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BoleSłAW IWAN
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

Rozwój tuRystyki taRgowo-wystawienniczej  
w wybRanych miastach Polski

Wstęp 

Turystyka targowo-wystawiennicza jest istotnym rodzajem turystyki biznesowej. Nad-
rzędnym celem imprez targowo-wystawienniczych jest prezentacja towarów i usług zapro-
szonym gościom w celu poinformowania ich o nowych ofertach rynkowych oraz aktywiza-
cja sprzedaży tych ofert. Na przedsięwzięciach targowych spotykają się bowiem wystawcy, 
czyli oferenci towarów i usług, a także przedstawiciele biznesu oraz różnych organizacji, 
osoby pracujące w mass mediach oraz publiczność, czyli zwiedzający. Targi i wystawy są 
ważną częścią turystyki, w tym biznesowej, również z tego względu, że rokrocznie stymu-
lują do podróży miliony osób (wystawców i zwiedzających) oraz generują popyt na usługi 
turystyczne w miastach, gdzie odbywają się targi oraz wystawy1. Imprezy targowo-wysta-
wiennicze, poza wieloma innymi zaletami, są dobrą okazją do bezpośrednich – interper-
sonalnych rozmów oraz dyskusji wystawców (przedsiębiorstw) z odwiedzającymi, a więc 
i potencjalnymi klientami. 

Ze względu na centralne położenie w Europie oraz posiadaną rozwiniętą bazę material-
no-techniczną do organizowania imprez targowo-wystawienniczych Polska ma wszelkie 
podstawy do tego, by stać się ważnym organizatorem targów i wystaw międzynarodowych.

Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych centrów targo-
wo-wystawienniczych w Polsce oraz próba oceny infrastruktury targowo-wystawienni-
czej w tych miastach. Innym celem jest charakterystyka imprez targowych odbywających 
się w analizowanych miastach. Zasadnicza część analizy zostanie poprzedzona charak-
terystyką targów i wystaw jako ważnego segmentu turystyki biznesowej. 

Przygotowanie artykułu rozpoczęto od zgromadzenia i selekcji informacji związanych 
z tematem. Starano się przy tym, aby informacje te były rzetelne i porównywalne. Zasto-

1 Instytut Turystyki, Mice Poland, Polska Korporacja Targowa, Turystyka biznesowa w Polsce. Rynek targowy, 
Eurosystem J. Śleszyński, Warszawa 2006.    
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6 Bolesław Iwan

sowana metodyka badawcza została podporządkowana celowi opracowania – wykorzy-
stano więc metodę analizy opisowej i porównawczej, a dla lepszej ilustracji niektórych 
zagadnień zastosowano metodę graficzną. W trakcje przygotowania publikacji korzysta-
no także z metod redukcji, indukcji oraz dedukcji. Pomocna była również metoda nauko-
wej obserwacji uczestniczącej, gdyż autor brał udział w wielu targach oraz wystawach 
w charakterze zwiedzającego i obserwatora, jak również członka zespołu reprezentują-
cego wystawcę.

Głównymi źródłami informacji, na podstawie których przygotowano artykuł, była lite-
ratura naukowa z zakresu turystyki biznesowej, w tym targowo-wystawienniczej, raporty 
Mice Poland oraz raporty Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w Polsce, publikacje Polskiej 
Izby Przemysłu Targowego, a także odpowiednio dobrane i wyselekcjonowane strony 
internetowe. 

Niniejszy artykuł można uznać niejako za kontynuację i rozwinięcie opracowania au-
tora opublikowanego w nr 9 (1) 2012 Zeszytów Naukowych WSTiJO, zatytułowanego 
„Turystyka biznesowa w regionie świętokrzyskim”.  

Istota turystyki w zarysie

W literaturze naukowej funkcjonuje wiele określeń turystyki, ponieważ jest to zjawisko 
niezwykle złożone i z biegiem czasu ewoluuje, posiada ponadto bogatą i zróżnicowaną treść, 
zawierającą elementy gospodarcze i ekonomiczne, edukacyjne oraz społeczno-kulturowe.

Dla celów tej publikacji nie ma potrzeby przytaczania mnogości definicji turystyki. 
Warto ograniczyć się do kilku wybranych, istotnych wyjaśnień terminu. Syntetyczne okre-
ślenie turystyki stworzyła Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): „Turystyka obejmu-
je ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawo-
dowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, 
z wyłączeniem wyjazdów, których głównym celem jest działalność zarobkowa”2. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) „turystyka jest zjawiskiem prze-
strzennej ruchliwości społeczeństwa związanym z dobrowolną i czasową zmianą miej-
sca stałego zamieszkania i trybu życia”. Na podstawie tych i wielu innych wyjaśnień 
pojęcia turystyki można sformułować kilka jej istotnych elementów: 

 – Zjawisko turystyki wiąże się zawsze ze zmianą codziennego środowiska przez tury-
stów. 

 – Uprawianie turystyki obejmuje wykonywanie różnych czynności związanych z wy-
poczynkiem rekreacją, edukacją, załatwianiem różnych interesów służbowych oraz 
biznesowych itp.

 – Pobyt turystyczny poza stałym miejscem zamieszkania nie trwa dłużej niż jeden rok 
i nie wiąże się z podjęciem regularnej pracy zawodowej3.

