhunt, czyli polowanie na człowieka. Z cza-
sem rozwinęła się w precyzyjnie dopracowane nocne gry strategiczne, których 
uczestnicy często wyposażeni byli w stroje maskujące i sprzęt do łączności. 
Wraz z nastaniem ery Internetu w grach miejskich zaczęły pojawiać się etapy 
rozgrywane w sieci, ale ich istotą jest nadal zabawa w terenie12. 

                                                 
9 http://biznes.pl/magazyny/turystyka/trendy-2012-wrazenia-i-nowe-technologie,4975975,2,magazyn-

detal.html, stan na 19.04.2013 
10 por. S. Starzyński, Gryfikacja, ARG i adgaming – jak gry zmieniają marketing, artykuł zamieszczony 

w http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1272 stan na 20.04.2013 
11 http://www.streetplay.com/rulesheets/ringoleavio/ stan na 20.04.2013 
12 http://www.rp.pl/artykul/512047.html?print=tak&p=0 stan na 20.04.2013 
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W Polsce zjawisko gier miejskich pojawiło się na przełomie XX i XXI wie-
ku, ale korzeni tego zjawiska można szukać dużo wcześniej. Ruch harcerski, 
działający w Polsce od 1911 roku, od początku swego istnienia uznawał grę 
terenową za jedną z ważniejszych form swojej pracy13. Gry organizowane były 
zarówno w terenie leśnym, jak i w miastach. Za ich pomocą uczono m. in. 
orientacji w terenie. Nastoletni chłopcy, którzy przez gry miejskie w czasie II 
wojny światowej poznawali Warszawę, okazali się miejskimi ekspertami 
w okresie Powstania Warszawskiego. Do tych czasów i faktów odwołuje się 
ruch harcerski także obecnie w działaniach edukacyjnych prowadzonych po-
przez gry terenowe14. 

Historia polskich gier miejskich nabiera realniejszych kształtów w połowie 
lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to rozgłośnia RMF FM zorganizowała 
w Krakowie poszukiwanie skarbu w ramach projektu „Inwazja Mocy”. W „Su-
perexpresie” wydrukowano fragment podzielonego na kwadraty planu miasta, a 
w jednym z kwadratów ukryto czek na 5 tysięcy złotych. Po wstępnym etapie 
gry radiowej projekt przeniósł się w przestrzeń miejską. Ten udany projekt do-
czekał się aż 6 edycji15. Przełomowym rokiem w historii gier miejskich 
w Polsce stał się rok 2005, w którym Krzysztof Bielecki zorganizował pierwszą 
grę miejską z legendarnego już dziś projektu „Urban playground” (ang. miejski 
plac zabaw)16. W Internecie zamieszczono informację skierowaną do mieszkań-
ców Warszawy, która miała zachęcać do pojawienia się w centrum miasta 
i podania hasła wprowadzającego do gry. Po przybyciu na miejsce uczestnicy 
projektu otrzymywali charakterystyczną podłużną kartkę z instrukcjami i tym 
samym wkraczali w świat gry. Jej planszą był fragment Warszawy, ograniczony 
czterema ulicami a celem graczy było odnalezienie w tej przestrzeni punktów 
kontrolnych i czekających tam na nich informatorów z fragmentami słownej 
układanki. Słowa składały się w hasło, które było rozwiązaniem zagadki. Gra ta 
doczekała się jedenastu kolejnych edycji spiętych wspólną fabułą i rozgrywała 
się w stolicy w latach 2005-2008. Po zakończeniu tego przedsięwzięcia K. Bie-
lecki wydał książkę „Miasto to gra”, będącą dokumentacją projektu17. Po Kra-
kowie i Warszawie do organizacji gier bardzo szybko przystąpił Poznań, 
w którym pierwszą edycją gry miejskiej była gra zorganizowana 27.12.2006 
roku w 88 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Gra została zorganizowana 
przez zespół gramiejska.pl. 

W 2008 r. inicjatywę podjął Wrocław, gdzie jesienią w centrum zorganizo-
wano grę miejską „Morderstwo w Breslau”, opartą na treści trzech książek 

                                                 
13 por. http://www.zhr.pl/zwi%C4%85zek/historia stan na 20.04.2013 
14 por. http://miniportal.harcerski.pl/gry-harcerskie-powstanie-warszawskie.html stan na 20.04.2013 
15 http://20lat.rmf.fm/tiki-index.php?page=Promocja stan na 20.04.2013 
16 http://www.estudent.pl/post/miasto-to-gra---krzysztof-bielecki 
17 K.Bielecki, Miasto to gra, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa 2008 
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Marka Krajewskiego opowiadających o Eberhardzie Mocku, wrocławskim poli-
cjancie kryminalnym. Gra została zorganizowana przez firmę Exploring Wro-
cław z okazji 60-lecia istnienia Empik-u, przy współpracy Biura Promocji Mia-
sta Wrocławia. 

2008 rok to czas, kiedy gry miejskie zaczęły rozwijać się także w Łodzi. 
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie przeprowadziło w tym 
roku pierwszą w mieście grę miejską pod tytułem „Łap Złodzieja”,  która na-
wiązywała do postaci Maksa Borensztajna, zwanego Ślepym Maksem. 

Cechy charakterystyczne gier miejskich 
The characteristics of urban games 

Analizy rozgrywanych w ostatnich latach w Polsce gier miejskich pozwalają 
na kilka refleksji na temat prawidłowości związanych z ich tworzeniem 
i realizacją w czasie i przestrzeni. 

Gry miejskie organizowane były pierwotnie przede wszystkim w dużych 
miastach, w których często przybierały formy cykliczne. Prekursorami gier 
miejskich w Polsce był, jak wspomniano, Kraków oraz Warszawa, wkrótce 
dołączyły do nich także Poznań, Wrocław, i Łódź. Z czasem szereg mniejszych 
miast zaimplementowało grę miejską, jako element wzbogacający swoją ofertę 
adresowaną do zróżnicowanych odbiorców (np. Tarnów, Włocławek, Zielona 
Góra, Ruda Śląska, Wałbrzych, Książ itd.). 

Najczęściej gry miejskie organizowane są w ścisłych centrach miast, ze 
względu na ich wartość historyczną, kulturalną i estetyczną, jednak coraz czę-
ściej miejscem ich organizacji są także wybrane dzielnice czy szlaki strategicz-
ne ze względu na fabułę gry. W wersji uproszczonej gry mogą być również 
organizowane w wybranych obiektach, np. w muzeach, centrach handlowych 
czy zamkach. 

Organizatorów gier miejskich można zasadniczo podzielić na dwie grupy. 
Gry otwarte, ogólnodostępne są często bezpłatne lub mają symboliczną opłatę, 
najczęściej są organizowane przez nieformalne grupy aktywistów działających 
w miastach lub przez instytucje państwowe (np. urzędy miast, muzea, stowarzy-
szenia, szkoły. 

Gry komercyjne, najczęściej będące grami zamkniętymi, organizują przede 
wszystkim firmy specjalizujące się w organizacji szkoleń, imprez integracyj-
nych i motywacyjnych, eventów oraz biura podróży. Istnieją także projekty 
wspólne firm komercyjnych z lokalnymi organizacjami turystycznymi. 

Pierwotnym celem gier miejskich była rozrywka, zabawa. Obecnie coraz 
częściej organizuje się gry, które mają na celu przekazanie wiedzy 
w atrakcyjniejszy sposób. Gra zatem staje się nie tylko źródłem informacji, ale 
sposobem na edukację i integrację społeczną. Taką funkcję spełniają 
w szczególny sposób turystyczne odmiany gier miejskich służące poznaniu 
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miasta i jego atrakcji poprzez pryzmat odkrywcy czy detektywa. Ponadto gry 
miejskie coraz częściej służą promocji miasta, regionu, inwestycji czy propa-
gowaniu jakiejś idei, np. ekologicznego transportu rowerem po mieście. Często 
też gry nie są samodzielnym eventem, lecz towarzyszą rozmaitym wydarzeniom 
masowym organizowanym w przestrzeni miejskiej. 

Uczestnikami gier pierwotnie byli najczęściej ludzie młodzi (w tym studenci 
oraz młode osoby pracujące). Stopniowo organizatorzy rozszerzali swoją ofertę 
na inne grupy społeczne – począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym do seniorów. Kryteriami segmentacji grup docelowych jest 
jednak nie tylko wiek, ale także i przynależność do konkretnych organizacji, 
stowarzyszeń, zainteresowania itp. W przypadku grup zamkniętych kryterium 
jest zazwyczaj przynależność do określonej firmy/instytucji. 

Kanwą, wokół której toczy się gra jest jej fabuła, dla której obecnie jedynym 
ograniczeniem jest wyobraźnia organizatorów. Wśród najczęściej powtarzają-
cych się gier spotkać można te oparte na wydarzeniach historycznych, kultural-
nych, wydarzeniach fikcyjnych czy też gry związane z literaturą i filmem (np. 
akcją powieści/filmu lub życiorysem autora). 

Zazwyczaj zasady gry są z góry zdefiniowane i przekazane uczestnikom 
przed grą, nierzadko we wstępnym, internetowym etapie. Uczestnicy grają 
w kilkuosobowych zespołach. W czasie gry miasto staje się symboliczną plan-
szą a uczestnicy gry jej pionkami. Najczęściej wykorzystywanym rekwizytem 
jest mapa. Najważniejszym celem gry jest wypełnienie misji, na którą składa się 
określona liczba bardzo zróżnicowanych, czasem wręcz niepowtarzalnych za-
dań na trasie. Misja najczęściej wiąże się ona z odkryciem prawdy, rozwiąza-
niem zagadki, odkodowaniem szyfru bądź odnalezieniem przedmiotu. Zada-
niem uczestników jest dotarcie do punktów kontrolnych na trasie, w których 
najczęściej oczekuje ich osoba, pełniąca funkcję agenta lub łącznika. Osoba ta 
może zażądać wypełnienia zadania, może przekazać wskazówki, informacje lub 
czasem nawet przeszkadzać w wypełnieniu misji. 

Gry najczęściej trwają kilka godzin, a elementem występującym powszech-
nie jest współzawodnictwo, które przyjmuje najczęściej formę rywalizacji 
o liczbę punktów lub jak najkrótszy czas realizacji gry. Jeśli podstawową for-
mułą gry jest integracja, drużyny najczęściej rywalizują z czasem walcząc ze 
wspólnym przeciwnikiem, a ostateczne powodzenie misji zależy od każdego 
uczestnika. 
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Wykorzystanie gier miejskich w marketingu miasta i jego atrakcji tury-
stycznych na przykładzie Poznania 
The use of urban games in the marketing of the city and its tourist at-
tractions on the example of Poznan 

Gry miejskie są dzisiaj często wykorzystywane w branży turystycznej jako 
interesująca alternatywa dla tradycyjnego zwiedzania miasta z przewodnikiem. 
U jej podstaw leży założenie aktywnego zwiedzania miasta zawierającego 
w sobie element integracji. Uczestnicy gry posługując się przygotowaną przez 
organizatora mapą z wyznaczoną trasą mają za cel zdobycie jak największej 
ilości punktów. Dzieje się to w efekcie wykonywania określonych zadań. Naj-
częściej uczestnicy współpracują ze sobą w ramach grup, rywalizując z innymi 
grupami oraz zmagając się z czasem. Gra miejska może mieć bardzo różną for-
mę, np. strategicznej rozgrywki, zabawy integracyjnej, survivalu, poszukiwania 
skarbów itp. i może być różnym stopniu powiązana ze zwiedzaniem miasta. 

Miasto Poznań jest jednym z prekursorów gier miejskich na mapie Polski. 
Pierwszą edycją gry miejskiej, jak wcześniej wspomniano, była gra zorganizo-
wana 27.12.2006 roku w 88 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Gra ta zapo-
czątkowała cykl kolejnych edycji gier miejskich w kolejnych latach: w 2007 
i 2008 roku odbyło się po 6 kolejnych edycji gier miejskich, w 2009 roku – 8, 
w 2010-5, 2001 – aż 9 edycji, w 2012 – kolejne 6, a w 2013 roku, jak dotąd 3 
edycje. Fabuła wspomnianych gier, poza historycznym odniesieniem do po-
wstania wielkopolskiego w takich grach jak „Powstanie Wielkopolskie, „Czas 
Patriotów” czy „Pierwsze Iskry” nawiązywała m.in. do następujących okresów 
z historii: 

• początków Państwa Polskiego (np. gra „Poznań poza Czasem”), 
• czasów potopu szwedzkiego (np. gra miejska POSNANIA ELEGANS 

CIVITAS), 
• okresu II wojny światowej (np. gry miejskie „Łamacze szyfrów”, 

„Enigma”, „Bollwerk” „Kryptonim POSEN”, „Aresztuj Generała”, „Bi-
twa o Poznań”, „Gloria Victis” ), 

• poznańskiego Czerwca 1956 r. (Czerwiec ’56), 
• okresu stanu wojennego (gra miejska „Raport z oblężonego miasta”). 
Poza odniesieniem do historii fabuła gier związana była z bieżącymi waż-

nymi dla miasta wydarzeniami, wśród których na plan pierwszy wysunął się 
fakt organizowania przez Poznań Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (gry miej-
skie „POZnań 2012, II Piłkarska Gra Miejska oraz III Piłkarska Gra Miejska). 

Poza otwartymi grami miejskimi, do których udział mogli zgłosić wszyscy 
chętni, nie brakowało wśród poznańskich gier także i tych organizowanych dla 
konkretnych grup docelowych, w tym w szczególności do grup studenckich 
(„Korona Poznania”, Sztuka Poznania) czy uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
(Ekonomiczna gra uliczna). 
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Poznański zespół gramiejska.pl we współpracy z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną realizuje ciekawy projekt pt. „Zwiedzaj grając – graj zwie-
dzając”. Ideą projektu jest fakt, że każdy zainteresowany, w szczególności tury-
sta, może w dowolnym czasie pobrać ze strony internetowej Miejskiego Infor-
matora Mulimedialnego lub z punktu informacji turystycznej bezpłatną kartę 
startową. W niej uczestnik odnajdzie fragment mapy miasta z szyframi, zagad-
kami, opisem detali architektonicznych i tajemniczych inskrypcji. 

Treść karty w połączeniu z obiektami w przestrzeni miejskiej tworzą wska-
zówki prowadzące do finału gry. Gracz ponadto może dodatkowo wygrać za 
pośrednictwem panelu gracza aktywnego na Facebooku drobne upominki, 
wśród których są np. darmowe wstępy do obiektów czy unikalne mapy. Ta ofer-
ta gier jest skierowana przede wszystkim do turystów, ale także i do mieszkań-
ców, którzy są zainteresowani odkryciem nieznanego oblicza Poznania. 

