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Wprowadzenie

Rozwój rynku turystycznego zarówno w aspekcie podażowym, jak i popytowym charakteryzuje 
się wysoką dynamiką wzrostową. Dotyczy to nie tylko rynku globalnego, lecz także rynków 
wewnątrzkrajowych. Szacunki Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) wskazują, że w 2017 
roku światowy ruch turystyczny wyniósł 1,32 mld podróży zagranicznych, tj. wzrósł w stosunku 
do 2016 roku o 7%, natomiast przychody z turystyki zagranicznej ustabilizowały się na poziomie 
około 1,22 bln USD. Wzrost ruchu turystycznego dotyczy także Polski, w zakresie turystyki 
zagranicznej przyjazdowej oraz turystyki wewnątrzkrajowej w Polsce, mierzonej aktywnością 
turystyczną netto Polaków. Problematyka dynamiki wzrostu rynku turystycznego oraz determi-
nant ją kształtujących jest przedmiotem badań w pracach prezentowanych w bieżącym numerze 
czasopisma. 

W drugim w 2018 roku numerze czasopisma „Ekonomiczne Problemy Turystyki” zaprezen-
towano 25 artykułów naukowych obejmujących zagadnienia: 

 – teoretyczne, związane z rozwojem turystyki, m.in. turystyki winiarskiej oraz funkcjono-
wania przedsiębiorstw turystycznych w obszarze ekonomii współdzielenia;

 – funkcjonowania rynku usług turystycznych, m.in. preferencji turystycznych mieszkańców 
Chin podróżujących po Europie oraz wydatków na turystykę zorganizowaną w polskich 
gospodarstwach domowych; 

 – regionalnych aspektów rozwoju turystyki, w tym infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  
narciarstwa w Polsce, euroregionalnej współpracy miast podzielonych w aspekcie tu-
rystyki, potencjału turystycznego zabytkowych tramwajów w polskich miastach oraz 
znaczenia turystyki żeglarskiej w rozwoju gminy.

Do struktury czasopisma włączono także artykuły traktujące o zagranicznych praktykach 
studentów w hotelarstwie oraz zachowaniach konsumentów na rynku cateringowym. 

Zapraszam czytelników do zapoznania się z bieżącym numerem czasopisma. Publikowane 
teksty są także dostępne na stronie www.wnus.edu.pl/ept. Autorów zachęcam do zgłaszania 
propozycji prac do kolejnych wydań czasopisma.

Aleksander Panasiuk
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TurysTyka winiarska –  
problemy Terminologiczne,  
konsumenci i możliwości rozwoju 

zbigniew głąbiński

Uniwersytet Szczeciński 
Wydział Nauk o Ziemi 
e-mail: zbigniew.glabinski@usz.edu.pl

słowa kluczowe turystyka winiarska, enoturystyka, rozwój regionów

streszczenie W artykule zaprezentowano przegląd literatury światowej dotyczącej turystyki 
winiarskiej oraz analizę pojęć z nią związanych. Zwrócono uwagę na różnice po-
między krajami Starego i Nowego Świata w definiowaniu terminów dotyczących 
tej formy turystyki. Wykazano, że są one uwarunkowane czynnikami społeczno- 
-ekonomicznymi i kulturowymi. Zwrócono również uwagę na zróżnicowanie mo-
tywów turystów odwiedzających regiony uprawy winorośli w różnych krajach. 
Podkreślono znaczenie rozwoju turystyki winiarskiej jako czynnika aktywizacji  
społeczno-ekonomicznej regionów.

Wprowadzenie
Turystyka winiarska, zwana również enoturystyką (z gr. oinos – wino), od początku ostatniej 
dekady XX wieku rozwija się coraz dynamiczniej i stała się ważną częścią światowej turystyki. 
Ekonomiczne znaczenie turystyki winiarskiej potwierdzają dane statystyczne. W Australii 
w 2009 roku przychody tego sektora wyniosły 7,1 mld AUD, w USA – 2,1 mld USD, a regiony 
winiarskie w Kalifornii gościły 20,1 mln turystów rocznie. Co więcej, liczba osób zatrudnio-
nych w obsłudze turystów winiarskich w USA (bez osób zatrudnionych przy uprawie winorośli 
i produkcji wina) przekroczyła 50 tys. (Quadri-Felitti, Fiore, 2012).

W związku z tym turystyka winiarska stała się przedmiotem szerokich badań w różnych 
krajach, m.in. w Australii (Alant, Bruwer, 2004; Carlsen, 2004; Charters, Ali-Knight, 2002; 
Sparks, 2007), w Kanadzie (Carmichael, 2005; Getz, Brown, 2006; Poitras, Getz, 2006), w Grecji 
(Alebaki, Iakovidou, 2011; Karafolas, 2007; Nella, Christou, 2014), w Hiszpanii (Alonso, O’Neil, 
2009; Sheridan, Alonso, Scherrer, 2009), w Izraelu (Shor, Mansfeld, 2009), w Mołdawii (Mardare, 
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2015a, 2015b), w Nowej Zelandii (Hall, 1996; Hall, 2005; Hall, Longo, Mitchell, Johnson, 2000), 
w Polsce (Kruczek, 2009; Mazurkiewicz-Pizło, 2013; Widawski, 2011), w Słowenii (Jurinčič, 
Bojnec, 2009), we Włoszech (Pikkemaat, Peters, Boksberger, Secco, 2009; Presenza, Miguzzi, 
Petrillo, 2010) oraz USA (Quadri-Felitti, Fiore, 2012; Taylor, Barber, Deale, 2010). 

Celem niniejszego artykułu jest:
1. Przedstawienie problemów terminologicznych dotyczących enoturystyki. 
2. Zaprezentowanie typologii konsumentów turystyki winiarskiej.
3. Omówienie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem turystyki winiarskiej.

Początki turystyki winiarskiej
Turystyka winiarska ma odległe historycznie korzenie, ale wino stało się szczególnym przed-
miotem zainteresowania turystów dopiero na początku drugiej połowy XIX wieku. Jak stwier-
dzają Hall (1996, s. 110) oraz Hall, Johnson, Cambourne i in. (2000, s. 3), złożyły się na to trzy 
przyczyny: po pierwsze, wzrost dostępności komunikacyjnej spowodowany rozbudową sieci 
kolejowej; po drugie, wzrost zamożności nowo powstałej klasy średniej, jaką była ówczesna 
burżuazja; po trzecie, pierwsza w historii klasyfikacja win regionu Bordeaux przygotowana na 
Wystawę Światową w Paryżu w 1855 roku. Ta klasyfikacja została tak dobrze przygotowana 
przez handlujących winem maklerów, że obowiązuje prawie bez żadnych zmian do dzisiaj 
(Wineonline, 2018). Była ona świetnym narzędziem marketingowym promującym konkretne 
winnice i producentów wina, a przez to skłaniała do podejmowania podróży, których głównym 
motywem były przesłanki związane z winem.

Turystyka winiarska występuje na obszarach o specyficznym krajobrazie kulturowym, który 
Peters zdefiniował jako winescape (Telfer, 2000, s. 254). Jest to wyjątkowy krajobraz rolniczy, na 
który składają się trzy elementy: winnice, działania związane z uprawą i zbieraniem winorośli 
oraz przetwarzaniem winogron, jak również miejsca produkcji wina i jego przechowywania. 

Rozwój tej formy turystyki spowodował, że już w 1934 roku we Francji powstał pierwszy szlak 
winny „La route de grands cru”, a w 1935 roku w Niemczech Deutsche Weinstrasse (Niemiecka 
Droga Winna) (Mardare, 2015b, s. 119). W następnych latach kolejne kraje organizowały szlaki 
winne na swoim terenie. Taka forma popularyzacji turystyki winiarskiej jest obecnie powszechna 
w większości państw, w których uprawia się winorośl i produkuje wino (Getz, Brown, 2006; Hall, 
1996, s. 110; Kowalczyk, 2010a, s. 208–230). Szlaki wina odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju 
lokalnym i regionalnym. Promowanie w ten sposób obszarów winiarskich jest bardzo przydatne 
w sytuacji, gdy przeżywają one trudności społeczno-gospodarcze. Ich istnienie sprzyja rozwo-
jowi rynków zbytu i aktywizuje mieszkańców obszarów wiejskich. Działania lokalnych liderów 
poprzez naśladownictwo mogą wpływać pozytywnie na aktywizację lokalnych społeczności, 
a nawet całych regionów (Hall, 1996; Jurinčič, Bojnec, 2009; Karafolas, 2007; Mazurkiewicz- 
-Pizło, 2013; Pikkemaat i in., 2009; Poczta, Zagrocka, 2016; Telfer, 2000).
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Turystyka winiarska czy enoturystyka – problemy teoretyczne i terminologiczne
Jak podkreślają badacze, zarówno w odniesieniu do istoty samej turystyki winiarskiej, jak 
i zaawansowania prowadzonych badań występują zasadnicze różnice pomiędzy krajami Starego 
i Nowego Świata (Alonso, O’Neil, 2009; Carlsen, 2004; Charters, Ali-Knight, 2002; Frochot, 
2000; Hall, Mitchell, 2000; Shor, Mansfeld, 2009). Analiza literatury związanej z turystyką 
winiarską na przykładzie Hiszpanii (Alonso, O’Neil, 2009), Grecji (Nella, Christou, 2014) czy 
w Izraela (Shor, Mansfeld, 2009) pozwala na stwierdzenie, że szerzej prowadzone badania nad 
tą formą turystyki w basenie Morza Śródziemnego zaczęto prowadzić zdecydowanie później niż 
w Nowym Świecie. Wynika to m.in. z faktu, że choć te kraje są bardzo popularnymi kierunkami 
podróży turystycznych, turystyka winiarska nie jest jednym z głównych motywów przyjazdów 
turystycznych. Są nimi oczywiście wypoczynek nad morzem (Sun, See, Sand – 3 × S) oraz 
unikatowe w skali świata walory kulturowe. 

Podobne wyjaśnienie tej sytuacji daje Frochot (2000) i wskazuje, że 80% turystów we 
Francji jako główne motywy podróży turystycznych podaje takie walory, jak kultura, historia 
i architektura. Co więcej, w jednym z najsłynniejszych regionów winiarskich świata – Bordeaux 
kuchnia i wino wymieniane są dopiero na czwartym miejscu w kolejności motywów przyjazdów 
turystycznych. Frochot (2000) wyjaśnia, że we Francji trudno oddzielić wino jako motyw przy-
jazdów od wielowiekowego dziedzictwa, którego niezwykle ważną częścią są kultura i tradycje 
winiarskie. Z tego powodu badania nad turystyką winiarską oraz jej rozwój jako sektora gospo-
darczego nie są jeszcze tak dobrze rozwinięte jak w krajach Nowego Świata.

Zdecydowanie wyższy poziom rozwoju turystyki winiarskiej dotyczy USA, Kanady, Australii 
czy Nowej Zelandii. Potwierdzeniem jest fakt, że w Australii już w 1998 roku odbyła się pierwsza 
w świecie konferencja naukowa dotycząca turystyki związanej z winem. Tam też podjęto próbę 
zdefiniowania pojęcia turystyki winiarskiej w dokumencie Western Australian Wine Tourism 
Strategy: „Podróże, których celem jest poznawanie regionów winiarskich i sposobów produkcji 
wina oraz wiążącego się z tym australijskiego stylu życia. Turystyka winiarska obejmuje zarówno 
świadczenie usług jak i marketing miejsc” (Charters, Ali-Knight, 2002, s. 312).

Getz i Brown na podstawie badań turystyki winiarskiej w krajach Nowego Świata sfomułowali 
własną definicję, która zwraca uwagę na trzy główne aspekty związane z turystyką winiarską: 

Jest ona równocześnie: 1) formą zachowań konsumenta, 2) strategią, za pomocą której region 
turystyczny rozwija i promuje swój wizerunek oraz atrakcje enoturystyczne, a także 3) spo-
sobem działań marketingowych producentów wina, za pomocą którego poszerzają wiedzę 
konsumentów i sprzedają swoje produkty bezpośrednim nabywcom (2006, s. 147).

Jednak w literaturze związanej z turystyką winiarską jedną z najczęściej cytowanych jest 
definicja Halla: „Turystyka winiarska jest rozumiana jako rodzaj turystyki, której głównym mo-
tywem jest odwiedzanie winnic i miejsc produkcji wina oraz uczestniczenie w uroczystościach 
związanych z winem w celu jego degustacji lub poznawania regionów winiarskich” (1996, s. 109).



zbigniew Głąbiński

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 201812

Na silne związki pomiędzy turystyką winiarską a obszarami wiejskimi zwróciła uwagę 
Carmichael i stwierdziła:

Turystyka winiarska jest przykładem turystyki na obszarach wiejskich, w której ramach 
produkcja i konsumpcja odbywają się łącznie z korzyścią zarówno dla odwiedzających, jak 
i przedsiębiorców. Ponadto turystyka winiarska jest typem agroturystyki, której popularność 
gwałtowanie rośnie na wielu obszarach o sprzyjających warunkach uprawy oraz znajdujących 
się w korzystnej sytuacji marketingowej (2005, s. 185).

W literaturze polskiej termin turystyka winiarska i enoturystyka często stosowany jest 
zamiennie i został zdefiniowany m.in. przez Kowalczyka, który stwierdził:

Obejmuje ona wszystkie wyjazdy o charakterze turystycznym (nie tylko urlopowe, lecz także 
podczas świąt i weekendów), których powodem jest chęć poznania teraźniejszości i historii re-
gionów (miejscowości) związanych z uprawą winorośli oraz produkcją i składowaniem wina, 
możliwość degustacji i zakupu wina (często u producenta), uczestniczenie w wydarzeniach 
kulturalnych związanych z winem, jak również chęć przebywania w specyficznym krajobrazie 
kulturowym, charakterystycznym dla terenów uprawy winorośli z powodów turystyczno-
-rekreacyjnych (2010b, s. 24). 

Na aspekt poznawczy enoturystyki zwróciła uwagę Mazurkiewicz-Pizło i prezentuje opinię, 
że „enoturystyka to podróże odbywane w celu szeroko pojętej edukacji winiarskiej, podczas 
których turyści dokonują zakupu produktów (w szerokim ujęciu, czyli może to być zarówno 
wino, jak i konkretna usługa), oddziałując tym samym na rozwój lokalny i regionalny” (2013, 
s. 104). 

Definicje zaproponowane przez Kowalczyka i Mazurkiewicz ilustrują dość dobrze różnice 
występujące w pojmowaniu tego pojęcia pomiędzy krajami tzw. Nowego Świata (Australia, 
Kanada, Nowa Zelandia i USA) a Europą. W krajach pozaeuropejskich większą uwagę zwraca 
się na motyw zakupowy w turystyce winiarskiej, a w Europie na elementy poznawcze o podłożu 
kulturowym (Kowalczyk, 2010a, 2010b). Jak podkreślają Charters i Ali-Knight (2002), wynika to 
z ograniczonej liczby badań o charakterze międzykulturowym, i zwracają uwagę, że turystyka 
winiarska na świecie rozwija się na podstawie znacząco różnych uwarunkowań społeczno-
-ekonomicznych i historyczno-kulturowych. Należy zauważyć, że niezależnie od kontekstu 
kulturowego czy przestrzennego rdzeniem produktu turystycznego tej formy turystyki pozostaje 
zainteresowanie winem, miejscami jego produkcji oraz uprawy winorośli. 

Typologia konsumentów na rynku turystyki winiarskiej
Przejawem różnic w definiowaniu turystyki winiarskiej są m.in. istotne różnice w propozycjach 
typologii turystów winiarskich. Na przykładzie obserwacji z Nowej Zelandii Hall (1996) wy-
różnił trzy typy w zależności od stopnia zainteresowania turystyką winiarską: „miłośnicy wina” 
(wine lovers), „zainteresowani winem” (wine interested) oraz „zaciekawieni” (curious tourist). 
Z kolei w tym samym czasie we Włoszech Corigliano zaproponowała podział nawiązujący do 
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stylu życia turystów: „profesjonaliści” (the professional), „żarliwi neofici” (the impassioned 
neophyte), „wyjadacze” (the hanger-on) oraz „pijący” (the drinker) (Charters, Ali-Knight, 2002, 
s. 313). Należy zwrócić uwagę, że w szerszym kontekście włoska klasyfikacja nawiązuje do 
światowych wzorów konsumpcji wina. Jak stwierdzają Presenza, Minguzzi i Petrillo (2010), 
istnieją co najmniej trzy style konsumpcji wina: europejski, amerykański i azjatycki.

Europejski sposób podejścia do wina związany jest z jego wyjątkowym znaczeniem kul-
turowym w historii całego kontynentu. Konsumpcja wina wpływała na postrzeganie statusu 
społecznego danej osoby, nadawała wyjątkowego charakteru określonym sytuacjom rodzinnym, 
towarzyskim oraz określała osobiste gusta. W Azji konsumpcja wina jest ciągle dość ograniczona 
i dotyczy osób, które odznaczają się wyższym statusem społecznym. Ostatnio mimo ciągle 
obowiązujących tradycyjnych zwyczajów kulinarnych w Japonii, Chinach czy na Tajwanie 
konsumpcja wina powoli wzrasta. W USA jakość wina jest najważniejszym czynnikiem jego 
oceny i w stosunku do krajów europejskich traktowane jest ono z mniejszą atencją. 

Opierając się na analizie wcześniejszych typologii i podkreślając motyw poznawczo- 
-edukacyjny, obecny wśród wielu turystów winiarskich, Charters i Ali-Knight (2002) podjęli pró-
bę znalezienia wspólnego mianownika dla różnych klasyfikacji. Na podstawie badań w Australii 
Zachodniej zaproponowali podział na: „miłośników wina” (osoby o rozległej wiedzy dotyczącej 
wina), „koneserów” (turyści o wysokim statusie społecznym, jeszcze bardziej niż miłośnicy 
wina zainteresowani wiedzą o winie, dokonujący znacznych zakupów wina w miejscu jego 
wytworzenia), „zainteresowanych winem” (turyści zainteresowani degustacją wina w miejscu 
jego wytworzenia, ale bez wcześniejszych zainteresowań wiedzą o winie), „nowicjuszy winiar-
skich” (zwanych przez Halla „zaciekawionymi”, odwiedzających miejsca produkcji wina niejako 
przy okazji i wówczas, gdy region winiarski znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania). Autorzy ci podkreślają, że podobnej klasyfikacji turystów winiarskich doko-
nano także w Europie, jednak z bardzo ważnym zastrzeżeniem (Charters, Ali-Knight, 2002). 
Turyści o najwyższym poziomie wiedzy winiarskiej w Australii i Nowej Zelandii podróżują 
indywidualnie, a w Europie często w grupach zorganizowanych. Do podobnych wniosków doszli 
na podstawie badań w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie Getz i Brown (2006), stwierdzając, 
że enoturyści nie są zainteresowani udziałem w wycieczkach zorganizowanych. Potwierdza to 
wcześniejsze uwagi, że istnieją istotne różnice kulturowe pomiędzy krajami Nowego Świata 
a Europą, które wpływają na zachowania turystów winiarskich. 

Najnowsze badania turystów winiarskich w Grecji (Nella, Christou, 2014) pozwoliły wy-
różnić trzy poziomy zaangażowania w turystykę winiarską: niski, średni i wysoki. Czynnikami 
różnicującymi nie były poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania bądź płeć, ale wiek i do-
chody osobiste oraz poziom wydatków na wino. Z punktu widzenia ekonomicznego dla turystyki 
winiarskiej najważniejsi turyści to osoby dojrzałe i zamożne, które chętnie dokonują dużych 
zakupów w winiarni. 
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korzyści i zagrożenia związane z rozwojem turystyki winiarskiej
W ostatnich latach turystyka winiarska rozwija się bardzo dynamicznie i postrzegana jest jako 
istotne źródło dochodów i czynnik sprzyjający zdobywaniu przewagi konkurencyjnej regionów 
(Presenza, Minguzzi, Petrillo, 2010; Quadri-Felitti, Fiore, 2012). W sposób szczególny dotyczy 
to regionów rolniczych o długich tradycjach winiarskich, gdzie dominują mali producenci wina 
(Sheridan i in., 2009). Regiony te poszukują impulsów dla rozwoju lokalnej gospodarki, ale ich 
celem nie jest konkurowanie w skali globalnej i rozwój na wielką skalę, lecz zachowanie tradycji 
i lokalnej kultury związanej z uprawą winorośli. 

Podstawowym elementem umożliwiającym rozwój turystyki winiarskiej jest jednak powsta-
nie odpowiedniego zagospodarowania turystycznego. Jak podkreśla Kowalczyk (2010a, s. 212), 
proces tworzenia infrastruktury turystycznej zajmuje często kilkanaście i więcej lat. Przyczyną 
tak długiego procesu jest fakt, że sektor winiarski postrzega usługi turystyczne jako drugorzędne 
(Hall, 2005), a ponadto istnieje znaczne ryzyko braku zwrotu kapitału ze względu na negatywne 
skutki związane z sezonowością ruchu turystycznego.

Turystyka winiarska wiąże się ściśle z turystyką kulturową. Z tego powodu na Liście 
światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO znajdują się liczne obszary 
o krajobrazie kulturowym ukształtowanym przez uprawę winorośli. Wśród nich należy wy-
mienić dolinę rzeki Douro w Portugalii, fragment doliny Loary we Francji lub doliny Renu 
w Niemczech.

Wpisanie na Listę światowego dziedzictwa UNESCO obwarowane jest wieloma rygorami 
dotyczącymi m.in. utrzymywania w stanie niezmienionym istniejącego krajobrazu. W ten sposób 
turystyka winiarska wpisuje się w idee turystyki zrównoważonej. Jak podkreślają różni auto-
rzy, enoturystyka może być dobrym sposobem wdrażania zrównoważonego rozwoju regionów 
(Carmichael, 2005; Getz, Brown, 2006; Kowalczyk, 2010a; Mazurkiewicz-Pizło, 2013; Poitras, 
Getz, 2006; Taylor i in., 2010; Widawski, 2011). Niestety, jak zauważają niektórzy badacze, 
turystyka winiarska, szczególnie o charakterze masowym, może być przyczyną degradacji środo-
wiska, a tym samym zniszczenia wyjątkowego winescape (Carmichael, 2005; Taylor i in., 2010). 

Zachowanie unikatowych walorów środowiska regionu wiąże się z koncepcją terroir. Jak 
podkreśla Hall (1996), to francuskie słowo nie ma odpowiednika w języku angielskim. Terroir 
oznacza unikatowe (specyficzne dla danego miejsca) warunki geologiczne, klimatyczne, 
ukształtowanie powierzchni, gleby oraz warunki hydrologiczne. Nieodłącznym elementem 
tej koncepcji jest kultura winiarska (viticulture), która obejmuje wiele elementów związanych 
z uprawą winorośli i lokalną technologią produkcji wina. Z koncepcji terroir wywodzi się idea 
appelation control, która zapewnia spełnianie przez wino wysokich wymagań jakościowych 
oraz określenie geograficznego miejsca pochodzenia wina. W ten sposób elementy środowiskowe 
łączą się z aspektami ekonomicznymi produkcji wina oraz rozwoju turystyki winiarskiej, ponie-
waż renoma wina z danego regionu może stanowić jedno z głównych narzędzi marketingowych.

Rozwój turystyki winiarskiej może sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w regionie przy 
produkcji wina oraz obsłudze przyjeżdżających turystów (Quadri-Felitti, Fiore, 2012). To zjawi-
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sko powoduje wzrost dochodów mieszkańców i poziomu życia. Rozwój enoturystyki sprzyja też 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu oraz walorów krajobrazowych. Nie bez znaczenia 
pozostaje stan środowiska przyrodniczego, gdyż jak wykazują badania, turyści odwiedzający 
regiony winiarskie mają silnie rozwinięte motywacje poznawcze dotyczące zarówno walorów 
turystycznych o charakterze kulturowym, jak i przyrodniczym (Carmichael, 2005; Charters, 
Ali-Knight, 2002; Getz, Brown 2006; Pikkemaat i in., 2009; Widawski, 2011).

Korzyści z rozwoju turystyki winiarskiej dotyczą przede wszystkim właścicieli winnic 
i producentów wina, którzy promując swoje produkty, uzyskują dodatkowe zyski ze sprzedaży. 
Ponadto identyfikują nazwę swojego wina z regionem, zyskując w ten sposób potencjalnego 
konsumenta na przyszłość. Wyniki badań z różnych części świata potwierdzają, że jednym 
z głównych motywów przyjazdów do regionów winiarskich były zakupy wina (Alant, Bruwer, 
2004; Carmichael 2005; Jurinčič, Bojnec, 2009; Nella, Christou, 2014).

Rozwój enoturystyki korzystny jest również dla władz samorządowych, które w ten sposób 
mogą budować wizerunek regionu oraz tożsamość regionalną mieszkańców, pobudzać przed-
siębiorczość, a przez to wpływać na jego rozwój społeczny i ekonomiczny (Carmichael, 2005; 
Poitras, Getz, 2006). Oczywiście jak każda forma działalności, również enoturystyka rozwijana 
w nieprzemyślany sposób może prowadzić do zjawisk negatywnych, m.in. ukształtowania się 
monokultury wrażliwej na wahania koniunktury rynkowej i zubożenia krajobrazu, negatywnego 
wpływu na środowisko przyrodnicze oraz powstania problemów społecznych związanych z nad-
miernym ruchem turystycznym (komercjalizacja, uciążliwości w codziennym życiu mieszkań-
ców) (Carmichael, 2005; Hall, 2005; Hall, Mitchell, 2000; Poitras, Getz, 2006; Taylor i in., 2010). 

Podsumowanie
W artykule wykazano, że turystyka winiarska jest ważnym i dynamicznie rozwijającym się 
na świecie segmentem turystyki. Występuje na obszarach, na których uprawiania jest winorośl 
i produkuje się wino. Ze względu na różnice kulturowe ta forma turystyki jest często różnie 
pojmowana i odmiennie definiowana. Efektem są różnorodne typologie osób uczestniczących 
w turystyce związanej z winem. Jednak w każdym przypadku głównym przedmiotem za-
interesowania turystów jest wino i związane z nim okoliczności. W wielu krajach turystyka 
winiarska traktowana jest jako istotny czynnik aktywizacji obszarów wiejskich i lokalnego 
rozwoju. W Europie ma ona ciągle charakter niszowy i komplementarny ze względu na inne, 
m.in. kulturowe i wypoczynkowe, czynniki motywujące turystów do przyjazdu do danego 
regionu. W krajach tzw. Nowego Świata wobec istnienia skromnych walorów o charakterze 
antropogenicznym często jest uważana za najważniejszy czynnik generowania przyjazdowego 
ruchu turystycznego. Niezależnie od miejsca turystyka winiarska może sprzyjać wdrażaniu 
zasad zrównoważonego rozwoju, ale jej niekontrolowany rozwój może być przyczyną problemów 
środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. 
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abstract The article presents a review of world literature on wine tourism and the analysis of the concepts 
related to it. Attention has been drawn to the differences between Old and New World countries 
in defining the terms of this form of tourism. It has been shown that they are conditioned by 
socio-economic and cultural factors. Attention has also been paid to the diversity of motives 
of those tourists who visit wine-growing regions in different countries. The article stresses the 
significance of developing wine tourism as a factor of socio-economic development of regions.

jel codes O44, Q56, R11





EPT 2 (42) 2018 | issn: 1644-0501 | www.wnus.edu.pl/ept | Doi: 10.18276/ept.2018.2.42-02 | s. 19–27

19Teoretyczne problemy rozwoju turystyki

konkurencyjność podmioTów  
sharing economy w TurysTyce

klaudyna kowalska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Wydział Gospodarki Międzynarodowej 
e-mail: klaudyna.kowalska@ue.poznan.pl

słowa kluczowe konsumpcja kolaboratywna, gospodarka współdzielenia, konkurencyjność

streszczenie Artykuł dotyczy problematyki związanej z wpływem sharing economy na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw na rynku turystycznym. Wejście na rynek nowych graczy 
wywołało niepokój tradycyjnych dostawców usług turystycznych. Rodzi to pytanie, 
czy podmioty sharing economy stanowią konkurencję dla przedsiębiorstw turystycz-
nych? Celem artykułu jest próba wskazania czynników determinujących przewagę 
konkurencyjną nowych pośredników. Metodą badawczą zastosowaną w procesie 
poszukiwania odpowiedzi była analiza treści źródeł wtórnych, w tym polsko- i an-
gielskojęzycznej literatury. Badania wykazały, że najważniejszymi czynnikami sta-
nowiącymi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw sharing economy są: niskie 
zaangażowanie kapitału, niskie koszty transakcyjne, nieuregulowany charakter 
działalności oraz wysoka elastyczność podaży.

Wprowadzenie
Współczesne przedsiębiorstwa turystyczne zmuszone są do funkcjonowania w zmieniających 
się, trudniejszych i bardziej wymagających warunkach. Podlegają nieustannej presji ze strony 
świadomych i wymagających klientów oraz konkurencyjnych podmiotów działających na rynku 
turystycznym. Sytuacja tradycyjnych dostawców usług turystycznych skomplikowała się za 
sprawą dynamicznego rozwoju nowego zjawiska znanego jako sharing economy (gospodarka 
współdzielenia). Najogólniej można ująć, że idea sharing economy sprowadza się do dzielenia 
nie w pełni wykorzystanymi zasobami zamiast posiadania ich na własność. Wejście na rynek 
nowych graczy wywołało niepokój tradycyjnych dostawców usług turystycznych i rodzi pytanie, 
czy podmioty sharing economy stanowią konkurencję dla przedsiębiorstw turystycznych? 

Celem artykułu jest próba wskazania czynników determinujących przewagę konkurencyjną 
nowych firm. W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne ujęcie konkurencyjności 
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przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowano ogólny zarys zjawiska sharing economy oraz jego 
przejawy w turystyce. Dalsze rozważania dotyczą zmieniających się warunków konkurowania 
przedsiębiorstw turystycznych na skutek pojawienia się na rynku nowych graczy. Dla osiągnięcia 
celu pracy konieczna była kwerenda literatury polsko- i angielskojęzycznej, w tym najnowszych 
artykułów naukowych. 

konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne
Konkurencyjność stanowi przedmiot wielu badań (Crouch, 2011; Gorynia, 2000; Hall, 2007; 
Porter, 1992; Stankiewicz 2005). Zagadnienie można rozpatrywać z dwóch perspektyw – jako 
proces lub jako cechę (Gorynia, Jankowska, 2008; Jaremen, Nawrocka, 2017; Stankiewicz, 2005):

1) konkurencyjność rozumiana jako proces sprowadza się do realizacji własnych interesów 
uczestników rynku, którzy wpływają na decyzje zawarcia transakcji poprzez korzystniej-
sze ceny, lepszą jakość lub inne cechy oferty;

2) konkurencyjność rozumiana jako cecha to umiejętność uzyskiwania i utrzymania przewa-
gi konkurencyjnej (m.in. poprzez wzrost produktywności czy podnoszenie efektywności 
działania i poprawę pozycji konkurencyjnej). 

W odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych konkurencyjność jest definiowana jako 
„zdolność przedsiębiorstwa do umacniania i poprawy własnej pozycji na rynku turystycznym 
przy zachowaniu efektywności funkcjonowania” (Kachniewska, 2009, s. 31). 

Gorynia (2009) włącza w strukturę konkurencyjności trzy składniki: konkurencyjność  
ex ante (potencjał konkurencyjny), strategię konkurowania oraz konkurencyjność ex post 
(pozycja konkurencyjna). Nieco inne podejście prezentuje Stankiewicz (2005), który wyróżnia 
cztery elementy konkurencyjności: potencjał konkurencyjności, przewagę konkurencyjną, 
instrumenty konkurowania oraz pozycję konkurencyjną. Ważnym elementem budowania 
strategii konkurowania jest pozycja konkurencyjna. Jej odzwierciedleniem jest z kolei zdobyta 
przed przedsiębiorstwo przewaga konkurencyjna, którą można określić z punktu widzenia 
zarówno klientów (jako kategoria subiektywna), jak i przedsiębiorstwa (Grzebyk, Kryński, 
2011). Przewaga konkurencyjna może zostać zdefiniowana jako „podstawa procesu trwałego 
tworzenia i zawłaszczania w większym stopniu, niż to się udaje konkurentom” (Obłój, 2007,  
s. 409). Jaremen i Nawrocka (2017, s. 288) konstatują, że może ona wynikać z „lepszej względem 
konkurentów akumulacji, rozwoju, efektywności konfiguracji specyficznych zasobów, zdolności 
i wiedzy w celu osiągania satysfakcjonującego poziomu zaspokojenia potrzeb klientów”. 

Trwała przewaga konkurencyjna nie tylko jest tworzona na podstawie zasobów i umiejętności 
przedsiębiorstwa, lecz także może zależeć od czynników zewnętrznych znajdujących się poza 
firmą czy sektorem. Przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne, muszą przystosowywać się 
do zmiennych warunków działania, a co za tym idzie – wykazywać elastyczność i wewnętrzną 
zdolność adaptacji do tych zmian (Grzebyk, Kryński, 2011). W ostatnim czasie istotny wpływ 
na tworzenie nowych uwarunkowań konkurencyjności ma zjawisko sharing economy.
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Sharing economy 
Sharing economy stanowi przedmiot rozważań wielu dyscyplin naukowych (Jaremen, Nawrocka, 
Rapacz, 2017). Przy opisie inicjatyw bazujących na wymianie i dzieleniu dostępu do produktów 
i usług oraz ich wspólnej konsumpcji najczęściej wykorzystywane są terminy z zakresu ekonomii, 
informatyki czy socjologii (Jaremen i in., 2017; Sobiecki, 2016). W zależności od dyscypliny, 
z której perspektywy rozpatrywane jest zjawisko, akcent kładziony jest na różne aspekty. 
W przypadku informatyki to zależność od rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych,  
w socjologii gospodarka współdzielenia uznawana jest za trend techniczno-społeczny ze 
wskazaniem na sposób konsumowania, a w ekonomii podkreśla się wpływ rozwoju zjawiska na 
tradycyjną gospodarkę (Jaremen i in., 2017). 

Analizując literaturę przedmiotu, można dostrzec, że wśród badaczy nie ma zgody wzglę-
dem jednej powszechnie akceptowanej definicji sharing economy. Często pojęcie to stosuje się 
zamiennie z określeniem collaborative consumption (Jaremen i in., 2017) (tab. 1). 

Tabela 1. Wybrane pojęcia i definicje wokół zjawiska sharing economy
Pojęcie Definicja Autor

Collaborative 
consumption

„Obejmuje aktywności takie jak: tradycyjne dzielenie się, barter, 
pożyczanie, kupowanie i sprzedawanie, wynajmowanie, dawanie 
prezentów, zamienianie się, przedefiniowane przez technologię  
oraz społeczności użytkowników i dostarczające korzyści płynących 
z dostępu do produktów i usług, a nie ich posiadania” 

Botsman, Rogers 
(2010, s. xv–xvi)

Collaborative 
consumption

„Aktywność typu peer-to-peer polegająca na otrzymywaniu,  
dawaniu lub dzieleniu dostępu do dóbr i usług, koordynowana  
przez serwisy społecznościowe online”

Hamari, Sjöklint, 
Ukkonen (2015, s. 3)

Sharing economy
„Model ekonomiczny oparty na dzieleniu się nie w pełni 
wykorzystanymi zasobami, któremu towarzyszy finansowa lub inna, 
niepieniężna rekompensata”

Botsman (2013) 

Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z hierarchią zaproponowaną przez Botsman (2013) najszerszym pojęciem jest col-
laborative economy (gospodarka współpracy), odnosi się do gospodarki tworzonej przez sieci 
połączonych jednostek i społeczności. Collaborative consumption (konsumpcja kolaboratywna) 
polega na lepszym wykorzystaniu zasobów poprzez dostęp, zamiast posiadania ich na własność 
i obejmuje wiele aktywności, m.in. wynajmowanie, wypożyczanie, zamianę, dzielenie się, barter. 
Sharing economy oparte jest na dzieleniu się nie w pełni wykorzystanymi zasobami w zamian 
za finansową lub inną (niepieniężną) rekompensatę. Sobiecki (2016) wyodrębnił kluczową cechę 
dla każdego z przytoczonych pojęć. Dla gospodarki współpracy jest nią wymiana zdecentralizo-
wana (usieciowiona), bez pośrednictwa tradycyjnych podmiotów. W konsumpcji kolaboratywnej 
konsumpcja odbywa się w ramach gospodarki współpracy, natomiast gospodarka współdzielenia 
ogranicza się do procesu dzielenia się (współużytkowanie, udostępnianie). Na tej podstawie 
można wnioskować, że bliskoznaczne rozumienie tych pojęć nie jest błędem. Zasadniczą różnicą 
jest ich pojemność (rys. 1). 
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rysunek 1. Zakresy pojęć: collaborative economy, collaborative consumption, sharing economy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Botsman (2013).

Niezależnie od różnic w rozważaniach teoretycznych faktem jest upowszechnienie zjawiska 
sharing economy. Rozwój koncepcji bazującej na dzieleniu się zasobami doprowadził do po-
wstania konkurencyjnych podmiotów działających na podstawie nowego modelu biznesowego. 

nowi gracze na rynku usług turystycznych
Rozkwit sharing economy w turystyce, napędzony przez globalny kryzys gospodarczy, rozwój 
nowoczesnych technologii, czynniki środowiskowe (konsumpcja zrównoważona) oraz wzrost 
znaczenia autentyczności i wspólnoty (zob. Skalska, Markiewicz, Pędzierski, 2016), zaowocował 
wejściem na rynek wielu nowych firm. Ich obecność wyraźnie zaznaczyła się na rynku turystycz-
nym, wzbudzając obawy tradycyjnych dostawców usług turystycznych. 

Przedsięwzięcia wpisujące się w trend sharing economy w turystyce funkcjonują w obszarze 
(Majchrzak, 2016):

 – usług noclegowych – w formie krótkoterminowego wynajmu (short-term rental) całych 
domów, mieszkań lub pokoi, gdy zarówno goście, jak i osoby wynajmujące są zarejestro-
wanymi użytkownikami danego portalu lub czasowej zamiany domami (home-swapping);

 – usług transportowych – może przybrać formę wspólnych przejazdów (ridesharing) jako 
sposób przemieszczania się z miejsca zamieszkania do miejsca recepcji turystycznej 
(przewozy długodystansowe – zamiast podróży pociągiem czy autobusem) lub prze-
mieszczania się w ramach tego obszaru (przewozy krótkodystansowe jako alternatywa 
dla komunikacji miejskiej czy taksówek);

 – usług gastronomicznych – dzielenie się posiłkami (meal-sharing) realizowane w prywat-
nych domach mieszkańców obszaru recepcji turystycznej;
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 – usług przewodnickich i pilockich – funkcja pilota lub przewodnika przejmowana jest 
przez mieszkańców obszaru recepcji turystycznej.

Tabela 2. Przykłady firm sharing economy w turystyce
Obszar funkcjonowania Przykłady firm
Usługi noclegowe Airbnb, HomeExchange, Couchsurfing, HomeAway, Onefinestay, HouseTrip
Usługi transportowe Uber, Lyft, BlaBlaCar, GoCarShare
Usługi gastronomiczne EatWith, LocalEats, Colunching 
Usługi przewodnickie Vayable, Trip4real, Touristlink 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Majchrzak (2016).

Najbardziej znanymi przykładami firm sharing economy na polskim rynku turystycznym 
są Airbnb, BlaBlaCar i Uber (tab. 2). Przedsiębiorstwa te działają w wirtualnym świecie, łącząc 
jednostki dysponujące niewykorzystanymi zasobami z osobami, które są zainteresowane 
krótkoterminowym wynajmem tych aktywów (wymiana typu C2C, customer-to-customer). 
Wejście na rynek podmiotów sharing economy prowadzi do tworzenia nowych uwarunkowań 
konkurencyjności, pomimo że zasady (lub ich brak), na jakich działają nowi gracze, poddawane 
są krytyce (Jaremen, Nawrocka, 2017; Pakulska, 2016; Skalska i in., 2016).

czynniki konkurencyjności podmiotów sharing economy w turystyce
Skalska i in. (2016) uważają, że pojawienie się nowych podmiotów na rynku turystycznym to 
„przełomowe zjawisko o realnym wpływie nie tylko na konsumentów, lecz także na sposób 
działania dotychczasowych przedsiębiorstw, przy czym należy podkreślić, że powstawanie i eks-
pansja nowych modeli biznesowych na bazie koncepcji ekonomii współdzielenia jest ogromnym 
wyzwaniem dla tradycyjnych firm turystycznych” (s. 177–178). Przedsiębiorstwa świadczące 
usługi turystyczne w ramach sharing economy budują swoją pozycję konkurencyjną dzięki 
implementacji rozwiązań wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii, w tym technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ITC). Zdaniem Pakulskiej (2016), przedsiębiorstwa gospodarki 
współdzielenia stają się konkurencyjne również za przyczyną dużej elastyczności w przysto-
sowywaniu się do zmian zachodzących w otoczeniu, a największe znaczenie w budowaniu ich 
konkurencyjności, poza postępem technologicznym, mają czynniki zewnętrzne wpływające na 
cenę i warunki sprzedaży produktów (rys. 2). 

Platformy kojarzące bezpośrednio użytkowników oferujących i chcących skorzystać 
z oferowanych zasobów pozwalają na dostosowanie podaży do popytu, stosując odpowiednie 
algorytmy także do określania poziomu cen, a nawet ustalenia potencjalnego poziomu popytu. 
Kanał, za którego pośrednictwem oferowane są produkty lub usługi, obniża koszty prowadzenia 
działalności, wpływając tym samym na korzystniejsze warunki zakupu1 (Pakulska, 2016). 

1  Zakup rozumiany jest jako uzyskanie dostępu do zasobów, np. wynajęcie pokoju oferowanego na platformie Airbnb 
czy wspólnego przejazdu BlaBlaCarem. 
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rysunek 2. Elementy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sharing economy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pakulska (2016).

Istotnym obszarem konkurowania jest cena. Wpływ na kształtowanie jej poziomu w przy-
padku przedsiębiorstw działających w sferze sharing economy w turystyce ma kilka czynników. 
Jednym z nich są niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Pietrewicza 
i Sobieckiego (2016), możliwość dodatkowego wykorzystania zasobu (zgodnie z ideą sharing 
economy) jest korzystna ze względu na rachunek kosztów krańcowych, który w omawianym 
modelu biznesowym w wielu przypadkach jest bliski zeru. Autorzy zwracają uwagę na niski 
koszt transakcyjny wynikający z wyeliminowania lub zmniejszenia liczby ogniw w procesie 
wymiany, a także na niewielkie koszty organizacji w tego typu działalności. Łącznie koszty 
te są zdecydowanie niższe w porównaniu do kosztów utrzymania działalności prowadzonej 
tradycyjnie. Zarówno koszty transakcyjne (koszt wyszukiwania informacji, zaangażowania 
w przygotowanie transakcji czy egzekucji umów między stronami), jak i ryzyko działalności 
ulegają obniżeniu za sprawą przeniesienia ich części na dostawców i odbiorców uczestniczących 
w wymianie (Pakulska, 2016).

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na kształtowanie przewagi firm z obszaru sharing 
economy jest zaangażowanie kapitałowe, nieproporcjonalne względem skali prowadzonej dzia-
łalności (Pietrewicz, Sobiecki, 2016). Udział kosztów stałych w strukturze kosztów nowych 
podmiotów jest zdecydowanie niższy niż w przypadku tradycyjnego dostawcy usług turystycz-
nych, szczególnie w odniesieniu do branży hotelarskiej. Niskie koszty przekładają się na niższe 
ceny, które są korzystne dla odbiorców usług, jednak prowadzą w konsekwencji do zakłócenia 
dotychczasowych reguł konkurencji (Pietrewicz, Sobiecki, 2016).

Nowi pośrednicy stanowią realną konkurencję ze względu na przewagę uzyskiwaną na sku-
tek nieuregulowania zasad ich funkcjonowania w wielu krajach, również w Polsce. Konsumenci, 
którzy uczestniczą w wymianie po stronie dostawcy, stają się podmiotem odpowiedzialnym 
za właściwą realizację usługi. Zwalniają tym samym pośrednika z części odpowiedzialności.  
Do nieuregulowanych, newralgicznych obszarów należy włączyć (Skalska i in., 2016):

1. Kwestie prawa stosowanego przy rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju sporów. Zwykle 
regulaminy serwisów podlegają interpretacji według prawa innego kraju. Utrudnia to 
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użytkownikom dociekanie praw, które przysługiwałyby im zgodnie z prawem krajowym, 
a tym samym pozwala na uniknięcie odpowiedzialności pośrednikowi.

2. Kwestie podatkowe, czyli problem powstania i zakresu obowiązków podatkowych. 
Zgodnie z polskim prawem działalność pośredników online powinna podlegać przepisom 
związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. 

3. Niepodleganie certyfikacji, przepisom dotyczącym bezpieczeństwa i spełniania warun-
ków sanitarnych. Pośrednicy oraz osoby oferujące swoje zasoby nie muszą dostosowywać 
się do wymagań stawianych tradycyjnym dostawcom (np. hotelom i przewoźnikom). 

Niskie koszty i łatwa dostępność usług mogą skutkować pozytywną reakcją po stronie popytu 
(Pietrewicz, Sobiecki, 2016), przyczyniając się do spadku liczby klientów oraz wpływów firm 
z tradycyjnej branży turystycznej. Wprawdzie wciąż brakuje dowodów opartych na badaniach 
empirycznych, jednak nieliczne opracowania z tego zakresu zdają się potwierdzać to przypusz-
czenie (zob. HVS Consulting & Valuation, 2015; Jaremen, Nawrocka, 2017; Zervas, Proserpio, 
Byers, 2015).

Podsumowanie
Pojawienie się podmiotów sharing economy wywołuje zmiany w sferze konsumpcji i otoczeniu 
przedsiębiorstw na rynku turystycznym. Tradycyjni dostawcy usług turystycznych muszą 
dostosować się do przekształconych warunków konkurowania. Najwyraźniej zmiany widoczne 
są w obszarze działalności związanej z zakwaterowaniem i transportem. Dlatego istotna jest 
umiejętność reagowania tradycyjnych przedsiębiorstw na zmieniające się warunki, w tym 
szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozwój nowoczesnych technologii sprzyjający ekspansji 
gospodarki współdzielenia.

Nowe firmy umożliwiają bezpośredni kontakt użytkowników występujących w roli nabyw-
ców lub dostawców usług turystycznych. Funkcjonowanie w wirtualnym świecie pozwala im 
na tworzenie przewagi w sferze ceny, szczególnie za sprawą niższych kosztów transakcyjnych 
i mniejszego zaangażowania kapitałowego, a także poprzez możliwość dostosowywania podaży 
do popytu w czasie rzeczywistym. Zmiany zainicjowane przez wejście na rynek nowych firm 
zmuszają tradycyjnych dostawców usług turystycznych do poszukiwania nowych, pozacenowych 
sposobów walki konkurencyjnej i obszarów, w których będą mogły skutecznie rywalizować 
o klienta. 
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streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie zagadnienia personalizacji usług turystycz-
nych. Zwrócono uwagę na problematykę personalizacji w branży turystycznej, 
koncentrując uwagę na zindywidualizowanej ofercie biur podróży. Przedstawiono 
analizę wybranych przykładów z praktyki gospodarczej, prezentujących różne spo-
soby zastosowania koncepcji personalizacji usług turystycznych. Na podstawie prze-
prowadzonej analizy studiów przypadku stwierdzono, że spersonalizowane podróże 
najczęściej obejmują egzotyczne i trudno dostępne kierunki. Należy dodać, że wciąż 
są to usługi droższe niż wyjazdy masowe dostępne w ofercie innych touroperatorów. 

Wprowadzenie
Jednym z najważniejszych zadań stawianych przed marketingiem XXI wieku jest budowa długo-
terminowych relacji z klientami. Cel ten może być osiągnięty poprzez zaspokajanie indywidual-
nych potrzeb konsumentów, a więc poprzez dostosowywanie produktu do ich preferencji. Może 
być realizowane na wiele sposobów, a jego zakres zależy m.in. od branży, w której dany produkt 
jest oferowany. Zjawisko personalizacji znajduje szerokie zastosowanie w działalności branży 
turystycznej. Na rynku turystycznym właściwie zawsze istniała możliwość dopasowania oferty 
na życzenia klienta. Jednak najczęściej oznaczało to zdecydowane podniesienie kosztów ofero-
wanych usług. Coraz częściej turyści poszukują propozycji usług turystycznych dostosowanych  
do własnych potrzeb, w tym spełniających ich specyficzne wymagania. Wspomniane propozycje 
postrzegane są jako alternatywa masowo organizowanych ofert turystycznych (Panasiuk, 2014). 

1  Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
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Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki personalizacji usług turystycznych. 
Istotną część podjętej dyskusji stanowi analiza przykładów zastosowania personalizacji 
w działalności biur podróży. Wyróżnione przykłady potraktowano jako studia przypadków 
polskich organizatorów turystki, których produkty stanowią odpowiedź na współczesne potrze-
by konsumentów. Starano się zidentyfikować sposoby zastosowania koncepcji personalizacji 
w działalności analizowanych biur podróży.

zjawisko personalizacji w marketingu
Indywidualizacja i personalizacja działań związanych z zaspokajaniem potrzeb klientów sta-
nowi obecnie jeden z najważniejszych elementów w procesie kreowania oraz podtrzymywania 
relacji z konsumentami. Istotna zmiana w relacjach firma–klienci – często polegająca na dialogu 
i współuczestnictwie w procesie tworzenia produktów i usług – została spowodowana przez kilka 
czynników. Jednym z nich jest dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
pozwalający m.in. na personalizację treści komunikatów marketingowych (Borusiak, Pierański, 
Romanowski, Strykowski, 2015). 

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że zjawisko personalizacji działań marketingowych 
wpisuje się w koncepcję marketingu relacji (Gummesson, 1987). Podejście to podkreśla korzyści 
dla obu stron płynące z utrzymywania długoterminowej relacji pomiędzy przedsiębiorstwem 
a jego klientami. Przywołana relacja może być spersonalizowana oraz dostosowana do potrzeb 
klienta, który nie jest postrzegany anonimowo. Korzyści z współtworzenia wartości między 
sprzedawcą a nabywcą podkreślają także Prahalad i Ramaswamy (2004). W tej koncepcji 
wskazano na wzrost znaczenia indywidualnego konsumenta, w tym dostarczanych przez niego 
informacji, które w istotny sposób wpływają na ostateczny kształt produktu (Baran, 2013).

Indywidualizacja, rozumiana jako dostosowanie czegoś do potrzeb jednostek, stanowiła po-
wszechny sposób funkcjonowania sprzedaży jeszcze na początku XX wieku. Zmiana podejścia 
indywidualnego na masową sprzedaż nastąpiła wraz z rozwojem technologii informatycznych. 
Masowa sprzedaż identycznych produktów skierowanych do anonimowych klientów z czasem 
okazała się jednak niewystarczająca. Naprzeciw potrzebom konsumenckim wyszła koncepcja 
personalizacji i indywidualizacji oferty dopasowanej do specyficznych oczekiwań odbiorców. 

Personalizacja stanowi proces tworzenia unikatowych rozwiązań dopasowanych do szcze-
gólnych potrzeb pojedynczych konsumentów (Bardakci, Whitelock, 2003). Może ona polegać na 
oferowaniu niepowtarzalnych, skrojonych na miarę produktów (tailor made). Głównym celem 
personalizacji jest wykreowanie oferty dostosowanej nie tylko na poziomie cech (zachowań) 
danej grupy odbiorców, lecz także na poziomie pojedynczego odbiorcy z tej grupy (Szwarc, 
2010). Analizowana kategoria pojęciowa może rówież sprowadzać się do oferowania identycz-
nych produktów różnym klientom, którzy ujawnili podobne potrzeby (mass customization).

Masowa indywidualizacja (mass customization) stanowi połączenie masowej skali produkcji 
z zachowaniem indywidualnych cech produktów. Oznacza rozwój, produkcję, marketing i dostar-
czanie odpowiednio zróżnicowanych i zindywidualizowanych ofert po korzystnej (relatywnie 
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niskiej) cenie (Rudawska, 2014). Pojęcie to zostało wykorzystane po raz pierwszy w latach 
80. XX wieku w odniesieniu do przemysłu odzieżowego. Masową indywidualizację zaczęto 
stosować dopiero w połowie lat 90. (Kałuża, Kotliński, 2004). Może odbywać się na poziomie 
wytworzenia produktu bądź usługi lub wówczas, gdy klienci otrzymują jednorodny produkt, 
który mogą samodzielnie dostosować do własnych potrzeb (Doligalski, 2006). 

indywidualizacja jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych
Analizując współczesne trendy na rynku usług turystycznych, badacze zwracają szczególną 
uwagę na indywidualizację oferty (Meyer, 2015; Szepieniec, 2012). Współcześni konsumenci 
oczekują możliwości dopasowania oferty turystycznej do ich potrzeb. Istotne jest też odróżnienie 
się od masowego rynku oraz podkreślenie niezależności. Przejawem tego trendu jest rosnąca 
liczba biur podróży oferujących wyjazdy turystyczne szyte na miarę lub specjalizujących się 
w sprzedaży „pakietów przeżyć”. Poza tym wzrasta także liczba agentów turystycznych spe-
cjalizujących się w wyjazdach w małych, maksymalnie kilkunastoosobowych grupach. Jest to 
przykład alternatywnego rozwiązania względem oferty dużych biur podróży tworzących pakiety 
na potrzeby turystyki masowej.

Możliwość indywidualizacji usług turystycznych była dostępna od zawsze, tylko że jej wybór 
łączył się ze znacznie wyższymi kosztami. W dzisiejszych czasach takie rozwiązanie staje się co-
raz bardziej popularne, a jego cena przystępna (Meyer, 2015). Głównie jest to spowodowane m.in. 
możliwością zastosowania spersonalizowanej oferty online (Bellon, 2014). Takie rozwiązanie, 
oparte na budowaniu relacji z klientem, pozwala na przedstawienie internaucie indywidualnej 
oferty. Jest to możliwe dzięki historycznemu gromadzeniu danych zakupowych przez linie lotni-
cze oraz zastosowaniu tzw. ciasteczek (cookies). Na podstawie zgromadzonych danych przygoto-
wuje się i proponuje konsumentowi zindywidualizowaną ofertę, która dodatkowo może zawierać 
np. zniżki lub podwyższony standard usług. Z badań przeprowadzonych przez firmę Amadeus 
wynika, że podróżni są chętni podzielić informacjami na swój temat w zamian za otrzymanie 
spersonalizowanej oferty (Davenport, 2013). Można uznać, że konsumenci dostrzegają korzyści 
wynikające z dopasowania pakietów turystycznych do własnych potrzeb, dlatego godzą się na 
udostępnienie szczegółowych danych dotyczących m.in. organizacji wypraw turystycznych. 

Ze zjawiskiem indywidualizacji usług turystycznych należy także wiązać istotne zmiany 
społeczne obrazujące zachowania konsumentów. W opinii badaczy istnieje przekonanie, że im 
zamożniejsi są konsumenci i im bardziej swobodne są ich wydatki, tym bardziej prawdopodobne 
jest dokonywanie przez nich zakupów odzwierciedlających ich poglądy na własny temat i sposób 
życia (Niezgoda, 2012). Zatem tego typu uczestnicy ruchu turystycznego będą oczekiwali ofert 
spełniających ich specyficzne wymagania.

Wartą odnotowania propozycją touroperatorów jest kreowanie indywidualnych pakietów tu-
rystycznych, które umożliwiają personalizację oferty dla turystów podróżujących samodzielnie 
w nieformalnych grupach (Meyer, 2015). Przywołane rozwiązanie pozwala dopasować wybrane 
usługi (nocleg, wyżywienie, transport) do potrzeb zgłaszanych przez jego potencjalnych użyt-
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kowników. Na rynku funkcjonują także podmioty, które specjalizują się w wybranych formach 
turystyki. Jako przykład mogą posłużyć touroperatorzy zajmujący się tworzeniem ofert na 
potrzeby turystyki kulturowej (Malchrowicz, 2011). Ich trzon stanowią wyprawy mające na celu 
poznawanie szlaków kulturowych, jak również atrakcji turystycznych zlokalizowanych w pobli-
żu obiektów znajdujących się na szlaku. Wyjazdy te często są rodzajem indywidualizowanych 
pakietów przygotowanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta.

W świetle dotychczas zgłoszonych uwag można uznać, że zjawisko indywidualizacji znajduje 
liczne zastosowania na rynku turystycznym. Tworzenie ofert dopasowanych do potrzeb ich 
użytkowników stanowi rodzaj odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez konsumentów usług 
turystycznych.

studia przypadków: kiribati club, Ex oriente lux2

W celu zobrazowania zjawiska personalizacji wyszczególniono krajowe biura podróży, które 
specjalizują się w tworzeniu pakietów tematycznych oraz zaprojektowanych na życzenie klienta. 
W ofercie tych przedsiębiorstw występują przede wszystkim propozycje wypraw do egzotycz-
nych destynacji turystycznych. Analizowane biura podróży świadczą nie tylko usługi związane 
z organizacją wyjazdów, lecz także zajmują się szeroko rozumianym doradztwem turystycznym3. 

Kiribati Club jest przykładem marki należącej do Akces sp. z o.o., która jest również 
właścicielem biura turystycznego Polar Travel (specjalizuje się w podróżach do Skandynawii, 
Arktyki i w rejsach polarnych). To biuro podróży proponuje wyprawy szyte na miarę (tailor 
made), jak również pakiety wypraw, które ich uczestnicy mogą dopasować do swoich potrzeb 
(mass customization). Kiribati Club zajmuje się tworzeniem wyjazdów indywidualnych oraz 
zaprojektowanych na życzenie klienta. Oferta skierowana jest do podróżujących samodzielnie 
lub zainteresowanych wyjazdem zawierającym opiekę pilota. W przypadku podróżujących 
samodzielnie istnieją dwie możliwości w zakresie organizacji podróży. 

Pierwsza z wyróżnionych ofert opiera się głównie na doradztwie. Biuro opracowuje wyłącznie 
plan podróży. Klient otrzymuje praktyczne wskazówki odnośnie do atrakcji turystycznych, czasu 
przejazdów, środków transportu czy biletów lotniczych. Poza tym przygotowywane są informacje 
na temat zakwaterowania. Kiribati Club sporządza także kosztorys wyprawy (m.in. ceny wycie-
czek, bilety wstępu, niezbędne opłaty). W tym pakiecie klient może także liczyć na pomoc biura 
podróży w zakupie biletów lub wyszukiwaniu optymalnych opcji lotów. Można zatem przyjąć, że 
oferta ta wymaga większego zaangażowania potencjalnego podróżnego w zakresie organizacji wy-
prawy. Klient otrzymuje jednak cenne wskazówki, które pomogą mu przygotować się do podróży.

Druga propozycja skierowana do podróżujących samodzielnie zakłada, że Kiribati Club 
opracowuje plan podróży oraz podejmuje się organizacji wszystkich usług związanych z realizacją 

2  Informacje na temat działalności biur podróż pobrano głównie ze stron internetowych: https://www.kiribaticlub.pl 
oraz https://exorientelux.pl (29.01.2018).
3  Najistotniejszymi informacjami dotyczącymi oferty wyróżnionych organizatorów podróży są ich strony interne-
towe oraz profile na Facebooku.
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wyprawy (m.in. zakwaterowanie, transport, plan zwiedzania). Proponowany pakiet przeznaczony 
jest głównie dla osób, które nie mają czasu lub doświadczenia w zakresie przygotowania podróży 
turystycznych. Program wyjazdu tworzony jest na życzenie klienta. Biuro podróży zobowiązuje 
się dopełnić wszystkich czynności związanych z przygotowaniem wyprawy.

W ofercie Kiribati Club jest także propozycja wyjazdu z pilotem. Podobnie jak w poprzednich 
omówionych przypadkach biuro podróży ustala wspólnie z klientem plan oraz trasę wypra-
wy. Z kolei organizacją czasu na miejscu zajmuje się pilot reprezentujący biuro. Wyprawy 
organizowane przez Kiribati Club odbywają się w małych grupach (5–12 osób). Niewątpliwie 
podróżowanie w kameralnych grupach pozwala dostosować elementy programu do potrzeb 
uczestników wyjazdu, jak również gwarantuje większy komfort w trakcie jego przebiegu. 
Uczestnicy wyprawy mogą – poza udziałem w programie wycieczki – zdecydować się na zakup 
usług dodatkowych, takich jak wycieczki fakultatywne lub aktywności sportowe dopasowane 
do ich potrzeb i zainteresowań. Biuro podróży oferuje również atrakcyjne pakiety dla osób 
podróżujących w pojedynkę lub w grupie. Osoby te nie muszą dopłacać m.in. do ceny pokoju 
jednoosobowego. Organizator stara się kwaterować je z innym uczestnikiem lub wykupuje dla 
nich pokój jednoosobowy. Kiribati Club proponuje wyjazdy do takich destynacji, jak Gwatemala, 
Brazylia, Australia. Na podstawie oferty dostępnej na stronie internetowej biura podróży można 
wywnioskować, że specjalizuje się ono głównie w organizacji podróży do egzotycznych desty-
nacji zlokalizowanych na różnych kontynentach. 

Spersonalizowane usługi turystyczne oferuje także organizator tematycznych wycieczek do 
Azji – Ex Oriente Lux. To biuro podróży specjalizuje się w organizacji wyjazdów do takich 
destynacji, jak Japonia, Birma, Laos, Kambodża, Tajlandia, Wietnam, Filipiny, Chiny, Indie, 
Nepal, Indonezja, Turcja, Iran, Rosja, Mongolia. Docelowym klientem Ex Oriente Lux są osoby, 
które chciałyby poznać Azję od innej strony, zapoznać się z jej kulturą i tradycjami. W opinii 
właścicieli biura ich ofertę wyróżniają następujące elementy: niepowtarzalność, różnorodność 
atrakcji, bogate doświadczenie w prowadzeniu grup wyjazdowych, wycieczki prowadzone przez 
specjalistów oraz możliwość uczestniczenia w lokalnych festiwalach i uroczystościach.

Na podstawie wyżej wyróżnionych charakterystyk można wnioskować, że Ex Oriente Lux 
wyspecjalizowało się w opracowywaniu programów wycieczek do krajów Azji oraz ma bogate 
doświadczenie w zakresie ich organizacji. Potencjalnym klientom proponuje wycieczki grupowe 
(wyprawy tematyczne) oraz indywidualne, szyte na miarę. W ramach oferowanych usług biuro 
podróży przede wszystkim deklaruje pomoc przy zaplanowaniu trasy, rezerwacji noclegów, wy-
najmie lokalnych przewodników4 i autokarów, zakupie biletów na przejazdy środkami transportu 
publicznego oraz biletów wstępu do różnych obiektów zaplanowanych na trasie podróży. Istotnym 
elementem oferty jest także kalkulacja kosztów wyprawy. Wyprawy tematyczne organizowane 
są dla małych grup o wspólnych zainteresowaniach; w programie wycieczek – oprócz atrakcji 
turystycznych – uwzględnia się również dodatkowe aktywności, np. medytacje, treningi jogi 
lub kursy gotowania.

4  W przypadku indywidualnych wyjazdów do takich krajów, jak Japonia, Indie, Indonezja i Filipiny, firma jest 
w stanie zapewnić polskojęzycznego przewodnika.
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Dokonując analizy powyższych przykładów, można stwierdzić, że Kiribati Club oraz Ex 
Oriente Lux zajmują się organizacją wypraw turystycznych, które są przykładem wypraw 
indywidualnych i zaprojektowanych na życzenie klientów. Tworzenie unikatowych i dopasowa-
nych do potrzeb klientów pakietów turystycznych pozwala w większym stopniu rozpoznać ich 
potrzeby oraz zaproponować produkt wyróżniający się na tle ofert konkurencji. Analizowane 
biura oferują dwa typy personalizowanych usług: indywidualne oferty szyte na miarę (które 
mogą przybierać różne formy: od doradztwa do opieki prywatnego pilota podczas wyprawy) oraz 
spersonalizowane wyjazdy grupowe. Co istotne, omawiane biura podróży opierają komunikację 
marketingową na kanale internetowym. Zarówno Ex Oriente Lux, jak i Kiribati Club nie mają 
salonów sprzedaży, a ich reklamy – najczęściej w formie artykułów sponsorowanych – pojawiają 
na portalach specjalistycznych i w prasie branżowej. Należy również podkreślić, że biura prowa-
dzą sprzedaż usług online oraz aktywną komunikację za pomocą mediów społecznościowych: 
Facebooka i YouTube. 

Podsumowanie
Personalizacja usług nadal stanowi kluczowy obszar rozważań współczesnej turystyki i marke-
tingu. Koncepcja ta jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez konsumentów usług turystycz-
nych. W dzisiejszych czasach coraz częściej konsumenci poszukują ofert spersonalizowanych, 
w tym uwzględniających ich indywidualne oczekiwania. W turystyce masowej pojawiają się 
propozycje dopasowania oferty do potrzeb zgłaszanych przez klientów.

Personalizacja usług turystycznych może przyjmować różne formy. W związku z tym w arty-
kule skupiono uwagę na wybranych przykładach, które mogą zobrazować analizowany problem 
badawczy. Zaprezentowane biura turystyczne nie wyczerpują w całości problematyki podjętej na 
potrzeby przeprowadzonych rozważań. Omówione przykłady dotyczyły personalizowania produk-
tów oferowanych przez biura podróży. Spersonalizowane podróże najczęściej obejmują kierunki 
egzotyczne bądź trudno dostępne. Jednak wciąż są to usługi droższe niż wyjazdy masowe dostępne 
w ofercie innych touroperatorów. Osoby zainteresowane turystyczną usługą spersonalizowaną 
mogą jednak wybierać pomiędzy usługą indywidualną a usługą grupową organizowaną dla klien-
tów o wspólnych potrzebach i zainteresowaniach. Ciekawym obszarem dalszych badań może być 
analiza determinant oraz decyzji zakupowych konsumentów zainteresowanych usługami tego typu. 
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słowa kluczowe rynek turystyczny, motywy uprawiania turystyki, popyt turystyczny, podaż tury-
styczna, turystyka kontrowersyjna

streszczenie Rynek turystyczny jest rozległy i wewnętrznie skomplikowany, a procesy na nim po-
zostają w ciągłym rozwoju. Współczesne trendy rozwojowe turystyki, występujące 
zarówno po stronie popytowej (motywy wyjazdów), jak i podażowej (oferty tury-
styczne), wpływają na strukturę rynku turystycznego, prowadząc do nietypowych 
zachowań turystycznych, tym samym przyczyniając się do zaistnienia tzw. turystyki 
kontrowersyjnej. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja kontrowersyj-
nych obszarów rynku turystycznego na podstawie elementów jego struktury przed-
miotowej. W pracy przedstawiono zagadnienia struktury rynku turystycznego, do-
konano próby interpretacji oraz zakresu jego kontrowersyjnych obszarów. Następnie 
przeprowadzono analizę miejsca turystyki kontrowersyjnej w aspekcie poszczegól-
nych elementów rynku turystycznego, tj. w odniesieniu do popytu turystycznego, po-
daży turystycznej i polityki społeczno-gospodarczej w zakresie turystyki. Wskazano 
także na przenikanie się motywów uprawiania turystyki kontrowersyjnej z innymi 
formami i rodzajami turystyki.

Wprowadzenie
Współczesny rynek jest w ciągłym procesie rozwoju ilościowego i jakościowego. Na rynkach 
branżowych stale pojawiają się nowe oferty, na które składają się asortyment produktowy wraz 
cenami, parametrami jakościowymi produktów oraz warunkami sprzedaży. Oferta rynkowa 
rozwija się nie tylko w okresach korzystnej koniunktury, lecz także podczas zjawisk kryzyso-
wych w gospodarce globalnej, które wspierają rozwój ofert rynkowych, gdyż wzrastają procesy 
konkurencji pomiędzy podmiotami rynku. Podobnie jak po stronie podażowej rynku, także po 
stronie popytowej obserwowany jest ciągły rozwój. Dotyczy on poszukiwania przez konsumen-
tów nowych rozwiązań produktowych oferowanych po korzystnej cenie i mających możliwie 
wysokie parametry jakościowe. Współczesne trendy rozwojowe turystyki, występujące zarówno 
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po stronie popytowej (motywy wyjazdów), jak i podażowej (oferty turystyczne), wpływają na 
strukturę rynku turystycznego, prowadząc do nietypowych dotąd zachowań turystycznych, 
tym samym przyczyniając się do zaistnienia tzw. turystyki kontrowersyjnej. Celem niniejszego 
opracowania jest identyfikacja kontrowersyjnych obszarów rynku turystycznego na podstawie 
elementów jego struktury przedmiotowej. Artykuł ma charakter teoretyczno-koncepcyjny. 
Wykorzystano metody krytycznej analizy literatury oraz operacji logicznych.

rynek turystyczny
Rynek turystyczny to suma procesów, w których nabywcy (głównie turyści) i oferenci 
reprezentujący poszczególne subrynki turystyczne określają przedmioty wymiany oferty tury-
stycznej (produkt turystyczny) oraz cenę wraz z warunkami kupna-sprzedaży, doprowadzając do 
transakcji, przy czym oferta rynku turystycznego wiąże się z zaspokajaniem potrzeb osób podczas 
podróży i pobytu poza codziennym otoczeniem, będąc pochodną motywów uprawiania turystyki.

W skład strony podażowej rynku wchodzą nie tylko tradycyjnie rozumiani usługodawcy 
turystyczni (przedsiębiorcy działający na zasadach komercyjnych), lecz także instytucje two-
rzące warunki do kreowania i udostępniania oferty turystycznej – przede wszystkim jednostki 
administracji samorządowej oraz organizacje turystyczne (opierające działalność na zasadach 
non profit). Przedmiotem działalności tzw. niekomercyjnych podmiotów strony podażowej 
rynku turystycznego są dobra i usługi, jak również kształtowanie warunków rozwoju oferty 
turystycznej w obszarze turystycznym. Przedmiotem oferty na rynku turystycznym są zatem 
nie tylko wąsko rozumiane produkty będące dobrami i usługami oferowanymi przez przed-
siębiorstwa turystyczne, lecz także świadczenia (np. udostępnianie walorów turystycznych 
czy atrakcje turystyczne) oraz ogólne warunki do korzystania z funkcji turystycznej obszaru 
(o charakterze infrastrukturalnym lub informacyjnym) udostępniane przez jednostki samorzą-
dowe i organizacje turystyczne. Wyraża się to pojęciem obszarowego produktu turystycznego, 
który jest zdeterminowany przestrzennie. Dla potrzeb interpretowania zjawisk zachodzących na 
rynku, w którym przedmiotem wymiany nie są wyłącznie usługi turystyczne, używanie terminu 
„rynek usług turystycznych” nie byłoby adekwatne do jego zakresu. Należy przyjąć zatem, że 
właściwym określeniem dla procesów zachodzących na styku podaż–popyt w turystyce jest po-
jęcie „rynek turystyczny”. Rynek usług turystycznych jest istotną częścią rynku turystycznego. 
Pojęcie „rynek turystyczny” obejmuje natomiast od strony podażowej, obok usług turystycznych 
świadczonych głównie przez przedsiębiorstwa turystyczne, także elementy oferty turystycznej 
jednostek niekomercyjnych (Panasiuk, 2014, s. 36–38).

W ujęciu przedmiotowym rynek turystyczny tworzą: popyt turystyczny, podaż turystyczna 
wraz ceną i warunkami sprzedaży ofert turystycznych (Wrzosek, 2002, s. 13–18). Na ogólny 
rynek turystyczny składają się natomiast następujące subrynki:

a) rynek dóbr turystycznych obejmujący podstawowe dobra turystyczne określane jako 
walory i atrakcje turystyczne, stanowiące o bezpośrednim zainteresowaniu turystów 
obszarem turystycznym, a ponadto towary zakupywane przez turystów; 
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b) rynek usług turystycznych obejmujący niematerialne świadczenia nabywane jako poje-
dyncze lub spakietyzowane usługi; 

c) tzw. rynek środków i warunków do uprawiania turystyki obejmujący zarówno elementy 
materialne, jak i niematerialne, decydujące o ofercie w miejscu docelowym turystyki 
(np. dostęp do infrastruktury lokalnej, informacja turystyczna, wypożyczanie sprzętu 
turystycznego).

Rynek turystyczny jest częścią składową ogólnego rynku, jednocześnie przenika się z funk-
cjonowaniem rynku usług. Świadczenia materialne i niematerialne oferowane turystom są 
pochodną całej struktury gospodarki, wszystkich rynków sektorowych i praktycznie większości 
branżowych. 

kontrowersyjne aspekty turystyki 
Zgodnie z interpretacją słownikową kontrowersja to rozbieżność opinii pociągająca za sobą 
dyskusje i spory aż po konflikt (Bańko, 2007, s. 299). Zachowania turystyczne lub świadczenia 
turystyczne mogą mieć charakter dyskusyjny i problematyczny. Sposób ich oceny ma charakter 
subiektywny, chociaż obserwacje dokonywane w otoczeniu społeczno-gospodarczym mogą 
prowadzić do pewnych uogólnień, które wskażą na rodzaje i formy turystyki i odpowiadające 
im oferty turystyczne jako kontrowersyjne w sposób obiektywny. Pomimo ekonomicznie uzasad-
nionych przesłanek, takich jak wolność gospodarcza, swobodna konkurencja, konsumpcjonizm, 
podejmowanie działalności rynkowej w turystyce o charakterze kontrowersyjnym może być 
sprzeczne z podstawowymi zasadami i normami etycznymi. Należy zatem uznać, że kontrower-
syjne obszary rynku turystycznego to te, które są odmienne od ogólnie przyjętej i akceptowanej 
w teorii oraz praktyce działalności ekonomicznej i społeczno-kulturowej (Sikora, 2015, s. 22–26). 
Tym samym określenie „turystyka kontrowersyjna” należy traktować jako termin umowny, 
wskazujący na kwestie sporne związane z jej nie w pełni jednoznaczną oceną. Są to wszelkie 
podróże o charakterze turystycznym wzbudzające kontrowersje, prowokujące do dyskusji i spo-
rów, wywołujące rozbieżne opinie, najczęściej jednak oceniane negatywnie, podróże tworzące 
konflikty o charakterze prawnym, etyczno-moralnym, kulturowym, estetycznym, zdrowotnym 
(w tym w zakresie bezpieczeństwa), ekonomicznym i ekologicznym (Stasiak, 2015, s. 53–54). 

Za podstawę wyjściową decydującą o możliwości interpretacji zakresu turystki kontrower-
syjnej można uznać kwestie związane z aspektami dysfunkcji turystyki, w tym m.in.:

 – masowość ruchu turystycznego,
 – przepływy turystów z krajów (regionów) bogatszych do biedniejszych, 
 – negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe w obszarach recepcyjnych 

(Wodejko, 1997, s. 56),
 – kolonizacja turystyczna,
 – negatywne wzorce zachowań turystów w stosunku do ludności miejscowej, 
 – emigracja za pracą, w tym praca na czarno,
 – przestępczość,
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 – terroryzm,
 – handel ludźmi, zmuszanie do niewolniczej pracy.

Należy dodatkowo wskazać na okoliczności noszące często znamiona zjawisk kryzysowych, 
które wpływają na funkcjonowanie rynku turystycznego, wywołując okresowe lub trwałe zmia-
ny w jego funkcjonowaniu. Do typowych zjawisk w tym zakresie można zaliczyć: 

 – niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej (w ujęciu mega-, makro-, mezo- 
i mikroekonomicznym),

 – klęski żywiołowe,
 – przedłużające się niekorzystne warunki pogodowe,
 – katastrofy przemysłowe,
 – działania terrorystyczne
 – konflikty militarne, polityczne i społeczne,
 – epidemie i pandemie (Panasiuk, 2013b, s. 26–27).

Koniunktura gospodarcza jest pierwszoplanowym czynnikiem ekonomicznym decydującym 
o stanie funkcjonowania rynku turystycznego. Turystyka traktowana jako dobro wyższego 
rzędu pod wpływem ryzyka obniżenia dochodów zarówno gospodarstw domowych (turystyka 
wypoczynkowa), jak i przedsiębiorców (turystka biznesowa) stanowi o ograniczeniu popytu 
w warunkach recesji. Koniunktura wpływa bezpośrednio na wielkość światowego ruchu tury-
stycznego oraz wpływy ze światowej turystyki zagranicznej. 

Kolejnym zjawiskiem kryzysowym są klęski żywiołowe, które nawiedzają najbardziej popu-
larne destynacje turystyczne oraz mniej znane regiony. Klęski wywołane działaniem sił przyrody 
powodują zniszczenie podstaw funkcjonowania regionalnych i lokalnych rynków turystycznych, 
szczególnie poprzez zniszczenia w infrastrukturze turystycznej, a tym samym prowadzą do 
ograniczenia zdolności do świadczenia usług. Powodują także efekt spadku zainteresowania 
przyjazdem do regionu turystycznego w obawie o uzyskanie oferty spełniającej oczekiwania 
turystów, zwłaszcza w krótkim okresie po wystąpieniu zjawisk.

Szczególnym przypadkiem działania sił przyrody, niosącym za sobą skutki o charakterze 
kryzysowym są niedogodne warunki atmosferyczne przedłużające się w okresie szczytu sezo-
nowego (Orfin, Sidorkiewicz, Wolna-Samulak, 2012). Problem ten dotyczy zwłaszcza obszarów 
charakteryzujących się intensywnym ruchem turystycznym w stosunkowo krótkim sezonie  
(np. polskiego Wybrzeża). Niekorzystna pogoda wpływa na odwoływanie rezerwacji w obiek-
tach noclegowych, skracanie czasu pobytu oraz ogólny spadek zainteresowania przyjazdem 
do destynacji turystów dokonujących decyzji o urlopie na krótko przed nim. Przedłużająca się 
przed dłuższy okres sezonu niekorzystna aura wpływa bezpośrednio na ekonomiczne podstawy 
funkcjonowania regionalnej gospodarki turystycznej.