2 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 23.  
3 B. Iwan, Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim, [w:] Turystyka kulturowa 
a regiony turystyczne w Polsce, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2010, s. 358.    
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Ze względu na różnorodność zjawiska turystyki wyróżnia się wiele kryteriów kla-
syfikacji i przyporządkowanych im rodzajów turystyki. Jednym z najważniejszych jest 
kryterium motywacji, którym kierują się turyści, uczestnicząc w przedsięwzięciach (im-
prezach) turystycznych. Szerokie omówienie kryteriów klasyfikacji i związanych z nimi 
rodzajów turystyki zaprezentował W.W. Gaworecki. Autor ten wyróżnia szereg rodzajów 
motywacji – fizyczne, psychiczne, prestiżowe itp. Według motywacji prestiżowych zo-
stała wyodrębniona turystyka kongresowa, biznesowa, turystyka nastawiona na prze-
życia4. Turystyka biznesowa jest więc rodzajem turystyki podlegającym kryterium mo-
tywacji prestiżowej.

Istota i specyfika turystyki biznesowej

Turystyka biznesowa, mimo jej ciągle rosnącego znaczenia w współczesnym świecie, 
nie ma jednoznacznej i precyzyjnej definicji. Przyczyną tego zjawiska jest bogactwo form 
oraz celów podróży biznesowych. Światowa Organizacja Turystyki również nie wyjaśnia 
ściśle terminu „turystyka biznesowa”, a tylko formułuje ogólne pojęcie turystyki. Termino-
logia UNWTO odnosząca się do turystyki nie pomija jednak wyjazdów w celach służbo-
wych. Z szerokiego pojmowania turystyki wyklucza jedynie podróże związane z wykony-
waniem pracy wykonywanej w miejscu czasowego przebywania oraz wyjazdy trwające 
dłużej niż 12 miesięcy bez przerwy. Jednakże według UNWTO podróże uwzględniające 
sprawy zawodowe i interesy są postrzegane jako ważne w klasyfikacji turystyki.

Według R. Davidsona i B. Cope’a turystyka biznesowa to wszystkie podróże, których 
cele są związane z pracą lub interesami zawodowymi podróżujących. Mogą to być więc 
podróże konieczne do prowadzenia pracy lub mające pomóc zatrudnionym w wykony-
waniu swoich zadań bardziej efektywnie. Podróże służbowe mogą być również nagrodą 
od pracodawców za dobrze wykonane zadania5. Jeszcze innym określeniem turystyki 
biznesowej jest „Przemysł MICE” (ang. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition), 
czyli spotkania-podróże, spotkania motywacyjne, konferencje i wystawy. Jednak pracow-
nicy tego sektora uznają te sformułowania jako mało precyzyjne6. W sferze biznesu oraz 
w literaturze naukowej coraz częściej stosuje się określenie „przemysł spotkań” (ang. 
Meetings Industry). W literaturze naukowej z zakresu turystyki biznesowej spotyka się 
również określenia „business tourism” (turystyka biznesowa) oraz „business travel” (po-
dróże służbowe – biznesowe). 

Podróże służbowe są pojęciem nieco szerszym niż turystyka biznesowa. W związ-
ku z tym jeżeli używa się terminu „turystyka biznesowa”, to osoby podróżujące w ce-
lach czysto komercyjnych należałoby nazywać „turystami biznesowymi”. Powinni oni 
wówczas spełnić fundamentalny warunek dotyczący pojęcia „turysta”, tzn. przebywać 
poza miejscem stałego zamieszkania co najmniej 24 godziny, powinni również korzystać 

4 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
5 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003. 
6 Ibidem.
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z noclegów w miejscu recepcji turystycznej. Niemniej jednak obydwa pojęcia – „podróże 
służbowe” i „turystyka biznesowa” – są rozumiane szeroko.    

Turystyka biznesowa odnosi się więc do podróży w celach komercyjnych i innych 
wyjazdów służbowych, a nie tylko poznawczych czy etnicznych. Obejmuje ona grupę 
przedsiębiorstw oraz różnych instytucji, kadr kierowniczych i pracowników różnych ko-
mórek organizacyjnych, a także innych osób przybywających do poszczególnych miej-
scowości w celu załatwienia spraw biznesowych, urzędowych i innych służbowych. Naj-
krócej turystykę biznesową można więc określić jako podróże w różnych interesach, 
a nie tylko w celach wypoczynkowych, krajoznawczych itp.7

Na zakończenie tego fragmentu można pokusić się o własne sformułowanie pojęcia 
turystyki biznesowej: turystyka biznesowa obejmuje różne wyjazdy właścicieli, członków 
zarządów i pracowników przedsiębiorstw oraz przedstawicieli różnych organizacji, uczel-
ni wyższych, instytutów badawczych, jak również dyplomatów w celach komercyjnych, 
naukowych oraz dyplomatycznych, a nie wyłącznie wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Turystyka biznesowa różni się więc znacznie od innych rodzajów turystyki wypoczyn-
kowej. Mniej liczy się w niej czynnik kosztów, a bardziej ogólne warunki koniunktury 
gospodarczej. 