W ramach tej inicjatywy realizowane są trzy podstawowe rodzaje gier: 
1. Gra pod nazwą „Pierwszy stopień poznania” - Tam gdzie zaczęła się Pol-

ska., prowadząca śladami zabytków Ostrowa Tumskiego i Śródki. Jest to 
przygoda z odszyfrowaniem Tajemnicy pozostawionej w 1866 roku 
w testamencie poznaniaka, który miał być jedną z ostatnich ofiar epidemii 
cholery w Poznaniu. Zapiski dostają się w ręce graczy, którzy mogą ruszyć 
na poszukiwanie tajemniczych inskrypcji, w których ukryty został przekaz 
z przeszłości18, 

2. Gra pod nazwą „Czas patriotów”, w której odkrywa się Poznań, jako mia-
sto, w którym wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Gra ta to spacer po 
dawnym Poznaniu szlakiem miejsc związanych z historią Powstania Wiel-
kopolskiego, w którym wykorzystywane są obrazy Leona Prauzińskiego. 
Gracze docierając do miejsc uwiecznionych kilkadziesiąt lat temu ręką ar-
tysty, poznają przebieg przygotowań i pierwszych dni powstańczych. Ob-
razy te pozostały tylko w formie pocztówek, podobnie jak nie istnieje już 
wiele obiektów, spośród widniejących na pocztówkach. Zadaniem gracza 
jest rozpoznanie tych miejsc i ocena jak zmieniły się przez lata. Pomocne 
okazują się pamiątkowe tablice związane z Powstaniem Wielkopolskim19, 

3. Gra pod nazwą „Poznań poza czasem”, w którym gra toczy się w obrębie 
Traktu Królewsko-Cesarskiego śladami królów i cesarzy. Władców bywa-
jących w Poznaniu w przeciągu wielu wieków łączy fabuła gry scalająca 
w sobie elementy science fiction i zagadkę detektywistyczną. W trakcie 
pierwszej wyprawy poza czas prowadzonej przez naukowców Instytutu 
Badań Nad Czasoprzestrzenią im. Alberta Einsteina zostaje ukradziony 
diadem cesarza Ottona III. W Efekcie tej kradzieży może nie dojść do na-
znaczenia Bolesława Chrobrego na króla. W konsekwencji cała historia 

                                                 
18 http://www.poznan.pl/mim/turystyka/gra-miejska-pierwszy-stopien-poznania,p,23594,23599.html 
19 http://www.poznan.pl/mim/turystyka/gra-miejska-czas-patriotow,p,23594,23599,23602.html 
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może zmienić bieg. Uczestnicy gry muszą temu zapobiec organizując wy-
prawę ratunkową. Należy bezbłędnie wskazać złodzieja, tak by umożliwi ć 
odzyskanie diademu i zwrócenie go do cesarskiej szkatuły zanim cesarscy 
słudzy odnotują kradzież 20. 

W ofercie miasta istnieją także gry miejskie na Trakcie Królewsko-
Cesarskim, które mają 2 odsłony: 

1. Gra miejska „Vivat Academia” – powstała z okazji VI weekendu z historią 
na Trakcie Królewsko-Cesarskim organizowanego we wrześniu 2011 r.. 
Każdy uczestnik zabawy ma szansę stać się studentem wyjątkowej uczelni. 
W trakcie studiów będzie miał bowiem okazję poznać najznamienitszych 
wykładowców, którzy nauczali w Poznaniu w ciągu ostatnich czterech 
wieków. Przed graczami osiem egzaminów z przedmiotów, jakie wykłada-
ne były w słynnym poznańskim kolegium jezuickim. Zaliczenie tej wyjąt-
kowej sesji egzaminacyjnej pozwala na uzyskanie jedynego w swoim ro-
dzaju dyplomu Uniwersytetu Poznańskiego21.  

2. Gra miejska „Powrót do przeszłości” – powstała z okazji V weekendu 
z historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim we wrześniu 2010 r. Gra opiera 
się na fabule, w której pracownicy Instytutu im. Alberta Einsteina podczas 
testowania najnowszego wynalazku - wehikułu czasu, przenieśli się do Po-
znania pierwszej połowy lat dwudziestych XX wieku. Spotkali tam młode-
go człowieka, który właśnie wybierał kierunek studiów. Decydował mię-
dzy matematyką a biologią. W wyniku rozmowy wybrał drugą 
z możliwości. Człowiekiem tym był Marian Rejewski, współcześnie znany 
jako jeden z pogromców Enigmy. Zaistniała sytuacja może jednak dopro-
wadzić do nieodwracalnych zmian, gdzie Rejewski nie stanie się uczestni-
kiem kursu kryptologii, nie złamie kodu Enigmy i nie wesprze swym ge-
niuszem pozytywnego zakończenia II wojny światowej. Cała nadzieja 
w uczestnikach gry miejskiej, którzy ruszą na misję ratunkową22. 

Wśród pozostałych gier miejskich znajdujących się w ofercie miasta są rów-
nież: 

• gra rodzinna „Bractwo odkrywców”, 
• Traktem Królów i Cesarzy – gra dla młodzieży i wszystkich ciekaw-

skich, 
• Gra miejska „Święty Marcin”23. 
Przedstawione turystyczne gry miejskie komunikują zatem wizerunek mia-

sta, jako kolebki państwowości polskiej, jako miejsce zrywów niepodległo-
ściowych, miejsce o niezwykle ciekawej, inspirującej historii, o bogatych trady-

                                                 
20 http://www.poznan.pl/mim/turystyka/gra-miejska-poznan-poza-czasem,p,23594,23599,23601.html 
21 http://www.poznan.pl/mim/trakt/gra-vivat-academia,p,3162,16811,22420.html 
22 http://www.poznan.pl/mim/trakt/gra-powrot-do-przeszlosci,p,3162,16811,22419.html 
23 http://www.poznan.pl/mim/trakt/pozostale-gry,p,3162,16811,17091.html 
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cjach akademickich, miasto ożywione legendą. Ponadto gry miejskie oparte na 
wątkach związanych z poznańskimi kryptologami, którzy złamali kod Enigmy, 
mogą dla niektórych uczestników być inspiracją do skojarzeń z logo promocyj-
nym miasta „POZnań* Miasto know-how” i wzmacniać znaczenie zawartego 
tam komunikatu, gdyż nikomu innemu, jak właśnie wybitnemu absolwentowi 
Uniwersytetu Poznańskiego udało się złamać kod niemieckiej maszyny szyfru-
jącej. 

Podsumowanie 
Conclusions 

Gry miejskie, jak prognozują specjaliści, wkraczają w fazę dynamicznego 
rozwoju. Jako alternatywa dla zwiedzania z przewodnikiem, który przekazuje 
turystom wiele informacji z dziedziny historii czy architektury, pozwalają 
uczestnikowi na udział w przygodzie, w trakcie której może zanurzyć się 
w przestrzeń miasta i osobiście poczuć jego klimat, odbyć wędrówkę zarówno 
w czasie, jak i przestrzeni. Zwiedzanie wzmocnione jest motywacją do rozwią-
zywania stawianych przed uczestnikiem gry zadań, gdyż aby te zadania rozwią-
zać, trzeba zwiedzane miejsca dokładnie poznać. Dodatkowymi atutami gier 
miejskich jest także zejście z uczęszczanych ścieżek oraz wejście w interakcję 
z mieszkańcami miasta, co w przypadku tradycyjnego zwiedzania 
z przewodnikiem często nie było możliwe. Poprzez odpowiednio zaprojektowa-
ne gry miejskie, w których uczestnictwo jest możliwe w dowolnym, dogodnym 
dla odwiedzającego czy turysty czasie, miasto, jak wskazano na przykładzie 
gier miejskich proponowanych przez Poznań, może oferować łatwo dostępne, 
interesujące sposoby spędzania czasu. Zróżnicowanie długości czasu i stopnia 
trudności gier miejskich, a także bogaty ich wachlarz, umożliwia skorzystanie 
z nich zarówno w czasie krótkiej wizyty, jak i dłuższego pobytu. Dzięki dobrze 
zaprojektowanej ofercie gier miejskich miasto w znaczący sposób może kształ-
tować treści nadawane poprzez kanał komunikacji, określony przez Simona 
Anholta jako „puls” i wzmacniać przekaz dotyczący zarówno swojej historii, 
jak i współczesności, dając odwiedzającym i turystom szansę nie tylko na po-
znanie, ale i na głębsze zrozumienie miasta zgodnie z konfucjańskim przesła-
niem: „ Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a 
zrozumiem”. Działanie i aktywne zwiedzanie poprzez gry miejskie staje się 
także źródłem dodatkowych emocji kojarzących się z miastem, na gruncie któ-
rych może powstać chęć do powrotu, ponownego przyjazdu, czy też do opowie-
ści o mieście skierowanych do rodziny, przyjaciół czy znajomych. 
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Gry miejskie jako przykład zastosowania gier rzeczywistości 
alternatywnej w marketingu miast i atrakcji turystycznych na 

przykładzie miasta Poznania 

Streszczenie 

Celem artykułu jest omówienie jednej z najnowszych tendencji na rynku turystycznym, która 
obok gryfikacji znajduje się w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Są nimi gry miejskie, należą-
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ce do tzw. gier rzeczywistości alternatywnej (ang. alternate reality games). Począwszy od 2005 
roku są one z powodzeniem realizowane w wielu miastach w Polsce, a jedną z grup docelowych 
są turyści. Artykuł odwołuje się do sześciokąta marki miasta stworzonego przez Simona Anholta 
wskazując kanały, którymi miasto komunikuje się z otoczeniem kształtując swoją markę. Gry 
miejskie, jako nowa tendencja w marketingu miast, wpisują się doskonale w kanał komunikacji 
opisywany jako ‘puls”. W dalszej części artykułu ukazano zastosowanie gier miejskich 
w marketingu polskich miast i ich atrakcji turystycznych na przykładzie miasta Poznania. 

The urban games as an example of an alternate reality games in the 
marketing of cities and tourist destinations on the example of the city of 

Poznan 

Summary 

The purpose of the article is to discuss one of the latest trends in the tourism market, which is 
together with gamidication, in a state of very dynamic development. These are urban games being 
and example of ADR - alternate reality games. Since 2005, they have been successfully imple-
mented in a number of cities in Poland, and one of the target groups are the tourists.The article 
refers to the Anholt-GfK Roper City Brands Hexagon created by Simon Anholt indicating the 
channels through which the city communicates with the environment in the process of brand 
creation. The urban games, a new trend in the marketing of cities, fit perfectly into the communi-
cation channel which is described as a 'pulse'. The rest of the article presents the use of urban 
games in marketing of Polish cities and its tourist attractions using the example of the city of 
Poznan. 
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NATALIA TROCIŃSKA 
Uniwersytet Szczeciński 

Czy lokalne produkty kulinarne mogą stanowić 
atrakcję turystyczną? 

May local culinary products be a tourist attraction? 

Na tak postawione pytanie należałoby odpowiedzieć twierdząco. Bowiem, 
istnieje szereg przesłanek, by formułować tego rodzaju tezy. Jednakże dla wła-
ściwego przedstawienia problemu, potrzeba określić, w którym miejscu na ma-
pie turystycznych zainteresowań zarówno badaczy, jak i turystów znajduje się 
zjawisko dotyczące podróży zorientowanych m.in. na posmakowanie kulinar-
nych specjałów odwiedzanych miejsc. Otóż mowa tu o turystyce kulinarnej, 
która stanowi jeden z licznych rodzajów turystyki kulturowej. Owa turystyka 
w ostatnich latach prężnie się rozwija, ciesząc się coraz większym zaintereso-
waniem coraz szerszego grona odbiorców. Szacunkowe dane oceniają jej wiel-
kość na 15% światowego ruchu turystycznego1. Ponadto gastronomia jest ucie-
leśnieniem wszystkich tradycyjnych wartości związanych z nowymi trendami 
w turystyce, a mianowicie: szacunkiem dla kultury i tradycji, zdrowym stylem 
życia, autentycznością, zrównoważonym rozwojem i doświadczeniem2. 

Warto również zauważyć, iż turystyka kulinarna wpisuje się w zmieniające 
się oczekiwania turystów. Powszechnie znane w branży określenie 3xS (sun, 
sea, sand, - słońce, morze, piasek) przestaje być głównym powodem udania się 
w podróż. Miejsce to powoli zastępowane jest przez nowo kształtowany sposób 
spędzania wolnego czasu, który zamknięto w trzech angielskich słowach, tym 
razem rozpoczynających się na literę e, (entertainment, experience, excitement – 
rozrywka, doświadczenie, ekscytacja). Oznacza to, iż jest coraz więcej tury-
stów, którzy od podróży oczekują znacznie więcej niż do tej pory. I nie chodzi 
tutaj o wyższy standard hotelu czy bardziej wyszukaną ofertę. Natomiast 
o emocje, wrażenia, doznania, które do tej pory były poza zasięgiem zwykłych 
turystów. Tymczasem, jak pisze, Armin Mikos v. Rohrcheidt, „poznanie lub 
doświadczanie (a zatem głębszy, osobisty kontakt ze spotkaną rzeczywistością) 

                                                 
1
 Jędrysiak T, Turystyka kulturowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2008, s. 92. 

2 Gaztelumendi I., Global trends in food tourism in: World Tourism Organization. Global Report on Food 
Tourism. UNWTO. Madrid. 2012, s. 10. 
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jest głównym motywem turysty kulturowego”3. Właśnie taki sposób pojmowa-
nia turystyki jest bliski osobom udającym się w kulinarne wojaże. Entuzjastów 
tego sposobu spędzania wolnego czasu z każdym rokiem przybywa. Ponadto 
„rosnąca liczba turystów uważa, że jedzenie tworzy kluczowy aspekt doświad-
czeń zdobywanych podczas podróży. Ich zdaniem skosztowanie lokalnej żyw-
ności jest niezbędnym czynnikiem prowadzącym do zrozumienia lokalnej kultu-
ry” 4. I jak dodaje Shahrim Ab Krim, jest to jedna z najprostszych dróg prowa-
dzących do jej doświadczenia5. Fenomen podróży gastronomicznych można 
tłumaczyć unikalną, swego rodzaju wyjątkową propozycją poznawania świata. 
Okazją do dosłownego posmakowania kultury innych narodów, przyjrzenia im 
się „od kuchni”. 

W przedstawionych rozważaniach, niezwykle ważną, jak nie kluczową rolę 
odgrywa dziedzictwo kulturowe, kulinarne, z którego bogactwa czerpią lokalni 
wytwórcy. Jest ono wynikiem wielowiekowych tradycji przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. „Produktem” historycznych dziejów narodu, współ-
istnienia obok siebie różnych nacji, mieszania się kultur. Ponadto wypływa ze 
zwyczajów, szczególnie tych związanych z różnymi świętami. Odzwierciedla 
bogactwo naturalne danego regionu, po które od lat sięgali miejscowi. Jak pod-
kreślają znawcy tematu, czerpanie korzyści z tradycji, powoduje jej umocnienie, 
większą dbałość o jej podtrzymanie. Rozbudza również wśród miejscowej lud-
ności swego rodzaju dumę i zwiększa świadomość posiadanego „bogactwa”. 
Jednakże rodzi również zagrożenie, dotyczące jego zwyrodnienia, uproszczenia 
do komercyjnego produktu skierowanego do masowego odbiorcy. Tak dzieje 
się między innymi w Zakopanem, gdzie w góralskich karczmach, poza trady-
cyjnymi podhalańskim potrawami, serwowane są również takie, które tylko 
poprzez nazwę kojarzą się z miejscowym folklorem. A tak naprawdę mają nie-
wiele wspólnego z góralską kulturą. Dlatego tak ważne jest właściwe skon-
struowanie oferty turystycznej w ten sposób, by zyskały na tym obie strony, a 
tradycja nie została zafałszowana. 

Nie do przecenienia jest również edukacyjny charakter kulinarnych podróży, 
poprzez które odwiedzający mają okazję do prawdziwego kontaktu z miejscową 
ludnością, z jej zwyczajami, tradycjami i pielęgnowaną kulturą. „Gastrono-
miczni” podróżni poprzez swoje wojaże poznają sposoby przygotowania po-
traw, zaznajamiają się z narzędziami i urządzeniami potrzebnymi do sporządza-

                                                 
3
 Mikos von Rohrcheidt A., Turystyka kulturowa – wokół definicji, Turystyka kulturowa nr 1/2008 (Li-

stopad 2008). s. 16. 
4
 Gourmet Travel Study. Conde Nast Publications. Inc and Plog Research. 2001. Cyt za: O`Halloran 

R.M., Deale C. S., Food Tourism: Creating And Positioning A Supply Chain. Kemmons Wilson School of 
Hospitality & Resort Management. The University of Memphis. Laval. Quebec City. Quebec 2004. 

5
 AbKarim S., Culinary Tourism As a Destination Attraction: An Empirical Examination Of The Destina-

tion`s Food Imane Snd Information Sources. (Doctoral Dissertation, Oklahoma State University). Disserta-
tions Abstracts International. 67/06, 2006. 



Czy lokalne produkty kulinarne mogą stanowić atrakcję turystyczną? 