Podobny zakres oddziaływania zjawisk kryzysowych do klęsk żywiołowych, ale będących 
wynikiem funkcjonowania procesów gospodarczych lub bezpośrednio człowieka obejmują kata-
strofy przemysłowe, w tym zwłaszcza zanieczyszczenia i skażenia obszarów turystycznych. Tego 
typu zjawiska wywołują z reguły dłużej trwający efekt ograniczenia popytu niż w przypadku 
klęsk wywołanych przez naturę.
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Nasilenie światowego terroryzmu, począwszy od 2001 roku, znacząco wpłynęło na funkcjo-
nowanie destynacji turystycznych, w których dochodziło do tego typu sytuacji kryzysowych. 
Same ataki terrorystyczne, a także przekaz medialny z nimi związany wpływają bezpośrednio 
na decyzje dotyczące uprawienia turystyki zarówno w wymiarze ogólnym, jak i skierowanym 
do konkretnego miejsca (Korstanje, Clayton, 2012). Doświadczania ostatnich lat wskazują, że 
trudność przewidzenia tego typu sytuacji oddziałuje na wielkość ruchu turystycznego, głównie 
w krótkim okresie. Po pewnym czasie od zaistnienia takich zjawisk następuje moment oswojenia 
się z ryzkiem, a wielkość ruchu turystycznego jest warunkowana przez tendencje wynikające 
z długookresowej koniunktury. W podobny sposób na funkcjonowanie rynku turystycznego 
wpływają konflikty militarne, polityczne i społeczne. 

Ostatnim z wymienionych zjawisk kryzysowych są epidemie ujawniające się w części regio-
nów turystycznych lub groźby pandemii. Zjawiska zagrożeń chorobotwórczych wynikających 
z uprawiania turystyki ograniczają ruch turystyczny do miejsc występowania tych zagrożeń 
(Bernaś, Pujer, 2015). Potencjalna pandemia mogłoby doprowadzić do niemal zupełnego zamro-
żenia międzynarodowego ruchu turystycznego, a tym samym do głębokiego kryzysu nie tylko 
regionalnych gospodarek turystycznych, lecz także całych gospodarek narodowych, będących 
głównie monokulturami turystycznymi.

Wymienione zjawiska wpływają na wielkość ruchu turystycznego do destynacji tury-
stycznych, przede wszystkim ograniczając jego wielkość. Pewne sytuacje kryzysowe stają 
się w krótszym bądź dłuższym horyzoncie czasowym atrakcjami turystycznymi (np. miejsce 
po zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku) albo miejscami, do których kieruje się 
ruch turystyczny powodowany motywami wyjazdu uznawanymi w mniejszym lub większym 
stopniu za kontrowersyjne, np. elektrownia atomowa w Czarnobylu, miejsce katastrofy samolotu 
w Smoleńsku czy wyspa Utoya.

Biorąc pod uwagę strukturę rynku turystycznego, zagadnienia kontrowersji na rynku tu-
rystycznym należy analizować zgodnie z jego układem przedmiotowym, tj. w odniesieniu do 
popytu turystycznego, podaży turystycznej oraz uzupełniająco do zakresu polityki społeczno-
-gospodarczej, w tym przede wszystkim turystycznej.

kontrowersje w aspekcie popytu turystycznego
Jak już zaznaczono wcześniej, podstawową kwestią wyróżnienia kontrowersji na rynku tury-
stycznym są motywy do uprawiania turystyki. Literatura prezentuje najbardziej typowe formy 
i rodzaje turystyki z punktu widzenia segmentów rynku turystycznego (Dolnicar, 2008; Panasiuk, 
2013a, s. 68–73). W uproszczeniu można uznać, że poza najbardziej typowymi zachowaniami 
turystycznymi, jak turystyka wypoczynkowa, poznawcza czy kwalifikowana, liczne zachowa-
nia turystyczne zbliżają się do motywów wyjazdów związanych z turystyką kontrowersyjną, 
przykłady zaprezentowano w tabeli 1. Zarówno motywy wyjazdów, jak i szczególne zachowania 
turystyczne trudno uporządkować według segmentów rynku, zostały one sklasyfikowane jako 
potencjalnie kontrowersyjne, raczej kontrowersyjne i powszechnie uznawane za kontrowersyjne. 
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Formy najbardziej kontrowersyjnych zachowań turystycznych przyjęto w naukach o turystyce 
nazywać dark tourism (Wight, 2006). Bariera pomiędzy poszczególnymi klasami jest subiek-
tywnie umowna.

Tabela 1. Przykładowe motywy i zachowania turystyczne charakteryzujące aspekt popytowy kontrowersji na 
rynku turystycznym

Potencjalnie kontrowersyjne Raczej kontrowersyjne Typowo kontrowersyjne
dark tourism

turystyka
 – klubowa (rozrywka, kibicowanie, 

imprezy masowe)
 – sportowa (sporty ekstremalne)
 – łowiecka
 – safari
 – tanatoturystyka
 – kwalifikowana (uprawiana 

przez osoby bez odpowiedniego 
przygotowania i sprzętu)

 – do miejsc kultu religijnego  
innych religii

 – medyczna (operacje plastyczne)

 – reprodukcyjna
 – hazardowa
 – związana z naturyzmem
 – do miejsc zagrożonych 

kataklizmami przyrodniczymi 
i przemysłowymi

 – z dziećmi z programem 
niedostosowanym do ich wieku

 – ingerująca w życie społeczeństw 
pierwotnych

 – do obszarów objętych biedą, 
chorobami lub głodem 

 – do krajów tropikalnych  
bez odpowiednich szczepień

 – do destynacji będących 
dyktaturami

 – klubowa (alkohol, narkotyki)
 – seksualna
 – aborcyjna
 – związana z nielegalnym handlem 
 – związana z pracą na czarno
 – związana z działalnością 

przestępczą
 – związana z terroryzmem  

(w tym z terroryzmem 
ekologicznym)

 – związana z udziałem w protestach 
społecznych

 – związana z obserwacją działań 
militarnych 

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione przykłady ilustrują postawy uczestników turystyki, wynikają zarówno 
z istniejących ofert turystycznych (głównie w zakresie motywów: potencjalnie i raczej kon-
trowersyjne), jak i z indywidualnie organizowanymi wyjazdami (głównie, ale nie wyłącznie, 
w zakresie motywów typowo kontrowersyjnych). 

kontrowersje w aspekcie podaży turystycznej
Struktura podażowa rynku turystycznego jest złożona. Podaż turystyczna może być analizowana 
w ujęciu szerokim i wąskim. Szerokie ujęcie podaży turystycznej odpowiada pojęciu produk-
tu turystycznego i jest to jego wolumen oferowany na sprzedaż przy danej cenie i w danym 
okresie (Wodejko, 1997, s. 23). Kluczowym aspektem do wyjaśnienia tak rozumianej podaży 
turystycznej jest kategoria produktu turystycznego. W wąskim znaczeniu podaż turystyczna 
oznacza wolumen poszczególnych dóbr i usług turystycznych (Gołembski, 2002, s. 58), który 
jest zaoferowany do sprzedaży świadczeniobiorcom (turystom). Podaż turystyczną można zatem 
rozpatrywać z punktu widzenia destynacji turystycznej (ujęcie szerokie) lub przedsiębiorstwa 
turystycznego (ujęcie wąskie) (Kurek, 2007, s. 360).

Podaż turystyczna występuje w obszarach turystycznych o szczególnych walorach turystycz-
nych. To popyt turystyczny przemieszcza się do miejsca występowania podaży turystycznej. 
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W tym tkwi różnica między podażą turystyczną z podażą praktycznie wszystkich innych form 
działalności gospodarczej. Aby konsumpcja została zrealizowana, świadczeniobiorca (turysta) 
musi przybyć do obszaru turystycznego. 

W strukturze rynku turystycznego zagadnienia turystyki kontrowersyjnej są pochodną strony 
podażowej tego rynku. W pierwszym rzędzie należy się odnieść do ofert turystycznych, które 
tworzą przedsiębiorcy turystyczni w celu oddziaływania na motywy i zachowania turystyczne 
sklasyfikowane w tabeli 1, a dotyczące zwłaszcza motywów potencjalnie i raczej kontrower-
syjnych, aczkolwiek z możliwością oddziaływania także na motywy typowo kontrowersyjne  
(np. w odniesieniu do turystyki seksualnej i aborcyjnej). 

Odnosząc się do wąsko rozumianego produktu turystycznego, można wskazać na 
kontrowersyjne:

a) cząstkowe usługi turystyczne – np. o niskim poziomie jakości, nie w pełni zaspokajającej 
potrzeby konsumentów;

b) pakiety turystyczne – niekompletne, np. bez obowiązkowego ubezpieczenia lub sprze-
dawane po stosunkowo niskiej cenie, ale bez możliwości powrotu turysty do miejsca 
emisji, oferowane w niewłaściwym terminie (poza sezonem), a także pakiety nadmiernie 
rozbudowane, dla przeciętnego turysty trudne w odbiorze;

c) ceny – wyraźnie zawyżone w stosunku do własnej oferty lub znacznie zaniżone w sto-
sunku do oferty konkurentów;

d) parametry jakościowe – niedostosowane do potrzeb obsługiwanych segmentów rynku.
Odnosząc się do produktu turystycznego rozumianego w ujęciu obszarowym, można nato-

miast wskazać na kontrowersyjne:
a) walory turystyczne zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe, które powinny być chronione 

i udostępniane turystom w ograniczony sposób lub wywołujące kontrowersje o charakte-
rze estetycznym lub etycznym;

b) atrakcje turystyczne (np. imprezy masowe, parki rozrywki); 
c) elementy infrastruktury turystycznej nie w pełni rozwiniętej i zdywersyfikowanej w za-

kresie ilościowym i jakościowym w stosunku do ruchu turystycznego i potrzeb turystów;
d) usługi turystyczne różnych usługodawców nie w pełni dopasowane pod względem 

ilościowym i jakościowym, np. usługi noclegowe w wysoko skategoryzowanej bazie noc-
legowej, z jednoczesnym brakiem w obszarze turystycznym innych usług świadczonych 
na ponadstandardowym poziomie jakościowym (np. gastronomicznych, kulturalnych, 
rozrywkowych, sportowych);

e) kontrowersyjne pamiątki turystyczne, np. niezwiązane z miejscem ich sprzedaży 
(Słodowa-Hełpa, Hełpa-Liszkowska, 2015, s. 41);

f) kompleksowe oferty w destynacjach turystycznych, nietypowe dla miejsc, w których zna-
leźli się turyści i niekomponujące się w ogólną ofertę turystyczna miejsca, np. tworzenie 
oferty turystyki rodzinnej w obszarze, który tradycyjnie obsługuje inne segmenty rynku, 
np. seniorów lub młodzieży przyjeżdżającej w celach rozrywkowych;
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g) działania marketingowe sankcjonujące nietypowe oferty w obszarach o ściśle wykreowa-
nym wizerunku turystycznym; 

h) podejście do wizerunku turystycznego, także przy wykorzystaniu symboli, haseł promo-
cyjnych nie w pełni lub myląco promujących miejsce docelowe.

Kontrowersje po stronie podażowej dotyczące obszarowego produktu turystycznego są z re-
guły efektem braku odpowiedniej współpracy pomiędzy podmiotami strony podażowej rynku 
turystycznego, tj. jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami turystycznymi oraz 
organizacjami turystycznymi na danym obszarze.

kontrowersje w aspekcie polityki społeczno-gospodarczej, w tym turystycznej
Podstawą struktury polityki turystycznej jest przyjęty w gospodarce model (metoda) polityki. 
Realizacja polityki odbywa się za pośrednictwem odpowiednich instrumentów podporządko-
wanych stosowanemu modelowi polityki, które są środkami realizacji celów i zadań. Punktem 
wyjścia do sformułowania prawidłowości związanych z układem modelowym polityki tury-
stycznej jest zinterpretowanie sposobów kształtowania relacji pomiędzy państwem a rynkiem 
turystycznym. W literaturze uznaje się, że państwo może przyjąć trzy stanowiska: negatywne, 
neutralne i pozytywne (Wodejko, 1997, s. 168–169). Stanowisko negatywne występuje w pań-
stwach, które nie były bądź nie są przygotowane do przyjęcia przyjazdowego ruchu turystycz-
nego, tym samym starają się ograniczać kontakty własnego społeczeństwa z cudzoziemcami 
lub ograniczać wyjazdy własnych obywateli. Taki stosunek do rynku turystycznego przejawiają 
przede wszystkim państwa o ustroju totalitarnym lub pozostające w konfliktach wewnętrznych 
i zewnętrznych. Stanowisko neutralne państwa polega na nieingerowaniu w rynek turystyczny, 
dopóki nie jest on sprzeczny z ogólnymi interesami kraju i nie wywiera negatywnego wpływu 
na życie społeczno-gospodarcze. Relacja braku zainteresowania rynkiem turystycznym stanowi 
także swoistą decyzję polityczną państwa, co nie oznacza, że rynek turystyczny zupełnie się nie 
rozwija. Stanowisko pozytywne oznacza jasno sprecyzowane cele i instrumenty polityki tury-
stycznej, co przekłada się na świadome działania państwa i bieżącą kontrolę wpływu efektów 
wynikających z funkcjonowania rynku turystycznego na życie społeczno-gospodarcze. Relację 
tę można ująć dwojako:

 – pozytywna statyczna – będąca przeciwieństwem negatywnej i przejawiająca się otwartą 
polityką państwa wobec ruchu turystycznego przyjazdowego i wyjazdowego, dotyczy to 
zwłaszcza elementów polityki społecznej oraz braku lub nieznacznego zakresu ograni-
czeń wizowych i paszportowych;

 – pozytywna dynamiczna – będąca rozszerzeniem statycznej, zwłaszcza o instrumenty 
ekonomiczno-prawne i informacyjne, popierająca rozwój rynku turystycznego, tj. pro-
wadzenie publicznych inwestycji turystycznych, ułatwienia podatkowe dla inwestorów, 
promocja turystyki (Panasiuk, 2011, s. 303–304). 
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Z punktu widzenia podjętej problematyki turystyki kontrowersyjnej najistotniejsze kwestie 
związane z polityką społeczno-ekonomiczną dotyczą:

 – systemów społeczno-gospodarczych w krajach emisyjnych utrudniających wyjazdy tury-
styczne własnych mieszkańców za granicę, a także uprawiania turystyki na terenie kraju;

 – systemów społeczno-gospodarczych w krajach recepcyjnych utrudniających przyjazdy 
turystów z zagranicy;

 – zakresu oddziaływania na rozwój turystyki przez organy publiczne, w tym na infrastruk-
turę turystyczną, promocję turystyczną;

 – finansowania rozwoju turystyki ze środków publicznych;
 – otwarcia na kapitał zagraniczny;
 – przygotowania pracowników do potrzeb rynku turystycznego.

Najistotniejszymi aspektami polityki społecznej, w tym turystycznej, wzbudzającymi kon-
trowersje są:

 – polityka paszportowa, tj. element polityki wewnętrznej skierowany do własnych miesz-
kańców – ograniczająca bądź ułatwiająca wyjazdy turystyczne z granicę;

 – polityka wizowa, tj. polityka zewnętrzna skierowana do obywateli innych krajów, chcą-
cych przyjechać z różnych powodów, także sklasyfikowanych jako kontrowersyjne. 

Z polityką paszportową, a zwłaszcza z wizową, wiążą się instrumenty procedur uzyskania 
tych dokumentów, czasu oczekiwania, czasu i zasięgu obowiązywaniu, kosztów, które ubie-
gający się musi ponieść. Utrudnienia w politykach paszportowej i wizowej stanowią istotną 
kontrowersję społeczną na współczesnym rynku. W krajach demokratycznych obowiązujące 
procedury z reguły nie są nastawione antyturystycznie, ale oddziałują na inne obszary życia 
społeczno-gospodarczego, np. rynek pracy.

Przenikanie się kontrowersyjnych zachowań turystycznych z innymi formami i rodzajami turystyki
Współczesne podróżowanie, tj. także współczesna turystyka, nie ogranicza się do pojedynczych 
motywów wyjazdów. Z punktu widzenia popytu należy mieć na uwadze fakt przenikania się wie-
lu motywów wyjazdów turystycznych w trakcie jednej podróży turystycznej, stąd w typowych 
zachowaniach turystycznych uczestników poszczególnych segmentów rynku turystycznego 
można obserwować także zachowania uzupełniające, które stanowią obszar turystyki kon-
trowersyjnej. Typowy turysta, którego głównym motywem wyjazdu jest np. wypoczynek lub 
poznanie, często rozszerza zakres aktywności, wchodząc w kontrowersyjne obszary zachowań 
turystycznych. Zachowania takie mogą mieć charakter przemyślany i zaplanowany lub zupełnie 
przypadkowy. Często uczestnik ruchu turystycznego może nawet nie zastanawiać się, że jego 
zachowania turystyczne mogą być kontrowersyjne. Wynika to głównie z bardzo subiektywnej 
oceny zachowań. Dla części uczestników zachowania turystyczne wymienione w tabeli 1 jako 
potencjalne i raczej kontrowersyjne nie będą stanowiły podstawy do refleksji. 

Podobnie sytuacja taka może dotyczyć np. turystyki seksualnej lub aborcyjnej, gdyż stanowi 
cel sam w sobie dla uczestnika ruchu turystycznego, który w jego systemie wartości może, ale 
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nie musi być uznawany za kontrowersyjny. Przy okazji takich motywów wyjazdu realizowane 
są także inne, typowe dla miejsca, w którym znalazł się turysta, np. związane z uprawianiem 
turystyki kulturowej.

Podsumowanie
Dokonując syntetycznej oceny podjętych rozważań, należy podkreślić względność przepro-
wadzonych klasyfikacji i ocen. Od strony popytu motywy uprawiania turystyki podlegają 
wyłącznie subiektywnej ocenie. Podobnie jak zakres oferty turystycznej jest indywidualnie 
oceniany przez potencjalnych jej uczestników. Podkreślenia wymaga istotny związek aspektów 
turystyki kontrowersyjnej ze współcześnie występującymi dysfunkcjami turystyki w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym. Wydaje się, że istotnym, a dotąd tylko wspomnianym problemem 
jest kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa uprawiania turystyki. Wskazane przykłady 
turystyki kontrowersyjnej od strony popytowej rynku wiążą się z ograniczeniami wynikającymi 
z zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestników przez dostawców cząstkowych usług tury-
stycznych, organizatorów turystyki oraz w destynacjach turystycznych. Wiele z przywołanych 
przykładów turystyki kontrowersyjnej naraża turystów na konsekwencje w trakcie jej uprawiania 
lub w dłuższym horyzoncie czasu. Są to kwestie związane z ograniczeniem bezpieczeństwa, 
natury społecznej, kulturowej, finansowej, zdrowotnej, a nawet życia.
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streszczenie Celem badania jest ocena preferencji chińskich turystów w Europie w kwestii wybo-
ru odwiedzanych przez nich atrakcji turystycznych. W artykule wykorzystano orygi-
nalną procedurę badawczą: zliczono opinie o atrakcjach turystycznych w wybranych 
krajach europejskich zamieszczone w serwisie TripAdvisor ogółem i w języku chiń-
skim. Pozwoliło to określić, które obiekty w badanych krajach są najliczniej odwie-
dzane i oceniane przez chińskich turystów, a także które kraje oraz jakie rodzaje 
atrakcji cieszą się największą popularnością wśród gości z Chin. Uzyskane wyniki 
wskazują, że chińscy turyści trafiają przede wszystkim do najbardziej popularnych 
atrakcji turystycznych położonych w największych miastach Europy, a opinie online 
mogą stanowić wartościowe źródło informacji na temat preferencji turystycznych 
wybranych grup.

Wprowadzenie
Od 2012 roku Chińczycy wydają na podróże zagraniczne więcej niż mieszkańcy jakiegokolwiek 
innego kraju (UNWTO, 2013). Większość tych podróży to wyjazdy do innych krajów Azji, ale 
szybko wzrasta też liczba turystów z Chin w Europie. Obecna chińska polityka zacieśnienia 
związków gospodarczych z Europą – One Belt and One Road („jeden pas i jedna droga”) pozwala 
oczekiwać dalszego wzrostu ruchu turystycznego. Wzrost znaczenia chińskiej turystyki przy-
jazdowej spotyka się z zainteresowaniem europejskich badaczy turystyki. Choć istnieje wiele 
danych statystycznych o liczbie i głównych kierunkach wizyt Chińczyków (np. Croce, 2016) 
oraz badań jakościowych profilujących chińskich turystów (np. Chinavia, 2013; POT, 2017), 
brakuje przekrojowych badań ilościowych wskazujących miejsca i obiekty odwiedzane przez 
chińskich turystów. Celem tego artykułu jest wskazanie, które europejskie atrakcje są najczęściej 
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odwiedzane przez chińskich turystów i czy ci turyści wyróżniają się pod względem struktury 
odwiedzanych miejsc od przedstawicieli innych narodowości podróżujących po Europie.

Aby zidentyfikować obiekty odwiedzane przez chińskich turystów, wykorzystano Internet 
i jego znaczenie dla współczesnej turystyki. Serwisy internetowe należą obecnie do najważ-
niejszych źródeł informacji dla turystów planujących podróże (Buhalis, 2003). Współcześnie 
szczególnie dynamicznie rozwijają się serwisy działające w ramach modelu Web 2.0, a więc te,  
w których autorami informacji są sami użytkownicy (user generated content, UGC): fora 
internetowe, blogi, sieci społecznościowe, serwisy udostępniania zdjęć i filmów, strony typu 
wiki, serwisy zakupowe i usługi peer-to-peer (O’Reilly, 2005). Są to witryny, gdzie podróżujący 
dzielą się przeżyciami i opiniami na temat odwiedzonych miejsc i usług, z których korzystali, 
a turyści wykorzystują te informacje przy planowaniu własnych podróży. Badanie treści udostęp-
nionych na takich portalach pozwala badaczom turystyki śledzić zachowania i opinie turystów  
(np. Adamiak, Dubownik, 2017; Stokłosa, Marchiori, Piotrowski, Cantoni, 2013). W niniejszym 
badaniu wykorzystano informacje z największego turystycznego portalu społecznościowego 
TripAdvisor.

znaczenie chińskiej turystyki wyjazdowej
Od lat 50. XX wieku liczba uczestników międzynarodowego ruchu turystycznego na świecie 
wzrosła prawie pięćdziesięciokrotnie. W 2016 roku w wyjazdach zagranicznych uczestniczy-
ło 1235 mln osób, prognozy na kolejne lata mówią zaś o liczbie 1,8 mld osób w 2030 roku. 
Spośród pięciu regionów świata, które dla celów statystycznych wyróżnia Światowa Organizacja 
Turystyki (UNWTO), do krajów Europy wciąż kieruje się połowa podróży międzynarodowych 
(616 mln), najszybciej jednak ta liczba rośnie w Azji i rejonie Pacyfiku (obecnie 308 mln),  
a w ostatnich latach głównym motorem napędzającym azjatycką turystykę jest eksplozja mię-
dzynarodowej mobilności turystycznej Chińczyków (UNWTO, 2016).

Izolacja polityczna i ekonomiczna Chińskiej Republiki Ludowej przez większość drugiej poło-
wy XX wieku sprawiła, że dopiero w 1990 roku mieszkańcom tego kraju zezwolono na zagraniczne 
wyjazdy turystyczne, początkowo do Singapuru, Malezji i Tajlandii. W 1997 roku władze zezwoliły 
obywatelom Chin na podróże zagraniczne w grupach zorganizowanych do krajów o statusie ADS 
(Approved Destination Status), co dało początek rozwojowi chińskiej turystyki zagranicznej (Li, 
Harrill, Uysal, Burnett, Zhan, 2010). Wszelkie ograniczenia zostały zniesione dopiero w 2009 roku. 
Wciąż jednak turyści wyjeżdżający z Chin stanowią mniej niż 10% całkowitej populacji kraju, co 
wskazuje na ogromny potencjał rozwoju chińskiego rynku podróży wyjazdowych.

W 2016 roku Chińczycy odbyli 135 mln podróży zagranicznych i wydali podczas nich 
261 mld USD, co stanowiło ponad 20% globalnych wydatków na turystykę międzynarodową 
(UNWTO, 2017b). Najpopularniejszymi celami podróży pozostawały kraje azjatyckie: Tajlandia, 
Korea Południowa, Japonia, Singapur, Malezja i Indonezja (Travel China Guide, 2016), jednak 
coraz więcej Chińczyków dociera do Stanów Zjednoczonych i Europy. W 2016 roku co dziesiąty 
zagraniczny turysta z Chin odwiedził kontynent europejski. Wciąż najczęściej odwiedzane są 
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kraje Europy Zachodniej, jednak obserwuje się rosnącą popularność regionu Europy Północnej 
oraz Środkowo-Wschodniej (Serbii, Czarnogóry, Islandii, Polski, Norwegii). Wprawdzie nadal 
jest ona mniejsza niż państw Europy Zachodniej, lecz wzrost liczby chińskich turystów w relacji 
rok do roku jest znaczący (Croce, 2016; European Travel Commission, 2017).

W Polsce w 2016 roku odnotowano 17,5 mln przyjazdów zagranicznych. Turyści z Chin 
w liczbie 97,7 tys. stanowili zaledwie 0,6% wszystkich cudzoziemców i znaleźli się na 23. po-
zycji, czyli ostatniej wśród sklasyfikowanych krajów (GUS, 2017). Poza mieszkańcami Stanów 
Zjednoczonych stanowili jedyną na tej liście nację spoza kontynentu europejskiego. Chińscy 
turyści w 2016 roku wydali w Polsce blisko 0,8 mld zł, co dało im ósmą lokatę wśród wszystkich 
krajów. Była o kwota zbliżona do wydatków turystów z Holandii, Litwy, Austrii czy Norwegii. 
W przeliczeniu na jednego turystę odwiedzający Polskę Chińczycy zostawiali średnio 7,9 tys. zł, 
czyli zdecydowanie więcej od kolejnych w zestawieniu Amerykanów (5,6 tys. zł), Finów (2,9 tys. zł)  
i Irlandczyków (2,1 tys. zł). Na tle innych europejskich krajów Polska wciąż nie jest popularna 
wśród chińskich turystów, wizyta w naszym kraju jest najczęściej jednym z punktów imprezy 
turystycznej oferującej poznanie kilku krajów tej części Europy. Wśród najczęściej wybieranych 
miejsc w Polsce znajdują się największe miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław oraz takie 
atrakcje turystyczne, jak kopalnia soli w Wieliczce czy Auschwitz-Birkenau (POT, 2017).

metoda badania 
Serwis TripAdvisor.com to amerykańska strona internetowa określana jako agregator opinii 
na temat obiektów noclegowych, restauracji, linii lotniczych i atrakcji turystycznych. Obecnie 
ma 50 krajowych wersji, w tym chińską, i zawiera 500 mln recenzji siedmiu milionów obiek-
tów. Ponadto znajduje się na niej porównywarka cen obiektów noclegowych i linii lotniczych. 
Atrakcjami (Things to do) w serwisie nazywane są zarówno obiekty (np. zabytki, muzea), obszary 
(np. parki narodowe, stare miasta), jak i wydarzenia, rejsy czy wycieczki. Takie rozumienie 
atrakcji przypomina jej definicję według MacCannella (2002) jako wszystkiego, co stanowi 
obiekt zainteresowania turystów.

Atrakcje, które podlegają ocenie, są umieszczane w serwisie przez zarządców obiektów 
czy firm lub samych turystów. Dla ułatwienia poszukiwania są grupowane w typy, jednak ta 
klasyfikacja nie jest rozłączna, np. pałac w Wersalu znajduje się jednocześnie w kategoriach 
obiektów architektury, pałaców i ogrodów. Każdy obiekt jest oceniany przez użytkujących portal 
turystów w skali liczbowej od 1 do 5, a także w formie pisemnej recenzji, do której można 
dołączyć własne fotografie. W serwisie można publikować opinie w wielu językach. Opinie 
turystów o obiektach w serwisie Tripadvisor coraz częściej są wykorzystywane w badaniach 
postrzegania atrakcji (Adamiak, Dubownik, 2017; Marine-Roig, 2017). W niniejszym artykule 
wykorzystano oryginalną procedurę ilościowej analizy opinii o atrakcjach turystycznych w celu 
rozpoznania zróżnicowania udziału chińskich turystów w opiniach o poszczególnych atrakcjach.

Wzięto pod uwagę 32 państwa europejskie należące do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W każdym kraju wyszukano atrakcje z arbitralnie stworzonej 
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listy dziesięciu rozłącznych typów obiektów: kościołów i klasztorów; muzeów sztuki; innych 
muzeów; zamków i pałaców; zabytków architektury (niemieszczących się w poprzednich kate-
goriach); zabytkowych miast (wliczając zespoły staromiejskie, dzielnice, place, ulice, miejskie 
rzeki i kanały oraz mury miejskie); ogrodów zoologicznych, botanicznych i parków miejskich; 
obiektów przyrodniczych; parków rozrywki i parków wodnych; obiektów związanych z zaku-
pami. W każdej z dziesięciu badanych kategorii wybrano najczęściej oceniany obiekt w danym 
kraju, jeśli miał więcej niż tysiąc ocen, i kolejne obiekty, pod warunkiem, że miały więcej niż  
5000 recenzji. W odniesieniu do każdego obiektu zliczono oceny ogółem oraz te napisane w ję-
zyku chińskim (tradycyjnym lub uproszczonym, wyłączając te przetłumaczone przez redakcję 
serwisu z innych języków na chiński dla zwiększenia zasięgu portalu w Chinach). Określono 
dzięki temu udział chińskich ocen w ogólnej liczbie recenzji każdego z obiektów. Badania 
przeprowadzono w listopadzie 2017 roku. 

Wyniki badań
W analizie wzięto pod uwagę 465 spełniających kryteria atrakcji, których dotyczyło łącznie 
blisko 5,5 mln recenzji, w tym ponad 15,5 tys., czyli 0,29%, recenzji napisanych po chińsku. 
Najliczniej były reprezentowane muzea tematyczne, kościoły i klasztory oraz zabytkowe miasta; 
najmniej było miejsc związanych z zakupami (tab. 1). Liczba chińskich ocen była w przypadku 
większości typów obiektów proporcjonalna do liczb ocen ogółem. Odsetek chińskich ocen różnił 
się jednak nieco pomiędzy poszczególnymi kategoriami obiektów. Najwyższe odsetki cechowały 
zabytki architektury i muzea sztuki (po 0,36%); stosunkowo duży był udział chińskich ocen 
dla kościołów i klasztorów, zamków i pałaców oraz obiektów związanych z zakupami. Obiekty 
przyrodnicze i zabytkowe miasta znalazły się w środku zestawienia, a pozostałe kategorie 
osiągnęły najniższe wartości wskaźnika.

Tabela 1. Analizowane atrakcje turystyczne według kategorii

Kategoria atrakcji Liczba analizowanych 
atrakcji Liczba recenzji Liczba recenzji 

po chińsku
Udział recenzji  
po chińsku (%)

Inne muzea 67 641 609 1 111 0,17
Kościoły i klasztory 62 810 039 2 754 0,34
Zabytkowe miasta 57 706 187 1 938 0,27
Zamki i pałace 51 568 390 1 906 0,34
Ogrody zoologiczne, botaniczne 
i parki miejskie 47 479 546 870 0,18

Zabytki architektury 46 905 759 3 257 0,36
Muzea sztuki 35 605 489 2 179 0,36
Natura 35 184 794 510 0,28
Parki rozrywki i parki wodne 34 339 636 356 0,10
Zakupy 31 220 249 713 0,32
Razem 465 5 461 698 15 594 0,29

Źródło: opracowanie własne.
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Przeglądając liczbę atrakcji i ocen według krajów, można zauważyć wyraźną dominację 
czterech państw o największym w Europie przyjazdowym ruchu turystycznym (UNWTO, 
2017a): Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Francji. Koncentrują one większość (63%) re-
cenzji analizowanych obiektów turystycznych i taki sam udział recenzji w języku chińskim. 
Najliczniej oceniane przez chińskich turystów są obiekty we Francji, następnie we Włoszech 
i dalej w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (tab. 2). Dwa pierwsze kraje cechują się więc lekką nad-
reprezentacją chińskich ocen, a dwa kolejne – stosunkowo niższym ich udziałem. Wśród innych 
europejskich krajów względnie wysoki udział chińskich recenzji mają kraje Europy Środkowo- 
-Zachodniej: Szwajcaria, Austria, Niemcy i Czechy. Najwyższy udział chińskich recenzji mają 
jednak obiekty w Finlandii (1,03%), co może wynikać z przesiadkowej funkcji portu lotniczego 
w Helsinkach stanowiącego bazę zorientowanych na połączenia Europy z Chinami linii Finnar. 
Niskimi udziałami chińskich recenzji cechują się obiekty w większości krajów zlokalizowanych 
peryferyjnie w Europie: w Portugalii, Irlandii, na Malcie i Cyprze (0,05% – najniższy udział 
w Europie), wyjątkiem jest tu Islandia z dość wysokim wskaźnikiem 0,43%. Polskie obiekty cha-
rakteryzuje niska wartość wskaźnika na poziomie 0,10% i jedna z najniższych bezwzględnych 
liczb chińskich ocen. Nasz kraj niekorzystnie kontrastuje z przeciętnie wysokim wskaźnikiem 
w sąsiednich Czechach i w Słowacji.

Tabela 2. Analizowane atrakcje turystyczne według krajów

Kraj Liczba analizowanych 
atrakcji Liczba recenzji Liczba recenzji  

po chińsku
Udział recenzji  
po chińsku (%)

1 2 3 4 5
Wielka Brytania 64 872 184 2 197 0,25
Hiszpania 58 978 714 2 348 0,24
Włochy 49 868 429 2 644 0,30
Francja 44 740 185 2 711 0,37
Niemcy 32 304 631 1 137 0,37
Portugalia 19 210 350 289 0,14
Grecja 19 153 163 378 0,25
Austria 15 139 825 585 0,42
Holandia 13 205 477 532 0,26
Belgia 12 88 517 205 0,23
Irlandia 11 85 952 50 0,06
Polska 11 85 840 84 0,10
Szwecja 11 77 282 247 0,32
Czechy 10 182 292 676 0,37
Dania 10 66 595 165 0,25
Chorwacja 9 61 927 151 0,24
Norwegia 9 40 607 143 0,35
Szwajcaria 9 27 935 241 0,86
Węgry 8 80 165 160 0,20
Malta 6 26 870 19 0,07
Finlandia 6 20 609 212 1,03
Łotwa 6 12 827 32 0,25
Cypr 5 16 720 8 0,05
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1 2 3 4 5
Rumunia 5 15 102 19 0,13
Litwa 5 13 155 36 0,27
Islandia 4 33 162 141 0,43
Estonia 4 17 302 55 0,32
Słowenia 4 17 198 63 0,37
Bułgaria 3 7 037 16 0,23
Słowacja 2 8 483 34 0,40
Luksemburg 2 3 163 16 0,51
Liechtenstein – – – –
Razem 465 5 461 698 15 594 0,29

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 zaprezentowano szczegółowe dane o ogólnej liczbie recenzji i liczbie tych wy-
stawionych po chińsku dla wybranych atrakcji turystycznych. Dla każdej kategorii wybrano 
atrakcje: najczęściej oceniane, o dużej dysproporcji między pozycją wśród ocen ogółem i wśród 
ocen chińskich oraz najliczniej oceniane polskie obiekty. Trzema najliczniej ocenianymi atrak-
cjami (ponad 100 tys. ocen) w Europie są kościół Sagrada Família, wieża Eiffla i Koloseum. Dla 
chińskich turystów hierarchia jest zbliżona: wieża Eiffla wyprzedza Sagradę Famílię i muzeum 
w Luwrze. Wśród kościołów Chińczycy częściej niż ogół turystów oceniają katedrę w Kolonii 
i kościół Temppeliaukio w Helsinkach. Hierarchia muzeów sztuki dla ogółu turystów i turystów 
z Chin jest bardzo podobna, ci drudzy jednak częściej odwiedzają te położone w stolicach, 
a rzadziej – te w innych miastach. Wśród muzeów tematycznych zaznacza się upodobanie 
Chińczyków do niemieckich muzeów motoryzacji. 

Tabela 3. Wybrane atrakcje turystyczne w różnych kategoriach

Kategoria Obiekt

Liczba 
recenzji 
po chińsku 
(pozycja 
w kategorii)

Liczba recenzji 
ogółem (pozycja 
w kategorii)

Odsetek 
recenzji  
po chińsku

1 2 3 4 5

Kościoły 
i klasztory

Sagrada Família, Barcelona 477 (1) 124 337 (1) 0,38
katedra Notre-Dame, Paryż 267 (2) 57 816 (3) 0,46
katedra w Kolonii 145 (6) 16 544 (15) 0,88
Bazylika św. Piotra, Rzym 106 (8) 30 534 (5) 0,35
kościół Temppeliaukio, Helsinki 82 (10) 6 612 (37) 1,24
Bazylika Mariacka, Kraków 5 (45) 4 883 (46) 0,10

Muzea sztuki

Luwr, Paryż 432 (1) 80 058 (1) 0,54
Muzeum Brytyjskie, Londyn 368 (2) 56 911 (2) 0,65
Muzeum van Gogha, Amsterdam 150 (4) 47 445 (4) 0,32
Muzeum Historii Sztuki, Wiedeń 45 (13) 7 407 (20) 0,61
Muzeum Cappella Sansevero, Neapol 5 (25) 13 987 (11) 0,04
Muzeum w Zamku Królewskim, Warszawa 4 (31) 2 024 (30) 0,20
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1 2 3 4 5

Inne muzea

Muzeum Wiktorii i Alberta, Londyn 74 (1) 24 731 (5) 0,30
Muzeum Vasa, Sztokholm 71 (2) 24 998 (4) 0,28
Dom Anny Frank, Amsterdam 67 (3) 47 597 (1) 0,14
Muzeum BMW, Monachium 59 (5) 7 836 (28) 0,75
Muzeum Historii Naturalnej, Londyn 48 (8) 27 415 (2) 0,18
Auschwitz-Birkenau 13 (27) 10 710 (21) 0,12

Zamki i pałace

pałac Schönbrunn, Wiedeń 154 (1) 30 092 (4) 0,51
Neuschwanstein 117 (2) 14 111 (13) 0,83
Wersal 105 (3) 19 983 (10) 0,53
Tower of London 103 (5) 50 168 (1) 0,21
zamek Heidelberg 68 (10) 5 772 (33) 1,18
Zamek na Wawelu 1 (50) 7 181 (26) 0,01

Zabytki 
architektury

wieża Eiffla, Paryż 519 (1) 112 272 (1) 0,46
Koloseum, Rzym 363 (2) 110 418 (2) 0,33
most Karola, Praga 203 (5) 52 657 (4) 0,39
Casa Mila, Barcelona 130 (8) 17 863 (15) 0,73
Brama Brandenburska, Berlin 79 (12) 34 132 (7) 0,23

Zabytkowe 
miasta

Rynek Starego Miasta, Praga 206 (1) 48 170 (1) 0,43
plac Świętego Marka, Wenecja 139 (2) 28 512 (5) 0,49
plac Mariacki, Monachium 99 (5) 18 894 (9) 0,52
plac Hiszpański, Sewilla 94 (6) 28 547 (4) 0,33
Rynek Główny, Kraków 14 (39) 18 314 (13) 0,08
Stare Miasto, Warszawa 13 (42) 9 409 (30) 0,14

Ogrody 
zoologiczne, 
botaniczne 
i parki miejskie

park Güell, Barcelona 166 (1) 59 715 (1) 0,28
Hyde Park, Londyn 92 (2) 15 775 (6) 0,58
Kaukenhof, Lisse 51 (4) 8 828 (14) 0,58
park Retiro, Madryt 33 (9) 40 382 (2) 0,08
Oceanarium, Lizbona 21 (12) 29 917 (3) 0,07
Łazienki Królewskie, Warszawa 14 (17) 6 499 (26) 0,22

Natura

Königssee, Bawaria 70 (1) 2 172 (25) 3,22
Arthur’s Seat, Edynburg 42 (3) 15 667 (1) 0,27
Matterhorn, Zermatt 37 (4) 2 908 (22) 1,27
Jeziora Plitvickie 35 (5) 11 269 (3) 0,31
Timanfaya, Lanzarote 2 (25) 13 460 (2) 0,01
Gubałówka, Zakopane 1 (30) 1 287 (33) 0,08

Parki rozrywki 
i parki wodne

London Eye 188 (1) 65 685 (1) 0,29
Santa Claus Village, Rovaniemi 31 (2) 2 562 (28) 1,21
Ogrody Tivoli w Kopenhadze 26 (3) 18 991 (5) 0,14
Disneyland 16 (5) 32 500 (2) 0,05
Siam Park – Wodne Królestwo, Teneryfa 5 (12) 23 542 (3) 0,02

Zakupy

Galleria Vittorio Emanuele II, Mediolan 112 (1) 21 107 (3) 0,53
St. Josep La Boqueria, Barcelona 71 (2) 16 343 (5) 0,43
Galeries Lafayette Haussmann, Paryż 67 (3) 4 953 (14) 1,35
Mercado San Miguel, Madryt 60 (4) 21 317 (2) 0,28
Camden Market, Londyn 28 (9) 22 585 (1) 0,12

Źródło: opracowanie własne.
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W kategorii zamków i pałaców charakterystyczna jest nadreprezentacja chińskich ocen dla 
zamków niemieckich (druga pozycja Neuschwanstein przed np. pałacem w Wersalu i londyńską 
Tower). Podobna sytuacja dotyczy zabytkowych miast. Wśród obiektów parkowych i ogrodów 
zoologicznych Chińczycy często oceniają np. holenderski park tulipanów Kaukenhof, a rzadko 
odwiedzają ogrody zoologiczne i oceanaria, takie jak to najczęściej ocenianie w Lizbonie. W ka-
tegorii obiektów naturalnych bawarskie jezioro Königssee jest numerem jeden dla chińskich 
turystów, podczas gdy zajmuje dopiero 25. miejsce wśród ogółu ocen. Wysokie są też pozycje 
obiektów alpejskich, a niskie – tych położonych na obrzeżach Europy. Wśród parków rozrywki 
i parków wodnych, rzadko ocenianych przez chińskich turystów, najczęściej recenzje otrzymują 
te położone w europejskich stolicach, a także fińska wioska Świętego Mikołaja; znacznie rza-
dziej są za to oceniane typowe parki rozrywki i aquaparki, poza najbardziej znanym paryskim 
Disneylandem. Wśród obiektów związanych z zakupami wysokie miejsca dla chińskich turystów 
zajmują te kojarzone z luksusowymi markami, a stosunkowo niższe niż dla ogółu turystów –  
te zorientowane na rękodzieło i lokalne wyroby.

Podsumowanie
Badania preferencji turystów z Chin dotyczących wyboru atrakcji odwiedzanych w Europie 
dokonano na podstawie liczby opinii umieszczonych w serwisie internetowym TripAdvisor. 
Uznano, że jest to cenne źródło ilościowych informacji o wielkości i strukturze ruchu tury-
stycznego w atrakcjach turystycznych Europy. Wykazano, że chińscy turyści odwiedzający 
kraje europejskie wybierają przede wszystkim obiekty o największej popularności wśród 
ogółu turystów. Koncentrują się na turystyce miejskiej, odwiedzając najczęściej największe 
i najlepiej skomunikowane ośrodki, zwłaszcza stolice państw. Preferują zwiedzanie zabytków 
architektury i muzeów sztuki, w drugiej kolejności korzystają z oferty atrakcji przyrodniczych, 
nie interesują ich za to parki rozrywki i ogrody zoologiczne. Bywają najczęściej w Europie 
Środkowo-Zachodniej: Francji, Niemczech, Włoszech, krajach alpejskich, a także w Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Hiszpanii (gł. Barcelonie) i krajach nordyckich. Poza główne ośrodki miejskie 
wyjeżdżają przede wszystkim w geograficznym centrum swojej aktywności: w południowych 
Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. 

Rozwijana obecnie współpraca Chin z krajami europejskimi – w ramach inicjatywy „jeden 
pas i jedna droga” – pozwala oczekiwać w kolejnych latach wzrostu obustronnej mobilności tury-
stycznej. Stwarza to dogodne warunki dla rozwoju sektora turystycznego nie tylko przez wzrost 
popytu na produkty turystyczne, lecz także wymianę doświadczeń i rozwój oferty turystycznej.

Rosnące zainteresowanie turystów z Chin podróżami do Europy wymaga stałego i komplek-
sowego monitoringu ich preferencji oraz badania nowych trendów w turystyce między Europą 
a Chinami. Uzyskane wyniki wskazały, że cenne źródło informacji na ten temat stanowią treści 
stworzone przez samych użytkowników w serwisach internetowych. Warunkiem ich użytecz-
ności jest odpowiednio wysoka liczba wystawianych opinii, a także międzynarodowy zasięg 
popularności portalu.
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abstract The aim of the study is to learn the preferences of Chinese tourists in Europe in terms of the 
choice of tourist attractions which they visit. The article uses an original research procedure: for 
selected tourist attractions in European countries the numbers of reviews posted on TripAdvisor 
webpage in general and in Chinese are measured. This allows to determine which attractions 
in the countries in analysis are most visited by Chinese tourists, and which countries and what
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kinds of attractions are most popular among Chinese visitors. The results show that Chinese 
tourists are primarily focused on the most popular urban tourist destinations in Europe, and on-
line reviews can be a valuable source of information on travel preferences of groups of tourists.

jel codes Z3, L83
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Słowa kluczowe wydatki na turystykę zorganizowaną, kultura i rekreacja, gospodarstwo domowe, 
budżet gospodarstwa domowego

StreSzczenie Celem opracowania jest poznanie prawidłowości w zakresie kształtowania się wy-
datków gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną. W opracowaniu 
została podjęta próba wskazania czynników społeczno-ekonomicznych sprzyja-
jących uprawianiu turystyki zorganizowanej. Przedstawiono także kształtowanie 
się poziomu wydatków na turystykę zorganizowaną oraz ich udział w strukturze 
wydatków na kulturę i rekreację. Do analizy wykorzystano informacje liczbowe 
o indywidualnych gospodarstwach pochodzące z badań budżetów gospodarstw do-
mowych przeprowadzonych w latach 2005–2015 przez Główny Urząd Statystycz-
ny. Wśród cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych sprzyjających 
udziałowi w turystyce zorganizowanej znalazły się m.in. dobra sytuacja materialna, 
zamieszkiwanie w mieście liczącym powyżej 500 tys. osób oraz wyższe wykształcenie 
głowy gospodarstwa domowego.

Wprowadzenie
Turystyka jako jedna z forma spędzania czasu wolnego stanowi ważną gałąź gospodarki. 
Wydatki ponoszone na te cele są jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźni-
kiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Należy jednak podkreślić, że turystyka jest tzw. 
dobrem wyższego rzędu (luksusowym), popyt turystyczny pojawia się zatem dopiero wówczas, 
gdy zostaną zaspokojone potrzeby podstawowe (Niezgoda, 2012, s. 14).

1  Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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Zrozumienie istoty turystyki wymaga odniesienia jej pojęcia do zagadnień czasu wolnego 
i rekreacji. Pod pojęciem czasu wolnego rozumie się czas, który człowiek może z własnej woli po-
święcić zajęciom związanym z wypoczynkiem i rozrywką, dążeniem do rozwoju swojej wiedzy 
i wykształcenia, dobrowolnym udziałem w życiu społecznym lub rozwojem własnych zdolności 
twórczych (Kurek, 2007, s. 13). Czas wolny jest uznawany za jedną z determinant zachowań 
konsumpcyjnych jednostek oraz gospodarstw domowych (Bywalec, 2012, s. 55; Wałęga, Wałęga, 
2017, s. 556). Natomiast przez rekreację rozumie się wszelkie czynności podejmowane w celu 
regeneracji sił fizycznych i psychicznych, które przejawiają się w uczestnictwie człowieka w roz-
rywkach kulturalnych, grach sportowych oraz różnego rodzaju formach ruchu turystycznego 
po godzinach zajęć służbowych lub szkolnych, poza obowiązkami społecznymi i normalnymi 
czynnościami domowymi (Kurek, 2007, s. 13). Pojęciem nadrzędnym jest zatem czas wolny, 
a rekreacja i uczestnictwo w turystyce są jednymi z form jego wykorzystania. Wobec turystyki 
nadrzędnym określeniem jest również rekreacja, ponieważ wyjazd turystyczny może być jednym 
z motywów i sposobów regeneracji sił człowieka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji 
Turystyki (UNWTO) turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają 
w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok poza swoim codziennym 
otoczeniem i rytmem życia z wyłączeniem wyjazdów, których głównym celem jest działalność 
zarobkowa (Gaworecki, 2010, s. 20).

Jedną z form turystyki jest turystyka zorganizowana, gdy organizowany jest wypoczynek 
dla wielu osób, którym zapewnia się całodzienne wyżywienie, rozrywki itp. W opracowaniu do 
kategorii turystyka zorganizowana w kraju i za granicą zaliczono: opłaty za wycieczki zorgani-
zowane, wczasy, obozy, zimowiska, kolonie dla dzieci i młodzieży (GUS, 2016, s. 274).

Istotnym problemem poruszanym w literaturze przedmiotu jest popyt turystyczny i czynniki 
decydujące o jego występowaniu oraz wielkości (Niezgoda, 2012, s. 12–23). Liczba czynni-
ków o dużym wpływie na popyt turystyczny jest znaczna i zmienna w czasie (Alejziak, 2009,  
s. 188–236), co utrudnia ich kompleksową analizę. W modelach popytu turystycznego można 
znaleźć szerokie spektrum zmiennych włączanych do analizy, z czego większość ma charakter 
ekonomiczny (Dziedzic, Skalska, 2012, s. 100–103). Ocena kształtowania się wydatków go-
spodarstw domowych na turystykę oraz określenie czynników determinujących popyt na tę 
formę turystyki w ciągle zmieniającym się otoczeniu może stanowić cenne źródło informacji 
dla podmiotów rynku turystycznego.

Celem opracowania jest poznanie prawidłowości w zakresie kształtowania się wydatków 
gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną. Problemy badawcze obejmują analizę 
poziomu wydatków na turystykę zorganizowaną oraz ich udziału w wydatkach na kulturę i re-
kreację w polskich gospodarstwach domowych. Analizie poddano również strukturę wydatków 
gospodarstw domowych na rekreację i kulturę oraz zbadano podobieństwo struktury wydatków 
na ten cel w analizowanych latach. W dalszej kolejności podjęto próbę zidentyfikowania czyn-
ników wpływających na korzystanie z turystyki zorganizowanej. 
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Dane i metoda badania
Dla celów niniejszego opracowania wykorzystano dane z badań budżetów gospodarstw do-
mowych przeprowadzonego w latach 2005–2015 przez Główny Urząd Statystyczny. Podmiot 
badań stanowiły gospodarstwa domowe, a przedmiot badań obejmował miesięczne wydatki 
gospodarstw domowych na kulturę i rekreację oraz turystykę zorganizowaną. 

W badaniu budżetów gospodarstw domowych GUS w klasyfikacji wydatków na towary 
i usługi konsumpcyjne opartej na klasyfikacji COICOP/HBS2 wyróżnia się 12 głównych grup 
wydatków konsumpcyjnych. Jedną z tych grup stanowią wydatki na rekreację i kulturę (GUS, 
2011, s. 36). Kategoria ta obejmuje wydatki na: sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informa-
tyczny; sprzęt trwałego użytku do rekreacji, artykuły ogrodnicze, zwierzęta domowe; usługi 
w zakresie rekreacji i kultury, prasę, książki, artykuły piśmienne i malarskie oraz turystykę 
zorganizowaną (w kraju i za granicą). Należy jednak zaznaczyć, że kategoria ta nie obejmuje 
wydatków na turystykę indywidualną. 

W badaniu wykorzystano miary dynamiki oraz wskaźniki struktury. Zastosowano również 
miarę podobieństwa struktur bazującą na metryce Canberra (Malina, 2004, s. 46–47).

Identyfikację czynników wpływających na uczestnictwo w turystyce zorganizowanej 
przeprowadzono za pomocą modelowania ekonometrycznego. Z uwagi na fakt, że zmienna 
objaśniana – udział w turystyce zorganizowanej – ma charakter dychotomiczny, przyjmując dwie 
wartości: Y = 1 (identyfikuje gospodarstwa uczestniczące w turystyce zorganizowanej) lub Y = 0 
(dotyczy grupy odniesienia), zastosowano model logitowy. W przypadku tego modelu w zależ-
ności od pewnych czynników (xj) prawdopodobieństwo może być interpretowane jako wartość 
dystrybuanty zapisanej wzorem (Gruszczyński, 2010, s. 62–64; Maddala, 2006, s. 371–375):

Parametry powyższego modelu (α0, …, αk) otrzymuje się najczęściej metodą największej wia-
rygodności (MNW), maksymalizując logarytm funkcji wiarygodności względem parametrów 
modelu za pomocą iteracyjnych procedur numerycznych.

Jako zmienne objaśniające przyjęto cechy charakteryzujące gospodarstwo domowe oraz 
głowę gospodarstwa domowego: 

 – dochód na osobę gospodarstwa domowego, 
 – liczbę osób w gospodarstwie domowym,
 – kredyt (zmienna zero-jedynkowa: 1 – gospodarstwo domowe z kredytem, 0 – gospodar-

stwo domowe bez kredytu),
 – ocenę sytuacji materialnej gospodarstwa domowego (pięć zmiennych zero-jedynkowych 

– grupa odniesienia: gospodarstwa oceniające swoją sytuację materialną jako „złą”),
 – klasa miejscowości zamieszkania (cztery zmienne zero-jedynkowe – grupa odniesienia: 

gospodarstwa położone na wsi), 

2  Classification of Individual Consumption by Purpose adapted for the Household Budget Surveys.



małgorzata Ćwiek, Agnieszka Wałęga

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 201862

 – osoby niepełnosprawne (zmienna zero-jedynkowa: 1 – występowanie w gospodarstwie 
domowym osób niepełnosprawnych; 0 – brak w gospodarstwie osób niepełnosprawnych),

 – wykształcenie (pięć zmiennych zero-jedynkowych – poziom odniesienia: wykształcenie 
co najwyżej gimnazjalne),

 – wiek (cztery zmienne zero-jedynkowe – jako grupę odniesienia przyjęto osoby w wieku 
do 34 lat).

Do analizy kształtowania się wydatków w czasie wykorzystano potęgową funkcję trendu, 
ponieważ spośród rozpatrywanych modeli zastosowanie funkcji potęgowej dawało najlepsze 
rezultaty w sensie statystycznym.

Wydatki gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną
Z turystyki zorganizowanej korzysta znacznie mniej gospodarstw domowych niż z turystyki 
indywidualnej3. W badanej próbie gospodarstw domowych w 2005 roku w budżecie wydatki 
na turystykę zorganizowaną wykazało tylko 9,04% gospodarstw domowych, a w 2015 roku 
odpowiednio 10,67%. Udział wydatków na kulturę i rekreację wahał się w badanych latach 
pomiędzy 6,50% a 8,14%, przy czym najniższy udział odnotowano dla 2014 roku. W przypadku 
wydatków na turystykę zorganizowaną w badanych latach obserwowany jest wzrost udziału 
tych wydatków w wydatkach na rekreacje i kulturę (z 16,09% w 2006 r. do 27,07% w 2015 r.). 
Największa dynamika poziomu wydatków na ten cel dotyczy 2008 oraz 2015 roku. 

Tabela 1. Udział wydatków na rekreację i kulturę w wydatkach ogółem i wydatków na turystykę zorganizowaną 
w wydatkach na rekreację i kulturę oraz dynamika wydatków na turystykę zorganizowaną w latach 2005–2015

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Udział wydatków na 
rekreację i kulturę 
w wydatkach ogółem (%)

6,8 7,1 7,6 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 6,5 6,5 6,7

Udział wydatków na 
turystykę zorganizowaną 
w wydatkach na rekreację 
i kulturę (%)

17,1 16,1 16,9 18,5 19,0 18,5 18,5 17,4 21,3 22,9 27,1

Dynamika wydatków na 
turystykę zorganizowaną 
(rok poprzedni = 100)

– 105,2 118,4 123,0 105,0 99,4 98,3 94,9 97,2 108,5 124,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2005–2015.

3  W 2013 r. 53% gospodarstw domowych wykazało aktywność turystyczną. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się krajowe wyjazdy długookresowe, w których uczestniczyli członkowie 32% gospodarstw domowych (GUS, 2014, s. 
44). Mniej popularne były wyjazdy krótkookresowe w kraju, które odnotowano w ponad 27% gospodarstw. Najniższy 
odsetek aktywności zaobserwowano w przypadku jednodniowych wyjazdów za granicę – ten typ wyjazdu wybrało 
niespełna 1% gospodarstw domowych.
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Potwierdzenie powyższych wniosków otrzymano, wykorzystując model potęgowy (tab. 2). 
Zmienną objaśnianą w tych modelach są wydatki na turystykę zorganizowaną oraz wydatki ogó-
łem na kulturę i rekreację na osobę. Jak wynika z tabeli 2, w badanym okresie wraz z upływem 
czasu większy wzrost zanotowano w przypadku wydatków na turystykę zorganizowaną, niż 
miało to miejsce w przypadku wydatków na rekreację i kulturę ogółem.

Należy podkreślić, że pomimo występujących trudności, z jakimi zmaga się branża tu-
rystyczna, w latach 2005–2010 zaobserwowano w Polsce wzrost zainteresowania turystyką 
zorganizowaną (głównie zagraniczną), który przejawia się zarówno wzrostem uczestnictwa, jak 
również wydatków przeznaczanych na ten cel przez gospodarstwa domowe (Głowicka-Wołoszyn, 
Stanisławska, Wołoszyn, Kozera, 2013, s. 253, 262).

Tabela 2. Oceny parametrów potęgowego modelu wydatków na rekreację i kulturę oraz turystykę zorganizowaną 
w latach 2005–2015

Wyszczególnienie Ocena parametru Błąd standardowy t(9) p-value
wydatki na turystykę zorganizowaną

Wyraz wolny 0,2594 0,0380 6,83 0,0001
ln czas 2,4623 0,0401 61,46 0,0000

R2 = 0,9976; F(1,9) = 3777,5; p < 0,0001
wydatki na rekreację i kulturę ogółem

Wyraz wolny 2,8618 0,2514 11,39 0,0000
ln czas 1,4572 0,2652 5,49 0,0004

R2 = 0,7703; F(1,9) = 30,187; p < 0,0004

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2005–2015.

rysunek 1. Struktura wydatków na rekreację i kulturę gospodarstw domowych w latach 2005–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2005–2015.
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Biorąc pod uwagę strukturę wydatków na rekreację i kulturę, należy zauważyć, że największy 
wzrost wydatków zanotowano właśnie w przypadku turystyki zorganizowanej oraz pozostałego 
sprzętu związanego z rekreacją, artykułami ogrodniczymi i zwierzętami domowymi (rys. 1). 
Udział wydatków gospodarstw domowych na gazety, czasopisma, książki oraz artykuły piśmien-
nicze, kreślarskie i malarskie w wydatkach na rekreację i kulturę był w 2015 roku niższy niż 
w 2005 roku, co należy wiązać z coraz szerszym dostępem do czasopism i książek przez internet. 
Należy pamiętać, że udział wydatków na poszczególne formy spędzania czasu wolnego, w tym 
także na turystykę, mogą wynikać ze współczesnych trendów wiązanych m.in. ze zmianami stylu 
życia (Meyer, 2015, s. 30–37; Wałęga, Wałęga, 2016).

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy w badanym okresie zmieniła się struktura wydatków 
gospodarstw domowych na rekreację i kulturę, posłużono się wskaźnikiem podobieństwa 
struktur. Obliczone wskaźniki wskazują na znaczne (wskaźnik powyżej 0,81) podobieństwo 
struktury tych wydatków w analizowanych latach, przy czym najbardziej podobne struktury 
wystąpiły w latach 2011 i 2012, a najmniej w latach 2006 i 2015. Może to świadczyć o powolnej, 
ale postępującej zmianie struktury wydatków na rekreację i kulturę. 

Determinanty udziału w turystyce zorganizowanej 
Z uwagi na fakt, że z turystyki zorganizowanej korzysta stosunkowo niewielki odsetek 
osób, powstaje pytanie, jakie czynniki determinują korzystanie z takiej formy wypoczynku. 
Wykorzystanie modeli ekonometrycznych umożliwiło zidentyfikowanie czynników społeczno-
-ekonomicznych wpływających na prawdopodobieństwo korzystania z turystyki zorganizowanej. 
Z uwagi na charakter zmiennej objaśnianej posłużono się modelem logitowym. Zbiór danych 
liczył 7527 przypadków4.

Z informacji zawartych w tabeli 3 wynika, że większość z zaproponowanych zmiennych istot-
nie wpływa na prawdopodobieństwo korzystania z turystyki zorganizowanej. Na szansę wyboru 
tej formy spędzania czasu wolnego najsilniej oddziałuje sytuacja materialna, w dalszej kolejności 
poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego i zamieszkiwanie w mieście powyżej 
500 tys. mieszkańców. Osoby z wyższym wykształceniem, czyli również z wyższym dochodem, 
większą wagę przypisują do potrzeb wyższego rzędu takich jak prestiż czy samorealizacja, co 
skutkuje wzrostem wysokość wydatków ponoszonych na turystykę (Seweryn, 2014, s. 36). 

4  W związku z dużą dysproporcją w próbie pomiędzy gospodarstwami korzystającymi z turystyki zorganizowanej 
i takimi, które z tej formy wypoczynku nie korzystają, konieczne było zbilansowanie (zrównoważenie) prób. O pro-
blemie zbilansowanych i niezbilansowanych prób w przypadku konstrukcji modeli logitowych można przeczytać m.in. 
w Maddala (2006, s. 375–376).
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Tabela 3. Oceny parametrów modelu logitowego dla prawdopodobieństwa korzystania z turystyki zorganizowanej

Wyszczególnienie Ocena 
parametru

Błąd 
standardowy

Statystyka
Walda p-value

Wyraz wolny –2,6941 0,209 166,71 0,000

Dochód na osobę 0,0002 0,000 61,35 0,000

Liczba osób 0,2860 0,022 174,73 0,000

Zaciągnięcie kredytu 0,1742 0,052 10,12 0,002

Sytuacja „raczej zła” 0,2171 0,181 1,43 0,232

Sytuacja „przeciętna” 0,4884 0,164 8,90 0,003

Sytuacja „raczej dobra” 0,7123 0,171 17,33 0,000

Sytuacja „bardzo dobra” 0,8548 0,181 22,23 0,000

Miasto do 100 tys. mieszkańców 0,0728 0,064 1,29 0,256

Miasto 100–499 tys. mieszkańców –0,0481 0,076 0,40 0,527

Miasto pow. 500 tys. mieszkańców 0,3835 0,084 20,82 0,000

Niepełnosprawny –0,3487 0,097 12,99 0,000

Wiek 35–44 lat 0,4740 0,081 34,00 0,000

Wiek 45–54 0,1043 0,084 1,54 0,215

Wiek powyżej 54 lat –0,2247 0,078 8,30 0,004

Wykształcenie zasadnicze zawodowe 0,4862 0,104 21,86 0,000

Wykształcenie średnie ogólne 0,8682 0,128 45,85 0,000

Wykształcenie średnie zawodowe 0,9043 0,107 71,23 0,000

Wykształcenie wyższe 1,0933 0,113 92,92 0,000
AIC 9219,67
R2 Nagelkerka 0,2044

Log(il.wiar.) –4590,83

Źródło: obliczenia własne na podstawie nieidentyfikowalnych danych jednostkowych pochodzących z badania budże-
tów gospodarstw domowych z 2015 r.

Istotny negatywny wpływ na udział gospodarstw domowych w turystyce zorganizowanej ma 
pojawienie się w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawnej oraz wiek głowy gospodar-
stwa domowego powyżej 54 lat. Sytuacja ta naturalnie związana jest z problemami zdrowotnymi 
osób niepełnosprawnych i osób starszych. W przypadku takich cech gospodarstw domowych, 
jak dochód na osobę, liczba osób w gospodarstwie, obciążenie kredytem, subiektywna ocena 
sytuacji materialnej, poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, wiek do 54 lat –  
zauważalny jest pozytywny wpływ na szasnę wyboru turystyki zorganizowanej jako formy 
spędzania czasu wolnego. Należy jednak pamiętać, że wśród determinant warunkujących udział 
w wyjazdach zorganizowanych znajdują się również takie czynniki, jak cel oraz motywy podró-
ży, wcześniejsze doświadczenia czy osobiste preferencje (Panasiuk, 2007, s. 95–96). Zmienne 
te z uwagi na źródło danych, z których skorzystano, nie mogły zostać uwzględnione w modelu.
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Podsumowanie
Wydatki na kulturę i rekreację w budżecie polskich gospodarstw domowych stanowią istotną 
pozycję. Ich udział w wydatkach ogółem wahał się w latach 2005–2015 pomiędzy 6,5% a 8,1%. 
Udział wydatków na turystykę zorganizowaną w wydatkach na kulturę i rekreację wzrósł z 17% 
w 2005 roku do 27% w 2015 roku, co może świadczyć o wzroście popularności turystyki zorga-
nizowanej jako formy spędzania wolnego czasu. Turystyka zorganizowana szczególnie ceniona 
jest w przypadku odbywania podróży zagranicznych. Najwyższy poziom i udział wydatków na 
turystykę zorganizowaną obserwowany jest w gospodarstwach o najlepszej sytuacji materialnej, 
dobrze wykształconych i zamieszkujących duże miasta. Uzyskane wyniki są zbieżne z rezultata-
mi badań innych autorów (np. Głowicka-Wołoszyn, Kurzawa, Wołoszyn, 2016, s. 50–51; Kozera, 
Stanisławska, Głowicka-Wołoszyn, 2014, s. 189–194).

Spostrzeżenia te potwierdziło zastosowanie modelowania ekonometrycznego, które wykaza-
ło istotność wielu czynników kształtujących skłonność gospodarstw domowych do uczestnictwa 
w turystyce zorganizowanej. Należy przy tym zwrócić uwagę na wpływ takich istotnych cech, 
jak niepełnosprawność, o której znaczeniu pisze Zajadacz i Śniadek (2014), oraz wiek głowy 
gospodarstwa domowego powyżej 54 lat, które negatywnie wpływają na skłonność do uczest-
nictwa w wyjazdach zorganizowanych. Sytuację tę należy traktować jako wyzwanie dla rynków 
oferujących usługi turystyczne, ponieważ można się spodziewać, że w związku z przemianami 
demograficznymi z biegiem lat osoby starsze będą stanowić coraz większą część turystów.
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the structure of expenditure on culture and recreation were presented. For the analysis, numeri-
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turystyka

streszczenie Australia wprowadziła na swoim rynku pracy rozwiązania, które umożliwiają back-
packerom zwiedzanie, wypoczynek, naukę i pracę zarobkową. Stworzono migra-
cyjny program Working Holiday Visa (WHV), dzięki któremu zagranicznych back-
packerów można zatrudniać w wielu gałęziach krajowego przemysłu. To jedyny na 
świecie tak rozwinięty i przemyślany plan działania, przynoszący Australii pożytek 
nie tylko w sferze ekonomicznej, lecz także społecznej i gospodarczej. W artykule 
dokonano kwerendy zagranicznej literatury oraz raportów opisujących miejsca i for-
my zatrudniania backpackerów na australijskim rynku pracy. Na bazie uzyskanych 
danych scharakteryzowano program pod kątem jego realnej przydatności.

Wprowadzenie
W Australii w backpackerach dostrzeżono siłę napędową narodowej gospodarki. Dla nich po-
wołano migracyjny program wizowy Working Holiday Visa (WHV), będący znaczącą częścią 
programu Working Holiday Maker (WHM), który umożliwia łączenie zwiedzania, wypoczynku, 
nauki i zarobkowania. W raporcie przedstawiającym zyski, jakie rynek australijski czerpie tury-
styki backpackerskiej, wskazano kwotę 3 mld USD rocznie (Hannam, Diekmann, 2010, s. 170).

W niniejszej pracy na podstawie danych wyeksplikowanych z różnych źródeł, opracowań, 
raportów i statystyk opisano założenia programu WHM pod kątem jego realnej przydatności. 
Refleksji poddano trzy grupy zagadnień: sam program WHV i jego uwarunkowania, zaintereso-
wanie zagranicznych backpackerów uczestnictwem w opisywanym programie oraz konsekwen-
cje społeczno-gospodarcze (w zakresie zysków i strat), które wynikają dla australijskiego rynku 
pracy z zatrudniania backpackerów zagranicznych. 
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założenia migracyjnego programu WHV
Program WHM istnieje od 1975 roku. Pod koniec XX wieku został połączony z programem 
wizowym (The Working Holiday Visa 417, WHV), by umożliwiać m.in. backpackerom zwiedza-
jącym poszczególne regiony australijskiego kontynentu podjęcie tymczasowej pracy zarobkowej. 
Australia nawiązała dwustronne porozumienia z wybranymi krajami partnerskimi. W pierw-
szym etapie do programu dopuszczono obywateli tylko ośmiu państw (kategoria 417 – Working 
Holiday). Później poszerzono o następne kraje (wdrożono kategorię 462 – Work and Holiday). 
Obecnie Australia ma otwarty program wizowy WHV dla backpackerów z 31 krajów (tab. 1).

Tabela 1. Lista krajów objętych australijskim programem wizowym w WHM
Kraje objęte programem 
WHMs

Data rozpoczęcia 
programu WHMs

Klasa 
WHV Limit

Wielka Brytania 1975 417 b.o.
Irlandia 1975 417 b.o.
Kanada 1975 417 b.o.
Japonia 1980 417 b.o.
Korea Południowa 1995 417 b.o.
Malta 1996 417 b.o.
Niemcy 2000 417 b.o.
Szwecja 2001 417 b.o.
Norwegia 2001 417 b.o.
Dania 2001 417 b.o.
Hong Kong 2001 417 b.o.
Finlandia 2002 417 b.o.
Cypr 2002 417 b.o.
Włochy 2004 417 b.o.
Francja 2004 417 b.o.
Tajwan 2004 417 b.o.
Belgia 2004 417 b.o.
Estonia 2005 417 b.o.
Tajlandia 2005 462 500
Chile 2006 462 1500
Holandia 2006 417 b.o.
Turcja 2007 462 100
Stany Zjednoczone Ameryki 2007 462 b.o.
Malezja 2009 462 100
Indonezja 2009 462 1000
Bangladesz 2010 462 100
Argentyna 2012 462 500
Urugwaj 2013 462 200
Papua Nowa Gwinea 2011 462 100
Polska 2014 462 200
Grecja 2014 462 500

Źródło: DIBP (2014, s. 5).
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Wynegocjowane jest przyłączenie do programu w kategorii 462 kolejnych 14 państw (Andory, 
Brazylii, Czech, Fidżi, Węgier, Izraela, Łotwy, Meksyku, Mongolii, Portugalii, San Marino, 
Słowacji, Hiszpanii i Wietnamu). Główna różnica między obydwiema kategoriami odnosi się do 
możliwości pozostania w Australii na następny okres wizowy. Kategoria 462 nie podlega prawu 
przedłużenia pobytu o kolejne miesiące. 

Celem programu – oficjalnie podanym przez australijski Departament ds. Migracji 
i Wielokulturowości – jest wspieranie międzynarodowych więzi i partnerskiej współpracy 
oraz przybliżenie kulturowego dziedzictwa narodów (DIBP, 2014). Młodzi turyści (od 18 do 
30 roku życia) mogą przebywać na terenie Australii do 12 miesięcy i podjąć pracę (w okresie 
nie dłuższym niż 6 miesięcy u jednego pracodawcy) oraz studia (do 4 miesięcy). W przepisach 
z 1 stycznia 2005 roku jeszcze bardziej zliberalizowano wymagania, wychodząc naprzeciw 
potrzebom backpackerów (tylko kategorii 417). Mogą przedłużyć pozwolenie na pobyt o kolejny 
rok, jeśli spełnią odpowiednie warunki, m.in. przepracowali łącznie 88 dni, starają się o pobyt 
w regionach mniej zaludnionych oraz chcą podjąć pracę w rolnictwie, górnictwie i budownictwie.

W celu wdrożenia programu WHM poszczególne stany w Australii opracowały własny 
marketingowy plan zatrudnienia i utrzymania backpackerów, m.in. The Backpacker Turism 
Action Plan (2009) sporządzony dla Wiktorii czy Tasmania Backpacker Visitor Profile (2007) 
opracowany dla Tasmanii W nich zdefiniowano lokalne potrzeby rynku pracowniczego, okre-
ślono profil backpackerów i strategię ich zatrudnienia.

zainteresowanie programem wizowym
Zainteresowanie programem WHV jest duże. Liczba przyznanych wiz pozwalających backpac-
kerom na zatrudnienie od 2000 roku wzrosła wielokrotnie. W 2000 roku wydano 76 570 wiz. 
Sześć lat później przyznano ich już 154 148, a w latach 2013–2014 w sumie 239 592 (w obu 
kategoriach 417 i 462) (Allon, Anderson, Bushell, 2008).

Najliczniejszą grupą korzystającą z programu wizowego 417 są młodzi turyści z sześciu 
krajów europejskich: Niemiec, Francji, Szwecji, Danii, Finlandii i Belgii (tab. 2). 

Tabela 2. Liczba wydanych wiz w kategorii 417 w latach 2009–2014 w klasyfikacji narodowej

Kraj pochodzenia 2009/2010  
(do 30.06.2010)

2010/2011  
(do 30.06.2011)

2011/2012  
(do 30.06.2012)

2012/2013
(do 30.06.2013)

2013/2014
(do 30.06.2014)

1 2 3 4 5 6
Wielka Brytania 36 995 38 974 41 712 47 121 45 832
Tajwan 10 175 13 809 22 393 36 994 29 554
Korea 
Południowa 34 863 30 527 32 591 36 508 27 201

Niemcy 20 860 21 146 22 499 26 452 26 946
Francja 18 158 18 530 20 086 25 148 26 044
Włochy 5 481 6 429 9 660 16 218 16 192
Irlandia 14 790 21 753 25 827 19 744 12 004
Hong Kong 3 722 4 545 7 512 12 295 11 953
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1 2 3 4 5 6
Japonia 8 079 7 746 9 162 10 149 10 728
Kanada 8 209 7 899 7 929 7 602 7 249
Szwecja 4 208 4 121 4 772 5 423 5 513
Holandia 4 036 3 821 3 879 4 356 4 315
Estonia 1 385 1 453 1 813 2 326 2 177
Belgia 1 298 1 230 1 456 1 814 2 019
Dania 1 294 1 260 1 484 1 543 1 679
Finlandia 996 1 066 1 181 1 291 1 531
Norwegia 925 836 617 511 527
Cypr 15 18 32 129 115
Malta 67 88 99 91 98
Łączna liczba 
przyznanych wiz 
(WHV)

175 556 185 251 214 644 255 215 231 677

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów DIBP (2010–2014).

W ciągu ostatnich kilku lat zmalała aktywność Brytyjczyków, podobnie Włochów, 
Irlandczyków, Kanadyjczyków, Japończyków, Holendrów, Estończyków, obywateli Hong Kongu, 
Maltańczyków i Cypryjczyków. Regres nastąpił także wśród Koreańczyków (o 22%) i Norwegów 
(o 43%). 

W kategorii 462 liczba wydanych wiz największa była wśród obywateli Stanów Zjednoczonych, 
Chile, Indonezji, Argentyny, Bangladeszu i Urugwaju (tab. 3).

Tabela 3. Liczba wydanych wiz w kategorii 462 w latach 2009–2014 według klasyfikacji przynależności narodowej

Kraj pochodzenia 2009/2010  
(do 30.06.2010)

2010/2011  
(do 30.06.2011)

2011/2012  
(do 30.06.2012)

2012/2013  
(do 30.06.2013)

2013/2014  
(do 30.06.2014)

USA 6 149 6 219 6 831 6 998 7 546
Chile 446 513 639 838 1 024
Tajlandia 471 499 346 468 473
Malezja 100 100 100 100 104
Indonezja 100 98 99 217 436
Turcja 16 5 21 121 88
Argentyna – – 261 428 565
Bangladesz – – 49 71 82
Urugwaj – – – 9 45
Łączna liczba 
przyznanych wiz (WHV) 7 282 7 434 8 606 9 250 10 363

Źródło: na podstawie danych zamieszczonych w raportach DIBP (2010–2014).