Rodzaje turystyki biznesowej

Turystyka biznesowa jest dynamicznie rozwijającym się segmentem turystyki. Spowo-
dowało to powstanie znacznej liczby rodzajów turystyki uprawianej w celach służbowych 
– zawodowych. Rysunek pierwszy przedstawia podział turystyki biznesowej na pięć typów.

7 B. Iwan, Potrzeby nabywcze na rynku biznesowych usług turystycznych, [w:] Zachowania konsumentów na 
rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Wyd. WSE Almamer, Warszawa 2010.

Turystyka biznesowa

turystyka korporacyjna

turystyka motywacyjna

turystyka kongresowa

wystawy - turystyka targowa

indywidualne podróże służbowe

Rysunek 1. Typy turystyki biznesowej 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
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Poszczególni autorzy w swoich opracowaniach wymieniają różną liczbę rodzajów 
turystyki biznesowej, które można przyporządkować do pięciu typów prezentowanych 
na rysunku pierwszym. W opracowaniach najczęściej wymienia się 15 rodzajów imprez 
służbowych (biznesowych) z noclegiem i bez korzystania z bazy noclegowej. Z kolei we-
dług zaleceń WTO podróże służbowe obejmują 10 rodzajów tych spotkań:

 – instalacja urządzeń,
 – wizytacje,
 – podróże handlowe do innych przedsiębiorstw,
 – uczestnictwo w kongresach, konferencjach oraz targach i wystawach,
 – wycieczki będące formą motywacji pracowników,
 – wygłaszanie wykładów i występy na koncertach,
 – zawieranie kontraktów,
 – podróże związane z zawodowym uprawianiem sportu,
 – misje rządowe, włączając w to personel dyplomatyczny, wojskowy i członków organi-

zacji międzynarodowych,
 – płatne studia, kształcenie i badania naukowe, kursy językowe i inne rodzaje kształ-

cenia specjalistycznego związane z interesami lub zawodem osób podróżujących8.
W swoim opracowaniu M. Sidorkiewicz wymienia też 10 form imprez – podróży 

biznesowych: 
 – konferencje (spotkania biznesowe z udziałem do 200–250 osób),
 – kongresy (spotkania biznesowe z udziałem powyżej 200–250 osób),
 – targi i inne imprezy wystawiennicze, 
 – imprezy konsumenckie i wydarzenia,
 – imprezy motywacyjne (incentive travels, meetings, events),
 – wyjazdy integracyjne (wewnątrzfirmowe, z partnerami firmy, z prestiżowymi klientami),
 – wyjazdy gratyfikacyjne (wyjazd jako forma nagrody – zazwyczaj z najbliższą rodziną),
 – spotkania firmowe (wyjazdowe posiedzenia zarządu, narady szefów oddziałów regio-

nalnych i inne),
 – szkolenia,
 – wszelkiego rodzaju podróże biznesowe (delegacje służbowe pojedynczych pracow-

ników)9.
Z dokonanej prezentacji wynika, że zarówno w literaturze naukowej, jak i wytycznych 

UNWTO ilość rodzajów turystyki biznesowej jest rzeczywiście spora. Do podróży służbo-
wych wlicza się bowiem zadania wykonywane przez wojsko poza stałą bazą oraz misje 
rządowe itp. 

8 Por. B. Iwan, Istota i rola turystyki biznesowej w gospodarce narodowej, „Zeszyty Naukowe WSTiJO” 2008, nr 
1 (1), s. 30–31. 
9 M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011, s. 17.
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Charakterystyka turystyki targowo-wystawienniczej   

Głównym tematem rozważań w niniejszym opracowaniu jest rozwój turystyki targo-
wo-wystawienniczej. W związku z tym pominięto prezentację innych rodzajów turystyki 
biznesowej (są one zresztą przedmiotem zainteresowania w wielu branżowych publika-
cjach naukowych).

Turystyka targowo-wystawiennicza stanowi jeden z istotnych rodzajów turystyki biz-
nesowej. Charakteryzuje się ona wyjazdami przedstawicieli przedsiębiorstw i innych or-
ganizacji na różnego rodzaju targi oraz wystawy organizowane w kraju i za granicą. 
Wiodącym celem targów i wystaw jest prezentacja towarów oraz usług zaproszonej pu-
bliczności w celu poinformowania zwiedzających o nowych ofertach oraz intensyfikacja 
sprzedaży tych ofert. Wystawy oraz targi są miejscem, gdzie wystawcy prezentują klien-
tom swoje oferty handlowo-usługowe. Targi trwają zazwyczaj od kilku dni do tygodnia.

Imprezy targowo-wystawiennicze są dobrą okazją z jednej strony do konfrontacji 
osiągnięć oraz ofert rynkowych różnych wystawców, a z drugiej strony do bezpośrednich 
rozmów i dyskusji wystawców (firm) z odwiedzającymi, czyli potencjalnymi klientami. Im-
prezy wystawiennicze o ustalonej krajowej i międzynarodowej renomie (np. Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie, Targi Kielce) odbywają się cyklicznie w tym samym miejscu 
raz do roku lub dwa razy w roku (wiosna–jesień), lub też niekiedy co kilka lat. Targi jako 
klasyczne spotkania o charakterze biznesowym są zazwyczaj wydarzeniami wzbudzają-
cymi duże zainteresowanie świata biznesu i wybieranymi świadomie przez wielu produ-
centów oraz handlowców jako miejsca premiery nowych towarów i usług. W zależności 
od specjalizacji oraz rangi przyciągają one wystawców i odwiedzających z danego regio-
nu, kraju lub z zagranicy. Są więc słusznie postrzegane za czynnik stymulujący turystykę 
międzynarodową.