239 

nia posiłków. Otrzymują w przystępnej formie wiedzę historyczną dotyczącą 
określonych dań, ich genezy, zaistniałych modyfikacji na przestrzeni wieków, 
aż po źródła specyficznego nazewnictwa. Udziałem odwiedzających poza no-
wymi informacjami są również wszelkie emocje i wrażenia, jakie wiążą się 
z takim sposobem poznawania świata. Ponadto, taka forma turystyki stwarza 
szansę wejścia w bliski kontakt z odwiedzaną ludnością, sprzyja budowaniu 
pozytywnych relacji i miłych wspomnień. Szczególnie odnosi się to do dzieci 
i młodzieży, dla której korzystanie z turystyki kulinarnej mogłoby być okazją 
do poznania dziedzictwa kulturowego regionu. Warto także nadmienić, iż żyjąc 
w zglobalizowanej rzeczywistości, polski konsument często posiada większą 
wiedzą na temat kuchni śródziemnomorskiej lub arabskiej, niż rodzimych, re-
gionalnych specjałów. Dlatego też, słuszne wydają się idee, by zmienić taki stan 
rzeczy. 

Kolejnym elementem przemawiającym za lokalnymi produktami kulinarny-
mi jest moda na zdrową, ekologiczną żywność, a także coraz większa świado-
mość konsumentów. W tym miejscu należy wspomnieć o prekursorach odwrotu 
od prób „ujednolicania pożywienia i kultury”6, a mianowicie o ruchu Slow 
Ford, którego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnej kuchni 
oraz pielęgnowanie rodzimych odmian roślin uprawnych i zwierząt hodowla-
nych. Inną godną uwagi inicjatywą jest organizacja działająca pod nazwą World 
Food Travel Association (Światowe Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej), 
której zadaniem jest promocja jedzenia, napojów oraz kulinarnego dziedzictwa 
poprzez podróże.7 To tylko niektóre z licznych inicjatyw wychodzących na-
przeciw turystyce kulinarnej, które sprzyjają jej poprzez promocję i działania, 
jakich się podejmują. Dodatkowo należy także wymienić równie ważną ideę 
związaną z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju, w którego założenia 
doskonale wpisuje się pielęgnowanie lokalnych, tradycyjnych upraw roślin 
i hodowli zwierząt oraz produkcja żywności w sposób naturalny. Ponadto kon-
cepcja ta dotyczy ekologicznego, możliwie nieinwazyjnego korzystania 
z zasobów naturalnych, a także ich ochronę i zachowanie z myślą o przyszłych 
pokoleniach. 

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż wiele mogą skorzystać na obecnie lan-
sowanych trendach lokalni producenci i przetwórcy. Wzrost dochodów pozwo-
liłby im na inwestycję i rozwój własnej oferty. Dodatkowo przyczyniłby się do 
dywersyfikacji możliwości zarobkowania miejscowej ludności, która mogłaby 
czerpać dochody również z ruchu turystycznego. Jak przekonują ekonomiści 
tego typu zjawiska sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy, a także przy-
czyniają się do rozwoju regionalnego. Po stronie plusów należy również zapisać 

                                                 
6 Petrini C, Watson B., Slow food. Produkty regionalne robią karierę. Oficyna Wydaw-
nicza “ABA” 2005, s. 15. 
7 http://www.worldfoodtravel.org/our-story/history-and-mission/. 
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promocję danego obszaru na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej. Po-
nadto wzrost zamożności ludności, prowadzi do bogacenia się gminy, czy po-
wiatu. Nie wolno również zapominać o restauratorach, którzy swoją ofertę kuli-
narną opierają o najwyższej jakości produkty lokalne. To oni przyczyniają się 
do kształtowania wizerunku miejsca, a także umacniania jego pozycji na rynku 
i jednoczenia wysiłków w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest przyciągniecie 
jak największej liczby turystów.  

Odnotowania wymagają także dążenia lokalnych wytwórców do uzyskania 
rozlicznych certyfikatów potwierdzających jakość i produkcję według tradycyj-
nych receptur. Poprzez wspólnotowe działania Unia Europejska ustanowiła trzy 
świadectwa dla regionalnej żywności. Mowa tutaj o następujących certyfika-
tach: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, 
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Dane statystyczne potwierdzają coraz 
większe zainteresowanie producentów uzyskiwaniem tego typu dokumentów. 
W roku 2007 wydano tylko 2 certyfikaty zaś w roku 2012 było ich już 3738. 
Z każdym rokiem wzrasta także ministerialna Lista Produktów Tradycyjnych, 
która obecnie liczy 1051 pozycji. Największy w niej udział mają produkty 
z woj. pomorskiego (136), śląskiego (131), podkarpackiego (115) i lubelskiego 
(104), najmniej, zaś pochodzi z woj. lubuskiego (13) i zachodniopomorskiego 
(18)9. Ponadto Polska posiada swój wewnętrzny sposób oznaczania jakości 
żywności. Jest to system „Jakość Tradycja” wprowadzony przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 200710. Ponadto przynależność do UE otwiera 
nasz kraj na wiele ciekawy inicjatyw, jedną z nich jest Europejska Sieci Regio-
nalnego Dziedzictwa Kulinarnego (Culinary Heritage). Skupia ona producen-
tów, przetwórców i restauratorów z poszczególnych regionów członkowskich 
UE. Intencją tworzenia sieci jest propagowanie i rozwój oraz zachowanie lokal-
nych i regionalnych produktów spożywczych11. W Polsce Sieć Kulinarnego 
Dziedzictwa przebiega przez 9 województw. Inna, rodzimą inicjatywą jest kon-
kurs rozgrywany pod nazwą: "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regio-
nów" O statuetkę, „Perłę” rywalizują najlepsze regionalne produkty żywno-
ściowe oraz najlepsze dania i potrawy regionalne. Konkurs odbywa się już po 
raz dwunasty. Co więcej, poszczególnym produktom żywnościowym przyzna-
wane są liczne laury i nagrody na festiwalach kulinarnych, takich jak chociażby 
Chmielaki Krasnostawskie, które są świętem wszystkich chmielarzy 
i piwowarów, czy Krakowski Festiwal Pierogów, gdzie spośród krakowskich 
restauracji wybiera się te serwujące najlepsze pierogi. 
                                                 

8 http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2013/BRE/tab.%20certyfikaty-
%20i%20sj_2007-2012_nowa%20wersja%20na%20www.pdf 

9
 http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-

tradycyjnych/ 
10 http://www.produktyregionalne.pl/biuletyn.html 
11

 http://www.culinary-heritage.com/index.asp 
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Podsumowując, należy stwierdzić, iż Polska jest krajem bogatym 
w kulinarne tradycje. Żywność produkowana w przez naszych rolników jest 
ceniona, nie tylko przez rodzimych konsumentów, ale także zagranicznych. 
Ponadto, wiele regionów może poszczycić się tradycyjną kuchnią, której nie 
można posmakować nigdzie indziej. Kulinarne dziedzictwo, pielęgnowane 
przez mieszkańców wsi, dziś może stać się pożądanym produktem, nie tylko 
turystycznym, ale także rodzajem reklamy, która pozwoli lokalnym mieszkań-
com zainteresować większe grono odbiorców swoją działalnością. Zwiększając 
tym samym dochody z prowadzonej przez nich karczm, winiarni, mleczarni itd. 
Przyczyniając się tym samym do rozwoju ekonomicznego i poprawy sytuacji 
mieszkańców małych miejscowości. Dodatkowo rozwijana oferta kulinarna 
danego obszaru może w istotny sposób doprowadzić do rozbudowy regionalne-
go produktu turystycznego. Czyniąc dany obszar bardziej atrakcyjnym i częściej 
odwiedzanym przez podróżnych. Co więcej dostrzega się szereg korzyści pły-
nących z propagowania turystyki kulinarnej. M.in.: podniesienie świadomości 
i zintegrowanie lokalnej społeczności, ochrona dziedzictwa kulinarnego czy 
tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto turystyka kulinarna wpisuje się 
w obowiązujące obecnie trendy dotyczące zrównoważonego rozwoju, poszano-
wania lokalnej odrębności, ekologicznych upraw czy wspierania małych wy-
twórców. Warto również odnotować powstawanie z każdym rokiem coraz 
większej liczby inicjatyw związanych z regionalnym dziedzictwem kulinarnym. 
Ponadto, starania coraz większej grupy producentów żywności do uzyskiwania 
certyfikatów, napawają optymizmem. Dlatego też, te społeczne dążenia są do-
skonałym fundamentem przyszłych pomysłów na zagospodarowanie tego 
ogromnego potencjału skumulowanego w ludziach oraz w kulinarnym dziedzic-
twie naszego kraju. 
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Streszczenie 

Jak pokazują światowe badania, najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki turystycznej 
jest turystyka kulturowa, w przestrzeni której mieści się zainteresowanie podróżnych odwiedza-
niem miejsc bogatych w tradycje kulinarne. Ponadto taka forma spędzania wolnego czasu niesie 
ze sobą szereg wymiernych korzyści, z których jako najważniejsze należy wymienić: rozwój 
i promocję regionów, poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców małych miejscowości, wspie-
ranie lokalnych wytwórców, pielęgnację i poszanowanie dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo, 
dostrzega się szereg inicjatyw mających na celu powstawanie szlaków kulinarnych, festiwalów 
czy zdobywanie przez producentów żywność certyfikatów gwarantujących jakość i tradycyjne 
receptury. Wszystkie te dążenia stwarzają korzystne warunki do rozwoju regionalnej oferty kuli-
narnej oraz turystycznej. 

May local culinary products be a tourist attraction? 

Summary 

As shown by the global research, the fastest growing sector of the tourism economy is a cul-
tural tourist, which is located in the community interest in visiting places rich culinary traditions. 
In addition, as a form of leisure activity brings with it a number of measurable benefits, of which 
the most important are: the development and promotion of the regions, improving the economic 
situation of the residents of a small town, supporting local producers, care and respect for the 
cultural heritage. In addition, there is a number of initiatives aimed at the formation of the culi-
nary trails, festivals and food producers to acquire certificates guaranteeing the quality and tradi-
tional recipes. All of these efforts create favorable conditions for the development of regional 
gastronomy and tourism. 
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Aktywność turystyczna Polonii kanadyjskiej 
na przykładzie mieszkańców Vancouver 

Tourist activities of Polish Community in Canada 
as exemplified by the residens of Vancouver  

Wprowadzenie 
Introduction 

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie badania przestrzennej organizacji 
czasu wolnego mieszkańców miasta Vancouver, które zostało przeprowadzone 
na wybranej części tej społeczności, jaką stanowią osiedleni tam Polacy oraz 
zaprezentowanie przyrodniczych oraz kulturowych walorów turystycznych tego 
regionu świata. Jak podaje S. Liszewski1, to właśnie turystyczna ruchliwość 
przestrzenna mieszkańców miast stanowi jeden z ważniejszych mierników roz-
woju cywilizacyjnego społeczeństw. Opierając się na tym poglądzie, celem 
przeprowadzonych badań było określenie poziomu aktywności turystycznej 
Polonii oraz próba oceny, czy podróże do Polski mogą być stymulatorem roz-
woju gospodarczego. 

Samo miasto Vancouver stanowi nietypową aglomerację kanadyjską. Jest to 
zasługą przede wszystkim jego położenia. Znajduje się na wybrzeżu Oceanu 
Spokojnego, u ujścia rzeki Fraser, z południowo-zachodniej strony jest otoczo-
ne wodami, a z północno-wschodniej Górami Nadbrzeżnymi. Dzięki temu mia-
sto charakteryzuje się różnorakimi walorami przyrodniczymi, które pozwalają 
bez konieczności dalekich wyjazdów i nakładów finansowych na bardzo zróż-
nicowane formy aktywności turystycznej, np. sporty zimowe, sporty wodne, 
wędrówki, pływanie. Miasto jest doskonale przygotowane do umożliwienia 
mieszkańcom zarówno biernego, jak i czynnego wypoczynku (rozległe parki, 
piękne plaże, trasy rowerowe, przystanie jachtowe, ośrodki sportowe oraz liczne 
muzea, kina, teatry). Specyfiką miasta jest również różnorodność grup etnicz-
nych, odmienność kultur, sposobów życia (w tym spędzania wolnego czasu), 
wielopokoleniowość emigrancka. To wszystko stanowi ciekawy obiekt do ba-

                                                 
1
 Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, Turyzm 1995, 5 (2), Warszawa, s. 6. 
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dań socjologicznych oraz przedmiot analizy zachowań społeczeństwa żyjącego 
w takich warunkach.  

Główną problematyką badań była próba ustalenia poziomu i struktury ak-
tywności turystycznej Polonii w Vancouver, z uwzględnieniem specyfiki za-
mieszkiwanego obszaru. Do głównych pytań badawczych należały: 

• Na jak długie wyjazdy turystyczne najczęściej wybierają się Polacy 
mieszkający w Vancouver? Czy są to wycieczki jednodniowe lub 2-4 
dniowe podróże w obrębie Kanady, czy też wyjazdy długoterminowe? 

• Czy wyjazdy do Polski stanowią dla Polonii kanadyjskiej ważny element 
ich aktywności turystycznej? 

• Czy uczestnictwo w działaniach organizacji polonijnych sprzyja więk-
szej ruchliwości badanych? 

• Czy wyższe dochody oraz poziom wykształcenia wpływają na większą 
aktywność turystyczną Polaków? 

• Czy najczęstszym sposobem przygotowania wyjazdów turystycznych 
jest ich samodzielna organizacja?  

• Czy dla mieszkańców Vancouver okres letni jest najczęstszą porą wy-
jazdów w dłuższe podróże? 

• Czy spokojny wypoczynek jest najczęstszą formą spędzania czasu 
w trakcie wyjazdów turystycznych? 

W trakcie analizowania zebranego materiału starano się także uchwycić inne 
zależności, które warunkują poziom aktywności turystycznej kanadyjskiej Po-
lonii oraz wskazać te cechy podróży Polonii do Polski, które mogą przyczynić 
się do rozwoju gospodarki turystycznej kraju. 

Kolumbia Brytyjska jako region turystyczny 
British Columbia as a tourist region 

Kanada to kraj niezwykle zróżnicowany. Z powierzchnią 9 984 670 km2 sta-
nowi drugie co do wielkości państwo świata. Piękno natury, kultura 
i wieloetniczność to główne bogactwa tego obszaru. Kolumbia Brytyjska ze 
swoją różnorodnością często uważana jest za wizytówkę Kanady. To właśnie tu 
znajdują się koło siebie góry, pola uprawne, tereny pustynne, jeziora, fiordy 
i wyspy, a to wszystko połączone sieciami bardzo dobrych dróg szybkiego ru-
chu i poprzetykane z rzadka miastami. Ukształtowanie terenu, bogata fauna 
i flora oraz niejednorodny klimat sprawiają, iż region ten jest mekką turystów 
nie tylko z Kanady. Mogą oni znaleźć w Kolumbii Brytyjskiej największy teren 
do uprawy sportów zimowych, najcieplejsze jeziora, najlepsze plaże i łowiska 
łososi. Specyfiką regionu jest gęstość zaludnienia prowincji. Może nie dziwi 
fakt, iż jak w całej Kanadzie większość mieszkańców żyje do 100 km od grani-
cy amerykańskiej, ale w wypadku Brytyjskiej Kolumbii, aż 95% mieszka 
w Vancouver, trzecim co do wielkości mieście Kanady. Mapa 1 ukazuje pełen 
obszar Kolumbii Brytyjskiej wraz z głównymi jej miastami. 
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Mapa 1. Położenie i ukształtowanie Kolumbii Brytyjskiej 
Map 1. The location and shape of British Columbia 

 

Źródło: http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/reference/provincesterritoriesrelief/bc_relief 
[19.04.2013] 

Atrakcje turystyczne Kolumbii Brytyjskiej2 
Tourist attractions of British Columbia 

Whistler 
To znany na całym świecie ośrodek narciarski, który może pochwalić się 

największą powierzchnią stoków narciarskich w Ameryce Północnej, długim 
sezonem, szybkimi wyciągami i bardzo długimi trasami zjazdowymi. Jest to 

                                                 
2 Opr. na podstawie: Praktyczny przewodnik PASCAL, s. 473-490 oraz Przewodnik National Geographic, 

s. 335-365 
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jedyne miejsce w Ameryce Północnej, gdzie można jeździć na nartach lub desce 
na lodowcu. 