Aż o 229% zanotowano wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat wiz wydanych obywatelom chi-
lijskim. Ten skok objął również Indonezję, Argentynę, Bangladesz, Urugwaj. Zainteresowanie 
wizami zmniejszyło się wśród obywateli Tajlandii i Turcji. Natomiast Malezyjczycy utrzymują 
się na stałym poziomie przyznanych limitów 100 (jedynie w 2013–2014 przyznano o 4 wizy 
więcej) (DIBP, 2011, s. 17; DIBP, 2012, s. 17; DIBP, 2013, s. 13; DIBP, 2014, s. 14).



backpackerzy na australijskim rynku pracy. innowacyjne rozwiązania

73Problemy rynku usług turystycznych

Zainteresowanie wizami zmniejszyło się wśród obywateli Tajlandii i Turcji. Natomiast 
Malezyjczycy utrzymują się na stałym poziomie przyznanych limitów 100 (jedynie w 2013–2014 
przyznano im o 4 wizy więcej) (DIBP, 2011, s. 17; DIBP, 2012, s. 17; DIBP, 2013, s. 13; DIBP, 
2014, s. 14).

konsekwencje społeczno-gospodarcze wdrożonego programu
W ramach migracyjnego programu wizowego backpackerom pozwolono na podjęcie pracy 
w wyznaczonych gałęziach gospodarki w poszczególnych regionach Australii. Był to pomysł na 
przeciwdziałanie niedoborom kadrowym w niektórych sektorach przemysłu krajowego, ponieważ 
od wielu lat Australia boryka się z deficytem pracowników sezonowych oraz pracowników niewy-
kwalifikowanych i średnio wykwalifikowanych. Młodzież urodzona i wykształcona w Australii 
niechętnie podejmuje pracę zarobkową na najniższych stanowiskach rozwoju zawodowego. Nowy 
program pozwala zatem na uzupełnienie wakatów (Rowlands, Ryan, White, 2007). Backpackerzy 
mogą objąć etaty na stanowiskach o ograniczonej odpowiedzialności, m.in. w produkcji, budow-
nictwie, usługach gastronomicznych, hotelarskich, wypożyczalniach, kawiarniach, restauracjach, 
sprzedaży detalicznej, jednak priorytetem w większości regionów kraju stało się zatrudnianie 
ich w rolnictwie przy uprawie roślin i zwierząt. Szczególne miejsca pracy wyznaczono w branży 
ogrodniczej (38% z grupy zatrudnionych, Hugo, 2011). Tam bowiem od wielu lat odnotowuje się 
największe niedobory kadrowe (Victorian Government, 2009, s. 26–27). 

W znacznej mierze miejsce ich zatrudnienia jest zależne od potrzeb rynkowych konkretnego 
stanu Australii (Tan, Lester, Bai, Sun, 2009). Przeprowadzone przez Harding i Webster (2002) 
badania pokazały, że niektóre sektory zatrudnienia wiązały się z klasyfikacją przynależności na-
rodowej osób objętych programem wizowym. Na przykład Kanadyjczycy przeważnie pracowali 
jako kelnerzy, Holendrzy przy zbiorze owoców, Irlandczycy na budowie i w handlu.

Najwyższy odsetek zatrudnienia zanotowano w Nowej Południowej Walii (46,6%), 
w Queensland (23,3%) oraz w Wiktorii (12,9%) i w Australii Zachodniej (12,6%). Mniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się Australia Południowa (2%) i Terytorium Północne (2%) oraz 
Australijskie Terytorium Stołeczne (0,4%). Najniższy próg odnotowano w Tasmanii (0,1%) 
(University of Melbourne, 2000). 

korzyści
W pierwszym okresie funkcjonowania WHV zyskał ogromne zainteresowanie nie tylko wśród 
backpackerów, lecz także wśród pracodawców, ponieważ zapewniał korzyści obu stronom. 
Backpackerzy w trakcie odbywanej podróży po kraju zyskiwali możliwość uzupełnienia waka-
cyjnych funduszy. Ponadto wchodząc w bezpośredni kontakt z pracodawcą i współpracowni-
kami, mogli lepiej, dogłębniej poznać Australię, jej historię, zrozumieć codzienność społeczno-
-kulturową mieszkańców, co nie byłoby możliwe podczas jedynie krótkoterminowych wizyt 
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o charakterze typowo turystyczno-rekreacyjnym. Praca dawała im dłuższą (niż w przypadku 
osób na wizie turystycznej) perspektywę pobytu w Australii, a zmiana co kilka miesięcy miejsca 
zatrudnienia pozwalała na przemieszczanie się po kraju i poznawanie nowych lokalnych miejsc 
i zabytków.

Australijski rynek dzięki programowi wizowemu mógł wzmocnić swój potencjał ekonomicz-
ny. Po pierwsze, otworzyła się ogromna szansa na podniesienie popytu makroekonomicznego. 
Praca, nawet o charakterze tymczasowym, umożliwiała bowiem backpackerom zwiększenie 
planów wydatkowych, co nie byłoby możliwe gdyby pozostali jedynie przy ograniczonych 
źródłach budżetowania ze środków własnych, przywiezionych zza granicy. Po drugie, liczono, 
że zarobione przez backpackerów w Australii pieniądze pozostaną w obrocie rynku krajowego. 
Po trzecie, w sezonowym zatrudnieniu dostrzegano możliwość wypełnienia braków kadrowych 
w systemie zatrudnienia, niemożliwych do uzupełnienia przez miejscową ludność. I wreszcie, 
po czwarte, przewidywano, że wzbogacenie miejsc pracy, które nie wymagały do tej pory 
szczególnych kwalifikacji, o specjalistyczne umiejętności pracowników zagranicznych podniesie 
jakość i wydajność pracy oraz zwiększy konkurencyjność przy pozostawionych na minimalnym 
poziomie nakładach finansowych za wykonaną pracę. 

straty
Po blisko 15 latach funkcjonowania WHM i WHV dyskutuje się nad następstwami społeczno-
-gospodarczymi wdrożonego programu wizowego. Wprowadzenie na rynek tymczasowej grupy 
pracowników z sektora turystycznego budzi coraz większe kontrowersje. Konsekwencją – wska-
zywaną jako istotną – jest bowiem obniżenie poziomu materialnego młodych Australijczyków. 
Konkurencja, którą wymuszono napływem zewnętrznej siły roboczej, wpłynęła na ograniczanie 
kosztów produkcji, obniżyła jednostkowy koszt pracy, a także zaburzyła równowagę na rynku 
pracy (obywatele Australii nie dążą do podejmowania prac, które ich zdaniem nie spełniają pła-
cowych oczekiwań, nie wymagają kwalifikacji, zmuszają do zarobkowej migracji i zmiany stylu 
życia) (Birrell, Healy, 2012). Program stał się nośnikiem niestabilności zatrudnienia i konfliktów 
międzykulturowych (Arbes, 2013). Szkodzi to lokalnej gospodarce oraz niepotrzebnie zwiększa 
konkurencję na – i tak już przepełnionym – australijskim rynku pracy (DIAC, 2007).

Poważnym problemem jest również uzależnienie pracodawców od tymczasowej i okre-
sowej siły nabywczej (DIMA, 1999). Pracodawcy, którzy borykali się z deficytem lokalnych 
pracowników ze względu na niepopularność branży (szczególnie rolniczej) lub ze względu na 
lokalizację miejsca zatrudnienia (oddalenie zakładu pracy od aglomeracji miejskich), przyjmując 
do pracy backpackerów w ramach programu wizowego, stali się w rezultacie od nich zależni. 
Wprowadzenie teraz jakichkolwiek modyfikacji w prawie pracy, limitów zatrudnienia czy 
ograniczeń mogłoby wpłynąć destruktywnie na całą gospodarkę australijską (Howells, 2011). 

O złożoności zagadnienia decyduje również zapisana w programie WHM konieczność 
zatrudniania backpackerów na etatach dla osób niewykwalifikowanych. Zapis niezgodny z re-
gulacją stanowiącą, że do programu wizowego mogą przystąpić tylko te osoby, które ukończyły 



backpackerzy na australijskim rynku pracy. innowacyjne rozwiązania

75Problemy rynku usług turystycznych

przynajmniej dwa lata studiów uniwersyteckich. Backpackerom – pomimo ich wykształcenia 
i uprawnień do wykonywania konkretnej pracy – oferuje się jedynie stanowiska o ograniczo-
nej odpowiedzialności (prostych prac fizycznych), co koliduje z potrzebami lokalnego rynku 
pracy. W obszarze m.in. rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa czy rybołówstwa poszukuje się 
osób o konkretnej wiedzy, wykształconych umiejętnościach i zawodowym doświadczeniu. 
Popyt jest na pracowników, którzy potrafią na farmach pełnić odpowiedzialne funkcje, wy-
konywać zadania operacyjne (m.in. związane z hodowlą trzody chlewnej i krów mlecznych 
czy obsługiwaniem maszyn rolniczych) (National Farmers’ Federation, 2014). Umiejętności 
backpackerów merytoryczne i zawodowe w Australii stają się w większości bezużyteczne (Cully, 
2009). Nieprzestrzeganie w programie wizowym WHV kwalifikacji zawodowej ANZCO (The 
Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) nie tylko wyklucza tę grupę 
pracowników z wielu możliwości zatrudnienia ich w zawodzie przez nich wyuczonym bądź 
praktykowanym w ich kraju pochodzenia, lecz także obniża jakość i efektywność ich pracy 
w Australii.

Podkreśla się ponadto dyskryminację wobec backpackerów. Pierwszym obszarem nierów-
nego ich traktowania jest opodatkowanie, ponieważ ich praca została wpisana w wyższe stawki 
podatkowe. W Australii funkcjonują dwie różne skale podatkowe. Jedna jest dla obywateli 
Australii, druga (wyższa) dla osób uczestniczących w programie wizowym. Próg podatkowy 
wynosi 46,5%, chyba że backpacker w ramach programu wizowego postara się o Australian 
Business Number (ABN) z Urzędu Skarbowego (odpowiednik polskiego NIP). Wówczas z tego 
tytułu zapłaci tylko podatek zryczałtowany w wysokości 32,5% od całej wypracowanej kwoty. 
Obywatele Australii natomiast nie płacą podatku od sumy 18 200 AUD rocznego dochodu, a za 
następne 37 000 AUD pobierany jest od nich podatek w wysokości 21,5%. Ta forma ekono-
micznej dyskryminacji w sposób jawny narusza zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto 
backpackerzy pracujący w ramach programu wizowego nie mają z tytułu pracy uprawnień do 
opieki medycznej (wyjątek stanowią backpackerzy z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Nowej Zelandii, 
Norwegii, Szwecji, Finlandii, Holandii, Belgii, Włoch, Malty i Słowenii). Inni muszą ubezpie-
czyć się we własnym zakresie. Dyskryminacja utrzymuje się również w obszarze przyznawania 
wiz, przydzielanych wedle kryterium przynależności narodowej. Obywatele innych państw 
niż te wymienione w kategorii 417 i 462 nie mogą starać się o udział w programie wizowym. 
W wielu raportach ten aspekt dyskryminacji mocno jest krytykowany. Wskazuje się, że sami 
backpackerzy deklarują, iż powrót wakacyjno-zarobkowy do Australii uzależniają od obniżenia 
kosztów życia i stawek podatkowych oraz zrównania wobec australijskiego prawa wizowego 
backpackerów ze wszystkich krajów. Tylko co czwarta osoba z kategorii 417 składa podanie 
o przedłużenie pobytu w Australii (Brennan, 2014).

Coraz większe wątpliwości budzą również korzyści finansowe, które, jak zakładano, będą 
obopólne dla australijskiej gospodarki i backpackerów. Z jednej strony pozwolą backpackerom 
uzupełnić dzięki tymczasowej pracy ich wakacyjny budżet, który przeznaczą na realizację 
w Australii celów turystycznych. Z drugiej strony zyska gospodarka regionalna, gdyż pieniądze 
pozostaną w obrocie krajowym. Jednak zbyt wysokie koszty utrzymania w Australii sprawiają, 
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że backpackerzy korzystają z pracy, którą umożliwia im WHV, lecz pieniądze wydają w Tajlandii, 
Indonezji czy Indiach. 

Podsumowanie
Trzeba przyznać, że wprowadzone przez rząd australijski innowacje w sektorze zatrudnienia 
i połączenie wielu gałęzi lokalnej gospodarki z sektorem turystyki backpackerskiej jest rozwią-
zaniem niezwykle nowatorskim i pomysłowym. Przyniosło Australii wiele korzyści. Niemniej 
po latach funkcjonowania programu WHV konieczna wydaje się jego rewizja i zwrócenie 
szczególnej uwagi na potrzeby i oczekiwania najważniejszych interesariuszy tego programu 
– backpackerów w zakresie ich sytuacji zawodowej, relacji z pracodawcami, warunków mate-
rialno-bytowych czy warunków świadczonej pracy. Ważne są zmiany prowadzące do:

1. Wykorzystania umiejętności intelektualnych i uprawnień zawodowych zagranicznych 
backpackerów na stanowiskach odpowiadających ich kompetencjom (dopuszczenie ich 
do stanowisk zgodnych z ich kwalifikacjami zawodowymi, także w sektorze IT).

2. Poszerzenia ram wiekowych dla osób starających się o wizę (przynajmniej o 5 lat, do 35 
roku życia).

3. Wydawania pozwoleń na podjęcie pracy w bardziej zróżnicowanych zawodach, wyma-
gających również technicznych kwalifikacji.

4. Uwzględniania szczególnych warunków pracy i wynagrodzenia przy podejmowaniu 
przez backpackerów pracy w tzw. trudnych obszarach Australii (m.in. skrócenie dzien-
nego i tygodniowego czasu pracy, by możliwe było łączenie pracy i zwiedzania – wolne 
weekendy i np. jeden dzień w tygodniu, podwyższenie płacy za wykonywaną pracę, 
zmniejszenie ilości nałożonych obowiązków pracowniczych).

5. Podwyższenia standardu bytowego (zabezpieczania lokalu mieszkalnego na czas pracy na 
warunkach zbliżonych do standardów europejskich, obniżenia kosztów utrzymania – ulgi 
dla pracujących backpackerów nie tylko w niektórych hostelach, lecz także w barach, 
sklepach, ośrodkach rekreacyjnych czy turystycznych).

6. Zrównania praw wizowych dla backpackerów z wszystkich krajów (także dla tych, którzy 
nie są ujęci w programie WHV 417 i 462).
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abstract Australia has introduced an innovative labour market policy giving backpackers the opportuni-
ty to travel across the continent and at the same time to sightsee, to get some rest, to study and to 
earn money. The immigration programme called Working Holiday Visa (WHV) was de veloped
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and dedicated to this market segment in order to boost numerous branches of domestic industry 
by employing foreign students (e.g. backpackers). This is a globally unique, extensive and well-
prepared project from which Australia benefits in social and economic area. This paper presents 
the results of the query of the foreign literature and raports that describe the kind and places 
of backpakers employment on Australian labour market. On the basis of the obtained data the 
above programme was characterized in terms of its appropriability. One must admit that the 
WHV program is globally innovative and that the employing of tourist impacts the development 
of many sectors of Australian industry.
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streszczenie Celem opracowania jest określenie specyfiki powiązań kooperacyjnych zachodzą-
cych między przedsiębiorstwami skupionymi wokół branży turystycznej. Rozwa-
żania teoretyczne poparto wynikami badań własnych. W tym celu posłużono się 
autorskim kwestionariuszem ankiety. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 60 
przedsiębiorstw deklarujących przynależność do klastrów turystycznych. W artyku-
le przyjęto następującą hipotezę badawczą: Kooperacja w klastrach turystycznych 
polega na realizacji wspólnych przedsięwzięć marketingowych, a główną formą 
przepływu wiedzy w klastrach jest udział w targach, konferencjach i wizytach stu-
dyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że podmioty klastrów turystycznych 
aktywnie kooperują, dostrzegając korzyści współpracy, wspólnej promocji oraz wy-
miany wiedzy i doświadczeń podczas spotkań branżowych.

Wprowadzenie
Poszukiwanie nowych, często innowacyjnych rozwiązań zaspokajających rosnące wymagania 
klientów, wynikających z różnorodności ofert, konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych 
i tendencji do globalizacji usług turystycznych przekłada się nie tylko na ciągłą obserwację 
otoczenia, doskonalenie oferty, lecz także nawiązanie współpracy firm turystycznych z innymi 
podmiotami gospodarczymi i naukowymi oraz władzami samorządowymi. W niniejszym opra-
cowaniu omówiono specyfikę powiązań zachodzących między przedsiębiorstwami skupionymi 
wokół branży turystycznej, odnosząc się do teoretycznych i empirycznych analiz. Celem opra-
cowania jest charakterystyka więzi kooperacyjnych zachodzących między podmiotami polskich 
klastrów turystycznych. Termin „klaster” został upowszechniony przez Portera (2001, s. 246),  
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który określił go jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i zwią-
zanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także 
współpracujących. Klaster turystyczny definiowany jest jako połączenie atrakcji z turystycznym 
zróżnicowaniem, skoncentrowane na pewnym obszarze geograficznym, gdzie licznie występują 
uzupełniające ofertę obiekty infrastrukturalne oraz usługi wysokiej jakości, liczne są działania 
kulturalne, prowadzona jest polityka spójności, a sieć przedsiębiorstw zarządzana na najwyższym 
poziomie. Celem klastra turystycznego jest łączenie firm działających dotychczas oddzielnie, aby 
stworzyć atrakcyjny produkt turystyczny w atrakcyjnej lokalizacji (Ferreira, Estevao, 2009, s. 5). 
W skład klastra turystycznego wchodzą przedsiębiorstwa turystyczne, instytucje koordynujące 
i inne organizacje związane z turystyką, a także dostawcy specjalistycznych usług i produktów, 
administracja publiczna i uniwersytety (Malakauskaite, Navickas, 2010, s. 150–152). 

Badanie powiązań kooperacyjnych w klastrach wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze:

1. Z jakimi podmiotami współpracują przedsiębiorstwa należące do klastrów turystycznych?
2. Jakie są korzyści i obszary współpracy w ramach klastrów turystycznych?
3. Jakie formy współpracy w zakresie transferu wiedzy i innowacji występują w obrębie 

struktur klastrowych?
W artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: Kooperacja w klastrach turystycznych 

polega na realizacji wspólnych przedsięwzięć marketingowych, a główną formą przepływu wie-
dzy między członkami klastra jest uczestnictwo w targach, konferencjach i wizytach studyjnych.

kooperacja podmiotów gospodarczych w świetle teorii
Kooperacja definiowana jest jako skoordynowane działania przedsiębiorstw, których celem 
jest osiągnięcie rezultatów pożądanych przez wszystkie zainteresowane podmioty (Anderson, 
Narus, 1990, s. 45). Związki kooperacyjne przedsiębiorstw to dobrowolne i stosunkowo luźne 
ich połączenia w celu wypełnienia określonej funkcji lub zadania cząstkowego bądź wspólnego 
koordynowania, bez utraty samodzielności ekonomicznej i odrębności prawnej (Famielec, 1997, 
s. 58). Kooperacją określa się również wszelkiego rodzaju współpracę między przedsiębior-
stwami zmierzającymi do uzupełnienia i zwiększenia będących w ich posiadaniu zasobów rze-
czowych, osobowych, finansowych i informacyjnych w celu jak najpełniejszego wykorzystania 
pojawiających się okazji rynkowych oraz umocnienia swojej pozycji na danym rynku w stosunku 
do konkurentów (Podobiński, 2004, s. 14). W literaturze przedmiotu można znaleźć różne 
klasyfikacje związków kooperacyjnych. W zależności od stopnia sformalizowania i rodzaju 
umocowania prawnego wyróżnia się kooperację bezumowną i umowną. Z kolei ze względu na 
przedmiotowy zakres współpracy wyodrębnia się kooperację w zakresie pozyskiwania zasobów 
produkcyjnych, w zakresie pozyskiwania nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych, 
w zakresie działalności produkcyjnej lub usługowej, w zakresie marketingu i dystrybucji oraz 
w zakresie wspólnego reprezentowania interesów przedsiębiorców (Górzyński, Pander, Koć, 
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2006, s. 10). Współpraca może odbywać się w następujących wymiarach: pionowym, poziomym, 
bocznym lub opartym na koncentracji przestrzennej. Kooperację pionową należy rozumieć jako 
współpracę podmiotów z różnych sektorów tworzących łańcuch usług, w którego efekcie może 
powstać m.in. pakiet turystyczny. Z kolei kooperacja pozioma dotyczy współpracy konkurentów 
wykorzystujących ekonomię skali. W praktyce może być to wspólna pralnia dla kilku hoteli. 
Przykładem kooperacji bocznej jest wymiana doświadczeń z innymi branżami, m.in. w za-
kresie partnerstwa w dziedzinie technologii. Natomiast koncentracja przestrzenna polega na 
wykorzystaniu efektu aglomeracji, a więc koncentracji różnych atrakcji i usług w destynacji 
(Rapacz, Jaremen, Gryszel, 2010, s. 415). W sytuacji gdy istnieje wiele różnych podmiotów 
zainteresowanych kreowaniem obszarowego produktu turystycznego, szczególnie ważne staje 
się znalezienie rozwiązań, które będą łączyły w spójną całość pozornie sprzeczne interesy: pod-
miotów gospodarczych i miejscowej ludności, podmiotów prywatnych i publicznych, inwestorów 
doraźnych i perspektywicznych, turystów i mieszkańców, turystyki masowej i ochrony środowi-
ska (Meyer, 2014, s. 103–105). Mówiąc o formalno-organizacyjnych formach współpracy przy 
tworzeniu regionalnego produktu turystycznego, można wskazać kilka możliwości kooperacji, 
które znalazły praktyczne zastosowanie na rynku turystycznym. W układzie hierarchicznym są 
to: umowy kooperacyjne, grupy marketingowe, współpraca sieciowa, lokalne grupy działania, 
lokalne organizacje turystyczne, Destination Management Company i klastry turystyczne 
(Rapacz, Gryszel, Jaremen, 2011, s. 506–507). Współpraca podmiotów gospodarczych na jednej 
płaszczyźnie nie wyklucza ich jednoczesnej konkurencji w granicach innych, co obrazuje pojęcie 
tzw. koopetycji lub kooperencji (Bengtsson, Kock, 1999).

Tworzenie podstaw do skutecznej, partnerskiej współpracy jest warunkiem rozwoju wielu 
branż, w tym turystyki na obszarach lokalnych i regionalnych (Panasiuk, 2006, s. 99). Największe 
możliwości współpracy pojawiają się w grupie przedsiębiorstw należących do bezpośredniej 
gospodarki turystycznej. Jest to jednocześnie zbiorowość, w której potencjalnie najłatwiej mogą 
się rozwijać partnerstwa w formie klastra. W związku ze złożonością produktu destynacji, 
przekładającą się na trudności z efektywnym nim zarządzaniem, właśnie klaster jawi się jako 
potencjalna forma współpracy, budowania konkurencyjności destynacji i jej interesariuszy 
poprzez wykorzystanie efektów synergii (Dębski, 2014, s. 52). 

materiał i metody badań
W celu określenia charakteru relacji kooperacyjnych zachodzących między podmiotami branży 
turystycznej przeprowadzono badania ankietowe wśród 60 przedsiębiorstw turystycznych1. 
Dobór klastrów do badań miał charakter losowy. Operat losowania obejmował przedsiębior-
stwa turystyczne z całej Polski, reprezentujące branżę turystyczną. Spośród przedsiębiorstw 

1  Część artykułu opracowano na podstawie projektu badawczego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej, MN.IV/3 – finan-
sowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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uczestniczących w badaniu zdecydowana większość to firmy świadczące usługi hotelarskie, 
gastronomiczne i sportowo-rekreacyjne. Intencją autorów badania było zebranie opinii przed-
siębiorców deklarujących przynależność do polskich klastrów turystycznych. W tym celu posłu-
żono się autorskim kwestionariuszem ankiety. Badanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 
2015 roku. Zasadnicza część pytań zamieszczonych w ankiecie dotyczyła specyfiki powiązań 
kooperacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności potencjalnych kooperantów, obszarów i form 
współpracy, korzyści i barier współdziałania. 

kooperacja w klastrach turystycznych – wyniki badania ankietowego
Obserwując funkcjonujące sektory gospodarki i zachowania przedsiębiorstw na rynku można 
zauważyć, że przedsiębiorstwa mogą współpracować w jednym obszarze łańcucha wartości, 
konkurując w zupełnie innym. Przykładowo: firmy kooperujące w ramach wytwarzania produk-
tów rywalizują w obszarze sprzedaży. Natomiast gdy współpracują w obszarze sprzedaży, mogą 
konkurować zaopatrzeniem. Z drugiej strony firmy rzadko podejmują współpracę w tym samym 
obszarze łańcucha wartości, w którym konkurują, są wtedy skłonne współdziałać w innych 
obszarach. Przykładowo: przedsiębiorstwa konkurujące w zakresie liczby zleceń nie podejmują 
współpracy w obszarze sprzedaży, a konkurujące o rzadkie zasoby zazwyczaj nie współpracują 
w obszarze zaopatrzenia. W tych przypadkach mogą kooperować w obszarze marketingu, badań 
i rozwoju czy wspólnej organizacji szkoleń.

rysunek 1. Kooperanci badanych przedsiębiorstw turystycznych należących do klastrów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Omawiane relacje mogą dotyczyć różnych podmiotów i obszarów współpracy. Przedsiębiorcy 
zostali więc poproszeni o wskazanie kooperantów. Z przedstawionych na rysunku 1 odpowiedzi 



kooperacja w klastrach turystycznych

83Problemy rynku usług turystycznych

wynika, że współpraca podejmowana jest ze wszystkimi podmiotami, jednak najczęściej są 
to przedsiębiorstwa z branży turystycznej (22,9%). Respondenci wyszczególnili również fir-
my funkcjonujące w innych branżach, instytucje publiczne (odpowiednio po 17,7%) i sektor 
nauki (15,6%). Jeśli chodzi o podmioty, z którymi współpraca była najrzadziej podejmowana, 
to ankietowani wskazali konsultantów (6,3%) oraz koordynatorów klastrów (5,2% odpowiedzi 
w kategorii „inne”).

Na rysunku 2 przedstawiono obszary współpracy w klastrach turystycznych. 

rysunek 2. Obszary współpracy w klastrach turystycznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Z analizy odpowiedzi respondentów wynika, że wszystkie wymienione działania podej-
mowane są przez badane przedsiębiorstwa. Jednak najczęściej współpraca dotyczy wspólnych 
działań marketingowych w zakresie promocji klastrów, kooperantów i regionów (16,8%). Warto 
zauważyć, że wspólna promocja oferowanych produktów i/lub usług związanych przede wszyst-
kim z różnorodnymi formami wypoczynku (9,8%) i zdrowym stylem życia (7,8%) jest także 
istotnym obszarem działania. Często wskazywaną dziedziną współdziałania jest wymiana wie-
dzy i informacji między zainteresowanymi współpracą podmiotami (11,7%). Wyszczególnione 
domeny są zbieżne z korzyściami osiąganymi przez badane przedsiębiorstwa, będącymi zarazem 
motywami podjęcia współpracy. Można stwierdzić, że wpływają one na działanie nie tylko 
pojedynczych przedsiębiorstw, lecz także całej grupy kooperantów poprzez pozyskanie wiedzy 
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dostępnej wewnątrz struktury i promowanie podejmowanych przez nich działań. Natomiast 
najrzadziej wspólnie inwestują w infrastrukturę (2%) i realizują działania związane z ochroną 
środowiska naturalnego (0,7%). W opinii respondentów w pozostałych obszarach współpracy 
podejmują zbliżoną aktywność.

Ankietowani przedsiębiorcy oceniali korzyści i bariery współpracy w klastrach turystycz-
nych. Według przedsiębiorców omawiana współpraca umożliwia realizację wspólnych przed-
sięwzięć (36,5%), jest okazją do wzmocnienia marki turystycznej regionu (32,4%) czy poprawy 
wizerunku przedsiębiorstwa (13,5%). Wymienione wyżej korzyści były również najczęściej 
wyróżniane w podziale na rodzaj przedsiębiorstwa (tab. 1).

Tabela 1. Korzyści osiągane przez przedsiębiorstwa należące do klastrów (%)

Korzyści osiągane przez przedsiębiorstwa  
ze współpracy z innymi podmiotami*

O
dp

ow
ie

dz
i o

gó
łe

m

Rodzaj przedsiębiorstwa

ho
te

la
rs

ko
- 

-g
as

tro
no

m
ic

zn
e

sp
or

to
w

o-
 

-r
ek

re
ac

yj
ne

uz
dr

ow
is

ko
w

e

tra
ns

po
rto

w
e

bi
ur

a 
po

dr
óż

y

ku
ltu

ry

in
ne

Realizacja wspólnych przedsięwzięć 36,5 38,9 37,5 27,2 50,0 35,7 43,8 29,6
Wzmocnienie marki turystycznej regionu 32,4 38,9 27,5 36,4 0 28,6 31,2 37,0
Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa 13,5 5,6 7,5 9,1 50,0 14,3 25,0 22,3
Wzrost ilości sprzedawanych produktów/usług 6,8 11,0 15,0 0 0 0 0 0
Dostęp do specjalistycznej wiedzy  
(know-how partnerów biznesowych) 4,7 5,6 7,5 0 0 14,3 0 0

Wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa wobec 
konkurencji 2,7 0 5,0 0 0 7,1 0 3,7

Dostęp do specjalistycznych usług B+R  
(np. doradztwo, ekspertyzy) 2,0 0 0 9,1 0 0 0 7,4

Obniżenie kosztów prowadzenia działalności 1,4 0 0 18,2 0 0 0 0

* Procent odpowiedzi respondentów ogółem oraz w podziale na rodzaj przedsiębiorstwa biorącego udział w badaniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Obok korzyści płynących z nawiązania więzi kooperacyjnych przedsiębiorstwa wskazały 
również trudności wiążące się z podjęciem tego typu relacji (tab. 2). Głównymi barierami utrud-
niającymi współpracę z innymi podmiotami są: konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów 
(26,4%), brak dostatecznych zachęt (np. podatkowych) ze strony władz samorządowych (22,8%) 
czy brak potrzeby współpracy ze strony przedsiębiorców (17,5%). Wymienione wyżej bariery 
były również najczęściej wyróżniane w podziale na rodzaj przedsiębiorstwa.
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Tabela 2. Bariery utrudniające współpracę w ramach klastrów (%)

Bariery utrudniające współpracę w klastrach*
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Konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów 26,4 25,0 25,0 15,4 28,6 40,0 33,2 29,5
Brak dostatecznych zachęt ze strony władz 
samorządowych 22,8 28,6 21,9 23,1 42,8 0 16,7 17,6

Brak potrzeby współpracy 17,5 17,9 25,0 23,1 0 0 16,7 11,8
Brak wiedzy i doświadczenia w zakresie 
współpracy 10,5 14,3 12,5 15,3 0 0 16,7 0

Biurokracja, skomplikowane procedury 10,5 7,1 6,3 7,7 0 40,0 16,7 17,6
Niski poziom zaufania między partnerami 8,8 0 3,0 15,4 28,6 20,0 0 23,5
Utrata własnej wiedzy na rzecz innych 
członków klastra 3,5 7,1 6,3 0 0 0 0 0

Brak jednostki koordynującej współpracę 
w klastrze 0 0 0 0 0 0 0 0

* Procent odpowiedzi respondentów ogółem oraz w podziale na rodzaj przedsiębiorstwa biorącego udział w badaniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Kooperacja ma szczególne znaczenie w działalności innowacyjnej, zgodnie z nowoczesnym 
modelem procesów innowacyjnych traktujących innowacje jako produkt interakcji między 
różnymi uczestnikami gry rynkowej (Kowalski, 2011). Wykorzystanie wiedzy i innowacji jest 
również elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i gospodarek opartych 
na wiedzy. Globalizacja usług turystycznych i zwiększające się oczekiwania klientów wymagają 
doskonalenia produktów i/lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwa, które coraz częściej 
decydują się na adaptację innowacyjnych rozwiązań i współpracę z innymi podmiotami.

Z uwagi na rosnące znaczenie powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych i insty-
tucji naukowych oraz kształtowanie polityki państwa w zakresie wzmocnienia tejże współpracy 
warto przyjrzeć się formom współdziałania tych dwóch środowisk w branży turystycznej. Na 
rysunku 3 przedstawiono wykorzystywane przez przedsiębiorstwa turystyczne formy współ-
pracy w zakresie przepływu wiedzy i innowacji. Respondenci relatywnie najczęściej pozyskują 
wiedzę i doświadczenie, biorąc udział w targach, konferencjach i wizytach studyjnych (łącznie 
30,4% odpowiedzi). Można zauważyć rosnące zainteresowanie przedsiębiorców możliwością 
korzystania z usług konsultingowych (13%). Zdecydowanie rzadziej przedsiębiorcy wspólnie ze 
sferą nauki, jak również z innymi podmiotami gospodarczymi realizują wspólne projekty badaw-
cze (3%) i wdrażają innowacje (7,2%). Ankietowani wskazują również, że podczas nieformalnych 
spotkań członków klastrów dzielą się wiedzą i doświadczeniami (23,2%). 
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rysunek 3. Formy współpracy w zakresie transferu wiedzy i innowacji (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Podsumowanie 
Klastry mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu zintegrowanych produktów turystycznych, 
ponieważ właśnie istotą produktu turystycznego jest współpraca w ramach łańcucha wartości. 
Pakiet usług zawierający się w produkcie turystycznym sprzyja kooperacji, która jest również 
domeną klastra. Równie istotna jak kooperacja jest innowacyjność produktów turystycznych 
i właśnie współdziałanie w ramach klastra tworzy warunki do jej rozwoju (Soliński, 2010,  
s. 110). Klastry mogą być rozwijane poprzez stymulowanie formalnych i nieformalnych form 
współpracy pomiędzy firmami oraz wzmacnianie kontaktów z instytucjami dysponującymi 
odpowiednimi zasobami wiedzy (European Commission, 2002, s. 7). Podstawą nawiązania 
współpracy nie tylko między przedsiębiorstwami z branży turystycznej, lecz także z firmami 
funkcjonującymi w innych branżach, instytucjami publicznymi i sektorem nauki jest wskazanie 
potencjalnych korzyści i realizacja wspólnych celów. Więzi kooperacyjne powinny opierać się na 
wzajemnym zaufaniu i wspólnym ponoszeniu ryzyka. Efektem współpracy jest pozyskanie in-
formacji na temat partnerów biznesowych i wiedzy niezbędnej do zaprojektowania i zarządzania 
wspólnymi przedsięwzięciami oraz rozwiązywania bieżących problemów przedsiębiorstwa. Przy 
wyborze formy współdziałania należy wziąć pod uwagę motywacje pracowników oraz wielkość 
i renomę podmiotów ich zatrudniających. Zgodnie z opinią respondentów podstawowym mo-
tywem podjęcia współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć (36,5%) polegająca m.in.  
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na promocji powiązania kooperacyjnego, regionu turystycznego (16,8%) czy poprawy wize-
runku przedsiębiorstwa (13,5%). Z kolei współpraca w zakresie przepływu wiedzy i innowacji 
polega głównie na organizacji nieformalnych spotkań (23,2%) oraz wymianie doświadczeń 
podczas targów i konferencji (30,4%). Ograniczenia współpracy mogą wynikać z konieczności 
ponoszenia dodatkowych kosztów przez przedsiębiorstwa (26,4%) i braku dostatecznych zachęt  
(np. podatkowych) ze strony władz samorządowych (22,8%). 
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cooperation in tourism clusters

keywords cooperation, tourism, forms of collaboration, clusters

abstract The main objective of the study is to demonstrate the character of cooperation links between 
enterprises concentrated around tourism industry. Theoretical analysis is supported by own 
research. To this end, own questionnaires were used. Surveys were conducted among 60 tourist 
enterprises declaring affiliation with tourism clusters. The research hypothesis of this article is 
that cooperation in tourism clusters consists of implementation of joint marketing projects and 
the main form of knowledge movement is participation in tourism fairs, conferences and study 
visits. The results of the analysis show that the entities of tourism clusters actively work together 
recognizing the advantages of: cooperation, joint promotion as well as exchange of knowledge 
and experiences during business meetings.
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słowa kluczowe outsourcing, hotel, Nadwiślańska Agencja Turystyczna

streszczenie Niniejszy artykuł powstał na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Nad-
wiślańskiej Agencji Turystycznej (NAT). Wśród licznych celów badawczych przy-
jęto cel związany z poznaniem skali wykorzystania outsourcingu w poszczególnych 
placówkach funkcjonujących w ramach NAT. Dodatkowo postawiano cel teoretycz-
ny związany z wyszczególnieniem korzyści, jakie może przynieść organizacjom tu-
rystycznym wykorzystanie tej koncepcji zarządzania. Rezultatem przeprowadzenia 
analizy literatury przedmiotu było opracowanie listy potencjalnych korzyści pły-
nących z outsourcingu, która została przedstawiona w pierwszej części artykułu. 
W dalszej części przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzone w NAT, 
a dzięki nim możliwe było zweryfikowanie przyjętych hipotez badawczych, z któ-
rych główna brzmi następująco: Analizowane podmioty wchodzące w skład NAT 
wykorzystują outsourcing w co najmniej kilku obszarach funkcjonowania. Uzyskane 
wyniki każą odrzucić tak sformułowaną hipotezę, gdyż w ramach struktury NAT nie 
istnieje wspólna strategia wykorzystania outsourcingu.

Wprowadzenie
Outsourcing nie stanowi nowej koncepcji w zarządzaniu, o czym świadczą słowa Henry’ego Forda, 
który już na przełomie XIX i XX wieku przekonywał, że jeżeli nie potrafimy zrobić czegoś lepiej, 
taniej, szybciej niż inni, to nie ma powodu, żebyśmy robili to sami, a nie zlecali tego lepszym od 
nas (Radło, 2011). Współcześnie zjawisko outsourcingu należy rozpatrywać już nie tylko z punktu 
widzenia organizacji, które korzystają z jego możliwości, lecz także z punktu widzenia przed-
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siębiorstw, które wyspecjalizowały się w świadczeniu usług związanych z outsourcingiem. Tego 
typu organizacje zaczynają odgrywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu całej gospodarki, 
czego dobrym przykładem jest Polska. To właśnie w naszym kraju, jak pokazują raporty, prężnie 
rozwijają się firmy specjalizujące się w świadczeniu usług outsourcingowych w zakresie szeroko 
rozumianych procesów biznesowych – business process outsourcing (Newseria.pl, 2013). W ten 
sposób tworzą liczne miejsca pracy, a specjalizując się w wybranych obszarach funkcyjnych, 
świadczą usługi na wysokim poziomie. Rozwój taki możliwy jest dzięki warunkom panującym 
w naszym kraju, które przyciągają zagranicznych kontrahentów. Składowymi tych warunków 
są koszty, w tym koszty pracy, dostępność wykwalifikowanej kadry, otoczenie (środowisko), 
jakość infrastruktury, poziom ryzyka oraz potencjał rynku (Oshri, Kotlarsky, Willcocks, 2009). 
Z punktu widzenia niniejszego artykułu organizacje te nie stanowią przedmiotu badań, jednak 
ich przytoczenie ma za zadanie pokazać szerszy aspekt zjawiska outsourcingu. 

W centrum zainteresowania dalszych rozważań leży organizacja prężnie działająca na pol-
skim rynku turystycznym. Jest nią zlokalizowana w Tychach Nadwiślańska Agencja Turystyczna, 
w której ramach funkcjonuje 19 jednostek oferujących usługi noclegowe wchodzące w skład 
rynku turystycznego (Panasiuk, 2014) wraz z usługami uzupełniającymi (Jaremen, Panasiuk, 
2009). To właśnie te jednostki poddano badaniom, których głównym celem było sprawdzenie 
skali wykorzystywania przez nie usług outsourcingowych w ramach prowadzonej działalności. 

Metodyka badań zostanie opisana w dalszej części artykułu. W tym miejscu warto natomiast 
zaznaczyć, że dodatkowym celem teoretycznym stawianym przed niniejszym artykułem było 
przedstawienie listy potencjalnych korzyści, jakie mogą czerpać podmioty prowadzące działal-
ność związaną z usługami noclegowymi dzięki wykorzystaniu outsourcingu.

Wybrane aspekty outsourcingu – przegląd literatury
Przegląd literatury koncentrującej się na tematyce outsourcingu wskazuje, że autorzy wyko-
rzystują różnego rodzaju podziały, klasyfikacje i modele do lepszego opisania tego zjawiska, 
a także starają się przedstawić wskazówki ułatwiające proces wdrażania i zarządzania outsour-
cingiem w organizacjach. Publikacje poszczególnych autorów w różnym stopniu kładą nacisk 
na zagadnienia związane z outsourcingiem, jednak w wielu można napotkać części wspólne. 
Podstawowym elementem pojawiającym się w publikacjach zwartych jest przegląd definicji 
outsourcingu. Do innych powtarzających się elementów należy zaliczyć przedstawienie ewolucji 
outsourcingu (Kawa, 2017), cele jego wykorzystania czy korzyści, jakie niesie ze sobą jego 
zastosowanie, rodzaje outsourcingu z podziałem na różne kryteria (Kopczyński, 2010), zasady 
związane z jego wdrażaniem (Power, Desouza, Bonifazi, 2008), a także błędy związane z jego 
stosowaniem (Vitasek, Ledyard, Manrodt, 2011). 

W dalszej części największy nacisk będzie położony na korzyści (cele czy motywy) związane 
z wykorzystaniem outsourcingu. Wcześniej w paru słowach zostanie przybliżone to, czym jest 
outsourcing. 
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Nie wchodząc szczegółowo w rozważania licznych autorów związane z definiowaniem 
outsourcingu, należy wskazać, że jest to zjawisko polegające na realizacji wybranych procesów, 
których wykonywanie jest niezbędne z punktu widzenia specyfiki działania organizacji przez 
zasoby zewnętrzne (przede wszystkim zewnętrzne organizacje). Procesy te mogą dotyczyć 
kompetencji kluczowych (generujących wartość dla klienta), które przekładają się na jakość 
produktu turystycznego oferowanego przez instytucje związane z hotelarstwem (Panasiuk, 
Meyer, 2015), lub pobocznych, które wpływają na sprawne funkcjonowanie organizacji, ale nie 
generują wartości dla klienta (Power i in., 2008). Tak postrzegany outsourcing ściśle związany jest 
z tematyką zarządzania procesowego, gdyż to proces jest „podstawową jednostką” przeznaczoną 
do outsourcingu. W związku z tym istotne jest, aby organizacje rozważające wykorzystanie 
outsourcingu potrafiły identyfikować realizowane przez siebie procesy i na tej podstawie je 
mapować i dokonywać ocen ich efektywności (Szukalski, Wodnicka, 2016). Jest to warunek 
konieczny do podejmowania świadomej i przemyślanej decyzji o wykorzystaniu tej koncepcji 
zarządzania, decyzji, która powinna być strategiczna (Rutkowski, 2011). 

Jako element działań strategicznych outsourcing może być łączony z następującymi korzy-
ściami: transformacją/restrukturyzacją organizacji, poprawą innowacyjności, elastyczności 
i adaptacyjności, ograniczeniem kosztów i ryzyka oraz wzrostem wartości przedsiębiorstwa 
(Nowicka, 2016). Pewnego rodzaju synonimem korzyści, którymi kierują się polskie przedsię-
biorstwa przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu procesów biznesowych, są motywy jego 
wykorzystania. Najczęstszym wskazywanym motywem jest chęć obniżenia i kontroli kosztów 
operacyjnych (79%). Kolejne miejsca wśród wskazanych motywów wykorzystania outsourcingu 
zajmują odpowiednio (Radło, 2011):

 – koncentracja na podstawowej działalności – 64%,
 – dostęp do dotychczas nieposiadanych zasobów – 54%,
 – obniżenie ryzyka – 31%,
 – reorganizacja procesów biznesowych – 29,5%,
 – uwolnienie własnych środków – 25,5%,
 – dążenie do realizacji skomplikowanych procesów – 23,5%,
 – szybsza obsługa klientów – 20,5%,
 – zmiana struktury kosztów (z kapitałowych na operacyjne) – 19%.

Oprócz literatury przedmiotu dane na temat powodów wykorzystywania outsourcingu, 
wydzielanych obszarów funkcjonowania organizacji oraz m.in. obaw związanych z wyko-
rzystaniem outsourcingu można spotkać w różnego rodzaju raportach dotyczących tej sfery 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Przykładem tego typu raportu jest przygotowane przez spółkę 
HRK Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu z 2013 roku. Autorzy raportu wymieniają 
w nim liczne dane dotyczące wykorzystania outsourcingu w Polsce, w tym m.in. powody jego 
wykorzystania, które w znacznym stopniu pokrywają się z przedstawionymi we wcześniejszej 
części artykułu. Dodatkowo w raporcie przedstawiono listę usług outsourcingowych, z których 
najczęściej korzystają polskie firmy. Wymieniając od usługi najczęściej outsorcingowanej,  
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można podać taką kolejność na liście: księgowość, usługi IT, usługi kadrowo-płacowe, zarządza-
nie finansami, call center, obsługa klienta, outsourcing HR1. 

Za Nowicką (2016) potencjalne korzyści wykorzystania outsourcingu w branży hotelarskiej 
zostały podzielone na cztery podgrupy, tak jak przedstawiono to w tabeli 1. 

Tabela 1. Potencjalne korzyści wykorzystania outsourcingu w branży hotelarskiej
Podgrupy Korzyści

Korzyści strategiczne

Dywersyfikacja działalności (np. wprowadzanie nowych usług 
uzupełniających)
Koncentracja na podstawowych, kluczowych usługach (podnoszenie 
ich jakości)
Ograniczenie kosztów (np. redukcja zatrudnienia)
Dostęp do innowacji (przyśpieszenie realizacji poszczególnych 
procesów)
Dostrzeganie i wykorzystywanie szans
Redukcja ryzyka
Pozytywny wpływ na wizerunek organizacji

Korzyści rozwojowe

Wejście na nowe rynki
Dostęp do infrastruktury dostawcy (np. sieci dystrybucji)
Poprawa realizacji procesu zarządzania
Dostęp do wiedzy ekspertów

Korzyści ekonomiczne

Zwiększenie wartości dla interesariuszy 
Zwiększenie efektywności zasobów
Zmiana kosztów stałych na zmienne 
Uwolnienie zasobów finansowych na potrzeby nowych inwestycji 
Zwiększenie płynności finansowej 

Korzyści organizacyjne
Uproszczenie struktury organizacyjnej
Uproszczenie procedur 
Zwiększenie motywacji pracowników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowicka (2016).

Warto zaznaczyć, że możliwość uzyskania poszczególnych korzyści w wyniku zastosowania 
outsourcingu przez przedsiębiorstwa hotelarskie uzależniona jest od indywidualnej sytuacji każ-
dej organizacji, a jego wykorzystanie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem komplekso-
wej oceny strategicznej. Każda organizacja powinna również podejmować działania adekwatne 
do swojej sytuacji, dążąc do osiągnięcia wybranych korzyści. Działania te należy dostosować 
do wniosków, jakie płyną z oceny wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań pozwalającej 
na podejmowanie bardziej trafnych decyzji. Warto zaznaczyć, że wykorzystanie outsourcingu 
w jednym obszarze działania może wiązać się z uzyskaniem wielu korzyści przypisanych do 
różnych podgrup. 

Outsourcing oprócz wskazanych potencjalnych korzyści związany jest również z zagrożenia-
mi, które mogą wpłynąć na realizację strategicznych założeń związanych z jego wdrożeniem. 
Zagrożenia mogą wynikać ze złego doboru usługodawcy bądź ze złych relacji, które przełożą 

1  Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013, HRK SA. 
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się na sposób współpracy. Potencjalnym zagrożeniem jest również opór pracowników, którzy 
w outsourcingu mogą dostrzegać zagrożenia dla swoich miejsc pracy (Zoghbi-Manrique-de- 
-Lara, Ting-Ding, Guerra-Baez, 2017). Dlatego wskazane jest, aby pomimo długiej historii 
wykorzystania outsourcingu w hotelarstwie w dalszym ciągu podejmować wyzwania badawcze 
zmierzające do poznania i lepszego jego wykorzystania. Potwierdzeniem powyższego stwier-
dzenia są przykładowe artykuły, które na przestrzeni ostatnich lat poruszały ten temat (De Vita, 
Tekaya, 2015; Promsivapallop, Jones, Roper, 2015; Zoghbi-Manrique-de-Lara, Ting-Ding, 2017).

metodologia badawcza oraz wyniki
Dane przedstawione w niniejszym artykule pochodzą z badań przeprowadzonych w NAT, która 
jest spółką, a zarazem marką zrzeszającą 19 obiektów noclegowych. Dodatkowo od 2017 roku  
NAT współpracuje z apartamentami Jawor w Sarbinowie, co oznacza, że klientom oferuje  
20 różnych obiektów. W ofercie NAT są zarówno hotele, jak i ośrodki wypoczynkowe zlokalizo-
wane w różnych regionach Polski. Siedziba spółki znajduje się w Tychach, gdzie zatrudnionych 
jest 41 osób.

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, który za pośrednictwem 
centrali NAT został rozesłany do poszczególnych obiektów. Wypełniony kwestionariusz ankiety 
uzyskano od 18 obiektów, co daje zwrot na poziomie 90%. Zgromadzone dane miały pozwolić na 
realizację głównego celu badawczego, jakim było poznanie skali wykorzystywania outsourcingu 
w badanych podmiotach. 

Podczas projektowania badania przyjęto następującą hipotezę główną: Analizowane 
podmioty wchodzące w skład NAT wykorzystują outsourcing w co najmniej kilku obszarach 
funkcjonowania. Podstawą do tego typu stwierdzenia były treści zawarte w referacie autorstwa 
Perechudy i Nawrockiej (2007), którzy już w 2007 roku wskazywali, że prawie 70% badanych 
podmiotów hotelarskich wykorzystuje outsourcing, przekazując firmom zewnętrznym po kilka 
obszarów funkcjonowania w sposób selektywny Równocześnie dążono do zweryfikowania 
następujących hipotez pomocniczych:

 – poszczególne podmioty działające w ramach NAT wykorzystują outsourcing w analogicz-
nych obszarach swojego funkcjonowania,

 – w badanych podmiotach outsourcing funkcji i procesów operacyjnych przeważa nad 
wydzielaniem na zewnątrz strategicznych obszarów funkcjonowania. 

Prezentacja wyników zostanie poprzedzona krótkim wyjaśnieniem ułatwiającym ich inter-
pretację. Przy budowie kwestionariusza ankiety przyjęto założenie, że dany obszar funkcjo-
nalny bądź proces może być realizowany przez badane podmioty przy wykorzystaniu zasobów 
pochodzących z trzech różnych źródeł. Pierwszymi z nich są zasoby własne rozumiane jako 
osoby zatrudnione w poszczególnych placówkach dysponujące wyłącznie wewnętrznymi zaso-
bami podmiotu. Drugą możliwością jest realizacja danych funkcji poprzez osoby zatrudnione 
w centrali NAT, które mogą korzystać z zasobów zgromadzonych w spółce. Z punktu widzenia 
badanych podmiotów są to pewnego rodzaju zasoby zewnętrzne, jednak z w przypadku funkcjo-
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nowania NAT jako całości w dalszym ciągu nie można mówić w takiej sytuacji o outsourcingu. 
Trzecie źródło zasobów to firmy zewnętrzne. Z punktu widzenia celu niniejszego badania, 
a także postawionych hipotez za outsourcing będzie uważana sytuacja, w której poszczególne 
podmioty działające w strukturze NAT będą zlecać realizację poszczególnych funkcji właśnie 
firmom zewnętrznym.

W ramach kwestionariusza ankiety zastosowano pytanie półotwarte, w którym respondenci 
w pierwszej kolejności mieli wskazać, za pomocą której grupy zasobów realizują wymienione 
działania (W – zasoby własne; N – zasoby centrali NAT; O – zasoby zewnętrzne), a następnie mieli 
możliwość uzupełnić listę zaproponowanych obszarów funkcjonowania własnymi propozycjami.

Wyniki przeprowadzonego badania przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Skala wykorzystywania outsourcingu przez podmioty działające w strukturze NAT
Obszar 
funkcjonowania W N O Obszar funkcjonowania W N O

Zarządzanie obiektem 15 4 1 Utrzymanie stanu technicznego 
obiektu 15 5 2

Zatrudnianie 
pracowników 16 8 2 Sprzątanie 16 2 3

HR 6 9 2 Kuchnia 15 2 0
Zarządzanie 
finansami 11 13 0 Obsługa recepcji 16 2 2

Marketing 5 18 0 Obsługa restauracji 13 2 1
Prowadzenie punktów 
gastronomicznych 9 2 1

Prowadzenia punktów SPA 5 1 2
Organizacja wycieczek 3 0 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Oprócz danych zamieszczonych w tabeli 2 odpowiedzi respondentów pozwoliły na zidentyfi-
kowanie trzech kolejnych obszarów wykorzystywania outsourcingu w podmiotach działających 
pod marką NAT. Są nimi opieka medyczna nad kuracjuszami (1 przypadek), serwis urządzeń 
specjalistycznych (4 przypadki) oraz organizacja różnego typu animacji dla dzieci i wydarzeń 
dla dorosłych (3 przypadki). W tabeli 3 zaprezentowano skalę wykorzystania outsourcingu 
poszczególnych obszarów funkcjonowania przez jednostki NAT biorące udział w badaniu. 

Z odpowiedzi trzech respondentów wynika, że w żadnym obszarze funkcjonowania or-
ganizacji nie wykorzystują oni outsourcingu. W przypadku czterech podmiotów outsourcing 
wykorzystywany jest tylko w przypadku jednego obszaru funkcjonalnego. Tym samym w prawie 
połowie badanych przypadków outsourcing nie występuje lub występuje w marginalnej skali. 
Pozostali respondenci wskazali na wykorzystywanie outsourcingu w dwóch lub większej liczbie 
obszarów, z czego największą wskazaną liczbą obszarów było pięć. 
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Tabela 3. Wykorzystanie outsourcingu przez jednostki NAT biorące udział w badaniu w ujęciu ilościowym
Oznaczenie jednostki 
NAT

Liczba obszarów funkcjonowania 
realizowanych za pomocą outsourcingu

A 1
B 2
C 3
D 5
E 2
F 2
G 1
H 0
I 2
J 0
K 1
L 5
M 2
N 3
O 2
P 2
R 1
S 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Wnioski
W tabelach 2 i 3 w czytelny sposób zobrazowano, jakie są tendencje badanych podmiotów 
w zakresie sposobu realizacji poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Nie licząc pojedyn-
czych przypadków, można podać, że analizowane podmioty realizują zadania wynikające ze 
specyfiki ich działalności przy wykorzystaniu własnych zasobów. Gdy uwzględni się przed-
stawiony powyższej komentarz dotyczący traktowania zasobów w centrali NAT jako zasobów 
wewnętrznych, uwidocznia się niewielka skala wykorzystywania outsourcingu przez badane 
podmioty. Szczegółowa analiza ilościowa uzyskanych danych pozwala na odniesienie się do 
treści hipotezy głównej. 

Przytoczone wyniki odnoszące się do treści hipotezy głównej wskazują, że należy ją odrzu-
cić, gdyż nie tylko nie wszystkie badane podmioty wykorzystują outsourcing, lecz także w wielu 
przypadkach skala jego wykorzystania jest niższa, niż zakładała to hipoteza.

 W przypadku hipotezy pomocniczej, która zakładała, że badane podmioty wykorzystują 
outsourcing w analogicznych obszarach, należy zwrócić uwagę na niskie wartości w kolumnach 
oznaczonych literą O zamieszczone w tabeli 2. Kolumny te prezentują liczbę podmiotów wyko-
rzystujących outsourcing w zakresie danego obszaru. Przy tak niewielkiej skali wykorzystania 
outsourcingu niskie wartości w tych kolumnach – za wyjątkiem organizacji wycieczek – ozna-
czają, że występuje znaczne zróżnicowanie wśród badanych podmiotów w zakresie obszarów, 
w których decydują się wykorzystywać outsourcing. W związku z tym należy odrzucić również 
treść hipotezy pomocniczej odnoszącej się do analogii w obszarach wykorzystywania outsour-
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cingu. Może to oznaczać, że w strukturze NAT nie występują wytyczne związane z wykorzysty-
waniem outsourcingu i nie ma odgórnie narzuconej strategii ukierunkowanej na wykorzystanie 
jego potencjału. 

Spośród przedstawionych hipotez badawczych należy przyjąć jedynie hipotezę pomocniczą 
odnoszącą się do przewagi outsourcingu w zakresie funkcji operacyjnych nad outsourcingiem 
funkcji strategicznych. Okazuje się, że jednostki działające w strukturze NAT zdecydowanie 
chętniej zlecają firmom zewnętrznym obszary funkcjonowania związane z codzienną realizacją 
zadań operacyjnych. Świadczą o tym zarówno wartości przedstawione w ostatniej kolumnie 
tabeli 2, jak i odpowiedzi respondentów, którymi uzupełniono propozycje przedstawione w kwe-
stionariuszu ankiety.

Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym artykule rozważania oparte na badaniach przeprowadzonych 
wśród jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej jednego z potentatów branży 
hotelarskiej w Polsce pokazują, że outsourcing jest wykorzystywany w tej branży, lecz w róż-
nej skali, nawet wśród przedstawicieli jednej marki. Dzięki zrealizowaniu celu teoretycznego 
postawionego w trakcie projektowania badania udało się zidentyfikować potencjalne korzyści, 
jakie przedstawiciele branży hotelarskiej mogą osiągnąć dzięki zastosowaniu outsourcingu. 
Tym samym przedsiębiorstwa oferujące usługi noclegowe w sposób bardziej świadomy mogą 
podejmować decyzje dotyczące zlecania poszczególnych obszarów funkcjonowania firmom 
zewnętrznym, mając na uwadze, co można osiągnąć dzięki tego typu decyzji strategicznej. 
Z punktu widzenia NAT uzasadnione wydaje się ustalenie, jakie rzeczywiste korzyści osiągają 
poszczególne jednostki wykorzystujące w działaniach outsourcing, jakie koszty w związku 
z tym są przez nie ponoszone oraz jakie trudności powstają w ramach prowadzenia codziennej 
działalności. Mając tego typu dane, można będzie ustalić, czy z punktu widzenia specyfiki 
prowadzonej działalności nie należy rozważyć wdrożenia ogólnej strategii outsourcingowej 
normującej sposoby jego wykorzystywania przez jednostki działające pod marką NAT. 
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streszczenie Starzenie się społeczeństw w krajach rozwiniętych to proces obserwowany od lat. 
W grupie wyżu demograficznego z lat 1946–1955 każdego dnia powiększa się popu-
lacja emerytów. W artykule zdefiniowano pojęcie seniora, przedstawiono też zmie-
niające się formy aktywności turystycznej podejmowane przez emerytów w różnych 
okresach XXI wieku w kontekście ich sytuacji ekonomicznej. W świetle przeprowa-
dzonych analiz należy się spodziewać, że przekonanie seniorów żyjących w XXI wie-
ku o korzyściach, jakie niesie ze sobą aktywny wypoczynek i turystyka, przełoży się 
na popularyzację zdrowego, aktywnego stylu życia.

Wprowadzenie
W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się proces starzenia się ludności. Może on być 
traktowany zarówno jako zagrożenie, jak i wyzwanie dla społeczeństwa. Rzadko starzenie się 
ludności postrzegane jest jako naturalny etap, z którym należy się pogodzić. Udział seniorów 
w polskim społeczeństwie szybko rośnie i obecnie wynosi ponad 23%. Podobnie sytuacja wyglą-
da w Europie Zachodniej. Uwarunkowane jest to zjawiskiem kompensaty strat z okresu II wojny 
światowej w latach 50. XX wieku. W Polsce przyjmuje się, że wyż demograficzny objął roczniki 
1946–1955. W tym okresie przyrost naturalny był bardzo wysoki i sięgał 19‰. Każdego dnia 
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coraz bardziej uwidocznia się różnica pomiędzy populacją emerytów a populacją osób w wieku 
przedprodukcyjnym. Dysproporcja ta będzie się powiększać, stanowiąc coraz poważniejsze 
obciążenie dla systemu emerytalnego, służby zdrowia oraz opieki społecznej. W związku z tym 
autorzy postanowili zweryfikować, czy sytuacja materialna emerytów pozwala im na uprawianie 
turystyki. Za cel niniejszego artykułu wybrano ukazanie aktywności turystycznej emerytów 
w kontekście ich sytuacji ekonomicznej.

Bardzo istotne jest poprawne zdefiniowanie badanej grupy, której to zjawisko dotyczy, gdyż 
można w tym względzie napotkać rozbieżności. Oleśniewicz i Widawski (2015) przywołują 
badaczy definiujących termin „senior”. Podają, że Hossain, Bailey i Lubulwa (2003) używają 
tego określenia w odniesieniu do grupy wiekowej 55+, termin „niesenior” (non-senior) odnoszą 
zaś do grupy w przedziale wiekowym 15–55 lat. Także Alcaide (2005) uważa, że wiek senioralny 
zaczyna się od 55. roku życia. Natomiast cytowani przez autorów Lee i Tideswell (2005) oraz 
Garcia i Martorell Cunill (2007) jako wiek senioralny wskazują okres od 60. roku życia. Z kolei 
Dąbrowski (2006) za osoby w wieku podeszłym uważa populację powyżej 60. roku życia, na-
tomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje, że za seniorów powinno się uznawać 
osoby powyżej 65. roku życia (Kowalik, 2009).

Zdając sobie sprawę z trudności w definiowaniu wieku senioralnego, na potrzeby niniejszego 
opracowania autorzy przyjęli jako jego kryterium moment przejścia na emeryturę (w Polsce to 
wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Jak podają Oleśniewicz i Widawski (2015), turystyka senioralna zaliczana jest do turystyki 
społecznej dotyczącej osób, których sytuacja życiowa całkowicie lub częściowo uniemożliwia 
korzystanie z turystyki. Może to wynikać z przyczyn gospodarczych, niepełnosprawności 
fizycznej, izolacji, ograniczonej mobilności. W przypadku polskich emerytów znaczącą rolę 
odgrywają właśnie przyczyny gospodarcze. Sytuacja ekonomiczna nie pozwala tym osobom na 
długie, ekskluzywne wyjazdy turystyczne, a jedynie na samodzielne podróże krajowe. Ze wzglę-
du na wiek może się także pojawić utrudnienie podróżowania związane z niepełnosprawnością. 
Seniorzy źle znoszą długie podróże autokarowe oraz samolotowe.

materiał i metody
W celu ukazania związku pomiędzy aktywnością turystyczną a sytuacją ekonomiczną pozyska-
no dane statystyczne na temat turystyki wyjazdowej emerytów i rencistów z badań ankietowych 
„Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych” przeprowadzonych przez Główny 
Urząd Statystyczny (GUS, 2001, 2005, 2009, 2013, 2014, 2015). Ankieta obejmowała informacje 
dotyczące m.in. preferowanych przez osoby starsze sposobów spędzania czasu przeznaczonego 
na wypoczynek, ich uczestnictwa w wyjazdach krajowych i zagranicznych, określenia moty-
wów, kierunków i sezonowości tych wyjazdów oraz – w przypadku osób niewyjeżdżających –  
powodów nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych.

Dane dotyczące sytuacji materialnej emerytów pochodzą z opracowania GUS Budżety 
gospodarstw domowych (2013, 2015). W badaniu tym w celu wylosowania próby zastosowano 
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schemat losowania dwustopniowego warstwowego, z różnymi prawdopodobieństwami wyboru 
w I stopniu. Jednostkami losowania I stopnia były terenowe punkty badań (TPB), a w II stopniu 
losowane były mieszkania.

Do opracowania materiałów zastosowano metody opisową i porównawczą. Wyniki przedsta-
wiono w postaci tabel i rysunków.

Wyniki i dyskusja
Sytuacja ekonomiczna emerytów

Jak podają Hołowiecka i Grzelak-Kostulska (2012), zasięg ubóstwa jest w grupie emerytów 
zdecydowanie niższy niż wśród rodzin mających dzieci na wychowaniu. Potwierdzają to bada-
nia m.in. Szukalskiego (2008), Szatur-Jaworskiej (2010), GUS (2013, 2015). W ostatnich latach 
w Polsce poprawiała się sytuacja materialna osób starszych – na tle innych grup. Szatur-Jaworska 
(2010) pisze, że przeciętny dochód gospodarstw emerytów i rencistów wynosił w tym okresie 
około 100–105% średniej krajowej, przy czym w zdecydowanie lepszej sytuacji byli emeryci, 
uzyskując dochody na poziomie 110–115% wartości średniej, podczas gdy w przypadku renci-
stów było to około 80%.

rysunek 1. Procentowy udział wysokości emerytur Polaków w 2015 roku w złotych polskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.zus.pl.

Jak podaje GUS, w 2017 roku przeciętna miesięczna emerytura z ZUS wyniosła prawie  
2,1 tys. zł brutto (1780 zł netto), przy czym połowa świadczeniobiorców otrzymywała nie więcej 
niż 1,8 tys. zł, a świadczenia te otrzymywało prawie 8 879 600 osób, a więc o 0,1% więcej niż 
w roku poprzednim (http://stat.gov.pl). Inaczej kształtują się emerytury resortowe. Największy 
udział w wydatkach miało MSWiA – 8157,3 mln zł. Wysokość przeciętnej emerytury w resortach 
w 2015 roku wyniosła: 3518,32 zł w MSWiA (wzrost o 2,2%), 3395,61 zł w MON (wzrost o 1,9%) 
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oraz 3671,46 zł w MS (wzrost o 2,0%). Najwięcej osób (ponad 14%) otrzymywało emerytury na 
poziomie ponad 3,5 tys. zł (rys. 1). Od 6 do 8% emerytów uzyskiwało świadczenia na poziomie 
1000–2000 zł. Najniższe świadczenia, poniżej 600 zł, otrzymywało mniej niż 3% emerytów.

Znaczący wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych ma wykształcenie. Analiza gospo-
darstw domowych emerytów wskazuje, że mają oni w zdecydowanej większości wykształcenie 
zasadnicze zawodowe (27,3%) oraz podstawowe (24,9%). Wykształceniem średnim zawodowym 
legitymowało się 21,2%, a wyższym – jedynie 13,1%. Wykształcenie wpływa także na chęć 
poszerzania horyzontów, czyli poznawania świata, np. przez podróżowanie.

Największy udział w rozchodach emerytów – bo aż 1144 zł – miały towary i usługi konsump-
cyjne, w tym żywność i napoje bezalkoholowe (320 zł), mieszkanie i prąd (285 zł). Na zdrowie 
emeryci każdego miesiąca przeznaczali 99 zł. Znaczący udział przypadał też na rekreację 
i kulturę (aż 65 zł miesięcznie), restauracje i hotele (33 zł). Na turystykę zorganizowaną polscy 
emeryci wydawali tylko 12 zł miesięcznie. Wskazuje to na mały udział seniorów w turystyce 
zorganizowanej, a zdecydowanie większy w turystyce indywidualnej.

Emeryci oceniają swoją sytuację materialną jako przeciętną. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 
61% seniorów. Bardzo dobrą sytuację materialną wskazało niewiele ponad 7%, a złą – prawie 
4% (tab. 1). Możliwości obecnego i przyszłościowego korzystania z turystyki, a także wszystkich 
innych dóbr przez pokolenie wyżu demograficznego należy upatrywać w jego obecnej sytuacji 
finansowej.

Tabela 1. Ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych emerytów i rencistów
Ocena sytuacji materialnej Razem (%) Emeryci (%) Renciści (%)
Bardzo dobra 6,6 7,4 2,9
Raczej dobra 14,1 15,4 8,6
Przeciętna 59,8 61,1 54,3
Raczej zła 14,5 12,5 23,3
Zła 5,0 3,7 10,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://stat.gov.pl.

Dobra sytuacja finansowa i zdrowotna gwarantuje satysfakcję z życia, poczucie szczęścia 
i odpowiednią jakość życia. Według Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju jakość 
życia często postrzegana jest jako subiektywny dobrostan lub satysfakcja z życia. Istotna jest 
indywidualna percepcja relacji między sytuacją materialną a jakością życia. Straś-Romanowska 
(2005) wskazuje, że jakość życia określana jest poprzez interpretację sytuacji egzystencjalnej 
jednostki, a osobista percepcja, pragnienia, potrzeby, doświadczenia, uznawane wartości, poglądy 
i wsparcie społeczne stają się filarem odczuwanej jakości życia. Hołowiecka i Grzelak-Kostulska 
(2012) dodają, że mają na nią wpływ nie tylko realne dochody, lecz także sytuacja życiowa dająca 
ogólne poczucie zadowolenia z życia. Wśród czynników decydujących o niekorzystnej sytuacji 
życiowej seniorów najczęściej wymieniane są: choroba, niepełnosprawność i wdowieństwo. 
Wszystkie te elementy przyczyniają się do wzrostu wydatków, a zatem ograniczają fundusz 
swobodnej konsumpcji seniorów.



Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów

103Problemy rynku usług turystycznych

Turystyka polskich emerytów

Ponieważ mediana emerytur wyniosła w 2017 roku 1930 zł brutto, czyli 1605 zł netto, połowa 
emerytów musiała przeżyć miesiąc za taką kwotę. Ma to wpływ na potrzeby wyższego rzędu, do 
których zalicza się turystykę. Miesięcznie emeryt wydaje 65 zł na rekreację i kulturę oraz 33 zł 
na hotele, co daje prawie 100 zł. W skali roku kwota ta wynosi 1200 zł, co pozwala emerytowi 
jedynie na samodzielne podróże krajowe. Z kolei badania Oleśniewicza Markiewicz-Patkowskiej 
i Widawskiego (2015) oraz Oleśniewicza i Widawskiego (2015) wskazują, że przeszkodami w po-
dejmowaniu aktywności turystycznej nie są kłopoty natury finansowej ani kondycja fizyczna 
(78% deklarowało dobry lub bardzo dobry stan zdrowia), lecz przede wszystkim brak oryginal-
nych ofert przełamujących stereotypy, m.in. brak wycieczek tematycznych, cyklów regionalnych 
czy ofert aktywnego spędzania wolnego czasu dla samotnych seniorów. Sytuacja finansowa 
i zdrowotna w 2013 roku nie pozwoliła aż 84,7% emerytów na podróżowanie. Pozostała część 
odbywała przede wszystkim samodzielne podróże krajowe (9,5%) i zorganizowane podróże 
krajowe (4,1%). Najmniejszy odsetek seniorów korzystał ze zorganizowanych podróży zagra-
nicznych (zaledwie 1,2%) (tab. 2).

Tabela 2. Planowane podróże urlopowe z co najmniej czterema noclegami wśród seniorów w 2013 roku

Wiek
Osoby planujące podróże urlopowe (%) Osoby 

nieplanujące 
wyjazdów (%)

Nie 
dotyczy 
(%)

podróże krajowe podróże zagraniczne
zorganizowane samodzielne zorganizowane samodzielne

65 lat i więcej 4,1 9,5 1,2 1,4 84,7 0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014).

Niski odsetek podróżujących wskazuje na inne sposoby spędzania wolnego czasu przez 
seniorów. W 2013 roku emeryci wolny czas spędzali na słuchaniu radia i muzyki oraz ogląda-
niu telewizji (26%), ponad 13% wypoczywało, czytając, a 12% – opalając się i leżakując. Na 
wędrówki, spacery, wycieczki rowerowe wolny czas przeznaczało 9% seniorów, a z przyrodą 
obcowało 9%. Około 7% wypoczywało na działce lub praktykując obrzędy religijne. Pozostałe 
rodzaje aktywności turystycznej przyjęły wartość 1%.

Wśród seniorów następuje zmiana sposobu spędzania wolnego czasu, gdyż udział słuchania 
radia i muzyki oraz oglądania telewizji znacząco spadł z 44,6% w 2001 roku do 26,4% w roku 
2013. Wynika to z faktu, że emeryci są coraz lepiej wykształceni i bardziej świadomi, iż spędza-
nie wolnego czasu przed telewizorem jest szkodliwe (rys. 2).
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rysunek 2. Ulubiony sposób spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek wśród seniorów w latach 
2001, 2005, 2009 i 2013 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014).

Od sytuacji finansowej, a także kondycji fizycznej zależą motywacje turystów seniorów. 
Oleśniewicz i Widawski (2015) wskazują, że wśród ważnych powodów wymienia się potrzebę 
odpoczynku i zrelaksowania (Horneman, Carter, Wei, Ruys, 2002; Lee, Tideswell, 2005) oraz 
kontaktu z innymi ludźmi i rodziną (Acevedo, 2003; Huang, Tsai, 2003). Badacze wymieniają 
także potrzebę poznawania nowych miejsc wraz z ich kulturowymi i przyrodniczymi atrakcjami. 
Badania te potwierdzają dane przedstawione w tabeli 3, które wskazują, że dla 22% polskich 
seniorów w 2013 roku najważniejszy był wypoczynek, aż 59% podróżowało, aby spotkać się 
z rodziną, a 0,5% wypoczynek przeznaczało na kurację zdrowotną. Niewielki udział miał objazd 
krajoznawczy czy wyjazd na działkę. Seniorzy doceniali natomiast rolę zwiedzania poprzez 
poznawanie architektury, kultury i przyrody, dlatego w tym aspekcie nastąpił wzrost z 2,6% 
w 2001 roku do 3,3% w 2013 roku.

Sytuacja finansowa wypływa także na wybór bazy noclegowej. Seniorzy w 2013 roku jako 
podstawowe miejsce pobytu w czasie krótkookresowych podróży krajowych wybierali miesz-
kanie u rodziny (76%). 
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Tabela 3. Cele krótkookresowych krajowych podróży seniorów w 2013 roku (%)

Rok
Wypoczynek, 
rekreacja, 
wakacje

Zwiedzanie 
(architektura, 
kultura, 
przyroda)

Spotkanie 
z rodziną, 
znajomymi

Uroczystości 
rodzinne

Cel zdrowotny 
(np. sanatorium)

Cel 
religijny

Inny cel 
prywatny

2001 14,6 2,6 66,3 6,6 – 5,6 4,3
2005 14,4 3,0 66,6 6,9 0,6 7,2 8,3
2009 22,0 3,6 58,6 5,9 1,1 3,7 5,1
2013 22,1 3,3 59,1 6,4 0,5 2,7 3,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://stat.gov.pl.

Podsumowanie
Dokonując analizy przemieszczeń turystycznych seniorów w kontekście ich sytuacji finansowej, 
można zauważyć, że zmieniają się nawyki osób starszych. Coraz więcej seniorów porzuca bierne 
oglądanie telewizji na rzecz aktywnej rekreacji. Emeryci coraz chętniej podejmują wyzwania 
i podróżują.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że ze względu na trudną sytuację finansową turyści 
seniorzy:

 – podróżują przede wszystkim samodzielnie i na terenie Polski,
 – wydają miesięcznie około 65 zł na rekreację i 33 zł na hotele,
 – wybierają najczęściej mieszkanie w czasie urlopu u rodziny.

Ponieważ w wiek emerytalny wkraczają osoby o korzystniej strukturze wykształcenia, ma-
jące coraz większe dochody i świadome znaczenia aktywności fizycznej, należy przypuszczać, 
że turystyka i rekreacja w tej grupie społecznej będzie odgrywała coraz większą rolę.
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senior tourism in the context of the economic status  
of the retired in poland
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abstract The ageing of societies in the developed countries has been observed for many years. In the 
group of the population boom of years 1946–1955, the population of the retired is growing each 
day. In the paper, the authors defined the notion of a senior; they presented the changing forms 
of tourist activity undertaken by seniors in various periods of the 21st century in the context of 
their economic situation. As a conclusion of the performed analyses, one should expect that 
the conviction od the 21st century seniors with reference to the benefits of active recreation and 
tourism will translate into the popularisation of the healthy, active lifestyle.

jel codes D14, I12, I15, I31, J11, Z32
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słowa kluczowe przedsiębiorstwo, instytucje otoczenia biznesu, przemysł spotkań

streszczenie Kooperacja przedsiębiorstw z szeroko definiowanymi instytucjami otoczenia biz-
nesu (IOB) stanowi jeden nurtów badawczych w obszarze zarzadzania przedsię-
biorstwem w turbulentnym otoczeniu. Problematyka infiltracji działalności IOB na 
rzecz rozwoju przedsiębiorstw była i jest podejmowana w literaturze przedmiotu, 
lecz w dalszym ciągu pozostają białe plamy. Celem opracowania jest identyfikacja 
instrumentów przemysłu spotkań oferowanych przez instytucje otoczenia bizne-
su przedsiębiorcom w obszarze rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. 
Dyskusja i ocena zjawisk została przeprowadzona na podstawie kwerendy litera-
tury i źródeł wtórnych w języku polskim i angielskim, indywidualnego wywiadu 
pogłębionego (IDI) z instytucjami otoczenia biznesu oraz obserwacji uczestniczącej 
autorów. Sformułowano kierunki przyszłych badań empirycznych, których rezultaty 
mogą być przydatne zarówno w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak i w działalności 
sektora MICE. 

Wprowadzenie 
Działalność przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu wymusza podejmowanie działań w ob-
szarze poszukiwania partnerów wspierających innowacyjny rozwój. Efektywność współpracy 
i przydatność partnerów biznesowych w dziedzinie innowacji może być mierzona skalą i inten-
sywnością usług w kształtowaniu przestrzeni umożliwiającej skuteczne promowanie rozwiązań 
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technologicznych, badawczych, komercyjnych. Może również obejmować korzystanie z narzędzi 
umożliwiających przekształcenie kontaktów w kontrakty handlowe (w zakresie transferu tech-
nologii, współpracy badawczo-rozwojowej czy komercjalizacji). 