Wydarzenia targowo-wystawiennicze można podzielić na dwa rodzaje:
 – Targi konsumenckie – jest to prezentacja i sprzedaż wyrobów i usług dla wszystkich 

odwiedzających. Mogą one mieć różny charakter i zasięg w zależności od wysta-
wianych oraz prezentowanych produktów, np. Targi Mleczarskie w Warszawie. Targi 
konsumenckie otwarte są dla szerokiej publiczności i oferują produkty dla klientów 
indywidualnych. 

 – Targi handlowe – na ogół są związane z konkretną branżą, skierowane są więc do 
zdefiniowanej grupy kupujących, którzy nabywają produkty niezbędne w ich pracy 
zawodowej. W określonych uwarunkowaniach ta sama impreza może być dostępna 
zarówno dla klientów branżowych (biznesowych), jak i nabywców indywidualnych. 
Wówczas stosuje się podział na określone grupy klientów i dni otwarcia dla konkret-
nych grup odwiedzających. 
Z uwagi na fakt, iż targi handlowe koncentrują określoną grupę odbiorców zaintere-

sowanych tego typu imprezami generują one większe przychody dla gospodarzy obiek-
tów targowo-wystawienniczych niż targi konsumenckie. Powodem tego jest charakter 
tych spotkań – są to targi specjalistyczne, koncertujące ekspertów oraz badaczy danej 
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dziedziny z wielu państw świata. Wydarzenia tego rodzaju stymulują przyjazdy turystów 
zagranicznych do kraju organizującego targi. Turyści biznesowi krajowi oraz zagraniczni 
aktywizują również rozwój sektora hotelarskiego, gastronomicznego oraz transportowe-
go. Targi konsumenckie mają relatywnie mniejszy zasięg oddziaływania. Koncentrują 
one głównie lokalnych mieszkańców oraz przyjezdnych z innych miast. Są też mniej 
prestiżowe niż targi handlowe10.

Ze względu na swój zasięg imprezy targowe dzieli się na cztery grupy:
 – Targi lokalne, zwane często giełdowymi – są to z reguły niewielkie imprezy liczące 

kilkudziesięciu wystawców, gdzie można precyzyjnie zidentyfikować, kto jest oferen-
tem, a kto adresatem oferty. 

 – Targi regionalne – zazwyczaj obejmują swoim zasięgiem pewien region danego kraju. 
 – Targi krajowe – stwarzają szansę na konfrontację prezentowanych ofert przez wy-

stawców z danego kraju. Niekiedy swoje stoiska na targach krajowych posiadają też 
firmy z państw ościennych. 

 – Targi międzynarodowe – biorą w nich udział oferenci i zwiedzający z różnych części 
świata.
Obecność na targach jest konieczna dla przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw, 

którzy chcą zaistnieć w danej branży. Targi są także źródłem informacji o nowych tren-
dach, o nowościach u konkurencji itp. Stanowią również okazję do nawiązywania kon-
taktów biznesowych oraz podpisywania różnych kontraktów i porozumień handlowych11.        

Turystyka targowo-wystawiennicza ma określone zadania do spełnienia. Zamierze-
niem wystawców jest promowanie nowych dóbr czy nowatorskich rozwiązań w usługach, 
uświadamianie klientów o istnieniu danego produktu, zwiększenie sprzedaży, nawiąza-
nie nowych kontaktów oraz podtrzymanie pozytywnych stosunków z klientami, wymiana 
myśli i opinii z ekspertami, specjalistami, wystawcami oraz odwiedzającymi. 

Targi cieszą się dużym uznaniem, jako że konsumenci przed zakupem danego to-
waru nierzadko mają możliwość wypróbowania go. Mogą oni też otrzymać informacje 
od fachowców, co sprawia, że chęć zakupu danego przedmiotu czy usługi wzrasta. Po-
mimo dużych kosztów, jakie muszą ponieść firmy chcące wziąć udział w targach, jest 
to dla nich korzystne. Dlatego też wydatki firm związane z targami są współmierne do 
korzyści z uczestnictwa w nich. Angażowanie się w tego typu działanie jest inwestycją 
w wizerunek firmy. Przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją sytuację na rynku, dokonać 
rozeznania wśród konkurencji, bądź nawet zdobyć informacje od klientów na temat tego, 
co należy robić, by działać lepiej.

Turystyka targowo-wystawiennicza odbywa się w wielkich centrach wystawowych spe-
cjalnie do tego przygotowanych. Są to zazwyczaj duże hale zlokalizowane na przedmie-
ściach, a czasem w miastach. Niestety duże koszty budowy takich centrów w miastach 
są barierą dla inwestorów. Na świecie w organizacji targów dominuje Europa, południowa 

10 B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, 
red. nauk. B. Iwan, M. Kacprzak, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012. 
11 Ibidem; M. Sidorkiewicz, op. cit., s. 49–50.
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Azja, miasta Ameryki Północnej oraz Japonia. Dysponują one dużymi centrami wystawo-
wymi i odpowiednią infrastrukturą. Europa jest znana z organizowania targów międzynaro-
dowych. Państwa, które przodują w targach turystycznych, to Niemcy, Francja i Włochy12.