Wyspa Vancouver 
Wyspa Vancouver o długości 480 km i powierzchni 31500 km2 jest najwięk-

szą z wysp zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Wyspę przecina grzbiet 
górski (najwyższy szczyt 2165 m), a łagodny i wilgotny klimat nizin sprzyja 
bujnym lasom z dużą ilością jodły i cedru. Nabrzeża to przepiękne plaże, głów-
nie parków narodowych (Parku Narodowego Wybrzeża Oceanu Spokojnego 
oraz Prowincjonalnego Parku Strathcona).  

Victoria 
Miasto ustępuje Vancouver, ale pozostaje stolicą Kolumbii. Do jego zalet 

należy wspaniały naturalny port i śródziemnomorski klimat. Do atrakcji Victorii 
zalicza się: Królewskie Muzeum Kolumbii Brytyjskiej, budynek Parlamentu, 
wypielęgnowane śródmieście z wieloma kwiatami oraz Fort Roddhill (zabytek 
narodowy ze wspaniałym punktem widokowym).  

Pozostałe wyspy 
Wzdłuż Zachodniego Wybrzeża rozsianych jest wiele wysp i wysepek. Mają 

różną powierzchnię, są mniej lub bardziej zamieszkałe, najczęściej z dużą ilo-
ścią roślinności drzewiastej. Przyciągają dzikością, spokojem, niezbadanymi 
zakątkami i często przepięknymi plażami.  

Okolice Okanagan 
Region Okanagan charakteryzuje ciepły, suchy klimat. Sprzyja to uprawom 

winorośli i drzew owocowych (brzoskwinie, morele, wiśnie). Okolice te zaopa-
trują w owoce i warzywa bliższe i dalsze regiony prowincji. Region nadaje się 
do uprawiania turystyki kulinarnej i winiarskiej. 

Góry Nadbrzeżne 
Ciągną się wzdłuż całego zachodniego wybrzeża od Vancouver po Alaskę. 

Zachwycają pięknem, przyrodą i kuszą możliwością uprawiania wspinaczki, 
wędrówek, sportów zimowych. 
Środkowa i północna BC 
Charakteryzuje się różnorodnością klimatu. Środkowa cześć obszaru ma 

charakter pustynny spowodowany suchym, gorącym powietrzem. Północna 
cześć Kolumbii Brytyjskiej ma cechy klimatu umiarkowanego i chłodnego. 
Posiada bogatą roślinność. Występują tu jeziora, a najpiękniejsze tereny to rejon 
parku Well Gray Provincional Park. Jego główną atrakcją są wodospady, które 
w swej wielkości i pięknie nie ustępują największym wodospadom świata. 
Liczne jeziora to raj dla miłośników wędkarstwa. 

Vancouver 
Vancouver położone jest w dolinie ujścia rzeki Fraser do Oceanu Spokojne-

go. Od północy jest ono ograniczone szczytami należącymi do Gór Nadbrzeż-
nych, a od zachodu i południa otoczone jest wodami. Jako miasto portowe, 
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Vancouver znajduje się pod względem przeładunku suchego tonażu w czołówce 
portów w Ameryce Północnej. Poza działalnością handlową miasto znane jest 
również ze światowej klasy muzeum, znakomitej orkiestry symfonicznej, zespo-
łów operowych, teatralnych i baletowych oraz letnich festiwali. 

Na obraz miasta poza położeniem i architekturą wpływają także mieszkańcy. 
Osiedliło się tu wielu imigrantów, którzy do dziś żyją w licznych etnicznych 
enklawach (są tu np. dzielnice chińskie, włoskie, hinduskie i japońskie). Różno-
rodność ras, kultur i języków wprowadza do miasta atmosferę kosmopolityzmu, 
nowoczesności i świeżości. 

Panoramę miasta podziwiać można z Harbour Centre Building, który stano-
wi jedną z najwyższych budowli w mieście i posiada platformę restauracyjną 
zwaną "The Lookout!" znajdującą się na 40. piętrze. Po całym mieście rozsiane 
są budynki przygotowane na wystawę światową Expo'86. Należy do nich mię-
dzy innymi kanadyjski pawilon Canada Place. Dzięki swojej ciekawej architek-
turze, która sprawia, iż przypomina on wcinający się w port statek, stał się on 
wizytówką miasta oraz atrakcją turystyczną. 

Sercem miasta jest Park Stanleya, który zajmuje 405 ha i jest największym 
miejskim parkiem w Ameryce Północnej, z trzech stron oblany wodami oceanu. 
Nie brakuje tu różnych atrakcji takich jak: Ogród Zoologiczny dla Dzieci, 
Akwarium, Pole Totemów, okazy cedrów amerykańskich, baseny kąpielowe 
i wiele innych3. 

Polonia kanadyjska jako ważna grupa etniczna w społeczeństwie 
Kanady 
Polish Canadians as an important ethnic group in Canadian society 

Polonia kanadyjska stanowi ważną grupę ludności Kanady. Ze swoją liczeb-
nością przewyższającą 500 tys. osób zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce 
grup etnicznych zamieszkałych w tym kraju. Obecnie Polonia kanadyjska sku-
pia się w dużych miastach Kanady, takich jak Toronto, Montreal, Ottawa, Van-
couver (główne skupisko Polaków w Brytyjskiej Kolumbii), Edmonton, Winni-
peg, Regina i Halifax. Rozmieszczenie Polonii na terenie Kanady 
w poszczególnych latach przedstawia tabela 1. 

Patrząc na ponad stuletnią historię obecności Polaków w Kanadzie uwidacz-
nia się ich duża rola w budowaniu i rozwoju tego wielonarodowego społeczeń-
stwa. Dotyczy to zarówno typowych emigrantów, jak i pokolenia osób już tam 
urodzonych. Wśród przybyłych tu Polaków można wyodrębnić dwie grupy: 
przybyłą w celach zarobkowych (np. pierwsi emigranci, których status społecz-
ny na obczyźnie był bardzo niski) oraz inteligencję (głównie uchodźcy poli-
                                                 

3 W Polsce jednak ten region świata jest prawdopodobnie mało znany mimo swych doskonałych walorów 
turystycznych. Pytanie: „czy wiesz, gdzie leży Kolumbia Brytyjska?” zadano 110 studentom Turystyki i 
Rekreacji AWF Poznań. Niestety tylko 3% respondentów znało poprawną odpowiedź na to pytanie. 
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tyczni). Ich koleje losu oraz proces asymilacji różniły się, co dostrzega się jesz-
cze dzisiaj. Wpływa także na sposób wykorzystania czasu wolnego i wagę, jaką 
przywiązują do wyjazdów turystycznych (w tym podróży do Polski). Starsi, 
urodzeni w Polsce, podróżują z pobudek sentymentalnych oraz w celu podtrzy-
mania żywego kontaktu z ojczyzną. Natomiast młodzi preferują atrakcyjne 
miejsca pozwalające na zdobycie nowych kontaktów, poznanie nowych 
miejsc, a działania o podłożu patriotycznym nie mają dla nich aż tak dużego 
znaczenia. 

Tabela 1. Liczebność Polonii kanadyjskiej według prowincji 
Table 1. The number of Polish Canadians by province. 

Prowincja 
1931 1951 1971 2001 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

Nova Scotia 1 488 1.0 2 364 1.1 3 260 1.0 8 760 1.0 

Quebec 9 534 6.6 16 998 7.7 23 970 7.6 46 990 5.6 

Ontario 42 384 29.1 89 825 40.9 144 115 45.6 386 050 4.2 

Manitoba 40 243 27.7 37 933 17.3 42 705 13.5 73 885 9.4 

Saskatchewan 25 961 17.8 26 034 11.8 26 910 8.5 51 445 6.3 

Alberta 21 157 14.5 29 661 13.5 44 325 14.0 137 625 16.8 

Brytyjska Kolumbia: 
- Vancouver 
- Victoria 

4 599 
1 222 

43 

3.2 
0.8 
0.0 

16 301 
7 899 
759 

7.4 
3.6 
0.3 

29 595 
14 985 
1 760 

9.3 
4.7 
0.6 

107 340 
51 385 
8 435 

13.1 
6.3 
1.0 

Pozostałe prowincje 137 0.1 729 0.3 1 595 0.5 4 980 0.6 

Kanada 145503 100 219845 100 316475 100 817075 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Czaykowski, Tworzecka, Fedyczkowska (1988), 
s. 27-28 oraz http://www12.statcan.ca/english/census01/home/index.cfm [19.04.2013] (Census 
2001). 

Metodologia badań 
Research methodology 

Główną problematyką badań była próba ustalenia poziomu i struktury ak-
tywności turystycznej Polonii w Vancouver, z uwzględnieniem specyfiki za-
mieszkiwanego obszaru. Do analizy aktywności turystycznej wykorzystano 
takie czynniki jak: płeć, wiek, wykształcenie, uprawiana profesja, osiągnięty 
poziom materialny oraz liczba posiadanych dzieci. Pozwoliły one na dokład-
niejszą charakterystykę badanej grupy oraz uchwycenie zależności pomiędzy 
interesującymi aspektami. 

W badaniach wzięło udział 160 Polaków oraz Kanadyjczyków polskiego po-
chodzenia mieszkających w obrębie Vancouver, z tego do szczegółowych analiz 
zakwalifikowano 132 ankiety, które zostały wypełnione w prawidłowy sposób. 
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Zakres przestrzenny badań obejmował miasto Vancouver, a większość ankiet 
zostało rozprowadzonych w polskim Kościele Św. Kazimierza, Domu im. Mi-
kołaja Kopernika oraz pozostałych instytucjach skupiających Polaków 
w Vancouver. 

Przy opracowywaniu materiałów do badań posłużono się obowiązującą mię-
dzynarodową definicją turystyki4, na jej podstawie sformułowano pytania doty-
czące wszystkich wyjazdów turystycznych. Wyjazdy krajowe rozdzielono na 
krótkookresowe (2-4 dniowe) oraz długookresowe, trwające co najmniej 5 dni. 
Za podróże zagraniczne uważano te połączone z co najmniej jednym noclegiem 
poza granicami Kanady.  

Sam kwestionariusz składał się z 34 pytań oraz metryczki. Zakres pytań 
można podzielić na kilka grup. Pierwsza dotyczyła ilości wolnego czasu oraz 
zainteresowań badanego. Kolejna badała częstotliwość wyjazdów osoby 
w granicach miasta, jak i na dalsze podróże oraz wymagała określenia m.in. ich 
celu, sposobu organizacji, wybranego środka transportu lub miejsca zakwatero-
wania. Ostatnią grupę stanowiły pytania ankietowanych dotyczące wyjazdów 
do Polski oraz roli organizacji polonijnych w ich życiu.  

W celu uniknięcia nieporozumień wynikających z różnej interpretacji termi-
nu „wyjazd turystyczny” na początku ankiety zostało zamieszczone następujące 
wyjaśnienie: 

„Wyjazdy turystyczne to każde dobrowolne opuszczenie stałego miejsca po-
bytu połączone minimum z jednym noclegiem poza domem – w celach np. wy-
poczynkowych, rekreacyjnych, poznawczych, religijnych, rodzinnych, leczni-
czych oraz zawodowych. Nie obejmują one wyjazdów związanych ze stałą pracą 
lub nauką, oraz wyjazdów trwających więcej niż 1 rok”. 

W związku ze specyfiką badanej grupy i cech środowiska przyrodniczego 
miasta Vancouver w ankiecie użyto też terminu „jednodniowa wycieczka tury-
styczna”. Jego wprowadzenie było konieczne, gdyż termin wyjazd turystyczny 
nie obejmuje tego rodzaju aktywności turystycznej, która w Kanadzie jest bar-
dzo popularna i jej pominięcie byłoby błędne ze względu na wynik badań. 

Charakterystyka badanej grupy kształtuje się w sposób przedstawiony 
w tabeli 2. 

Taki rozkład wieku i płci w badanej zbiorowości wynika z faktu, że osoby 
dojrzałe (zwłaszcza kobiety) chętniej zgadzały się na wypełnienie kwestionariu-
sza i było łatwiej do nich dotrzeć osobom je rozprowadzającym. Badania poka-
zują, że większość respondentów to osoby wykształcone. Wykształceniem pod-
stawowym i zawodowym legitymują się w dużej mierze osoby w starszym wie-
ku. Odpowiedzi badanych wskazują na fakt, że nie czują oni przynależności do 
bogatej warstwy społeczności miasta Vancouver.  

                                                 
4 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. ONZ – WTO, UKFiT, Warszawa 1995 
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Tabela 2. Badani według cech demograficznych i społecznych 
Table 2. The respondents by demographic and social features 

Metryczka Kategorie N=132 % 

Płeć 
mężczyzna 

kobieta 
52 
80 

39,4 
60,6 

Wiek 

poniżej 35 
35-44 
45-54 
55-64 

65 i więcej 

13 
14 
43 
36 
26 

9,8 
10,6 
32,6 
27,3 
19,7 

Poziom wykształcenia 

wyższe 
średnie 

zawodowe 
podstawowe 

64 
59 
7 
2 

48,5 
44,7 
5,3 
1,5 

Rodzaj wykonywanej pracy 

uczeń/student 
praca umysłowa 
praca fizyczna 
zawody wolne 
emeryt/rencista 

5 
56 
24 
15 
32 

3,8 
42,4 
18,2 
11,4 
24,2 

Czy posiadasz dzieci? 

nie 
tak - 1 
tak - 2 

tak – 3 i więcej 

27 
37 
52 
16 

20,5 
28,0 
39,4 
12,1 

Ocena poziomu materialnego 
wysoki 
średni 
niski 

18 
89 
25 

13,6 
67,4 
18,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Wyniki badań 
Research results 

Pierwszą z badanych cech był sposób spędzania czasu wolnego oraz rola 
wyjazdów turystycznych w życiu mieszkańców Vancouver. Sposób kształtowa-
nia się odpowiedzi wśród ankietowanych jest przedstawiony w tabeli 3. 

Tabela 3. Odpowiedzi badanych odnośnie sposobów spędzania czasu wolnego 
Table 3. Leisure activities by respondents 

Pytanie Kategorie N=132 % 
Jaką rolę w Twoim życiu 

spełniają wyjazdy turystycz-
ne? 

bardzo ważną 
ważną 

mało ważną 

53 
65 
14 

40,2 
49,2 
10,6 

Jak oceniasz ilość posiadane-
go w ciągu czasu wolnego od 

pracy i zajęć domowych? 

zbyt duża 
wystarczająca 

zbyt mała 
w ogóle nie posiadam czasu 

wolnego 

9 
47 
73 
 
3 

6,8 
35,6 
55,3 

 
2,3 
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Co najczęściej robisz 
w czasie wolnym od pracy 

i zajęć domowych? 

uprawiam sport 
oglądam telewizję 

wyjeżdżam za miasto 
czytam książki 
robię zakupy 

chodzę do kina/ teatru 
spotykam się z innymi 

uprawiam hobby 
inne 

24 
55 
48 
56 
35 
17 
67 
24 
17 

18,2 
41,7 
36,4 
42,4 
26,5 
12,9 
50,8 
18,2 
12,9 

Jaki rodzaj aktywnego wypo-
czynku uprawiasz najczę-

ściej? 

spacery 
pływanie 

narty 
bieganie 

jazda na rowerze 
ćwiczenia na siłowni 

inne 

106 
20 
34 
13 
33 
16 
29 

80,3 
15,2 
25,8 
9,8 
25,0 
12,1 
22,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Analiza odpowiedzi ankietowanych wskazuje, iż badana grupa to w dużej 
części osoby, dla których wyjazdy turystyczne są ważne lub nawet bardzo waż-
ne. Jednak ich sytuacja życiowa sprawia, iż zgodnie z subiektywnym odczuciem 
ponad połowa z nich nie posiada wystarczającej ilości czasu wolnego. Ten czas, 
którym dysponują spędzają najczęściej na spotkaniach z przyjaciółmi lub spę-
dzają go w domu, czytając książkę bądź oglądając telewizję. Z aktywnych form 
spędzania czasu najczęściej chodzą na spacery. 