Celem opracowania jest identyfikacja instrumentów przemysłu spotkań oferowanych przez 
instytucje otoczenia biznesu (IOB) przedsiębiorcom w obszarze działalności innowacyjnej. 
W pracy postawiono następujące pytania badawcze:

1. Z jakich instrumentów przemysłu spotkań oferowanych przez IOB mogą korzystać 
przedsiębiorcy?

2. Jaka jest skala wykorzystania przez przedsiębiorstwa instrumentów przemysłu spotkań 
oferowanych przez IOB?

Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań własnych. W pracy wykorzystano 
metodę triangulacji technik badawczych: desk research, indywidualnego wywiadu pogłębionego 
(IDI) z instytucjami otoczenia biznesu oraz obserwacji uczestniczącej.

istota, zadania i funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu
Analiza literatury przedmiotu nie dostarcza jednej powszechnie akceptowanej definicji ani 
typologii instytucji otoczenia biznesu (Gródek-Szostak, Szeląg-Sikora, Sikora, Korenko, 2017). 
Na gruncie literaturowym funkcjonuje obszerna lista pojęć mających charakter pokrewny 
w stosunku do instytucji otoczenia biznesu. Przygodzki (2007) stosuje pojęcie infrastruktury 
instytucjonalnej dla określenia zbioru instytucji i organizacji stanowiących swego rodzaju 
rusztowanie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Matusiak (2010) używa określenia: 
system wsparcia dla całości instytucji zajmujących się wspieraniem procesów innowacyjnych, 
np. stowarzyszeń, izb gospodarczych, agencji rozwoju regionalnego, uczelnianych centrów 
transferu technologii. 

Pojęcie instytucji otoczenia biznesu jest niezwykle pojemne. Obejmuje niemal wszystkie 
rodzaje podmiotów publicznych i prywatnych, które bezpośrednio lub pośrednio mają związek 
z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (rys. 1). Ich działalność koncentruje 
się na świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich 
(Gródek-Szostak, 2017a). Instytucje otoczenia biznesu świadczą usługi na rzecz uprawnionych 
przedsiębiorców, które dzięki wsparciu ze środków publicznych mogą być realizowane na prefe-
rencyjnych warunkach, a niekiedy wręcz nieodpłatnie (Nesterak, Gródek-Szostak, Malinovska, 
2016). Definicja IOB stosowana w niniejszym artykule opiera się na definicji sformułowanej 
w raporcie Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Według 
niej IOB ujmuje się jako wyspecjalizowane instytucje lokalnego i regionalnego wsparcia inno-
wacji i transferu technologii (Bąkowski, Mażewska, 2014).
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rysunek 1. Funkcje instytucji otoczenia biznesu

Źródło: Matusiak, Bąkowski (2008, za: Gródek-Szostak 2017a).

Jednym z obszarów wsparcia oferowanego przez IOB jest inicjowanie i zacieśnianie koope-
racji podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Gródek-Szostak, 2017b) 
w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Wśród instrumentów publicznych 
wspierających rozwój technologiczny przedsiębiorstw ukierunkowanych na profesjonalizację 
współpracy z IOB można wymienić ofertę sieci Enterprise Europe Network (EEN). Sieć wspiera 
rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez organizację misji gospodarczych, spotkań 
kooperacyjnych i targów na całym świecie. 

Przemysł spotkań
Z uwagi na rozbieżności w obszarze kwestii terminologicznych (tab. 1) można wyróżnić obszar, 
do którego zamiennie mogą być stosowane pojęcia turystyki biznesowej, turystyki MICE (ang. 
Meetings – Incentives – Conferences – Events), branży spotkań lub przemysłu spotkań. Gdy 
podejmuje się jednak rozważania o istocie tej branży, którą stanowi wspomniany obszar wspólny 
dla ww. terminów, najwłaściwsze i przysparzające najmniej problemów jest stosowanie określe-
nia „przemysł spotkań” (Berbeka, Borodako, Rudnicki, 2015).
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Tabela 1. Przemysł spotkań w ujęciu definicyjnym
Autor Definicja przemysłu spotkań
Borodako, Berbeka, Rudnicki 
(2014)

Całokształt zjawisk i procesów związanych z organizacją spotkań w danym miejscu 
i czasie

Sidorkiewicz (2011), Świątecki 
(2005), Davidson (1994).

Przemysł spotkań jest często utożsamiany z turystyką biznesową, definiowaną jako 
sektor „dotyczący osób podróżujących w celach związanych z ich pracą”

Celuch (2008), Siemiński 
(2010, za: Celuch, 2016)

Sektor gospodarki związany z organizacją, promocją oraz zarządzaniem 
wydarzeniami biznesowymi, w tym kongresami, konferencjami, targami, 
wydarzeniami firmowymi oraz podróżami motywacyjnymi

Światowa Organizacja 
Turystyki (UNWTO)

UNWTO użyła terminów Meetings Industry na określenie przemysłu spotkań 
oraz International Meetings Industry – międzynarodowy przemysł spotkań. 
Sformułowania te mogą być używane zamiennie i określają organizację, 
promocję, sprzedaż wydarzeń towarzyszących spotkaniom stowarzyszeniowym, 
rządowym i korporacyjnym, podróżom motywacyjnym, seminariom, kongresom 
i konferencjom, konwencjom, wizytom technicznym, wystawom oraz targom.
Zgodnie z normami UNWTO w opracowaniach statystycznych są brane pod 
uwagę: spotkania i wydarzenia spełniające takie warunki, jak udział minimum 10 
uczestników, czas trwania co najmniej pół dnia, tj. cztery godziny i więcej, miejsce 
(obiekt), w którym odbywa się spotkanie, zostało opłacone specjalnie w tym celu

Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz literaturowych.

Sektor gospodarki, którym jest przemysł spotkań, zgodnie z zaleceniem literaturowym 
(Celuch, 2013) należy również rozpatrywać, analizując dwa główne segmenty z nim związane, 
a wynikające z charakteru uczestników poszczególnych spotkań czy wydarzeń. Są to segment 
uczestników związanych z funkcjonowaniem, korporacji i wydarzeń organizowanych przez 
poszczególne przedsiębiorstwa oraz segment uczestników związanych ze stowarzyszeniami 
branżowymi. Pierwsza grupa uczestników bierze udział w takich formach wyjazdów, jak: 

 – wydarzenie korporacyjne (wydarzenie firmowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje prasowe, premiery produktów);

 – wydarzenia motywacyjne, w tym podróże o charakterze gratyfikacyjnym, uznaniowym; 
 – targi bądź wystawy.

Druga grupa to zazwyczaj uczestnicy spotkań stowarzyszeń, w tym konferencji i kongresów 
krajowych i międzynarodowych, bez wyraźnego podziału na spotkania rządowe i pozarządowe.

Z perspektywy przedsiębiorstw – beneficjentów przemysłu spotkań niezwykle istotna jest 
możliwość skorzystania z usług wyspecjalizowanych IOB, które świadczą usługi organizacji 
przestrzeni stymulującej efektywność spotkań biznesowych.

rola iob w zakresie wsparcia udziału przedsiębiorstw w spotkaniach biznesowych
Przedsiębiorstwa budujące zdolność innowacyjną przy współpracy z otoczeniem gospodarczym 
zgłaszają potrzeby w zakresie instrumentów wsparcia pozwalających na nawiązanie kontaktów 
w partnerami biznesowymi w postaci bezpośredniej konfrontacji z potencjalnym dostawcą, np. 
technologii, know-how itp. Skuteczność współpracy i przydatność partnerów sfery IOB w dzie-
dzinie innowacji może być mierzona skalą i intensywnością świadczonych usług w zakresie 
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współpracy technologicznej, szkoleń, targów, misji gospodarczych. Ośrodki otoczenia biznesu 
za pośrednictwem ponadkrajowych sieci współpracy są w stanie zaspokoić zgłaszany popyt. 

Analiza aktywności ośrodków IOB funkcjonujących w ramach sieci EEN pozwala na wery-
fikację zapotrzebowania przedsiębiorstw na usługi wsparcia w obszarze spotkań biznesowych 
oferowane przez system instytucjonalny. Weryfikacji poddano aktywność sieci EEN w okresie 
styczeń 2016 – czerwiec 2017. W tym czasie sieć zaoferowała przedsiębiorcom możliwość udzia-
łu w spotkaniach brokerskich, misjach gospodarczych, konferencjach lub seminariach, dniach 
informacyjnych, wystawach, spotkaniach grup sektorowych, szkoleniach, warsztatach (tab. 2). 

Tabela 2. Instrumenty przemysłu spotkań zaoferowane przedsiębiorcom przez IOB działające w sieci Enterprise 
Europe Network

Rodzaj wydarzenia Miejsce wydarzenia 
(kraj)

Liczba 
wydarzeń 

Liczba 
uczestników
(ogółem)

Liczba uczestników 
spotkań 
transnarodowych

1 2 3 4 5
Spotkania 
brokerskie

Albania, Argentyna, Armenia, 
Austria, Białoruś, Belgia, Brazylia, 
Bułgaria, Kanada, Chiny, Chorwacja, 
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, 
Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, 
Japonia, Kazachstan, Łotwa, Litwa, 
Luksemburg, Macedonia, Malta, 
Meksyk, Mołdowa, Czarnogóra, 
Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, 
Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, 
Słowacja, Słowenia, Korea 
Południowa, Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, Tajwan, Turcja, UK, 
USA

655 38 106 25 605

Misje gospodarcze Albania, Austria, Białoruś, Belgia, 
Bośnia i Hercegowina, Brazylia, 
Bułgaria, Kanada, Chile, Chiny, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, 
Niemcy, Grecja, Hong Kong, Węgry, 
Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael 
Włochy, Japonia, Kazachstan, 
Łotwa, Litwa, Luksemburg, 
Macedonia, Malta, Meksyk, 
Mołdawia, Czarnogóra, Holandia, 
Nowa Zelandia, Norwegia, Paragwaj, 
Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, 
Słowenia, Korea Południowa, 
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 
Tajwan, Turcja, Ukraina, UK, USA, 
Wietnam

571 49 515 31 505
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1 2 3 4 5
Konferencje, 
seminaria, dni 
informacyjne

Austria, Belgia, Cypr, Czechy, 
Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, 
Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, 
Łotwa, Malta, Macedonia, Meksyk, 
Holandia, Polska, Rosja, Słowacja, 
Słowenia, Hiszpania, Szwecja, 
Turcja, Ukraina, UK, Wietnam

61 3523 2624

Wystawy Armenia, Austria, Niemcy, Włochy, 
Południowa Korea, Turcja

8 169 43

Spotkania grup 
sektorowych 
(branżowych)

Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Dania, Francja, Niemcy, 
Węgry, Włochy, Malta, Holandia, 
Portugalia, Polska, Serbia, Słowacja, 
Hiszpania, Szwecja, UK

56 8105 6663

Szkolenia Austria, Białoruś, Bułgaria, Belgia, 
Bośnia i Hercegowina, Kanada, 
Chiny, Cechy, Francja, Gruzja, 
Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, 
Luksemburg, Holandia, Czarnogóra, 
Norwegia, Paragwaj, Peru, Polska, 
Rumunia, Hiszpania, Szwecja, 
Turcja, UK

180 7723 5730

Warsztaty Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, 
Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, 
Litwa, Łotwa, Malta, Holandia, 
Portugalia, Hiszpania, Szwecja, UK

37 1375 979

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych i zestawienia wydarzeń organizowanych przez ośrodki sieci EEN.

W efekcie organizowanych przez IOB funkcjonujących w ramach sieci EEN instrumentów 
przemysłu spotkań przedsiębiorcy nawiązali współpracę technologiczną. Analiza efektywności 
organizowanych wydarzeń pozwoliła stwierdzić, że w wyniku spotkań brokerskich współpracę 
zawiązało 647 przedsiębiorców; misji gospodarczych – 994 przedsiębiorców; konferencji, semi-
nariów, dni informacyjnych – 88 przedsiębiorców; wystawy – 1 kontrakt; spotkań grup sekto-
rowych – 327 przedsiębiorców; szkoleń – 239 przedsiębiorców; warsztaty – 28 przedsiębiorców. 

Bogata gama instrumentów przemysłu spotkań, jakimi dysponują IOB, pozwala z jednej 
strony na budowanie kompleksowej oferty ośrodków działających w formule one-stop-shop, 
a z drugiej strony daje przedsiębiorcom bezpłatną możliwość dostępu do wiedzy i informa-
cji o wydarzeniach, w których udział może zaowocować nowymi kontraktami biznesowymi 
(Kajrunajtys, 2016).

Przedstawione instrumenty przemysłu spotkań oferowane przez IOB funkcjonujące w ramach 
sieci EEN nie wyczerpują całego katalogu dostępnych rozwiązań. Każdorazowo instytucje oto-
czenia biznesu, kreując ofertę wparcia dla przedsiębiorstw w układzie regionalnym, krajowym 
czy międzynarodowym, prowadzą stały monitoring potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju 
organizacji. Zmiana oczekiwań sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakre-
sie wsparcia instytucjonalnego wymusza każdorazowo na IOB konieczność takiego kreowania 
oferty, aby zaspokoić zidentyfikowany popyt na usługi innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw. 
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Podsumowanie
Przedstawiony przegląd literatury oraz zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań po-
zwalają sformułować poniższe wnioski:

1. IOB stanowią istotne ogniwo w systemie wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza 
z sektora MŚP, które z uwagi na ograniczone zasoby finansowe nie mają możliwości 
z korzystania z usług komercyjnych.

2. Rolą IOB jest popularyzowanie i propagowanie w środowiskach przedsiębiorczych, in-
strumentów przemysłu spotkań stanowiących przestrzeń do zapoznawania się z nowymi 
technologiami, trendami badawczymi czy bezpośrednim kontaktem z potencjalnym 
partnerem biznesowym.

3. Poprzez przynależność do międzynarodowych sieci wsparcia ukierunkowanych na wspar-
cie przedsiębiorczości IOB są w stanie zaoferować przedsiębiorcom gamę instrumentów 
przemysłu spotkań realizowanych na całym świecie. Zatem kluczowe jest, aby krajowe 
otoczenie biznesu zabiegało o współpracę z międzynarodowymi kooperantami (sieciami, 
platformami technologicznymi, stowarzyszeniami), uzupełniając wachlarz oferowanych 
instrumentów przemysłu spotkań. 

Należy podkreślić, że ze względu na ograniczenie objętości tekstu i rozległość tematu nie zo-
stały poruszone wszystkie znaczące wątki, a zaprezentowane kwestie należy pogłębić i rozwinąć 
na podstawie wyników przyszłych badań.
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streszczenie Celem artykułu jest ukazanie funkcji kształceniowej, jaką mogą pełnić wyjazdy 
turystyczne dla seniorów, i porównanie ich do zachowań turystycznych młodzieży 
akademickiej. Odwiedzając nowe miejsca, doświadczamy zbliżania się i integracji 
społecznej ludności, oprócz tradycyjnie pojmowanej kształceniowej roli turystyki. 
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że funkcja kształceniowa turystyki jest bar-
dzo istotna zarówno dla seniorów, jak i dla młodzieży.

Wprowadzenie
Uprawianie turystyki formuje w nas wiele postaw. Spośród tych najbardziej popularnych możemy 
wymienić postawę sympatii, serdeczności przyjaźni, życzliwości. Odwiedzając nowe miejsca, 
doświadczamy zbliżania się i integracji społecznej ludności. Często dzięki takim wyjazdom 
uczymy się pokonywać trudności, uczymy się solidarności i współdziałania. Gaworecki (2003) 
do głównych funkcji turystyki zalicza funkcję: kształceniową, edukacji kulturowej, kształto-
wania świadomości ekologicznej, wychowawczą, wypoczynkową, zdrowotną, miastotwórczą, 
ekonomiczną, etniczną, polityczną.

Ciągle rosnące znaczenie turystyki wpływa na fakt wspomagania przez nią funkcji pełnio-
nych do tej pory przez inne dziedziny życia. Najlepszym przykładem jest funkcja kształceniowa, 
która wspiera nauczanie z geografii, przyrody czy historii. 
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Jak podają Madras-Majewska i Majewski (2013), kształceniowa natura turystyki wynika 
z następujących zasad:

 – oddziaływania na turystę w trakcie wyjazdu turystycznego wielu czynników kształtują-
cych rozwój człowieka,

 – oddziaływania turystów na mieszkańców miejsc recepcji turystycznej,
 – zmiany otoczenia, miejsca pobytu i poznania nowych osób,
 – kształtowania świadomości ekologicznej, m.in. poprzez poznawanie przyrody,
 – identyfikacji potrzeb związanych ze stanem zdrowia,
 – pobudzenia potrzeb związanych z poznawaniem świata,
 – potrzeby kształcenia przez całe życie wynikającej z szybkich zmian w świecie,
 – odpoczynku fizycznego i psychicznego ułatwiającego „nowe” spojrzenie na życie.

Celem artykułu jest ukazanie funkcji kształceniowej, jaką mogą pełnić wyjazdy turystyczne 
dla seniorów i młodzieży akademickiej. Problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: 
która z grup społecznych: emeryci czy młodzież, bardziej korzysta na kształceniowej funkcji 
wyjazdów turystycznych? 

O konieczności uczenia się przez osoby młode nie trzeba nikogo przekonywać, jednak naturę 
uczenia się osób w starszym wieku dobrze odzwierciedla cytat zaczerpnięty przez Roberta  
D. Hilla z wypowiedzi znanego amerykańskiego przedsiębiorcy i ekonomisty XX wieku 
Henry’ego Forda: „Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, nieważne, czy ma dwadzieścia, czy 
osiemdziesiąt lat. Każdy, kto ciągle się uczy, jest młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest mieć 
młody umysł” (Hill, 2009, s. 23). 

Analiza tła regionalnego, jakim są seniorzy w Europie, wskazuje, że w Unii Europejskiej 
w 2012 roku było ponad 128 mln osób w wieku od 55 do 80 lat (co stanowiło około 25% ogółu 
ludności). Rocznie tylko dwóch z dziesięciu seniorów podróżuje do docelowych miejsc tury-
stycznych (European Commission, 2015). Na tak niewielką liczbę podróżujących wpływa zły 
stan zdrowia w starszym wieku i brak finansów.

Przedmiot badań, narzędzia i metody badawcze
Przedmiotem badań są emeryci oraz młodzież akademicka i ich zachowania edukacyjne podczas 
zorganizowanych wyjazdów turystycznych. Badania miały za zadanie zweryfikowanie, czy 
seniorzy są zainteresowani właśnie tą funkcją turystyki. Czy w wieku senioralnym ważne jest 
poszerzanie horyzontów myślowych i wiedzy? Badania emerytów zastały porównane do zacho-
wań młodzieży akademickiej, która na co dzień styka się z edukacją. Poprzez seniora autorzy 
rozumieją osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zastosowaną techniką badawczą była obserwacja zewnętrzna oraz badania ankietowe, które 
wykonano na próbie 196 osób. Wynikało to z faktu, że przy wielkości populacji Polaków senio-
rów uczestniczących w zorganizowanych wyjazdach turystycznych w 2016 roku na poziomie  
108 tys., przy poziomie ufności 95%, wielkości frakcji 0,5, błędzie maksymalnym 7%, wymaga-
na liczba osób w badaniu wyniosła właśnie 196. W przypadku studentów, których liczba w roku 



kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży

117Problemy rynku usług turystycznych

akademickim 2016/2017 wynosiła 1,35 mln oraz przy poziomie ufności 95%, wielkości frakcji 
0,5, błędzie maksymalnym 7%, wymagana liczba wyniosła także 196. Sumarycznie w badaniu 
wzięły udział 392 osoby, a badania były przeprowadzane w trakcie wyjazdów i po wyjazdach 
do Albanii, Włoch, Grecji.

Obserwacja ma bardzo duże zastosowanie w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ma 
miejsce wtedy, gdy badacz staje się członkiem badanego grona. Polega ona na konwersacji. 
Badacz zagłębia się w zachowanie badanych, które zostało wywołane polemiką. Obserwacja 
jako metoda badawcza dotycząca aktywności turystycznej seniorów i młodzieży dostarcza infor-
macji, których nie można uzyskać, stosując metody ilościowe. Autorzy prowadzili obserwację, 
uczestnicząc w wyjazdach turystycznych z seniorami i młodzieżą.

Wyniki
Zaprezentowane wyniki uzyskane na podstawie obserwacji i badań ankietowych odnoszą się 
do grupy aktywnych seniorów o motywacjach poznawczych, żyjących w gospodarstwach 
domowych o przeciętnych dochodach oraz studentów kierunku turystyka, również o silnych 
motywacjach poznawczych i rozwiniętych potrzebach towarzyskich.

Analiza przeprowadzona w podziale na młodzież i seniorów ukazuje różnice pomiędzy tymi 
grupami. Seniorzy najczęściej wyjeżdżają raz w roku. Taką odpowiedź udzieliło prawie 56% eme-
rytów. Dwa–trzy razy wyjeżdża 23%, a powyżej trzech razy – 21%. Odwrotnie wygląda sytuacja 
u młodzieży, która najczęściej wyjeżdża powyżej trzech razy, wskazało taką odpowiedź prawie 
46% studentów. Dwa do trzech razy podróżuje 29%, a jeden raz 24% (tab. 1). Uwarunkowane 
jest to faktem wybierania przez studentów niższego standardu miejsc wypoczynkowych, a co za 
tym idzie – niższej ceny. Dzięki temu mogą pozwolić sobie na podróżowanie kilka razy w roku. 

Tabela 1. Liczba wyjazdów w ciągu roku dokonywanych przez seniorów i młodzież (%) 
Liczba wyjazdów Młodzież Seniorzy
1 raz 24 56
2–3 razy 29 23
Powyżej 3 razy 46 21

Źródło: opracowanie własne.

Seniorzy najczęściej podróżują z rodziną, aż 77% emerytów udzieliło właśnie takiej odpo-
wiedzi, 15% podróżuje samotnie, a 8% ze znajomymi. Ponownie sytuacja u młodzieży wygląda 
przeciwnie, bo aż 44% podróżuje ze znajomymi, 29% z rodziną, a 27% z partnerem. Nikt 
z młodzieży nie podróżuje samotnie (tab. 2). Seniorzy ze względu na możliwość wystąpienia 
problemów ze zdrowiem zabierają na wyjazdy rodzinę. Daje im to poczucie bezpieczeństwa. 
Dla młodzieży ze względu na preferowany rozrywkowy tryb wypoczynku istotną rolę odgrywa 
towarzystwo, z którym podróżuje.
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Tabela 2. Towarzystwo podróży seniorów i młodzieży (%)
Towarzysz podróży Młodzież Seniorzy
Partner/partnerka 27 0
Rodzina 29 77
Znajomi 44 8
Sam/sama 0 15

Źródło: opracowanie własne.

Badani seniorzy twierdzą w 92% przypadkach, że preferują aktywną formę spędzania czasu, 
podczas gdy taką samą formę preferuje 76% młodzieży. Natomiast trzy razy więcej młodzieży 
niż seniorów wybiera wypoczynkową formę spędzania wolnego czasu. Długie przebywanie 
na plaży bardziej nudzi seniorów niż młodzież. Optymalną formą wyjazdów dla badanych jest 
wyjazd turystyczny koncentrujący się na zwiedzaniu, jednak z możliwością kilkudniowego 
odpoczynku (tab. 3). 

Tabela 3. Preferowana forma spędzania wolnego czasu (%)

Forma spędzania czasu Młodzież Seniorzy

Aktywna/czynna 76 92

Wypoczynkowa/bierna 24 8

Źródło: opracowanie własne.

Analiza motywów wyjazdów wskazuje, że aż 93% badanych studentów i 85% emerytów 
preferuje motyw poznawczy. Studenci chętnie zwiedzają nowe miejsca, które w przyszłości 
będą mogli wykorzystywać w pracy z racji studiowanego kierunku. Na drugim miejscu istot-
nym motywem była rozrywka i relaks (66%). Potwierdzają to badania Gralak i Kacprzak (2012,  
s. 103) wskazujące na zainteresowanie młodzieży turystyką wypoczynkową, towarzyską 
i sportową. Również ten motyw wystąpił na drugim miejscu u seniorów, jednak wskazało go 
tylko 26%. Emeryci wymienili, że ważnym motywem jest odnowa sił fizycznych. Co ciekawe, 
ten fakt podkreśliło jedynie 15% badanych emerytów, twierdząc jednocześnie, że przebywanie 
na emeryturze nie powoduje u nich fizycznego ani psychicznego zmęczenia. Badani seniorzy 
nie podróżują w celu ucieczki od cywilizacji, odnowy sił psychicznych, własnego rozwoju czy 
prestiżu. Dla 51% badanej młodzieży ważny motyw stanowi właśnie ucieczka od cywilizacji. 
Ta wielkość może być zaskakująca, gdyż pozornie może się wydawać, że liczy się dla nich 
jedynie rozrywka i relaks. Jednak młodzież również potrzebuje wyciszenia i refleksji. Odnowa 
sił psychicznych i fizycznych odgrywa rolę dla 41%, motyw religijny dla 20%, a dla 12% własny 
rozwój. Nikt z badanych nie wymienił motywu związanego z prestiżem (tab. 4).
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Tabela 4. Procentowy udział motywów podróży wśród młodzieży i seniorów
Motywy podróży Młodzież Seniorzy
Motyw poznawczy 93 85
Rozrywka, relaks 66 26
Motyw związany z ucieczką od cywilizacji 51 0
Motyw odnowy sił fizycznych 41 15
Motyw odnowy sił psychicznych 41 0
Motyw religijny 20 0
Własny rozwój 12 0
Motyw związany z prestiżem i statusem społecznym 0 0

Ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowanie własne.

Motywacja dla turystyki (zarówno seniorów, jak i młodzieży) wynika z wychowania, ze stylu 
życia i zainteresowania (González, Rodríguez, Miranda, Cervantes, 2009). Badania motywacji 
do turystyki przeprowadzone w Australii, Brazylii, Korei i na Tajwanie wykazały, że jest ona 
różna w zależności od miejsca badania (Alén, Domínguez, Losada, 2012), a więc wnioski z prze-
prowadzonego badania mają ograniczone znaczenie.

W związku z faktem, że najwięcej uczestników wyjazdu zaznaczyło motyw poznawczy, 
rzutuje to na najczęstszy sposób spędzania wolnego czasu. Zarówno wszyscy emeryci, jak i mło-
dzież wskazali, że zwiedzanie jest najczęstszym sposobem spędzania wolnego czasu. Jedynie 8% 
seniorów zadeklarowało, że w wolnym czasie poprawiają kondycję fizyczną, a 7% bierze udział 
w zabiegach sanatoryjnych. Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku młodzieży. 
Aż 66% badanych w wolnym czasie podczas wyjazdu zajmuje się hobby, a 24% zdobywa wiedzę 
i uczy się nowych umiejętności. Udział w wydarzeniach kulturalnych deklaruje 20%, czytanie 
książek 17%, a kondycję poprawia 12%. Nikt z uczestników wyjazdu nie spędzał wolnego czasu 
przed telewizorem (tab. 5).

Tabela 5. Procentowy udział najczęstszego sposobu spędzania wolnego czasu w trakcie wyjazdu
Najczęstszy sposób spędzania wolnego czasu Młodzież Seniorzy
Zwiedzanie 100 100
Zajęcia hobbistyczne 66 0
Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności 24 0
Udział w spektaklach teatralnych 20 0
Czytanie książek 17 0
Poprawa kondycji fizycznej 12 8
Zabiegi sanatoryjne 0 7
Oglądanie TV 0 0

Ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowanie własne.

Celem badania było ukazanie edukacyjnej roli turystyki, dlatego uczestnikom wyjazdu 
zadano pytania na ten temat. Pierwszym z nich była chęć pozyskania informacji dotyczących 
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przygotowania merytorycznego uczestników do wyjazdu. Wszyscy badani seniorzy przed 
wyjazdem zdobyli wiedzę o miejscu, do którego się wybierają, niestety, 27% młodzieży taką 
wiedzą nie dysponowała. Młodzież również rzadziej uczestniczyła w realizacji wszystkich 
punktów programu. Fakt uczestnictwa zadeklarowało 59% młodzieży przy 72% deklaracji ze 
strony seniorów. Do odwiedzanych obiektów wchodziło 68% młodzieży i 79% seniorów. Na 
podstawie zaprezentowanych wyników można wnioskować, że seniorom zdecydowanie bardziej 
niż młodzieży zależy na nabyciu wiedzy na temat nowo odwiedzanego miejsca. Seniorzy przed 
wyjazdem, a także w trakcie wyjazdu chętnie dowiadują się nowych rzeczy. Wiedzę poszerzało, 
pytając dodatkowo pilota, 61% młodzieży i 56% seniorów. Korzystali także z przewodników 
i map, które zabrało ze sobą 83% studentów i 79% seniorów. Zdecydowanie częściej na wy-
jazdach towarzysko spotykała się młodzież, która zadeklarowała w 100%, że jest chętna do 
spotkań – w przeciwieństwie do seniorów, których było 69%. Po powrocie do domu wszyscy 
dzielili się informacjami o odwiedzanych miejscach. Z wyjazdu więcej wynieśli seniorzy, którzy 
w 90% zadeklarowali, że wzbogaciła się ich wiedza o poznanych miejscach, u młodzieży taką 
deklarację złożyło 83% (tab. 6).

Tabela 6. Kształceniowa rola wyjazdów turystycznych

Pytania dotyczące funkcji kształceniowej turystyki
Młodzież Seniorzy
odpowiedzi  „tak” (%)

Czy przed wyjazdem na wakacje przygotowuje się Pan/Pani merytorycznie? 73 100
Czy realizuje Pan/Pani wszystkie punkty programu? 59 72
Czy wchodzi Pan/Pani do wszystkich odwiedzanych obiektów? 68 79
Czy poszerza Pan/Pani swoją wiedzę, dopytując pilota wycieczki? 61 56
Czy na wyjazd zabiera Pan/Pani ze sobą przewodniki turystyczne? 83 79
Czy podczas wyjazdu jest Pan/Pani chętny/a do spotkań towarzyskich? 100 69
Czy po wyjeździe dzieli się Pan/Pani informacjami o zwiedzanych miejscach 
z innymi osobami? 100 100
Czy po powrocie z wyjazdu turystycznego wzbogaca się Pana/Pani wiedza 
o poznanych miejscach? 83 90

Ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowanie własne.

Poszerzanie wiedzy to także uważne słuchanie przewodnika i pilota. Jednak zarówno mło-
dzież, jak i seniorzy jedynie zazwyczaj ich słuchali. Takiej odpowiedzi udzieliło 63% studentów 
i 54% emerytów. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku przejazdu autokarem, gdy aż 
22% młodzieży nie słuchała pilota. Studenci najczęściej spali w autokarze lub słuchali muzyki, 
unikając informacji przekazywanych przez pilota wycieczki (tab. 7). Różnica w zachowaniach, 
jakie przejawiają seniorzy i młodzież, wynika z ich dociekliwości poznawczej, którą Turos 
(1996, s. 108) rozumie jako niezwykle silną potrzebę odkrywania – w rzeczywistości społecznej, 
kulturowej, cywilizacyjnej bądź przyrodniczej – interesujących daną jednostkę zjawisk, cech, 
zależności, osobliwości i prawidłowości. 
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Tabela 7. Edukacyjna rola wyjazdów turystycznych (%)
Pytania dotyczące funkcji edukacyjnej turystyki Odpowiedzi Młodzież Seniorzy
Czy podczas zwiedzania atrakcji turystycznych słucha Pan/
Pani opowiadania przewodnika? 

Tak 37 46
Zazwyczaj tak 63 54

Czy podczas przejazdu w autokarze słucha Pan/Pani treści 
przekazywanych przez pilota?

Tak 20 36
Zazwyczaj tak 59 64
Nie 22 0

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Literatura przedmiotu omawiająca funkcje turystyki młodzieży i seniorów jest bogata. Możemy 
wymienić m.in. prace: Alejziak (2012), Bąk (2012, 2013), Denek (1997, 2000), Drogosz (2009), 
Głąbiński (2015), Goźlińska (2009), Gracz, Sankowski (2001), Gralak, Kacprzak (2012), Śniadek 
(2007), Toczek-Werner, Sołtysik (2009), Trafiałek (2006), Wartecka-Ważyńska (2007), Żelazna, 
Górska-Warsewicz (2013).

Badania Żmudzkiego (2013) wskazują, że wyjazd turystyczny młodzieży akademickiej mo-
tywowany był celami towarzyskimi (46%) oraz sportowymi (44%). Wymieniano również zabawę 
i rozrywkę (38%) oraz cele kulturowe (37%). Co piąta osoba wskazała na chęć odwiedzenia 
znajomych lub rodziny (21%) oraz cele edukacyjne (20%). Cele zdrowotne oraz religijne dla 
badanej grupy osób odgrywały mało istotną rolę (odpowiednio 4% i 5%).

Właśnie dzięki podróżowaniu seniorzy przejawiają wszystkie cechy pozytywnego starzenia 
się. Jak dowiodły przeprowadzone badania, seniorzy mobilizują siły przed wyjazdem, asymilują 
się i wybierają optymalny dla nich rodzaj wyjazdu. Podczas wyjazdu, jeśli nie radzą sobie sami, 
poszukują pomocy i najważniejsze, że skupiają się na pozytywnych stronach życia.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwalają wskazać istotną rolę funkcji kształceniowej, jaką odgry-
wają wyjazdy turystyczne dla seniorów i młodzieży. Pozwalają również stwierdzić, że pozornie 
różne grupy turystów, takich jak seniorzy i młodzież, mają wiele cech wspólnych. Preferują 
wypoczynek aktywny, mają podobne możliwości czasowe oraz podobne ograniczenia finansowe. 
Obydwie grupy są także zainteresowane zdobywaniem nowej wiedzy merytorycznej o odwie-
dzanych miejscach.

W związku ze starzeniem się społeczeństwa powinno się zwrócić uwagę na konieczność 
przygotowania i edukacji do starości zdecydowanie dużo wcześniej, przed jej nadejściem. 
Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować, że wyjazdy integracyjne młodzieży wraz 
z seniorami odgrywają niezmiernie istotną rolę, a mianowicie uczą przygotowania do starości, 
gdyż młodzież może naocznie przekonać się o trudnościach i problemach, jakie mogą ich spotkać 
w wieku senioralnym, i zaobserwować, że mają one wielowymiarowy charakter. Można zatem 
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jednoznacznie stwierdzić, że integracyjne wyjazdy seniorów i młodzieży są niezmiernie istotne 
dla kształtowania postaw młodzieży i przygotowania ich do starości.
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streszczenie Celem artykułu jest zidentyfikowanie zjawiska koopetycji na rynku usług hotelar-
skich ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy przedstawicielami 
strony podażowej tego rynku w ramach społeczności na portalu Facebook – Polish 
Hoteliers. Pierwsza i druga część pracy mają charakter teoretyczny i dotyczą teore-
tycznych aspektów koopetycji oraz istoty i zakresu rynku usług hotelarskich. Część 
trzecia opracowania ma zaś charakter empiryczny i dotyczy działań koopetycyjnych 
na rynku usług hotelarskich na przykładzie grupy Polish Hoteliers uruchomionej na 
portalu społecznościowym Facebook.

Wprowadzenie
Współpraca rynkowa jest rozumiana jako zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi 
podmiotami oraz umiejętność pracy w grupie po to, by osiągać korzyści, do których zalicza się 
m.in. osiąganie wspólnych celów, zespołowe wykonywanie zadań czy wspólne rozwiązywanie 
problemów. Zjawisko kooperacji jest dość powszechne, jeśli we współpracę zaangażowani są 
przedstawiciele różnych branż, podmiotów itp., lecz specyficzną formułą współpracy jest taka, 
która dotyczy przedstawicieli przedsiębiorstw stanowiących wobec siebie konkurencję. Relacja 
tego typu określana jest mianem koopetycji, jest możliwa i przynosi kooperującym przedsię-
biorcom dodatkowe korzyści, wynikające zwłaszcza ze specyfiki branży, w której funkcjonują 
dane podmioty.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie zjawiska koopetycji na rynku usług hotelarskich ze 
szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy przedstawicielami strony podażowej tego 
rynku w ramach społeczności na portalu Facebook – Polish Hoteliers. 
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Cel zrealizowano, stosując metodę badawczą desk research w postaci analizy literatury 
przedmiotu z zakresu ekonomii, ekonomiki turystyki i hotelarstwa oraz eksploracji zasobów 
Internetu, zwłaszcza dotyczących społeczności Polish Hoteliers. Na potrzeby opracowania prze-
prowadzono również niesformalizowany wywiad z założycielem grupy Polish Hoteliers. Ponadto 
zostały wykorzystane metody operacji logicznych (przede wszystkim dedukcji i indukcji) oraz 
metoda obserwacji (w odniesieniu do aspektów praktycznych). 

Teoretyczne aspekty koopetycji
Pojęcie koopetycji po raz pierwszy zostało zdefiniowane w 1911 roku, a użyte w 1913 roku 
w książce Advertising as a Business Force: A compilation of experiences (Luo, 2007, s. 129; 
Rogalski, 2013, s. 298). Przez wiele lat koopetycja nie stanowiła istotnej problematyki badaw-
czej, aż do 1996 roku, kiedy ukazała się propagatorska książka Brandenburgera i Nalebuffa 
Co-opetition, którą w całości poświęcono zjawisku koopetycji (Brandenburger, Nalebuff, 1996; 
Rogalski, 2013, s. 298).

W Polsce pojęcie koopetycji funkcjonuje również od połowy lat 90. Nazwa wzięła się 
od angielskiego słowa coopetition i nie ma polskiego odpowiednika. Oznacza jednoczesną 
współpracę i konkurencję między rywalizującymi ze sobą przedsiębiorcami (Romaniuk, 2013; 
Stańczyk-Hugiet, 2011, s. 8–12). Współpraca oznacza poszukiwanie synergii z relacji międzyor-
ganizacyjnych i ma miejsce w procesie kreowania dodatkowej wartości w sieci, a konkurencja 
dotyczy podziału tej wartości (Zakrzewska-Bielawska, 2013, s. 3). Czakon definiuje koopetycję 
jako system aktorów w interakcji opartej na częściowej zgodności interesów i celów (2013, s. 7).

Według Rogalskiego systematyczny przegląd literatury pozwala jednoznacznie wyodręb-
nić i nazwać istotę koopetycji poprzez następujące aspekty (Luo, 2004, s. 13; Rogalski, 2011,  
s. 17–18, 305–306):

 – jednoczesność występowania wzajemnych dynamik kooperacyjnych i konkurencyjnych 
pomiędzy tymi samymi organizacjami,

 – obopólne korzyści przybierające wielorakie postacie wynikające ze wzajemnych interak-
cji stron zaangażowanych w koopetycję,

 – zmienność w intensywności poszczególnych dynamik oraz w okresie trwania relacji.
Zidentyfikowane w dotychczasowych eksploracjach naukowych źródło obopólnych korzyści 

kooperujących podmiotów wywodzi się zarówno z dwuwymiarowości tego zjawiska, czyli 
splotu dwóch przeciwstawnych dynamik międzyorganizacyjnych, oraz dwupłaszczyznowości 
występowania tych dynamik. Badacze niniejszego zjawiska wykazali w swych rozważaniach, 
że wzajemna współpraca konkurentów zwykle zachodzi w obszarach odległych od klientów,  
np. w postaci wspólnych prac badawczo-rozwojowych, wspólnych działów zakupów, dostawców 
itp., a wzajemna konkurencja w obszarach bliskich do nich, przybierających postać np. proce-
sów cenotwórczych, pozycjonowania produktów na rynku, ich marketingu czy dyferencjacji 
(Rogalski, 2013, s. 300–301).
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Dwuwymiarowość i dwupłaszczyznowość wzajemnych interakcji koopetytorów jest kluczem 
do osiągania korzyści z jednoczesności występowania dwóch przeciwstawnych dynamik mię-
dzyorganizacyjnych pomiędzy nimi, konkurencji i współpracy. Splot ich kreuje nową wartość dla 
organizacji, która może mieć odzwierciedlenie w redukcji kosztów związanych z koniecznością 
nabycia bądź wypracowania i rozwijania wszystkich niezbędnych kompetencji do samodziel-
nego i konkurencyjnego funkcjonowania na rynku. Stąd dla jednych może być ona zwyczajnie 
determinantą strategii osiągania przewagi konkurencyjnej, a dla innych trampoliną do wejścia 
na rynek i szybkiego rozwoju na nim przy dysponowaniu względnie ograniczonym kapitałem 
i kompetencjami (Rogalski, 2013, s. 305–306).

Do głównych korzyści współpracy między konkurentami można zaliczyć (Roman, 2013,  
s. 311):

 – budowanie współpracy oraz atmosfery wzajemnego zaufania, uczciwości i odpowiedzial-
ności podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, 

 – wymianę informacji, 
 – wspieranie rozwoju i innowacji w branży, 
 – prowadzenie wspólnych szkoleń, 
 – współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, 
 – działalność marketingową, w tym promocyjną, 
 – współdziałanie w aktywności handlowej, 
 – wzrost produktywności na bazie specjalizacji przez wykorzystanie wspólnych zasobów, 

w tym pracowników, 
 – pozyskiwanie funduszy i innego wsparcia na rozwój klastra i działalność bieżącą.

Według Gardzińskiej (2012, s. 144) koopetycja pozwala osiągnąć efekty synergii oraz 
wzmocnić pozycję konkurencyjną i potencjał innowacyjny podmiotów ze sobą współpracu-
jących. Koopetycja skupia się zatem na procesach tworzenia wartości oraz czerpania z niej 
pożytków, a nie tylko na istocie stosunków pomiędzy stronami (Czakon, 2009, s. 11–14). 

Zjawisko koopetycji ściśle wiąże się z zagadnieniem określanych mianem klastra (Gardzińska, 
2015, s. 75–83), charakteryzując w ten sposób grupy kooperacyjne przedsiębiorstw, które są 
wyspecjalizowane, a ich działania opierają się na współpracy, przy powiązaniach z zapleczem 
naukowo-badawczym i administracją terenową (Gorynia, Jankowska, 2008, s. 34). Klaster jest 
definiowany m.in. jako formalnie lub nieformalnie współpracujące ze sobą podmioty gospo-
darcze i instytucje oraz organizacje, które przez realizację wspólnych przedsięwzięć osiągają 
korzyści w skali lokalnej, regionu i państwa oraz na poziomie międzynarodowym (Sölvell, 
Lindqvist, Ketels, 2008, s. 21).

istota i zakres rynku usług hotelarskich
Nie sposób scharakteryzować rynku usług hotelarskich bez podstawowych pojęć, które go 
dotyczą. Podstawę stanowi rynek, hotelarstwo oraz usługi hotelarskie.
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Rynek jako termin ekonomiczny jest rozumiany bardzo różnorodnie, w zależności od funk-
cji, jaką ma spełniać. Ta kategoria ekonomiczna powstała wraz z pojawieniem się wymiany 
towarowej. Współcześnie rynek dotyczy zarówno realnych, jak i wirtualnych transakcji kupna 
i sprzedaży w odniesieniu do towarów (dóbr materialnych), usług i innych niematerialnych 
przedmiotów wymiany rynkowej (np. licencji, patentów, praw autorskich) (Panasiuk, 2014, s. 36). 
Jedną z najczęściej stosowanych definicji rynku jest ta autorstwa Wrzoska, według którego rynek 
jest ogółem stosunków wymiennych między sprzedającymi, reprezentującymi podaż towarów 
i usług, a kupującymi, reprezentującymi popyt na towary i usługi (Wrzosek, 1984, s. 9). Rynek 
jest więc odzwierciedleniem stosunków, które nie mają jednorodnego charakteru, a które tworzą:

 – relacje zachodzące między wytwórcami (usługodawcami) a nabywcami (usługobiorcami),
 – relacje zachodzące między wytwórcami (usługodawcami),
 – relacje zachodzące między nabywcami (usługobiorcami).

Kolejnym pojęciem podstawowym, niezbędnym do zdefiniowania rynku usług hotelarskich 
jest hotelarstwo rozumiane jako społecznie zorganizowana działalność usługowa, która polega 
na udzielaniu gościnności osobom przyjezdnym (Witkowski, 2002, s. 10). Jednak w dobie 
ogromnych zmian społeczno-gospodarczych, co przekłada się również na zmiany na rynku 
turystycznym, definicja ta wydaje się zbyt wąska. Działalność hotelarska ukierunkowana jest 
bowiem nie tylko na osoby przyjezdne, lecz także na osoby mieszkające na obszarze, gdzie 
funkcjonują obiekty hotelarskie. Taki klient może nie korzystać z podstawowej usługi hotelar-
skiej, czyli noclegu, ale może korzystać z innych usług dodatkowych świadczonych przez obiekt, 
wchodzących w skład jego działalności (Panasiuk, Szostak, 2008, s. 22; Sidorkiewicz, Pawlicz, 
2015, s. 16–17). Hotelarstwo można więc określić jako społecznie zorganizowaną usługową 
działalność gospodarczą, która ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób 
przebywających czasowo poza swoim gospodarstwem domowym (Szostak, 2004, s. 16) lub 
działalność polegającą na udzielaniu gościny w celach zarobkowych (Pląder, 2001, s. 93). 

W obszarze definicji dotyczącej usługi hotelarskiej, podobnie jak w obszarze definicji doty-
czącej rynku, w literaturze przedmiotu widoczne są różne jej interpretacje. Turkowski definiuje 
usługi hotelarskie jako czasowe wynajmowanie podróżnym pokoi lub miejsc w tych pokojach 
oraz inne związane z tym usługi (2010, s. 16). W sensie ekonomicznym usługa hotelarska jest 
użytecznym i zbywalnym produktem niematerialnym, wytwarzanym w wyniku wykonywania 
czynności przez kadry obiektu przy użyciu jego urządzeń, w celu zaspokojenia podstawowych 
potrzeb bytowych przebywających w nim gości. W każdym obiekcie hotelarskim, w zależności 
od jego funkcji i kategorii, świadczy się więcej lub mniej tak rozumianych usług (Wituska, 1992, 
s. 29–30). Zakres usług hotelarskich jest bardzo szeroki, co wiąże się ze zróżnicowaniem popytu 
turystycznego oraz z odmiennością zadań wykonywanych przez różne obiekty. Rozwój turystyki 
masowej oraz zwiększająca się różnorodność celów podróży (np. turystyka biznesowa, turystyka 
uzdrowiskowa) wywołują potrzebę zmiany zakresu usług hotelarskich (Gaworecki, 2010, s. 254). 

Zagadnienie usługi hotelarskiej jest niezwykle rozlegle również w kontekście polskiego 
prawodawstwa, dlatego ta kwestia wymaga również omówienia. Zgodnie z Ustawą o usługach 
turystycznych usługi hotelarskie stanowią jedną z grup usług turystycznych, poza usługami 
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przewodnickimi oraz wszelkimi innymi świadczonymi turystom lub odwiedzającym. Zostały 
one zdefiniowane jako krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, 
miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych 
oraz świadczenie, w ich obrębie, usług z tym związanych (Ustawa, 1997). Takie podejście do 
analizowanego zagadnienia wskazuje, że usługami hotelarskimi są nie tylko usługi noclegowe, 
lecz także inne, które są świadczone w ramach obiektów hotelarskich, takie jak usługi gastrono-
miczne, kulturalno-rozrywkowe, parkingowe itp. (Szostak, 2004, s. 24). 

Usługi hotelarskie są świadczone przez obiekty hotelarskie, do których według Ustawy 
o usługach turystycznych (1997) należą hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy 
wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska i pola biwakowe. Ponadto usługi hotelarskie 
mogą świadczyć inne obiekty noclegowe, które nie mają prawnie chronionej nazwy, ale spełniają 
odpowiednie wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane oraz minimalne wymagania 
wyposażenia – wskazane w Rozporządzeniu w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, 
w których są świadczone usługi hotelarskie (Rozporządzenie, 2004).

Na podstawie omówionych treści można wyraźnie wskazać istotę i zakres rynku usług hote-
larskich. Jest to z pewnością miejsce konfrontowania się popytu na usługi hotelarskie z podażą 
reprezentowaną przez obiekty świadczące tego rodzaju usługi. 

Egzemplifikacje działań koopetycyjnych na rynku usług hotelarskich  
na przykładzie grupy Polish Hoteliers
Podstawowym celem opracowania jest zidentyfikowanie zjawiska koopetycji na rynku usług 
hotelarskich ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy przedstawicielami strony 
podażowej tego rynku w ramach społeczności na portalu Facebook – Polish Hoteliers.

Metodą realizacji niniejszego celu jest studium przypadku, uznane za jedną z podstawowych 
metod badań jakościowych i polegające na studiowaniu jednego lub większej liczby obiektów 
(np. organizacji, wydarzeń, zjawisk) o dużej złożoności wewnętrznej w sytuacji istnienia wielu 
związków i relacji z otoczeniem. Studium przypadku w porównaniu z innymi metodami badaw-
czymi oferuje najbogatszy zakres technik i narzędzi pozyskiwania i analizy danych. Źródłem 
danych w tym przypadku była obserwacja miejsca w Internecie dedykowanego grupie Polish 
Hoteliers oraz aktywności jej członków (w postaci analizy jakościowej wybranych postów za-
mieszczonych przez członków grupy w 2017 r.). Ponadto 29 grudnia 2017 roku przeprowadzono 
niesformalizowany wywiad z założycielem grupy. 

Polish Hoteliers to tzw. grupa otwarta, skupiająca szeroko rozumianą branżę hotelarską, uru-
chomiona na portalu społecznościowym Facebook 22 listopada 2011 roku. Na koniec września 
2017 roku grupa ta zrzeszała prawie 4 tys. członków, pod koniec grudnia – ponad 4,5 tys., a pod 
koniec stycznia 2018 roku – już ponad 4,7 tys. Jak wynika z zaprezentowanych danych, liczba 
członków grupy systematycznie wzrasta.
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Charakterystyka niniejszej grupy, oparta na materiale źródłowym, jakim jest jej miejsce 
w Internecie, nie jest zbyt rozbudowana. Polish Hoteliers dedykowana jest „polskim hotelarzom 
oraz międzynarodowym przyjaciołom. Zaproszony jest każdy, kto chce się podzielić opiniami 
oraz informacjami na temat świata hotelarstwa”. Założycielem, administratorem i zarazem 
moderatorem grupy jest Jerzy Włodarczyk – zawodowo revenue manager, zastępca dyrektora 
generalnego w firmie Design Hotels Kraków. To dzięki jego kontroli nad grupą „posty typu 
spam, naruszające regulamin Facebooka oraz inne posty niezwiązane z tematem hotelarstwa są 
usuwane, a w przypadku powtarzających się postów tego typu usunięta z grupy zostaje osoba 
wstawiająca posty” (Polish Hoteliers, 2017). Członkowie Polish Hoteliers mają możliwość 
aranżowania dyskusji w postaci umieszczania postów, komentowania i wyrażania opinii pod 
postami, udostępniania zdjęć, filmów, plików (np. branżowych aktów prawnych) oraz informacji 
o wydarzeniach, które są związane z tematem szeroko rozumianego hotelarstwa. 

W ramach przeprowadzonego z założycielem grupy wywiadu zapytano o genezę urucho-
mienia Polish Hoteliers: 

Pomysł przyszedł sam – wcześniej komunikowaliśmy się w Goldenline (internetowy serwis 
biznesowo-rekrutacyjny w Polsce). Na fali wzrastającej popularności Facebooka, nie tylko 
w celach towarzysko-prywatnych, ale i biznesowych, pomyślałem, że to będzie dobry pomysł. 
Pozostałe portale: Goldenline i LinkedIn (międzynarodowy serwis społecznościowy, specja-
lizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych) trochę odchodzą do lamusa, a Facebook 
jest wiecznie żywy i jak na razie nie ma konkurenta. 

Na pytanie dotyczące naboru członków grupy jej założyciel odpowiada: „Staram się selekcjo-
nować użytkowników, którzy aplikują do grupy, oraz moderować posty typu spam reklamowy, 
ograniczając je do delikatnej oferty, która może się przydać hotelarzom”. Takie podejście do 
zarządzania grupą sprawia, że „siłą grupy są rzeczowe i merytoryczne dyskusje”. Zapytany 
zaś o współpracę między hotelarzami, Włodarczyk podsumowuje: „mianem «konkurencji» 
określani jesteśmy tylko z zewnątrz, pod kątem biznesowym. Tak naprawdę jesteśmy kolegami, 
przyjaciółmi, dzielącymi się wiedzą”.

Obserwując Polish Hoteliers, można stwierdzić, że jest to grupa, której członkowie są bardzo 
aktywni. Potwierdzeniem tego faktu jest liczba zamieszczanych postów. Codziennie jest to 
nawet kilka udostępnionych postów, pod którymi pojawiają się, w zależności od tematu, liczne 
komentarze.

Dla celów opracowania w tabeli 1 przedstawiono poruszane przez członków grupy tematy, 
które są ściśle związane ze zjawiskiem koopetycji. Ze względu na dużą liczbę postów, a w związku 
z tym niemożność ich całościowej prezentacji, w tabeli zostaną zaprezentowane jedynie wybrane 
przykłady – subiektywnie wyselekcjonowane. W związku z tym stanowi to pewne ograniczenie 
badań oraz wnioskowania i nakazuje ostrożność w interpretacji oraz wyciąganiu wniosków. 
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Tabela 1. Identyfikacja zjawiska koopetycji na rynku usług hotelarskich – przykłady
Przykłady postów inicjujących dyskusję  
w grupie Polish Hoteliers

Korzyści wynikające ze współpracy 
z konkurentami

1. Drodzy hotelarze! Bardzo bym prosiła Was wszystkich 
o pomoc! Aby polepszyć jakość wykonywanej pracy, 
tworzymy krótkie polsko-rosyjskie „rozmówki” dla naszych 
pokojowych ze Wschodu. Jakie słówka i zwroty z branży 
hotelarskiej mają tam się koniecznie znaleźć?

2. Zapraszamy na szkolenia dla hotelarzy w zakresie 
rachunkowości i controllingu

 – możliwość podwyższenia kompetencji 
i umiejętności kadr hotelarskich

1. Pora przyjrzeć się hotelowym Fan Page: ilu użytkowników 
odwiedza je średnio w miesiącu? Jak są wypozycjonowane 
w Google? Oto kilka wniosków z małego badania.

2. Macie jakieś doświadczenia z reklamą na Tripadvisorze? 
Chętnie je poznam

 – możliwość skuteczniejszego 
wykorzystania narzędzi do 
promowania oferty hotelarskiej

1. Szanowna grupo! Poszukuję dostawcy odzieży hotelowej – 
recepcja, kuchnia, kelnerstwo, pokojowe... Kogo polecacie?

2. Na Google pojawiają się opinie o danym hotelu/firmie, 
niestety, zagubiliśmy login i hasło do naszej platformy. Czy 
możecie mnie nakierować na dane kontaktowe do biura 
obsługi, w celu odzyskania hasła?

3. Pytanie do Kolegów i Koleżanek, którzy przeszli podobne 
ulepszenia: kapsułkowe ekspresy do kawy w pokojach 
zamiast kawy w proszku. Z jednej strony wyższy koszt, 
z drugiej podniesienie standardu pokoju. Natomiast ciekawi 
mnie, czy spadnie liczba gości, którzy zrezygnują z kawy 
w restauracji na korzyść „darmowej” kawy z kapsułki

 – możliwość rozwiązania problemów 
operacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Polish Hoteliers (2018). 

Reasumując zaprezentowane treści, można wysnuć wniosek, że działania Polish Hoteliers 
wpisują się w zjawisko koopetycji ze względu na jednoczesną współpracę i konkurencję między 
przedstawicielami tej samej branży. Aspekty, które przede wszystkim mogą stanowić korzyści 
koopetycyjne dla obecnych w grupie hotelarzy, to możliwość podwyższenia kompetencji i umie-
jętności kadr hotelarskich, możliwość skuteczniejszego wykorzystania narzędzi do promowania 
oferty hotelarskiej oraz możliwość rozwiązania problemów operacyjnych.

Grupę tę można również uznać za nieformalną strukturę klastrową, gdyż jej członkami są nie 
tylko reprezentanci strony podażowej rynku usług hotelarskich, lecz także dostawcy towarów 
i usług niezbędnych hotelarzom do efektywnego świadczenia usług oraz zarządzania obiektem.

Podsumowanie
Na podstawie zaprezentowanego w opracowaniu przykładu można stwierdzić, że na rynku 
usług hotelarskich można zidentyfikować zjawisko koopetycji. Obserwując aktywność grupy 
Polish Hoteliers można wywnioskować, że jej członkowie, choć stanowią dla siebie konkurencję, 
potrafią ze sobą współpracować, korzystając ze wspólnej bazy wiedzy i umiejętności, dzieląc się 
nią i przyczyniając do jej rozszerzenia, wzajemnie udostępniając sobie niewykorzystane moce 
usługowe, a także w sposób domyślny lub jawny wzajemnie sprawdzając jakość produktów.
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Ze względu na fakt, że w artykule przedstawiono tylko jeden przykład dotyczący zjawiska 
koopetycji na rynku usług hotelarskich, przy wnioskowaniu należy zachować pewną ostrożność. 
Ponadto analizowana współpraca między przedstawicielami konkurencji jest specyficzna, gdyż 
wirtualna, co może również wpływać na wyciągane wnioski. Należy więc podkreślić, że artykuł 
stanowi jedynie przyczynek do dalszych badań nad zagadnieniem współpracy między konku-
rentami na rynku usług hotelarskich.
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słowa kluczowe spa i wellness, metoda IPA, jakość usług, satysfakcja, hotel

streszczenie Opracowanie dotyczy badań nad konkurencyjnością produktu turystyki spa i well-
ness na przykładzie oceny oferty produktowej hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Ja-
nowcu. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku 
wśród gości hotelowych przeanalizowano, przy zastosowaniu metody IPA, profil 
klientów, który pozwolił na wymierną ocenę satysfakcji z zakupionego produktu ho-
telowego. Analiza obejmowała elementy atrakcyjności samego obiektu hotelowego 
oraz świadczonych w nim usług.
Przeprowadzone badania wykazały, że ponad połowa analizowanych czynników 
została oceniona poniżej oczekiwań gości. Stwierdzono także, że zastosowana me-
todyka IPA umożliwia identyfikację i ranking atrybutów ważnych dla hotelu oraz 
przyszłych gości hotelowych. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w określeniu 
strategicznych działań, mających na celu właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
i tworzeniu przewagi konkurencyjnej. 

Wprowadzenie
Jakość oferowana klientowi jest jednym z najważniejszych efektów działalności usługowej, 
w tym także hotelarskiej. Jak pokazuje literatura przedmiotu (Gummesson, 1991), równolegle, 
wraz z rozwojem rynku ewoluowało również pojęcie oceny jakości. Obecne podejście proryn-
kowe, wiążące ściśle jakość z oczekiwaniami i satysfakcją klienta, spowodowało powtórne zde-



Andrzej Tucki, Andrzej Świeca, Jan czeczelewski, Paulina boruch

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 2018136

finiowanie pojęcia jakości oraz narzędzi jej pomiaru. Najczęściej jakość jest mierzona poprzez 
stopień satysfakcji, jaki odczuwa klient w wyniku skorzystania z danej oferty. Poza ceną jest 
ona najsilniejszą zmienną przesądzającą o wyborze przez klienta tego, a nie innego produktu. 
Pomiar jakości w usługach hotelowych stanowi ważne narzędzie służące ocenie stopnia speł-
nienia wymagań konsumenta. Mnogość podmiotów na rynku oferujących tego rodzaju usługi, 
coraz wyższe wymagania konsumenta związane z rozwojem cywilizacyjnym i kulturowym 
oraz powszechna dostępność ofert powodują, że rywalizujące przedsiębiorstwa hotelowe coraz 
częściej próbują doprowadzić do trwałych związków z wcześniej pozyskanymi nabywcami 
(Borkowski, Wszendybył, 2007; Puciato, Goranczewski, 2009).

Jak pokazują rynkowe badania ogólnopolskie (KPMG, 2016), hotele spa to jeden z najszybciej 
rosnących segmentów rynku dóbr luksusowych w Polsce. W ocenach KPMG w latach 2014–2017 
jego wartość wzrośnie nawet o jedną czwartą, przekraczając 1,6 mld zł. Jak wynika z raportu, 
w 2014 roku wartość tego rynku w Polsce wyniosła 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 8% wzglę-
dem roku poprzedniego. Rynek hoteli spa stanowi już od dawna ważny obszar zainteresowań 
w ośrodkach zachodnich, czego dowodzi obszerne studium literaturowe Chu (2014) dotyczące 
badań zakresu funkcjonowania rynku hoteli luksusowych w USA. 

Celem niniejszej pracy jest analiza zakresu i jakości usług hotelarskich w hotelu spa w Janowcu. 
Podejmując próbę poznania opinii gości hotelu na temat jakości produktu hotelarskiego, autorzy 
niniejszego opracowania wpisują się w nurt badań nad produktem oferowanym przez hotele spa 
działające na rynku szeroko rozumianej turystyki spa i wellness (Vogt, Pforr, 2013).

usługi spa w hotelarstwie i ich ocena. Wybrane koncepcje
Analiza rozwoju i ocena usług ośrodków spa były przedmiotem opracowań wielu autorów za-
równo w Polsce, jak i za granicą. Wśród ośrodków zagranicznych tę problematykę podejmowali 
m.in. Deng (2007), Blešic i in. (2014) oraz Smith i Puczko (2014). Rolę krajowych ośrodków 
spa w promocji zdrowego trybu życia i ich znaczenie we współczesnej turystyce zdrowotnej 
w Polsce znajdujemy w opracowaniach Dryglas (2010), czy Goranczewskiego i Puciaty (2011), 
Koreńczuk (2011) oraz Owsiaka (2012). W wymiarze przestrzennym – regionalnym analizy 
potencjału produktowego i charakterystyki oferty spa wśród hoteli województwa lubelskiego 
dokonali Tucki i Hadzik (2013) oraz Świeca i Skrzypek (2015). 

Jak pokazuje literatura przedmiotu (m.in. Kachniewska, 2002), niezwykle istotne dla rozwoju 
przemysłu hotelarskiego jest wprowadzenie norm zarządzania jakością i prowadzenie odpo-
wiedniej polityki marketingowej. Działania marketingowe powinny się skupiać na ustalaniu 
potrzeb klienta, mierzeniu zadowolenia z otrzymanych usług, wykrywaniu braków oraz stałym 
ich niwelowaniu. Powszechnie do najskuteczniejszych technik badania satysfakcji klientów 
należą wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, wywiady telefoniczne; duże 
zastosowanie znajduje także koncepcja jakości usług SERVQUAL.

Model SERVQUAL do pomiaru jakości usług wprowadzili do literatury przedmiotu 
Parasuraman, Zeithaml i Berry (1988). Składa się z pięciu obszarów zmiennych stosowanych 
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w kwestionariuszu ankiety lub wywiadu: 1) wymiaru materialnego; 2) niezawodności; 3) goto-
wości do spełnienia oczekiwań klienta; 4) fachowości i zaufania; 5) empatii – zaangażowanie 
w rozumienie potrzeb klienta. Model z uwagi na swój utylitarny charakter był często wykorzy-
stywany w studiach z zakresu hotelarstwa czy turystyki, m.in. Akbaba (2006), Albacete-Sáez, 
Fuentes-Fuentes, Lloréns-Montes (2007), Albayrak, Caber, Bideci (2016). W przypadku badań 
z zakresu hotelarstwa model SERVQUAL, początkowo zakładający analizy doświadczeń klien-
tów w pięciu obszarach, podlegał częstym modyfikacjom, w zależności od charakteru i zakresu 
studiów. Getty i Thompson w 1994 roku opracowali wykorzystywaną głównie do pomiaru jakości 
zakwaterowania skalę zwaną LODGQUAL. Rok później Stevens, Knutson i Patton opracowali 
model o nazwie DINESERV, oparli go również na pięcioobszarowym modelu SERVQUAL, lecz 
kwestionariusz zawierał 29 zmiennych. 

Coraz większe zastosowanie w badaniach jakości usług hotelarskich znajduje również me-
toda IPA (ang. Importance-Performance Analysis). Metoda ta, czyli skala ważności – realizacji 
została zaproponowana w 1977 roku w badaniach marketingowych przez Martillę i Jamesa. 
W późniejszych latach była licznie stosowana oraz wielokrotnie modyfikowana (m.in. w pracy 
Lowensteina z 1995 r. czy Fuchsa i Weiermaira z 2003 r.). Używana w badaniach satysfakcji ma 
na celu przeanalizowanie oczekiwań oraz oceny klientów co do osiągniętego stanu faktycznego 
w zakresie oferowanego produktu. Od czasu pojawienia się metody w literaturze była wielokrot-
nie stosowana w studiach nad turystyką zarówno w ośrodkach zagranicznych, jak i krajowych 
(Almanza, Jaffe, Lin, 1994; Chu, Choi, 2000; Duke, Persia, 1996; Lai, Hitchok 2015; Martin, 
1995; Środa-Murawska, Grzelak-Kostulska, Biegańska, 2015; Uysal, Howard, Jamrozy, 1991). 

materiał i metody
Badania przeprowadzono w okresie od listopada do grudnia 2016 roku na próbie 55 gości 
hotelowych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był kwe-
stionariusz ankiety z wykorzystaniem metody IPA (m.in. Qu, Sit, 2007). W badaniu założono, 
że na faktyczny stan zaspokojenia potrzeb turysty w ramach usługi hotelowej wpływają dwie 
grupy zmiennych: tzw. właściwości produktu możliwe do kreowania przez podmiot zarządzający 
oraz zmienne od niego niezależne (Seweryn, 2009). Tym samym dla oceny stopnia spełnienia 
oczekiwań i percepcji usługi w zakresie ww. założeń przyjęto model SERVQUAL.

W kwestionariuszu ankiety złożonego z dwu sekcji znajdowało się 19 zmiennych zależnych 
zaadoptowanych z pracy Qu i Sit (2007) oraz Akbaby (2006), dotyczących pięciu obszarów 
obudowy usług SERVQUAL. Do oceny stwierdzeń zastosowano pięciostopniową skalę Likerta 
(1–5), gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 – „zdecydowanie się zgadzam”. 
Respondenci określili w ten sposób poziom swoich oczekiwań wobec idealnej usługi hote-
lowej oraz na podstawie tych samych kryteriów ocenili usługę rzeczywiście wyświadczoną. 
Kwestionariusz uzupełniono o zmienne społeczno-demograficzne.

W analizie danych zastosowano metodę IPA, tj. skalę ważności – realizacji, która posłużyła 
do oceny satysfakcji z usług w hotelu. W zależności od przyjętego podejścia opracowanie wy-
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ników oraz referencje są uzależnione od tego, w której ćwiartce zostanie umieszczony atrybut 
usługi. Metoda IPA zakłada cztery możliwe scenariusze:

1. Ćwiartka A – cechy usługi ważne dla klienta, lecz ocena ich osiągnięcia jest niska 
(na tej ćwiartce przedsiębiorstwo powinno skupić swoją uwagę i wdrożyć działania 
podwyższające całokształt usługi); powinny być one rozwiązane w pierwszej kolejności.

2. Ćwiartka B – cechy usługi ważne dla klientów i ocena ich stanu faktycznego jest wysoka; 
elementy produktu funkcjonują poprawnie i należy utrzymać je na takim poziomie.

3. Ćwiartka C – ważność i osiągnięcia niższe od wartości średniej; elementy nie mają 
istotnego znaczenia dla dalszego funkcjonowania hotelu.

4. Ćwiartka D – cechy mało ważne dla klientów, a ocena osiągnięć jest wysoka; składowe 
oferty funkcjonują prawidłowo, jednak kładziony na nie nacisk jest zbyt duży.

Wyniki badań
Ankietę wypełniły łącznie 52 osoby: 33 kobiety i 19 mężczyzn. Strukturę badanych, 
uwzględniając grupy wiekowe, stan cywilny, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia, 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy społeczno-demograficzne respondentów
Cecha Charakterystyka próby
Płeć kobiety mężczyźni – – – –
% 65 35 – – – –

Wiek poniżej 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 powyżej 
60

% 6 21 23 37 8 6

Miejsce 
zamieszkania wieś

miasto 
lub tereny 

podmiejskie 
do 50 tys. 

mieszkańców 

miasto 50 – 200 
tys. mieszkańców

miasto powyżej 
200 tys. 

mieszkańców
– –

% 19 29 23 29 – –
Wykształcenie podstawowe zawodowe średnie wyższe i więcej – –
% 2 17 27 54 – –

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań wskazują, że gdy uwzględni się atrybuty ważności (tab. 2), dla klientów 
analizowanego hotelu trzygwiazdkowego najbardziej istotna jest jakość wyżywienia (4,50), 
jakość wykonywanych usług (4,48) oraz czystość obiektu (4,44) i fachowość personelu w punk-
tach usługowych (4,44); nie mniej istotne były wyposażenie obiektu do świadczeń usług spa 
i wellness (4,37) oraz bogata oferta zabiegów (4,40). Natomiast najmniej ważnymi atrybutami 
utrzymującymi średnią poniżej 4,00 są dostępność informacji o ofercie hotelu (3,94) i dodatkowe 
atrakcje turystyczne okolicy (3,52) (tab. 2). 
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Tabela 2. Średnia ważność i ocena poszczególnych cech
Numer 
cechy Cecha Ważność Ocena Różnica

1 Dostępność informacji o ofercie hotelu* 3,94 3,98 0,04
2 Lokalizacja, położenie, dojazd do miejscowości** 4,13 4,12 –0,01
3 Atmosfera panująca w hotelu** 4,27 4,35 0,08
4 Wielkość pokoju* 4,08 4,13 0,05
5 Wyposażenie pokoju* 4,13 4,23 0,10
6 Wygląd pokoju* 4,19 4,21 0,02
7 Czystość obiektu* 4,44 4,35 –0,09
8 Cena zabiegów, cena sumaryczna za pobyt* 4,19 4,02 –0,17
9 Stan urządzeń sanitarnych** 4,21 4,31 0,10
10 Jakość wyżywienia* 4,50 4,42 –0,08
11 Możliwość wyboru diety* 4,13 4,21 0,08
12 Jakość wykonywanych usług** 4,48 4,40 –0,08
13 Poziom dostosowania oferty do potrzeb klienta** 4,27 4,25 –0,02
14 Zrozumienie potrzeb klienta** 4,23 4,23 0,00
15 Życzliwość i łatwość nawiązywania kontaktu z personelem** 4,33 4,27 –0,06
16 Fachowość personelu w punktach usługowych** 4,44 4,40 –0,04
17 Bogata oferta zabiegów* 4,40 4,35 –0,05
18 Wyposażenie obiektu do świadczeń usług spa i wellness** 4,37 4,31 –0,06
19 Dodatkowe atrakcje turystyczne okolicy* 3,52 4,04 0,52

Średnia 4,22 4,24 –

* Zmienne zaadoptowane za Qu, Sit (2007).

** Zmienne na podstawie pracy Akbaba (2006).

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki oceny doświadczanego produktu hotelowego były również stosunkowo wysokie, 
co świadczy o wysokim standardzie i dobrej jakości proponowanych usług (średnia uzyskana 
od ogółu respondentów dla analizowanych składowych wyniosła 4,24). Najwyżej oceniono 
atmosferę panującą w hotelu (4,35), czystość obiektu (4,35), jakość wyżywienia (4,40) i facho-
wość personelu w punktach usługowych (4,40). Najniższą ocenę zdobyła dostępność informacji 
o ofercie hotelu (3,98).

Najważniejsze w formułowaniu wniosków z wyników uzyskanych przy zastosowaniu zaadop-
towanej metody jest dążenie do osiągnięcia stanu, w którym nie ma luk. Im są one większe, tym 
większe jest niezadowolenie klienta z usługi. Odnosząc się do różnic występujących pomiędzy waż-
nością i oceną poszczególnych atrybutów, zauważono, że wartości dodatnie osiągnęło 8 z 19 cech.  
Na pozytywne postrzeganie obiektu wpływają zarówno zmienne niematerialne (zależne w dużym 
stopniu od postawy i zaangażowania personelu obiektu) – dostępność informacji o ofercie hotelu, 
atmosfera panująca w hotelu, możliwość wyboru diety, jak i te o charakterze infrastrukturalnym, 
materialnym, m.in. wielkość, wyposażenie i wygląd pokoju czy stan urządzeń sanitarnych. 
Cechy te w największym stopniu spełniają oczekiwania gości, wpływając tym samym na wzrost 
satysfakcji z zakupionego produktu (tab. 2).
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Wyliczone wartości zmiennych dały podstawę do powiązania ich z siatką IPA. Lokalizacja 
poszczególnych punktów na wykresie została ustalona poprzez wyznaczenie wielkości średniej 
dla ważności cech (4,22) i oceny (4,24). Ustalenie średniej pozwoliło na rozplanowanie granic 
odrębnych ćwiartek (rys. 1). 

rysunek. 1. Wykres IPA 

Cechy: 1 – dostępność informacji o ofercie hotelu; 2 – lokalizacja, położenie, dojazd do miejscowości; 3 – atmosfera 
panująca w hotelu; 4 – wielkość pokoju; 5 – wyposażenie pokoju; 6 – wygląd pokoju; 7 – czystość obiektu; 8 – cena 
zabiegów, cena sumaryczna za pobyt; 9 – stan urządzeń sanitarnych; 10 – jakość wyżywienia; 11 – możliwość wyboru 
diety; 12 – jakość wykonywanych usług; 13 – poziom dostosowania oferty do potrzeb klienta; 14 – zrozumienie po-
trzeb klienta; 15 – życzliwość i łatwość nawiązywania kontaktu z personelem; 16 – fachowość personelu w punktach 
usługowych; 17 – bogata oferta zabiegów; 18 – wyposażenie obiektu do świadczeń usług spa i wellness; 19 – dodatko-
we atrakcje turystyczne okolicy.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując obszar A, który wymaga szczególnego zainteresowania ze strony hotelu, należy 
stwierdzić, że w opinii ogółu respondentów szybkich działań ze strony przedsiębiorstwa wymaga 
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tylko wzbudzanie większej empatii – cecha 14 (zrozumienie potrzeb klienta), przy czym ocena 
tej cechy nie odstawała na tyle od ocen średnich, aby interwencja była konieczna natychmiast.

Należy podkreślić pozytywnie fakt, że stosunkowo dużo zmiennych znalazło się w ćwiartce B  
wykresu IPA zawierającej elementy właściwe w przedsiębiorstwie, które należy zachować. Są 
to atrybuty, do których są wysokie wymagania klientów i które jednocześnie zostały wyso-
ko ocenione. Chodzi tu o zmienne o charakterze funkcjonalnym i technicznym. W zakresie 
funkcjonalnym są nimi atmosfera panująca w hotelu, jakość i fachowość wykonywanych usług 
hotelarskich czy życzliwość personelu. Natomiast w zakresie technicznym – bogata oferta 
zabiegów, wyposażenie obiektu do świadczenia usług spa i wellness. 

Niską wagę i niskie oceny mają elementy znajdujące się w trzeciej ćwiartce wykresu (C). 
Czynniki niskiego priorytetu, którymi nie trzeba się pilnie zajmować w ramach oferowanej 
usługi hotelu, to dostępność informacji ofercie hotelu, wielkość oraz wyposażenie pokoju, ceny 
zabiegów bądź cena sumaryczna za pobyt, dodatkowe atrakcje turystyczne występujące w oko-
licy. Hotel przywiązuje do tego niewielką wagę. 

W ostatniej ćwiartce wykresu IPA (D) znalazła się jedna zmienna o niskiej ważności i stosun-
kowo wysokich ocenach – stan urządzeń sanitarnych. Tłumaczy to krótki okres ich eksploatacji 
(rok rozpoczęcia działalności hotelu – 2011).

Wnioski
Dokonana analiza oferowanych usług, atrakcyjności miejsca, panującej atmosfery w hotelu 
Kazimierski Zdrój została przeprowadzona wśród gości hotelu z wykorzystaniem techniki IPA.

Przeprowadzone badania wykazały, że ponad połowa analizowanych elementów produktu 
hotelowego została oceniona nieco poniżej oczekiwań. Najniżej oceniono sumaryczną cenę 
za pobyt, a także ceny usług pielęgnacyjnych; poprawy wymagają także jakość wyżywienia 
i czystość obiektu. Należy jednak zaznaczyć, że były to różnice stosunkowo niewielkie.

Należy pozytywnie ocenić fakt, że tylko jeden atrybut znalazł się w ćwiartce A – jest nim 
„zrozumienie potrzeb klienta”, co świadczy o braku jakichkolwiek natychmiastowych działań, 
jakie należałoby zastosować w hotelu dla podniesienia atrakcyjności oferty. Trzeba jednak mieć 
na uwadze fakt, że zmienna ta, należąca do obszaru empatii, to konglomerat wielu obszarów 
hotelu, gdzie klient może wyrażać swe życzenie. Tym samym, choć na wykresie IPA jej wartość 
nie odbiega wyraźnie od ocen średnich, powinna być poddawana ciągłej ocenie i ewaluacji. 
Zwraca uwagę także ćwiartka B wykresu IPA – „Utrzymuj osiągnięcia”, w której znalazła się 
prawie połowa atrybutów. W przypadku tego obszaru zarządzanie jest realizowane właściwie, 
a zarząd obiektu nie powinien przykładać dużej wagi do tych elementów oferty, dotyczy to m.in. 
atmosfery panującej w hotelu czy oferty zabiegowej. 