Reasumując, należy podkreślić ponownie, iż głównym celem organizowania i uczest-
nictwa w targach jest generowanie sprzedaży towarów i usług, promowanie nowych ofert 
rynkowych, nawiązywanie oraz podtrzymywanie kontaktów biznesowych, wymiana myśli 
i informacji między wystawcami oraz ekspertami z określonych dziedzin, a także między 
odwiedzającymi imprezy targowo-wystawiennicze.

W dziedzinie wystaw wyróżnia się dwie grupy użytkowników końcowych – wystawców 
i odwiedzających, z których każda oczekuje czegoś innego. Wystawcami są przedsię-
biorstwa i inne organizacje, które płacą za miejsce oraz możliwość wystawienia swoich 
wyrobów. Wystawcami targów są wielkie koncerny (również ponadnarodowe), a także 
małe firmy sprzedające na przykład ręcznie wykonaną biżuterię lub usługi doradcze. 
Wszystkie typy firm z wielu sektorów przemysłu i handlu są obsługiwane przez specjali-
stów do spraw wystaw, którzy promują ich konkretne produkty. Drugą grupą uczestników 
wystaw są odwiedzający, nazywani także „widownią” imprezy. Są oni tymi, którzy po-
święcają swój czas, by wziąć udział w wystawie jako nabywcy lub – w przypadku targów 
konsumenckich – członkowie publiczności13.

Najbardziej znane wystawy organizuje się w nowoczesnych centrach targowo-wysta-
wienniczych, np. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Kielce. Są one usytuowane 
na ogół na obrzeżach miast, gdzie odbywają się targi.

Specjalnym rodzajem wystaw są wystawy światowe, określane współcześnie mia-
nem EXPO. Są to cyklicznie odbywające się co kilka lat ekspozycje prezentujące doro-
bek kulturalny, naukowy i techniczny krajów oraz narodów świata, eksponowany przez 
poszczególne państwa w pawilonach narodowych.

Ważniejsze centra targowo-wystawiennicze i ich syntetyczna 
charakterystyka

Najwięksi organizatorzy targów w Polsce zrzeszeni są w Polskiej Izbie Przemysłu 
Targowego (PIPT), promującej targi jako skuteczne narzędzie marketingowe. Polskie 
obiekty targowe posiadają również członkostwo w Światowym Stowarzyszeniu Przemy-
słu Targowego (ang. UFI – The Global Association of the Exhibition Industry). 
a. Województwo mazowieckie 
 – Pałac Kultury i Nauki – jest to najwyższy budynek w Polsce, widoczny z każdego 

miejsca stolicy, o wysokości 230,68 m. Pałac Kultury i Nauki oferuje organizatorom 
różnych imprez dużą i zróżnicowaną powierzchnię dla potrzeb biznesowych. W jego 
salach i bogatych wnętrzach odbywają się liczne i znaczące targi. Istotne znaczenie 
ma bardzo dobra lokalizacja PKiN i łatwy dostęp do wszystkich środków komunika-

12 R. Davidson, C. Beluah, op. cit.
13 A. Świątecki i in., Nowy Incentive w Polsce, ELECT Business Service and Travel, Warszawa 2005.    
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cji. Połączenie Sali Kongresowej i mniejszych sal z głównymi powierzchniami wysta-
wienniczo-targowymi ułatwia dostosowanie układów i aranżacji do indywidualnych 
potrzeb klientów. Pałacowe wnętrza wyposażone są w system nagłaśniania i unika-
towy system bezprzewodowego dostępu do Internetu. System ten umożliwia równo-
czesne połączenie z siecią kilku tysięcy komputerów. Pałac Kultury i Nauki dysponuje 
powierzchnią 10 000 m2 przeznaczoną do organizacji targów i wystaw. System am-
filadowy umożliwia łączenie sal w dowolnej konfiguracji. Jest to szansa na organizo-
wanie mniejszych imprez lub większych targów14.
Członkostwo w międzynarodowych organizacjach – International Congress and Co-

nvention Assiociation (ICCA) i European Cities Marketing (ECM) potwierdza wysoki 
standard usług świadczonych przez Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Rysunek drugi 
przedstawia widok Sali Kongresowej znajdującej się w Pałacu Kultury i Nauki. 

Pałac Kultury i Nauki jest dobrze przystosowany do organizowania różnego rodzaju 
wydarzeń biznesowych. Zespół mniejszych sal i Sala Kongresowa są odpowiednio wy-
posażone, a do tego wyróżniają się ciekawą aranżacją pałacową, co czyni ten obiekt 
nietypowym. Dodatkową atrakcją dla turystów biznesowych może być taras widokowy na 
wysokości 114 metrów, z którego można podziwiać panoramę stolicy. Co więcej, obiekt 
położony jest w samym centrum Warszawy, skąd jest blisko do Dworca Centralnego, 
metra i lotniska. 
 – Politechnika Warszawska – to uczelnia publiczna, która posiada dużą aulę na parte-

rze, udostępnianą na różnego rodzaju mniejsze targi i wystawy15. 