Kolejną z badanych cech aktywności turystycznej była częstotliwość wyjaz-
dów turystycznych. Tabela 4 przedstawia sposób kształtowania się wyników. 

Tabela 4. Odpowiedzi ankietowanych odnośnie częstotliwości wyjazdów turystycznych 
Table 4. Frequency of tourist trips by respondents 

Pytanie Kategorie N=132 % 

Jak często uczestniczysz 
w jednodniowych wycieczkach 

turystycznych? 

raz w tygodniu 
2-3 razy w miesiącu 

raz w miesiącu 
kilka razy w roku 

raz w roku 
nie uczestniczę w ogóle 

9 
27 
20 
60 
5 
11 

6,8 
20,5 
15,2 
45,5 
3,8 
8,3 

Jak często uczestniczysz 
w wyjazdach turystycznych 
trwających od 2 do 4 dni? 

częściej niż raz w mies. 
raz w miesiącu 

raz na dwa miesiące 
3-5 razy w roku 
1-2 razy w roku 

rzadziej niż raz w roku 

5 
2 
8 
57 
37 
23 

3,8 
1,5 
6,1 
43,2 
28,0 
17,4 

Jak często uczestniczysz 
w dłuższych wyjazdach tury-
stycznych (powyżej 4 dni)? 

raz na kilka lat 
1-2 razy w roku 
3-4 razy w roku 

21 
87 
19 

15,9 
65,9 
14,4 
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5 i więcej razy w roku 5 3,8 
Czy masz stałe miejsce spędza-
nia dłuższych wyjazdów tury-

stycznych? 

nie 
tak 

92 
40 

69,7 
30,3 

Jak często wybierasz się na 
wycieczki turystyczne 
w granicach miasta? 

codziennie 
kilka razy w tygodniu 
kilka razy w miesiącu 

rzadziej niż raz w mies. 
nigdy 

6 
10 
52 
56 
8 

4,5 
7,6 
39,4 
42,4 
6,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Wnioskując z odpowiedzi ankietowanych można stwierdzić, iż Polacy 
mieszkający w Vancouver wybierają się na jednodniowe wycieczki średnio 
kilka razy do roku. Podobne często odbywają oni wyjazdy krótkoterminowe, 
natomiast wyjazdy długoterminowe najczęściej organizują 1-2 razy w roku. 1/3 
badanych posiada stałe miejsce spędzania dłuższych wyjazdów turystycznych. 

Tabela 5. Odpowiedzi ankietowanych odnośnie częstotliwości wyjazdów turystycznych – cd. 
Table 5. Frequency of tourist trips by respondents – cont. 

Pytanie Kategorie N=132 % 

Jak często wybierasz się na 
wycieczki poza Vancouver 
w obrębie British Colum-

bia? 

raz na kilka lat 
1-2 razy w roku 

raz na 3-4 miesiące 
raz na 1-2 miesiące 
2 razy w miesiącu 

częściej niż 2 razy w mies. 

15 
41 
29 
24 
17 
6 

11,4 
31,1 
22,0 
18,2 
12,9 
4,5 

Które z tych miejsc w BC 
(poza Vancouver) odwie-

dzasz najczęściej? 

Whistler 
Okolice Okanagan 

Góry Skaliste 
Góry Nadbrzeżne 

Victoria 
inne wyspy 

środkowa i północna BC 
inne 

73 
58 
24 
35 
27 
58 
14 
9 

55,3 
43,9 
18,2 
26,5 
20,5 
43,9 
10,6 
6,9 

Jak często wyjeżdżasz za 
granicę? 

raz na kilka lat 
1-2 razy w roku 

raz na 3-4 miesiące 
raz na 1-2 miesiące 
2 razy w miesiącu 

częściej niż 2 razy w mies. 

40 
73 
13 
4 
1 
1 

30,3 
55,3 
9,8 
3,0 
0,8 
0,8 

Jakie państwa zagraniczne 
odwiedzasz najczęściej? 

Polska 
USA 

Meksyk 
Inne 

88 
73 
39 
27 

66,7 
55,3 
29,5 
20,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań   
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Większość Polaków wybiera się na wycieczki w granicach miasta co naj-
mniej raz w miesiącu. 

Pozostałe pytania z tej części przedstawione są w tabeli 5. 
Polacy z różną częstotliwością wyjeżdżają poza miasto. Ich celem są zarów-

no bliższe tereny takie jak Whistler i wyspa Vancouver, jak i te dalsze – okolice 
Okanagan. Ankietowani wyjeżdżają za granicę najczęściej 1-2 razy w roku 
i wybierają takie kraje jak Polska, USA, Meksyk.  

Dalszą częścią badań było zbadanie poszczególnych cech charakteryzują-
cych aktywność turystyczną Polaków w Vancouver. Wyniki tej części badań 
przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Odpowiedzi ankietowanych odnośnie ich wyjazdów turystycznych 
Table 6. Tourist trips by respondents 

Pytanie Kategorie N=132 % 

Co głównie motywuje 
Cię do wyjazdu? 

wypoczynek, relaks 
poprawa zdrowia 
wyjazdy służbowe 

poznanie innych regionów 
aktywne spędzenie czasu 

rozrywka, życie towarzyskie 
odwiedziny rodziny/znajomych 

inne 

85 
15 
12 
59 
33 
23 
76 
13 

64,4 
11,4 
9,1 
44,7 
25,0 
17,4 
57,6 
9,8 

Gdzie najczęściej 
nocujesz podczas 

wyjazdów turystycz-
nych? 

hotele 
motele 

ośrodki wczasowe, pensjonaty 
u znajomych, rodziny 
kempingi, przyczepy 

inne 

52 
41 
20 
70 
37 
13 

39,4 
31,1 
15,2 
53,0 
28,0 
9,8 

Z jakiego środka 
transportu korzystasz 
najczęściej w czasie 

podróży? 

pociąg 
autokar 

samochód 
statek, prom, jacht 

samolot 
pieszo 
rower 

9 
12 
105 
22 
91 
13 
6 

6,8 
9,1 
79,5 
16,7 
68,9 
9,8 
4,5 

Z kim najczęściej 
wybierasz się na wy-
jazdy turystyczne? 

samotnie 
z najbliższą rodziną 

w małej grupie przyjaciół 
w dużej, anonimowej grupie 

inne 

22 
92 
45 
3 
2 

16,7 
69,7 
34,1 
2,3 
1,6 

Którą porę roku wy-
bierasz najczęściej na 
dłuższe wyjazdy tury-

styczne? 

zima (XII, I, II) 
wiosna (III, IV, V) 
lato (VI, VII, VIII) 
jesień (IX, X, XI) 

17 
17 
72 
26 

12,9 
12,9 
54,5 
19,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  
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Podsumowując tę cześć badań należy stwierdzić, że Polaków mieszkających 
w Vancouver najbardziej motywuje do wyjazdów potrzeba wypoczynku 
i relaksu oraz chęć odwiedzenia krewnych i znajomych. Wskazane motywy 
wpływają na cele wyjazdów badanych. Prawie ¾ z nich za swój główny cel 
uznaje wypoczynek i rekreację, a dla około połowy ważne jest poznawanie no-
wych miejsc i ludzi oraz odwiedziny krewnych i znajomych. Pomimo, iż korzy-
stają oni z różnych miejsc noclegowych, na czoło wysuwają się noclegi u zna-
jomych i rodziny. 

Tabela 7. Odpowiedzi ankietowanych odnośnie ich wyjazdów turystycznych – cd. 
Table 7. Tourist trips by respondents – cont. 

Pytanie Kategorie N=132 % 

W jaki sposób 
zazwyczaj spę-

dzasz czas podczas 
wyjazdów tury-

stycznych? 

spokojny wypoczynek, spacery 

uczestnictwo w rozrywkach 
przebywanie wśród najbliższych 

poprawa kondycji fizycznej 
zwiedzanie atrakcji turystycznych 

odwiedzanie miejsc kultu 
turystyka kwalifikowana 

ulubione zajęcia hobbystyczne 
inne 

63 
41 
53 
29 
80 
13 
22 
28 
18 

47,7 
27,3 
44,0 
22,0 
60,6 
9,8 
16,7 
21,2 
13,1 

Jakie rodzaje wy-
jazdów najczęściej 

wybierasz? 

pobytowe 
objazdowe 

pobytowo-objazdowe 

37 
21 
74 

28,0 
15,9 
56,1 

Co jest Twoim 
głównym celem 
podczas wyjaz-

dów? 

wypoczynek, rekreacja 
odwiedziny krewnych/znajomych 

sprawy zawodowe, interesy 
cele zdrowotne 

zakupy 
poznanie nowych miejsc i ludzi 

inne 

95 
56 
5 
21 
7 
77 
10 

72,0 
42,4 
3,8 
15,9 
5,3 
58,3 
7,5 

W wyjazdach 
turystycznych 

docelowo wybie-
rasz najczęściej: 

góry 
ocean 
miasta 
jeziora 
wyspy 
inne 

69 
71 
41 
33 
21 
29 

47,7 
53,8 
31,1 
25,0 
15,9 
22,0 

Kto najczęściej 
organizuje Twoje 

wyjazdy tur.? 

samodzielnie 
w całości biuro podróży 
częściowo biuro podróży 

przyjaciele/znajomi 
zakład pracy/inna instytucja 

60 
18 
35 
18 
1 

45,5 
13,6 
26,5 
13,6 
0,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  
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W badanej grupie znajduje się dużo osób, które organizują swoje wyjazdy 
turystyczne samodzielnie, pozostałe korzystają w części lub całości z usług biur 
podróży lub wyjeżdżają ze znajomymi. Ankietowani w celu dotarcia do zapla-
nowanego miejsca wypoczynku używają najczęściej samochodu lub samolotu, a 
swoje wyjazdy odbywają zazwyczaj w gronie rodziny lub małej grupie przyja-
ciół. Ponad połowa ankietowanych podróżuje w lecie, a do najczęstszego typu 
wyjazdów należą formy objazdowo-pobytowe. Dalsza część charakterystyki 
podana została w tabeli 7. 

Tabela 8. Odpowiedzi ankietowanych odnośnie wyjazdów do Polski i zaangażowania 
w organizacje polonijne 
Table 8. Trips to Poland and Polish organizations commitment by respondents 

Pytanie Kategorie N=132 % 

Jak często (przeciętnie) 
podróżujesz do Polski? 

w ogóle nie podróżuję 
rzadziej niż raz na 4 lata 

raz na 2-4 lata 
raz w roku 

2 razy w roku 

5 
34 
52 
34 
7 

3,8 
25,8 
39,4 
25,8 
5,3 

Skąd czerpiesz infor-
macje o Polsce przed 

podróżą? 

od rodziny 
od znajomych 

z gazet 
z Internetu 

z biura podróży 
z telewizji/TV Polonia 

inne 

79 
38 
18 
47 
12 
16 
9 

59,8 
28,8 
13,6 
35,6 
9,1 
12,1 
6,9 

Jaki był podstawowy 
cel Twojej ostatniej 
podróży do Polski? 

odwiedziny rodziny/znajom. 
typowa turystyka 

cel zdrowotny 
załatwienie spraw 

zobaczenie Polski po latach 
służbowy 
zakupy 

inne 

105 
7 
12 
28 
18 
4 
4 
7 

79,5 
5,3 
9,1 
21,2 
13,6 

3 
3,0 
5,3 

Na jak długo najczę-
ściej przyjeżdżasz do 

Polski? 

mniej niż 7 noclegów 
8-14 noclegów 
15-21 noclegów 
22-28 noclegów 

więcej niż 28 noclegów 

6 
32 
29 
24 
41 

4,6 
24,2 
22,0 
18,2 
31,1 

Czy należysz do ja-
kiejkolwiek organiza-

cji polonijnej? 

nie 
tak 

90 
42 

68,2 
31,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Polacy zwracają uwagę przy wyborze na walory naturalne miejsca docelo-
wego. Nie dużo mniejsze znaczenie mają w tej kwestii także możliwości finan-
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sowe, atrakcyjność miejsca oraz czas, który badani mogą poświecić na wyjazd. 
Ograniczona ilość wolnego czasu lub środków finansowych to również dwa 
najczęstsze powody, które uniemożliwiają Polakom dużą aktywność turystycz-
ną. Podczas wyjazdów najczęściej spędzają oni czas na zwiedzaniu atrakcji 
turystycznych, spokojnym wypoczynku oraz przebywaniu z rodziną bądź zna-
jomymi. Takim formom sprzyja miejsce, do którego się wybierają – są to naj-
częściej ocean lub góry. 

Ostatnia część badań dotyczyła wyjazdów ankietowanych do Polski oraz 
miała na celu zbadanie ich aktywności w organizacjach polonijnych. Pytania 
zostały specjalnie dobrane do specyfiki grupy, która powoduje, iż dla większo-
ści badanych wyjazdy do Polski stanowią ważny element ich aktywności tury-
stycznej. Wyniki badań prezentuje tabela 8. 

Podsumowując tą część badań należy stwierdzić, iż częstotliwość przyjaz-
dów Polaków do Polski jest różna, ale zdecydowana większość przyjeżdża co 
najmniej raz na 4 lata. Informacje o ojczyźnie czerpią oni zazwyczaj od rodziny 
lub z Internetu. Rodzina jest też bardzo ważnym czynnikiem przyciągającym 
badanych do Polski. Zdecydowana większość wybiera się w podróż, aby od-
wiedzić znajomych i rodzinę, a ich wizyta trwa najczęściej dłużej niż tydzień. 
Jak wynika z badań, tylko część Polaków przynależy do organizacji polonij-
nych. 

Dyskusja 
Discusion 

Przeprowadzone badania pokazują w jaki sposób ankietowani uczestniczą 
w szeroko rozumianej turystyce. Analiza krzyżowa wyników pozwala także na 
wskazanie następujących stwierdzeń istotnych statystycznie:  

1. Ankietowane kobiety chętniej korzystają z usług biur podróży, preferują też 
dłuższe wyjazdy, a ich wyjazdy do Polski są stosunkowo długie i częste. 
Mężczyźni chętniej organizują swoje wyjazdy samodzielnie bądź korzystają 
ze wsparcia przyjaciół lub znajomych. Preferują też oni krótsze wyjazdy. Je-
żeli chodzi o przyjazdy do Polski to są one przeciętnie rzadsze niż u kobiet 
i trwają krócej. 

2. Wraz z wiekiem obniża się chęć do samodzielnej organizacji wyjazdów. An-
kietowani chętniej korzystają z ofert biur podróży lub z możliwości organi-
zacji wyjazdu ze znajomymi. Wiek wpływa też na aktywność w działalności 
organizacji polonijnych. Im badani są starsi, tym częściej należą do tych or-
ganizacji i w tym większym stopniu ta przynależność wpływa na poziom ich 
aktywności turystycznej. 

3. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia podnosi się częstotliwość wyjaz-
dów turystycznych i zwiększa się samodzielność przy jego organizacji.  
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4. Ankietowani, którzy wykonują zawody wolne lub pracę umysłową podczas 
organizacji wyjazdów turystycznych wykazują się większą samodzielnością 
niż pozostałe grupy. Z kolei osoby na emeryturze lub rencie częściej wyjeż-
dżają w podróż do Polski.  