Zauważono, że zastosowana metodyka IPA może stanowić przydatne narzędzie w celu 
poprawy jakości usług i stworzenia przewagi konkrecyjnej przedsiębiorstwa. Umożliwia także 
identyfikację i ranking atrybutów ważnych dla hotelu i przyszłych klientów. 
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Należy zauważyć, że podstawowym ograniczeniem przeprowadzonych badań była skromna 
wielkość próby, przez co studia te nie mogą służyć ogólnym wnioskom i opracowaniu kierunków 
polityki działań marketingowych. Postuluje się zatem podejmowanie badań podobnych, porów-
nawczych w znacznie większym wymiarze. 
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assesment of service quality in spa hotel kazimierski zdrój  
in janowiec using ipa method

keywords spa & wellness, IPA, quality of services, satisfaction, hotel

abstract Quality of services is one of the most important initiators of customers’ satisfaction, as well as 
their loyalty. Hence, hotel managers should know how to measure the quality of the services 
provided, as well as customers’ satisfaction. This paper identifies the results of a questionnaire 
survey to measure service quality in spa hotel Kazimierski Zdrój. Service quality was measured 
using 17 items, 5-point Likert scale questionnaire, distributed in 2016 to the hotel`s guests. 
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After usable questionnaires were obtained, an Importance – Performance Analysis (IPA) was 
performed. By using IPA, this paper examines the efficiency of hotel resources allocation and 
the possibility of designing management strategies to improve the quality of hotel service.
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słowa kluczowe innowacyjność, hotelarstwo, innowacje

streszczenie Implementacja innowacji znajduje coraz więcej zwolenników w światowej gospo-
darce. W hotelarstwie innowacje stają się niezbędnym elementem konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Celem artykułu jest porównanie wdrażanych rozwiązań innowa-
cyjnych w wybranych hotelach województwa małopolskiego i lubelskiego. Wybór 
województw został dokonany z uwagi na spodziewane dysproporcje mające związek 
z atrakcyjnością turystyczną i z pojemnością bazy noclegowej. Badania przeprowa-
dzono w pierwszej połowie 2017 roku. Wyniki wskazują na istotną przewagę działań 
innowacyjnych w województwie małopolskim. Zdaniem autorek, ma to związek nie 
tyle z przynależnością hoteli do dużych sieci, ile z dużą konkurencją na rynku, wy-
muszającą większą kreatywność.

Wprowadzenie – istota innowacji
Rynek hotelarski w Polsce rozwija się dynamicznie. Coraz większy udział wśród gości hotelowych 
mają cudzoziemcy z różnych części świata. Ciągłe zmiany w potrzebach turystów pociągają za 
sobą konieczność umiejętnego odkrywania źródeł przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu 
jest porównanie wdrażanych rozwiązań innowacyjnych w wybranych hotelach województwa 
małopolskiego i lubelskiego. Autorki rozpoczynają od wyjaśnienia pojęcia „innowacje”. W ko-
lejnej części odnoszą się do badań z zakresu innowacji w hotelarstwie prowadzonych w innych 
województwach Polski, na końcu przechodząc do wyników badań własnych.
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Prekursorem teorii innowacji jest Schumpeter (1960), który wprowadził pojęcie innowacji do 
światowej literatury. Zauważył, że każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się różną skłonnością 
i zdolnością do innowacji. Skłonność jest całkowicie dobrowolna i zależy wyłącznie od woli 
organizacji. Za zdolność uważa się zarówno potencjał, jak i umiejętność ewentualnego wdrożenia 
danych rozwiązań. Te dwa czynniki są ze sobą powiązane. Aby wprowadzanie nowoczesnych 
rozwiązań przyniosło zamierzone efekty, potrzebne są zarówno chęci, jak i możliwości ich 
wprowadzenia (Para, 2013).

Przedsiębiorstwa, które nie umacniają pozycji konkurencyjnej na rynku, nie zdołają się na 
nim utrzymać (Hjalager, 2010; Najda-Janoszka, 2013). Wzrost konkurencyjności dokonuje się  
np. poprzez uzyskanie lub wypracowanie technologii na poziomie standardów międzynarodo-
wych, wdrożenie norm ISO z zakresu zarządzania jakością, działanie w ramach parków techno-
logicznych, zdobycie informacji z zakresu techniczno-organizacyjnego know-how; stworzenie 
multilokalnej sieci dystrybucji, uzyskanie dostępu do strategicznych surowców deficytowych, 
podpisanie długoterminowych kontraktów czy pozyskanie z organizacji międzynarodowych 
nisko oprocentowanych funduszy na rozwój (Piekarz, Stabryła, 2005).

W literaturze pojawiają się rozmaite typologie innowacji, jednak warto skupić się na typologii 
Podręcznika Oslo (OECD, 2008) oraz tej, którą przedstawili Bigliardi i Dormio (2009), rozpa-
trując je pod kątem usług hotelarskich. Autorzy wyróżnili innowacje związane i niezwiązane 
ze zmianami techniczno-technologicznymi. Zaproponowali podział na innowacje produktowe, 
procesowe, organizacyjne oraz marketingowe. Poszczególne grupy innowacji w znacznym 
stopniu oddziałują na siebie (rys. 1). Podział ten został przyjęty w badaniach zaprezentowanych 
w dalszej części artykułu.

rysunek. 1. Rodzaje innowacji i ich zależności

Źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Oslo (OECD, 2008); Bigliardi, Dormio (2009).
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Innowacje produktowe to wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego dobra material-
nego lub usługi. Obejmują również poprawę niektórych parametrów, np. w aspekcie funkcjonal-
ności. Przykładem może być dodanie do stałej oferty sprzedażowej takich elementów, jak rowery 
śnieżne, skutery wodne czy połączenie usług i produktów, które łącznie utworzą ciekawy pakiet 
turystyczny.

Innowacje procesowe związane są przeważnie z nowoczesnymi technologiami ICT. Wdrażane 
są w celu zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa. Przykładami są systemy meldowania 
w hotelach czy skanery umożliwiające identyfikację pasażerów na podstawie tęczówki (wyko-
rzystywane na lotniskach).

Innowacje organizacyjne dotyczą zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa i relacji wewnętrz-
nych. W sferze usług ten rodzaj odnosi się do organizacji stanowiska pracy oraz wprowadzenia 
technik zarządzania i kontroli.

Innowacje marketingowe obejmują wprowadzenie nowej metody marketingowej połączonej 
ze znaczącymi zmianami w zakresie konstrukcji produktu, pozycjonowania, promocji, strategii 
cenowej i dystrybucji. Przykładem jest wdrażanie programów lojalnościowych. Popularnymi 
kanałami komunikacji są w tym przypadku media społecznościowe i internet.

W literaturze przedmiotu obserwowany jest jednak znaczny chaos zarówno w zakresie ty-
pologii innowacji, jak i w przyporządkowaniu konkretnych działań do danego typu (Hjalanger, 
2010; Szymańska, 2013; Zontek, 2014). Nie ma również zgodności, co już można nazwać innowa-
cją, a co jest działaniem standardowym wynikającym np. z sezonowości sektora (Krupa, Krupa, 
2010; Para, 2013). Autorzy zgodnie stwierdzają, że wdrażanie innowacji jest obecnie rynkową 
koniecznością. Jak ujęła to Jędrasiak: „W warunkach zmieniających się potrzeb konsumentów 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej odniesienie sukcesu na rynku wymaga umiejętnego 
odkrywania źródeł przewagi konkurencyjnej” (2013, s. 140).

Wyniki badań prowadzonych przez Jędrasiak (2013) w hotelach Dolnego Śląska wskazują, że 
innowacje postrzegane są jako ważny element przewagi nad konkurencją. Podstawowy obszar 
aktywności innowacyjnej stanowiło rozszerzenie oferty usługowej i poprawa jakości usług. 
Dosyć powszechnie angażowano się w zmianę wyposażenia pokoi, zakup nowego oprogramo-
wania do recepcji i gastronomii, wprowadzenie nowego sposobu obsługi klienta czy włączenie do 
nowych sieci komputerowych. W większości obiektów zamontowano czujniki światła. Wszystkie 
produkty zostały wdrożone w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. 
Menedżerowie wprowadzali również zmiany w obrębie polityki cenowej i pozycjonowaniu usług, 
w mniejszym zaś stopniu w zakresie segmentacji rynku. Tylko 11% obiektów wdrożyło nowe 
metody rozwoju osobistego pracowników. Deklarowanymi barierami we wdrażaniu innowacji 
były wysokie koszty, obawy przed niepowodzeniem oraz długi czas oczekiwania na efekty.

Badania przeprowadzone przez Sztorc (2015) w wybranych hotelach sieciowych oraz nieza-
leżnych w różnych obszarach Polski również wskazały, że decydującą część wdrażanych inno-
wacji stanowią innowacje produktowe i procesowe (architektura budynku, wyposażenie pokoju, 
technologie, usługi). Przykładem mogą być roboty pomagające gościom z transportem bagażu, 
panele rezerwacyjne, dzięki którym możliwe jest zameldowanie i wymeldowanie, smartfony 
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w charakterze kluczy do pokoi, karty sprzężone z systemem komputerowym czy wyposażenie 
hotelu w stacjonarne rowery służące za agregaty prądotwórcze. Sztorc (2015) podkreśla również, 
że o wdrażaniu innowacji decyduje potrzeba konkurencyjności względem innych obiektów.

Badania prowadzone przez Puciatę (2013) w obszarze Beskidu Śląskiego również wskazują 
na przewagę innowacji produktowych. Wszystkie hotele wprowadzały innowacje dotyczące 
wyposażenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że skala wdrażania innowacji była uzależniona od 
standardu hotelu. W hotelach dwugwiazdkowych przeważały inwestycje niewymagające dużego 
nakładu finansowego, a spełniające podstawowe potrzeby gości. W hotelach o średnim i wysokim 
standardzie innowacje dotyczyły także architektury budynku i zagospodarowania terenu wokół. 
Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe inwestowały w modernizację recepcji i pomieszczeń wielo-
funkcyjnych (np. zaplecza konferencyjnego). Hotele pięciogwiazdkowe modernizowały także 
oferty. Innowacje dotyczyły usług zdrowotno-rehabilitacyjnych, takich jak kąpiele piwne, kąpiele 
kawowe czy zabiegi z użyciem komórek macierzystych. W badanych hotelach Beskidu Śląskiego 
nie stosowano natomiast żadnych innowacji o charakterze organizacyjnym lub procesowym.

Menedżerowie hoteli byli w pełni świadomi konieczności wdrażania innowacji. Dostrzegali 
również potrzebę wdrażania innowacji marketingowych i organizacyjnych, jednak poza 
obiektami najwyższej kategorii było to stwierdzenie czysto deklaratywne, niepodparte real-
nymi planami wdrożenia takich innowacji w najbliższej przyszłości. Za najważniejsze bariery 
wdrażania innowacji uznano niski budżet przedsiębiorstw i zmienne prawo. Główną obawą było 
nieuzyskanie zakładanej stopy zwrotu.

Analizy wykonane przez Piekarz i Stabryłę (2005) wskazały z kolei, że głównym obszarem 
implementowania innowacji są technologia, wyposażenie i wystrój całego obiektu oraz pokoi. 
Interesujące jest natomiast, że najmniejszy udział stanowią innowacje w ofertę – wymagające 
przecież kreatywności i inicjatywy, a nie ponoszenia kosztów finansowych. Teoretycznie właśnie 
innowacje dotyczące oferty powinny być najprostsze do wdrożenia.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w hotelach o niskim standardzie innowacje finansowane 
są ze środków własnych, natomiast właściciele hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych zaciągają na 
ten cel kredyty lub aplikują o dodatkowe środki z funduszy Unii Europejskiej.

badania własne
Badania zostały przeprowadzone w dziesięciu wybranych hotelach województwa małopolskiego 
(tab. 1) oraz dziewięciu hotelach województwa lubelskiego (tab. 2). Hotele zostały wybrane tak, 
aby różniły się kategorią, wielkością i stylem zarządzania (np. przynależnością do sieci). Wybór 
województw został dokonany z uwagi na spodziewane dysproporcje mające związek z atrak-
cyjnością turystyczną i pojemnością bazy noclegowej. Autorki wykorzystały metodę sondażu 
diagnostycznego (wywiad swobodny, częściowo skategoryzowany przeprowadzony z pracowni-
kami i menedżerami hoteli). Osoby, z którymi przeprowadzono wywiad, dysponowały wiedzą 
o hotelu, jego zarządzaniu i funkcjonowaniu. Badania przeprowadzono w pierwszej połowie 
2017 roku.
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Tabela 1. Hotele wybrane do badań w województwie małopolskim
Nazwa hotelu Kategoria hotelu Lokalizacja hotelu
Crown Piast Hotel & Park ***** Kraków
Niebieski Art Hotel & Spa ***** Kraków
Puro Hotel **** Kraków
Qubus Hotel **** Kraków
Hotel Art & Spa **** Zakopane
Hotel Eden *** Kraków
Hotel Wiosna *** Rabka Zdrój
Hotel Cristal Park *** Tarnów
Hotel Felix ** Kraków
Hotel Helios ** Zakopane

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Hotele wybrane do badań w województwie lubelskim
Nazwa hotelu Kategoria hotelu Lokalizacja hotelu
Hotel Alter ***** Lublin
Hotel Korona **** Zemborzyce Tereszyńskie
Hotel Europa **** Lublin
Hotel Duo Spa **** Janów Lubelski
Hotel Mercure *** Zamość
Hotel Terra Bella *** Biała Podlaska
Best Hotel Agit Congress & Spa *** Lublin
Hotel PZMot ** Lublin
Hotel Secession ** Łęczna

Źródło: opracowanie własne.

Hotele porównano pod względem rodzaju wdrażanych rozwiązań innowacyjnych. Klasyfikację 
typów innowacyjności przyjęto za Podręcznikiem Oslo (OECD, 2008), która zdaniem autorek, 
najbardziej odpowiada specyfice przedsiębiorstwa hotelowego. Innowacje podzielono tu na 
produktowe, organizacyjne, procesowe oraz marketingowe.

Niemalże wszystkie hotele w województwie małopolskim wdrożyły innowacje produktowe 
(rys. 2). Przejawiają się one w takich rozwiązaniach, jak utworzenie własnej piekarni hotelowej 
i pizzerii czy serwowanie bioprzekąsek w hotelowym instytucie odnowy. Przykładowo inno-
wacją w Puro Hotel jest przekazanie gościom tabletu umożliwiającego sterowanie wieloma 
urządzeniami w pokoju hotelowym. Ten sam hotel udostępnia całodobowe wypożyczenie Xboxa 
oraz konsoli PlayStation. Qubus Hotel wprowadził do oferty usługę Q-łódki. Obiekt organizuje 
dla gości bezpłatne rejsy po Wiśle. W hotelu wprowadzono także nocną usługę room service, 
która funkcjonuje w godzinach 23.00–5.00. Dzięki temu możliwa jest obsługa gości, którzy  
np. przylecieli do Krakowa nocnym lotem. Hotel Art & Spa (4 gwiazdki) swoją odmienność 
podkreśla eklektycznym wystrojem wnętrza. Ponadto w hotelowej restauracji goście mogą 
skosztować win z całego świata, a ich oferta jest nieustannie poszerzana.
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W obiektach o średnim i niskim standardzie również wdrażane są innowacje produktowe. 
W trzygwiazdkowym Hotelu Eden funkcjonuje mykwa – rytualna żydowska łaźnia. W Hotelu 
Wiosna zainwestowano w strefę spa i fitness (Vacu Fit Thermal oraz platforma wibracyjna). 
Hotelowe sauny wystylizowane są na łaźnie starożytnego Rzymu. W Hotelu Cristal Park 
zainwestowano w minizoo dla dzieci. Stworzono również taras letni, w którym umieszczono 
megaszachy. Zwiększyło to zainteresowanie obiektem wśród rodzin z dziećmi. Innym produktem 
było powstanie groty solnej, do budowy użyto soli z Morza Martwego.

W województwie lubelskim również wdrażane są innowacje produktowe, lecz dotyczą one 
zaledwie czterech na dziewięć badanych hoteli. Hotele o najniższym standardzie nie wykazały 
żadnej aktywności w tym zakresie. W hotelach o średnim i wysokim standardzie innowacje 
dotyczyły głównie budynku hotelowego, rozbudowy usług dodatkowych takich jak spa i well-
ness, wystroju wnętrz czy modernizacji pomieszczeń wielofunkcyjnych i sal konferencyjnych. 
Przykładowo pięciogwiazdkowy Hotel Alter do aranżacji wnętrza dodał elementy nawiązujące 
do bogatej historii budynku, o dużej wartości muzealnej (wydobyte podczas prac renowacyjnych). 
Czterogwiazdkowy Hotel Korona, wyróżnił się implementacją spersonalizowanych telewizorów, 
pozwalających na budowanie bliższej relacji z gośćmi. Zastosowano również wysokogatunkowe 
folie w oknach hotelowej restauracji, chroniące przed bezpośrednim działaniem promieni sło-
necznych. Best Hotel Agit Congress & Spa oraz Hotel Duo Spa wprowadziły innowacje zaplecza 
konferencyjnego. Hotel Agit Congress & Spa zainwestował w nowoczesną saunę z terapią solną 
– infrared. Natomiast w hotelowej siłowni zatrudnienie znalazła osoba prowadząca zajęcia pole 
dance (taniec na rurze). W innym obiekcie usługi poszerzono o masaże ayurveda oraz udvartana.

rysunek 2. Innowacje produktowe w hotelach z podziałem na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Innowacje procesowe w województwie małopolskim zostały wdrożone we wszystkich ho-
telach cztero- i pięciogwiazdkowych, w większości hoteli o standardzie trzech gwiazdek oraz 
w jednym obiekcie dwugwiazdkowym (rys. 3). Większość innowacji dotyczyła dystrybucji usług. 
Hotelarze coraz częściej decydują się na umożliwienie rezerwacji noclegu na ich własnej stronie 
internetowej oraz korzystają z dodatkowych systemów, dzięki którym zarządzanie rezerwacjami 
jest łatwiejsze (np. SART). W Qubus Hotel wdrożono własny system rezerwacyjny. Nowoczesny 
bookingengine umożliwił uniezależnienie się od zewnętrznych systemów. Innym przejawem 
tego typu innowacji jest e-commerce. Obiekty oprócz sprzedaży usług na własnej stronie oferują 
rezerwację na innych portalach rezerwacyjnych, takich jak booking.com, 4hotele.pl czy HRS.
com. Jeden z obiektów zdecydował się wdrożyć program CHART, przeznaczony wyłącznie dla 
hoteli i innych obiektów świadczących usługi noclegowe.

W województwie lubelskim przykładem innowacji procesowej jest implementacja channel 
manager do zarządzania rezerwacjami (Hotel Korona), udostępnienie gościom rezerwacji noc-
legu na domowej stronie internetowej, a ponadto e-handel. Hotel Mercure wyróżnił się na tym 
tle, stwarzając aplikację na telefon z systemem Android, umożliwiającą zarezerwowanie noclegu 
w całej sieci hotelowej. Ten sam hotel wprowadził usługę zameldowania i wymeldowania online.

rysunek 3. Innowacje procesowe w hotelach z podziałem na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Innowacje organizacyjne wprowadza znacznie mniejsza liczba hoteli w obydwu wojewódz-
twach (rys. 4). W województwie małopolskim w Qubus Hotel wprowadzono dwuzmianowy 
grafik pracy serwisu sprzątającego. Natomiast w Crown Piast Hotel & Park rozwinięto szkolenia 
pracowników pozwalające na profesjonalne podejście do gości biznesowych.
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W województwie lubelskim innowacje organizacyjne zostały wdrożone wyłącznie w hotelach 
o wysokim i średnim standardzie. Wiążą się one również z orientacją na gości podróżujących 
służbowo (np. rozbudowa usług konferencyjnych). Wdrażane są ponadto nowe metody rozwoju 
pracowników. Ma to związek z faktem, że zdecydowana większość lubelskich hoteli należy do 
prywatnych właścicieli i w obiekcie nie ma podziału na konkretne stanowiska pracownicze.

rysunek 4. Innowacje organizacyjne w hotelach z podziałem na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W województwie małopolskim wszystkie obiekty, w których przeprowadzono badania, 
zaimplementowały innowacje marketingowe (rys. 5). W przypadku hoteli cztero- i pięcio-
gwiazdkowych często wdrażano pakietowanie usług. Cena pobytu zawierała usługi noclegowe, 
żywieniowe, konferencyjne, a nawet spa. Są to rozbudowane oferty skierowane do określonych 
grup odbiorców. W pozostałych obiektach wdrażano programy lojalnościowe. Teoretycznie jest 
to działanie podobne jak w hotelach województwa lubelskiego, jednak programy te były zde-
cydowanie atrakcyjniejsze. W hotelach trzygwiazdkowych obok pakietowania usług stosowano 
również pozycjonowanie cen.

Innowacje o charakterze marketingowym w województwie lubelskim zostały wdrożone 
w siedmiu na dziewięć hoteli. W hotelach o wysokim standardzie dotyczyły głównie aktywności 
w mediach społecznościowych. Hotelarze współpracują także z organizacjami z różnych branż, 
np. w zakresie organizacji wesel. Wiąże się to z dodatkowymi usługami oferowanymi w hotelu. 
We wszystkich hotelach powszechne są programy lojalnościowe. Dodatkowo dystrybuowane są 
vouchery prezentowe na różne usługi oferowane w hotelu.
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rysunek 5. Innowacje marketingowe w hotelach z podziałem na województwa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podsumowanie
Wyniki badań wskazują na znaczną dysproporcję między hotelami, w których wdrożono inno-
wacje w obydwu województwach, z korzyścią dla województwa małopolskiego (rys. 6).

rysunek 6. Liczba hoteli, w których wdrożono innowacje z podziałem na województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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We wszystkich hotelach województwa małopolskiego wdrożono innowacje marketingowe. 
Dodatkowo hotelarze często decydowali się na pakietowanie usług. Rozwiązania takie nie 
wymagają dużego nakładu finansowego, gdyż są budowane na już istniejącej bazie. Innowacje 
produktowe zostały wdrożone aż w dziewięciu z dziesięciu hoteli. Wiele innowacji produkto-
wych dotyczyło rozwiązań bardzo nowoczesnych (np. tablety interaktywne będące nowością 
w hotelarstwie w skali światowej).

W województwie lubelskim wdrażano głównie innowacje marketingowe, w mniejszym 
stopniu produktowe i procesowe. Brak zainteresowania innowacjami lubelscy przedsiębiorcy 
tłumaczą wysokimi kosztami. Lubelski rynek charakteryzuje się znaczną przewagą hoteli trzy-
gwiazdkowych, których właściciele przeważnie dysponują ograniczonymi środkami finansowy-
mi. Trzeba jednak podkreślić, że zaledwie w trzech hotelach wdrożono innowacje organizacyjne, 
które nie wiążą się przecież z ponoszeniem wysokich kosztów. Co więcej, innowacje te dotyczyły 
jedynie delikatnych zmian w segmentacji rynku.

Wyniki badań sugerują, że na różnicę między badanymi województwami wpływa odmienna 
konkurencyjność. Małopolski rynek jest zdecydowanie większy, lepiej rozbudowany, z większą 
liczbą hoteli o wysokim standardzie. Menedżerowie muszą wykazać się większą kreatywnością, 
aby pozyskać klientów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że znaczna część małopolskich hoteli 
należy do dużych sieci hotelowych lub została do nich przyłączona na zasadzie franczyzy. Jak 
zostało to wykazane w innych obszarach, przynależność do międzynarodowych korporacji 
przejawia się szerszym, międzynarodowym podejściem do innowacji (Hjalager, 2010; Najda- 
-Janoszka, 2012). Podobnie sytuacja ma się w województwie lubelskim i małopolskim – lubelski 
rynek jest zdominowany przez właścicieli prywatnych, którzy nie dostają propozycji rozwiązań 
z centrali. Hotelarze małopolscy mogą liczyć na pomoc merytoryczną ze strony korporacji.
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słowa kluczowe regionalne organizacje turystyczne, cele gospodarcze

streszczenie W artykule zaprezentowano wyniki oceny poziomu osiągania statutowych celów 
gospodarczych przez regionalne organizacje turystyczne (ROT). Badania wykaza-
ły, że w opinii interesariuszy organizacji i ekspertów zewnętrznych 27 (z 30) celów 
gospodarczych ujętych w statutach ROT-ów nie zostało osiągniętych na poziomie 
wyznaczonego progu skuteczności. Wyniki analizy wyraźnie sygnalizują również 
potrzebę zdecydowanej korekty struktury typów celów gospodarczych ROT-ów 
jako działania niezbędnego dla umożliwienia wzrostu sprawności funkcjonowania 
organizacji. 

Wprowadzenie
W dokumentach formalnoprawnych i w literaturze przedmiotu wskazuje się na ogólnie sfor-
mułowane cele regionalnych organizacji turystycznych (ROT), tj. promocję, wspomaganie 
funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów 
rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, współpracę z POT (Ustawa, 1999). Taki zapis 
spowodował na etapie tworzenia ROT-ów (w latach 2000–2006) konstruowanie różnych zakresów 
i celów działania (Borzyszkowski, 2011; Butowski, 2004; Fedyk, 2016; Grabińska, Mierniczak, 
2010; Gryszel, 2001, 2004; Kruczek, Zmyślony, 2010; Migdal, 2008, 2013; Panasiuk, 2008; 
Wysokiński, 2007). Jak trafnie zauważają Grabińska i Mierniczak (2010, s. 614), struktura orga-
nizacyjna, modele finansowania i kierunkowe cele poszczególnych ROT-ów są w dużym stopniu 
zbieżne. Silną zbieżność celów ROT-ów potwierdzają też Fedyk i Morawski (2014, s. 256–258).

W strukturze statutowych celów działania ROT-ów dostrzegalna jest słaba orientacja na 
cele gospodarcze, co może ograniczać współpracę z podmiotami gospodarczymi działającymi 
w turystyce i możliwość sprawnego funkcjonowania ROT-ów w kooperacji z innymi członkami 
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i interesariuszami w otoczeniu (Fedyk, Morawski, 2014, s. 259). Celem głównym opracowania 
jest zatem ocena charakteru i stopnia osiągania celów gospodarczych przez ROT-y w Polsce jako 
elementu szerszej oceny skuteczności funkcjonowania i kierunków ewolucji organizacji.

Podejmowanie badań i analiz struktury celów ROT-ów jest sprawą kluczową dla określenia 
katalogu celów, a dalej działań zapewniających wielokierunkową sprawność funkcjonowania or-
ganizacji (Fedyk, 2016; Fedyk, Morawski, 2014, 2016). Pogląd ten znajduje potwierdzenie w tezie 
Czernek (2012, s. 9), która stwierdza, że akceptowalność celów przez wszystkie współpracujące 
strony zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej (przynoszącej pożądane rezultaty) i sprawnej 
(efektywnej) kooperacji. 

metody i zakres badań roT
Wybór metod i zakres badań celów ROT-ów miał charakter autorski i służył pogłębionej ocenie 
poziomu osiągania statutowych celów gospodarczych. W badaniach posłużono się metodą 
desk research, analizą danych wtórnych i pierwotnych (statuty, regulaminy, plany działania, 
sprawozdania, dane z serwisów internetowych ROT). Wykorzystano przegląd publikacji na-
ukowych dotyczących cech działania ROT-ów i modeli funkcjonowania organizacji. Pogłębioną 
analizę poziomu osiągania celów gospodarczych ROT-ów oparto na wieloetapowych badaniach 
sondażowych na podstawie autorskiego kwestionariusza ankietowego. 

Celem diagnozy była ocena poziomu osiągania celów gospodarczych przez ROT-y (badanie 
30 zmiennych) z punktu widzenia interesariuszy ROT-u (podmiotów otoczenia celowego według 
Griffina [2004] z celowym doborem określonych typów respondentów i przy zastosowaniu adap-
towanej pięciostopniowej skali Likerta) z jednoczesnym wykorzystaniem elementów badania 
siły relacji organizacji z otoczeniem proponowanego przez Olearnika (2009, s. 49–87). Przy 
celowym doborze respondentów wykorzystano analizy struktury jakościowej członków ROT-ów 
dla wytypowania głównych i powtarzalnych w organizacjach typach interesariuszy1 (Fedyk, 
2016, s. 365). Wywiady pogłębione metodą CATI oraz pilotażowe badania sondażowe przepro-
wadzono w okresie 2014–2015 z udziałem 16 dyrektorów ROT-ów i 15 ekspertów z otoczenia 
(przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, POT, Forum ROT, ekspertów niezależnych). 

Badania właściwe odnoszące się do 197 typów zmiennych2 przeprowadzono z udziałem 
137 respondentów reprezentujących różne podmioty z 16 ROT-ów (42,81% zakładanej próby 
badawczej, 256 ankiet adresowanych do członków zwyczajnych – 19,11% liczby członków  
i 64 ankiet adresowanych do innych interesariuszy ROT-ów). 

1  Łącznie wytypowano 15 różnych grup respondentów, tj. 1) z grupy członków zwyczajnych ROT-u: samorząd 
województwa (wydział właściwy ds. turystyki), powiat, gmina, lokalna organizacja turystyczna (LOT), lokalna grupa 
działania (LGD), stowarzyszenie turystyczne, izba turystyki, lokalny touroperator, uczelnia wyższa, inne (specyficzne 
dla danego ROT); 2) z grupy nieczłonków kooperujących z ROT-em: LOT, LGD, przedsiębiorcy turystyczni (różne 
sektory).
2  Całościowe badanie dotyczyło oceny czterech grup kryteriów i mierników skuteczności ROT-u, tj. skuteczności 
celów statutowych (51 zmiennych) i gospodarczych (30 zmiennych), korzyści interesariuszy ze współpracy z ROT-em 
(56 zmiennych) oraz ogólnych cech skuteczności ROT-u (60 zmiennych).
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Zagregowane wyniki badań ankietowych wykorzystano do wykonania 32 (grafów) profili 
poziomu osiągania czterech różnych grup celów przez ROT-y, w tym osiem profili (dla wy-
typowanych ROT-ów) dotyczących poziomu osiągania statutowych celów gospodarczych 
z wyznaczeniem autorskich „progów skuteczności”3 i określeniem „poziomu odchylenia” profilu 
ROT-u od wzorca profilu wskazanego przez ekspertów (Fedyk, 2016, s. 362–363). Wyniki analizy 
profili wykorzystano w sformułowaniu dodatkowych wniosków. Przy wnioskowaniu zastoso-
wano metodę dedukcji i analizy porównawczej z techniką opisu różnorodności i podobieństw 
oraz – dla uproszczenia prezentacji problemów – metodę redukcji i technikę obserwacji własnych 
autora. 

charakter celów gospodarczych roT
Na tle tez o występowaniu zjawiska konkurowania ROT-ów z interesariuszami organizacji w sfe-
rze prowadzonej działalności (Migdal, 2008, 2013; Wąsowicz-Zaborek, 2009) interesujących 
obserwacji dostarcza analiza typów celów gospodarczych w statutach ROT4. Jednocześnie należy 
podkreślić, że w statutach ROT-ów nie są oddzielnie formułowane cele i działania gospodarcze.

Przy zastrzeżeniu istnienia możliwych rozbieżności między rzeczywistym katalogiem 
podejmowanych działań gospodarczych ROT-ów a zapisanymi formalnie w statutach celami 
gospodarczymi i przy zachowaniu ostrożności interpretacyjnej należy zwrócić uwagę na 
zjawiska, które mogą determinować sprawne funkcjonowanie i działania organizacji w sferze 
gospodarczej, czyli:

 – rezygnacja formalna z działalności gospodarczej5, która może skutkować ograniczeniem 
źródeł finansowania i możliwości kooperacji z podmiotami gospodarczymi z turystyki;

 – tylko deklaratywne prowadzenie działalności gospodarczej (do maks. 36 typów), ponie-
waż tylko siedem ROT-ów ma wpis do rejestru przedsiębiorców KRS6, umożliwiający 
formalnoprawne prowadzenie działalności gospodarczej;

 – skrajnie niski stopień zainteresowania ROT-ów budowaniem kooperacji (w tym dywer-
syfikacji źródeł dochodów) poprzez udział w celowych spółkach prawa handlowego 
i przedsięwzięciach gospodarczych7;

3  Szerzej o pojęcie skuteczności w działaniach organizacji niebędących przedsiębiorstwami (w tym takich jak część 
ROT-ów) w pracy: Fedyk (2016).
4  W badaniach statutów ROT-ów zidentyfikowano na bazie klasyfikacji PKD 68 rodzajów działalności gospodarczej 
(Fedyk, 2016).
5  Dotyczy Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Zachodniopomorskiej ROT.
6  W 2017 r. tylko cztery ROT-y prowadziły de facto działalność gospodarczą (Ministerstwo Sprawiedliwości, 2017).
7  Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT) powołała 13 kwietnia 2016 r. spółkę Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna Sp. z o. o, ukierunkowaną na działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B.), a Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zawiązała porozumienie z lokalnymi gminami celem 
stworzenia Park Dziedzictwa Kulturowego Łysogór.
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 – niewielkie zainteresowanie ROT-ów tworzeniem celowych fundacji i funduszy8 jako 
platformy kooperacji z podmiotami otoczenia;

 – widoczne powiązanie między merytorycznymi celami ROT-ów a podejmowanymi dekla-
ratywnie działaniami gospodarczymi (np. działalność wydawnicza, udzielanie informacji 
turystycznej, sprzedaż detaliczna w punktach informacji, organizacja targów i usług 
turystycznych: study tour, badania i analizy rynku, szkolenia branżowe);

 – okazjonalne dostosowywanie zapisów statutowych ROT-ów w zakresie celów gospo-
darczych do prowadzonych projektów, w tym dotowanych z funduszy europejskich 
i wymagających pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej i zlecającej usługi podmiotom 
zewnętrznym (catering, zakup mediów, promocja w internecie, najem pomieszczeń).

Tabela 1. Poziom osiągania celów gospodarczych przez ROT w opinii interesariuszy

Zidentyfikowane (zagregowane) cele gospodarcze 
ROT (ujęcie statutowe)

Ocena poziomu osiągania celów gospodarczych przez ROT
0 – rezygnacja, 1 – brak skuteczności, 2 – niska skuteczność,  
3 – nie mam zdania na temat poziomu skuteczności,  
4 – działania są skuteczne, 5 – wysoka skuteczność
0 1 2 3 4 5
Wartość w % odpowiedzi respondentów

1 2 3 4 5 6 7
Organizacja może tworzyć fundacje i fundusze 
(dochody na wspomaganie działalności statutowej) 21,17 5,84 2,19 2,19 46,72 19,71

Działalność portali internetowych 7,30 2,19 7,30 7,30 21,17 45,99
Działalność związana z organizacją targów 
i wystaw 5,11 1,46 2,92 2,92 16,79 45,26

Działalność agencji reklamowych 23,36 8,76 8,76 8,76 43,80 12,41
Działalność wydawnicza (gry komputerowe, inne 
oprogramowanie) 32,12 8,03 4,38 4,38 43,80 10,22

Organizacja może prowadzić działalność 
gospodarczą (przystępować do spółek, a dochód na 
realizację celów statutowych)

20,44 4,38 4,38 4,38 43,07 21,90

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych 
i muzycznych 31,39 7,30 5,84 5,84 40,88 13,87

Wydawanie gazet, czasopism i wydawnictw 
proturystycznych 5,11 6,57 8,03 8,03 17,52 39,42

Prowadzenie działalności gospodarczej (dochody 
wyłącznie na działalność statutową, w rozmiarach 
służących realizacji tych celów)

14,60 2,19 2,92 2,92 38,69 30,66

Organizacja może prowadzić działalność 
gospodarczą w zakresie statutu 13,14 1,46 2,19 2,19 38,69 35,04

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 18,98 8,03 7,30 7,30 38,69 17,52
Działalność rozrywkowa 25,55 7,30 10,95 10,95 37,96 12,41
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca 
na reklamy (radio, TV, media drukowane, 
elektroniczne, inne)

24,82 8,03 11,68 11,68 37,23 14,60

8  Zarząd DOT uchwałą z 2 maja 2005 r. powołał Fundusz Promocji i Rozwoju Turystyki Przyjazdowej Wrocławia 
i Dolnego Śląska, który nie rozpoczął działalności w związku z brakiem jakichkolwiek wpłat. 
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1 2 3 4 5 6 7
Działalność związana z oprogramowaniem 
(projektowanie struktury, zawartości baz danych) 24,82 7,30 7,30 7,30 37,23 18,98

Działalność usługowa – rezerwacja (noclegi, 
transport, usługi turystyczne) 18,98 6,57 8,03 8,03 36,50 25,55

Nadawanie programów TV ogólnodostępnych 
i abonamentowych (przez internet) 27,01 7,30 8,76 8,76 36,50 16,06

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
(własnymi, dzierżawionymi) 31,39 8,03 7,30 7,30 36,50 13,87

Działalność w zakresie komercyjnego prowadzenia 
IT 16,06 7,30 4,38 4,38 35,77 23,36

Doradztwo w działalności gospodarczej 
i zarządzaniu 16,06 7,30 13,14 13,14 35,04 24,09

Przetwarzanie danych (hosting stron WWW, 
przechowywanie danych) 20,44 6,57 6,57 6,57 34,31 22,63

Działalność organizatorów, pośredników i agentów 
turystycznych 16,79 3,65 6,57 6,57 34,31 28,47

Działalność wspomagająca edukację (szkolenia 
okazjonalne) 15,33 4,38 8,03 8,03 30,66 32,85

Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych 
sklepach (punktach IT) poza siecią sklepową 13,14 5,84 9,49 9,49 31,39 32,85

Badanie rynku i opinii publicznej 8,03 2,92 10,95 10,95 32,85 32,85
Działalność związaną ze sportem 23,36 7,30 14,60 14,60 32,12 19,71
Prowadzenie placówek gastronomicznych 
(restauracje, inne, catering) 35,77 11,68 10,95 10,95 32,12 7,30

Prowadzenie obiektów noclegowych 37,23 10,22 8,03 8,03 31,39 12,41
Kształcenie ustawiczne dorosłych (edukacja 
turystyczna) 20,44 8,76 8,76 8,76 29,93 25,55

Działalność pilotów i przewodników turystycznych 
(rezerwacja, usługa własna) 13,87 3,65 6,57 6,57 29,93 32,12

Działalność rekreacyjna 21,17 4,38 11,68 11,68 27,74 26,28

Źródło: opracowanie własne.

W grupie badanych zmiennych (tab. 1) w zakresie poziomu osiągania celów gospodarczych 
ROT-ów można zauważyć:

a) istotny wpływ na wyniki poziomu świadomości interesariuszy (w większości przypadków 
jej brak – 62,7%) o formalnym prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodar-
czej przez ROT-y, co pozwala na konstatację o potrzebie wsparcia lub zbudowania od 
podstaw systemu komunikacji z otoczeniem w tym zakresie funkcjonowania organizacji;

b) wyniki oceny poziomu osiągania celów gospodarczych przez ROT-y są odbiciem w więk-
szości przypadków oczekiwań (czy postulatów) interesariuszy, a nie stanu faktycznej 
działalności gospodarczej organizacji;

c) cele gospodarcze ujęte w statutach ROT-ów w większości przypadków mają charakter 
tylko deklaratywny (często wprowadzane na potrzeby doraźnych zadań i pozyskiwania 
funduszy UE, środków budżetowych) i nie są realizowane w ramach bieżącej działalności 
ROT-u;
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d) interesariusze ROT-ów wskazują na możliwość podniesienia ogólnej sprawności organi-
zacji przez realizację wybranych celów gospodarczych, zaznaczając potrzebę:
 – prowadzenia działalności gospodarczej i przystępowania do spółek i przedsięwzięć 

gospodarczych, tworzenia fundacji, powoływania funduszy działających na podstawie 
odrębnego regulamin, z których dochód przeznaczono by na wspomaganie i realizację 
celów statutowych,

 – rozwijania własnych portali internetowych i ich komercjalizacji,
 – kontynuowania organizacji targów i wystaw,
 – podejmowania się działań jako agencja reklamowa,
 – rozwijania działalności wydawniczej (gry komputerowe, oprogramowanie) i obej-

mującej wydawanie gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych (promocyjno- 
-reklamowych);

e) interesariusze ROT-ów postulują rezygnację z kilku typów celów gospodarczych, tj. 
prowadzenia placówek gastronomicznych i obiektów noclegowych, wynajmowania 
i zarządzania nieruchomościami (własnymi, dzierżawionymi) i tworzenia nagrań dźwię-
kowych i muzycznych;

f) w odniesieniu do wielu statutowych celów gospodarczych ROT-ów zdania interesariuszy 
są silnie niejednoznaczne (od postulatu rezygnacji z celu do uznania tego samego celu 
za podnoszący sprawność organizacji), co może być wynikiem rozbieżności interesów 
między typami interesariuszy i braku wiedzy o faktycznie prowadzonej działalności 
gospodarczej przez ROT.

Wyniki badań wskazują, że w opinii interesariuszy aż 27 (z 30) celów gospodarczych ujętych 
w statutach ROT-ów nie zostało osiągniętych na poziomie wyznaczonego progu skuteczności 
(Fedyk, 2016, s. 368), a tylko trzy cele gospodarcze są osiągane na poziomie progu wysokiej 
skuteczności (10,0%) – i dotyczy to wydawania gazet, czasopism i wydawnictw promocyjno-re-
klamowych, organizacji targów i wystaw, działalności portali internetowych (własnych serwisów 
informacyjno-promocyjnych). Powyższa diagnoza poziomu skuteczności działania ROT-ów 
(i oczekiwań co do tej skuteczności) w zakresie osiągania celów gospodarczych jest zbieżna ze 
wskazaniami ekspertów w badaniu sondażowym (Fedyk, 2016, s. 377).

Podsumowanie
W tle przeprowadzonej analizy wydaje się uzasadniona i konieczna dla wzrostu sprawności dzia-
łania gospodarczego ROT-ów korekta w strukturze zapisanych w statucie celów gospodarczych 
oraz ich podział (z implementacją do praktyki) na cele zmierzające do maksymalizacji zysku (dla 
ROT-ów dążących do modelu organizacji rynkowej – biznesowej) czy maksymalizacji budżetu 
(dla ROT-ów pragnących zachować status organizacji pożytku publicznego i non profit). 

Prezentowane wyniki są istotne dla określenia kierunku ewolucji ROT-ów w związku z co-
raz liczniejszymi postulatami dotyczącymi potrzeby zmiany modelu funkcjonowania ROT-ów  
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z wykorzystaniem formuły klastra (Fedyk, Kachniewska, 2016) czy na gruncie idei Destination 
Management Company (Borzyszkowski, 2014; Fedyk, Meyer, Potocki, 2017; Kruczek, Zmyślony, 
2010).
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economic goals of regional tourist organizations in poland

keywords regional tourist organizations, economic goals

abstract the article presents the results of the assessment of the level of achieving statutory economic 
goals by regional tourism organizations (ROT’s). Studies have shown that 27 (out of 30) eco-
nomic goals included in the ROT’s statutes have not been achieved, in the opinion of the organi-
zation’s stakeholders and external experts, at the level of the designated “efficacy threshold”. 
The results of the analysis clearly signal the need for a strong correction of the structure of the 
types of ROT’s economic goals as an indispensable measure to enable the growth of organiza-
tional efficiency.
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słowa kluczowe infrastruktura sportowo-rekreacyjna, narciarstwo, sporty zimowe, gmina Zawoja

streszczenie Intensyfikacja obserwowanych obecnie przemian w różnych sferach aktywności: 
ekonomicznej, kulturowej, społecznej i technologicznej, powoduje istotne zmiany 
w sposobie i rodzaju spędzania czasu wolnego. Wyróżnikiem współczesnych al-
ternatyw spędzania czasu wolnego, a zarazem kierunków jego ekspansji jest coraz 
częstsze podejmowanie zróżnicowanych form aktywności sportowej ze szczególnym 
uwzględnieniem wolnej przestrzeni. Potwierdzeniem rosnącego znaczenia turystyki 
dla społeczeństwa są wszystkie opublikowane w ostatnim czasie raporty progno-
styczne, w których przewiduje się, że przynajmniej w ciągu najbliższych kilku lat 
turystyka będzie jedną z największych gałęzi gospodarki narodowej. Postępująca 
popularyzacja i rosnąca świadomość społeczeństwa na temat istotności aktywne-
go sposobu spędzania czasu wolnego spowodowała wzrost zainteresowania również 
sportami zimowymi. Narciarstwo, snowboarding obecnie są preferowanymi przez 
polskich turystów sposobami spędzania czasu wolnego w okresach zimowych. 
W odpowiedzi na obserwowany popyt powstaje coraz więcej ośrodków narciarskich 
o coraz wyższym poziomie świadczonych usług. Celem niniejszego opracowania 
jest zidentyfikowanie, analiza oraz ocena zagospodarowania obszaru województwa 
małopolskiego w dostępność infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej narciarstwa. 
Zakres przestrzenny badań oscyluje wokół obszaru gminy Zawoja. Dla celów po-
znawczych pracy autorzy przeprowadzili analizę, traktując obszar gminy jako jed-
nostkę badawczą. 

Wprowadzenie
Zachodzące przemiany w sferze ekonomicznej, kulturowej, społecznej oraz politycznej spowo-
dowały zmianę poglądów wśród znacznej grupy społeczeństwa na temat sposobów spędzania 
czasu wolnego. Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z rangi aktywności ruchowej 
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w ich życiu oraz jej wpływu na zdrowie człowieka, która zaraz po zbilansowanej diecie stanowi 
nieformalną receptę na długowieczność. Powyższa transformacja w sposobie myślenia społe-
czeństwa i wzrostu jego świadomości na temat znaczenia, jaką aktywność ruchowa powinna 
odgrywać w ich życiu, spowodowała pojawienie się zmian w tendencjach popytu i podaży usług 
czasu wolnego. Wielu autorów poruszających problematykę turystycznej ekspansji w publika-
cjach poświęca dość dużo miejsca obecnym oraz przyszłym trendom w aktywności fizycznej 
na świeżym powietrzu (Olchowik, 2006). Jak wskazują najnowsze doniesienia z badań, usługi 
turystyczne i rekreacyjne stanowią jedną z prężniej rozwijających się gałęzi gospodarki zarów-
no w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, wykazując jednocześnie istotny wpływ 
na stymulowanie lokalnego rozwoju, którego głównym przejawem jest wzrost gospodarczy 
i zmniejszenie lokalnego bezrobocia (Krupa, Wołowiec, 2010, s. 7 i n.). 

Obecnie panujący trend dotyczący popularyzacji aktywnych form spędzania czasu wolnego 
zaowocował zwiększonym zainteresowaniem sportami zimowymi, które w naszym kraju trak-
towane są jako jedna z najpopularniejszych form aktywności ruchowej. Jak wskazują badania 
CBOS, około 35% Polaków deklaruje umiejętność jazdy na nartach, a prawie jedna piąta twierdzi, 
że w ostatnim roku uprawiała jeden ze sportów zimowych (CBOS, 2013, s. 1). Zatem narciarstwo 
obok snowboardingu to preferowana przez turystów forma aktywnego spędzania czasu wolnego 
w okresie zimowym. W odpowiedzi na ujawniony popyt w Polce w ostatnim czasie zaczyna 
powstawać coraz więcej ośrodków narciarskich. Czy również ta tendencja obserwowana jest 
na terytorium badanego obszaru? Dynamika rozwoju turystyki i rekreacji narciarskiej determi-
nowana jest przez obecność na danym terytorium określonych zasobów, w szczególności bazy 
sprzętowej oraz obiektów i narzędzi umożliwiających czynne jej uprawianie. 

Głównym zagadnieniem poruszanym w niniejszym opracowaniu jest kwestia infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej narciarstwa na terenie gminy Zawoja. Celem niniejszego opracowania 
jest zidentyfikowanie, analiza oraz ocena zagospodarowania obszaru województwa małopolskie-
go w dostępność infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej narciarstwa. Zakres przestrzenny badań 
oscyluje wokół obszaru gminy Zawoja. Dla celów poznawczych pracy autorzy przeprowadzili 
analizę, traktując obszar gminy jako jednostkę badawczą. Jako metodę badawczą w niniejszym 
opracowaniu wybrali obserwację uczestniczącą.

Historyczne uwarunkowania rozwoju narciarstwa na ziemiach Polski
Początki narciarstwa na ziemiach polskich utożsamiane są z czasami przedhistorycznymi. 
Terytorium obecnej Rzeczypospolitej w ówczesnym horyzoncie czasu znajdowało się na tzw. szla-
ku nart, który przebiegał od Azji pasem między Mazurami i Karpatami do Szlezwiku-Holsztynu 
i Danii. Luther, badacz zajmujący się powyższą problematyką, wskazywał na wcześniejszą 
obecność nart na terenach naszego kraju niż w Skandynawii z uwagi na fakt wykorzystywania 
nart jako sprzętu do przemieszczania się po pokrywie śnieżnej m.in. w celach łowieckich przez 
plemiona Jaćwingów i Prusów. Pod koniec XVI wieku można odnaleźć pierwsze wzmianki 
na temat nart w literaturze polskiej. Kronika Sarmacyey europejskiej to dzieło Aleksandra 
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Gwagnina opublikowane w 1603 roku, w którym autor wspomina o narciarstwie śniegowym 
uprawianym na terytorium Rosji i pograniczu polsko-ruskim (Lipoński, 2001, s. 323). Wiek 
XVII i XVIII to czas, gdy w Polsce stopniowo zanikło narciarstwo śniegowe. Przyczyn tego 
stanu rzeczy należy upatrywać w ówczesnym poglądzie na temat preferowanego przez szlachtę 
środka lokomocji jako środka nobilitującego, czyli koni wierzchowych, zaprzęgów konnych, 
a w okresie zimowym sani konnych. Również w najniższych klasach społecznych w omawianym 
okresie zanikło zainteresowania używaniem nart w codziennej egzystencji przez ludność wiejską 
m.in. z powodu obowiązującego zakazu przemieszczania się i polowań. Tylko na nielicznych 
terenach ziem (szczególnie terenach podgórskich) utrzymywał się sprzęt podobny wyglądem do 
nart, jak np. karple w Beskidach wykorzystywane przez miejscową ludność do przemieszczania 
się w kopnym śniegu. Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o innym określeniu nart funk-
cjonujących w Polsce – kośle, które Linde odnalazł w dziele Włodka o naukach wyzwolonych 
z 1780 roku. Etymolodzy wiążą tę nazwę z wyrazem koślawy, obrazującym charakterystyczny 
kształt wygiętych dziobów nart (Młodzikowski, Ziemilski, 1957, s. 63). Łazidła to z kolei nazwa 
nart obowiązująca na terenie Beskidów, Karpat oraz Tatr. 

Pewien przełom w poziomie zainteresowania narciarstwem śniegowym ze strony części inte-
ligencji polskiej nastąpił po opublikowaniu w 1888 roku artykułu w czasopiśmie „Wędrowiec”, 
w którym opisano wyprawę polarną Adolfa Erika Nordenskiölda z wykorzystaniem nart przez jej 
uczestników. W artykule tym zawarto również wzmiankę o zawodach narciarskich, która przez 
historyków została uznana za pierwsze sprawozdanie z zawodów narciarskich.

Za niekwestionowanego pioniera narciarstwa, a zarazem popularyzatora tej, jak się potem 
okazało, dyscypliny sportowej przyjmuje się Stanisława Barabasza, architekta i malarza żyją-
cego w latach 1856–1949. Jak można wyczytać z kart historii, Barabasz w 1888 roku, będąc 
na polowaniu w okolicach Jasła, skonstruował narty wzorowane na nartach konstruowanych 
w Skandynawii do celów turystycznych oraz myśliwskich, które określił mianem „ski” 
(Młodzikowski, Ziemilski, 1957, s. 63). 

Lata 30. XIX wieku to czas, w którym obserwuje się wiele podejmowanych inicjatyw 
mających na celu zastosowanie narciarstwa w praktyce, głównie do celów myśliwskich oraz 
w leśnictwie. W tym okresie narty wykorzystywano również w taternictwie w celu niesienia 
pomocy człowiekowi. Odnotowano powstanie dwóch głównych ośrodków narciarstwa w Polsce. 
Pierwszy tatrzański z siedzibą w Zakopanem, drugi na odcinku wschodniokarpackim, który 
został zainicjowany aktywnością Kolonii Tatarowskiej. Rok 1894 to czas pierwszych spekta-
kularnych osiągnięć narciarzy, które w znaczącym stopniu przyczynili się do popularyzacji tej 
dyscypliny sportowej. W tym czasie Stanisław Barabasz i Jan Fischer przemierzyli na nartach 
trasę do Czarnego Stawu Gąsienicowego, wydarzenie to określono wtedy wyczynem na skalę 
europejską. Powyższe wydarzenia spowodowało, że o narciarstwie zaczęło być głośno. W 1898 
roku na rynku wydawniczym pojawiła się pierwsza książka o tematyce narciarskiej Na nartach 
skandynawskich, której autorem był jeden z prekursorów narciarstwa w Polsce – Józef Sznajder. 
W tym czasie powstały organizacje skupiające miłośników i popularyzatorów narciarstwa, 
wśród nich znaleźli się m.in. Roman Kordys, Maksymilian Dudryk, Zenon Klemensiewicz, 
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Kazimierz Panek. W 1903 roku powstało koło narciarskiego przy Lwowskim Towarzystwo 
Zabaw Ruchowych. Cztery lata później powstało Towarzystwo Narciarzy z oddziałami we 
Lwowie i Przemyślu. 

W tym samym roku Stanisław Barabasz, Mariusz Zaruski i Mieczysław Karłowicz zainaugu-
rowali otwarcie oddziału Towarzystwa Narciarzy w Zakopanym. Po licznych zmianach nazwy 
w konsekwencji placówka przekształciła sie ̨w istniejąca ̨i działająca ̨do dziś Sekcję Narciarskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem. Jak zostało już wspomniane, wtedy narciarstwo jako 
dyscyplina sportowa było przedmiotem atencji przede wszystkim wyższych klas społecznych, 
o czym świadczą nazwiska prekursorów tej dyscypliny: Barabasz – architekt i malarz, Karłowicz 
– kompozytor, Klemensiewicz – językoznawca. W tym czasie notuje się próby zainteresowania tą 
dyscypliną szerszego grona osób odwiedzających tereny górskie w celach turystycznych. Okres 
przedwojenny i bezpośrednio po II wojnie światowej to czas, kiedy narciarstwo rozwijało się na 
ziemiach polskich w sposób nierównomierny w tych rejonach, gdzie istniały warunki terenowe 
(ukształtowanie terenu) i klimatyczne. Pomimo występujących sprzyjających uwarunkowań dla 
ekspansji narciarstwa ta dyscyplina aktywności fizycznej nie rozwijała się w Bieszczadach, 
Sudetach i Górach Świętokrzyskich. Tam narciarstwo było uprawiane sporadycznie tylko przez 
odwiedzających je sezonowo turystów. 

ośrodki narciarskie w Polsce, ich modernizacja i rozwój – wybrane przykłady
Narciarstwo, a szczególnie narciarstwo zjazdowe, postrzegane jest obecnie jako jedna z najpo-
pularniejszych form spędzania czasu wolnego w okresie zimowym. Zaliczane do tzw. sportów 
całego życia stanowi atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego bez względu na wiek. W Polsce 
podobnie jak w krajach alpejskich w rekreacji zdecydowanie dominuje forma narciarstwa zjazdo-
wego, o jej jakości decyduje rozbudowany system stacji narciarskich oraz funkcjonujące w nim 
trasy i stoki obsługiwane za pomocą kolei linowych i wyciągów różnego typu. To od liczby 
ośrodków narciarskich, funkcjonujących wyciągów, ich dostępności dla miłośników narciarstwa 
zależy w dużej mierze rozbudowa infrastruktury związanej z możliwością dalszego rozwoju tej 
formy rekreacji. Od połowy lat 90. XX wieku notuje się wzmożone zapotrzebowanie na rekreację 
narciarską. Analizując obszar naszego kraju pod kątem potencjału do uprawiania zjazdowej 
rekreacji narciarskiej, można w szczególności wymienić cztery województwa mające najlepsze 
warunki (tab. 1) do uprawiania tego rodzaju aktywności: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, 
podkarpackie, oraz górskie rejony Sudetów i Karpat. 

Z uwagi na ograniczenia objętości niniejszego opracowania autorzy dokonają prezentacji 
jedynie infrastruktury narciarskiej na terenie województwa dolnośląskiego, śląskiego oraz 
podkarpackiego, traktując obszar województwa małopolskiego jako osobny podmiot rozważań 
w przyszłości. 
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Tabela 1. Ranking najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce w 2016 roku

Miejsce Nazwa ośrodka Wyciągi 
i trasy (pkt)

Infrastruktura 
(pkt)

Komfort jazdy i wrażenia 
narciarskie (pkt)

Suma 
(pkt)

1 Białka Tatrzańska 103 19 20 157
2 Zieleniec 85 17 20 136
3 Krynica – Jaworzyna 65 18 20 116
4 Sienna – Czarna Góra 55 18 22 108
5 Dwie Doliny 56 18 22 107
6 Szczyrk COS 60 14 17 102
7 Korbielów 60 14 18 101
8 Szklarska Poręba – Szrenica 49 11 19 88
9 Jurgów 38 16 20 86
10 Zakopane – Kasprowy 47 12 22 85
11 Kluszkowce 35 19 18 85
12 Czarny Groń 33 15 19 80
13 Szczyrk SON 39 13 17 78
14 Bukowina – Rusiński 36 14 16 77
15 Wisła – Soszów 33,5 14 18 76,5
16 Wisła – Cienków 33,5 14 17 76,5
17 Małe Ciche 32 15 17 76
18 Tylicz Ski 32 14 16 73
19 Świeradów-Zdrój 25 18 18 72
20 Zakopane – Szymoszkowa 30,5 13 18 71,5
21 Ustrzyki Dolne 29 14 16 70
22 Puławy 28 14 17 70
23 Karpacz – Kopa 36 10 15 69
24 Szczawnica – Palenica 22 15 20 68
25 Jaworki 30,5 11 16 67,5
26 Wisła – Stożek 30 10 17 67
27 Zakopane – Harenda 28 13 13 65
28 Międzybrodzie – Żar 27,5 13 13 64,5
29 Zawoja – Mosorny 21 14 18 64
30 Spytkowice 17,5 15 17 60,5

Źródło: raport Onetu.pl dotyczący najlepszych ośrodków w Polsce w 2016 roku.

Województwo dolnośląskie z uwagi na obecność górskiego obszaru Sudetów należy do naja-
trakcyjniejszych rejonów turystyczno-wypoczynkowych Polski. W okresie zimowym w około 
15 miejscowościach czynnych jest wiele wyciągów orczykowych, których długość wynosi 
100–750 m, obsługujących dość łagodnie biegnące trasy narciarskie w ośrodkach w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Stroniu Śląskim oraz Świeradowie-Zdroju (Konopska, Starzewski, 2012,  
s. 63). Karpacz – określany mianem zimowej stolicy Dolnego Śląska – dysponuje dwoma wycią-
gami krzesełkowymi: pojedynczy o długości 2229 m, dwuosobowy o długości 924 m, oraz sze-
ścioma wyciągami orczykowymi o łącznej długości 200–850 metrów. Z kolei Szklarska Poręba 
dysponuje najnowocześniejszym w Polsce ośrodkiem SkiArena Szrenica, którego standardy są 
równe ośrodkom alpejskim. Ośrodek ma 20 km nartostrad, w tym 10 km sztucznie naśnieża-
nych. Nartostrada „Lolobrigide”, najdłuższa w Polsce, liczy ponad 4444 m długości i w 90% 
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jest sztucznie naśnieżana. „Zieleniec SkiArena”, największy ośrodek z Kotlinie Kłodzkiej,  
ma 34 trasy narciarskie na stokach o łagodnym nachyleniu o łącznej długości 20 900 m, obsługi-
wane przez jedną kolej gondolowo-kanapową (Nartorama Skyway Express), trzy czteroosobowe 
wyciągi krzesełkowe (w tym nowoczesna kolej Tatralift) oraz 27 wyciągów orczykowych. Stronie 
Śląskie dysponuje obiektem „Czarna Góra”, jednym z najmłodszych kompleksowych ośrodków 
narciarskich w Polsce. Nowe inwestycje odnotowano również w Świeradowie-Zdroju, w którym 
funkcjonuje sześć wyciągów orczykowych obsługujących krótkie, ale w pełni oświetlone trasy 
wraz z infrastrukturą uzupełniającą. W ostatnim czasie oddano do użytku nowoczesną kolej 
gondolową na Izerski Stóg.

Teren województwa śląskiego, mimo że nie należy w pełni do typowych obszarów górskich, 
stanowi od wielu lat największą zimową bazę wypoczynkową dla wielu turystów, a szczegól-
nie tych zamieszkujących aglomerację śląską (Petryszyn, Zuzańska-Żyśko, 2009, s. 128 i n.). 
Województwo śląskie to obszar, gdzie istnieje wiele znaczących ośrodków narciarskich, takich 
jak Szczyrk, Wisła, Korbielów, Brenna, Jeleśnia, Ujsoły Rajcza oraz Ustroń z Jaszowcem (Pascal, 
2006, s. 5). W tabeli 2 autorzy prezentują, w ich opinii, najważniejsze ośrodki narciarskie zlokali-
zowane na terenie województwa śląskiego wraz z krótkim opisem specyfikacji tras narciarskich.

Tabela 2. Charakterystyka wybranych ośrodków narciarskich na terenie województwa śląskiego 

Lp. Miejscowość Nazwa ośrodka/ 
stacji narciarskiej Opis tras

1 2 3 4

1 Szczyrk

Centralny Ośrodek 
Sportowy Skrzyczne

7 tras narciarskich o łącznej długości 12 500 m, wśród tras 
znajdują się dwie, które mają homologację FIS. W kompleksie 
wyciągów działających w masywie Skrzycznego funkcjonują 
również 2 wyciągi orczykowe, będące odgałęzieniami od 
wytyczonych tras głównych

Ośrodek Narciarski 
Czyrna-Solisko

Ośrodek wraz z infrastrukturą Skrzycznego tworzy największy 
kompleks w Polsce. W skład kompleksu wchodzą wyciągi 
obsługujące trasy na Halę Skrzyczeńską, Skrzyczne, wyciągi na 
Małe Skrzyczne oraz na Halę Pośrednią

2 Wisła

Stacja Narciarska Cieńków

Cechująca się wysoką innowacyjnością kolej linowa o długości 
około 1000 m, wyposażona w czteroosobowe krzesełka 
o łącznej przepustowości do 2200 osób na godzinę. Jest 
atrakcyjnym urządzeniem wyciągowym na grzbiet Cieńkowa

Stacja Narciarska Nowa 
Osada

Najczęściej wybierana stacja przez narciarzy. Ma 3 trasy 
o zróżnicowanym stopniu trudności, które obsługuje 1 wyciąg 
orczykowy o długości 960 m oraz 3 małe wyciągi orczykowe 
obsługujące trasy przeznaczone dla mniej zaawansowanych 
narciarzy

Stacja Narciarska Soszów
Stacja w szczególności dla narciarzy amatorów, której trasy 
o łącznej długości 5640 m obsługiwane są przez 1 wyciąg 
krzesełkowy o długości 815 m oraz 4 wyciągi orczykowe

Ośrodek Narciarski Stożek

Prezentowany jako ministacja aktywnego wypoczynku, 
przeznaczona dla wszystkich narciarzy niezależnie od poziomu 
ich umiejętności. Od sezonu 2004/2005 trasy ośrodka obsługuje 
pierwszy w Wiśle dwuosobowy wyciąg krzesełkowy
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1 2 3 4

3 Korbielów Ośrodek Narciarski Pilsko

Kompleks tras narciarskich rozciągających się na terytorium 
Korbielowa w gminie Jeleśnia w Beskidzie Żywieckim na 
północno-wschodnich zboczach Pilska (1557 m). Poza Tatrami 
ośrodek jest najwyżej położonym kompleksem narciarskim 
w Polsce

4 Brenna Stacja Narciarska  
Ski-Dolina

Wchodzi w skład Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego 
„Dolina Leśnicy”, dysponuje 4 naśnieżanymi trasami 
zjazdowymi o łącznej długości około 2 km, obsługiwanymi 
przez 3 wyciągi talerzykowe, 1 wyciąg zaczepowy oraz wyciąg 
do jazdy na oponach

5 Ujsoły Rajcza Wyciąg Narciarski „Ski 
Park” Rajcza

Stok obsługuje wyciąg orczykowy, który przez systematycznie 
odwiedzających go turystów nazywany jest „Rodzinnym”. 
Wyciąg ma do dyspozycji narciarzy 55 orczyków, które w ciągu 
2 minut wywożą narciarzy do góry, skąd mogą podziwiać 
imponujące widoki na obszar Rajczy oraz na pobliskie szczyty 
Beskidu Żywieckiego

6 Ustroń Stacja Narciarska White 
Park Palenica

Powstała w Ustroniu i jest miejscem z doskonale 
przygotowanymi i oświetlonymi trasami o zróżnicowanym 
stopniu trudności, na które można dojechać darmowym SKI-
BUSem. W skład kompleksu wchodzą 2 trasy zjazdowe: Duża 
i Mała Palenica

Źródło: opracowanie własne.

Analizując infrastrukturę narciarską na terenie Śląska, należy również zwrócić uwagę na 
ekspansję narciarstwa w miejscowościach położonych w centrum województwa:

 – Jura Krakowsko-Częstochowska (Cisowa, Morsko, Smoleń),
 – Bytom (Dolomity Sportowa Dolina),
 – Sosnowiec (Stok Środula).

Terytorium województwa podkarpackiego to obszar, który w porównaniu do pozostałych 
regionów południowej Polski nie cechuje się zbyt rozbudowanym potencjałem infrastruktury nar-
ciarskiej. Bieszczady i Podgórze Karpackie to główna baza wyciągów narciarskich, wśród których 
najważniejsze to Gromadzyń, Kiczera, Puławy Górne, Przemyśl i Laworta w Ustrzykach Dolnych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej sytuacji rekreacyjnego narciarstwa 
zjazdowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, dolnośląskiego 
i podkarpackiego, należy stwierdzić, że lata 2000–2016 to okres jego dynamicznego rozwoju. 
Wpływ na to miała zarówno modernizacja istniejących ośrodków, jak i budowa nowych, cha-
rakteryzujących się wysoką innowacyjnością tras i stacji na obszarach górskich, jak również na 
terenach, na których istnieją choćby minimalne możliwości uprawiania narciarstwa zjazdowego. 

stan turystyczno-rekreacyjnego narciarstwa – studium przypadku (przykład gminy zawoja)
Gmina Zawoja, która dysponuje niewątpliwie dużym potencjałem w zakresie uprawiania i pro-
pagowania rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego, położona jest w województwie małopolskim 
w powiecie suskim. Województwo małopolskie obok śląskiego i dolnośląskiego dysponuje naj-
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lepszymi uwarunkowaniami klimatycznymi do uprawiania narciarstwa rekreacyjno-sportowego, 
przede wszystkim dzięki ukształtowaniu terenu, warunkom topograficznym (profile stoków) 
oraz specyficznym uwarunkowaniom klimatycznymi (długi okres zalegania pokrywy śnieżnej, 
tzw. śnieg narciarski) (Łobożewicz, 1979).

Analizując historię narciarstwa w Zawoi, można wyczytać, że związana jest ona z masywem 
Babiej Góry (najwyższy szczyt w Beskidach), która jako jedyna w Polsce odznacza się zimą ce-
chami gór alpejskich. Pierwsze opady śniegu pojawiają się już w trzeciej dekadzie października, 
a jego pokrywa zaczyna wkrótce obejmować większą część masywu ponad górną granicą lasu. 

Lata 70. to czas, kiedy obserwowano wzrost zainteresowania turystyką narciarską związany 
przede wszystkim ze zmianą podejścia społeczeństwa do tej formy czynnego wypoczynku. 
W odpowiedzi na ujawniony popyt zaczęli się pojawiać liczni inwestorzy, głównie bogatych na 
ówczesne czasy resortów (górnictwo, hutnictwo), którzy podczas prowadzonych akcji socjal-
nych dotowali budowę ośrodków wypoczynkowych i narciarskich m.in. w Zawoi, Szczyrku, 
Korbielowie, Wiśle. W tym czasie w Zawoi powstał wyciąg narciarski przy ośrodku wczasowym 
Mysłowickiej Kopalni „Lenin”, której nazwę zmieniono w 1990 roku, przywracając dawną – 
Wesoła. Powstał również wyciąg przy ośrodku wczasowym „Jaworzynka” będącym własnością 
Fabryki Kotłów „Rafako” w Raciborzu. Dynamiczny okres ekspansji ośrodków narciarskich 
w gminie Zawoja trwał do lat 90. Wtedy nastąpiły w kraju zmiany ustrojowe, które zaowocowały 
okresem stagnacji w rozwoju narciarstwa. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. 
w procesie transformacji w stronę gospodarki wolnorynkowej, której rentowność determinowała 
aktywność niemal każdej działalności. Zakłady pracy, które dotychczas w pełni finansowały 
działalność własnych ośrodków, w przeważającej części zrezygnowały z dotacji, wdrażając 
proces prywatyzacji lub sprzedaży ośrodków i towarzyszącej im infrastruktury (również nar-
ciarskiej). W szczytowym okresie w gminie Zawoja funkcjonowało sześć ośrodków narciarskich:

 – 1 wyciąg krzesełkowy (właściciel Polskie Koleje Linowe),
 – 2 wyciągi orczykowe (przy ośrodkach wczasowych Kopalni Wesoła i Rafako Racibórz),
 – 2 prywatne ośrodki narciarskie w Zawoi Czatoża („Wojtek” i „Baca”),
 – 1 wyciąg („Zawoja Barańcowa”).

Dodatkowo na obszarze gminy Zawoja przy funkcjonujących ośrodkach wczasowych 
istniały pojedyncze wyciągi orczykowe, np. wyciąg „Lajkonik” przy ośrodku wczasowym 
„Transportowiec”, wyciąg na górę Świniarkę oraz mały wyciąg orczykowy na wzgórze Groń, 
nazywany przez mieszkańców oraz przyjezdnych wyciągiem „U Malika”.

Na podstawie dokonanych obserwacji i przeprowadzonych nieformalnych wywiadów 
z mieszkańcami gminy1 z racji tego, że jeden ze współautorów jest rodowitym mieszkańcem 
gminy Zawoja, wynika, że zarówno koniec lat 90., jak i okres współczesności to czas regresu 
rekreacyjno-sportowego narciarstwa na terenie gminy. Wśród głównych determinant obecnej 
sytuacji najczęściej wymieniane są następujące czynniki:

1  Większość rozmówców to byli pracownicy ośrodków Kopalni Wesoła oraz Fabryki Kotłów „Rafako”, Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz Urzędu Gminy.
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 – lokalizacja gminy Zawoja w otulinie Babiogórskiego Parku Narodowego, która w istotny 
sposób utrudnia rozpoczęcie nowych inwestycji dotyczących budowy tras narciarskich 
oraz rewitalizacji już istniejących stacji, zaburzając jednocześnie jego mikroklimat i po-
wodując degradację walorów przyrodniczych (Myga-Piątek, Jankowski, 2009; Wilczek, 
Palowska, 2004)2; 

 – brak potencjalnych inwestorów zainteresowanych podejmowaniem inwestycji na terenie 
gminy w obszarze infrastruktury narciarskiej mimo obserwowanego obecnie w Polsce 
dość dużego zainteresowania ze strony inwestorów tworzeniem nowej bądź modernizacją 
już istniejącej infrastruktury dla tej formy turystyki (Chudy-Hyski, 2005, s. 7);

 – struktura właścicielska, ponieważ tereny, na których zlokalizowane są ośrodki narciar-
skie, stanowią własność głównie wielu mieszkańców gminy i ta sytuacja rodzi problemy 
w zakresie ustalenia warunków ich dzierżawy na tego typu inwestycje. 

Po uwzględnieniu powyższych determinant w gminie nastąpiła likwidacja dwóch z naj-
większych ośrodków narciarskich: wyciągu na Kolisty Groń (Zawoja Widły) oraz wyciągu przy 
ośrodku wczasowym „Górnik” będącego własnością Kopalni Wesoła. W wyniku negatywnych 
zmian na terenie gminy, związanych z regresem rekreacyjno-sportowego narciarstwa likwidacji 
uległy również mniejsze wyciągi, m.in. wyciąg „Lajkonik”. Sytuacja ta sprawiła, że w sezonie 
zimowym 2016/2017 na terenie gminy Zawoja działały już tylko trzy ośrodki narciarskie: 
Mosorny Groń, „Wojtek” oraz „Baca” na wzgórzu Czatoża. Ośrodek turystyczno-narciarski 
Mosorny Groń zlokalizowany jest na południowo-zachodnim zboczu Mosornego Gronia  
(1047 m). W skład kompleksu ośrodka wchodzi czteroosobowa kolej krzesełkowa o długości 
1312 m i przepustowości około 2400 osób na godzinę. Na zboczu góry Mosorny Groń są cztery 
trasy o łącznej długości 2200 m, przy czym najdłuższa z nich, prowadząca z samego szczytu, 
ma długość 1420 m. Pomimo dobrze rozwiniętej infrastruktury wyciąg w okresie zimowym nie 
znajduje wielu amatorów białego szaleństwa, co stanowi główne źródło problemów finansowych 
i rodzi trudności w jego utrzymaniu. 

„Baca” i „Wojtek” to dwie sąsiadujące ze sobą prywatne stacje narciarskie. „Wojtek” ma 
trzy wyciągi orczykowe, dwa o długości 410 m oraz jeden mały, przeznaczony do szkolenia 
początkujących narciarzy, liczący 150 m. Stoki są sztucznie naśnieżane i oświetlane. Stacja 
obecnie dysponuje słabo rozwiniętą bazą gastronomiczną (barek z daniami gorącymi), wypoży-
czalnią sprzętu oraz własną szkółkę narciarską. Pozytywną stroną ośrodka jest całoroczny dom 
wczasowy znajdujący się w bezpośredniej bliskości wyciągu.

Z kolei „Baca” dysponuje trzema wyciągami orczykowymi, dwoma o długości 400 m oraz 
jednym o długości 150 m. Podobnie jak sąsiadująca z nią stacja „Wojtek” dysponuje wypo-
życzalnią sprzętu narciarskiego, szkółką narciarską oraz dość słabo rozwiniętym zapleczem 
gastronomicznym. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z pracownikami wyciągów 
oraz po dokonanej obserwacji uczestniczącej, obie stacje znajdują zwolenników, szczególnie 
wśród mniej wprawionych narciarzy, którzy chętnie odwiedzają te obiekty w celu spędzenia 

2  Podejmowanie nowych inwestycji wymagałoby wycinki dość obszernych fragmentów leśnych.
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aktywnie czasu. Analizując jednak frekwencję odwiedzin tych ośrodków, można zauważyć, 
że największą obserwuje się tylko w okresie ferii zimowych, podczas których na terenie gminy 
organizowany jest odpoczynek. W poprzednim sezonie obie stacje zakończyły działalność zaraz 
po feriach, mimo że do połowy kwietnia istniały optymalne warunki do uprawiania narciarstwa. 
Uzasadnianiem zaistniałej sytuacji był fakt, że liczba turystów korzystających z wyciągu po 
feriach i poziom dochodów, jaki właściciele z tego tytułu osiągnęli, był niewystarczający i nie 
pozwalał w pełni pokryć kosztów związanych z utrzymaniem wyciągów. Jak wynika z przepro-
wadzonej analizy infrastruktury trzech ośrodków narciarskich aktywnie funkcjonujących na 
terenie gminy, nie dysponują one bogato rozwiniętą infrastrukturą, brakuje nowoczesnych miejsc 
do zabaw i rekreacji przeznaczonych dla najmłodszych użytkowników odwiedzających stoki,  
np. snowparki, stoki do jazdy sankami czy ośle łączki, które są coraz częściej wskazywane jako te 
najbardziej pożądane przez rodziny z dziećmi (Havrlant, 2011). Ponadto jak wskazuje Pasławska 
(2010, s. 158–159), innowacyjna oferta współczesnych miejscowości narciarskich powinna być 
wzbogacona o trasy do narciarstwa biegowego oraz wytyczane szlaki dla turystyki narciarskiej. 

Podsumowanie
Odnosząc się do otrzymanych wyników badań, których nadrzędnym celem było dokonanie 
identyfikacji, analizy oraz oceny zagospodarowania gminy Zawoja pod względem infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnego narciarstwa, stwierdzono, że w latach 2000–2016 na terenie gminy 
liczba ośrodków i stacji narciarskich uległa znaczącej redukcji. Jak można dostrzec w tabeli 3, 
w ciągu ostatnich sześciu lat infrastruktura narciarska uległa zmniejszeniu z ośmiu czynnie 
funkcjonujących stacji w 2000 roku do trzech na koniec 2016 roku (Mosorny Groń, „Wojtek” 
i „Baca”), tj. o 62,5%, co wskazuje na znaczący regres w omawianej działalności gminy Zawoja. 

Tabela 3. Liczba stacji narciarskich na terenie gminy Zawoja w latach 2000–2016

Lp. Nazwa stacji Liczba stacji 
narciarskich 2000 rok

Liczba stacji 
narciarskich 2016 rok 

Wskaźnik wzrostu 
(4:3) (%)

1 Mosorny Groń 1 1 100,00
2 Kolisty Groń 1 – 0,00
3 Wojtek 1 1 100,00
4 Baca 1 1 100,00
5 Górnik 1 – 0,00
6 U Malika 1 – 0,00
7 Lajkonik 1 – 0,00
8 Świniarki 1 – 0,00

Razem 8 3 37,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych liczbowych uzyskane od mieszkańców gminy oraz pozyskanych 
podczas wizytacji stacji narciarskich w Zawoi.
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Jak wynika z zaprezentowanej analizy obecnego stanu na terenie badanego obszaru w zakre-
sie ekspansji narciarstwa rekreacyjnego i jego infrastruktury, dokonanej na podstawie prowa-
dzonych wywiadów i rozmów, jak również przeprowadzonych wizytacji na terenach istniejącej 
infrastruktury narciarskiej, należy wnioskować, że w omawianym zakresie stan uległ znacznemu 
pogorszeniu w stosunku do lat ubiegłych.

Uzyskane w trakcie badania wyniki pozwoliły autorom na sformułowanie następujących 
wniosków szczegółowych:

1. Obecny stan infrastruktury narciarskiej na terytorium badanego obszaru należy ocenić 
negatywnie, biorąc pod uwagę istotny spadek liczby ośrodków i wyciągów narciarskich 
w latach 2000–2016 o 62,5%.