14 http://www.pkin.pl/PL/oferta-pkin/sale-konferencyjne-i-wystawowe [21.10.2012].
15 Katalog Lokacje 2009. Najciekawsze miejsca eventowe w Polsce, Na Czasie, Kraków 2008.

Rysunek 2.  Sala Kongresowa
Źródło: http://www.pkin.pl/sala_kongresowa [21.10.2012].
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 – Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o. – dysponuje ponad 17 000 m2 powierzch-
ni, w tym 13 500 m2 powierzchni w halach, 1500 m2 w salach konferencyjnych, 2200 
m2 powierzchni zewnętrznej. EXPO XXI jest dogodnym obiektem do organizacji sze-
regu imprez biznesowych, takich jak: targi, wystawy, konferencje, prezentacje, oraz 
imprez specjalistycznych. Cały obiekt jest klimatyzowany16.

 – Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska – znajduje się na warszawskim Gocła-
wiu. Jest to obiekt targowo-kongresowy, w skład którego wchodzą: hala wystawienni-
czo-targowa, obszar zewnętrzny i powierzchnia o przeznaczeniu konferencyjno-biuro-
wym17. Główna Hala Centrum MT Polska pełni kilka funkcji – można tam organizować 
targi, wystawy, kongresy, konferencje itp. Hala ta posiada wiele dogodnych i innowa-
cyjnych rozwiązań. Rysunek trzeci przedstawia przykładowe zaaranżowanie wnętrza 
hali Centrum MT Polska. 

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ma także urozmaiconą ofertę dla turystyki 
biznesowej. Prezentowany budynek to wielofunkcyjny obiekt wystawienniczy, położony 
około 11 km od centrum Warszawy, przy ulicy Marsa 56C, a jego powierzchnia wynosi 
15 200 m2. Hala wystawiennicza (10 000 m2) wyposażona jest w systemy wentylacyjne 
i klimatyzacyjne oraz ogrzewanie. Posiada ona także możliwość podziału na dwie części 
przy zastosowaniu przesuwanej ściany akustycznej. W Hali Centrum Targowo-Kongre-
sowego MT Polska działa bezprzewodowy Internet oraz nowoczesny system nagłośnie-
niowy z funkcją wydzielania pięciu odrębnych stref akustycznych. Na terenie zewnętrz-
nym (4000 m2) istnieje możliwość zorganizowania tymczasowych hal wystawienniczych 
do 3000 m2; obiekt wyposażony jest również w powierzchnie konferencyjno-biurowe 

16 MeetingsPoland.pl. Katalog obiektów i usług konferencyjnych 2011–2012, Meetings Poland Sp. z o.o., 
Warszawa 2011. 
17 http://www.halamtpolska.pl/oobiekcie.html [03.11.2012].

Rysunek 3. Wnętrze hali w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska 
Źródło: http://www.halamtpolska.pl/hala.html [21.10.2012].
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(1200 m2). Centrum dysponuje 1500 miejscami parkingowymi. Rysunek czwarty ilustruje 
Centrum Targowo–Konferencyjne MT Polska18.

Ważniejsze targi odbywające się w Centrum Targowo-Wystawienniczym MT Polska 
w 2010 roku to:

 – Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw (18. edycja w dniach 23–25.09.2010),
 – Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel (trzecia 

edycja w dniach 29.09–01.10.2010), 
 – Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej (ósma edycja w dniach 

13–15.10.2010).
Warszawa posiada również inne obiekty świadczące usługi targowo-wystawienni-

cze. Są to m.in. hotele dysponujące wieloma salami, które po złączeniu tworzą dużą 
powierzchnię nadającą się do imprez biznesowych, w tym targowo-wystawienniczych. 
Wśród takich obiektów można wymienić: Hotel Sofitel, Hotel Victoria, Hotel Europej-
ski itp. Wyższe uczelnie również wynajmują swoją powierzchnię do organizacji targów. 
W Warszawie odbywa się wiele mniejszych imprez targowo-wystawienniczych, np. w bi-
bliotekach UW, AWF i PW.

Wybrane wydarzenia targowe odbywające się regularnie w Warszawie to:
 – Międzynarodowe Targi Turystyczne,
 – Międzynarodowe Dni Reklamy RemaDays,
 – Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY,
 – Międzynarodowe Targi Czystej Energii CENERG,
 – EuroGastro – Targi Żywności. 
 – Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych – WORLDHOTEL,
 – RetailShow – Międzynarodowe Targi Wyposażenia, Technologii i Usług dla Handlu itp.19

18 http://www.halamtpolska.pl/parking.html [03.11.2012].
19 Raport Przemysłu Spotkań w Warszawie w 2011 r. Warsaw Convention Bureau, Eurosystem J. Śleszyński, 
Warszawa 2011. 

Rysunek 4. Centrum Targowo-Konferencyjne MT Polska
Źródło: http://www.halamtpolska.pl/oobiekcie.html [03.11.2012].