5. Im większa ilość dzieci, tym bardziej wydłużają się wyjazdy turystyczne ba-
danych (np. wyjazdy do Polski). Obecność potomków ma też znaczenie pod-
czas organizacji podróży, gdyż ich udział sprawia, że częściej ankietowany 
korzysta z usług biura podróży lub wyjazdów ze znajomymi. 

6. Większy dochód sprzyja wzrostowi częstotliwości wyjazdów krótkookreso-
wych i podróży zagranicznych. Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że nie 
oznacza to większej ilości przyjazdów do Polski ani ich zwiększonej długo-
ści. 

Powyższe stwierdzenia nie tylko pokazują, w jaki sposób uwarunkowana 
jest aktywność turystyczna Polaków mieszkających w Vancouver, ale dają rów-
nież możliwość do określenia optymalnych warunków życiowych, które powin-
ny być spełnione, aby uczestnictwo danej osoby w turystyce było wysokie. 
Przedstawione dane stanowią także ciekawy materiał do analizy przez polskich 
organizatorów turystyki polonijnej. Przygotowywana przez nich oferta powinna 
w optymalny sposób uwzględniać wymagania poszczególnych grup turystów. 
Przedstawione wyniki badań wskazują, że w przypadku turystyki polonijnej 
istotną grupę osób podróżujących z Kanady do Polski stanowią osoby starsze. 
Wprowadzenie specjalnej oferty turystyki sentymentalnej dla seniorów, 
uwzględniającej czas np. na dodatkowe podróże kulturowe po Polsce, może 
stanowić cenne uzupełnienie ich dotychczasowych przyjazdów w celu odwie-
dzin u krewnych. Dzięki takim działaniom można spodziewać się, że turystyka 
polonijna w jeszcze większym stopniu stanie się stymulatorem rozwoju gospo-
darki turystycznej w Polsce. 

Podsumowanie 
Conclusions 

Aktywność turystyczna to nieodłączny element życia człowieka. 
W znacznym stopniu warunkujący jego rozwój osobowy. Jej poziom i struktura 
jest zdeterminowana przez zespół różnorakich czynników, tj.: ekonomicznych, 
społecznych, kulturowych, przyrodniczych, psychologicznych, technicznych 
i politycznych. Analizując powyższe czynniki w świetle badań aktywności 
można wysunąć wiele ciekawych wniosków: 

1. Przyroda Brytyjskiej Kolumbii jest bardzo bogata i różnorodna. Dotyczy 
to ukształtowania terenu, niejednorodności klimatu, bogatej flory i fauny, gór, 
jezior, licznych fiordów i wysp, które sprzyjają aktywności turystycznej. 

2. Istotnym elementem warunkującym aktywność turystyczną jest różnorod-
ność grup etnicznych i związana z tym odmienność kultur i sposobów życia. 
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Duży wpływ ma też wielopokoleniowość emigrancka, uprawiane profesje, sta-
tus materialny. Przeprowadzone badanie dostarczyło wyników, które umożliwi-
ły udzielenie odpowiedzi na postawione w pracy pytania badawcze. Uogólnia-
jąc można stwierdzić, że ludność Polonii w Vancouver: 

• większość czasu podczas podróży turystycznych spędza na spokojnym 
wypoczynku, wśród znajomych i najbliższej rodziny, 

• preferują oni wyjazdy jednodniowe lub 2-4 dniowe nad wycieczki dłu-
goterminowe, 

• swoje wyjazdy najczęściej organizują sami, w gronie znajomych, rezy-
gnując z usług biur podróży, 

• w dłuższe podróże zwyczajowo wybierają się w okresie letnim, 
• ich aktywność turystyczna jest wprost proporcjonalna do poziomu wy-

kształcenia i dochodów, 
• wyjazdy do Polski to jeden z ważniejszych elementów ich aktywności 

turystycznej, zwłaszcza starszych roczników. 
Reasumując: analizy danych wykazują, jak badana grupa uczestniczy „w tu-

rystyce” i jakie czynniki decydują w dużym stopniu o ich aktywności turystycz-
nej. 
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Aktywność turystyczna Polonii kanadyjskiej na przykładzie 
mieszkańców Vancouver  

Streszczenie 

Tematem niniejszego artykułu jest analiza zbiorowości mieszkańców polskiego pochodzenia, 
żyjącej w jednym z dużych miast kanadyjskich – Vancouver w prowincji Kolumbia Brytyjska. 
Ma ona na celu przedstawić kształtowanie się poziomu aktywności turystycznej tego skupiska, 
opisać środowisko, w którym oni żyją oraz przedstawić ich zachowania turystyczne. Badaniami 
zostało objętych 160 osób, z tego do szczegółowych analiz zakwalifikowano 132 ankiety, które 
zostały wypełnione w prawidłowy sposób. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż w miejscu 
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zamieszkania respondentów przy użyciu kwestionariusza ankiety. Analizy danych wykazują, jak 
badana grupa uczestniczy „w turystyce” i jakie czynniki decydują w dużym stopniu o jej aktyw-
ności turystycznej. 

Tourist activities of Polish Community in Canada as exemplified 
by the residens of Vancouver 

Summary 

The subject of this study is the analysis of Polish community living in one of the major Cana-
dian cities – Vancouver in the province of British Columbia. The aim of this work is to show the 
development of touristic activity of this group, describe the environment in which it exists and 
display its touristic behaviors. The method used in the study is the research survey. The study 
involved 160 people, of which 132 questionnaires were qualified to detailed analysis. In light of 
the research it can be stated that the tested group participates “in tourism” and what factors are 
decisive in its tourist activity. 
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Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 

Motywy wyboru studiów na kierunku 
Turystyka i Rekreacja w świetle innych kierunków 
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
w opinii absolwentów. 

Motivations behind the Choice of Physical Education Uni-
versities and Assessment of Vocational Preparation by the 
Graduates from the University School of Physical Education 
in Poznań 

Rozwój szkolnictwa wyższego w zakresie turystyki i rekreacji 
Development of Higher Education in the Field of Tourism and Recrea-
tion 

Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej po 1989 roku spowodowały ko-
rzystne przeobrażenia w strukturze kształcenia. Znacznie zmniejszyła się liczba 
zatrudnionych z wykształceniem podstawowym i zasadniczym (to z nich nadal 
rekrutuje się większość bezrobotnych), a zwiększyła się – z wykształceniem 
średnim i wyższym1. 

Stąd też zmiany w systemie społeczno-gospodarczym Polski w latach dzie-
więćdziesiątych XX w. spowodowały, że dały o sobie znać zaniedbania, zapóź-
nienia i nieprzystosowanie polskiej edukacji do nowej rzeczywistości, nie mó-
wiąc już o potrzebach związanych z niedaleką przyszłością. Konieczność zmian 
stała się widoczna, natomiast określenie strategii ich wprowadzenia wymagało 
rozpoznania stanu, określenia celów oraz wskazania środków realizacji. Stop-
niowo narastała świadomość konieczności reformy systemu kształcenia 
w Polsce2. 

Uczelnie wychowania fizycznego stanowią skromny fragment publicznych 
szkół wyższych, a jeszcze mniejszy całego szkolnictwa wyższego w Polsce. 

                                                 
1 Orczyk J., Polityka społeczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s.175. 
2 Ibidem, s.175  
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Pierwszą uczelnią dwu wydziałową wychowania fizycznego stała się Akademia 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w której w 1974 r. został utworzony 
Wydział Turystyki i Rekreacji. Analogiczne wydziały zostały następnie utwo-
rzone w krakowskiej AWF (1975) i we wrocławskiej AWF (1975). W kilka lat 
później w warszawskiej AWF został utworzony Wydział Rehabilitacji Rucho-
wej (1984), przemianowany następnie na Wydział Rehabilitacji. W roku aka-
demickim 2004/2005 dwie akademie wychowania fizycznego posiadały po trzy 
wydziały – w Poznaniu (w tym zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim) 
i w Warszawie (w tym zamiejscowy w Białej Podlaskiej), katowicka, krakow-
ska i wrocławska AWF – po dwa wydziały natomiast AWFiS w Gdańsku była 
uczelnią jedno wydziałową.  

Uczelnie wychowania fizycznego kształcą studentów na kierunkach: wy-
chowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, kosmetologia, pie-
lęgniarstwo i zarządzanie. Spośród wyżej wymienionych kierunków bardzo 
popularny jest kierunek turystyka i rekreacja.  

Tradycje kształcenia kadr turystycznych w Polsce sięgają lat trzydziestych 
XX wieku. Pierwsze Studium Turyzmu zostało założone w 1936 r. z inicjatywy 
prof. Stanisława Leszczyckiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Uruchomiono w nim roczny kurs z zakresu gospodarki turystycznej dla absol-
wentów wydziałów Filozoficznego i Prawa oraz Studium Wychowania Fizycz-
nego, który ukończyły 64 osoby3.  

Po II Wojnie Światowej kształcenie na poziomie wyższym w zakresie tury-
styki rozpoczęto dopiero w 1956 r., w Szkole Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie obecnej Szkole Głównej Handlowej. W uczelni tej, na Wydziale 
Handlu Zagranicznego powołano Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagad-
nień Turystyki, którym kierował prof. Kazimierz Libera. Kształcono w nim 
specjalistów z zakresu ekonomii i organizacji turystyki. W 1962 roku powołano 
w warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Katedrę Turystyki, pod 
kierunkiem prof. Zygmunta Filipowicza. Do 1974 roku kształcenie kadr na po-
ziomie wyższym odbywało się jednak tylko w formie specjalności realizowa-
nych w ramach innych kierunków studiów (ekonomicznych, wychowania fi-
zycznego) lub studiów podyplomowych.  

Odrębne studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja zostały uru-
chomione po raz pierwszy przed 30 laty (w 1974 roku) w Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu, na nowo utworzonym Wydziale Turystyki 
i Rekreacji, którego długoletnim dziekanem był prof. Jerzy Bogucki. Absol-
wenci tego kierunku uzyskiwali tytuł zawodowy magistra turystyki w jednej 
z trzech specjalności: obsłudze ruchu turystycznego, hotelarstwie lub rekreacji. 

                                                 
3 Winiarski R., Kształcenie kadr turystycznych w polskich szkołach wyższych w przededniu akcesji do 

Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integra-
cji międzynarodowej, S. Bosiacki, J. Grell (red.), AWF w Poznaniu, Poznań 2004, s. 23. 



Motywy wyboru studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja w świetle innych kierunków… 

263 

Podobne wydziały i kierunki studiów powstały w 1975 roku w akademii wy-
chowania fizycznego w Krakowie i we Wrocławiu4. 

Kształcenie na tym kierunku miało charakter wielodyscyplinarny, a jego ab-
solwenci przygotowani byli do planowania, organizowania i wykonywania róż-
nego rodzaju zadań w szeroko pojętej sferze turystyki i rekreacji5. 

Równolegle z akademiami wychowania fizycznego, kształcenie w zakresie 
turystyki rozpoczęto w drugiej połowie lat 70. w innych uczelniach. W ramach 
studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim (w 1977 roku), a póź-
niejszym okresie również Uniwersytetach Łódzkim, Warszawskim 
i Wrocławskim. Także w ramach studiów ekonomicznych, w ówczesnych aka-
demiach ekonomicznych (obecnie uniwersytetach ekonomicznych) 
w Krakowie, Poznaniu i Jeleniej Górze oraz Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie, uruchomiono specjalność ekonomika turystyki6. 

Oprócz uczelni wychowania fizycznego, obecnie w Polsce mamy do czynie-
nia z różnorodnością szkół wyższych kształcących dla branży turystycznej. Są 
to zarówno jednostki państwowe, jak i niepaństwowe na poziomie kształcenia 
średniego, policealnego, wyższego zawodowego, wyższego magisterskiego 
i wyższego podyplomowego. 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił gwałtowny wzrost ab-
solwentów kierunku turystyka i rekreacja. 

W roku 2009 opuściło uczelnie 13 365 absolwentów profesjonalnie przygo-
towanych do obsługi gospodarki turystycznej. Jest to wzrost o 43% w stosunku 
do 2006 roku7. 

Zdecydowanie największą liczbę absolwentów ma województwo mazowiec-
kie – 29% ogółu, dalej województwa: pomorskie (13%), wielkopolskie (12%), 
podkarpackie (10%) i małopolskie (8%). Z tych pięciu województw pochodzi 
prawie ¾ ogółu absolwentów, którzy ukończyli na uczelniach kierunek „tury-
styka i rekreacja”. Województwo warmińsko-mazurskie w 2009 r. w ogóle jesz-
cze nie miało absolwentów o wyższym, uczelnianym przygotowaniu zawo-
dowym do pracy w turystyce i rekreacji8. 

Na poziomie szkolnictwa wyższego obowiązują ramowe programy 
studiów. Każda uczelnia uzupełnia siatkę zajęć o przedmioty związane 
z danym kierunkiem lub specjalizacją zgodnie z wymaganiami ustaleń 
Karty Bolońskiej. 

                                                 
4 Ibidem s.23 
5 Ibidem s.23 
6 Ibidem s, 23 
7 Borne-Januła H., Banach Wł., Stan edukacji w Polsce w stosunku do potrzeb gospodarki turystycznej, 

[w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 586. 

8 Ibidem s. 586. 
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Na poziomie szkolnictwa wyższego istnieją wszystkie możliwe formy 
kształcenia: licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Od poziomu kadr ich 
kwalifikacji, zdolności innowacyjnych zależy w istotnym stopniu rozwój go-
spodarki turystycznej i doskonalenie poziomu usług turystycznych. Praca 
w turystyce wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, umiejętności organiza-
torskich, znajomości języków obcych (oraz innych predyspozycji zawodo-
wych), ale również inwencji, elastyczności wobec zmieniających się warunków 
na rynku turystycznym9. Studia te rozwijają się dynamicznie, a coraz więcej 
uczelni, nie tylko wychowania fizycznego, kształci kadry na kierunku turystyka 
i rekreacja. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej ustawie 
o szkolnictwie wyższym10 oraz w dokumencie europejskie ramy kwalifikacji 
w obszarze sportu i turystyki11 podkreśla, że magister turystyki i rekreacji po-
winien posiadać umiejętności i kompetencje w zakresie m.in. historii kultury, 
socjologii czasu wolnego, regionów turystycznych, informatyki turystyki 
i rekreacji, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, zarządzania przed-
siębiorstwem itp. Absolwenci nabywają więc umiejętności teoretyczno-
praktyczne, które odgrywają istotne znaczenie w świadczeniu usług turystycz-
nych i rekreacyjnych w zakładach hotelarskich, ośrodkach rekreacji, biurach 
podróży itp.  

Przeprowadzona w 2010 r. reforma szkolnictwa wyższego założyła takie 
ukształtowanie procesu edukacji, by absolwent opuszczał uczelnię 
z określonymi umiejętnościami w zakresie: zarządzania czasem, komunikacją 
interpersonalną, językami obcymi, pracą w zespole oraz pracą z klientem. Poza 
tym uczelnie są zobowiązane do monitorowania zawodowych losów swoich 
absolwentów w okresie 3-5 lat od ukończenia studiów. 

Pomimo szerokiego zakresu umiejętności zawodowych absolwenta uczelni 
wskazanych w dokumentach reformy szkolnictwa wyższego, to okazuje się, iż 
wysokie oceny przygotowania zawodowego dokonywane przez absolwentów 
nie pokrywają się z ocenami przyszłych pracodawców. Pracodawcy oczekują, 
że uczelnie dostosują programy nauczania do ich oczekiwań i wymogów rynku 
pracy. 

Jedną z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka jest wybór 
szkoły. Wywiera ona wpływ na przyszłe życie zawodowe. Nie zawsze studenci 
są przekonani o słuszności swojej decyzji. Jakie są więc motywy podjęcia stu-
diów na kierunku Turystyka i Rekreacja uczelniach wychowania fizycznego 
zważywszy na to, że studia te cieszą się dużym zainteresowaniem studentów? 