2. Mając na względzie geograficzne położenie gminy Zawoja w otulinie Babiogórskiego 
Parku Narodowego, za obiektywne należy uznać wskazane w przeprowadzonych rozmo-
wach trudności w wytyczaniu nowych tras narciarskich oraz modernizacji istniejących, 
spowodowane w szczególności lokalizacją analizowanego obszaru, brakiem strategicz-
nych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w budowę i modernizację ośrodków 
i stacji narciarskich. 

3. Obecność trudności natury obiektywnej nie w pełni, zdaniem autorów, tłumaczy 
likwidację istniejących ośrodków narciarskich. Można wnioskować, że podejmując dzia-
łania prywatyzacyjne ośrodków („Górnik” – Kopalnia Wesoła, Kolisty Groń – Rafako 
Racibórz), decydenci nie w pełni zadbali o adekwatny dobór odpowiedniej liczby kon-
trahentów, którzy w sposób odpowiedzialny, zgodny z interesem społecznym i własnym, 
mając odpowiednią wizję, zadbaliby o kontynuację działalności ośrodków i ich rozwój.

Reasumując, należy podkreślić, że gmina Zawoja powinna mieć świadomość potencjału 
w zakresie możliwości promowania sportów zimowych, jakim dysponuje, i starać się odpo-
wiednio je wykorzystywać z zachowaniem koncepcji zasad zrównoważonego rozwoju turystyki, 
którą według Pawlikowskiej-Piechotki należy interpretować jako: 

respektowanie wartości kulturowych, społecznych i przyrodniczych obszaru, w którym 
turyści przebywają̨ , respektowanie i ochrona zasobów naturalnych i kulturowych, szacunek 
dla tożsamości, tradycji i stylu życia społeczności lokalnych, przy jednoczesnym wykorzysty-
waniu (przede wszystkim przez społeczność́ lokalną, w mniejszym stopniu przez inwestorów 
zewnętrznych) ekonomicznej szansy, jaką niesie turystyka dla rozwoju gospodarczego regionu 
(2009, s. 203). 

Ekspansja turystyki narciarskiej generuje wiele korzyści dla regionów, w których dyscyplina 
ta czynnie jest uprawiana (Krzesiwo, Mika, 2011; Madziková, Klamár, Rosič, Kaňuk, 2011,  
s. 119). Dodatkowo infrastruktura sportowa stwarza realne możliwości organizowania imprez 
sportowych, które zdaniem Candrea i Ispasa (2000), stanowią dodatkową determinantę przycią-
gającą turystów, stymulując jednocześnie gospodarczy rozwój regionu.



Agnieszka Górka-chowaniec, marcel szczęśniak

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 2018176

literatura
Candrea, A.N., Ispas, D.A. (2010). Promoting tourist destinations through sport events. The case of Braşov. Journal 
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11–12.
Pascal (2006). Beskid Śląski i Żywiecki. Bielsko-Biała: Pascal. 
Pasławska, M. (2010). Turystyka narciarska jako forma aktywnego wypoczynku w okresie zimy. Turystyka i Zdrowie, 

4, 155–163.
Pawlikowska-Piechotka, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Gdynia: NovaeRes – Wydawnictwo 

Innowacyjne. 
Petryszyn, J., Zuzańska-Żyśko, E. (2009). Etapy rozwoju gospodarczego i przestrzennego Ustronia. Geographia. Studia 

et Dissertationes, 31, 127–145.
Wilczek, Z., Palowska, M. (2004). Ocena przyrodnicza przydatności terenów zlokalizowanych na stokach Dębowca 

i Szyndzieli dla potrzeb realizacji planowanych tras narciarskich „Sahara” i „Dębowiec” w Bielsku-Białej. 
Katowice. 

WT&TC (2017). Travel & Tourism Economic Impact 2017. World Travel & Tourism Council. Pobrano z: https://www.
wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf (15.01.2018).



infrastruktura turystyczno-rekreacyjna narciarstwa w Polsce. Wybrane aspekty

177regionalne problemy rozwoju turystyki

Tourist infrastructure of recreational skiing in poland. 
selected aspects

keywords sports and recreation infrastructure, skiing, winter sports, Zawoja commune

abstract The intensification of the current transformations in the various spheres of economic, cultural, 
social and technological activity causes significant changes in the manner and nature of free 
time. One of the most popular ways of spending free time and the direction of its expansion is 
the increasing number of various forms of sports activities, with particular emphasis on free 
space. The confirmation of the growing importance of tourism for society is all the recently 
published prognostic reports, in which it is expected that at least in the next few years tourism 
will be one of the largest branches of the national economy. Progressive popularization and gro-
wing public awareness of the importance of active leisure activities have increased the interest 
in winter sports. Skiing, snowboarding are now becoming more and more preferred forms of 
spending free time in winter by Polish tourists. In response to the observed demand, more and 
more ski resorts are becoming increasingly popular. The aim of this study is to identify, analyze 
and evaluate the development of the Małopolskie voivodship in the accessibility of tourist and 
recreational infrastructure for skiing. The spatial scope of the research oscillates around the 
area of   the Zawoja municipality. For the cognitive purposes of the study, the authors carried out 
the treatment of the municipality area as a research unit.
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streszczenie Funkcjonowanie od ponad dwudziestu lat polskich euroregionów spowodowało róż-
nicowanie i ciągłe wzbogacanie form współpracy w ich ramach. Dotyczy to zwłasz-
cza zachodniego pogranicza Polski, gdyż mamy tutaj jako partnera euroregionalnego 
inicjatora tej formy współdziałania, tj. stronę niemiecką. Nastąpiła tu m.in. specjali-
zacja euroregionalna w postaci zaistnienia tzw. miast podzielonych (Gubin–Guben,  
Zgorzelec–Görlitz, Słubice–Frankfurt nad Odrą). Wśród wielu kierunków współpra-
cy prym wiodą działania sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji, które przyczy-
niają się do aktywizacji peryferyjnych regionów granicznych i podnoszenia wskaźni-
ków rozwojowych.

Wprowadzenie
Istnienie i funkcjonowanie miast podzielonych nie jest niczym nowym, ponieważ w historii 
rozwoju stosunków ekonomicznych (chociaż nie tylko, bo są to także stosunki historyczne, 
społeczne czy polityczne) można spotkać wiele takich przykładów. I co więcej – ta struktura 
funkcjonalna przybierała różne nazwy, np. miasta pary, miasta siostrzane czy miasta partner-
skie albo nawet miasta bliźniacze (Jończak, 2012, 2013). Jest to zatem pojęcie bardzo pojemne 
obejmujące zasięgiem zarówno miasta bezpośrednio stykające się ze sobą, jak i geograficznie 
oddalone, z różnych państw, powiązane umowami o współpracy w różnych dziedzinach życia 
społeczno-gospodarczego.
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Natomiast od kiedy zaczęły powstawać euroregiony, nadały szczególny charakter miastom 
podzielonym i stworzyły niepowtarzalne uwarunkowania rozwojowe. Należy tu jednak za-
znaczyć, że euroregiony są fenomenem europejskim i „własnością” Unii Europejskiej (UE), 
a zatem miasta podzielone euroregionalne też mają te wyjątkowe i niepowtarzalne cechy, co m.in. 
odzwierciedla się już w europejskich projektach wspólnie realizowanych np. Europa-Miasto, 
Dwu-Miasto, jedno miasto dwóch narodów albo nawet w potocznym nazewnictwie euromia-
sta. Nazewnictwo powyższe weszło w powszechne użycie w związku z euroregionalizacją. 
Euroregiony nadały miastom podzielonym szczególnego charakteru i możliwości rozwojowych 
przez edukację, gospodarkę, infrastrukturę, marketing miejski, turystykę czy administrację. 
Dopiero w euroregionach można zaobserwować wyjątkowe znaczenie tym miast, bo tu dopiero 
rozwija się świadome i celowe partnerstwo jako jednego miasta dwóch narodów.

Temat przyjęty do realizacji w tym opracowaniu jest dość szeroki, dlatego zostanie zawężony 
do wyboru pewnych zagadnień. Celem opracowania jest m.in. przedstawienie znaczenia wy-
branych euroregionalnych miast podzielonych z zachodniego pogranicza Polski dla aktywizacji 
peryferyjnych regionów granicznych przez turystykę. Spośród miast podzielonych zostaną 
przedstawione pary miast: Zgorzelec–Görlitz, Gubin–Guben i Słubice–Frankfurt nad Odrą, 
funkcjonujące odpowiednio w euroregionach Nysa, Sprewa–Nysa–Bóbr i Pro Europa Viadrina. 
Zalążki partnerstwa i współpracy tych miast istniały wprawdzie od dawna, ale dopiero euro-
regiony przyśpieszyły i pogłębiły współpracę, spowodowały, że jest ona ciągła, profesjonalna 
i realizowana we wspólnie opracowanych długookresowych strategiach rozwojowych, w których 
turystyka stanowi istotny łącznik i czynnik rozwojowy. 

Ze względu na obszerność tematu skoncentrowano się na następujących zagadnieniach takich 
jak:

 – przedstawienie istoty euroregionalizacji, a w jej ramach miast podzielonych,
 – przedstawienie przykładów (wcześniej wspomnianych) miast podzielonych zachodniego 

polskiego pogranicza w kontekście znaczenia dla turystyki uwzględnianej w strategiach 
rozwojowych.

istota euroregionu i euroregionalizacji
Euroregiony stanowią formę współpracy transgranicznej o wyższym poziomie zorganizowania 
i rozwoju, którą wyznacza sformułowanie współpracy przez powołanie odpowiednich instytucji, 
w tym m.in. rady, sekretariatu i tematycznych grup roboczych. Każdy więc euroregion jest współ-
pracą transgraniczną, ale nie każda współpraca transgraniczna jest euroregionem. Euroregion 
jest fenomenem europejskim ściśle związanym z powstawaniem Wspólnot Europejskich, które 
realizują dziś integrację w UE. Pierwsza struktura euroregionalna (Euregio) powstała w 1958 roku  
i miała głównie na celu łagodzenie antagonizmów wynikających z sąsiedztwa i dzielącego charak-
teru granic państwowych. Od tego czasu nastąpił dynamiczny rozwój euroregionów tak w aspekcie 
ilościowym, jak jakościowym, tzn. celów i zadań powierzonych euroregionalizacji. Na początku 
w euroregionach specjalizowała się Europa Zachodnia, która przeszczepiła ideę euroregionalizacji 
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na grunt Europy Środkowo-Wschodniej. I tu najbardziej podatnym gruntem stały się głównie 
polskie obszary graniczne. Przyczyn tego stanu rzeczy było wiele, ale jednym z najistotniejszych 
stało się sąsiedztwo z Niemcami jako pomysłodawcą na zintegrowaną Europę przez euroregiony. 
W tym niemieckim pomyśle euroregiony miały pobudzić poczucie wspólnoty i jedności, stać się 
przydatne przy budowaniu większej konstrukcji. W owej małej integracji (euroregionalnej) miała 
się urzeczywistnić duża integracja wspólnotowa będąca udziałem państw, a nie tylko ich regionów 
przygranicznych. Nie bacząc na dalsze losy dużej integracji, należy odnotować dobroczynne 
działanie euroregionów, które umacniały ją przez przeszło sześćdziesiąt lat. 

Prawie wszystkie euroregiony zachodnioeuropejskie nawiązują w jakiś sposób do historycz-
nie ukształtowanych struktur i stosunków, np. Euroregion Saar–Lor–Lux (niemiecko-francusko-
-luksemburski), który niegdyś stanowił dużą część wspólnego terytorium Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego, czy Euroregion Basiliensis, w którym współdziałają Szwajcarzy, Niemcy 
i Francuzi, chociaż w rzeczywistości wszyscy w tym regionie są przede wszystkim Allemannami 
(Greta, 2003, s. 97). Stare regiony zrosły się na nowo w euroregionach, a euroregiony nie są insty-
tucją wymyśloną przez technokratów w Brukseli i stosowaną w ramach socjotechniki integracyj-
nej, jak to twierdzili ich przeciwnicy, zwłaszcza z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj 
i tu euroregiony zagościły, dając się poznać jako struktury przyśpieszające rozwój gospodarczy 
za pomocą różnych form działalności, w tym głównie turystyki, np. krajoznawczej, edukacyj-
nej, kulturowej, czy w celu podjęcia wspólnych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym 
i kooperacyjnym.

Wprawdzie euroregiony nie dawały początku genezie miast podzielonych, gdyż te mogą na-
wet istnieć i istnieją poza euroregionami i współpracą transgraniczną. Jednak dopiero euroregion 
uwydatnia fenomen miast podzielonych, ich właściwe miejsce i wyzwania. Miasta podzielone 
bez euroregionu nie mają odpowiednio dużej siły zespalania i oddziaływania na funkcjonujący 
wokół nich obszar, a dalej na gospodarkę narodową. 

Modelem i wzorcem dla euroregionalizacji były euroregiony zachodnioeuropejskie z udzia-
łem prekursorskich podmiotów niemieckich. Badania tych euroregionów dowodzą, że w ich 
tworzeniu dają się wyróżnić pewne etapy, w których następstwie euroregion osiąga zamierzone 
cele. W typowych euroregionach wzorcach pierwszym etapem rozwojowym była współpraca 
turystyczna, która miała pobudzić współpracę kulturową i tworzenie ośrodków informacji 
o sąsiadach, a dalej owocować współpracą gospodarczą, której turystyka pozostaje ważnym 
elementem rozwojowym. Można zatem powiedzieć, że turystyka euroregionalna była punktem 
startu do rozwoju, jak również jest jego dopełnieniem i uwieńczeniem.

Historia powstania i rozwoju euroregionalizacji wschodnio-środkowoeuropejskiej dostar-
cza nam nieco innych spostrzeżeń, chociaż wniosek końcowy jest ten sam, że to turystyka 
euroregionalna jest głównym stymulatorem rozwojowym peryferyjnych regionów granicznych, 
źródłem wiedzy o sąsiedztwie i podstawą do przełamywania uprzedzeń. Euroregiony w Europie 
Środkowej i Wschodniej rozpoczęły rozwój od współpracy gospodarczej, której od początku 
towarzyszyła turystyka. Etapy rozwojowe tych obu euroregionalizacji, tj. „starej” zachodnioeu-
ropejskiej i „młodej” wschodnio-środkowoeuropejskiej, przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Etapy tworzenia euroregionów zachodnioeuropejskich oraz wschodnio-środkowoeuropejskich 
Etapy rozwojowe euroregionalizacji 
zachodnioeuropejskiej

Etapy rozwojowe euroregionalizacji  
wschodnio-środkowoeuropejskiej

1. Turystyczna współpraca euroregionalna
(1) ↓        (2) ↑

2. Współpraca kulturowa – tworzenie ośrodków 
informacji o sąsiedztwie

(1) ↓        (2) ↑
3. Szeroko pojęta współpraca gospodarcza,  

w której głównym elementem rozwojowym pozostaje 
turystyka euroregionalna

1. Współpraca gospodarcza
(1) ↓        (2) ↑

2. Współpraca w rozwijaniu więzi turystycznych, 
współpraca informacyjna i kulturowa

(1) ↓        (2) ↑
3. Szeroko pojęta współpraca gospodarczo-społeczna, 

w której głównym elementem rozwojowym pozostaje 
turystyka euroregionalna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Greta (2003, s. 131 i n.); http://wroclaw.stat.gov.pl/.../euroregiony_na_gra-
nicach_polski_2007.pdf (4.05.2007).

Mimo różnic w kolejności etapów rozwojowych w obydwu euroregionalizacjach turystyka 
jest priorytetem rozwojowym już po utworzeniu euroregionu, co znajduje wyraz w opiniowaniu 
celów rozwojowych euroregionu przez ludność euroregionalną. 

krótka charakterystyka środowiska euroregionalnego miast podzielonych –  
euroregiony nysa, sprewa–nysa–bóbr i Pro Europa Viadrina
Prezentowane tu euroregionalne miasta podzielone, tj. Zgorzelec–Görlitz, Gubin–Guben, 
Słubice–Frankfurt nad Odrą, leżą odpowiednio w euroregionach: Nysa, Sprewa–Nysa–Bóbr,  
Pro Europa Viadrina, na zachodnim pograniczu Polski, gdzie głównym partnerem euroregional-
nym są Niemcy1. Wszystkie należą do prekursorów euroregionalizacji wschodnio-środkowoeu-
ropejskiej i powstały na początku lat 90. XX wieku. Na tych obszarach wypracowano założenia 
teoretyczne „nowej” euroregionalizacji, jak również zrealizowano jej pierwsze efekty prak-
tyczne. Tereny objęte wyżej wymienionymi euroregionami należą do peryferyjnych regionów 
granicznych, ale mają duże drzemiące w nich bogactwo naturalne, zwłaszcza w interesującym 
nas obszarze szeroko pojętej turystyki. Obszary objęte euroregionami przedstawiono w tabeli 2.

Szczególne naturalne walory turystyczne koncentrują się na terenie Euroregionu Nysa, gdyż 
cały ten obszar należy do bardzo atrakcyjnych pod względem turystyczno-rekreacyjnym. Tę 
atrakcyjność zawdzięcza m.in. Górom Izerskim, Pogórzu Łużyckiemu, Karkonoskiemu Parkowi 
Narodowemu, ciekawym formom skalnym (miasta skalne), jaskiniom i zbiornikom wodnym. Pod 
patronatem euroregionu powstała transgraniczna sieć euroregionalnych szklaków rowerowych, 
reaktywowanie połączenia kolejowego Jakuszyce–Harrachov otworzyło zaś wyjątkową ofertę 
dla narciarzy zjazdowych i biegowych. W euroregionie działają różne struktury organizacyjne 
dla turystyki, np. grupa robocza ekspertów turystyki czy podgrupa zajmująca się transportem 
rowerowym. Jednym z celów turystyczno-euroregionalnych jest stworzenie wspólnego regionu 
urlopowego. Działania w tym zakresie wprawdzie już rozpoczęto, ale konieczne jest przygotowa-

1 W euroregionie Nysa oprócz przygranicznych obszarów z Niemiec współpracują także przygraniczne obszary  
z Czech.



Euroregionalna współpraca miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski – znaczenie dla rozwoju turystyki

183regionalne problemy rozwoju turystyki

nie m.in. wspólnej oferty turystycznej oraz połączenie jej z ofertą transgranicznej komunikacji 
publicznej (wspólnego biletu). W prace aktywnie włączają się miasta podzielone.

Tabela 2. Euroregiony – siedziby miast podzielonych
Euroregion Nysa
miasto podzielone 
Zgorzelec–Görlitz

Euroregion
Sprewa–Nysa–Bóbr 
miasto podzielone 
Gubin–Guben

Euroregion
Pro Europa Viadrina
miasto podzielone
Słubice–Frankfurt nad Odrą

Strona polska: miasta 
i gminy z województwa 
dolnośląskiego i lubuskiego.
Strona niemiecka: gminy 
z powiatów Oberlausitz, 
Löbau-Zittau, Bautzen, 
Hoyerswerda, Görlitz.
Strona czeska: gminy 
z powiatów Liberec, Česka 
Lipa, Jablonec nad Nisou 
Semily i Dĕcin

Rozciąga się od Cottbus na zachodzie po 
Zieloną Górę na wschodzie i obejmuje 
powiaty i gminy z województwa lubuskiego 
oraz część landu brandenburskiego.
Strona polska: powiaty (wraz z gminami) 
krośnieński, nowosolski, świebodziński, 
wschowski, zielonogórski, żagański, żarski, 
gmina Cybinka i Torzym oraz gmina 
Zbąszyn, która należy do województwa 
wielkopolskiego.
Strona niemiecka: powiat Sprewa–Nysa, 
miasto Cottbus

Obejmuje miasta i gminy położone 
w województwie lubuskim (po części 
i wielkopolskim). Należy tu gmina 
Cybinka, która również jest członkiem 
Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr.
Po stronie niemieckiej wchodzi 
w skład euroregionu miasto na 
prawach powiatu Frankfurt nad Odrą 
i dwa powiaty z landu Brandenburgia 
(Märkisch, Oderland i Oder-Spree)

Powierzchnia 
12 805 km2

Powierzchnia
8709 km2

Powierzchnia 
4518 km2

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.euroregion-nysa.pl/; http://www.euroregion-snb.pl/; http://euro-
regiony.enginepro.pl/; http://www.euroregion-viadrina.pl (1.06.2017).

Natura obdarzyła Euroregion Nysa ciekawym bogactwem turystycznym w krajobrazach, 
zabytkach, wodach mineralnych i leczniczych, lasach i wrzosowiskach. A zatem są tu doskonałe 
warunki dla rozwoju turystyki euroregionalnej i jej oferty na zewnątrz. Jednak pewnym słabym 
ogniwem w turystyce jest wciąż niezadawalająca jakość usług i brak pełnej oferty produktów 
turystycznych, a niektóre obszary nie dysponują jeszcze odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą 
turystyczną, a bariera językowa może powodować niewystarczającą promocję produktów w po-
szczególnych językach.

Bogatym potencjałem turystycznym dysponują także kolejne dwa euroregiony. I tak, 
w Euroregionie Sprewa–Nysa–Bóbr dominuje ciekawy krajobraz polodowcowy z płaskimi 
dolinami rzecznymi i równinnymi powierzchniami oraz piaszczystymi glebami, na których 
przeważają lasy. Liczne parki krajobrazowe (np. Łagowski, Gryżyński), rezerwaty, zabytki 
i szlaki turystyczne (zwłaszcza po niemieckiej stronie) stwarzają niepowtarzalne warunki dla 
rozwoju turystyki. Trudno nie wspomnieć o takich euroregionalnych atrakcjach turystycznych, 
jak zapora wodna w Spremberg, specyficzny krajobraz stawów w Peitz, ogród różany w Forst 
czy tradycyjne miejsca wypoczynku w Guben oraz łużyckie zwyczaje ludowe pielęgnowane 
w miastach i w izbach regionalnych, a także świadectwa historii Serbołużyczan. Rozwijający 
się w euroregionie przemysł drzewny, szklarski, ceramiki budowalnej i powstające przedsiębior-
stwa ściągają kapitał zagraniczny (np. szwajcarski – Kronopol w Żarach), co tworzy dodatkowe 
wyzwania, aby zagospodarować właściwie także potencjał turystyczny. Należy też wspomnieć 
o bardzo bogatym potencjale naukowo-badawczym euroregionu kreowanym przez dwa uni-



marianna Greta, Jacek otto

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 2018184

wersytety – Zielonogórski i Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus, także liczne 
szkoły wyższe, instytuty i ośrodki badawcze. Ów kapitał tworzy szerokie możliwości rozwojowe 
w zakresie badań nad gospodarką, polityką i problemami społecznymi, a jednocześnie jest wy-
zwaniem do zacieśniania współpracy i rozwoju turystyki, która wpływa na poprawę warunków 
socjalno-bytowych i jest magnesem przyciągającym ludność z obszarów spoza euroregionu.

Euroregion Pro Europa Viadrina zajmuje część Niziny Środkowoeuropejskiej, na której 
ukształtowanie miał wpływ ostatni okres lodowcowy. Krajobraz jest tu urozmaicony: pagórki 
morenowe, lasy iglaste, dębowe, bukowe, wiele jezior i malownicze rzeki. Atrakcją turystyczną 
są liczne rezerwaty, np. w polskiej części Drawieński Park Narodowy z unikatowymi gatunkami 
flory i fauny czy Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy oraz Rezerwat Faunistyczny Słońsk 
jako jeden z najważniejszych europejskich rezerwatów wodno-błotnych i ornitologicznych.  
Po stronie niemieckiej na uwagę zasługuje zwłaszcza rezerwat przyrody na nizinie Bachtal.

Obszary euroregionalne bogate są także w liczne zabytki, które tworzą kościoły, pałace 
i zamki. Godne uwagi są fragmenty murów obronnych, system fortyfikacji Międzyrzeckiego 
Regionu Umocnionego, gdzie w budynkach i w podziemnych korytarzach mieści się utworzony 
w 1980 roku rezerwat nietoperzy. Osobliwością niemieckiej części euroregionu są duże gminy 
położone w pobliżu Berlina, tzw. Pierścień Berliński, a geograficzne położenie w centrum 
Europy nadaje euroregionowi duże znaczenie komunikacyjne2. 

Historia tych terenów euroregionalnych jest typowa dla obszarów przygranicznych. Granice 
na przestrzeni wieków się zmieniały, stanowiły kresy sąsiadujących tu państw, były przedmiotem 
najazdów i waśni oraz plądrowania podczas długoletnich wojen, a także nękane przez epidemie 
i kataklizmy. Kością niezgody okazywały się wzajemne uprzedzenia m.in. podsycane z tytułu 
przynależności do różnych organizmów państwowych. I choć istniała tu naturalna więź i sąsiedz-
two, owe bariery paraliżowały jednak możliwości współpracy. Natomiast euroregionalizacja 
odkryła na nowo drzemiące naturalne powiązania wynikające z sąsiedztwa, zmieniając dzielący 
charakter granic w przyjazny dający możliwości współpracy, w której turystyka stanowi za-
równo punkt wyjścia, jak i dojścia do apogeum korzyści i możliwości. W euroregionach liczą 
się bowiem sprawy ludzkie, sprawy dnia codziennego, a inne wymiary i aspekty narodowe, 
ponadnarodowe czy integracyjne schodzą na plan dalszy. 

miasto podzielone zgorzelec–Görlitz w Euroregionie nysa w aspekcie rozwoju turystyki
Najnowsza historia miast podzielonych Zgorzelec–Görlitz dowodzi, że od 1945 roku miasta te 
dzieliła granica państwowa i hermetyczny podział utrudniający zbliżenie i wzajemną współ-
pracę, co skutkowało licznymi barierami, zwłaszcza językowymi, kulturowymi, społecznymi 
czy gospodarczymi, które mogłaby z powodzeniem przełamać turystyka. Przełom 1989/1990 
w Niemczech, powstanie euroregionu Nysa (1991), a potem wejście Polski w struktury zjedno-

2  Ogólne informacje o euroregionach siedzibach miast podzielonych zaczerpnięto i opracowano na podstawie źródeł 
elektronicznych podanych pod tabelą 2.
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czonej Europy (2004) zbliżyły te miasta ponownie ku sobie jako „jedno miasto dwóch narodów”. 
Od tego czasu zainicjowano wiele wspólnych działań i projektów z różnych dziedzin życia 
społeczno-gospodarczego. Od 1994 roku współpracują ze sobą urzędy miast w tzw. Komisji 
Koordynacyjnej, a ich parlamenty obradują wspólnie, wytyczając główne kierunki dalszego 
rozwoju obu partnerów znajdujące wyraz w opracowywaniu długookresowych strategii 
rozwojowych.

Nową erę dla partnerów w charakterze euromiast otworzyła umowa z 1998 roku obejmującą 
i precyzująca współpracę w takich dziedzinach, jak gospodarka miejska, ochrona środowi-
ska, zdrowie publiczne i opieka społeczna, kultura, turystyka, młodzież, edukacja i sport, 
administracja budowlana i służby komunalne. Postępy we współpracy, w tym szczególnie 
w euroregionalizacji, doprowadziły do powołania grupy roboczej złożonej z przedstawicieli 
urzędów miast Zgorzelec i Görlitz oraz spółki Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH zajmującej 
się rozwojem miast i turystki. Ich działania i postępy w euroregionalizacji doprowadziły do 
przyjęcia „Koncepcji rozwoju gospodarczego dla Euroregionu Nysa” oraz „Koncepcji Europa- 
-Miasta”. W ramach tych programów realizowane są różne projekty, w których priorytety dotyczą 
szerokiego wachlarza zagadnień, a wystarczy wymienić choćby niektóre:

 – funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej dla rozwoju zwłaszcza branży 
rolno-spożywczej;

 – wspólne projekty budowlane w miastach podwójnych (terminal odprawy celnej Faktor, 
przejście graniczne Jędrzychowice–Ludwigsdorf, most staromiejski między miastami);

 – tworzenie programów rozwoju miast obejmujących wszystkie dziedziny życia miejskiego 
i marketingu miast i turystyki;

 – wspólne kształtowanie nabrzeży Nysy i budowy mostu staromiejskiego;
 – opracowanie projektów pilotażowych przekazywania informacji między administracjami 

Polski i Niemiec;
 – wspólne zagospodarowanie zasobów, w tym także zabytków;
 – tworzenie wspólnych programów ochrony środowiska;
 – promowanie kontaktów transgranicznych;
 – tworzenie struktur administracji publicznej zgodnie ze standardami unijnymi (Przybyła, 

2000, s. 212).
W ramach programu „Europa-Miasto” jest zaplanowanych i realizowanych wiele projektów 

o różnych priorytetach i działania. Z punktu widzenia interesującej nas tematyki należy podkre-
ślić projekt „Turystyka od atrakcji poznawanych pocztą pantoflową po ulubione miejsca szerokiej 
publiczności”. Przedsięwzięcia podjęte w ramach projektu spowodowały m.in., że najbardziej 
na wschód wysunięte miasto Niemiec (Görlitz) wraz ze swoim „bliźniakiem” Zgorzelcem 
stały się za pośrednictwem poczty pantoflowej atrakcją turystyczną i zyskały szerokie grono 
zainteresowanych wśród mieszkańców saksońskich miast. Odrestaurowana starówka Görlitz 
przyciąga różnego rodzaju turystów, w tym także jednodniowych, oraz uczestników różnych 
spotkań i konferencji, a dalej zachęca do odwiedzenia Zgorzelca. Statystyki informują, że wraz 
z podjęciem działań w ramach turystyki pantoflowej o 10% w ujęciu rocznym wzrosła liczba 
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turystów odwiedzających te miasta. Wynik odzwierciedla wzrastające zainteresowanie miastem 
jako miejscem spędzania wolnego czasu.

W ramach przedsięwzięcia „Europa-Miasto Görlitz–Zgorzelec” realizowane są też inne pro-
jekty, jak np. „Jezioro Berzdorfer”. Jezioro to będące niezwykłą atrakcją turystyczną znajduje się 
w południowej części miasta, na terenie byłej kopalni węgla brunatnego i zajmuje powierzchnię 
około 1 tys. ha. Na południowym brzegu jeziora powstaje port jachtowy oraz pole campingowe 
i golfowe. Jezioro Berzdorfer jako największy zbiornik wodny na terenie Saksonii jest doskonałą 
lokalizacją dla inwestorów podejmujących działalność hotelarską. Na znaczeniu zyskuje tury-
styka konferencyjna, co potwierdza odrestaurowanie na terenie Görlitz secesyjnej hali miejskiej, 
która stała się już Centrum Kongresowym Górnych Łużyc i Dolnego Śląska.

Wśród wielu projektów „Europa-Miasto” należałoby wspomnieć o tych, które pośrednio 
wspierają te o tematyce turystycznej, np. „Spotkania bez granic – handel detaliczny w Europa- 
Mieście”, który dotyczy Zgorzelca. Magnesem dla niemieckiej klienteli i turystów jest przede 
wszystkim targowisko z regionalnymi produktami oraz centra handlowe na obrzeżach Zgorzelca. 
Inny projekt to „W dobrym sąsiedztwie z miastem lustrzanym Zgorzelec”. W jego ramach 
16 ha powierzchni miasta tworzy Podstrefę Zgorzelecką przynależną do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Kamienna Góra. Jest to miejsce uprzywilejowane, przeznaczone dla przedsię-
biorców, którzy osiedlają się na częściowo uzbrojonym obszarze terenów inwestycyjnych strefy. 
Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców działających w szeroko pojętej branży turystycznej, 
a głównie w gastronomii i hotelarstwie. 

Mówiąc o aspekcie turystycznym wyzwań i możliwości miast podzielonych, nie sposób nie 
wspomnieć o ich działalności marketingowej, gdyż tworzą wspólny marketing miast, którego 
celem jest spopularyzowanie tych miast jako niepowtarzalnego produktu konkurencji między-
narodowej oraz zacieśniania kontaktów między mieszkańcami euroregionu. W tym celu obydwa 
miasta przygotowały plany pracy obejmujące strategię współpracy wewnątrz i na zewnątrz 
euromiast, wydają materiały reklamowe, broszury miejskie, dwujęzyczny kalendarz imprez 
oraz postanowiły wpisać na listę ciągłych już imprez, np. „My dzieci Nysy”, Galeria na Moście, 
Festiwal Teatrów Ulicznych, Spotkania Rodzin Muzykujących czy Bieg Miejski Europa-Miasta3. 

Dobrze rozwijająca się i wielokierunkowa współpraca miast podzielonych powoduje,  
że myślą one o siostrzanej przyszłości, przyjmując do realizacji projekt „Miasto 2030 – wspólna 
wizja rozwojowa dla Europa-Miasta Zgorzelec–Görlitz” oraz strategię zagospodarowania prze-
strzennego w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020.

miasto podzielone Gubin–Guben w Euroregionie sprewa–nysa–bóbr w aspekcie rozwoju turystyki
Podwójne miasto Gubin–Guben w Euroregionie Sprewa–Nysa–Bóbr stanowiło niegdyś wspólny 
organizm miejski, jednak burzliwe dzieje historyczne doprowadziły do jego podziału (1945) na 

3  Program Europa-Miasta opracowano na podstawie https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/gemeinsa-
me-wirtschaftsfoerderung-wspolny-rozwoj-gospodarczy-goerlitzzgorzelec/ (20.05.2017)  



Euroregionalna współpraca miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski – znaczenie dla rozwoju turystyki

187regionalne problemy rozwoju turystyki

dwa odrębnie funkcjonujące organizmy. Była to bardzo słabo zaludniona i peryferyjna okolica, 
której szanse rozwojowe w wyniku współpracy transgranicznej przywrócił euroregion (1993).

Rozwijająca się współpraca miast Gubin–Guben skłoniła władze miejskie do jej uporządko-
wania i intensyfikacji. W 1998 roku przyjęły one dokument zakładający stworzenie zintegrowa-
nego systemu przestrzennego obu miast z następującymi celami:

 – stworzenie funkcjonalnej przestrzeni śródmiejskiej i reorganizacja zieleni,
 – odbudowa Rynku Staromiejskiego w Gubinie,
 – budowa deptaków miejskich wzdłuż Nysy oraz budowa nowych przepraw mostowych 

i ciągów pieszych łączących bliźniacze miasta.
Te proste nici współpracy dały początek szerszym powiązaniom, w których ramach miasta 

partnerskie podjęły różne przedsięwzięcia:
 – współpracę nad tworzeniem wspólnej dla Gubina i Guben infrastruktury technicznej;
 – utworzenie w pobliżu przejścia granicznego w Gubinku Gubińsko-Gubieńskiego Parku 

Przemysłowego;
 – utworzenie Międzynarodowej Szkoły Wyższej z profilem technicznym;
 – zagospodarowanie Gubieńskiej Wyspy Teatralnej w celach rekreacyjno-turystycznych;
 – tworzenie w obu miastach wspólnej komunikacji miejskiej;
 – opracowanie wspólnej koncepcji na zagospodarowanie byłych obiektów wojskowych na 

terenie Gubina jako atrakcji turystycznej;
 – budowę ciągów pieszo-rowerowych celem połączenia najważniejszych punktów tury-

stycznych w Gubinie i w Guben, zapewniających historycznemu centrum miast podzie-
lonych nową jakość funkcjonalno-użytkową;

 – modernizację parków i miejsc pamiątkowych o charakterze historycznym;
 – stworzenie Ścieżki Sukienników;
 – utworzenie miejsc dla odpoczynku, punktów komunikacyjnych oraz instalację tablic 

informacyjnych;
 – oświetlenie drogi na starym mieście pomiędzy linią kolejową a Nysą, a także w parkach 

w Gubinie;
 – opracowanie broszur informacyjnych dla turystów (Greta, 2013, s. 231).

Powyżej wskazano tylko na poszczególne dokonania euroregionalne podwójnych miast, które 
w sposób bezpośredni bądź pośredni przyczyniają się do rozwoju turystyki w tym interesującym 
regionie (o czym wcześniej wzmiankowano w opracowaniu). Turystyka jest tu główną dźwignią 
rozwoju, która przyciągnęła obcy kapitał i inwestorów, gdyż uczyniła ten region atrakcyjny dla 
osiedlania, podnosząc jakość życia.

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany tu projekt „Zielona Ścieżka Gubin–Guben”, 
który jest osobliwością euroregionu. Ukazuje mieszkańcom i turystom zabytki, wyjaśnia sens 
rozwoju demograficznego, przybliża ludzi różnych narodowości, oferuje możliwość relaksu, 
tworzy struktury turystyczne i miejsca pracy4.

4  www.gubin.pl; www.guben.de (15.05.2017).
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W działaniach perspektywicznych dla euroregionu przewidziane jest szczególne miejsce dla 
miast przygranicznych. W tabeli 3 zestawiono niektóre cele i działania w perspektywicznej 
strategii rozwojowej, które szczególnie uwzględniają bezpośrednie przedsięwzięcia z zakresu 
rozwoju turystyki lub pośrednio służące jej rozwojowi.

Tabela 3. Wybrane cele i działania dla miast Gubin–Guben w perspektywie rozwojowej według Studium polskiej 
części pogranicza Polski i Niemiec 
Cele Działania 

Miasto Gubin–Guben jako 
subregionalny ośrodek obszaru 
transgranicznego Ziemi Lubuskiej 
i Brandenburgii

1. Tworzenie transgranicznej oferty usługowo-turystycznej:
 – poprawa jakości i rozbudowa bazy turystyki wodnej, pieszej 

i rowerowej,
 – budowa regionalnych ścieżek rowerowych w mieście i łączących miast 

podzielonych,
 – modernizacja szlaku wodnego na Nysie Łużyckiej z budową przystani 

kajakowej,
 – wzmocnienie usług sportu i rekreacji, poprawa oferty noclegowo- 

-gastronomicznej,
 – budowa punktów widokowych na Wzgórzach Gubińskich,
 – przebudowa niektórych ulic.

2. Odbudowa i remont obiektów zabytkowych:
 – odbudowa kościoła farnego w euromieście Gubin–Guben 

i zagospodarowanie na potrzeby Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich,
 – remont baszt zabytkowych i kamienic.

3. Spójność funkcjonalna miast na bazie wspólnej polityki przestrzennej:
 – opracowanie spójnych koncepcji rozwoju i planów zagospodarowania,
 – zintegrowana rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych Nysy 

Łużyckiej.
4. Wzmacnianie pozycji miast jako ośrodka usługowo-przemysłowego  

i akademickiego, w tym m.in. budowa filii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus

Poprawa dostępności transportowej 
w układzie międzynarodowym 
i ponadnarodowym

Rozwój powiązań drogowych, budowa dróg i mostu na Odrze w Milsku  
oraz powiązań kolejowych

Gubin–Guben transgranicznym 
ośrodkiem przemysłowym

1. Budowa zagłębia węgla brunatnego Gubin-Brody.
2. Budowa Gubińskiego Parku Technologicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/instrumenty-wspolpracy/dwu-
miasta/ (14.06.2017). 

Cele, które służą pośrednio rozwojowi turystyki dwumiast (transport, inwestowanie w dzia-
łalność przemysłową), stwarzają ramy rozwojowe dla pełnego rozwoju turystyki euroregionalnej, 
a ta z kolei tworzy ramy innych działań rozwojowych, i to sprężenie zwrotne skutkuje rozwojem 
całego euroregionu jako siły napędowej tego peryferyjnego obszaru. Dotychczasowa współpraca 
miast partnerskich przyniosła wymierne efekty, co stanowi impuls jej kontynuowania. Obiecujące 
podstawy tworzy też Gubińsko-Gubieński Park Przemysłowy.
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miasto podzielone słubice–Frankfurt nad odrą w aspekcie rozwoju turystyki
Historia tych miast partnerskich jest podobna do dziejów innych polsko-niemieckich dwumiast 
i można ją skrótowo przedstawić: najpierw wspólne, potem podzielone i znów wspólne. Ta wspól-
notowość ostatniego okresu została głównie reaktywowana i określona tu przez Euroregion Europa 
Viadrina funkcjonujący od 1993 roku. Euroregionalizacja stała się bodźcem do sformułowania 
nowych ram współpracy i jej priorytetów, które zebrano w jedenastu następujących punktach:

 – cykliczne spotkania burmistrzów dla oceny współpracy i określania kolejnych działań;
 – cykliczne spotkania o powyższej tematyce przedstawicieli władz miejskich;
 – szeroka, wielostronna współpraca władz miejskich, w tym w promowaniu turystyki;
 – współpraca, wzajemne informowanie się i współudział w ważnych wydarzeniach 

społeczno-kulturalnych;
 – współpraca gospodarcza, m.in. współpraca komunalna, tworzenie specjalistycznych 

grup roboczych, współpraca w ochronie środowiska naturalnego, w zakresie urbanistyki 
i rozwoju miast;

 – wspólne działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zwalczania klęsk 
żywiołowych;

 – rozwój i usprawnienie ruchu transgranicznego;
 – współpraca w dziedzinie oświaty, nauki i kultury, kształcenia i doskonalenia zawodowego 

z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Collegium 
Polonicum;

 – wspólne imprezy sportowe, korzystanie z zaplecza sportowego i umacnianie więzi są-
siedzkich przez współpracę w dziedzinie sportu i turystyki;

 – realizacja celów euroregionalnych i wykorzystanie pomocy strukturalnej;
 – opracowanie koncepcji przyszłościowej promocji i rozwoju miast w kontekście europej-

skim, konkurencyjnym, innowacyjnym i globalnym5, 6 (Mync, Szul, 1999, s. 190).
W priorytetach tych odnajdujemy wielopłaszczyznową współpracę gospodarczą, społeczną, 

ekologiczną, edukacyjno-naukową, kulturową czy sportowo-turystyczną. Szczególnym i nie-
powtarzalnym przedsięwzięciem Słubice–Frankfurt nad Odrą jest powołanie Stowarzyszenia 
Slubfurt jako lokalnej inicjatywy mieszkańców obu miast w celu tworzenia wspólnej przestrzeni 
miejsko-kulturowo-turystycznej dla aktywizowania wielokulturowej lokalnej przedsiębiorczo-
ści. Pod patronatem Slubfurt, jako oddolnej formy lokalnej współpracy bez interwencji admini-
stracyjnej, realizowano m.in. ciekawe projekty:

 – „Miasto Europejskie”, którego celem był rozwój handlu, usług i współpracy kulturowo- 
-turystycznej;

 – „Przyroda – dziedzictwo – człowiek”, którego celem było poszanowanie dziedzictwa 
kulturowego i historii oraz środowiska naturalnego7 (Barański, 2009).

5  Jedenaście priorytetów w umowie z 11 maja 1993 r.
6  http://slubice.pl?a=temat&id=8 (30.12.2016).
7  Informacje o Slubfurt zebrano i opracowano na podstawie http://slubfurt.fundacja.org.pl/slubfurt/index.html (12.06.2017). 



marianna Greta, Jacek otto

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 2018190

Na uwagę zasługuje tu szczególny rodzaj rozwijanej turystyki euroregionalnej w formie tu-
rystyki edukacyjnej, której ton nadaje zwłaszcza współpraca Uniwersytetu Viadrina i Collegium 
Polonicum. Ponadto realizowane tu przedsięwzięcia turystyczne znalazły odzwierciedlenie 
w nagrodzonym w konkursie projekcie „Europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą – Słubice”, 
a od 2005 roku działa tu inicjatywa „Niemcy – Kraj Pomysłów”. Inicjatorem powyższej inicja-
tywy były Niemcy, ale rozszerzona jest ona na cały euroregion.

Jak wielką wagę przywiązuje się w euroregionie do rozwoju turystyki, świadczy również po-
wołanie Polsko-Niemieckiej Informacji Turystycznej we Frankfurcie, która uzyskała certyfikat 
jakości. Jest to rodzaj placówki informacyjnej dla turystów odwiedzających to europejskie dwumia-
sto. Obroniła ona znak jakości nadawany informacjom turystycznym w Niemczech. Certyfikacja 
informacji turystycznej została wprowadzona u naszych sąsiadów zza Odry w 2006 roku  
i stanowi ważny element realizowanej przez Niemiecką Organizację Turystyczną polityki zarzą-
dzania jakością Systemu Informacji Turystycznej. Celem owej certyfikacji jest:

 – stworzenie sieci standardowych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze 
sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;

 – zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji 
turystycznej;

 – podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w branży turystycznej i jakości 
świadczonych usług8.

Certyfikacja polega na spełnieniu 40 kryteriów ocenianych przed wizytą oraz w trakcie 
wizyty przez „tajnego” turystę – klienta. Dotyczą one m.in. dostępności darmowych materiałów 
dotyczących Frankfurtu i Słubic, map rowerowych i informacji o atrakcjach regionu, oceny 
infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Ta ocena informacji euroregionalnej dwumiast 
wypadła bardzo pozytywnie, tj. znacząco wyżej niż dokonywana w innych regionach Niemiec, 
co zobowiązuje do rozwoju tego kierunku i działań turystycznych.

W działaniach perspektywicznych dla euroregionu przewidziane jest szczególne miejsce dla 
miast przygranicznych. W tabeli 4 zestawiono niektóre cele i działania w perspektywicznej 
strategii rozwojowej, które szczególnie uwzględniają bezpośrednie przedsięwzięcia z zakresu 
turystyki lub pośrednio służące jej rozwojowi.

Tylko niektóre wybrane element perspektywicznej strategii rozwojowej świadczą, że nie po-
minięto w tej strategii zagadnień bezpośrednio lub pośrednio związanych z rozwojem turystyki, 
podobnie jak w poprzednich przedstawionych tu wcześniej euroregionach.

8  http://www.slubice.pl/pl/wydruk?id=3382&cat=1&type=news (12.06.2017).
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Tabela 4. Wybrane cele i działania dla miast Słubice–Frankfurt nad Odrą w perspektywie rozwojowej według 
Studium polskiej części pogranicza Polski i Niemiec 
Cele Działania 
Wzmocnienie  
i rozwój dwumiasta  
Słubice–Frankfurt nad Odrą

1. Współpraca transgraniczna, wspólny marketing miejski i turystyka europejskiego 
miasta bliźniaczego:
 – budowa transgranicznej sieci współpracy wspierającej lokalizowanie nowych 

przedsiębiorstw i przedsięwzięć w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą,
 – Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, wsparcie projektów z zakresu 

gospodarki i turystyki, sportu, kultury i nauki języka sąsiada. 
2. Wsparcie dla realizacji zadań Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2010–

2020.
3. Stworzenie i wdrożenie wspólnego produktu turystycznego.
4. Budowa i wdrożenie wspólnego drogowego miejskiego systemu informacyjnego.
5. Wspieranie sieci rozwoju w zakresie edukacji

Słubice–Frankfurt nad Odrą 
intermodalnym węzłem 
komunikacyjnym  
na polsko-niemieckim 
pograniczu

1. Budowa i modernizacja dróg oraz połączeń drogowych.
2. Rozwój połączeń kolejowych w układzie ponadregionalnym i międzynarodowym 

oraz stworzenie korzystnej transgranicznej taryfy cenowej.
3. Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze, rozwój portu śródlądowego 

i przekształcenie go w centrum logistyczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/instrumenty-wspolpracy/dwu-
miasta/ (14.06.2017). 

kilka uwag na marginesie prowadzonych badań empirycznych 
Zainteresowanie euroregionami jako lokomotywami rozwoju obszarów peryferyjnych jest 
w Europie powszechne. Dotarło ono i do Polski, odkąd rozpoczął się na naszych pograniczach 
proces euroregionalizacji. Skłoniło to autorów opracowania do podjęcia badań empirycznych 
w celu uzyskania informacji o rzeczywistych efektach euroregionalizacji. Badania takie roz-
poczęto i są prowadzone wśród władz samorządowych oraz ludności lokalnej. W tym miejscu 
można by już wskazać na pewne zarysowujące się prawidłowości.

Wszyscy respondenci badań są świadomi istnienia „konstrukcji” miast podzielonych, 
którą aprobują i są jej zwolennikami w kontekście wielokierunkowego rozwoju współpracy 
na granicach państwowych. Są także świadomi środków pomocowych płynących z UE oraz 
faktu, że gdyby nie euroregionalizacja, to liczne przedsięwzięcia nie mogłyby dojść do skutku. 
Twierdzenie to popierane jest właściwym przekonaniem o „ściąganiu” środków pomocowych 
przez euroregion. Badania empiryczne zachodniego pogranicza dowodzą, że obszary te postrze-
gane są przez ludność lokalną jako interesujące w kontekście rozwoju turystyki, a ponadto że 
ludność ta przywiązuje szczególną wagę do tego kierunku rozwojowego.

W tabeli 5 zestawiono efekty współpracy euroregionalnej miast podzielonych zachodniego 
pogranicza Polski.



marianna Greta, Jacek otto

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 2018192

Tabela 5. Efekty współpracy euroregionalnej miast podzielonych

Lp. Wymieniane efekty

Procentowy udział wskazujący 
na dany efekt

wśród ludności przez władze 
samorządowe

1 Ułatwianie samorządom gminnym i mieszkańcom dostępu do funduszy z UE 18,9 94,0

2 Ułatwianie realizacji projektów z funduszy 21,0 44,0

3 Promocja gospodarcza obszarów przygranicznych 13,2 64,0

4 Promocja turystyczna i rozwój turystyki 67,0 66,7

5 Udział w tworzeniu ponadgranicznych koncepcji rozwoju 11,0 52,4

6 Wspomaganie transgranicznej ochrony środowiska 17,0 74,2

7 Integrowanie działań w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, wychowania 49,4 51,0

8 Poprawa komunikacji transgranicznej, rozwój ścieżek rowerowych, 
poszerzanie pasa gmin 65,0 21,4

9 Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i utrwalenia integracji europejskiej 7,4 38,0

Brak sumowania do 100% wynika z możliwości udzielania wielu odpowiedzi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prowadzonych badań empirycznych.

Wstępnie zebrane informacje dowodzą, że w euroregionach zachodniego pogranicza Polski 
zarówno ludność euroregionalna, jak i władze lokalne są zgodne co do konieczności turystycznego 
ukierunkowania rozwoju tych obszarów z udziałem aktywizującym miast podzielonych. Ponadto 
ludność euroregionalna skupiła uwagę na konkretnych efektach, podczas gdy władze lokalne 
widzą w euroregionach możliwość realizacji wyzwań ogólnointegracyjnych i europejskich9. 

Podsumowanie
Zgodnie z celem opracowania przyjętym we wstępie przedstawiono stan i realizowane kierunki 
współpracy trzech euroregionalnych miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski, 
podkreślając przede wszystkim ich walory turystyczne w tym względzie. 

Euroregionalizacja pogranicza polsko-niemieckiego stworzyła nowe, korzystne warunki dla 
rozwoju peryferyjnych obszarów granicznych. Natomiast turystyka, będąc impulsem i dźwignią 
rozwojową, umożliwiła wielopłaszczyznowy rozwój koncentrujący się na wykorzystaniu natu-
ralnego potencjału.

Wszystkie uwzględnione tu trzy euroregiony na obszarach, w których funkcjonują opisywane 
miasta podzielone, kryją w sobie naturalny potencjał. I chociaż euroregiony te są sąsiadami 
w sensie geograficzno-przyrodniczym, każdy z nich zachowuje jednak pewną odmienność 
pozwalającą na nieco odmienną realizację strategii rozwojowych w interesujących nas miastach 

9  Fragment ten opracowano na podstawie badań empirycznych, które rozpoczęto na zachodnim pograniczu Polski 
w 2016 r. 
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bliźniaczych w aspekcie turystycznym. I tak, np. Zgorzelec–Görlitz wyróżnia się specyficzną 
i dotąd mało spopularyzowaną turystyką pantoflową. Gubin–Guben to miasto bliźniacze roz-
poznawane głównie poprzez turystykę rowerową i zielone ścieżki. Z kolei Słubice–Frankfurt 
nad Odrą stawia na turystykę edukacyjną i szkoleniową z zachowaniem odpowiedniej jakości 
i certyfikacji. Jednak mimo tej specjalizacji turystycznej w miastach tych rozwija się turystyka 
krajoznawczo-rekreacyjna, kulturowa i służąca podejmowaniu działalności inwestycyjnej 
w celach gospodarczych. Wszystkie te odmiany turystyki mieszczą się w szeroko pojętej tury-
styce euroregionalnej. A dla rozwoju tejże są sprzyjające warunki, np. transgraniczny potencjał 
turystyczny, walory naturalne, położenie nad rzeką, traktowanie miast bliźniaczych jako jednego 
organizmu w kontekście integracji europejskiej i pomocy strukturalnej, dogodne warunki roz-
wojowe związane z funkcjonującymi tu specjalnymi strefami ekonomicznymi, położenie na 
szklaku ważnych połączeń komunikacyjnych. Niemniej należy również pamiętać, że są pewne 
bariery do pokonania, które długo będą jeszcze obciążeniem dla pełnej realizacji zamierzeń 
i strategii rozwojowej, jak chociażby wciąż pozostawiająca nieco do życzenia infrastruktura 
turystyczna czy asymetria rozwojowa miast partnerskich na niekorzyść Polski, chociaż dużo 
już uczyniono, aby sygnalizowane bariery zostały opanowane i ograniczone do minimum, co 
można by uznać za ich wyeliminowanie. Eliminowanie barier i stymulowanie euroregionalnych 
procesów rozwojowych będzie zależeć od demografii. I mimo że po 2009 roku saldo migracji 
i przyrost naturalny uległy pewnej poprawie, wciąż niepokojący jest spadek ludności obszarów 
przygranicznych, która szuka lepszych warunków życiowych.
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słowa kluczowe turystyka międzynarodowa, strefa przygraniczna Polski z Niemcami, szlak piel-
grzymkowy

streszczenie Obszary przygraniczne Polski i Niemiec charakteryzują się bogatym dziedzictwem 
wielokulturowym oraz podobnym potencjałem przyrodniczym, a to znacznie ułatwia 
organizowanie międzynarodowych projektów i przedsięwzięć turystycznych. Pozy-
tywnym przykładem wzajemnej współpracy w zakresie turystyki jest odtworzenie 
historycznego szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba łączącego obiekty architektury 
sakralnej po polskiej i niemieckiej strefie przygranicznej. Celem pracy było ukazanie 
znaczenia i roli, jaką odgrywa europejski szlak św. Jakuba w rozwoju turystyki mię-
dzynarodowej na pograniczu polsko-niemieckim. W pracy wykorzystano dane sta-
tystyczne z GUS-u za 2015 rok oraz z ankiet przeprowadzonych w latach 2014–2017. 
Wyniki badań wskazują, że historyczny szlak Jakubowy promuje zarówno polską, 
jak i niemiecką kulturę i historię, przyczynia się do poprawy infrastruktury drogowej 
oraz rewitalizacji zabytków sakralnych, obiektów kultury i sportu. Środki na ten cel 
pozyskiwane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wprowadzenie
Droga św. Jakuba łączy narody i kraje europejskie w kultywowaniu i pogłębianiu wiedzy 
o wspólnych korzeniach europejskiej tożsamości kulturowej. Rekonstruowany w Polsce tury-
styczny szlak na pograniczu polsko-niemieckim stanowi ważny krok w planowaniu rozwoju tu-
rystyki międzynarodowej. Według Stasiak (2006) szlak turystyczny nie ogranicza się jedynie do 
drogi, po której przemieszcza się turysta, ale obejmuje pewną strefę wzdłuż trasy wędrówki, jest 
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ważnym składnikiem zagospodarowania turystycznego. Współcześnie szlaki pielgrzymkowe na 
terenie całej Europy zyskują coraz większe znaczenie dla rozwoju turystyki międzynarodowej, 
w tym turystyki kulturowo-religijnej, stając się w wielu przypadkach alternatywną przestrzenią 
turystyczną (Duda, 2014).

Polska Droga św. Jakuba jest częścią międzynarodowego systemu Dróg Jakubowych i do-
skonale wpisuje się w sieć znakowanych szlaków turystyki kulturowej Europy. Rewitalizacja 
szlaku na pograniczy polsko-niemieckim daje możliwość ożywienia ruchu turystycznego, ode-
grania znaczącej roli w rozwoju turystyki międzynarodowej, zachęcając turystów do dłuższego 
pobytu w Polsce (Duda, 2013), turystyka międzynarodowa prowadzi bowiem do ożywienia 
społecznego i wzrostu gospodarczego regionu. Jednocześnie zwiększenie oferty i poziomu usług 
turystycznych przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia dochodów uzyskiwa-
nych z obecności turystów zagranicznych na obszarach wiejskich o ograniczonym rynku pracy 
(Jezierska-Thöle, 2014). Turystyka międzynarodowa stała się głównym celem polityki regional-
nej Unii Europejskiej, która zachęca do większego zaangażowania regionów przygranicznych 
w realizację projektów międzynarodowych w zakresie turystyki i kultury (Flakowski, Sługocki, 
2012). 

Od połowy lat 80. XX wieku zaobserwowano wzrost popularności wędrówek po Camino 
de Santiago w Hiszpanii. Popularność Camino skłoniła do większego zainteresowania średnio-
wiecznymi trasami pielgrzymkowymi w całej Europie i do rewitalizacji szlaków Jakubowych 
o mniejszej randze, jak choćby Pomorskiej i Lubuskiej Drogi św. Jakuba. Dzięki szerokiej 
promocji oraz rewitalizacji obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym i religijnym 
regionu Droga św. Jakuba może przyczynić się do dywersyfikacji przestrzeni i rozwoju ruchu 
turystycznego w strefie przygranicznej. 

Celem pracy jest ukazanie znaczenia i roli, jaką odgrywa Droga św. Jakuba w rozwoju tury-
styki międzynarodowej oraz budowaniu dobrosąsiedzkich relacji na pograniczu polsko-niemiec-
kim. Ważnym elementem pracy była ocena atrakcyjności szlaku w świetle badań ankietowych.

założenia metodologiczne 
Przedmiotem badań są dwa odcinki szlaku pielgrzymkowego Lubuskiej oraz Pomorskiej Drogi 
św. Jakuba przebiegające przez polską część strefy pogranicza. W toku badań przeprowadzono 
wiele wywiadów z przedstawicielami władz lokalnych, z duchownymi, właścicielami agro-
turystyki i hoteli oraz kierownikami muzeów. Badania ankietowe przeprowadzono w latach 
2014–2017 w ramach polsko-niemieckiego projektu „Przemiany strukturalne niemiecko-polskiej 
strefy przygranicznej”, w którym udział wzięli studenci Freie Universität z Berlina, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika z Torunia oraz uczniowie z Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium 
w Poczdamie. 
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istota szlaku religijno-kulturowego 
W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji i określeń szlaku turystycznego, w tym 
religijno-kulturowego. Autorzy klasycznego podręcznika w dziedzinie turystyki kulturowej 
(Puczko, Ratz, 2007, s. 133) przedstawiają szlak kulturowy jako „szlak tematyczny, mający jako 
swój punkt ogniskujący walor kulturowy lub element dziedzictwa kulturowego”. Według Mikosa 
von Rohrscheidt (2012, s. 34) szlak kulturowy to „wytyczony i oznakowany szlak materialny, 
łączący obiekty i miejsca (…), będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilustrującym 
dorobek kulturowy regionu, społeczności, grupy etnicznej, mniejszości narodowej czy narodu”. 
Szlak kulturowy umożliwia turystom poznanie dziedzictwa kulturowego danego kraju lub regionu 
(Gaweł, 2011). Zgodnie z Międzynarodową Radą Ochrony Zabytków (ICOMOS) szlak kulturowy 
powinien ukazywać rozwój ludzkości jako wielowymiarową i ciągła wymianę dóbr, idei, wiedzy 
i wartości w obrębie krajów i regionów. O znaczeniu szlaków kulturowych w kontekście dzie-
dzictwa kulturowego świadczy fakt wpisania ich w 2005 roku, obok miejscowości historycznych, 
krajobrazów kulturowych i przyrodniczych na Listę światowego dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego UNESCO (2005). W kontekście dziedzictwa kultury europejskiej, zgodnie z re-
zolucją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1985), Programu Europejskich Szlaków 
Kulturowych (1987) oraz Instytutu Szlaków Kulturowych (1997), zadaniem szlaków kulturowych 
jest ukazywanie dziedzictwa poszczególnych państw Europy jako wspólnego dziedzictwa całego 
kontynentu oraz popularyzowanie podstawowych wartości Rady Europejskiej, tj. praw człowieka, 
demokracji, różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego (Orzechowska-Kowalska, 
2003). W literaturze przedmiotu wyróżnia się szlaki historyczne, w tym pielgrzymkowe, biogra-
ficzne, archeologiczne, militarne, handlowe, kultury architektonicznej, etnograficzne i inne, odpo-
wiadające tematyką poszczególnym typom wypraw turystyki kulturowej (Mikos von Rohrscheidt, 
2009). Podstawą funkcjonowania szlaku kulturowego jest udostępnienie zabytków dla turystów, 
animacja szlaku oraz projekty turystyczne i kulturalne. Bazą do tworzenia oferty turystycznej są 
atrakcje pierwotne (obiekty dziedzictwa kulturowego), atrakcje stworzone dla celów turystycznych 
(muzea, parki tematyczne), usługi (infrastruktura gastronomiczna, noclegowa, sklepy z pamiątkami 
itp.), instytucje, organizacje i stowarzyszenia powołane dla celów obsługi szlaku (Richards, 2007).

rozwój szlaku św. Jakuba w Europie i Polsce
Droga św. Jakuba w Europie (hiszp. Caminos de Santiago, ang. Routes of St. James, franc. 
Chemins de St. Jacques, niem. Jakobsweg) jest najdłuższym oznakowanym i najpopularniejszym 
szlakiem pielgrzymkowym na świecie, na który składa wielotysięczna sieć odcinków prowa-
dzących do Santiago de Compostela (Jaworska, 2015). Jako szlak turystyczny pieszy i rowe-
rowy oznaczony symbolem muszli pojawił się w Europie Zachodniej w latach 80. XX wieku.  
Zainteresowanie szlakiem w Europie nastąpiło w trakcie pielgrzymki św. Jana Pawła II do 
sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela (9.11.1982), podczas 
której wygłosił przemówienie zwane Aktem Europejskim (Mróz, 2015). 
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Pielgrzymki do Santiago były jednym z przemożnych czynników, jakie sprzyjały wzajemne-
mu zrozumieniu tak różnych ludów europejskich, jak ludy romańskie, germańskie, celtyckie, 
anglosaskie i słowiańskie. Pielgrzymowanie zbliżało, umożliwiało kontakt i jednoczyło 
ludy, do których z upływem wieków docierało przepowiadanie świadków Chrystusa i które 
przyjmowały Ewangelię, a równocześnie – można powiedzieć – kształtowały się jako ludy 
i narody (Jan Paweł II, 1983, s. 29). 

Odpowiedzią na apel papieża Jana Pawła II było uznanie przez Radę Europy w 1987 roku 
Drogi św. Jakuba za najważniejszy Europejski Szlak Kulturowo-Pielgrzymkowy. W 1993 roku 
szlak został wpisany na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości 
UNESCO (Orzechowska-Kowalska, 2014, s. 585). 

W Polsce Droga św. Jakuba, znana pod nazwą Camino Polaco, powstała dzięki współpracy 
organizacji pozarządowych (m.in. Polskiego Klubu Camino de Santiago, Stowarzyszenia na 
rzecz Ratowania Zabytków Kultury Europejskiej) oraz wsparciu finansowym samorządów 
lokalnych. Trasa szlaku została wyznaczana po uprzednich badaniach historycznych i przebiega 
wzdłuż średniowiecznych traktów pielgrzymkowych oraz handlowych. Zaczyna się na granicy 
z Litwą w Ogrodnikach, a następnie biegnie przez Olsztyn, Toruń, Gniezno i kończy na granicy 
w Słubicach, łącząc się z Jakobsweg w Niemczech (Łysiak, 2010). 

znaczenie i rola Drogi św. Jakuba dla rozwoju turystyki pogranicza

Rozwój lokalny regionów objętych szlakiem oraz zbliżanie regionów

Na pograniczu polsko-niemieckim odtworzono kilka etapów szlaku, bazując na historycznym 
dziedzictwie kulturowym Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. W północnej części po-
granicza, na styku województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
zrekonstruowano Pomorską Drogę św. Jakuba, w środkowej części województwa lubuskiego 
i Brandenburgii poprowadzono Lubuską Drogę św. Jakuba (Jezierska-Thöle, 2013). Obydwa 
szlaki są częścią międzynarodowej sieci szlaków turystyki kulturowej Europy. Szlak Jakubowy 
został przygotowany i opracowany w ramach projektu naukowego „Droga św. Jakuba na wschód 
i zachód od rzeki Odry” w latach 2005–2007 i jest przykładem współpracy polsko-niemieckiej 
na rzecz rozwoju turystyki międzynarodowej. Prace były realizowane przy wsparciu eurore-
gionu Pro Europa Viadrina, polskich i niemieckich starostw powiatowych oraz stowarzyszenia 
Arbeitsinitiative Letschin i innych organizacji (m.in. Uniwersytetu Viadrina). Szlak św. Jakuba 
został opracowywany i zrealizowany jako markowy produkt turystyczny, dla którego można 
prowadzić wspólny polsko-niemiecki marketing z uwzględnieniem intencji religijnych i kultu-
rowych. Długość szlaku liczy 332 km, w tym 120 km szlaku biegnie przez powiat sulęciński 
i słubicki, 220 km przez powiat Märkisch-Oder i Oder-Spree (rys. 1). 
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rysunek 1. Drogi św. Jakuba w Polsce

Źródło: OKS (2017).

Na trasie szlaku pojawiły się symbole muszli, powstały tablice informacyjne w języku 
polskim i niemieckim oraz miejsca wypoczynku, jak wiaty, altanki, ławki ze stołami (rys. 2). 
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rysunek 2. Miejsce wypoczynku w Sibin, maj 2017

Źródło: fot. Marie Thöle.

Tematyczne przedstawienie dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu 

W kolejnych latach 2009–2011 zrealizowano projekt „Droga św. Jakuba w przestrzeni polsko-
-niemieckiej”. W ramach projektu rozbudowano w Polsce małą infrastrukturę turystyczną, 
w Niemczech zaś główny nacisk położono na oznakowanie szlaku. Kolejnym pozytywnym 
przykładem trans granicznej współpracy partnerów z Polski, Niemiec i Litwy jest realizacja 
projektu „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku 
– Pomorska Droga Świętego Jakuba” finansowanego z funduszy programu South Baltic w latach 
2011–2013. Pomorska Droga św. Jakuba jest najmłodszą i jednocześnie jedną z najdłuższych 
w Polsce odnóg najstarszego szlaku pielgrzymkowego Europy (rys. 3–4). 

rysunek 3–4. Oznakowanie Pomorskiej Drogi św. Jakuba na wyspie Wolin, maj 2017

Źródło: fot. Aleksandra Jezierska-Thöle.
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Droga liczy 1135 km i wiedzie z terenów Litwy (z miejscowości Kretinga) przez Gdańsk, 
Lębork, Łebę, Słupsk, Darłowo, Bukowo Morskie, Górę Chełmską, Kołobrzeg, Kamień 
Pomorski i Wolin do Greifswaldu i Rostocku, gdzie łączy się z niemiecką Via Baltica w kierun-
ku Francji i Hiszpanii. Dodatkowo poprowadzono odnogę z Wolina do Szczecina, do bazyliki 
archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła, będącej najważniejszym obiektem sakralnym na 
Jakubowych szlakach Pomorza Zachodniego. Jej przebieg pokrywa się z traktatem handlowym 
Via Baltica, szlakiem cysterskim oraz trasą misji chrystianizacyjnej średniowiecznej Europy – 
biskupa Ottona z Bambergu, apostoła Pomorza (Duda, 2012). Na pograniczu polsko-niemieckim 
szlak przebiega z Kołobrzegu przez Wolin do Szczecina, gdzie łączy się z Wkrzańską Drogą  
św. Jakuba – historycznym traktem położonym w większości na terytorium Niemiec. Obecnie 
jest to kulturowy szlak religijno-pielgrzymkowy pieszy lub rowerowy, obejmujący najważniejsze 
ośrodki religijne regionu (głównie gotyckie świątynie, komandorie zakonne i klasztory, współ-
czesne sanktuaria), a także obiekty historyczne (fortyfikacje miejskie oraz typowe dla Pomorza 
zabudowania w konstrukcji szkieletowej, rys. 5).

rysunek 5. Kościół pw. Narodzenia NMP w Jarszewie na Drodze św. Jakuba, maj 2017

Źródło: fot. Marie Thöle.
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Turyści (pątnicy) wyruszający w drogę zaopatrują się w paszport pielgrzyma, który upraw-
nia do nocowania w miejscach noclegowych zorganizowanych przez parafie, gminy, placówki 
szkolne, harcerskie oraz gospodarstwa agroturystyczne.

rysunek 6. Paszport pielgrzyma z pieczątkami potwierdzającymi przejście trasy 

Źródło: fot. Marie Thöle.

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego jako podstawowego składnika oferty 
turystycznej

W ramach rekonstrukcji Drogi św. Jakuba zrewitalizowano obiekty sakralne (kościoły, kaplice, 
cmentarze), turystyczne (muzea, lokalne ośrodki kultury) oraz rozbudowano infrastrukturę tury-
styczną. Środki finansowe na rozwój bazy turystycznej uzyskano z Programu Operacyjnego Celu 3  
Europejska Współpraca Terytorialna, Program Współpraca Transgraniczna Brandenburgia 
i Województwo Lubuskie oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Województwo 
Zachodniopomorskie 2007–2013. Program z udziałem Polski i Brandenburgii jest jednym z trzech 
polsko-niemieckich programów współpracy transgranicznej wdrażanych wzdłuż Odry i Nysy 
Łużyckiej w ramach celu polityki spójności pod nazwą Europejska Współpraca Terytorialna 
(Baliński, 2012). Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Funduszu 
Małych Projektów Euroregion Sprew–Nysa–Bóbr zrealizowano 748 projektów na łączną kwotę 
dofinansowania 6 403 316,92 euro. W ramach Funduszu Małych Projektów Euroregion Pro 
Europa Viadrina zrealizowano 674 projekty o łącznej wartość dofinansowania 4 865 518,86 euro  
(Flakowski, Sługocki, 2012). 
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Tworzenie i promocja nowych produktów turystycznych opartych na dziedzictwie 
kulturowym

W ramach odtworzenia Drogi św. Jakuba utworzono nowe produkty turystyczne oparte na dzie-
dzictwie historycznym, religijnym, kulturowym, militarnym i biograficznym. Jednym z waż-
niejszych wydarzeń na szlaku było reaktywowanie ogólnomiejskiego Jarmarku Odpustowego 
św. Jakuba w Lęborku i ustanowienie św. Jakuba patronem miasta oraz powołanie diecezjalnego 
sanktuarium Apostoła, połączone z uroczystym sprowadzeniem relikwii świętego (tab. 1).

Tabela 1. Dziedzictwo kulturowe oraz nowe produkty turystyczne na Drodze św. Jakuba 
Dziedzictwo kulturowe Nowe produkty turystyczno-kulturowe

religijno-kulturowe
Polanów – Święta Góra Polanowska
Koszalin – sanktuarium na Górze Chełmskiej
Kołobrzeg – bazylika konkatedralna Wniebowzięcia NMP
Kamień Pomorski – bazylika św. Jana Chrzciciela
Szczecin – bazylika archikatedralna św. Jakuba Apostoła
Sławsko – kościół św. Piotra i Pawła
Darłowo – kościół Matki Bożej Częstochowskiej 
Koszalin – bazylika katedralna Niepokalanego Poczęcia NMP

Lębork, Łeba – Jarmark Jakubowy
Koszalin – Jarmark Jamneński
Trzebiatów – Festiwal Kaszy
Szczecin – wystawa tematyczna  
Dróg św. Jakuba w Polsce i Europie  
w bazylice archikatedralnej św. Jakuba
Kamień Pomorski – marina
Iwięcino – wioska końca świata

historyczne
Białogard, Wolin, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin – 
obiekty o regionalnym znaczeniu historycznym: związane 
z misją chrystianizacyjną św. Ottona z Bambergu (XII w.) lub 
funkcjonowaniem pierwszego biskupstwa Pomorza

Wolin – Festiwal Słowian i Wikingów
Dziwnów – rejsy po Morzu Bałtyckim
Międzyzdroje – rejsy do kurortów nadmorskich 
w Niemczech

militarne
Kołobrzeg – Muzeum Oręża Polskiego (przechowywane jest 
znalezisko XV-wiecznej muszli pielgrzymiej – świadectwo 
dawnego pielgrzymowania do Santiago) 

Darłowo – Zlot Pojazdów Militarnych
Podczele koło Kołobrzegu – miasteczko 
militarne

biograficzne
Darłowo – kościół MB Częstochowskiej – miejsce spoczynku 
księcia Eryka I Pomorskiego, króla Danii, Szwecji i Norwegii 

Szczecin – bazylika archikatedralna  
św. Jakuba Apostoła związana ze słynnym 
niemieckim kompozytorem romantycznym 
Carlem Loewem

Źródło: Lüderitz (2009), Łysiak (2010), Balińska (2012), Duda (2015).

ocena intensywności zagranicznego ruchu turystycznego strefy pogranicza 
Intensywność zagranicznego ruchu turystycznego określono na podstawie wskaźnika Charvata 
i wskaźnika frekwencji. Najwyższą wartość wskaźnika Charvata (obliczonego na podstawie 
turystów zagranicznych) zanotowano w powiatach położonych m.in. na trasie szlaku św. Jakuba, 
tj. w pasie Morza Bałtyckiego oraz Ziemi Lubuskiej w powiatach przygranicznych: słubickim 
i świebodzińskim (rys. 7).
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rysunek 7. Wskaźnik Charvata (turyści zagraniczni) w polskiej strefie pogranicza w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

ocena rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego strefy pogranicza  
w świetle badań ankietowych
Celem badań terenowych było zebranie informacji dotyczących przyjazdów turystów zagra-
nicznych do polskiej strefy przygranicznej na szlak Jakubowy. Pytania dotyczyły motywów 
i częstotliwości przyjazdów oraz oceny atrakcyjności turystycznej znajdującej się wzdłuż szlaku. 
Wywiady kwestionariuszowe zostały przeprowadzone wśród turystów niemieckich na przej-
ściach granicznych w Słubicach, Kostrzynie i Świnoujściu oraz za pośrednictwem niemieckiego 
Towarzystwa św. Jakuba – St. Jakobus-Gesellschaft Berlin-Brandenburg. Badaniami objęto  
300 turystów. Ponad połowa ankietowanych była w wieku 45–65 lat (67%). Większość ankie-
towanych pochodziła z Berlina i Brandenburgii (82%) oraz z Saksonii-Anhalt (9,0%), pozostała 
część z innych krajów związkowych. Większość ankietowanych (67%) znajdowała się w grupie 
wiekowej (powyżej 45 lat). Pośród turystów wybierający się na szlak Jakubowy można wyróżnić 
dwie grupy. Pierwsza z nich miała na celu przejście całego szlaku w grupie zorganizowanej (64%)  
– dotyczyło to głównie szlaku lubuskiego. Druga zaś (36%) miała na celu przejście fragmentu 
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szlaku pomorskiego, a następnie pozostanie w Polsce w celach urlopowych i zdrowotnych 
(w Kołobrzegu, Świnoujściu lub Międzyzdrojach). Kolejne pytania dotyczyły oceny atrakcyj-
ności turystycznej znajdującej się wzdłuż szlaku św. Jakuba. Znaczna liczba respondentów 
wskazała, że elementem decydującym o wyborze szlaku był walor religijno-kulturowy (47%), 
następnie przyrodniczy (34%), w tym Woliński Park Narodowy oraz wybrzeże Bałtyku (naj-
dłuższa w Europie promenada nadmorska Bansin–Ahlbeck–Świnoujście – 12 km). Respondenci 
jako najważniejszą atrakcję turystyczną szlaku wskazywali korzystne ceny za usługi turystyczne 
(39%), zabytki architektoniczne i muzea (26%), imprezy kulturalno-sportowe, festiwale mu-
zyczne (14%). Jako najlepiej rozwinięte zaplecze towarzyszące turystyce wskazywali miasta 
Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin i Świnoujście.

Najsłabszymi elementami systemu Drogi św. Jakuba były: skromne wyposażenie domów piel-
grzyma, pensjonatów, schronisk młodzieżowych i internatów (48%), słabe oznakowanie (22%), 
zła jakość infrastruktury drogowej (12%), bariera językowa (9%). Respondenci podkreślili, że 
z jakością i liczbą miejsc noclegowych nie było problemów w pasie nadmorskim, pojawiały się 
natomiast w lubuskiej części szlaku i dotyczyły przyjmowania pielgrzymów bez rezerwacji na 
jedną noc. Barierą była także słabo rozwinięta komunikacja, czyli brak możliwości dojechania 
(poza własnym samochodem) do małych miejscowości na szlaku. Respondenci zwrócili także 
uwagę, że o ile wzdłuż szlaku znajduje się wiele zabytków i obiektów historycznych, o tyle są 
one mało powiązane z tematem szlaku. Brakowało bezpośrednich odwołań do średniowiecznego 
pielgrzymowania czy postaci św. Jakuba. 