Bolesław Iwan16

Dziewiętnaste Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, które odbyły się 
w dniach 22–24.09.2011 r. w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56C, zgromadziły po-
nad 22 tys. zwiedzających. Przez trzy dni odbywały się liczne konferencje, szkolenia 
i warsztaty prowadzone przez różnych ekspertów. Na Targach TT Warsaw zgromadzono 
propozycje turystyczne z 62 państw świata, a zaprezentowało się 650 wystawców. Pod-
czas Targów TT Warsaw 2011 wielu przedstawicieli branży turystycznej wzięło udział 
w konferencjach i szkoleniach. 
B. Województwo świętokrzyskie

Rysunek piąty przedstawia ogólny widok obiektu Targi Kielce S.A. 
Wizytówką biznesową woj. świętokrzyskiego są Targi Kielce S.A. Jest to drugi co do 

wielkości Ośrodek Targowo-Wystawienniczy (po Międzynarodowych Targach Poznań-
skich), usytuowany na skrzyżowaniu najważniejszych dróg krajowych i międzynarodo-
wych. Obiekt ten działa od 1992 r. Targi Kielce dysponują powierzchnią wystawienniczą 
wynoszącą ok. 100 000 m2 oraz halami wystawienniczymi o łącznej powierzchni ok. 
30 000 m2. Poza licznymi parkingami TK jako jedyne w Polsce posiadają poligon do 
pokazów dynamicznych – sprzętu budowlanego, transportowego oraz wojskowego. 
Spółka Akcyjna Targi Kielce organizuje rocznie ponad 60 imprez targowo-wystawienni-
czych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć m.in. znany na całym świecie MSPO 
– Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, jak również SACROEXPO – Międzynarodową 
Wystawę Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów itp. 

Na terenie Targów Kielce S.A. znajduje się również Centrum Konferencyjne. 
Świadczy ono usługi w zakresie organizacji i obsługi konferencji, seminariów, sympo-
zjów, narad, spotkań branżowych i biznesowych oraz bankietów okolicznościowych. 

Rysunek 5. Targi Kielce S.A.
Źródło:  http://photo.bikestats.eu/zdjecie,138911,targi-kielce-2.html [03.11.2012].
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Centrum to dysponuje kilkunastoma salami konferencyjnymi i wyposażone jest w no-
woczesny sprzęt audiowizualny oraz nagłaśniający. Obszerne wnętrza foyer Centrum 
Konferencyjnego mogą być również wykorzystywane jako miejsca do organizowania 
różnego rodzaju wystaw towarzyszących konferencjom oraz imprez z dziedziny public 
relations20. 

Targi Kielce są drugim w Polsce ośrodkiem targowym, który spełnił wysokie wymaga-
nia dotyczące uczestnictwa w światowej organizacji UFI. Gwarantuje to międzynarodowy 
poziom oraz wysoki standard organizacyjny i ma istotne znaczenie dla odbywających się 
tam imprez targowo-biznesowych21. 

Na terenie obiektów Targów Kielce S.A. odbyło się w kryzysowym 2008 r. 39 im-
prez targowych z udziałem prawie 6 000 wystawców i 300 000 zwiedzających. W 2009 r. 
większość zrealizowanych parametrów była wyższa niż planowano. 

Targi Kielce sukcesywnie zwiększają swój udział w rynku. Dzięki temu w ostatnich 
kilku latach stały się jednym z dwóch liczących się w Polsce organizatorów wystaw i naj-
bardziej dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem targowym w kraju. 

Wielkim zainteresowaniem, oprócz tradycyjnych imprez targowych, cieszyły się 
również debiutujące na Targach Kielce imprezy, a wśród nich: EXPO-SURFACE, MSQ 
EXPO, CZAS DZIECKA, EXPO SITIO i SHOW-EXPO22. 

 Kieleckie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe otrzymało rekomendację Conven-
tion Bureau of Poland Polskiej Organizacji Turystycznej. Targi Kielce S.A. uzyskały rów-
nież Certyfikat Profesjonalnego Organizatora Kongresów (PCO – Professional Congress 
Organizer)23.

Aktualnie kilka imprez wystawienniczych organizowanych przez Targi Kielce S.A. ma 
rangę wiodących nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Coraz więcej wystaw-
ców ma przekonanie, iż należy uczestniczyć w targach i wystawach organizowanych 
na terenie Kielc, ponieważ mają one wiele do zaoferowania w obszarze biznesu oraz 
budowania partnerstwa rynkowego. 

Jak już podkreślono, w trakcie trwania biznesowych imprez targowo-wystawienni-
czych odbywają się w Centrum Konferencyjnym Targi Kielce liczne wydarzenia towa-
rzyszące – konferencje, kongresy, seminaria, warsztaty oraz wizyty studyjne itp. Dla 
przykładu – Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 
które są jednocześnie promocją dziedzictwa kulturowego wsi kieleckiej oraz lokalnych 
i regionalnych produktów kulinarnych połączoną z ich degustacją. Podczas targów od-
bywają się również konkursy, m.in. na najciekawsze stoisko itp. Targi Kielce to także 
profesjonalny i doświadczony organizator eventów. W Centrum Kongresowym odbywa 
się ponad 400 konferencji rocznie24. 

20 Katalog Lokacje 2009…, op. cit.
21 http://www.targikielce.pl [08.11.2012]. 
22 A. Mochoń, Kielce w górę, http://www.targikielce.pl [08.11.2012].
23 Kongres Profesjonalny, http://www.targikielce.pl [08.11.2012].
24 http://www.targikielce.pl [08.11.2012].
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Nagrody i wyróżnienia Targów Kielce S.A.