                                                 
9 www.msport.gov.pl 
10 Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2012 poz. 572. 
11 Kowalski R., Kołodziej J., Europejskie ramy kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki, MSiT, IBE, To-

ruń 2012. 
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Wybór uczelni wychowania fizycznego, w tym kierunku turystyka i rekreacja 
kształtują różne motywy, niektóre z nich przedstawiono w tym artykule. 

Cel badań 
Aim of the study 

Celem badań jest próba poznania opinii absolwentów poznańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego na temat motywów związanych z wyborem kierunku 
kształcenia, a także związków zachodzących pomiędzy motywami wpływają-
cymi na wybór kierunku kształcenia, a opiniami ich przygotowaniu do wyko-
nywania pracy. 

Wyniki badań umożliwiły udzielenie odpowiedzi na następujące pytania ba-
dawcze: 

1. Jakimi motywami kierowali się absolwenci wybierając kierunek studiów 
Turystykę i rekreację? 

2. Jak badani oceniają swoje przygotowanie zawodowe? 
3. Jakie dodatkowe uprawnienia można zdobyć, kształcąc się w uczelniach 

wychowania fizycznego?  
4. Czy badani absolwenci są skłonni do podjęcia dalszego doskonalenia za-

wodowego? 

Materiał i metody badań 
Material and Methodology 

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując 
technikę ankiety internetowej zamieszczonej na stronie internetowej Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ankietę wypełniło 229 absolwentów, 
którzy udzielili odpowiedzi na zawarte w niej pytania w latach 2008-2011. 

Materiał badawczy w większości stanowiły kobiety (67%), zamieszkujące 
w miastach (78%). Respondenci deklarowali, że ich sytuacja materialna jest 
przeciętna (56%), dobra (31%) i trudna (13%). Badani byli absolwentami kie-
runku turystyka i rekreacja (44%), wychowania fizycznego (42%) i fizjoterapii 
(14%) (tabela 1.). Ankietowani zatrudnieni byli w szkolnictwie (29%), sporcie 
i kulturze fizycznej (20%), branży turystyczno-rekreacyjnej (18%), branży hote-
larskiej (5%) i innej dziedzinie (28%). Wśród badanych 50% deklarowało, że są 
absolwentami studiów stacjonarnych.  
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Tabela. 1. Badani absolwenci AWF w Poznaniu ze względu na ukończony kierunek studiów 
Table 1. The graduates from the University School of Physical Education in Poznan according to 
the academic major 

Kierunek studiów Liczebność Odsetki 

Wychowanie fizyczne 97 42,00 

Turystyka i rekreacja 101 44,00 

Fizjoterapia 31 14,00 

Razem 229 100,00 

Źródło: badania własne  

W celu weryfikacji reprezentacyjności próby badawczej dokonano obliczeń 
porównując populacje absolwentów AWF w Poznaniu do wybranej próby ab-
solwentów uwzględniając płeć, tryb i kierunek studiów w latach 2008-2011. 

Tabela. 2. Porównanie populacji absolwentów AWF w Poznaniu do badanej próby ze względu na 
płeć, tryb i kierunek studiów 
Table 2. Comparison of the population of the graduates from the University School of Physical 
Education in Poznan according to gender, type of studies and academic major  

Płeć 
próba (fo) populacja (fe) (fo-fe)

2/fo 
w procentach 

Kobiety 67,20 53,01 3,8 

Mężczyźni 32,80 46,99 4,3 

Suma 100,00 100,00 8,08 

Tryb studiów 

Stacjonarne 49,30 57,07 1,2 

Zaoczne 50,70 42,93 1,2 

Suma 100,00 100,00 2,42 

Kierunek 

Wychowanie fizyczne 42,36 45,41 0,2 

Turystyka i rekreacja 44,10 34,21 2,2 

Fizjoterapia 13,54 20,36 3,4 

Suma 100,00 100,00 5,87 

    

Źródło: badania własne  
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Tabela. 3. Zgodność statystyczna rozkładów badanej próby ze względu na płeć, tryb i kierunek 
studiów. 
Table 3. Statistical distribution of the sample studied according to gender, type of studies and 
academic major  

Cecha 
Liczba stopni 

swobody 
Wartość empi-

ryczna chi2 

Wartość 
krytyczna 

chi2 (a=0,05) 

Zgodność sta-
tystyczna roz-

kładów 
Płeć 1 8,08 3,84 Nie 

Tryb studiów 1 2,42 3,84 Tak 

Kierunek studiów 2 4,18 5,99 Tak 

Źródło: badania własne 

Weryfikacja reprezentatywności badania w zakresie rozkładów populacji 
i próby badawczej dokonana testem zgodności chi kwadrat pozwoliła na stwier-
dzenie, że struktura próby pod względem trybu i kierunku studiów odpowiada 
strukturze całej populacji absolwentów AWF w Poznaniu z lat 2008-2011. 

Wyniki 
Results 

Pojęcie „motywacji” lub „motywowania” bierze się od łacińskiego słowa 
movere, oznaczającego: „poruszać się, powodować, wprowadzać w ruch, za-
chęcać kogoś do czegoś, pobudzać”. Motyw bywa także określany jako „we-
wnętrzna podnieta skłaniająca człowieka do działania”12 lub jako „stan we-
wnętrznego napięcia, od którego zależy możliwość i kierunek aktywności ludz-
kiego organizmu13. Nie można określić w sposób pewny, jakimi motywami 
kieruje się jednostka, podejmując działanie. Bardzo trudno stwierdzić, czy każ-
de zachowanie człowieka jest motywowane14. 

Badania nad motywacją należą do najtrudniejszych w psychologii 
i socjologii, bowiem istota motywacji jest złożonym zagadnieniem. Poniżej 
przedstawiono kilka definicji związanych z tym zagadnieniem. Przez motyw 
rozumiemy „coś’ co pobudza organizm do działania, lub podtrzymuje i nadaje 
mu kierunek, co naprowadza na zaspokojenie określonej potrzeby15. Omawiając 
motywację i potrzeby, należy wystrzegać się wyłącznie psychologicznego trak-
towania tych zagadnień. Motywacje zależą od działania różnych warunków 
społeczno-kulturowych. Dlatego też w wyjaśnieniu motywacji ludzkiej i jej 
genezy konieczne staje się uwzględnienie społecznych uwarunkowań. Podejście 
takie powinno tworzyć wzajemnie dopełniającą się socjologiczno-

                                                 
12 Pieter J., Słownik psychologiczny, PWN, Warszawa 1963, s. 155. 
13 Tomaszewski T., Psychologia, PWN, Warszawa 1967, s.508. 
14 Przecławski K., Socjologiczne problemy turystyki. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979, 56.. 
15 Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, UE w Poznaniu, Poznań 2010, s.168. 
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psychologiczną koncepcję motywacji, w myśli której motywacje wyznaczone są 
przez konkretne szczegółowe motywy postępowania człowieka tworzone przez 
warunki obiektywne (ekonomiczno-społeczne) oraz subiektywne (uczucia, wo-
lę, ciekawość, wiedzę) 16. 

Rozpoznanie motywów, którymi kieruje się człowiek, jest bardzo trudne. 
Często zachowanie człowieka odbiega od motywów, którymi dana jednostka się 
kieruje. Im silniejszą motywację do realizacji określonego zadania wykazuje 
jednostka, tym skuteczniej zadanie to realizuje. Aby zrozumieć postępowanie 
każdego człowieka, należy poznać jego potrzeby, jego system wartości, zainte-
resowania, umiejętności i wynikające z nich motywy działania. 

Na motywację wyboru uczelni wychowania fizycznego składa się wiele 
czynników, m.in. chęć pracy w zawodzie, atrakcyjność kierunku studiów, do-
godna lokalizacja uczelni, namowa rodziny czy znajomych, a także konieczność 
– brak miejsca na innych uczelniach.  

Z przeprowadzonych badań sondażowych wynika, że większość responden-
tów (61%) wybrała naukę w Akademii Wychowania Fizycznego ze względu na 
uzdolnienia i zainteresowania. 44% absolwentów deklarowało wybór tej uczelni 
ze względu na chęć podjęcia pracy w zawodzie. 39% badanych wybrało studia 
w Akademii Wychowania Fizycznego ze względu na atrakcyjny kierunek stu-
diów. 11% zdecydowało się podjąć naukę w tej uczelni ze względu na dogodną 
jej lokalizację. 3% absolwentów motywowało swój wybór koniecznością, przy-
padkiem (brakiem miejsca na innych uczelniach). 7% badanych wybrało po-
znańską AWF ponieważ sugerowali się namową rodziny lub znajomych. Na 
kierunku Turystyka i Rekreacja badani także dokonali wyboru uczelni ze 
względu na uzdolnienia, zainteresowania (54%); atrakcyjność kierunku studiów 
(53%) oraz chęć podjęcia pracy w zawodzie (39%) {tabela 4.}. 

Badania potwierdziły, że absolwenci mają odpowiednią motywację do stu-
diowania na wybranej uczelni o czym świadczą wyrażane motywy - chęć pod-
jęcia pracy w zawodzie; uzdolnienia i zainteresowania, atrakcyjność kierunku 
studiów. Brak możliwości studiowania wybrało niewielu respondentów (3%), 
co wydaje się pozytywnym zjawiskiem. 

Motywy są bezpośrednio związane z potrzebami człowieka czyli jego ocze-
kiwaniami. 

Podejmując edukację w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego ab-
solwenci kierunku Turystyka i Rekreacja oczekują, że uczelnia zapewni im 
przygotowanie praktyczno-zawodowe (60%), przygotowanie do pracy wycho-
wawczej (54%), do kierowania ludźmi (48%), przygotowanie organizacyjno-
menedżerskie (59%), a także osiągnięcie zadowolenia z wykonywanej pracy 
(68%), społeczne uznanie (69%), że poprawi swoją sytuację materialną (46%) 
i może zrealizować swoje zainteresowania (87%) {tabela 5.}. 
                                                 

16 Dołowicz B., Gracz J., Zarys psychologii pracy i wypoczynku. AWF w Poznaniu, Poznań 1982, s. 55. 
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Tabela 4. Motywy podjęcia decyzji o studiowaniu w AWF w Poznaniu 
Table 4. Motivation for the decision on studying in the University School of Physical Education 
in Poznan  

Motyw podj ęcia studiów 
Ogółem 

Kierunek studiów 

Wychowa-
nie fizyczne 

Turystyka 
i rekreacja 

Fizjoterapia 

N % N % N % N % 

Chęć podjęcia pracy zawodzie 102 44,00 45 46,00 39 39,00 18 58,00 

Uzdolnienia, zainteresowania 139 61,00 69 71,00 54 54,00 16 52,00 

Atrakcyjność kierunku studiów 89 39,00 22 23,00 53 53,00 14 45,00 

Dogodna lokalizacja uczelni 25 11,00 10 10,00 14 14,00 1 3,00 

Łatwość studiowania 9 4,00 5 5,00 3 3,00 1 2,00 

Namowa rodziny, znajomych 15 7,00 5 5,00 10 10,00 0 0,00 

Konieczność, przypadek (brak 
miejsca na innych uczelniach) 

8 3,00 1 1,00 5 5,00 2 7,00 

Inne 6 3,00 1 1,00 3 3,00 2 7,00 

Razem 229 * 97 42,00 101 47,00 31 11,00 

Źródło: badania własne 
* procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpo-
wiedź 

Tabela 5. Oczekiwania absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja wobec Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu 
Table 5. Expectations reported by tourism and recreation graduates towards the University School 
of Physical Education in Poznan  

Oczekiwania absolwentów 
TAK NIE Ogółem 

N % N % N % 

Przygotowanie praktyczno-zawodowe 61 60,00 40 40,00 101 44,00 

Przygotowanie do pracy wychowawczej 55 54,00 46 46,00 101 44,00 

Przygotowanie do kierowania ludźmi 48 48,00 53 52,00 101 44,00 

Przygotowanie organizacyjno-
menedżerskie 

60 59,00 41 41,00 101 44,00 

Osiągnąć zadowolenie z wykonywanej 
pracy 

69 68,00 32 32,00 101 44,00 

Polepszyć warunki materialne 46 46,00 55 54,00 101 44,00 

Osiągnąć społeczne uznanie 70 69,00 31 31,00 101 44,00 

Realizacja osobistych zainteresowań 88 87,00 13 12,00 101 44,00* 

Źródło: badania własne 
* respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. W tabeli podano tylko odpowiedzi 
absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja, nie uwzględniono kierunków Wychowanie Fizycz-
ne i Fizjoterapia 
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Badani absolwenci wysoko ocenili przygotowanie praktyczno-zawodowe 
oraz możliwość realizacji osobistych zainteresowań co, umożliwia im osiągnąć 
satysfakcję z wykonywanej pracy. Ponadto badani zadowoleni byli 
z przygotowania do pracy wychowawczej, którą podejmują przede wszystkim 
w szkolnictwie (podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym). Ukończe-
nie poznańskie AWF umożliwiła im także osiągnąć społeczne uznanie 
i zadowolenie z wykonywanej pracy. 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu proponuje absolwentom 
wyższych uczelni bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów kwali-
fikacyjnych i przedmiotowo- metodycznych. Uczelnia przygotowała dla absol-
wentów wszystkich swoich kierunków studia podyplomowe w ramach doskona-
lenia zawodowego. Przez co absolwenci mogą utrzymywać kontakty 
z Uczelnią, a Uczelnia może i monitorować losy swoich absolwentów zgodnie 
z nową ustawą o szkolnictwie wyższym. 

Z badań wynikało, że respondenci po ukończeniu studiów kształcą się nadal 
i korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, które oferuje im uczel-
nia. Zdobyte dodatkowe uprawnienia pomagają im w pracy i są coraz częściej 
wymagane przez przyszłych pracodawców. Absolwenci z form doskonalenia 
zawodowego najchętniej wybierali kursy i szkolenia (62%) oraz studia pody-
plomowe (58%). Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się studia doktoranckie 
(24%) i konferencje (18%) [tabela 6.]. 

Tabela 6. Formy doskonalenia zawodowego absolwentów kierunku Turystyka i rekreacja, a miej-
sce zatrudnienia. 
Table 6. Forms of professional improvement of the graduates from the academic major of tourism 
and recreation and the place of residence. 

Forma 
doskonalenia 
zawodowego 

 

Szkolnictwo 
Branża 

hotelarska 

Sport 
i kultura 
fizyczna 

Branża 
turystycz-

no-
rekrea-
cyjna 

Inne Ogółem 

N % N % N % N % N % N % 
Kursy 

i szkolenia 
44 67,00 6 50,00 29 63,00 28 68,00 34 54,00 141 62,00 

Studia pody-
plomowe 

39 60,00 9 75,00 23 50,00 23 56,00 37 59,00 131 58,00 

Studia dokto-
ranckie 

15 23,00 3 25,00 13 28,00 9 22,00 14 22,00 54 24,00 

Konferencje 23 35,00 2 17,00 1 2,00 8 19,00 6 10,00 40 18,00 
Inne 0 0,00 0 0,00 1 2,00 1 2,00 2 3,00 4 2,00 

Ogółem 66 29,00 12 5,00 46 20,00 41 18,00 63 28,00 228 - 

Źródło: badania własne . 
*procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpo-
wiedź 
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Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja, którzy pracują w branży tury-
styczno-rekreacyjnej i hotelarskiej kształcą się na studiach podyplomowych 
(56%, 75%); kursach i szkoleniach (68%, 50%) zdobywają dodatkowe upraw-
nienia np.: kurs pilotów i przewodników, niezbędne do pracy w biurach podró-
ży, hotelach itp. (tabela 6.). 

Z informacji udzielonych przez absolwentów poznańskiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego wynikało, że większość z nich była czynna zawodowo. 
48% badanych podjęło zatrudnienie w kraju w ramach umowy o pracę, 20% 
pracowało i kształciło się dalej, 10% absolwentów znalazło pracę za granicą, 
4% respondentów rozpoczęło kształcenie w ramach innego kierunku studiów, 
tyle samo prowadziło własną działalność gospodarczą (tabela 7.). 