Podsumowanie
Rozwój działalności związanej z turystyką jest istotnym elementem na polepszenie stosunków 
międzysąsiedzkich oraz na zacieśnienie współpracy zarówno na szczeblu politycznym, jak 
i społecznym (realizacja wspólnych projektów turystycznych). Obszary przygraniczne Polski 
i Niemiec charakteryzują się bogatym dziedzictwem wielokulturowym oraz podobnym poten-
cjałem przyrodniczym, a to znacznie ułatwia organizowanie międzynarodowych projektów 
i przedsięwzięć turystycznych. Bazujące na historycznym dziedzictwie kulturowym Ziemi 
Lubuskiej oraz Pomorza Zachodniego powołanie do życia Drogi św. Jakuba pełniącej zarówno 
funkcje religijno-kulturowe, jak i turystyczne stanowi ważny krok w planowaniu rozwoju 
turystyki międzynarodowej w strefie przygranicza. Jego znaczenie wzmacnia fakt, że szlak 
ten jest częścią międzynarodowego systemu Dróg Jakubowych i doskonale wpisuje się w sieć 
znakowanych szlaków średniowiecznej turystyki kulturowej Europy. 

Najważniejszym osiągnięciem projektów realizowanych w ramach polityki spójności, w tym 
projektu „Drogi św. Jakuba”, jest przełamywanie barier międzyludzkich oraz powstanie sieci 
międzynarodowych kontaktów umożliwiających beneficjentom dalszą współpracę po zakoń-
czeniu przedsięwzięcia. Współpraca polsko-niemiecka wsparta przez środki Unii Europejskiej 
przyczynia się do rozwoju sfery infrastrukturalnej, społecznej i kulturalno-naukowej obszaru po-
granicza oraz odgrywa ważną rolę w integracji i umacnianiu pozytywnych stosunków pomiędzy 
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społecznościami po obu stronach granicy. Projekt „Droga św. Jakuba” stanowi dobry przykład 
współpracy transgranicznej, europeizacji i budowania dobrosąsiedzkich stosunków. Polsko-
niemiecka współpraca transgraniczna przyczynia się do rozwoju turystyki międzynarodowej 
oraz wzrostu świadomości mieszkańców Polski i Niemiec na temat kultury, tradycji i historii.
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importance and role: “The way of saint james”  
in the development of international tourism  
in border-adjacent areas of poland and germany
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abstract  The border areas of Poland and Germany are characterized by a rich multicultural heritage and 
similar natural potential, and this greatly facilitates the organization of international projects 
and tourist ventures. A positive example of mutual cooperation in the field of tourism is the 
reconstruction of the historic pilgrimage route “The Way of St. James (Camino de Santiago)” 
connecting objects of the sacral architecture in Polish and German border areas. The purpose of 
the paper was to show the importance and role of the European Saint James Way in the devel-
opment of international tourism at the Polish-German border. Statistical data from the Central 
Statistical Office (GUS) for 2015 and the results of surveys conducted in 2014–2017 were used 
in the paper. The results of the research show that the historical Saint James Way promotes both 
Polish and German culture and history. It contributes to the improvement of road infrastructure 
and the revitalization of sacral monuments, cultural objects and sports facilities. Funds for this 
purpose are obtained from the European Regional Development Fund.
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słowa kluczowe zabytkowe tramwaje, tramwajowe linie turystyczne, ochrona dziedzictwa, Polska

streszczenie Dziedzictwo techniczne staje się w ostatnich latach coraz popularniejsze i coraz czę-
ściej jest przedmiotem zainteresowania turystów. W artykule skupiono się na zabyt-
kowych tramwajach, których dość dużo zachowało się w polskich miastach i nie tylko 
są dowodem zmian zachodzących w komunikacji zbiorowej, lecz także stanowią zna-
czący potencjał dla rozwoju turystyki. Analizie poddano – dla poszczególnych miast 
– liczbę i wiek historycznych wagonów (uwzględniając również ich stan techniczny) 
oraz sposoby ich ekspozycji i eksploatacji – istnienie muzeów komunikacji miejskiej, 
funkcjonowanie linii turystycznych i możliwość wynajęcia pojazdów. Okazuje się, że 
nie zawsze duży potencjał odpowiada rozbudowanej ofercie. We Wrocławiu – pomi-
mo licznych i cennych wagonów – brak muzeum, a sprawnych jest tylko kilka wozów, 
natomiast w Krakowie czy Warszawie mogą być wykorzystywane prawie wszystkie 
z kilkunastu tramwajów historycznych, oferta linii turystycznych jest atrakcyjna, 
a w pierwszym z miast istnieje też nowoczesne muzeum poświęcone komunikacji 
zbiorowej.

Wprowadzenie
Obecnie piętnaście polskich miast utrzymuje sieci tramwajowe, niedawno – w 2015 roku – 
dołączył do nich Olsztyn. Tramwaje odpowiadają w nich za obsługę komunikacyjną ludności 
(a także turystów) i w związku z często wieloletnią historią eksploatacji wpisały się w ich 
krajobraz kulturowy. Co prawda, trudno powiedzieć, że z którymkolwiek polskim miastem 
kojarzą się tak silnie, jak ma to miejsce w przypadku Lizbony czy San Francisco, ale trudno 
dziś wyobrazić sobie Kraków i Wrocław bez niebieskich tramwajów czy Poznań bez wagonów 
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w charakterystycznym zielonym kolorze. Tramwaje zostały uwiecznione nawet w wytworach 
kultury popularnej, czego przykładem może być Wrocławska piosenka z 1952 roku w wykonaniu 
Marii Koterbskiej (m.in. słowa „Mkną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic 
sto…”). Naturalnym elementem działalności przedsiębiorstw eksploatujących tramwaje jest 
wymiana zużytego lub przestarzałego taboru na nowy. Z reguły stare wagony są po prostu 
złomowane, czasem jednak egzemplarze wybranych modeli zachowuje się ze względu na ich 
wartości historyczne bądź techniczne. Chodzi z jednej strony o pojazdy unikatowe, np. ostatnie 
zachowane przykłady danego typu lub wagony wyprodukowane jako egzemplarze jednostkowe 
(czasem będące efektem przebudów lub prac modernizacyjnych prowadzonych przez samych 
przewoźników), z drugiej – o pojazdy typowe, które przez wiele lat dominowały na ulicach i są 
kojarzone przez mieszkańców. Ważnym kryterium są zastosowane rozwiązania techniczne – 
dokumentujące zmiany konstrukcyjne i sposoby organizacji transportu publicznego. W efekcie 
– wraz z postępem technologicznym i unowocześnianiem taboru – może powstać całkiem duża 
kolekcja wagonów historycznych. W szczególności dotyczy to miast, w których komunikacja 
tramwajowa ma długą historię, często sięgającą przełomu trzeciej i czwartej ćwierci XIX wieku 
(np. Warszawa, Wrocław, Szczecin czy Gdańsk).

Omówione w pracy wagony z reguły podlegają ochronie konserwatorskiej, to znaczy są 
wpisane do rejestru lub – mniej rygorystycznej – ewidencji zabytków. Niestety, nie są jasne 
zasady przypisywania obiektów do jednej z tych dwóch form ochrony. Z reguły pojazdy przed-
wojenne znajdują się z rejestrze, powojenne zaś w ewidencji lub nie są w ogóle objęte ochroną. 
Brak precyzyjności przepisów powoduje jednak, że przykładowo we Wrocławiu tramwaj 
z końca lat 80. XX wieku, który dopiero niedawno przekroczył wiek 25 lat (graniczny, jeśli 
chodzi o możliwość wpisu), znajduje się w rejestrze zabytków, a wagon prawie 30 lat starszy – 
w ewidencji. Trzeba przy tym pamiętać, że każda z form ochrony niesie za sobą ograniczenia 
w zakresie prowadzonych remontów i eksploatacji. Zainteresowanie zabytkowymi pojazdami 
w ogólności zdobywa w Polsce coraz większą popularność, czego wyrazem są organizowane 
zloty (np. w Oławie) czy muzea (np. Muzeum Motoryzacji i Techniki w Ortębusach, Muzeum 
Motoryzacji przy zamku Topacz w Ślęzie pod Wrocławiem). Można przypuszczać, że pod 
względem samochodów osobowych sytuacja jest obecnie porównywalna z Europą Zachodnią, 
szczególnie popularne są polskie marki pochodzące z czasów PRL-u. Nieco inaczej wygląda 
sytuacja, jeśli chodzi o zabytki komunikacji miejskiej. Dbałość o to specyficzne dziedzictwo 
zaczęła się rozwijać dopiero po transformacji ustrojowej w latach 90. i dotychczas często nie 
wyszła poza fazę organizacji. Przewoźnicy – z reguły borykający się z problemami finansowymi 
– nie zawsze są w stanie odpowiednio utrzymywać stare pojazdy, a działania osób prywatnych, 
czasem organizujących się w stowarzyszenia, są ograniczone kosztami kilkukrotnie większymi 
niż w przypadku aut osobowych. W Niemczech czy Wielkiej Brytanii problemy są podobne, 
ale tam zabiegi mające na celu ochronę historycznych tramwajów czy autobusów mają znacznie 
dłuższą historię, sięgającą nawet połowy XX wieku. Tamtejsze muzea komunikacji miejskiej 
często są już dobrze funkcjonującymi atrakcjami turystycznymi.
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cel i metody pracy
Wagony historyczne istnieją i są utrzymywane w większości polskich miast mających sieci 
tramwajowe. Kolekcje te jednak różnią się pod względem wielu cech: liczby i wieku pojazdów, 
własności, stanu zachowania i utrzymania, form ochrony konserwatorskiej, sposobów wyko-
rzystania, w tym obecności w ofercie turystycznej. Celem niniejszego artykułu jest porównanie 
tych kolekcji – biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy – we wszystkich polskich miastach, 
w których istnieją historyczne wagony tramwajowe. Autor zebrał dane na podstawie wizyt 
studyjnych w wybranych miastach, literatury1, informacji publikowanych w internecie oraz 
własnego doświadczenia, zajmuje się bowiem hobbystycznie restauracją historycznych pojazdów 
komunikacji zbiorowej we Wrocławiu. Praca prezentuje stan z połowy 2017 roku i ma charakter 
kompilacyjny, a jej zasadniczą częścią jest analiza porównawcza, w której zwrócono uwagę 
nie tylko na wartości historyczne i techniczne pojazdów, lecz także na sposoby ich włączania 
w ofertę turystyczną bądź nawet tworzenia opartych na nich produktów turystycznych.

Wrocław
Historia komunikacji tramwajowej we Wrocławiu sięga 1877 roku, kiedy otwarto pierwszą linię 
tramwaju konnego (Sielicki, 2012, s. 9–10; 2017). Była to inwestycja prywatnej spółki Breslauer 
Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft (Wrocławskie Towarzystwo Kolei Ulicznej, BSEG), która 
uzyskała 30-letnią (potem przedłużoną jeszcze o pięć lat) licencję na przewozy tramwajami. 
Wagony elektryczne we Wrocławiu pojawiły się w 1893 roku, eksploatowane przez inną prywat-
ną spółkę – Elektrische Straßenbahn Breslau (Wrocławskie Tramwaje Elektryczne, ESB), która 
wybudowała odrębną względem BSEG sieć torowisk (z czasem także BSEG wprowadziło trakcję 
elektryczną) (Sielicki, 2012, s. 14–20). Dopiero na początku XX wieku powołano miejskiego 
przewoźnika – Städtische Straßenbahn Breslau (Wrocławskie Tramwaje Miejskie, SSB), który 
w październiku 1902 roku uruchomił pierwsze dwie linie, a do 1924 roku przejął obie prywatne 
spółki tramwajowe (Sielicki, 2012, s. 16, 21–26). Wszystkie linie tramwajowe i cały tabor miały 
od tego momentu jednego zarządcę, SSB mogło więc pozwolić sobie na tak znaczne inwesty-
cje, jak zakup w latach 1925–1929 aż 232 sztuk nowoczesnych, zaprojektowanych specjalnie 
dla Wrocławia wagonów Linke-Hofmann Standard (Jerczyński, 2001b). Następcą SSB były  
po II wojnie światowej Zakłady Komunikacyjne Miasta Wrocławia, w 1951 roku przemianowane 
na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne2.

W zasadzie każdy z wyżej wymienionych okresów jest udokumentowany przez jakichś 
z zachowanych wagonów tramwajowych. We Wrocławiu znajduje się bowiem największy 
w Polsce zespół historycznych wagonów, liczący około 60 eksponatów (Sielicki, 2013), z czego 

1  Przydatnym źródłem informacji w skali całej Polski są prace Lubki i Stiasnego (2004) oraz Żurawicz (2013).
2  Więcej informacji o historii wrocławskiej komunikacji tramwajowej można znaleźć w następujących pozycjach: 
Bufe (1992), Lewandowski, Molecki (2006), Maciejewski (2004) oraz Sielicki (2017).
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39 wpisanych jest grupowo do rejestru zabytków jako jedna tzw. kolekcja3, trzy wpisane są do 
rejestru jednostkowo (jeden skład dwuwagonowy i pojedynczy wagon), a jeden do ewidencji 
zabytków. Reszta pojazdów nie jest objęta ochroną, choć często są reprezentantami tych samych 
typów, które znajdują się pod opieką konserwatora. O unikatowości wrocławskiej kolekcji świad-
czy duża liczba wagonów gospodarczych przeznaczonych do utrzymywania torowisk i sieci 
trakcyjnej, często wybudowanych jako pojedyncze egzemplarze. Okres tramwajów konnych 
reprezentuje zrekonstruowany w 1997 roku na bazie lory transportowej (powstałej być może 
już w 1895 r.) letni wagon otwarty. Z czasów wprowadzania pierwszych tramwajów elektrycz-
nych pochodzi najstarszy zachowany wagon w mieście – wieżówka służąca do konserwacji 
sieci trakcyjnej z około 1892 roku. Początek XX wieku reprezentują: skład dwuwagonowy typu 
Nowa Berolina i ciągle odbudowywany wagon typu Maximum. W okresie międzywojennym 
powstały z kolei wspomniane wyżej tramwaje Standard, a z czasów po II wojnie światowej 
pochodzą polskie tramwaje Konstal N i 4N oraz tramwaje szybkobieżne – Konstal 102N i 102Na 
(Kołodziejczyk, 2011, s. 129–137). W przeciwieństwie do innych miast we Wrocławiu tylko 
nieliczne wagony historyczne są własnością miejskiego przewoźnika, natomiast większość 
należy do Gminy Wrocław lub dwóch stowarzyszeń (Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego 
oraz Towarzystwa Miłośników Wrocławia). Stan wagonów jest bardzo różny – od pojazdów 
sprawnych do kompletnych wraków (Sielicki, 2013).

W przypadku Wrocławia, który wyróżnia się imponującym dziedzictwem historii komunika-
cji tramwajowej, najtrafniejszym sposobem realizacji oferty przemieszczania turystów pomiędzy 
atrakcjami jest linia tramwajowa obsługiwana zabytkowym taborem. Linia taka funkcjonowała 
już w latach 90., kiedy kursował na niej wagon typu Standard z wnętrzem przebudowanym 
na potrzeby kawiarenki (Kołodziejczyk, 2011, s. 125). Na początku XXI wieku przez kilka lat 
linii takiej nie było, od 2007 roku jest zamawiana przez Gminę Wrocław na podstawie kon-
kursów dla organizacji pozarządowych. Początkowo linia kursowała przez cały rok, od kilku 
lat uruchamiana jest jedynie w sezonie letnim, przy czym na bardzo różne terminy przypada 
początek i koniec sezonu (np. w 2017 r. regularne kursy zabytkowych tramwajów zaczęły się 
dopiero w czerwcu, wcześniej był to zwykle już długi weekend majowy). Tak zwana Zabytkowa 
Linia Tramwajowa łączy Stare Miasto z Halą Stulecia, na niektórych krótszych kursach (tylko 
po ścisłym centrum) dostępna jest obsługa przewodnicka. Kursują na niej zarówno wagony 
przedwojenne (Linke-Hofmann Standard, rzadko Nowa Berolina), jak i powojenne (Konstal N 
i Konstal 102N). Ponadto przez cały rok istnieje możliwość wynajęcia zabytkowych wagonów 
od obu stowarzyszeń na potrzeby przejazdów turystycznych lub okazjonalnych. Organizowane 
są także wydarzenia, w których pojazdy te uczestniczą i są wtedy dostępne bezpłatnie. Niestety, 
we Wrocławiu brak muzeum, w którym byłaby omawiana bogata historia komunikacji miejskiej 
i wystawiane pojazdy i eksponaty. Taka placówka miała powstać w 2001 roku na terenie dawnej 

3  Kolekcja wpisana do rejestru zabytków pod numerem 952/696 liczy 40 obiektów, ale znajduje się w niej także jeden 
autobus – Jelcz 272 MEX z 1974 r., który został przebudowany na autobus turystyczny typu kabriolet poprzez likwi-
dację dachu i odcięcie ścian na wysokości okien. Zwany jest Fredrusiem (na cześć hr. Aleksandra Fredry) i obecnie, od 
kilku lat, pozostaje niesprawny.
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zajezdni przy ulicy Legnickiej (Jerczyński, 2001a), ale z różnych przyczyn (m.in. finansowych 
i organizacyjnych) to nie nastąpiło (Kołodziejczyk, 2011, s. 122–125). Od tego czasu odbyły się 
dwie tematyczne wystawy czasowe w Muzeum Miejskim (por. Sielicki, 2012), obecnie powtórnie 
planowane jest zgromadzenie taboru i przygotowanie ekspozycji w wyżej wymienionej zajezdni. 
W międzyczasie dwie inne likwidowane zajezdnie, które też potencjalnie mogłyby stać się 
siedzibą takiej wystawy, zostały przeznaczone na inne cele kulturalne (Kołodziejczyk, 2016).

Poznań
Pierwsza regularna linia tramwaju konnego w Poznaniu zaczęła kursować w 1880 roku na trasie 
Dworzec Kolejowy – Stary Rynek. W tym samym roku powstało Poznańskie Towarzystwo Kolei 
Konnej, które uzyskało prawa do budowy i eksploatacji komunikacji tramwajowej w Poznaniu. 
Pasażerskie przewozy tramwajami trakcji elektrycznej rozpoczęto w mieście w 1898 roku, 
początkowo trasami tramwajów konnych, które uległy jednak szybkiej rozbudowie. Okres 
międzywojenny to przede wszystkim powstanie nowych linii na przedmieściach. Pod koniec  
II wojny światowej, podczas walk o wyzwolenie Poznania, większość taboru i urządzeń tech-
nicznych umożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej uległa zniszczeniu, jednak do 
1947 roku odbudowano większość tras tramwajowych oprócz połączeń na prawy brzeg Warty, 
gdzie tramwaje powróciły dopiero w 1952 roku (MPK Poznań, 2017c; Wojcieszak, 2000).

Za najcenniejszy z zabytkowych wagonów w Poznaniu można uznać zrekonstruowany 
w 2015 roku wóz Carl Weyer Typ W z około 1905 roku (zachowało się tylko pudło, podczas 
remontu wykorzystano inne podwozie z 1897 r.). Był to w okresie międzywojennym podstawowy 
typ wagonów doczepnych Poznańskiej Kolei Elektrycznej. Starszy, bo pochodzący z 1896 roku, 
jest wagon konny Herbrand, przy czym został on sprowadzony do Poznania około 1915 roku 
i był kilkukrotnie przebudowywany. Na restaurację czekają wagony: Bergische Stahlindustrie 
typ I z przełomu XIX i XX wieku, Wismar S2D z 1930 roku i Fuchs KSW z 1944 roku. Pozostałe 
historyczne tramwaje w Poznaniu pochodzą z okresu po II wojnie światowej. W większości 
powstały w chorzowskich zakładach Konstal: silnikowy typu N i przeznaczone dla niego cztery 
doczepne typu ND z przełomu lat 40. i 50., silnikowy typu 102N z przełomu 1969/70, silnikowy 
typu 102Na z początku lat 70 oraz nieco późniejszy skład 105N, któremu przywrócono pierwotny 
wygląd. Ponadto jako historyczne zachowano wybrane wagony kupowane w latach 90., używane 
wcześniej w innych miastach: wagon 3G z 1961 roku, zwany holendrem, ponieważ sprowadzono 
go z Amsterdamu, oraz GT6 pochodzący z podobnego okresu (MPK Poznań, 2017d).

Wszystkie pojazdy stanowią własność MPK Poznań i tam można je wynająć na przejazdy 
turystyczne (istnieje oferta gotowych tras z przewodnikiem i bez) lub okolicznościowe, ale 
w standardowej ofercie nie ma najcenniejszych tramwajów przedwojennych (MPK Poznań, 
2017a). Od weekendu majowego do końca września tramwaje z zakładów Konstal kursują w so-
boty, niedziele i święta na regularnej linii turystycznej, która prowadzi z placu Wielkopolskiego, 
przez centrum miasta, Wildę, dawną zajezdnię Madalińskiego, ulice Hetmańską i Głogowską 
z powrotem do centrum. Wybrane kursy (z przewodnikiem) są wydłużone, dzięki czemu zwie-
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dzający mogą dotrzeć m.in. w okolicę katedry (MPK Poznań, 2017b). Wyznaczono również 
kursy specjalnie do Muzeum Komunikacji przy ulicy Głogowskiej, w którym zgromadzono 
drobne eksponaty związane z historią transportu miejskiego w Poznaniu. Nie jest ono czynne 
regularnie, lecz udostępniane tylko osobom korzystającym z oferty tramwajowej linii tury-
stycznej (Kołodziejczyk, 2016, s. 60). Wymienione wyżej tramwaje niestety nie są dostępne do 
zwiedzania poza imprezami.

szczecin
Pierwszą linię tramwaju konnego w Szczecinie uruchomiła w 1879 roku spółka Stettiner Straβen- 
-Eisenbahn-Gesellschaft (Szczecińskie Towarzystwo Ulicznej Kolei Żelaznej, SSEG). Decydujące 
udziały w niej miał Johannes Büssing, który wcześniej odpowiadał także za powstanie tramwa-
jów we Wrocławiu. Później wybudowano jeszcze dwie linie, a w latach 1896–1900 większość 
tras zelektryfikowano. Ciekawostką jest fakt, że do 1929 roku tramwaje pokonywały mosty Długi 
i Cłowy siłą rozpędu i dopiero wówczas wyposażono je w sieć trakcyjną. W 1940 roku długość 
linii osiągnęła 50,3 km. Po zniszczeniach wojennych pierwszą linię uruchomiono 12 sierpnia  
1945 roku. Wówczas komunikacją miejską zarządzała firma Tramwaje i Autobusy Miasta 
Szczecina, od lat 50. – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które w latach 70. objęło dzia-
łaniem także inne miasta ówczesnego województwa szczecińskiego. Po transformacji ustrojowej 
szczecińskie przedsiębiorstwo przeszło kilka zmian, by stać się Tramwajami Szczecińskimi  
Sp. z o.o. (Tramwaje Szczecińskie, 2009; Wikipedia, 2017b).

W Szczecinie najstarsze z wagonów zabytkowych to wozy firmy Nordwaggen Bremen z 1926 
roku (eksploatowany jest jeden pojazd, choć zachowały się cztery). Szczecińskie przedsiębior-
stwo komunikacyjne pod koniec XX wieku sprowadzało używane wagony z zagranicy. Z tego 
typu tramwajów jako historyczne zachowano dwa wagony firmy Düwag: silnikowy GT6 z 1958 
roku i dwa doczepne B4 z 1957 roku. Są także polskie powojenne wagony typu Konstal N,  
102Na i – prawie współczesne (1975 r.) – 105Na. Wykorzystuje się je do obsługi linii turystycz-
nej (kursuje tylko w wakacyjne niedziele; wykonywane są jedynie dwa kursy) i przejazdów 
okolicznościowych, siedem wagonów przekazano do Muzeum Techniki i Komunikacji (aż trzy 
typu Bremen, przy czym jeden przebudowany na pług odśnieżny). Można je oglądać na wystawie 
Historia szczecińskiej komunikacji (MTiK Szczecin, 2017). Warto podkreślić, że muzeum mieści 
się w dawnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn, w której zachowano część infrastruktury tak, 
by mogły z niej korzystać zabytkowe wagony (Kołodziejczyk, 2016, s. 59–60).

kraków
Komunikacja tramwajowa w Krakowie datuje się od 1882 roku, kiedy oddano do użytku 
wąskotorową linię tramwaju konnego. Kolejnym etapem był tramwaj elektryczny, ale nadal 
wąskotorowy, który rozpoczął kursowanie w 1901 roku, a pierwszą normalnotorową linię elek-
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tryczną uruchomiono w 1913 roku. Ostatnie dwa wymienione systemy funkcjonowały aż do 
1953 roku, kiedy ostatecznie zlikwidowano sieć wąskotorową. Początkowo firma eksploatująca 
tramwaje była własnością prywatną, ale w 1910 roku Gmina Kraków została jej większościowym 
udziałowcem. W 1928 roku powołano do życia Krakowską Miejską Kolej Elektryczną SA, także 
z większościowym udziałem Gminy Kraków. Sukcesorem tej spółki było państwowe Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, dziś spółka akcyjna (MPK Kraków, 2017b).

Co prawda, Wrocław może poszczycić się największą w Polsce kolekcją zabytkowych tram-
wajów, ale zdecydowana większość z nich jest niesprawna i nieużytkowana, dlatego największą 
liczbę sprawnych wagonów ma Kraków. Najstarsze z nich to wagon silnikowy SN-1 z 1912 roku,  
będący reprezentantem pierwszych krakowskich tramwajów normalnotorowych, oraz sprowa-
dzone w 1941 roku tramwaj silnikowy Gottfried Linder z 1910 roku i wagon doczepny PN-3 
powstały w 1909 roku. Z kolei z lat 1938–1939 pochodzi skład SN-2 + PN-2, który uwzględniał 
większość ówczesnych nowoczesnych trendów w budowie wagonów tramwajowych. Starszy jest 
sprowadzony w 1984 roku z Wrocławia na potrzeby filmu tramwaj wspomnianego wyżej typu 
Linke-Hofmann Standard z końca lat 20., który został w Krakowie pieczołowicie wyremonto-
wany i jest dziś najlepiej zachowanym wagonem tej serii w Polsce. To jednocześnie czwarty 
najstarszy tramwaj w Krakowie, jego malowanie ma przypominać, że właśnie krakowscy 
tramwajarze odbudowywali komunikację we Wrocławiu. Ponadto w Krakowie zachowały się 
typowe także dla innych polskich miast powojenne wagony Konstal N i ND (te drugie doczepne) 
oraz – już późniejsze – serii 102N, 102Na i 102NaD (także wersja doczepna). MPK Kraków od 
1989 roku kupowało używane wagony z Norymbergi, pochodzące z przełomu lat 50. i 60. Były 
to pierwsze tramwaje w powojennej Polsce zakupione poza granicami kraju i pomimo swojego 
wieku były nowocześniejsze od dotychczas użytkowanych w stolicy Małopolski. Także niektóre 
z nich po zakończeniu eksploatacji zostały zachowane jako historyczne (MPK Kraków, 2017c). 
Wszystkie zabytkowe wagony są własnością MPK Kraków. Zdecydowana większość z nich jest 
sprawna i eksploatowana w ruchu turystycznym, choć niektóre wymagają różnego zakresu prac 
konserwatorskich. Niewątpliwie Kraków ma przewagę nad np. Wrocławiem czy Trójmiastem, 
ponieważ dysponuje własnymi zakładami naprawczymi, które specjalizują się w remontach 
historycznych pojazdów. Dzięki temu prace mogą postępować sprawnie, ustalone są harmono-
gramy i jednoznaczne zasady restauracji, a poszczególne pojazdy reprezentują różne momenty 
w ich eksploatacji, stąd dokumentują dość szczegółowo zmiany w krakowskiej komunikacji 
zbiorowej (por. Kucharski, Kikin, 2010).

Krakowskie zabytkowe wagony tramwajowe eksponowane są w większości w Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, które powstało poprzez adaptację także zabytkowej zajezdni przy ulicy 
św. Wawrzyńca na Kazimierzu. Jest to najstarsza zajezdnia tramwajowa w mieście, która dodat-
kowo odzwierciedla rozwój środków komunikacji w Krakowie. Początkowo była to zajezdnia 
tramwaju konnego (1882–1900), następnie wąskotorowego tramwaju elektrycznego (1900–1912), 
do którego w 1912 roku doszedł tramwaj normalnotorowy. W 1923 roku stała się obiektem wielo-
funkcyjnym. Co ważne, każdy z etapów dokumentowany jest przez jakiś fragment istniejącego 
dziś założenia (Brzoskwinia, 2010). Po formalnym powołaniu muzeum 1 października 1998 roku  
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rozpoczęto proces rewaloryzacji poszczególnych budynków i przystosowania ich do celów 
wystawienniczych (Golonka, Pochwała, 2010). Tematyka placówki jest szersza niż transport 
zbiorowy, toteż poza zgromadzonymi wagonami i wystawą omawiającą historię krakowskiej 
komunikacji miejskiej prezentowane są m.in. dzieje polskiej motoryzacji czy krakowskiego 
drukarstwa (Czachor, 2010).

Gdy weźmie się pod uwagę stacjonowanie większości zabytkowych tramwajów w Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, nie dziwi, że Krakowska Linia Muzealna zaczyna bieg właśnie w tym 
miejscu. W praktyce w okresie letnim (od czerwca do września) uruchamiane są dwie linie, obie 
oznaczone jednak jako 0 (zero). Jedna prowadzi przez Kazimierz, pod Wawelem, przecina Trakt 
Królewski i prowadzi do pętli Cichy Kącik (powrót po północnej stronie rynku przez Stary 
Kleparz). Druga wiedzie zaś przez Nową Hutę do pętli Kopiec Wandy. Z jednej strony z okien 
tramwaju można więc zobaczyć najstarsze zabytki miasta, z drugiej – część powstałą w czasach 
komunistycznych. Odpowiednio do charakteru trasy dobierany jest tabor. Na linii pojawiają 
się przedwojenne wagony: SN-1, skład SN-2 + PN-2 i Linke-Hofmann Standard, jak również 
powojenne: Konstal N i 102Na oraz pochodzący z Norymbergi wóz T4. Istnieje także możliwość 
wynajęcia zabytkowych tramwajów u miejskiego przewoźnika. Warto zwrócić uwagę na znaczne 
różnicowanie cen za godzinę jazdy między wagonami najstarszymi a względnie młodymi (MPK 
Kraków, 2017a). Wydaje się to zabiegiem wskazanym, mającym na celu ograniczenie eksploatacji 
najcenniejszych wozów o konstrukcji w dużym stopniu drewnianej. We Wrocławiu także sto-
sowane jest pewne różnicowanie cen, ale w mniejszym stopniu zależy ono od wieku pojazdów, 
a bardziej od ich wielkości (TMW, 2017).

Warszawa
Historia komunikacji tramwajowej w Warszawie zaczęła się w 1866 roku wraz z otwarciem 
przez Główne Towarzystwo Dróg Żelaznych Rosyjskich sześciokilometrowej linii tramwajów 
konnych. Stanowiła połączenie dworców kolejowych położonych na przeciwnych brzegach 
Wisły i była odpowiedzią na restrykcje nałożone przez władze zaborcze, zakazujące wznoszenia 
mostu kolejowego przez rzekę. Z tego powodu poza przewozem pasażerów duże znaczenie miał 
transport towarów. W latach 70. XIX wieku własną sieć postanowił stworzyć magistrat, czego 
efektem było wybudowanie w 1881 roku przez tzw. Towarzystwo Belgijskie (Société Générale 
de Tramways Varsoviensis) drugiej linii, przeznaczonej już typowo do przewozu osób. Później 
spółka ta rozwijała swoją sieć, m.in. przejmując w 1882 roku tramwaj kolejowy, który stracił 
znaczenie po wybudowaniu kolei obwodowej. W 1899 roku cała sieć została wykupiona przez 
miasto, po czym przystąpiono do jej elektryfikacji, co zrealizowała do 1908 roku firma Siemens 
& Halske (Wikipedia, 2017c). Po I wojnie światowej powołano spółkę Tramwaje Miejskie m.st. 
Warszawy, w latach 1941–1944 zastąpioną przez Städtische Verkehrsbetribe Warschau. Pierwsza 
linia tramwajowa po II wojnie światowej ruszyła 20 czerwca 1945 roku (ZTM Warszawa, 2017).



Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce

217regionalne problemy rozwoju turystyki

W przeciwieństwie do historycznych autobusów, które są własnością stowarzyszenia Klub 
Miłośników Komunikacji Miejskiej, wszystkie zabytkowe tramwaje w Warszawie należą do spół-
ki Tramwaje Warszawskie (KMKM, 2017). Najstarszy z nich to tzw. wagon typu A, pamiętający 
otwarcie zelektryfikowanej sieci tramwajowej. Jest to jeden ze 180 wozów dostarczonych przez 
konsorcjum firm: MAN, Falkenried, Siemens oraz Van der Zyper & Charlier. Poza podwoziem 
ma w całości drewnianą konstrukcję. Ostatni zachowany egzemplarz został odbudowany w 1958 
roku, przywrócenie mu wyglądu z 1908 roku nastąpiło w 2000 roku. Wagon typu C został 
wyprodukowany w 1925 roku na polskich podzespołach przez stołeczne Towarzystwo Akcyjne 
Lilpop, Rau i Lowenstein. Dwa tramwaje typu K reprezentują z kolei serię z 1940 roku, która 
w założeniu była przeznaczona także dla Warszawy. Wszystkie pojazdy zostały jednak zrabo-
wane przez Niemców i eksploatowane w Berlinie, do Warszawy trafiły zaś dopiero po II wojnie 
światowej. Wtedy w stolicy pojawiły się sprowadzone z Wrocławia tramwaje Linke-Hofmann 
Standard. Ich obecny reprezentant trafił nad Wisłę jednak dopiero w 1996 roku w związku 
z planami utworzenia zabytkowej kolekcji przez Tramwaje Warszawskie. Poza tym w mieście 
zachowały się historyczne wagony powojenne z zakładów Konstal Chorzów typu N, 102Na 
i 13N. Ten ostatni typ eksploatowano wyłącznie w Warszawie, a był produkowany w latach 
1959–1969 na podstawie skopiowanych zagranicznych konstrukcji. Tabor zabytkowy kursuje 
na sezonowej linii turystycznej T (okrężna jednokierunkowa trasa) oraz na liniach specjalnych 
uruchamianych z okazji np. Dnia Dziecka czy mikołajek. Poza tym istnieje możliwość jego 
wynajęcia na komercyjne przejazdy.

Łódź
W związku z bardzo intensywną rozbudową miasta już w połowie lat 80. XIX wieku w Łodzi 
rozważano uruchomienie tramwajów konnych, ale ostatecznie odstąpiono od tego pomysłu, by 
nie pogarszać i tak nie najlepszego stanu sanitarnego miasta (niezbędna byłaby bowiem budowa 
stajni dla koni w centrum). W efekcie po Łodzi tramwaje konne nigdy nie kursowały – od 
początku wprowadzono trakcję elektryczną. Pierwszą linię uruchomiono w 1898 roku. Łódź 
była więc prekursorem w skali całego zaboru rosyjskiego, wyprzedzając Warszawę o dziesięć 
lat. W związku z dużą popularnością nowego środka transportu bardzo szybko pojawiły się 
plany, by tramwaj połączył Łódź także z sąsiednimi miejscowościami. Na początku 1901 roku 
otwarto linie do Pabianic i Zgierza, w 1910 roku – do Aleksandrowa, w kolejnych latach m.in. do 
Rudy Pabianickiej, Konstantynowa, Ozorkowa i Lutomierska. Część z tych linii zlikwidowano 
w czwartej ćwierci XX wieku (Wikipedia, 2017a). Trzeba podkreślić, że w Łodzi eksploatuje się 
tramwaje wąskotorowe (rozstaw toru 1000 mm).

W Łodzi zachowały się cztery wagony przedwojenne, z których szczególnie cenny jest tram-
waj Herbrand GE-58, reprezentujący początki komunikacji tramwajowej w mieście. Pochodzi 
z 1910 roku i jest nieco zmienioną wersją pojazdów, które wyjechały na tory w 1898 roku. 
Drugim najstarszym tramwajem jest wagon Sanok z 1928 roku, przy czym – w przeciwieństwie 
do pozostałych – nie należy do MPK Łódź, ale do osoby prywatnej, która dostała zezwolenie 
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na poruszanie się po torowiskach. Ponadto zachowały się dwa inne tramwaje z dwudziestolecia 
międzywojennego (Lilpop II z 1929 r. i Lilpop III z 1939 r.) oraz powojenny skład Konstal 5N 
+ 5ND. Wagony będące własnością MPK Łódź stacjonują na terenie zabytkowej zajezdni na 
Brusie, gdzie planowane jest uruchomienie muzeum (obiekt jak dotąd udostępniany jest kilka 
razy w roku). Obecnie Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Łódź mieści się w innym budynku 
i eksponuje tylko drobne przedmioty i dokumenty (Muzeum MPK Łódź, 2017). Od czerwca do 
września skład wagonów Konstal kursuje w niedziele malowniczą linią do Lutomierska (całą 
trasę pokonuje w ponad 80 minut).

Gdańsk
Początki komunikacji tramwajowej w Gdańsku przypadają na 1873 rok. Uruchomiono wtedy 
pierwszą linię tramwaju konnego. Nieco ponad dwadzieścia lat później podjęto decyzję o elek-
tryfikacji sieci. W latach 1894–1896 spółka AEG z Berlina wykupiła firmę Danziger Strassen 
Eisenbahn (Gdańska Kolej Uliczna), przebudowała tory, dokonała montażu sieci trakcyjnej 
i budowy elektrowni, zakupiła nowy tabor. W 1896 roku AEG przekazała tramwaje pod ad-
ministrację spółce Allgemeine Lokal- und Strassenbahngesellschaft w Gdańsku, ale prawie 
równolegle – w 1899 roku – w Nowym Porcie powstała firma Danziger Elektrische Strassenbahn 
(Gdańskie Tramwaje Elektryczne). W 1903 roku oba podmioty utworzyły spółkę akcyjną 
Danziger Elektrische Strassenbahn AG (Bartnik, Czapnik, 2013). Po 1945 roku nazwy i status 
prawny przewoźnika kilkukrotnie ulegały zmianie, by w 2017 roku przybrać nazwę Gdańskie 
Autobusy i Tramwaje (GAiT, 2017a).

W 1927 roku Danziger Waggon Fabrik (Gdańska Fabryka Wagonów, późniejsza Stocznia 
Północna) wyprodukowała wagony określane jako typ Bergmann, które służyły do początku lat 70.  
Jeden z wozów, wycofany z eksploatacji w 1973 roku, został odrestaurowany i jest obecnie naj-
starszym tramwajem silnikowym w Gdańsku. Znacznie starszy jest jednak tramwaj konny z 1873 
roku, drugi pod względem wieku tego typu pojazd w Europie. W 2016 roku na tory powrócił tzw. 
tramwaj Ring, właściwie wagon serii Tw269 wyprodukowany w 1930 roku także w Gdańskiej 
Fabryce Wagonów. Powstało zaledwie sześć sztuk z tej serii. Były eksploatowane do końca lat 50.,  
a następnie zostały przebudowane na wagony gospodarcze. Dwa pojazdy trafiły w 1984 roku 
do Krakowa, gdzie miały być eksponowane w mającym tam powstać muzeum komunikacji. 
Ostatecznie jeden z nich w 2016 roku powrócił do Gdańska po przeprowadzonej restauracji 
(drugi pozostał w Krakowie). Na zabytkową flotę tramwajową miasta składają się jeszcze trzy 
wagony powojenne z zakładów Konstal: N z 1952 roku, 102Na z 1970 roku (właściwie jest to 
wagon wrocławski, sprowadzony do Gdańska w 2009 r.) oraz 105N z 1977 roku (GAiT, 2017b). 
Wszystkie wymienione pojazdy można wynająć, a w wakacyjne soboty i niedziele kursują na 
dwóch liniach łączących centrum miasta z Latarnią Morską w Nowym Porcie.
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inne miasta z zabytkowymi tramwajami
W innych miastach w Polsce zabytkowe tramwaje są mniej liczne, słabiej rozwinięta jest także 
związana z nimi oferta turystyczna. W Bydgoszczy co prawda istnieje sześć wagonów określa-
nych jako historyczne (przy czym aż dwa z końca XIX w.), ale tylko cztery są sprawne. Latem 
funkcjonuje linia turystyczna, istnieje też możliwość komercyjnych wynajmów. Na Górnym 
Śląsku, w spółce Tramwaje Śląskie SA, zachowano trzy wagony typu Konstal N z początku 
lat 50., z których dwa kursują na regularnej linii nr 38 (najkrótszej w Polsce), jeden w 2001 
roku odrestaurowano razem z wagonem doczepnym typu 4ND1. Skład tych dwóch wozów 
jest oferowany na przejazdy okolicznościowe i turystyczne. Ponadto trwają (lub są planowane) 
prace remontowe przy kolejnych wagonach Konstal – 4N, 102N i 102Na. Zachowano także jeden 
wagon gospodarczy – lorę wieżową na zabytkowym przedwojennym podwoziu i przywrócono 
do pierwotnego wyglądu tramwaj Konstal 105N (Tramwaje Śląskie, 2017). Skład wąskotorowych 
wagonów (silnikowy Konstal 5N i doczepny 5ND) jest użytkowany w Elblągu, normalnotorowe 
tramwaje Konstal N lub 4N1 można spotkać także w Gorzowie Wielkopolskim i Częstochowie, 
przy czym w tym ostatnim mieście zachowano i odremontowano staraniem miłośników komu-
nikacji także nieco nowszy tramwaj 102Na.

Podsumowanie
Polskie miasta dysponują bardzo różnym potencjałem pod względem historycznych wagonów 
tramwajowych (tab. 1). Z jednej strony Wrocław ma bardzo dużą liczbę wagonów, ale tylko 
nieliczne są sprawne i mogą być wykorzystywane w turystyce, z drugiej strony w Krakowie 
zachowało się mniej pojazdów, ale większość jest sprawna, a przebieg ich restauracji można 
uznać za wzorcowy. W większości miast istnieje obecnie po kilkanaście wozów historycznych. 
Wśród nich przeważają pojazdy powojenne pochodzące z chorzowskich zakładów Konstal, który 
był centralnym producentem tramwajów w Polsce w czasach komunistycznych. Niejednokrotnie 
zachowano po kilka egzemplarzy tego samego typu. Cenniejsze są jednak wagony przedwojenne, 
a zwłaszcza te pochodzące z XIX lub przełomu XIX i XX wieku. Te najstarsze przetrwały 
w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy. Wszystkie 
stanowią łącznie niezwykle cenne kolekcje obrazujące przemiany funkcjonowania transportu 
miejskiego, zwłaszcza jeśli są przechowywane i eksponowane szerszej publiczności w jednym 
miejscu, jak ma to miejsce obecnie, niestety, tylko w Krakowie i Szczecinie (tab. 2). Oferta 
turystyczna związana z historycznymi wagonami – poza istnieniem wspomnianych wyżej ekspo-
zycji – jest w polskich miastach dysponujących sieciami tramwajowymi podobna (tab. 2). Składa 
się na nią możliwość wynajęcia pojazdów oraz linie turystyczne, różni się jednak zakresem. 
W niektórych miastach linie zabytkowe kursują z dość dużą częstotliwością we wszystkie 
letnie weekendy (np. Warszawa – częstotliwość co pół godziny, Wrocław – częstotliwość co 
1–2 godziny), w innych wykonywane są tylko pojedyncze kursy w niedziele. Widać wyraźną 
zależność między popularnością miasta a analizowaną ofertą. W Krakowie, Warszawie czy 
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Wrocławiu – miastach licznie odwiedzanych przez turystów – wykonuje się więcej kursów, 
często oferowanych z dodatkową usługą przewodnika, który opowiada o mijanych zabytkach. 
Natomiast w miejscach mniej popularnych turystycznie oferta skierowana jest raczej do miesz-
kańców i ma na celu zapewnienie im rozrywki oraz zapoznanie z lokalną historią.

Tabela 1. Potencjał polskich miast pod względem historycznych tramwajów (stan na połowę 2017 r.)

Miasto
Liczba wagonów historycznych

Najstarszy 
wagon

Inne najpopularniejsze  
lub charakterystyczne typyw ogólności dopuszczonych 

do ruchu
1 2 3 4 5

Wrocław

43
(liczba dotyczy 

tylko tramwajów 
formalnie 

zabytkowych)

6

wagon 
techniczny 
– wieżówka 

sieciowa 
z około 1892 r.

Nowa Berolina z 1901–1902 r., Maximum 
z 1901 r., Linke-Hofmann Standard  

z 1925–1929, Konstal N i 4N z lat 40–60.,  
Konstal 102N lub 102Na z przełomu  

lat 60. i 70. 

Poznań 18 13
wagon konny 

Herbrand 
z 1896 r.

Carl Weyer Typ W z 1905 r., Wismar S2D 
z 1930 r., Fuchs KSW z 1944 r., Konstal N 
i ND z lat 40–50., Konstal 102N i 102Na 

z przełomu lat 60. i 70. 

Szczecin 17 8

wagon 
silnikowy 

Nordwaggen 
Bremen  
z 1926 r.

Düwag GT6 z 1958 r., Düwag B4 z 1957 r., 
Konstal N i 4N z lat 40–60., Konstal 102Na 

z przełomu lat 60. i 70. 

Kraków 16 14
wagon 

doczepny PN-3 
z 1909 r.

SN-1 z 1912 r., SN-2 z 1938 r., Linke- 
-Hofmann Standard z 1925–1929 r., Konstal 
N i ND z lat 40–50., Konstal 102N, 102Na 
i 102NaD z przełomu lat 60. i 70., GT6, T4 

i B4 z lat 50. zakupione z Norymbergi

Warszawa 13 11
wagon 

silnikowy typu 
A z 1908 r.

Lilpop (typ C) z 1925 r., Linke-Hofmann 
Standard z 1929 r., typ K z 1940 r., Konstal N  

z lat 40–50., Konstal 102Na z przełomu  
lat 60. i 70., Konstal 13N z lat 1959–1969

Konurbacja 
górnośląska 10 5

wagon 
techniczny – 
lora sieciowa 

sprzed II wojny 
światowej

Konstal N i 4ND1 z początku lat 50.,  
Konstal 102N i 102Na z przełomu lat 60. 

i 70. 

Łódź 6 6

wagon 
silnikowy 

Herbrand GE-
58 z 1910 r.

Lilpop II z 1929 r., Lilpop III z 1939 r., 
Konstal 5N i 5ND z początku lat 60.,  

wagon towarowy z około 1950 r.  
(wózek z około 1900 r.)

Gdańsk 6 6 wagon konny 
z 1873 r.

Bergmann z 1927 r., Tw269 z 1930 r., 
Konstal N z 1952 r., Konstal 102Na z 1970 r.

Bydgoszcz 6 4

wagon 
silnikowy 

Herbrand VNB-
125 z 1896 r.

Herbrand GE-68 z 1898 r., Lilpop III  
z 1939 r., Konstal 5N i 5ND z 1960 r., 

Konstal 803N z 1974 r.

Częstochowa 3 2

wagon 
doczepny 

Konstal 4ND1 
z 1955 r.

Konstal 4N1 z 1958 r., Konstal 102Na  
z 1971 r.
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1 2 3 4 5

Elbląg 2 1

wagon 
silnikowy 

Konstal 5N 
z 1957 r.

Konstal 5ND z 1957 r.

Gorzów 
Wielkopolski 1 1

wagon 
silnikowy 

Konstal N z lat 
50–60. 

–

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Wykorzystanie zabytkowych tramwajów w ofercie turystycznej polskich miast w 2017 roku

Miasto Muzeum komunikacji 
miejskiej

Możliwość wynajęcia 
zabytkowego tramwaju

Regularna linia turystyczna 
obsługiwana zabytkowymi 
tramwajami

Wrocław w planach tak (całorocznie) tak (sezonowa)

Poznań tak (bez tramwajów, 
w planach z tramwajami) tak (całorocznie) tak (sezonowa)

Szczecin tak tak (całorocznie) tak (sezonowa)
Kraków tak tak (sezonowo) tak (sezonowa)
Warszawa nie tak (sezonowo) tak (sezonowa)
Konurbacja 
górnośląska nie tak (całorocznie) nie

Łódź tak (bez tramwajów, 
w planach z tramwajami) tak (całorocznie) tak (sezonowa)

Gdańsk nie tak (całorocznie) tak (sezonowa)
Bydgoszcz nie tak (całorocznie) tak (sezonowa)
Częstochowa nie tak (całorocznie) tak (sezonowa)
Elbląg nie tak (całorocznie) tak (sezonowa)
Gorzów 
Wielkopolski nie tak (całorocznie) nie

Źródło: opracowanie własne.

Każde znaczące miasto europejskie o funkcjach turystycznych ma specjalne linie o charak-
terze turystycznym, udostępniające ich najważniejsze atrakcje krajoznawcze. Pod warunkiem 
istnienia odpowiedniego potencjału do ich obsługi mogą zostać przeznaczone właśnie tram-
waje historyczne. Działania takie nie tylko zapewniają dodatkowy, niestandardowy środek 
komunikacji, lecz także ogólnie podnoszą atrakcyjność turystyczną miasta poprzez obecność 
w jego krajobrazie wiekowych pojazdów. Ma to znaczenie również dla mieszkańców danego 
ośrodka, którzy poza przejażdżką linią mają okazję przypadkowego, często przywodzącego na 
myśl wspomnienia z dzieciństwa, spotkania wyremontowanego starego tramwaju. Zabytkowe 
pojazdy stają się dodatkowym walorem krajobrazu kulturowego miasta. Turyści powinni mieć 
możliwość, po pierwsze, pokonania całej trasy linii, co pozwoli im w szybki i wygodny sposób 
zapoznać się z większością najważniejszych zabytków miasta; po drugie, wysiadania i wsiada-
nia na przystankach zlokalizowanych w pobliżu zabytków celem ich bardziej szczegółowego 
zwiedzenia.
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Oferta realizująca drugie założenie, z pewną liczbą przystanków pośrednich, określana 
jest jako hop-on hop-off (wsiadanie i wysiadanie). Jest często i z powodzeniem stosowana na 
liniach turystycznych w wielu miastach zachodnich, a ostatnio coraz częściej również w Polsce  
(np. Kraków, Warszawa, Poznań – choć nie zawsze stosowana jest wspomniana nazwa).

Trzeba jednak podkreślić, że w ramach regularnych przejazdów turystycznych powinny być 
wykorzystywane głównie tramwaje powojenne, ze względu na ich stalową konstrukcję, pew-
niejsze prowadzenie, łatwiejsze i mniej kosztowne naprawy. Ewentualnie można dopuścić eks-
ploatację w tym celu wybranych wozów przedwojennych, ale będących reprezentantami typów 
liczniej zachowanych, np. we Wrocławiu wagony Linke-Hofmann Standard, których przetrwało 
kilka. Nie powinny natomiast kursować podczas regularnych wynajmów tramwaje najstarsze, 
o konstrukcji drewnianej – ze względu na ich unikatowość oraz brak systemów zabezpieczają-
cych i zagrożenie, jakie mogą powodować we współczesnym ruchu miejskim. Taka praktyka jest 
typowa dla kolekcji niemieckich, w których przypadku najcenniejsze wagony uruchamiane są 
kilka razy w roku, uczestnicząc w paradach zabytkowych pojazdów w związku z ważniejszymi 
rocznicami (np. uruchomienia komunikacji tramwajowej).

Historyczne tramwaje pojawiają się także w przestrzeni kilku polskich miast jako obiekty 
statyczne, najczęściej adaptowane na lokale gastronomiczne (w Poznaniu taki wagon stoi tuż 
przy Starym Browarze, w Krakowie – przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, 
w Tarnowie – w zachodniej części starówki, przy czym w tym przypadku pojazd jest stylizowaną 
repliką) lub punkty informacji turystycznej (Słupsk, Jelenia Góra). W przypadku trzech ostatnich 
z wyżej wymienionych miast tramwaje umieszczone w przestrzeni historycznych dzielnic są 
świadectwem istniejącej tam kiedyś komunikacji tramwajowej.
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polish cities’ potential in terms of historic tramcars  
and their usage in tourism

keywords historic tramcars, tourist tram lines, heritage protection, Poland

abstract Technical heritage in recent years is becoming more and more popular and more often is a sub-
ject of tourist interest. The article focuses on historic tramcars, with survived in great numbers 
in some of Polish cities and are a record of changes in the organisation of public transport. 
Moreover, they compose a significant potential for tourism development. In the paper there 
were analysed – for certain Polish cities – number and age of historic tramcars (including also 
their technical state) as well as ways of exposing them and their exploitation – presence of 
public transport museums, operating of tourist lines and possibility of renting those vehicles.  
It occurred that not always a big potential corresponds with a developed offer. Although hav-
ing numerous and valuable coaches, in Wrocław there is no museum and only few tramcars are 
operating. On the other hand in Cracow and Warsaw from among ten to twenty coaches almost 
all are operational, the offer of tourist lines is attractive, moreover – in the first city there is 
a modern museum connected with public transport.

jel codes L83, N 73, N74, Z32, Z39
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słowa kluczowe atrakcje turystyczne, dziedzictwo przemysłowe, ziemia wałbrzyska

streszczenie Celem rozważań jest ocena atrakcji turystycznych dziedzictwa przemysłowego i my-
śli technicznej usytuowanych na ziemi wałbrzyskiej. Metodami zastosowanymi do 
osiągnięcia powyższego celu były analiza literatury przedmiotu, obserwacja oraz 
waloryzacja wielokryterialna. Na obszarze badań zlokalizowane są obiekty poprze-
mysłowe cenne pod względem architektonicznym, które pozwalają na bezpośrednie 
obcowanie z historią myśli technicznej z zakresu górnictwa i produkcji porcelany. 
Adaptacja nieczynnych obiektów to przykład działania pozwalającego ocalić od za-
pomnienia dziedzictwo przemysłowe rejonu, którego rozwój społeczno-ekonomiczny  
był przez stulecia ściśle z nim związany. Jednak niedocenionymi zabytkami techniki 
pozostają tunele kolejowe pod Małym Wołowcem.

Wprowadzenie 
Obiekty poprzemysłowe oraz myśli technicznej są nierozerwalnie związane z historią ludzkości. 
Za dziedzictwo przemysłowe uznaje się m.in. zakłady produkcyjne o wartościach historycznych, 
architektonicznych, urbanistycznych, społecznych, urządzenia, maszyny i narzędzia wykorzy-
stywane w procesie technologicznym oraz ukształtowane w związku z przemysłem zwyczaje 
i wydarzenia (Burzyński, Staszewska-Ludwiczak, Pasko, 2009, s. 19–20).

 Potencjał turystyczny obiektów poprzemysłowych został dostrzeżony w Europie w latach 
60. i 70. XX wieku wraz z kolejnymi wpisami najważniejszych obiektów postindustrialnych na 
Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Do najczęściej adopto-
wanych na cele turystyczne obiektów należą przede wszystkim nieczynne kopalnie, huty, fabryki 
samochodów, browary, budowle i urządzenia portowe, wodne kanały komunikacyjne wraz 
z infrastrukturą techniczną (Mikos von Rohrscheidt, 2008, s. 123). Do zachodnioeuropejskich 
pionierów w zachowaniu zabytków przemysłowych i techniki należą m.in. Wielka Brytania 
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(np. krajobraz górniczy Kornwalii i zachodniego Devonu), Belgia (np. stanowiska górnicze 
w Walonii) oraz Niemcy (np. kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverein w Essen) 
(Jędrysiak, 2011, s. 24–27).

Według Polskiej Organizacji Turystycznej na terenie Polski zarejestrowanych jest około 16 tys.  
dóbr spuścizny przemysłowej. Do najczęściej wymienianych obiektów poindustrialnych przy-
stosowanych na potrzeby turystyki, a zarazem wpisanych na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO należą Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni oraz kopalnia rud ołowiu, 
srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach 
(Lamparska, 2017, s. 67–69).

Jako zakres badań przestrzennych w niniejszym artykule ustalono ziemię wałbrzyską. Celem 
rozważań jest ocena atrakcji turystycznych turystyki poprzemysłowej na ziemi wałbrzyskiej. 
Metodami zastosowanymi do osiągnięcia powyższego celu były analiza literatury przedmiotu, 
obserwacja oraz waloryzacja wielokryterialna. 

istota atrakcji turystycznych
Magnesem przyciągającym turystów do danego miejsca są atrakcje turystyczne. Termin „atrak-
cje turystyczne” został wprowadzony do piśmiennictwa przez Erika Cohena w 1972 roku. Jedną 
z definicji atrakcji turystycznych sformułował McCannell (Kruczek, 2011, s. 9–10), przyjmując, 
że jest to empiryczna relacja zachodząca pomiędzy turystą, widokiem a oznacznikiem, czyli 
informacją o widoku, np. w formie przewodnika. Szerszą definicję atrakcji turystycznych 
opracował Kruczek (2011, s. 18), określając je jako „walory miejsca i wydarzenia, obiekty i au-
tentyczne wytwory kultury wyższej oznaczone jako szczególne, mające zdolność przyciągania 
turystów i decydujące o tym, że wybierają oni dany obszar, a nie inny”. Definicja ta obejmuje 
zatem atrakcje jako obiekty wartościowe, unikatowe, mogące wyróżnić dany rejon. Wynika 
z tego, że atrakcje turystyczne są kreowane na bazie dziedzictwa kulturowego, w tym spuścizny 
przemysłowej i myśli technicznej. 

Turystyka przemysłowa (industrialna), z punktu widzenia Szczepanowskiego (2015, s. 20), 
to podróże turystyczne ukierunkowane na zwiedzanie historycznych obiektów związanych 
z wydobyciem surowców, produkcją masową, a także krajobrazów przemysłowych. Natomiast 
Derek (2010, s. 33) prócz podróżowania do obszarów, na których w przeszłości rozwijał się 
przemysł, wymienia także zwiedzanie obiektów i urządzeń związanych z rozwojem techniki 
i przemysłu, muzeów stanowiących dziedzictwo przemysłowe danego rejonu oraz aktualnie 
działających przedsiębiorstw.

Turystyka przemysłowa jest zatem formą turystyki kulturowej, można ją zdefiniować jako 
zainteresowanie turystów dziedzictwem kulturowym, którego częścią jest dziedzictwo prze-
mysłowe (Kowalczyk, 2008, s. 14). Mikos von Rohrscheidt przedstawił natomiast całościową 
definicję turystyki kulturowej jako integralną część turystyki jako powszechnego zjawiska 
i zarazem jako działu gospodarki: 
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Nazwą turystyki kulturowej możemy określić wszystkie grupowe i indywidualne wyprawy 
o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wyda-
rzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy 
o organizowanym przez człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą częścią programu 
podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o podjęciu lub 
wzięciu w niej udziału (2008, s. 18).

Metody badania atrakcji turystycznych można podzielić na (Nowacki, 2007, s. 61–63):
 – badania prowadzone przez geografów: wartościowanie atrakcji turystycznych poprzez 

tworzenie rankingów, prowadzenie analiz rozmieszczenia;
 – badania marketingowe: rozpoznanie rynku atrakcji turystycznych;
 – badania behawioralne zwiedzających atrakcje turystyczne: odbiór atrakcji, analiza wrażeń 

związanych z odwiedzaniem atrakcji.
Metody tworzenia list atrakcji czy rankingów są opracowywane na podstawie prioryte-

tów, sporządzonych, m.in. przez Garroda i Fyalla. Obiekty krajoznawcze były przedmiotem 
waloryzacji Instytutu Turystyki, w którym opracowano katalog cech atrakcyjności walorów 
krajoznawczych (Kruczek, 2011, s. 119–130).

W praktyce studiów regionalnych wykorzystywane są systemowe metody oceny atrakcji 
turystycznych, do których można zaliczyć m.in. (Kruczek, 2011, s. 130) trzyetapową metodę 
Piperoglou łączącą klasyfikację ideograficzną, badania preferencji zwiedzających oraz ocenę do-
stępności atrakcji czy ocenę atrakcji w skali regionu zaproponowaną przez Ferrario, obejmującą 
podejście typologiczne, analizę treści opisów atrakcji w przewodnikach, przydzielanie wartości 
na podstawie opinii niezależnych ekspertów oraz analizę skupień atrakcji i system wag.

Ze względu na złożony charakter atrakcji turystycznych konieczne jest stosowanie zarówno 
metod z zakresu nauk ekonomicznych, jak i społecznych oraz przestrzennych. 

charakterystyka ziemi wałbrzyskiej jako obszaru badań
Ziemia wałbrzyska położona jest na terenie Sudetów Środkowych, w obrębie Pogórza 
Wałbrzyskiego oraz Gór Wałbrzyskich i Sowich. Składa się z Wałbrzycha, będącego miastem 
rozrządowym ruchu turystycznego, największym miastem leżącym w Sudetach, a zarazem 
największym polskim miastem położonym w górach, oraz przylegających do niego gmin: 
Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, 
Szczawno-Zdrój oraz Walim. 

Zarówno sam Wałbrzych, jak i okalające go miejscowości intensywnie rozwinęły się w XIX 
i XX wieku jako część Sudeckiego Okręgu Przemysłowego. Dzięki bogatej bazie surowcowej 
rozwinął się przemysł górnictwa węgla kamiennego (Wałbrzych, Boguszów Gorce), porcelany 
stołowej (Wałbrzych) oraz włókienniczy (Głuszyca, Walim). W latach 90. XX wieku na skutek 
transformacji gospodarczej nastąpiła restrukturyzacja przemysłu (Potocki, Szczęśniak, 2009). 
Wałbrzyskie kopalnie były zakładami o niskiej rentowności, w których stosowano przestarzałe 
technologie. W okresie gospodarki planowanej ich działalność była często dofinansowywana 
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z budżetu państwa. Zaprzestanie wypłacania dotacji przyczyniło się do podjęcia decyzji o za-
mknięciu kopalń. Stopniową likwidację rozpoczęto 1 stycznia 1991 roku. Ostatecznie w 1998 roku  
zamknięto ostatni obiekt górniczy. Wskutek restrukturyzacji przemysłu upadły także inne za-
kłady, m.in. dwie spośród trzech wałbrzyskich koksowni, Fabryka Porcelany „Książ”, Zakłady 
Przemysłu Lniarskiego „Walim”, Kopalnia Barytu „Boguszów” (Wójcik, 2011, s. 97–100). Tym 
samym gminy zostały zmuszone do poszukiwania nowych dziedzin gospodarki, a ze względu na 
mnogość walorów kulturowych oraz zasobność środowiska naturalnego część z nich postawiła 
na rozwój turystyki w powiązaniu z innymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego.

Diagnoza atrakcji turystycznych ziemi wałbrzyskiej 
Na podstawie piśmiennictwa oraz przeprowadzonych we wrześniu 2017 roku badań terenowych 
autorka dokonała diagnozy obiektów dziedzictwa przemysłowego uznanych za atrakcje tury-
styczne ziemi wałbrzyskiej. Z punktu widzenia definicji atrakcji turystycznych do diagnozy wy-
brała następujące obiekty poprzemysłowe: Park Wielkokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” w Boguszowie-Gorcach, kopalnię „Silberloch” 
w Walimiu oraz Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.

Na podstawie literatury przedmiotu atrakcje turystyczne dziedzictwa przemysłowego ziemi 
wałbrzyskiej zostały ocenione pod kątem usytuowania obiektu przy głównych węzłach komu-
nikacyjnych, wyrazistości cech stylowych, interesujących podań historycznych towarzyszących 
obiektowi, potencjału edukacyjnego, wartości dla lokalnej gospodarki, możliwości rozwoju 
usług dodatkowych oraz zagrożenia ze strony środowiska przyrodniczego (Kruczek, 2011,  
s. 129–130; Nowacki, 2007, s. 61–63). W wyniku obserwacji elementy te zostały poddane ocenie 
w czterostopniowej skali od 0 do 3: 
0 – nie dotyczy, 
* – dotyczy w niewielkim zakresie, 
** – dotyczy w średnim zakresie, 
*** – całkowicie dotyczy. 

Na podstawie tabeli 1 można stwierdzić, że najwyżej oceniony został Park Wielokulturowy 
Stara Kopalnia. W 1993 roku zespół ekspertów zdecydował, że w celu ochrony i udokumentowa-
nia znaczącej roli cywilizacyjnej przemysłu górniczego zostanie stworzone Muzeum Przemysłu 
i Techniki stanowiące oddział Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Muzeum zostało utworzone 
w centrum miasta, na terenie dawnej kopalni „Julia” (Lorenc, Wajsen, 2009, s. 87–92). W 2009 
roku powołano w tym miejscu instytucję kultury – Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, na-
tomiast w 2010 roku zakończono adaptację jedenastu obiektów wielkopowierzchniowych do 
pełnienia nowych funkcji, w tym udostępniono podziemną trasę turystyczną, warsztaty mecha-
niczne, maszynownię szybów „Julia” oraz „Sobótka”. Istotnym atutem zwiedzania jest zacho-
wanie oryginalnej atmosfery pomieszczeń, czyli ich nieprzekształcenie w stopniu większym niż 
to niezbędne dla udostępnienia turystom, oraz oprowadzanie przez emerytowanych górników. 
W Starej Kopalni prezentowane są urządzenia górnicze, m.in. przetwornice prądu, frezarki, 
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tokarki, dostępne dla turystów na wyciągnięcie ręki. Zdaniem Mikosa von Rohrscheidt (2010, 
s. 147), zwiedzający obiekty poprzemysłowe nastawieni są na wysoki stopień multimedialności 
oraz interaktywności, co pozwala im na bliższe i jednocześnie osobiste obcowanie z kulturą 
i tradycją. Zatem niemałą atrakcję stanowią ekrany i plansze multimedialne prezentujące, w jaki 
sposób funkcjonują poszczególne urządzenia, a także pozwalające najmłodszym turystom spró-
bować własnych sił w różnego rodzaju quizach związanych z górnictwem. Ponadto obiekt ten 
pełni inne funkcje kulturalne. Mieści się w nim Galeria Sztuki i sale konferencyjne. Prócz tego 
obiekt ma pokoje noclegowe w budynku sztygarówki. 

Tabela 1. Ocena atrakcji turystycznych dziedzictwa przemysłowego ziemi wałbrzyskiej
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1 Usytuowanie przy głównych węzłach komunikacyjnych *** *** ** **
2 Wyrazistość cech stylowych, nowatorstwo rozwiązań technicznych ** * *** **
3 Interesujące podania historyczne towarzyszące obiektowi ** * ** *
4 Potencjał edukacyjny *** * *** ***
5 Wartość dla lokalnej gospodarki *** ** * *
6 Możliwość rozwoju usług dodatkowych *** ** *
7 Zagrożenie ze strony środowiska przyrodniczego * * *** 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

Wśród dóbr kultury wysoko ocenione zostało Muzeum Porcelany usytuowane w pobliżu 
wałbrzyskiego rynku. Początki produkcji porcelany na ziemi wałbrzyskiej datuje się na 1829 rok. 
W Wałbrzychu siedziby miały trzy manufaktury porcelany stołowej: „Krzysztof”, „Wałbrzych” 
oraz „Książ”. Do dziś przetrwała fabryka Porcelana Krzysztof Sp. z o.o. Muzeum zostało 
założone w 1908 roku przez Towarzystwo Starożytności Ziemi Wałbrzyskiej. Dział Ceramiki 
Muzeum powstał natomiast w 1968 roku. Kolekcja licząca około 10,5 tys. eksponatów to przede 
wszystkim historyczna i współczesna porcelana użytkowa i dekoracyjna. Zbiór ceramiki ar-
tystycznej i unikatowej jest wyeksponowany jako depozyt w Centrum Ceramiki Unikatowej 
w Starej Kopalni (Lisowska, 2016, s. 12–16). Z punktu widzenia turystyki kulturowej dzieci 
szkolnych interesującą propozycję stanowią warsztaty ceramiczne, podczas których uczestnicy 
mogą zgłębić tajniki technologiczne ceramiki. Na stronie internetowej muzeum można wirtualne 
zwiedzić obiekt, jednak brakuje coraz powszechniej wdrażanych rozwiązań interaktywnych, 
które sprawiłyby, że prócz tradycyjnego oglądania eksponatów internauci mogliby zapoznać się 
z modelami 3D. 

Na wyróżnienie zasługuje kopalnia „Silberloch”. Historia górnictwa rud metali w Górach 
Sowich sięga początków XIV wieku. Wydobycie ustało z początkiem XIX wieku. „Silberloch” 
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– jedna z lepiej zachowanych kopalni rud srebra, miedzi i ołowiu – usytuowana jest w masywie 
Wielkiej Sowy. Sztolnia to świadectwo techniki górniczej, kultywuje się tu sposoby eksplo-
atacji złoża, przewietrzania, odwadniania oraz oświetlenia (Piątek, Piątek, 2000, s. 51–53). 
Siedemdziesięciometrowa sztolnia już w XIX wieku stanowiła perłę wśród atrakcji turystycznych 
Gór Sowich i została oznaczana na wielu mapach, jednak do 2004 roku oficjalnie pozostawała 
zamknięta dla ruchu turystycznego. Latem 2004 roku kopalnia została udostępniona turystom 
w ramach ekspozycji Sowiogórskiego Muzeum Techniki z siedzibą w Dzierżoniowie (Rzeczycki, 
2004, s. 236–237). Wykonano wtenczas metalową kratę wejściową, schody prowadzące z szosy do 
wlotu sztolni oraz drewnianą wiatę dla zwiedzających. Woda w wyrobiskach została zdrenowana 
tak, aby turyści mogli bez przeszkód poruszać się w korytarzu sztolni, lecz oba szyby pozostawio-
no zatopione ze względów technicznych, gdyż odwadnianie ich w sposób ciągły pociągnęłoby za 
sobą pokaźne koszty. Sztolnia nie została oświetlona elektrycznie, więc zwiedzający wchodzili 
do wnętrza zaopatrzeni w latarki. Turystyka przemysłowa wiąże się z niezwykłymi doznaniami, 
a przemieszczanie się pod ziemią wąskimi chodnikami i przy ograniczonej widoczności daje 
poczucie autentyczności. Niestety, jesienią 2005 roku gestor opuścił sztolnię. Kopalnia kruszcu 
w dalszym ciągu pozostaje niedostępna dla zorganizowanego ruchu turystycznego. 

W mieście Boguszów-Gorce ze środków Unii Europejskich zrewitalizowano teren byłej 
kopalni węgla kamiennego „Victoria” – wpisany do rejestru zabytków budynek nadszybia 
z wieżą szybu „Witold” oraz budynek maszyny wyciągowej. Obecnie w obiekcie mieści się filia 
biblioteki publicznej, Izba Pamięci Górnictwa i Kopalnictwa, jest wieża widokowa, sala konfe-
rencyjno-szkoleniowa, pełniąca również funkcję wystawienniczą i widowiskową, oraz budynek 
restauracyjny (Wójcik, 2011, s. 114). Słabą stroną obiektu jest niewystarczająca promocja szybu 
„Witold” zarówno w mediach regionalnych, jak i ogólnopolskich.

Należy pamiętać, że podziemne trasy turystycznej są zagrożone ze strony środowiska przy-
rodniczego przede wszystkim niestabilnością górotworu czy podwyższonym stężeniem radonu. 
To implikuje na gestorach obiektów stałą współpracę z Okręgowym Urzędem Górniczym, a także 
potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia osób w nich przebywających.

Niedocenionymi zabytkami techniki na ziemi wałbrzyskiej są tunele kolejowe pod Małym 
Wołowcem, między miejscowościami Wałbrzych a Jedlina-Zdrój, na trasie linii kolejowej nr 286 
z Wałbrzycha do Kłodzka. Są to dwa równoległe jednotorowe tunele wybudowane w ramach 
Śląskiej Kolei Górskiej. Pierwszy tunel o długości 1560 m wydrążono w latach 1876–1879, na-
tomiast drugi o rekordowej długości 1601 m wydrążono w okresie 1907–1912. Jest to najdłuższy 
tunel kolejowy w Polsce. Podczas II wojny światowej tunele wykorzystywano jako schron dla 
specjalnych pociągów. Tunel, który pierwszy został oddany do eksploatacji, pod koniec lat 90. 
został wyłączony z ruchu. Z punktu widzenia stopnia zachowania detalu architektonicznego 
tunele te są jednymi z lepiej zachowanych w Polsce (Preidl, 2005, s. 328). Niestety, pozostawione 
bez nadzoru technicznego z upływem czasu mogą ulec zniszczeniu.
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Podsumowanie
Dbanie o dziedzictwo przemysłowe obszaru poprzez adaptowanie terenów postindustrialnych 
do potrzeb turystyki jest uzasadnione z uwagi na tworzenie miejsc pracy w sektorze usług, tym 
bardziej że gospodarka turystyczna oceniana jest jako jeden z najbardziej przyszłościowych pod 
względem dynamiki rozwoju działów gospodarki narodowej.

Na ziemi wałbrzyskiej zlokalizowane są obiekty poprzemysłowe cenne pod względem 
architektonicznym oraz pozwalające na bezpośrednie obcowanie z historią myśli technicznej 
z zakresu górnictwa oraz produkcji porcelany. Wzorem Europy Zachodniej także tu dostrzeżono, 
że adaptacja nieczynnych obiektów poprzemysłowych to ważny krok w budowaniu tożsamości 
lokalnej i przykład działania pozwalającego ocalić od zapomnienia dziedzictwo przemysłowe 
rejonu, którego rozwój społeczno-ekonomiczny był przez stulecia ściśle z nim związany.
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streszczenie Wzajemne oddziaływanie na siebie gastronomii oraz turystyki, a także dynamiczny 
wzrost zainteresowania kulinariami przekłada się na wzrost znaczenia kuchni regional-
nej w rozwoju rynku turystycznego. Dania kuchni śląskiej, obok specyficznej gwary, 
tradycyjnych strojów oraz zwyczajów, stanowią jedną z charakterystycznych cech tego 
regionu. Za problem badawczy przyjęto więc rolę kuchni śląskiej w rozwoju regionu 
w aspekcie jego atrakcyjności turystycznej. Celem głównym było zbadanie, czy kuch-
nia regionalna zaspokaja potrzeby samych mieszkańców i tym samym może stanowić 
przyczynę odwiedzania województwa śląskiego przez turystów. Weryfikację założeń 
zrealizowano z wykorzystaniem badania ankietowego na obszarze Śląska. Kluczowym 
przedmiotem dokonanych badań empirycznych była ocena kuchni regionalnej w aspek-
cie jej dostępności w lokalach gastronomicznych, źródeł informacji o oferowanych da-
niach oraz postrzegania kuchni śląskiej. Zadaniem uzyskanych wyników było wskaza-
nie aktualnego kierunku planowania i wdrażania strategii promocyjnej Śląska. 

Wprowadzenie
Konsumpcja od zawsze stanowiła część praktyki kulturowej, dla której turystyka jest ważną 
determinantą rozwoju (Hjalager, Richards, 2002, s. 3–4). W typowych regionach turystycznych 
wydatki na jedzenie obejmują obecnie więcej niż 25% całkowitych wydatków poniesionych 
przez turystów (Ardabili, Rasouli, Daryani, Molaie, Sharegi, 2011, s. 827). Według danych 
Eurostat poza transportem (32%) i zakwaterowaniem (36%) największy udział w turystyce 
stanowią koszty pozostałe (40%), związane m.in. z zakupem posiłku (Eurostat, 2017). Z kolei 
wyniki badań „The Rise of Culinary Tourism” z 2015 roku pokazują, że jedzenie jest ważnym 
czynnikiem w podróży i odkrywaniu nowych miejsc (OCTA, 2015, s. 7).
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Śląsk jest największym skupiskiem zabytkowych obiektów przemysłowych w całej Polsce 
oraz przewodnim regionem ery industrialnej w Europie (Makała, 2013, s. 193). Znany z zabytków 
przemysłowych, architektury mieszkalnej, kultury i tradycji jego mieszkańców, słynie przede 
wszystkim z typowej dla siebie kuchni regionalnej. Połączenie wieloletniej i wielokulturowej 
tradycji, architektury oraz charakterystycznej kuchni stanowi spójną i kompleksową atrakcję 
turystyczną nie tylko dla rodzimych mieszkańców, lecz także dla zagranicznych gości. 

Postrzeganie turystyki kulinarnej w literaturze przedmiotu
Promocja turystyki kulinarnej to ważny obszar w usługach turystycznych, który dotyczy poszukiwa-
nia i przygotowywania potraw i napojów zarówno w domu, restauracji, jak i na ważnych wydarzeniach 
kulinarnych (Reza, 2015, s. 8). Hall i Mitchell definiują ją jako podstawowy czynnik motywujący do 
podróży, który wspiera jednocześnie producentów żywności, festiwale żywności, restauracje i inne 
lokale służące spożywaniu dań regionalnych (2001, s. 308).

Zgodnie z opinią Cohena i Avieli spożywanie regionalnych dań koreluje z przywiązaniem 
do regionu (2004, s. 759). Wzajemne oddziaływanie żywności i turystyki wpływa korzystnie na 
możliwości rozwoju regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost liczby lokali gastro-
nomicznych, wzrost liczby regionalnych produktów, a także tworzenie wzajemnych sieci powiązań 
między zainteresowanymi stronami (Hall, Sharples, Mitchell, Macionis, Cambourne, 2003, s. 26). 
Henderson (2009, s. 318) wyróżnia trzy rodzaje zależności między turystyką i gastronomią:

 – żywność jako produkt turystyczny, 
 – marketing żywności dla turystów,
 – turystyka żywnościowa jako instrument przeznaczenia i ogólnego rozwoju. 

Potrawy regionalne stanowią czynnik rozwoju turystyki, będąc jednocześnie rodzajem pro-
duktu turystycznego, który należy ująć w strategii promocyjnej regionu. Analizując zawartość 
tabeli 1, można zauważyć, że kuchnia śląska jako element turystyki kulinarnej wpisuje się w kil-
ka wymiarów produktu turystycznego, tj. wyżywienie, gastronomia, kontakty towarzyskie oraz 
emocje. Stanowi ona swoisty produkt turystyczny, który oddziałuje na inne produkty i atrakcje 
turystyczne na Śląsku.

Promowanie turystyki kulinarnej trafnie uzasadniają Hobsbawn i Ranger (1983, s. 21), 
którzy zwracają szczególną uwagę na dbałość o jakość produktów i dań, oraz Riley (2000,  
s. 187), który rolę jedzenia w społeczeństwie przyrównuje do tożsamości narodowej. Promowanie 
regionu w oparciu na lokalnej kuchni odbywa się w drodze prezentacji dań rozpoznawanych 
przez podróżujących, z wykorzystaniem promocji miejsc, w których możliwa jest degustacja tych 
potraw (Jiménez-Beltrán, López-Guzmán, Santa Cruz, 2016, s. 3). Jednocześnie promocję kuchni 
regionalnej należy wykorzystać jako sposób reprezentowania tradycji i tożsamości kulturowej 
regionu (Baruah, 2016, s. 202). 

Połączenie gastronomii z konkretnym krajem lub jego regionem stanowi potężne narzędzie 
marketingu turystycznego. Wiele krajów oraz regionów całego świata zdaje sobie z tego sprawę 
i wykorzystuje gastronomię jako główną promocję (Hjalager, Richards, 2002, s. 12).
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Tabela 1. Podział na materialne i niematerialne elementy składowe produktu turystycznego
Dobra materialne Usługi Otoczenie
Walory turystyczne
Infrastruktura turystyczna
Wyżywienie
Pamiątki
Sprzęt turystyczny i sportowy

Transport
Zakwaterowanie
Gastronomia
Pilotaż, przewodnictwo
Wypożyczalnie

Pogoda
Kontakty towarzyskie
Wrażenia, emocje
Nowe doświadczenia, umiejętności
Wizerunek miejsca

Idea (pomysł), organizacja Strefa psychologiczna
Strefa ekonomiczna

Źródło: Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk (2010, s. 76).

metoda badawcza
Głównym celem badania była ocena, czy kuchnia regionalna może być atutem, który zachęca do 
odwiedzania województwa śląskiego. Sposób postrzegania kuchni regionalnej oraz jej atrakcyjność 
oceniono na podstawie badań sondażowych przeprowadzonych wśród 100 losowo wybranych osób 
z regionu Górnego Śląska. Z uwagi na obszar badań odpowiedzi na pytania udzielali przede wszystkim 
mieszkańcy regionu, których opinia stanowi pierwszą informację o atrakcyjności regionalnej gastrono-
mii. Respondenci odpowiedzieli na kilka pytań z zakresu dań kuchni śląskiej oraz jej oceny w aspekcie 
rozwoju turystyki. W badaniu wzięło udział 67 kobiet oraz 33 mężczyzn, najczęściej w wieku od 27 
do 39 lat (52%). Wśród respondentów najwięcej, bo ponad połowa (53%), pochodziło z miasta od 100 
do 500 tys. mieszkańców, z kolei 18% badanych zamieszkiwało obszary wiejskie regionu śląskiego. 

ocena kuchni regionalnej jako atrakcji turystycznej Śląska – wyniki badań empirycznych
Punktem wyjścia do promocji kuchni śląskiej jest ocena rozpoznawalności i poziomu spożywa-
nia tradycyjnych dań regionu (rys. 1). 

rysunek 1. Najczęściej spożywane dania kuchni śląskiej według ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.
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Największą popularnością wśród badanych osób cieszą się rolady śląskie z kluskami i modrą 
kapustą oraz żur (ponad 88% wskazań). Dania te, najczęściej kojarzone z regionem śląskim, 
promowane są na różnych imprezach kulinarnych, rodzinnych, a także w większości restauracji 
na Górnym Śląsku. Nieco rzadziej spożywane są także golonka, krupnioki, kreple oraz kołocz 
(średnio 65%). Jednocześnie poziom spożycia rzadko znajduje odzwierciedlenie w dostępności 
zamawiania dań kuchni śląskiej w lokalach gastronomicznych (tab. 2). 

Tabela 2. Zestawienie wyników badań dotyczących dostępności dań śląskich w restauracjach
Jak ocenia Pan/Pani dostępność dań kuchni śląskiej w lokalach 
gastronomicznych?
odpowiedzi liczba udział procentowy
Bardzo dobrze 4 4,0 
Dobrze 66 66,0 
Źle 30 30,0 
Czy chodząc do restauracji, zamawia Pan/Pani dania kuchni regionalnej?
Tak 60 60,0 
Nie 40 40,0 

Źródło: opracowanie własne.

Większość badanych osób (66%) ocenia dostępność dań kuchni śląskiej na poziomie dobrym. 
Ocena ta jest zadowalająca i oznacza, że lokale gastronomiczne zwykle mają w karcie typowe 
dania śląskie. Jednocześnie ponad połowa badanych chętnie te dania zamawia (60%). 

Ważnym aspektem promocji regionu na podstawie kuchni regionalnej są źródła wiedzy, 
z jakich ankietowani czerpią informacje na temat potraw oraz produktów regionalnych woje-
wództwa śląskiego. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 2. 

rysunek 2. Źródła informacji dotyczących kuchni śląskiej według ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.
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Z rysunku 2 wynika, że głównym źródłem wiedzy jest rodzina (70%) oraz znajomi (49%), 
co może wynikać z komunikacji międzypokoleniowej. Znaczna część osób czerpie informacje 
z internetu bądź prasy (41%). Co piąta osoba uzyskuje podstawowe informacje na temat potraw, 
zamawiając dania regionalne w restauracji (21%). Najrzadziej respondenci zyskują wiedzę 
o kuchni na imprezach kulinarnych (11%). 

Następnie zapytano badanych, jak postrzegają kuchnię regionu w kontekście atrakcyjności 
turystycznej (rys. 3).

rysunek. 3. Ocena atrakcyjności turystycznej pod względem kuchni regionalnej

Źródło: opracowanie własne.

Według opinii znaczącej liczby respondentów (69%) kuchnia śląska może być odrębnym 
produktem turystycznym, na podstawie którego możliwe jest stworzenie oferty turystycznej 
stanowiącej główny cel podróży turystów. Jednocześnie w co trzecim przypadku kuchnia śląska 
bardziej kojarzy się z dobrym jedzeniem niż z produktem turystycznym (31%). Według opinii 
prawie wszystkich badanych osób (90%) dania regionalne istotnie mogą stanowić zachętę do 
odwiedzania regionu śląskiego.

Potencjał kuchni śląskiej w promowaniu turystyki regionu – dyskusja na wynikami badań
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują przede wszystkim słabo wykorzystany potencjał 
kuchni śląskiej. Zgadza się z tym także Orłowski, który analizuje rolę jedzenia w turystyce 
kraju. Według niego bogaty i różnorodny folklor Polski nie jest w pełni wykorzystany w rozwoju 
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turystyki. Zagraniczni turyści nastawieni na smakowanie lokalnej kuchni często wybierają inne 
kraje (Orłowski, 2005, s. 126). Dlatego zgodnie z uzyskanymi wynikami podejmowane działania 
promocyjne należy zintensyfikować. 

Nam i Lee (2011, s. 982–989) podkreślają, że każdy kraj, region czy miejscowość powinny 
promować lokalną żywność jako główną atrakcję turystyczną. Szersza oferta dań w lokalach 
gastronomicznych mogłaby wpłynąć na wzrost poziomu spożycia dań regionalnych. W związku 
z tym tradycyjne potrawy regionalne mogą generować wartość dodaną, przyczyniając się w ten 
sposób do konkurencyjności obszaru geograficznego. Z kolei Ignatov i Smith (2006, s. 235–255) 
odnoszą się do gastronomii jako formy przekazywania wiedzy i informacji na temat ludzi, kul-
tury, tradycji i tożsamości odwiedzanego miejsca. Szczególnie ważną rolę w promocji regionu 
odgrywają źródła informacji służące rozpowszechnianiu wiedzy o lokalnej kuchni. 

Według przeprowadzonych badań najbardziej popularnymi sposobami przekazu, które na-
leży wykorzystać w podejmowanych działaniach promocyjnych, są rodzina i znajomi, internet 
oraz prasa. Na tym etapie należy się skoncentrować przede wszystkim na organizacji imprez 
integracyjnych, miejscach rodzinnych i spotkań biznesowych, gdzie oferowane są wyłącznie 
dania regionalne. Według Sharplesa (2003, s. 113) promowanie kuchni regionalnej jest najsku-
teczniejsze poprzez wszechobecne media, które stanowią inwazyjny aspekt kultury, wywierający 
niezaprzeczalny wpływ na wizerunek regionu. Dlatego ważną kwestią w skutecznej promocji jest 
czynny udział w mediach społecznościowych czy produkcja programu kulinarnego. Narzędzia te 
umożliwią popularyzowanie kuchni śląskiej w skali krajowej i międzynarodowej. 

Podsumowanie
Obecne trendy w krajowej i światowej turystyce wskazują na duże znaczenie tradycyjnych dań 
w atrakcyjności regionu. W skutecznej promocji kuchni śląskiej istotną rolę odgrywa bezpośredni 
kontakt z rodzimymi mieszkańcami oraz informacje dostępne w internecie, w tym media spo-
łecznościowe. W opinii mieszkańców Śląska lokalne dania mogą stanowić czynnik atrakcyjności 
turystycznej ich regionu. Ważną rolę w promowaniu odgrywają wydarzenia kulinarne i imprezy 
okolicznościowe, które stanowią skuteczną formę rozpowszechniania informacji o lokalnych 
potrawach. Najważniejsza w tym kontekście staje się umiejętność łączenia wielu różnych atrakcji 
regionu z lokalną ofertą gastronomiczną. 

W tym celu należy wykorzystać dostępne metody promocji polegające na obniżce cen 
w menu dla osób spoza regionu, organizowanie pokazów i degustacji poza granicami regionu 
i związany z tym udział w wydarzeniach kulinarnych na skalę całego kraju. Jednocześnie 
można wykorzystać pozostałe atrakcje regionu, tj. muzea etnograficzne, skanseny jako miejsce 
edukowania zarówno mieszkańców, jak i turystów. W ramach rozszerzenia zakresu dotychczas 
przeprowadzonych badań planuje się zbadanie popularności śląskiej kuchni w innych regionach 
Polski.
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abstract The interplay of gastronomy and tourism, as well as a dynamic increase in culinary interests, 
translate to an increase in the importance of regional cuisine in the development of the tourist 
market. Silesian cuisine is, next to the specific dialect, traditional costumes and customs, one 
of the characteristic features of the Silesian region. The influence of Silesian cuisine on the de-
velopment of the region in terms of tourist attractiveness was accepted as the research problem. 
The main purpose of the study was to assess whether regional cuisine satisfies the needs of the 
inhabitans and therefore whether it can be an asset that encourages tourists to visit the Silesian 
province. Verification of the assumptions was made using a questionnaire survey in Silesia. The 
key subject of empirical research was the assessment of regional cuisine in terms of its avail-
ability in catering establishments, sources of information about dishes offered and perception 
of Silesian cuisine. The practical implications of the obtained results was indication the current 
direction of planning and implementation of the promotional strategy of Silesia.
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słowa kluczowe turystyka żeglarska, rozwój lokalny, porty morskie

streszczenie Celem artykułu jest określenie roli turystyki żeglarskiej w rozwoju lokalnej gospo-
darki w oparciu na teorii bazy ekonomicznej. Zgodnie z tą teorią czynniki zewnętrz-
ne takie jak turystyka stymulują rozwój lokalnej gospodarki. Turyści zasilają lokalną 
gospodarkę w pieniądz, który wspiera rozwój. W okresie 2011–2016 żeglarze coraz 
bardziej interesowali się morskim portem w Darłowie, a turystyka żeglarska zaczę-
ła odgrywać coraz większą rolę w lokalnym rozwoju gospodarczym. Inwestycje 
w infrastrukturę morską dla żeglarstwa stały się opłacalne. Perspektywy rozwoju 
turystyki żeglarskiej są obiecujące, rozwój turystyki wymaga jednak rozbudowy 
przystani i zwiększenia zakresu dodatkowych usług. Promocja żeglarstwa, współ-
praca międzynarodowa oraz stworzenie klastra żeglarskiego może istotnie wesprzeć 
rozwój turystyki żeglarskiej oraz rozwój ekonomiczny gminy Darłowo.

Wprowadzenie
W Europie Zachodniej turystyka wodna jest jedną z najszybciej rozwijających się rodzajów 
turystyki (Mańkowski, 2008, s. 253). Jest elementem rozwoju regionalnego oraz lokalnego 
(Durydiwka, 2013, s. 255; Guzik, Ostrowska, 2013, s. 63; Kaup, 2010, s. 17). Wśród turystyki 
wodnej dużą popularnością cieszy się turystyka żeglarska (Meyer, 2015, s. 19; SIRT, 2013,  
s. 82–83). Także w Polsce zauważa się rosnące zainteresowanie żeglarstwem (Łapko, 2015,  
s. 7). Rozwój turystyki żeglarskiej jest bardzo ważny dla małych portów morskich. Umożliwia 
wypełnienie luki ekonomicznej będącej rezultatem regresu rybołówstwa bałtyckiego (Kaup, 
2010, s. 17; Zieziula, Nowaczyk, 2011, s. 43–47). 



Jolanta zieziula, Piotr nowaczyk

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 2018242

Celem artykułu jest określenie warunków sprzyjających rozwojowi żeglarstwa i lokalnej 
gospodarki, próba identyfikacji korzyści oraz siły bezpośredniego oddziaływania turystyki 
żeglarskiej na rozwój lokalnej gospodarki. Ze względu na ograniczenia w dostępie do danych 
statystycznych badania zawężono do gminy Darłowo. Oszacowano wydatki żeglarzy, a ich zna-
czenie ograniczono tylko do zatrudnienia w gminie. W gminach nadmorskich uwarunkowania 
rozwoju żeglarstwa są podobne, więc wyciągnięte wnioski – z dużym prawdopodobieństwem 
– można odnieść do całej zbiorowości. 

Ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki żeglarskiej nie zostały dotychczas kompleksowo 
zbadane (Łapko, 2015, s. 8; Mańkowski, 2008, s. 253). Niniejsza praca stanowi próbę uzupeł-
nienia tej luki. 

W pracy wykorzystano wtórne i pierwotne źródła informacji. Przeprowadzono wywiady 
pogłębione z przedstawicielami małych portów morskich oraz Urzędu Gminy Darłowo. Cenne 
informacje uzyskano od dyrektora Zarządu Portu Morskiego (ZPM) Darłowo. Na podstawie 
zebranych materiałów dokonano analizy przyczynowo-skutkowej zjawisk w latach 2011–2016. 

oddziaływanie turystyki na rozwój lokalnej gospodarki w świetle teorii 
Miejscowości o walorach turystycznych często upatrują szansy rozwoju w eksporcie produktu 
turystycznego (Butowski, 2010, s. 8–10). Dotyczy to turystyki zagranicznej i krajowej. Rozwój 
turystyki wynika z jej funkcji egzogennych (Dziewoński, 1971, s. 13; Gołembski, 2009, s. 9–12; 
Maik, 2000, s. 179).

Koncepcją teoretyczną podkreślającą znaczenie czynników zewnętrznych w rozwoju 
gospodarki przestrzennej jest teoria bazy ekonomicznej. Jest jedną z najbardziej popularnych 
koncepcji wyjaśniających rozwój lokalny (Gross, 2002, s. 26). Dzięki dochodom eksportowym 
poprzez efekty mnożnikowe korzyści odnoszą także inne działy gospodarki. Na obszarach 
problemowych (w tym także w polskich gminach nadmorskich) koncepcja bazy ekonomicznej 
zakłada możliwość zainicjowania ich rozwoju poprzez interwencję zewnętrzną. Może to być 
inwestycja wzmacniająca bazę ekonomiczną czy poprawa dostępności transportowej regionu 
(Kowalczyk, 2000, s. 37). 

Teorię bazy ekonomicznej można zastosować do gospodarki turystycznej, w której produktem 
eksportowym są dobra i usługi oferowane turystom. Dla uruchomienia działalności turystycznej 
może być wymagana pomoc inwestycyjna z zewnątrz.

Turystykę często wykorzystuje się w rozwoju lokalnym ze względu na jej wielopłaszczyz-
nowy charakter. Gaworecki (2004, s. 250), Meyer (2008, s. 16–20), Panasiuk (2007, s. 52) 
wskazują na przenikanie turystyki w większość dziedzin życia. Według Gołembskiego (2009, 
s. 173–174) turystyka wywołuje efekty podobne do inwestycji. Turyści do obiegu gospodarczego 
wprowadzają dodatkowy pieniądz o dużej szybkości krążenia. Wydatki turystyczne z reguły są 
ponadprzeciętne oraz nieplanowane. Obszary turystyczne często cieszą się dużym zainteresowa-
niem turystów zagranicznych, których wydatki są wyższe niż turystów krajowych, co dodatkowo 
wpływa na rozwój miejscowej gospodarki (Łapko, 2015, s. 135).
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W ujęciu dochodowym siłę oddziaływania turystyki na rozwój obszaru turystycznego określa 
mnożnik. Za jego pomocą mierzy się całkowite efekty początkowego wydatku turystycznego na 
danym obszarze (Medlik, 1995, s. 240). W modelu mnożnika uwzględnia się efekty bezpośred-
nie, pośrednie oraz indukowane (Milewski, 2007, s. 54). Efekt bezpośredni odnosi się do pod-
miotów związanych z obsługą ruchu turystycznego. Efekt pośredni obejmuje przedsiębiorstwa 
kooperujące z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne. Ostatni z efektów – indukowany 
polega na ogólnym wzroście wydatków w następstwie wzrostu siły nabywczej pracowników 
zatrudnionych przy obsłudze ruchu turystycznego. Wygenerowany w ten sposób popyt może 
znaleźć ujście w wielu sektorach gospodarki, także poza turystyką. 

Z uwagi na ograniczenia objętości w tej pracy ograniczono się tylko do zaprezentowania 
efektów bezpośrednich oddziaływania turystyki żeglarskiej na rozwój obszaru turystycznego 
gminy Darłowo. 

Na rozwój przestrzeni turystycznej wpływa wiele czynników, a wielkość dochodów uzależ-
niona jest nie tylko od wydatków turystycznych. Aby pieniądz mógł stymulować lokalną gospo-
darkę, obsługą ruchu turystycznego powinny zajmować się miejscowe podmioty zintegrowane 
siecią powiązań z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Oferta turystyczna powinna 
w możliwie kompleksowy sposób zaspokajać potrzeby turystyczne, a dochody z turystyki 
przekładać się na wydatki zasilające w pieniądz lokalną gospodarkę. 

Próba określenia bezpośredniego wpływu turystyki żeglarskiej na rozwój gminy Darłowo
Bezpośrednie znaczenie turystyki żeglarskiej dla gminy Darłowo zaprezentowano od strony 
wydatków żeglarzy. Dane takie nie są gromadzone. Oszacowanie wydatków żeglarzy wymagało 
dysponowania informacjami o skali ruchu żeglarskiego. Dostępnymi informacjami są dane o licz-
bie zawinięć jachtów, coraz częściej rejestrowane w małych portach i przystaniach morskich. 

W porcie morskim w Darłowie dokładne statystyki liczby zawinięć jachtów prowadzi się 
od 2013 roku. Dane za lata 2011–2012 mają charakter szacunkowy. Na podstawie danych za-
mieszczonych w tabeli 1 można zauważyć w okresie 2011–2016 rosnącą częstotliwość zawinięć 
jachtów do portu. O ile w latach 2011 i 2012 było to do 250 zawinięć jachtów rocznie, o tyle 
w kolejnych latach liczba ta rosła i zwiększyła się prawie trzykrotnie w 2015 roku. Intensywny 
wzrost ruchu żeglarskiego nastąpił po oddaniu do użytku nowej przystani jachtowej w 2013 roku 
(Nowaczyk, 2015, s. 39–40). 

Tabela 1. Liczba zawinięć jachtów do portu morskiego w Darłowie w latach 2011–2016

Liczba 
zawinięć 
jachtów

Lata

2011 2012 2013 2014 2015 2016

200–250 445 533 672 562

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZPM Darłowo. 
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Na podstawie liczby zawinięć jachtów do portu oraz dostępnych danych statystycznych 
oszacowano wydatki żeglarzy w 2016 roku, co zostało ujęte w tabeli 2. Ostateczną sumę wy-
datków uzyskano, mnożąc liczbę zawinięć jachtów do portu odpowiednio przez: średni czas 
postoju jachtu w porcie, liczbę żeglarzy na jednostkę, wielkość wydatków na dzień pobytu 
(z uwzględnieniem żeglarzy krajowych i zagranicznych), oraz dodając wartość opłaty portowej. 
W rezultacie uzyskano szacunkową wielkość wydatków żeglarzy, która wyniosła 1517 tys. zł.

Tabela 2. Szacunkowa wartość wydatków żeglarzy w przystani jachtowej w Darłowie w 2016 roku 

Liczba 
zawinięć 
jachtów

Liczba zawinięć 
jachtów z podziałem na Czas 

postoju 
w porcie 
(doby)

Liczba 
żeglarzy na 
jednostkę

Wydatki żeglarzy
(tys. zł)*

Wpływy 
z opłaty 
portowej 
pobieranej 
od żeglarzy 
(tys. zł)

Wydatki 
ogółem
(tys. zł)

krajowe zagraniczne krajowi zagraniczni

562 213 349 4 3 250 1 081 186 1 517

* Średnie wydatki turystów na jeden dzień pobytu w Polsce w 2016 r. wyniosły w przypadku turysty krajowego –  
98 zł, a turysty zagranicznego – 66 dol. (258 zł) (USD/PLN = 3,91).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZPM Darłowo (2018), MSiT (2017a), MSiT (2017b). 

Brak bazy porównawczej (np. danych o całkowitych wydatkach turystycznych lub wartości 
wytworzonego produktu w gminie Darłowo) uniemożliwia określenie znaczenia turystyki 
żeglarskiej dla lokalnej gospodarki. Można tylko zaznaczyć, że wydatki żeglarzy mogły 
zapewnić w 2016 roku zatrudnienie przynajmniej dla 31 osób (GUS, 2017)1. Dla porównania 
w 2016 roku w gminie Darłowo pracowały 1793 osoby (US w Szczecinie, 2017, s. 3). Zatrudnieni 
w obsłudze turystyki żeglarskiej stanowili więc 1,7% ogółu zatrudnionych. W tym czasie było 
800 zarejestrowanych bezrobotnych. Gdyby wymienieni zatrudnieni nie pracowali, to być może 
zwiększyliby grupę bezrobotnych o 3,9%. Nie było to dużo, ale jeśli doliczyć do tego członków 
rodzin zatrudnionych, to podstawowe lub uzupełniające środki utrzymania uzyskiwało około  
100 osób. W przypadku braku możliwości zatrudnienia prawdopodobnie część osób otrzymy-
wałaby wsparcie z budżetu gminnego, a część z nich wyemigrowałaby.

Jeśli spojrzeć przez pryzmat lokalnego zatrudnienia, to turystyka żeglarska nie była ważną 
pozycją w gospodarce lokalnej. Jeśli jednak pomyśleć o konsekwencjach braku pracy i związa-
nych z tym wydatkami bądź emigracją, nawet w krótkim okresie czasu jest ona istotna. 

Zwiększenie zatrudnienia było możliwe dzięki zainwestowaniu 1,2 mln zł – wielkości nakła-
dów inwestycyjnych gminy Darłowo na budowę przystani jachtowej, z czego z budżetu gminy 
pochodziło 0,5 mln zł. Co więcej, zwrot nakładów inwestycyjnych, nawet z uwzględnieniem 
dofinansowania ze środków unijnych, nastąpił w stosunkowo krótkim okresie. Przystań jachtowa 
wykazywała bowiem rentowność na poziomie operacyjnym. W latach 2013–2016 skumulowany 
dochód netto (przychody – koszty) dla ZPM Darłowo wyniósł przeszło 250 tys. zł (ZPM Darłowo, 
2018), potwierdzając ekonomiczną słuszność decyzji o rozbudowie infrastruktury żeglarskiej. 

1  Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 4047,21 zł.
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Z funkcjonowaniem przystani jachtowej związane są także inne usługi, np. okresowe przeglą-
dy infrastruktury żeglarskiej, bieżące naprawy, odbiór wód zaolejonych oraz fekaliów z jachtów, 
zaopatrywanie w nośniki energii, wodę i media. Wyposażenie przystani jachtowej jest ciągle 
uzupełniane w infrastrukturę, tj. wiatę rekreacyjną dla żeglarzy i halę do zimowania jachtów. 

Na terenie portu prowadzą działalność przedsiębiorcy czarterujący jachty. Stocznia 
M&W Darłowo zajmuje się naprawami oraz konserwacją sprzętu żeglarskiego. W porcie oferowane 
są usługi związane z prowadzeniem prac podwodnych przy jachtach oraz wyprawy płetwonur-
kowe. Zdecydowana większość usług świadczona jest przez miejscowe podmioty, co oznacza, że 
generowane przez nie dochody zasilają lokalną gospodarkę (Hernik, Ściana, 2014, s. 47–48). 

możliwości zwiększenia roli turystyki żeglarskiej w rozwoju gminy Darłowo 
Na rozwój turystyki żeglarskiej wpływają różne czynniki. Zamożność społeczeństwa sprzyja 
turystyce żeglarskiej. Odzwierciedleniem tej tendencji jest zwiększona liczba zawinięć jachtów 
do przystani jachtowej w Darłowie (tab. 1). Obecnie przystań jachtowa zaspokaja zapotrzebowa-
nia żeglarzy na miejsca postojowe, ale będzie wymagała rozbudowy. Zarząd Portu Morskiego 
w Darłowie planuje zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez przystosowanie obecnego 
basenu rybackiego na potrzeby mariny żeglarskiej. 

Ważne jest zarówno pozyskanie nowych żeglarzy, jak i wydłużenie ich pobytu w porcie, 
a tym samym zwiększenie ich wydatków. To wymaga poszerzenia zakresu świadczonych usług. 
Należy więc rozważyć uzupełnienie infrastruktury typowo żeglarskiej o stałą – najlepiej cało-
roczną – bazę gastronomiczną i rekreacyjną.

 Obecnie na terenie portu prowadzi działalność lokalna gastronomia o charakterze sezono-
wym, dlatego spółka zarządzająca portem planuje pozyskanie inwestora w celu budowy bazy 
noclegowej i gastronomicznej dla turystów. Z części tych usług skorzystają również żeglarze. 
Dodatkowo ZPM chce wybudować parking wyposażony w ujęcia prądu i wody dla turystów 
podróżujących kamperami jako zachętę do czarterowania jachtów.

Należy pozytywnie ocenić wyposażenie przystani jachtowej w urządzenia ułatwiające 
obsługę starszych osób. Ich udział w ruchu żeglarskim będzie się zwiększał ze względu na 
pogłębiający się proces starzenia społeczeństwa (BMWi, 2012, s. 18). Starsze osoby częściej niż 
żeglarze z młodszych grup wiekowych podróżują jachtami motorowymi (Łapko, 2015, s. 144). 
Z tego powodu w porcie powinna zostać uruchomiona stacja paliw. Często jachtami podróżują 
całe rodziny, stąd niezbędne jest zapewnienie atrakcji dla dzieci. 

Rozbudowa przystani jachtowej o różnorodną infrastrukturę może wydłużyć pobyt żeglarzy 
w porcie, co ma szczególne znaczenie w okresach występowania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. Zapewnienie dodatkowych atrakcji turystycznych (SPŻ, 2017b, s. 4; Lewczuk, 
2014, s. 109–112)2 może ograniczyć sezonowość ruchu żeglarskiego.

2  Na przykład marina jachtowa w niemieckim Kröslin oprócz typowej infrastruktury żeglarskiej z miejscami do 
cumowania jachtów wyposażona jest w rozbudowane zaplecze uzupełniające. 
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Największy udział w finansowaniu procesu inwestycyjnego powinny mieć środki zewnętrzne 
o charakterze bezzwrotnym. Natomiast w realizację inwestycji powinny być zaangażowane 
miejscowe podmioty. Wówczas do lokalnego obiegu gospodarczego trafi pieniądz, wpływając 
pozytywnie na efekty mnożnikowe (SPŻ, 2017c, s. 2).

Oprócz działań typowo inwestycyjnych ważnym czynnikiem mogącym zwiększyć za-
interesowanie żeglarzy portem jest jego promocja. Obecnie jedynymi narzędziami promocji 
są przewodniki żeglarskie. Wprowadzenie systemu kategoryzacji, przystąpienie do jednego 
z międzynarodowych związków skupiających mariny jachtowe3 oraz zintensyfikowanie akcji 
promocyjnej na poziomie lokalnym zwiększyłoby wiedzę żeglarzy o przystani w Darłowie 
(Łapko, 2015, s. 140). Zarząd Portu Morskiego w Darłowie rozpoczął starania o przystąpienie 
do programu Błękitna Flaga dla Marin. Innym ważnym elementem promującym port są imprezy 
żeglarskie w formie regat morskich (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, Wanhill, 2008, s. 114).

Należy rozważyć możliwość utworzenia klastra żeglarskiego. Turystyka żeglarska z siecią 
wzajemnych powiązań jest predestynowana do koncentracji działalności gospodarczej, w któ-
rej prym wiodą podmioty usługowe, instytucje publiczne oraz świat nauki (Luković, 2012,  
s. 416–418). Skupiska wzajemnie ze sobą powiązanych podmiotów wykazują wiele korzyści 
związanych z możliwością oferowania kompleksowego produktu żeglarskiego, obniżeniem kosz-
tów działań promocyjnych, obsługą prawną czy pozyskaniem środków na realizację projektów 
inwestycyjnych (Porter, 2001, s. 84). Klaster żeglarski może mieć wymiar lokalny i koncentrować 
się na funkcjonowaniu przystani jachtowej w Darłowie lub skupiać większą liczbę portów. 

Inicjatywy klastrowe w turystyce są popularne w Europie Zachodniej. W kraju planuje się 
coraz więcej klastrów (Roman, 2013, s. 313–316), w tym turystyki żeglarskiej, np. w ramach 
projektu „Pętla Żuławska” (SPŻ, 2017a, s. 1). 

Podsumowanie
Turystyka może wywierać wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Turyści stanowią egzogenicz-
ny czynnik rozwoju obszaru recepcji. Dzięki nim do obiegu gospodarczego trafia dodatkowy 
pieniądz, który poprzez efekty mnożnikowe oddziałuje na całą gospodarkę. Siła oddziaływania 
zależy od możliwości obsługi ruchu turystycznego przez miejscową gospodarkę. Im więcej lokal-
nych podmiotów świadczy usługi turystyczne i im więcej występuje pomiędzy nimi powiązań, 
tym korzyści ekonomiczne dla obszaru recepcji są większe. 

Bezpośrednie wpływy z turystyki żeglarskiej miały stosunkowo niewielkie znaczenie dla 
zwiększenia zatrudnienia w gminie Darłowo. Jeśli jednak pomyśleć o konsekwencjach braku 
pracy i związanej z tym koniecznością ponoszenia wydatków socjalnych bądź emigracją 
ludności, to nawet w krótkim okresie turystyka żeglarska jest ważna. 

3  Do międzynarodowego związku żeglarskiego, np. Związku Marin Bałtyckich, mogłyby razem z Darłowem 
przystąpić pozostałe przystanie i mariny Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego reprezentowane przez 
Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną.
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie zatrudnienia było możliwe dzięki 1,2 mln zł 
wydatków inwestycyjnych na budowę przystani jachtowej. Dzięki inwestycji nastąpił intensyw-
ny rozwój ruchu żeglarskiego w porcie morskim w Darłowie. Znaczenie turystyki żeglarskiej 
w gospodarce lokalnej wzrosło. Przystań jachtowa wykazywała rentowność operacyjną dla ZPM 
Darłowo. 

Wykorzystanie szansy, jaką niesie ze sobą wzrost zainteresowania turystów uprawianiem 
żeglarstwa, będzie wymagało rozbudowy przystani jachtowej. Infrastruktura związana z obsługą 
jachtów i żeglarzy pomoże niwelować oddziaływanie niekorzystnych warunków pogodowych 
i ograniczać zjawisko sezonowości. Oferta usługowa musi uwzględniać oczekiwania żeglarzy, 
w tym procesy demograficzne – starzenie się społeczeństwa. Czynnikami przyciągającymi do 
portu żeglarzy zagranicznych mogą być: intensywniejsza promocja, wprowadzenie systemu ka-
tegoryzacji oraz aktywna działalność w sieci marin. Należy też rozważyć możliwość utworzenia 
klastra żeglarskiego. 

Aby gospodarka lokalna odnosiła korzyści z rozwoju turystyki żeglarskiej, świadczeniem 
usług turystycznych powinny zajmować się – w jak największym stopniu – miejscowe przed-
siębiorstwa. W procesie inwestycyjnym należy dążyć do pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania, np. o charakterze bezzwrotnym. 
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role of sail tourism in local economic development 
exemplified by darłowo gmina of darłowo

keywords sail tourism, local development, marine ports

abstract The paper aims at determining a role of sail tourism in local economic development, basing 
on the theory of an economic basis. According to the theory, external factors such as tourism, 
stimulate a local economic development. Tourists pour additional money to local economy, that 
supports the development. In the period 2004–2016, sailors were more and more interested in 
the marine port of Darłowo and the sail tourism has started to play an increasing role in the local 
economic development. Investments in marine infrastructure for sailing became profitable. Per-
spectives for the sail tourism development are promising. However, the tourism development 
requires extending marine facilities for sailing and widening a scope of additional services. 
A promotion of sailing, international cooperation and creating sail cluster may essentially sup-
port the sail tourism and the economic development of Darłowo’s gmina. 
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streszczenie Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu udział w prakty-
kach zagranicznych wpłynął na subiektywną ocenę nabytych kompetencji zawodo-
wych dokonaną przez uczestników. Artykuł opiera się na badaniach ankietowych 
przeprowadzonych wśród studentów, którzy odbyli praktyki w zakresie hotelarstwa 
w ramach programów Resort Leaders (USA) i Olymp (Grecja). Uzupełnieniem ba-
dań ankietowych była obserwacja czynna uczestnicząca prowadzona w USA (2014) 
i w Grecji (2015, 2016, 2017) w ośrodkach, które przyjmowały praktykantów. Osoby 
biorące udział w badaniu były przekonane, że udział w zagranicznych praktykach 
wpłynął na podniesienie ich kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych 
i językowych, nawet jeśli charakter praktyk nie był związany z zawodem, który 
w przyszłości zamierzali wykonywać.

Wprowadzenie
Stopa bezrobocia młodzieży w Unii Europejskiej szacowana jest na 20%, a w niektórych krajach 
sięga nawet 50%. Przyczyną jest nie tylko kryzys, lecz także braki w wykształceniu i kwali-
fikacjach (https://men.gov.pl). Absolwentom wielu uczelni najwyraźniej brakuje umiejętności, 
których poszukują pracodawcy. Unia Europejska sprzyja wzbogacaniu programu studiów o prak-
tyki zawodowe organizowane zarówno w kraju, jak i zagranicą. Przejawem takich działań jest 
program Erasmus+, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodzieży, w tym 
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absolwentów studiów wyższych. Jego inicjatywy weszły w życie 1 stycznia 2014 roku, zastępując 
dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” i programy sektorowe, takie jak Vetpro, 
Erasmus czy Leonardo da Vinci.

Oprócz rzeczywistych kompetencji zawodowych związanych z wykonywaniem zadań na 
takim czy innym stanowisku duże znaczenie na rynku pracy ma ogólne obycie pracowników 
– znajomość języków obcych, umiejętność pracy w grupie oraz radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach. Tak zwane kompetencje społeczne lub interpersonalne są szczególnie istotne w przypad-
ku zatrudnienia w obsłudze turystyki i hotelarstwie. O obyciu kandydata potrzebnym do pracy 
mogą świadczyć np. wcześniej odbyte zagraniczne praktyki zawodowe (Kocór, Strzebońska, 
Dawid-Sawicka, 2015). Dotychczasowe badania wskazują jednak, że o atrakcyjności kandy-
data, oprócz obiektywnie mierzalnych kwalifikacji, decyduje również jego pewność siebie  
(self-esteem) – adekwatna samocena własnych umiejętności (Baumeister, 2013; Góralewska- 
-Słońska, 2001). Dobra samoocena jest konieczna już na etapie poszukiwaniu odpowiedniej 
pracy. Osoba o niskim poczuciu własnej wartości (kompetencji zawodowych) poprzestaje na 
stwierdzeniu, że nie kwalifikuje się na dane stanowisko. Osoba o wyższej samoocenie zawodo-
wej będzie dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji. Realna samoocena motywuje do dalszego 
rozwoju (Locke, McClear, Knight, 1996; Tharenou, 1989). Niewątpliwe zwiększa to szanse na 
rynku pracy, również w skali międzynarodowej (Łaguna, 2009). 

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu udział w zagranicznych 
praktykach zawodowych wpłynął na ocenę nabytych kompetencji zawodowych dokonaną przez 
uczestników. Artykuł opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród studentów, 
którzy uczestniczyli w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji (w ramach programu 
Olymp) oraz w Stanach Zjednoczonych (w ramach programu Resort Leaders). Badania ankietowe 
uzupełniono obserwacją czynną uczestniczącą prowadzoną w latach 2014–2017.

kompetencje a potrzeby rynku pracy
Literatura przedmiotu wskazuje na dużą złożoność i wieloznaczność pojęcia „kompetencje”. 
Według Šmida (2012, s. 232) kompetencje to zakres uprawnień, obowiązków, pełnomocnictw 
i odpowiedzialności, także zakres wiedzy i umiejętności koncepcyjnych, technicznych oraz orga-
nizacyjnych. Dzieli się je na zawodowe, interpersonalne oraz samoorganizacyjne. Kompetencje 
zawodowe mają związek ze specjalistycznymi zadaniami danej grupy zawodowej i często odnoszą 
się do zakresu konkretnej wiedzy lub umiejętności (np. obsługa systemów rezerwacyjnych w biu-
rze podróży). Kompetencje interpersonalne to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy 
w relacjach codziennych z innymi ludźmi, m.in. nawiązywanie kontaktu, umiejętność uważnego 
słuchania i przekazywania informacji. Z kolei kompetencje samoorganizacyjne są związane 
z indywidualnym podejściem do rozwiązania danego problemu czy zadania. Ich wysoki poziom 
decyduje o szybkości, samodzielności czy przywódczości.

Analiza rynku pracy wykonana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 
projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (za: Kocór i in., 2015), wskazała, że braki u absolwentów do-
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tyczą wszystkich typów kompetencji. W Badaniach Kapitału Ludzkiego, które przeprowadzano 
w ciągu pięciu lat, pracodawcy wyłonili najbardziej pożądane kompetencje, na które zwraca się 
uwagę w procesie rekrutacji pracownika (PARP, 2010–2014) (tab. 1). 

Tabela 1. Ogólne wymagania kompetencyjne zgłaszane przez pracodawców szukających pracowników w latach 
2010–2014 (%)
Kompetencje 2010 2011 2012 2013 2014
Samoorganizacyjne 42 50 53 57 53
Zawodowe 45 38 42 39 38
Interpersonalne 38 45 41 39 36
Kognitywne 11 8 12 12 12
Techniczne 6 9 11 10 11
Komputerowe 16 8 11 10 10
Dyspozycyjne 5 9 10 7 8
Kwalifikacje 9 11 9 9 8
Fizyczne 6 6 10 7 7
Językowe 6 7 8 6 6
Biurowe 4 5 5 6 5
Kierownicze 4 2 1 2 4
Inne 9 10 6 5 3
Artystyczne 2 1 2 1 2
Matematyczne 2 2 1 2 1
Razem 3271 3337 3106 2489 2956

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARP (2010–2014).

Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że kompetencje samoorganizacyjne definiują sukces 
zawodowy bardziej nawet niż kompetencje zawodowe. Według Kubat (2011) w ramach myślenia 
o kompetencjach zawodowych większy nacisk kładzie się na umiejętność adaptacji pracownika do 
warunków, w jakich będzie musiał pracować w przyszłości, oraz na stopień zdolności do uczenia się. 

Praktyki zawodowe oferowane studentom na większości kierunków studiów umożliwiać 
mają poznanie praktycznej strony zawodu. Są szansą na wzbogacenie doświadczenia zawodo-
wego jeszcze w trakcie trwania studiów. Najbardziej pożądane wśród pracodawców są praktyki 
zagraniczne, które świadczą o zaangażowaniu studenta. Są one zarazem praktycznym dowodem 
dobrej znajomości języka obcego (Lebiedowicz, 2017). Brak odbytych praktyk, stażu czy innej 
aktywności pozaakademickiej stanowi jedną z głównych przeszkód zatrudnienia nowego pra-
cownika (Hays Poland, 2012). 

Coraz więcej studentów ma świadomość, jakie znaczenie mają praktyki i staże zawodowe 
w rozwoju przyszłej kariery. Z badania opinii studentów przeprowadzonego w ramach kampanii 
„#jestemYgrekiem. nie jestem leniem” (PSZK, 2015) wynika, że najbardziej atrakcyjną formą 
zdobywania doświadczenia zawodowego jest praktyka w czasie nauki. Spośród 1636 studentów 
i absolwentów z całej Polski, którzy wzięli udział w badaniu, aż 91% uważało, że praktyki 
i staże ułatwiają wejście na rynek pracy, 41% uznało praktykę w trakcie nauki za najlepszą formę 
edukacji zawodowej (PSZK, 2015).
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Analizowane poniżej programy Olymp oraz Resort Leaders umożliwiają odbywanie praktyki 
zawodowej w zakresie hotelarstwa. Odbywają się w okresie wakacyjnym, wolnym od zajęć 
dydaktycznych. 

Podstawowe informacje o programach olymp i resort leaders
Program Olymp realizowany jest od 2005 roku (Praktyki-Studenckie.pl, 2017). Jego organizato-
rem i pomysłodawcą jest spółka The Tree Travel. Od 2015 roku wyjazdy w ramach Olympu mogą 
odbywać się w ramach programu Erasmus+, w przypadku uczelni, z którymi The Tree Travel 
podpisało stosowne porozumienia. Program ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych 
studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz hotelarstwo. Warunkiem zakwalifikowania do 
programu jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne komuniko-
wanie się z obsługą i turystami.

Jak dotąd z oferty skorzystało ponad pięć tysięcy młodych ludzi. Uczestnicy podczas trwania 
całego programu praktyk mają zapewniony nocleg na terenie kompleksu, wyżywienie, comiesię-
czne kieszonkowe ustalane przez instytucję przyjmującą (od 300 do 500 euro na miesiąc) oraz bilety 
lotnicze w obie strony. Na wielu stanowiskach dodatkowo praktykanci mogą liczyć na napiwki. 

Pierwsze wyloty do Grecji zaczynają się na początku maja, powroty kończą się w paź-
dzierniku. Studenci mają możliwość wyboru okresu i długości wyjazdu (2–6 miesięcy). Dzięki 
połączeniu programu Olymp z programem Erasmus+ możliwe jest dodatkowe wyższe finanso-
wanie dla uczestników o około 500 euro miesięcznie. Wszystkie hotele, w których odbywają 
się praktyki w ramach programu Olymp, współpracują z polskimi biurami podróży takimi jak 
Grecos Holiday, TUI czy Itaka. 

Charakter pracy oferowany w ramach programu Resort Leaders również jest ściśle 
związany z hotelarstwem, jednak z formalnego punktu widzenia jest to wymiana kulturowa 
(Resort Leaders, 2017a). Jej celem jest umożliwienie studentom poznania kultury Stanów 
Zjednoczonych oraz podniesienie kwalifikacji językowych. Program działa na zasadach work  
& travel (łączenie legalnej pracy z podróżami turystycznymi po zakończeniu kontraktu). Wyjazd 
może trwać od 4 do 5 miesięcy. 

Oferta programu opiera się na siedmiu resortach usytuowanych w najatrakcyjniejszych miej-
scach USA. Niektóre z nich znajdują się na liście 100 najlepszych hoteli świata, np. The Greenbier 
(Wirginia Zachodnia), zbudowany w 1778 roku, został od chwili otwarcia odwiedzony przez  
26 amerykańskich prezydentów (Resort Leaders, 2017b).

Program skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów. Kandydat powinien 
spełnić kilka warunków (m.in. ukończenie 18 lat, niekaralność i komunikatywny poziom języka 
angielskiego – minimum B1). Firma Resort Leaders oferuje bilet lotniczy na trasie Polska–Stany 
Zjednoczone oraz umawia na rozmowę wizową w amerykańskim konsulacie. 

W sezonie 2017 większość uczestników zarobiła powyżej 3000 USD po odjęciu kosztów 
dodatkowych ponoszonych na miejscu. Do tej kwoty należy doliczyć napiwki, które dostają 
osoby pracujące przy bezpośredniej obsłudze klienta. 
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W ramach obydwu programów możliwe jest podjęcie pracy na stanowiskach: kelner, pomoc 
kelnera, animator czasu wolnego, recepcjonista, bagażowy bądź pracownik serwisu sprzątają-
cego. Osoby, które podczas całego pobytu wyróżniają się umiejętnościami i pracowitością, mają 
możliwość otrzymania referencji od menedżera, które są cennym dokumentem poświadczającym 
zdobyte doświadczenie.

Analiza wyników badań
W badania ankietowych wzięło udział 50 osób, które uczestniczyły w programie Olymp, oraz 
50 osób, które uczestniczyły w programie Resort Leaders (studenci Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie (21%), Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (18%), 
Uniwersytetu Warszawskiego (26%) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (20%). 

Ankieta składała się z 17 pytań dotyczących oceny kompetencji zdobywanych na poszcze-
gólnych stanowiskach i wybranych aspektów składających się na ogólną ocenę praktyk. Link do 
wypełnienia ankiety umieszczono na forach internetowym programów. 

Uzupełnieniem badań ankietowych była obserwacja czynna uczestnicząca przeprowadzona 
w ośrodku kolonijnym Lake Greeley Camp w Pensylwanii (USA) w okresie 22 czerwca –  
13 września 2014 roku i w Grecji – dwukrotnie na wyspie Kefalonia w pięciogwiazdkowym 
hotelu Apostolata Island Resort & Spa (1 czerwca – 30 września 2015 r.; 1 czerwca – 30 września 
2016 r.) oraz na Rodos w hotelu LTI Asterias Beach Resort (1 sierpnia – 30 października 2017 r.). 

Ankietowani z programu Olymp odbywali praktyki w hotelach sieciowych, cztero- lub 
pięciogwiazdkowych, ulokowanych w atrakcyjnych turystycznie regionach Grecji, m.in. Kreta, 
Rodos czy Zakinthos (tab. 2).

Tabela 2. Liczba praktykantów w poszczególnych hotelach w Grecji (program Olymp) 

Lp. Nazwa hotelu Liczba gwiazdek Wyspa Liczba 
praktykantów

1 2 3 4 5
1 Mitsis Rinela Beach Resort & Spa 4 Kreta 7
2 Eleon Grand Resort & Spa 5 Zakinthos 6
3 Dessole Mirabello Beach Hotel & 

Village
5 Kreta 5

4 Apostolata Island Resort & Spa 5 Kefalonia 4
5 Mitsis Serita Beach 5 Kreta 4
6 Lydia Maris Resort & Spa 4 Rodos 4
7 Mitsis Summer Palace 5 Kos 3
8 Mareblue Village & Aqua Park 4 Kreta 3
9 Simantro Beach Hotel 4 płw. Chalkidiki 3
10 Mitsis Faliraki Beach 4 Rodos 2
11 Geraniotis Hotel 4 Kreta 2
12 Aquis Capo di Corfu 4 Korfu 2
13 Mitsis Rodos Maris Resort & Spa 5 Rodos 1
14 Mitsis Blue Domes Resort & Spa 5 Kos 1
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1 2 3 4 5
15 Kefalonia Garden Village 4 Kefalonia 1
16 Dimitra Beach Resort 4 Kos 1
17 Mitsis Aila Resort & Spa 5 Rodos 1

Źródło: opracowanie własne.

Praktyki w ramach programu Resort Leaders również odbywały się w najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie miejscach USA (Nowy Jork, Virginia, Minnessota itd.) w eleganckich hotelach odwie-
dzanych przez zamożnych Amerykanów. W większości były to ośrodki czterogwiazdkowe (tab. 3).

Tabela 3. Liczba praktykantów w poszczególnych resortach w USA (program Resort Leaders)
Lp. Nazwa resortu Liczba gwiazdek Stan USA Liczba praktykantów
1 The Omni Homestead Resort 4 Virginia 11
2 Grand View Lodge 3 Minnesota 9
3 Omni Mount Washington Resort 4 New Hampshire 8
4 Mohonk Mountain House 4 Nowy Jork 7
5 The Sagamore Resort 4 Nowy Jork 6
6 The Greenbier 5 Zachodnia Virginia 3
7 Grand Hotel 4 Michigan 3
8 Mounain View Grand Resort & Spa 4 New Hampshire 2
9 Oglebay Resort 3 Zachodnia Virginia 1

Źródło: opracowanie własne.

Badani zostali zapytani o ocenę programów pod względem nabycia praktycznych umiejęt-
ności, przygotowania do zawodu. Zapytano również o ocenę bazy technicznej i organizacyjnej 
(możliwość zapoznania się z nowoczesnym systemem organizacyjnym).

Najwięcej praktykantów wysoko oceniło umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
(na bardzo dobrym poziomie), które są codziennością w miejscu pracy ze względu na różne 
wymagania klientów oraz sytuacje nieprzewidziane, kiedy trzeba reagować natychmiast. 

Wysoko oceniono również doskonalenie języków obcych. W obu programach studenci pracują 
za granicą i muszą porozumiewać się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym (rys. 1 i 2).  
Trzeba jednak podkreślić, że uczestnicy programu Resort Leaders przebywają w naturalnym 
środowisku Amerykanów. Muszą być wyczuleni na ich akcent, szybkość i płynność mówienia. 
W Grecji studenci pracują z Grekami, obsługują klientów z różnych krajów europejskich. Łatwiej 
jest im się komunikować ze względu na łatwiejsze słownictwo, jakiego używają. 
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rysunek 1. Ocena wymiany kulturowej pod względem określonych elementów (program Resort Leaders) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

rysunek 2. Ocena praktyki zawodowej pod względem określonych elementów (program Olymp) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Kolejną umiejętnością wysoko ocenioną przez praktykantów jest obsługa klienta. Pracując 
w dużych ośrodkach hotelowych, studenci mają kontakt z klientem na co dzień, bez względu na 
stanowisko pracy, na jakie zostali przydzieleni.

Największe różnice w ocenie umiejętności nabytych podczas praktyk można zauważyć w punk-
cie przygotowanie do przyszłego zawodu. W przypadku programu Olymp większość ankietowanych 
ocenia tę umiejętność na poziomie dobrym, a nawet – bardzo dobrym. Z kolei osoby uczestniczące 
w programie Resort Leaders przyporządkowały tu bardzo różne oceny – włączając w to średnią, 
a nawet ocenę negatywną. Nabycie praktycznych umiejętności w obu programach oceniono wysoko, 
chociaż – ponownie – zdecydowanie lepiej wygląda to w programie Olymp. W przypadku Resort 
Leaders sporo osób oceniło swoje kompetencje średnio, a nawet słabo czy negatywnie (rys. 1).

Największa grupa praktykantów pracowała na stanowiskach: kelner, asystent kelnera lub 
w obsłudze baru. Badani ocenili kompetencje nabyte podczas pracy na tych stanowiskach jako 
dobre lub bardzo dobre (rys. 3 i 4). 

rysunek 3. Ocena wymiany kulturowej pod względem stanowiska pracy (program Resort Leaders) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.
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rysunek 4. Ocena praktyki zawodowej pod względem stanowiska pracy (program Olymp) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Kolejne pytanie dotyczyło ogólnej oceny przydatności odbytych praktyk – tego, czy przygo-
towują one do wykonywania konkretnego zawodu. Wyniki są odmienne – znowu z korzyścią dla 
programu Olymp (rys. 5). Przykładowe oceny, z uzasadnieniem, zamieszczono poniżej. 

Hotele są przede wszystkim nastawione na szybkość obsługi gościa, wszystko dzieje się 
w bardzo szybkim tempie, praca jest dynamiczna, co sprawia, że ciężko ćwiczyć nowo zdobyte 
umiejętności, tak aby były one w pełni profesjonalne. 

Magda, AWF Katowice, praktykantka programu Olymp 

Jeżeli ktoś się przyłoży do praktyk, to wyciągnie z nich to, co najlepsze, i zdobytą wiedzę 
będzie mógł wykorzystać w przyszłości, np. w rozwoju zdolności interpersonalnych czy 
doskonaleniu języka obcego.

Filip, UMCS Lublin, praktykant programu Resort Leaders

Różnica w ocenie przydatności praktyk do zawodu bierze się również z motywacji wyjazdu. 
Osoby wyjeżdżające do USA w wielu przypadkach nie są studentami turystyki i rekreacji, 
nie przywiązują więc dużej wagi do stanowiska pracy. Jest to dla nich praca wakacyjna, która 
umożliwia zwiedzanie Stanów Zjednoczonych za legalnie zarobione pieniądze. Nie wyjeżdżają 
po to, żeby nauczyć się zawodu: „Program Resort Leaders jest mało przydatny w szukaniu 
poważnej pracy (pomijając hotelarstwo). Program można traktować tylko jako przygodę na 
wakacje” (Maciej, AGH Kraków).
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rysunek 5. Ocena praktyki zawodowej w aspekcie przygotowania kadr do obsługi ruchu turystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Większość ankietowanych, uznała że nie ma konieczności wprowadzania zmian programo-
wych w praktykach (rys. 6). Nieliczni, którzy zauważyli taką konieczność, zwracali uwagę na 
korzystny wpływ możliwości zmiany departamentów: „Chciałabym, żeby praca była bardziej 
zróżnicowana, gdyż pracuje się przeważnie tylko na jednym stanowisku bez możliwości zmiany 
departamentu” (Resort Leaders). „Zadbałabym, aby praktykanci mieli możliwość pracy na 
różnych stanowiskach w hotelu, nie tylko w restauracji” (Olymp).

W przypadku programu Olymp zwracano uwagę na braki kompetencyjne lokalnego perso-
nelu, zwłaszcza w kwestiach językowych: 

Studenci powinni zostać wysyłani na praktyki do hoteli, w których pracownicy władają 
językiem angielskim co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym. Umożliwiłoby to 
uniknięcie wielu nieporozumień w pracy spowodowanych barierą językową oraz studenci 
mieliby okazję wzbogacić swoje dotychczasowe umiejętności językowe, a tym samym roz-
wijać swój potencjał. 
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rysunek 6. Opinia ankietowanych na temat wprowadzenia zmian w programie praktyki zawodowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Badani zostali również zapytani o to, czy podjęli pracę w zawodzie po zakończeniu praktyk. 
Nie dziwi, że zdecydowanie więcej odpowiedzi „tak” dotyczyło uczestników programu Olymp 
(70%) niż Resort Leaders (45%). Zdaniem wielu badanych z programu Olymp, udział w progra-
mie pomógł im w znalezieniu wymarzonej pracy w turystyce. Pracodawcy dużą uwagę zwracali 
na ich bogate CV oraz umiejętności zdobyte podczas praktyk zawodowych za granicą. 

Większość tych uczestników po powrocie do kraju pracuje tymczasowo w restauracjach na 
stanowisku kelnera oraz w obsłudze baru. Inni zaczęli pracę jako specjaliści do spraw turystyki 
w biurach podróży, piloci wycieczek na trasach krajowych i zagranicznych oraz recepcjoniści 
w hotelach trzy–pięciogwiazdkowych w Polsce. Podkreślali, że wyjazd na praktyki poszerzył 
ich horyzonty: „Grecja otworzyła mi oczy na świat i postanowiłam zacząć pracę w turystyce. 
Od nowego sezonu letniego 2017 spróbuję swoich sił jako rezydent”.

Uczestnictwo w specjalistycznych praktykach zawodowych utwierdziło wielu badanych 
w przekonaniu, że wybór ich kierunku studiów był słuszną decyzją.
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rysunek 7. Praca podjęta po zakończeniu praktyki zawodowej w turystyce

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Zarówno osoby, które odbyły praktyki w Grecji, jak te, które były w USA, oceniają je jako 
bardzo dobre. Studenci uważają, że przyswoili wiedzę, zdobyli wiele niezbędnych umiejętności, 
zwiększyli swoje kompetencji, które pomogą im w przyszłości znaleźć wymarzoną pracę (rys. 8). 

rysunek 8. Ogólna ocena praktyki zawodowej lub wymiany kulturowej przez uczestników

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Podsumowanie
Program praktyk zawodowych Olymp i wymiana kulturowa z programu Resort Leaders odby-
wają się we współpracy z najlepszymi hotelami, umożliwiając uczestnikom poznanie branży 
hotelarskiej od wewnątrz. Programy mają wiele cech wspólnych, występują tu jednak pewne 
różnice, spowodowane w głównej mierze motywacją uczestników. W konsekwencji skutkuje to 
odmiennym poziomem nabywanych kompetencji oraz ich wykorzystania na rynku pracy.

Zdecydowana większość studentów uczestniczących w programie Resort Leaders nie jest 
zainteresowana pracą w hotelarstwie i turystyce. Jak już wspomniano, w większości nie są to 
studenci turystyki. Pracę w hotelach traktują jako „amerykańską przygodę”, umożliwiającą 
podróżowanie po USA za zarobione pieniądze. 

Uczestnicy praktyk zawodowych Olymp nie wyjechali w celach turystycznych. Owszem, 
duża atrakcyjność turystyczna, swego rodzaju egzotyka miejsca stanowiła dodatkowy argument 
przemawiający na korzyść wyjazdu, głównym powodem była jednak chęć nauki zawodu. Po 
powrocie do Polski praktykanci w większości podjęli zatrudnienie w turystyce na różnych 
stanowiskach. Wielu z nich decyduje się na powrót do Grecji – do tego samego hotelu, na innych 
warunkach lub do innej sieci, innego regionu. Wielu, zachęconych i ośmielonych doświadcze-
niami z Grecji, decyduje się na poszerzanie doświadczenia w innych krajach, np. w ramach 
programu Resort Leaders.

Studenci odbywający praktykę w Grecji byli zadowoleni z pobytu (jako całości), najbardziej 
jednak cenili sobie nabycie kompetencji zawodowych. Praktykanci programu Resort Leaders, 
chociaż nie wiązali przyszłości zawodowej z branżą turystyczną, praktykę zaliczali do udanych 
przedsięwzięć. Uczestnicy obu programów byli zgodni, że wyjazd umożliwił im przyswojenie 
umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na obecnym rynku pracy, nie tylko w branży turystycznej.

Na pytanie postawione w pierwszej części artykułu należałoby odpowiedzieć twierdzą-
co. Zagraniczne praktyki zawodowe wpływają na lepszą ocenę własnych kompetencji oraz 
przygotowania do rynku pracy. Nawet jeśli uczestnicy nie wiążą przyszłości z daną branżą, 
udział w praktykach wpłynął, ich zdaniem, na podniesienie kompetencji samoorganizacyjnych, 
interpersonalnych i językowych. Jak wskazują dotychczasowe badania, lepsza samoocena –  
połączona z nabyciem kompetencji zawodowych za granicą – przekłada się na większe szanse na 
międzynarodowym rynku pracy. Otwarte pozostaje jednak pytanie, jak będzie się kształtowała 
kariera zawodowa uczestników praktyk oraz czy nabyte kompetencje równie wysoko będą 
ocenione przez przyszłych pracodawców. 
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abstract  The aim of this paper is to answer, if, and at what degree, the practice done abroad, impact 
on professional skills self-esteem of the participants. The paper is based on interviews with 
University students who participated in hospitality practice in a frame of Resort Leaders (USA) 
and Olymp (Greece) Programs. The questionnaire is supplemented by participatory observation 
in USA (2014) and Greece (2015, 2016 and 2017) in the resorts hosting students. The results 
show that the self-esteem regarding organizational, interdisciplinary and linguistic skills of 
all participants was very positive, even when the sector for practice was not related to their 
professional future. 
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streszczenie Zachowania konsumentów na rynku to jeden z najistotniejszych kierunków badań, 
gdyż dzięki nim można poznać od wewnątrz funkcjonowanie obecnych rynków ar-
tykułów konsumpcyjnych. Krajowy rynek usług cateringowych jest młodym, ale 
stosunkowo dużym i silnym sektorem branży gastronomicznej. Celem niniejszego 
artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań opinii konsumentów na 
temat usługi cateringu dietetycznego dostępnej na polskim rynku. Analizie poddano 
motywy korzystania z usług cateringu dietetycznego, czas jego stosowania, uzyska-
ne efekty oraz opinie konsumentów dotyczące jakości świadczonych usług.

Wprowadzenie
W ostatnich latach na rynku produktów żywnościowych w Polsce pojawiają się nowe trendy, 
wynikające głównie ze zmian uwarunkowań gospodarczo-społecznych. Szczególnie istotnym 
zagadnieniem jest obserwacja zachowań konsumentów indywidualnych ze względu na fakt, 
że ich potrzeby i oczekiwania ulegają ciągłym zmianom – poszukują nowych, innowacyjnych 
produktów żywnościowych, jak również nowych form sprzedaży i dystrybucji tych towarów 
(Sojkin, Małecka, Olejniczak, Bakalarska, 2009). 

Na polskim rynku artykułów żywnościowych można zaobserwować wiele wzorców kon-
sumpcji żywności. Konsumenci dążą do poprawy jakości życia, poszukują zatem produktów 
prozdrowotnych i jednocześnie innowacyjnych. Ze względu na ciągłe zmiany społeczno- 
-ekonomiczne pojawiają się nowe segmenty rynku, takie jak żywność wygodna (zwiększone 
tempo życia), funkcjonalna (starzenie się społeczeństwa, choroby dietozależne) czy żywność 
typu premium (poprawa sytuacji materialnej społeczeństwa). W efekcie globalizacji konsumenci 



Ewa Pyrzyńska

Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (42) 2018266

mają do wyboru coraz szerszy wachlarz produktów popularnych w innych krajach, jednocześnie 
można zaobserwować coraz większe zainteresowanie żywnością w minimalnym stopniu prze-
tworzoną, regionalną i tradycyjną oraz ekokonsumpcją (Mazurek-Łopacińska, 2008; Wasilik, 
2014; Zalega, 2013).

Istnieje zależność pomiędzy rodzajem spożywanych posiłków a zdrowiem. Produkty żywno-
ściowe powinny odznaczać się odpowiednim składem i dostarczać organizmowi odpowiedniej 
ilości energii i składników odżywczych, aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie. 
W krajach wysoko rozwiniętych można zaobserwować nadkonsumpcję żywności spowodowaną 
zmieniającym się stylem życia. Prowadzi to do występowania licznych chorób dietozależnych, 
tj. otyłości, miażdżycy, chorób nowotworowych układu pokarmowego czy cukrzycy typu 2, ze 
względu na często popełniane błędy żywieniowe, m.in. stosowanie nadmiernej ilości żywności 
wysoko przetworzonej, żywności typu fast-food, nieregularne pory posiłków, spożywanie po-
siłków w stresie czy podjadanie (Bernstein i in., 2010; Pyrzyńska, 2014; Sygut, 2013). Według 
badań przeprowadzonych w 195 krajach blisko 30% populacji cierpi na nadwagę lub otyłość, 
w tej grupie 700 mln ludzi jest otyłych, w związku z tym rośnie liczba śmierci bezpośrednio 
powiązanych ze zbyt wysokim indeksem BMI (GBD 2015 Obesity Collaborators, 2017). 

zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych
Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych determinowane są przez 
czynniki zewnętrzne, czyli czynniki ekonomiczne i społeczno-kulturowe, jak również przez 
czynniki wewnętrzne, związane ze stylem życia, potrzebami, przyzwyczajeniami czy stanem 
wiedzy konsumentów (Sojkin i in., 2009). Zachowania konsumentów z jednej strony wynikają 
z ciekawości i chęci poznania czegoś nowego, z drugiej strony można zaobserwować neofobię, 
czyli strach przed nowością (Dąbrowska, Babicz-Zielińska, 2011).

Potrzeby żywnościowe konsumentów są mocno zróżnicowane. Poszukują oni produktów 
charakteryzujących się wysoką jakością i wartością odżywczą, bezpiecznych i świeżych, jak 
również atrakcyjnie opakowanych i łatwych w przygotowaniu. Konsumenci dążą do zaspokajania 
swoich coraz bardziej specyficznych potrzeb żywnościowych, przykładem jest zainteresowanie 
żywnością wygodną czy funkcjonalną, prozdrowotną (Grzybowska-Brzezińska, 2010; Sojkin 
i in., 2009; Szeja, Szczepańska, 2017; Tarczyńska, 2013). 

Ważnymi determinantami decyzji zakupowych konsumentów artykułów żywnościowych 
są czynniki demograficzne (wiek i płeć), jak również dochody konsumentów i ceny produktów. 
W tradycyjnym modelu rodziny nabywcami większości dóbr konsumpcyjnych są kobiety. Od 
lat obserwuje się również wzrost liczby gospodarstw jedno- i dwuosobowych. Aktywność 
zawodowa kobiet oraz coraz większe tempo życia doprowadziły do zwiększonego popytu na 
wygodną (leniwą) konsumpcję (Augustyńska-Prejsnar, Ormian, Gajdek, 2014; Dąbrowska, 
Babicz-Zielińska, 2011; Makała, 2013; Sojkin i in., 2009; Szeja, Szczepańska, 2017; Zalega, 2013). 
Z kolei lepsza sytuacja materialna konsumentów prowadzi do łatwiejszego nabywania przez 
nich nowych produktów oraz szybszego dostosowywania się do panujących na rynku trendów 
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żywieniowych. Konsumenci są bardziej podatni na wpływ reklamy i otoczenia, do którego chcą 
aspirować (moda). Osoby o wysokich dochodach spożywają więcej niskokalorycznych i diete-
tycznych produktów, gotowych produktów wegetariańskich, jak również starają się prowadzić 
zdrowy tryb życia (Dąbrowska, Babicz-Zielińska, 2011; Kalinowski, 2007, s. 43; Zalega, 2013). 

Istotne czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku to również kultura (normy 
i tradycje kulinarne) oraz styl życia (Dąbrowska, Babicz-Zielińska, 2011). Szczególnie ważnym 
jego aspektem jest efekt naśladownictwa – konsumenci wyrażają chęć upodobnienia się do 
innych, przez co nabywają produkty popularne w innych krajach lub promowane przez osoby 
popularne (Sojkin i in., 2009). Badania stylu życia konsumentów wykazują, że zmieniły się 
wzorce przygotowywania i spożywania posiłków. Obserwuje się coraz bardziej intensywny 
tryb życia, dlatego konsumenci szukają ułatwień – sięgają po już poddane wstępnej obróbce 
półprodukty, gotowe posiłki, zamienniki posiłków lub korzystają z usług restauracji bądź firm 
cateringowych (Babicz-Zielińska, 2010; Szeja, Szczepańska, 2017; Zalega, 2013). 

catering dietetyczny
Podstawą dobrego stanu zdrowia człowieka jest prawidłowe odżywianie (Jarosz, 2017). Według 
Gertiga i Gawęckiego: „zalecenia żywieniowe są to wskazania dotyczące proponowanych zmian 
spożycia wybranych produktów spożywczych i zawartych w nich składników odżywczych, 
uzasadnione potrzebą poprawy stanu odżywiania i ochrony społeczeństwa oraz profilaktyką 
chorób” (2007, s. 122). Obecne zalecenia żywieniowe skupiają się na zwiększeniu podaży 
warzyw, owoców oraz błonnika, przy równoczesnym ograniczaniu ilości spożywanego cukru, 
soli oraz tłuszczów (Jarosz, 2017). Nie ma na rynku produktu spożywczego, który zawierałby 
wszystkie niezbędne składniki odżywcze (Gawęcki, Mossor-Pietraszewska, 2006, s. 294). 
Jedynie zestawienie wielu różnorodnych produktów pozwala na ułożenie zbilansowanej diety 
(Pyrzyńska, 2014). 

Od pewnego czasu można zaobserwować rosnące zainteresowanie polskich konsumentów 
zdrowym stylem życia. Trend ten prowadzi do zwiększania się świadomości w temacie zdrowej 
diety i poszukiwania indywidualnego kierunku żywienia. Coraz większa grupa osób, szczególnie 
z dobrą sytuacją materialną, korzysta z usług cateringu dietetycznego (Szymanek, 2017). 

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) catering (katering) dietetyczny można zaliczyć do 
usług przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych, a dokładnie 
gospodarstw domowych. Posiłki dostarczane w formie cateringu dietetycznego można zaliczyć 
do żywności wygodnej. W sferze usług żywieniowych żywność wygodna to ta, którą poddaje 
się odpowiedniej obróbce w celu zwiększenia jej trwałości, jak również żywność, którą można 
spożyć bezpośrednio po doprowadzeniu do temperatury spożycia. Może stanowić pełny posiłek, 
samodzielnie lub w zestawieniu z innymi składnikami (Janicki, 2006).

 Krajowy rynek usług cateringowych jest stosunkowo dużym i silnym sektorem branży 
gastronomicznej, mimo że zaczął rozwijać się niedawno, bo kilkanaście lat temu. Obecnie 
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wartość sektora usług cateringowych szacowana jest na około 4,5 mld zł. Rynek ten jest rozpro-
szony i podzielony na kilka segmentów: usługi eventowe, stołówkowe, szkolne, przedszkolne 
czy szpitalne. Obecnie z uwagi na zmieniające się preferencje polskich konsumentów bardzo 
popularny stał się segment cateringu dietetycznego, tzw. diety pudełkowej. Szacunki ekspertów 
wskazują, że rynek usług związanych ze zdrowym i wygodnym odżywianiem w najbliższych 
latach w dalszym ciągu będzie się rozwijał (BROG B2B, 2016). 

Catering dietetyczny oferowany jest obecnie przez kilkaset firm, przy czym w wielu przypad-
kach to działalność dodatkowa lokali gastronomicznych. Rozwojowi tego rynku sprzyja moda 
na zdrowe odżywianie, wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością oraz wzrost zamożności spo-
łeczeństwa. Z usług cateringu dietetycznego korzystają najczęściej osoby pragnące zmniejszyć 
masę ciała lub będące na specjalistycznej diecie (bezglutenowa, bezlaktozowa, wegetariańska) 
i osoby, które nie mają czasu na samodzielne przygotowywanie posiłków. Plan diety pudełkowej 
powinien być opracowywany przez dietetyków, aby zapewnić odbiorcy niezbędne składniki 
odżywcze (Woźniak, 2017).

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań opinii konsu-
mentów na temat cateringu dietetycznego dostępnego na polskim rynku.

Wyniki badania ankietowego 
Badania ankietowe przeprowadzono w 2017 roku metodą CSAQ (computerized self-admini-
stered questionnaire), tj. z użyciem skomputeryzowanego kwestionariusza do samodzielnego 
wypełniania (Babbie, 2004, s. 298). Analizie poddano motywy korzystania z usług cateringu 
dietetycznego, czas jego stosowania, uzyskane efekty oraz opinie respondentów dotyczące jako-
ści świadczonych usług. W badaniu udział wzięło 119 losowo dobranych respondentów, którzy 
przynajmniej raz skorzystali z diety pudełkowej, 84 kobiety i 35 mężczyzn w wieku od 19 do 55 lat  
(66% w przedziale wiekowym 27–40 lat). Największa część populacji zamieszkiwała duże 
miasta powyżej 50 tys. mieszkańców (84%) oraz deklarowała, że dziennie na zakup pożywienia 
przeznacza średnio mniej niż 50 zł (63%). 

Przyczyn stosowania diety pudełkowej jest wiele, co wiąże się ze zmieniającymi się trendami 
i stylem życia. Badania ankietowe wykazały, że głównym powodem korzystania z usług cateringu 
dietetycznego była chęć obniżenia masy ciała (56% respondentów), 33% ankietowanych przyznało, 
że zdecydowało się na dietę pudełkową ze względu na brak czasu na samodzielne przygotowywa-
nie posiłków, natomiast 11% chciało spróbować czegoś nowego i urozmaicić w ten sposób dietę. 

Dieta, aby przyniosła zakładane efekty, musi być stosowana regularnie i przez długi czas, naj-
lepiej na stałe trzeba zmienić nawyki żywieniowe. Największy odsetek respondentów (33,3%) ko-
rzystał z cateringu dietetycznego przez dokładnie 1 miesiąc, a 16,6% krócej niż 1 miesiąc. Można 
zatem stwierdzić, że była to jedynie próba, czy usługa spełnia ich oczekiwania. Kolejne 16,6% 
ankietowanych przyznało, że stosowało ten rodzaj diety przez 2–4 miesiące, 25% przez ponad pół 
roku, natomiast pozostali respondenci stosowali dietę pudełkową przez okres od 5 do 6 miesięcy.  
Ponad 84% respondentów stwierdziło, że w ich miejscu zamieszkania usługi cateringu dietetycz-
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nego są łatwo dostępne, co można powiązać z miejscem zamieszkania respondentów (głównie 
mieszkańcy dużych miast). Blisko 85% ankietowanych uważa, że koszt stosowania cateringu 
dietetycznego jest wysoki. 

Usługa ta dostępna jest w kilku wersjach kalorycznych, w zależności od płci, wieku i aktyw-
ności fizycznej. Catering można zamówić w dostawie we wszystkie dni tygodnia lub tylko w dni 
powszednie, można wybrać również liczbę posiłków. Ponad 79% ankietowanych przyznało, że 
stosowana przez nich dieta pudełkowa przyniosła oczekiwane efekty. Blisko 34% respondentów 
przyznało, że podczas stosowania diety pudełkowej nie spożywało wyłącznie dostarczanych 
posiłków, co wiązało się z faktem, że nie wszystkie posiłki były przygotowane w smaczny 
i atrakcyjny sposób. Niektórzy ankietowani przyznali, że spożywali dodatkowe posiłki, gdyż 
catering nie zaspokajał ich głodu. 

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę czynników dotyczących dostarczanych im 
w ramach cateringu posiłków (na skali pięciopunktowej, gdzie 1 oznaczało ocenę niedostateczną, 
natomiast 5 – bardzo dobrą). Najgorzej oceniono smakowitość dostarczanych posiłków (3,50) 
oraz ich różnorodność (3,58). Jeden z ankietowanych zamieścił informację, że jego dieta oparta 
była głównie na dużych ilościach drobiu, a posiłki były monotonne. Stosunek jakości do ceny 
oceniono na 3,75, natomiast wartość odżywczą na 3,92. Posiłki w ramach cateringu dietetycznego 
dostarczane są przez kuriera codziennie rano pod wskazanym adresem, toteż respondenci zostali 
poproszeni o ocenę świeżości i sposobu dostawy. Świeżość posiłków oceniono na 4,0, natomiast 
sposób dostawy na 4,33. Najwyżej oceniono ilość dostarczanego pożywienia (4,67). Relatywnie 
niska ocena świeżości dostarczanych posiłków może negatywnie wpływać na dalsze decyzje za-
kupowe konsumentów. Nasuwa się również pytanie, czy takie posiłki są bezpieczne dla zdrowia 
odbiorcy. Warto zaznaczyć, że w dostawie usług cateringowych niezwykle ważny jest sposób 
przechowywania produktów w dostawie. W żadnym momencie nie może zostać przerwany 
łańcuch chłodniczy, gdyż grozi to wystąpieniem wielu zagrożeń, głównie mikrobiologicznych.

Podsumowanie
Zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych stanowią obiekt zaintere-
sowania wielu naukowców. Dzięki obserwacjom tych zachowań można się dowiedzieć, jakie 
czynniki wpływają na decyzje zakupowe nabywców. Szczególnie interesujące stają się branże 
młode, podlegające dynamicznemu rozwojowi. Jednym z takich sektorów gospodarki są 
usługi gastronomiczne. Rosnące zainteresowanie konsumentów tymi usługami związane jest 
ze zmianą nawyków żywieniowych, tempa życia oraz trendów promowanych przez popularne 
osoby. Zdrowy styl życia oraz ciągłe życie w biegu doprowadziły do rozwoju rynku żywności 
wygodnej, w tym usług cateringu dietetycznego. Na podstawie przeprowadzonego wstępnego 
badania ankietowego można stwierdzić, że dietę pudełkową stosuje jeszcze niewielkie grono 
odbiorców, a zasadniczym powodem zainteresowania tą usługą jest chęć obniżenia masy ciała 
i brak czasu na przygotowywanie tradycyjnych posiłków. Głównymi nabywcami są kobiety 
pochodzące z dużych miast. Osoby, które do tej pory skorzystały z usług cateringu dietetycznego, 
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oceniły jego jakość jako dobrą. Firmy cateringowe powinny jednak zwrócić uwagę na poprawę 
smakowitości, różnorodności i świeżości oferowanych posiłków, gdyż te cechy zostały ocenione 
przez konsumentów najniżej. Tematyka usług cateringu dietetycznego na polskim rynku jest 
obszarem słabo zbadanym, wymaga zatem dalszych analiz. 
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consumers’ behaviour on the catering services’ market  
on the example of diet delivery

keywords consumer, diet delivery, diet box

abstract  The study of consumers’ habits on the market is one of the most important and interesting di-
rections of research due to the fact that the mechanisms of the current consumer goods market 
may be explored. The national market of catering services is young though relatively strong and 
big. The aim of this article is to present the consumers’ opinion on the diet delivery services, 
available on the polish market. The following aspects were analysed: the reasons of taking up 
the diet delivery, the time of use, the effects on one’s health and the consumers’ opinion on the 
quality of delivered services.

jel codes D10, E21