Tabela. 7. Aktywności zawodowa absolwentów AWF w Poznaniu, a kierunek ukończonych 
studiów 
Table 7. Professional activity of the graduates from the University School of Physical Education 
in Poznan according to the academic major 

Aktywno ść zawodowa 
Ogółem 

Kierunek ukończonych studiów 
Wychowanie 

Fizyczne 
Turystyka 
i rekreacja 

Fizjoterapia 

N % N % N % N % 
W kraju w ramach umowy 

o pracę 
109 48,00 60 60,00 40 40,00 9 30,00 

Rozpoczął (-ła) kształcenie 
w ramach innego kierunku 

studiów 
10 4,00 3 3,00 6 6,00 1 3,00 

Podjął (-ła) zatrudnienie 
i kształciła się dalej 

45 20,00 18 19,00 19 19,00 8 26,00 

Praca za granicą 22 10,00 4 4,00 11 11,00 7 23,00 
Założył (-a) własną działalność 

gospodarczą 
12 4,00 3 3,00 5 5,00 4 13,00 

Inne 31 14,00 9 9,00 20 20,00 2 7,00 
Ogółem 229 100,00 97 42,00 101 44,00 31 14,00 

Źródło: badania własne 

Wnioski 
Conclusion 

Wyniki przeprowadzonych badań pośrednio przyczyniły się do realizacji po-
stawionego celu pracy, a tym samym bezpośrednio dostarczyły wstępnych in-
formacji na temat motywów, którymi kierowali się absolwenci poznańskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego, w tym kierunku turystyka i rekreacja przy 
wyborze tej uczelni. Badania te pozwoliły sformułować kilka wniosków 
o charakterze poznawczo-aplikacyjnym: 

1. Absolwenci uczelni wychowania fizycznego kierowali się „szlachetnymi” 
motywami podjęcia studiów w poznańskiej uczelni, a tym samym uzyska-
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ne kompetencje zawodowe realizowali w pracy zgodnie z ukończonym kie-
runkiem studiów oraz możliwością znalezienia interesującej pracy. Wybie-
rali studia w uczelni wychowania fizycznego ze względu na zainteresowa-
nia i atrakcyjność kierunku studiów. Stereotypowo uważa się, że są to stu-
dia łatwe i interesujące. W związku z przeprowadzaną reformą nauki 
i szkolnictwa wyższego uczelnie modernizują swoje programy nauczania 
i otwierają się na potrzeby pracodawców wobec przyszłych absolwentów. 
Monitorują losy swoich absolwentów i zachęcają ich do dalszego podno-
szenia kwalifikacji poprzez nowoczesne formy doskonalenia zawodowego 
w postaci studiów doktorskich, podyplomowych oraz odpowiednich kur-
sów i szkoleń.  

2. Uczelnia organizuje różne odpowiednie formy doskonalenia zawodowego, 
z których korzystają absolwenci, w tym kierunku turystyka i rekreacja. 
Najchętniej uczestniczą oni w studiach podyplomowych, kursach 
i szkoleniach. Jest to również sposób na dodatkowe środki finansowe pozy-
skane z tych form doskonalenia zawodowego. Absolwenci kierunku Tury-
styka i Rekreacja częściej w porównaniu z innymi absolwentami wskazy-
wali „inne” i „dalsze kształcenie się”. Absolwenci tego kierunku kształcą 
się na studiach podyplomowych i kursach, zdobywają dodatkowe upraw-
nienia np.: pilotów i przewodników, niezbędne do pracy w branży tury-
stycznej. 

3. Należy podkreślić, że absolwenci turystyki i rekreacji wysoko oceniają 
przygotowanie zawodowe, wychowawcze, organizacyjno-menedżerskie 
jakie uzyskali kończąc poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. 
Niestety nie zawsze jednak zdobyte kompetencje zawodowe absolwentów 
są równie wysoko oceniane przez pracodawców.  
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Motywy wyboru studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja w świetle 
innych kierunków Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

w opinii absolwentów 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono charakterystykę motywów wyboru kierunków studiów na uczelni 
wychowania fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Turystyka i rekreacja. 
Uwzględniono również opinie absolwentów badanego kierunku na temat ich przygotowania 
zawodowego i dalszego doskonalenia. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej 
zamieszczonej na stronach internetowych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Arty-
kuł powstał także w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz na podstawie obserwacji 
i wniosków Autorki płynących z doświadczeń dydaktycznych związanych z kształceniem studen-
tów. 

Z badań wynika, że na motywacje wyboru poznańskiej AWF wpływały między innymi: 
atrakcyjność studiów, dogodna lokalizacja uczelni, możliwość pracy zgodnej z kierunkiem stu-
diów, uzdolnienia i zainteresowania kandydatów na studia oraz namowa rodziny i przyjaciół.  

Motivations behind the Choice of Physical Education Universities and 
Assessment of Vocational Preparation by the Graduates from the 

University School of Physical Education in Poznań 

Summary 

This paper presents a characterization of the motivations behind the choice of physical educa-
tion universities used by the graduates from these universities. Also, the paper attempts to provide 
an answer to the questions concerning the assessment of vocational preparation by the respond-
ents and their further vocational improvement. The study was carried out by using an online 
survey on the website owned by the University School of Physical Education in Poznań. The 
paper was also written based on the literature analysis and observations and conclusions drawn by 
the author from didactic experiences connected with teaching university students. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 
Uprzejmie informujemy, że Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu wyda-

wane są w cyklu półrocznym. Przyjmujemy nadesłane artykuły lub komunikaty 
w następujących terminach: do 31 marca i do 30 października każdego roku. 

W celu ujednolicenia publikacji prosimy przygotować opracowanie według 
następujących założeń: 

1. Artykuły i komunikaty naukowe powinny mieć charakter autorski i nie były 
dotychczas publikowane. 

2. Artykuły i komunikaty winny mieć objętość do 15 stron maszynopisu. 
3. W zeszycie naukowym Autor może wystąpić tylko z jednym artykułem (przy 

ewentualnym współautorstwie drugiego). 
4. Prace należy składać w rektoracie WSHiU w dwóch egzemplarzach wraz 

z dyskietką (program Word, czcionka 12, odstęp 1,5, wielkość tekstu na 
stronie znormalizowana, strony ponumerowane, przypisy u dołu strony 
z numeracją ciągłą w obrębie artykułu). 

5. Dostarczone prace powinny być zaopatrzone w streszczenie w języku pol-
skim i angielskim o objętości od 0,5 do 0,75 strony maszynopisu oraz w tytuł 
i podtytuły oraz podpisy pod tabelami i rysunkami po polsku i po angielsku. 

6. Tabele i rysunki, opatrzone tytułem i źródłem, zamieszczane mogą być 
w tekście zgodnie z tematem, albo na końcu pracy jako aneks. 

7. Artykuł nie będzie podlegał korekcie i będzie drukowany w formie przed-
stawionej przez Autora na dyskietce. 

8. Publikacje są nieodpłatne. 
Koszt druku artykułu w Zeszytach Naukowych WSHiU, po uzyskaniu pozy-

tywnych recenzji, wynosi 350 zł. (trzystapięćdziesiąt) 
Wpłata na konto bankowe: 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 
ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań 
Bank Ochrony Środowiska 24 1540 1056 2001 8312 9915 0001 
Pracownicy naukowi WSHiU są zwolnieni od opłat. 
 
DIRECTIONS FOR AUTHORS CONTRIBUTING TO THE SCIENTIFIC 

PAPERS 
We kindly inform you that the Scientific Papers of The Higher School of 

Commerce and Services in Poznan are published every half a year. We accept 
articles and statements sent to us until the 31st of March and the 30th of October 
(twice a year).  

To unify publications, please follow the instructions below: 
1. Author’s publications should never be published before. 
2. Articles and statements should have between 10 and 15 pages. 
3. Author may submit only one article (co-author is accepted). 
4. Two copies of papers should be submitted to the chancellors office of the 

Higher School of Commerce and Services together with a disc (word proces-
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sor - Word, the size of font – 12, line spacing – 1,5, page numbers, continu-
ous numeration of footnotes within an article). 

5. Papers should include English and Polish half-page summary, title, subtitles, 
titles of tables and diagrams. 

6. Tables and diagrams with title on the top and quotation source at the bottom 
may be placed either inside or at the end of a writing (as an appendix). 

7. Each writing will be printed in a way it was submitted by the author. No fur-
ther text proofreading is predicted. 

8. Publications are not rewarded. 

Lista współpracujących recenzentów Zeszytów Naukowych 
WSHiU w Poznaniu 

Prof. zw. dr hab. Marianna Daszkowska, Politechnika Gdańska, Wydz. Za-
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Skłodowskiej, Lublin. 

Prof. zw. dr hab Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Gó-
ra. 

Prof. zw. dr hab. Marek Ziółkowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 
Warszawa. 

Dr hab. Małgorzata Domiter, prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Ekonomicz-
ny, Wrocław. 

Dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Przyrodni-
czo-Humanistyczny, Siedlce. 

Dr hab. Józef Koziński, prof. nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Bankowa, 
Wrocław. 

Dr hab. Beata Meyer, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin  

Dr hab. Sławomir Zalewski, prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny, Siedlce. 
 

Zeszyty Naukowe WSHiU - pierwotna jest wersja papierowa, a wersja elek-
troniczna znajduje się pod adresem www.akademiakupiecka.pl 
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Wyższa Szkoła Handlu i Usług 
w Poznaniu 

wydała następujące publikacje 

Zeszyt Naukowy Nr 1, Poznań 2000 
poświęcony wybranym problemom makro- i mikroekonomicznym. 

Zeszyt Naukowy Nr 2, Poznań 2001 
poświęcony oryginalnym badaniom naszych pracowników. 

Zeszyt Naukowy Nr 3, Poznań 2001 
poświęcony prezentacji i upowszechnieniu wiedzy o serwisie informacyjnym 
Trade Point Poznań, którego misją jest wspomaganie krajowego 
i zagranicznego handlu nowoczesną obsługą elektroniczną. 

Zeszyt Naukowy Nr 4, Poznan 2002 
poświęcony problemom handlu i usług, rozpatrywanych w różnych aspektach. 

Zeszyt Naukowy Nr 5, Poznan 2002 
poświęcony w dużej mierze różnym aspektom wsi i rolnictwa. 

Zeszyt Naukowy Nr 6, Poznan 2003 
poświęcony w większości problematyce związanej z nowoczesnymi sposobami 
i metodami wzrostu efektywności gospodarowania . 

Zeszyt Naukowy Nr 7, Poznań 2004 
poświęcony różnym aspektom przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Zeszyt Naukowy Nr 8, Poznań 2005 
poświęcony różnym formom rynku usług, przekształceń własnościowych 
i organizacyjnych przedsiębiorstw oraz pomocy środków wspólnotowych. 

Zeszyt Naukowy Nr 9, Poznań 2005 
poświęcony poznaniu i kształtowaniu gospodarki z punktu widzenia przedsię-
biorstwa i jego otoczenia. 

Zeszyty Naukowe Nr 10, Poznań 2006 
poświęcone istotnym wątkom z punktu widzenia aktualiów naszej gospodarki 
w skali mikro i makroekonomicznej. 
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Zeszyty Naukowe Nr 11, Poznań 2006 
poświęcone zagadnieniom systemu bankowego, konkurencyjności 
i zarządzania, wybranych problemów wsi i rolnictwa oraz spożycia żywności. 

Handel. Znaczenie we współczesnej gospodarce, Poznań 2006 
Materiały z ogólnopolskiej konferencji dniu 27-28. 11. 2006. w Wyższej Szkole 
Handlu i Usług w Poznaniu 

Zeszyty Naukowe Nr 12, Poznań 2007 
poświęcone polityce handlowej, systemów wynagradzanie i zarządzania, ra-
chunku efektywności inwestycji, przestępczości gospodarczej, migracji, a także 
ubezpieczeń. 

Logistyka w usługach, Poznań 2007 
materiały z konferencji w dniu 27.01.2007 r. w Wyższej Szkole Handlu i Usług 
w Poznaniu 

Zeszyty Naukowe Nr 13, Poznań 2007 
poświęcone ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, wymianie handlowej 
z krajami sąsiadującymi, problemom finansowym i prawnym, gospodarce prze-
strzennej i infrastrukturze. 

Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej - Handel Gastronomia Turysty-
ka, Poznań 2008 
monografia poświęcona przedstawieniu aktualnego stanu i struktury rozwoju 
usług w Polsce, na tle procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki. 

Zeszyty Naukowe Nr 14, Poznań 2008 
poświęcone tematyce interdyscyplinarnej, ale bliskiej szeroko pojętej problema-
tyce handlu i usług 

Zeszyty Naukowe Nr 15, Poznań 2008 
poświęcone budżetowi państwa, roli globalizacji w działaniach przedsiębiorstw, 
finansowaniu aktywów trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa oraz dochodów 
gospodarstw domowych rolników. 

Zeszyty Naukowe Nr 16, Poznań 2009 
poświęcone kryzysowi gospodarczemu, problemom turystyki i rekreacji oraz 
rynkowi ubezpieczeniowemu i ubezpieczeniom emerytalnym. 

Zeszyty Naukowe Nr 17, Poznań 2009 
poświęcone różnym aspektom działalności przedsiębiorstw, skutkom kryzysu 
finansowego i globalizacji oraz bezpieczeństwu publicznemu. 

Zeszyty Naukowe Nr 18, Poznań 2010 
poświęcone różnym aspektom bezpieczeństwa narodowego. 
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Zeszyty Naukowe Nr 19, Poznań 2010 
poświęcone różnym aspektom turystyki i rekreacji. 

Krzysztof Mazurek, Zastosowanie technik informatycznych, Poznań 2010. 

Edukacja dla bezpieczeństwa – Interdyscyplinarne konteksty i dylematy, praca 
zbiorowa pod red. Z. Dziemianko i A. Kusztelak, Poznań 2010. 

Jan Galicki, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Poznań 2010. 

Zeszyty Naukowe Nr 20, Poznań 2010 
poświęcone różnym zagadnieniom makroekonomicznym i mikroekono-
micznym. 

Rynek usług w dobie globalizacji. Monografia – red. naukowa K. Wilczyńska, 
Poznań 2010 

Zeszyty Naukowe Nr 21, Poznań 2011 
poświęcone problemom przedsiębiorstwa, turystyki i rolnictwa. 

Bezpieczeństwo współczesnego świata – Wyzwania i zagrożenia, red. naukowa 
A. Kusztelak, Poznań 2011 

Bezpieczeństwo współczesnego świata – Informatyka, technika i gospodarka, 
red. naukowa Z. Dziemianko, Poznań 2011 

Bezpieczeństwo współczesnego świata – Polskie aspekty i uwarunkowania, 
red. naukowa W. Stach, Poznań 2011 

Bezpieczeństwo współczesnego świata – Edukacja, media, kultura, red. nauko-
wa M. Baranowska-Szczepańska, J. Karwat, Poznań 2011 

Zeszyty Naukowe Nr 22, Poznań 2011 
poświęcone problemom przedsiębiorstwa i turystyki. 

Zeszyty Naukowe Nr 23, Poznań 2012 
poświęcone różnym aspektom zarządzania i turystyce 

Bezpieczeństwo współczesnego świata – Aspekty bezpieczeństwa narodowego, 
red. naukowa K. Adamek, K. Wilczyńska, Poznań 2012 

Zeszyty Naukowe Nr 24, Poznań 2012 
poświęcone problemom zarządzania, finansów i bezpieczeństwa narodowego 

Zeszyty Naukowe Nr 25. Poznań 2013 
poświęcone szczegółowym problemom bezpieczeństwa narodowego. 
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Zeszyty Naukowe Nr 26, Poznań 2013 
poświęcone różnym aspektom turystyki i rekreacji. 
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