Targi Kielce za swoje dokonania biznesowe, zarówno branżowe na rynku targowym, 
jak i na rynku gospodarczym, zostały dostrzeżone przez różne instytucje i organizacje. 
Targi Kielce są więc laureatem licznych nagród i wyróżnień. Za osiągnięcie należy tak-
że uznać przyjęcie Spółki Akcyjnej Targi Kielce do Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Przemysłu Targowego UFI z siedzibą w Paryżu. Firma kielecka jest drugim polskim 
ośrodkiem targowo-wystawienniczym, który spełnił wysokie wymagania uczestnictwa 
w tej światowej organizacji. Analizowana spółka została przyjęta także do Międzynaro-
dowej Organizacji CENTREX. 
c. Województwo małopolskie
 – Targi w Krakowie – to wielofunkcyjna hala wystawienniczo-kongresowa, usytuowana 

w pobliżu centrum miasta (ul. Centralna 41A). Powierzchnia tego obiektu wynosi po-
nad 6 000 m2. Halę można podzielić na trzy sektory. W budynku znajduje się pełne 
zaplecze gastronomiczne i sanitarne. Do dyspozycji zwiedzających jest 300 miejsc 
parkingowych. Rysunek szósty przedstawia obiekt Targi w Krakowie. 

Głównym organizatorem targów i wystaw w Krakowie jest Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
Targi obsługują rocznie około 2500 wystawców i ponad 80 tys. zwiedzających. Są one 
największym na południu Polski i trzecim w tym kraju organizatorem targów i kongresów. 
Targi w Krakowie są laureatem nagród, m.in. Gazeli Biznesu, Lidera Usług Targowych, 
Geparda Biznesu. 

Targi w Krakowie organizują ponadto międzynarodowe kongresy, konferencje i sym-
pozja. Hala Targów w Krakowie oferuje klientom wiele różnych możliwości organizowa-
nia imprez targowo-wystawienniczych. Analizowana spółka dysponuje halą wystawien-
niczo-targową o powierzchni ponad 6 000 m2. Wokół hali znajduje się obszerny parking, 
mogący pomieścić 300 samochodów. Jak już wspomniano, halę targową można podzie-

Rysunek 6. Targi w Krakowie
Źródło: http://www.targi.krakow.pl/gallery/1472/1473.jpg [10.11.2012].
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lić na trzy sektory i zaaranżować według życzenia klientów. Obiekt targowy w Krakowie 
wyposażony jest również w rampy ułatwiające rozładunek towarów i eksponatów. Posia-
da także pełne zaplecze gastronomiczne i sanitarne. Obiekty Targów w Krakowie są zlo-
kalizowane w dogodnym punkcie miasta i można tam dość szybko dojechać z centrum 
Krakowa oraz z Dworca Głównego PKP i PKS25.

Ważniejsze imprezy targowe w obiekcie Targi w Krakowie to:
 – Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA (19 edycja 

w dniach 16–18.11.2011),
 – GASTROFOOD – Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii (10 edy-

cja 16–18.11.2011),
 – ENOEXPO – Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie (dziewiąta edycja 

16– 18.11.2011)
 – SPA & Wellness – Targi Wyposażenia i Usług SPA & Wellness (piąta edycja 27–

28.05.2011),
 – KRAKDENT – Targi Stomatologiczne w Krakowie KRAKDENT (19 edycja 03–

05.03.2011).
d. Województwo wielkopolskie

 – Międzynarodowe Targi Poznańskie to obiekt dysponujący największą w Polsce in-
frastrukturą targowo-wystawienniczą. Jest zlokalizowany w centrum miasta (ul. Gło-
gowska 14). Powierzchnia targowo-wystawiennicza wynosi ponad 110 tys. m2. Obiekt 
stanowi 16 klimatyzowanych pawilonów o wysokim standardzie oraz 35 tys. m2 tere-
nu zewnętrznego. Na terenie targów znajduje się 81 nowoczesnych sal konferencyj-
nych, a parking posiada 1000 miejsc postojowych26. Rysunek siódmy przedstawia 
obiekt Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

25 http://www.targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/o-firmie.html [10.11.2012].
26 http://www.mtp.pl [10.11.2012].

Rysunek 7. Logo Międzynarodowych Targów Poznańskich
Źródło: http://www.mtp.pl [10.11.2012].
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Ważniejsze imprezy targowe organizowane przez MTP w 2011 r. to:
 – CBS – Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i SPA (24–27.01.2012),
 – Fit – Expo-Fitness & Sport Park (18–20.05.2012),
 – SMAKI REGIONÓW (06–09.10.2012),
 – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych (07–11.10.2012),
 – Invest-Hotel – Targi Wyposażenia Hoteli (08–11.10.2012),
 – POLAGRA GASTRO – Międzynarodowe Targi Gastronomii (08–11.10.2012),
 – Tour Salon – Targi Regionów i Produktów Turystycznych (24–27.10.2012)27.

Próba oceny biznesowej infrastruktury targowo-wystawienniczej 
w wybranych miastach Polski

Infrastruktura dla turystyki biznesowej w kilku badanych miastach Polski jest zróżnico-
wana. Niezależnie od poziomu rozwoju wymaga ona dalszej modernizacji oraz rozbudo-
wy po to, by coraz bardziej zbliżać się do światowych standardów w sferze technicznego 
przystosowania do potrzeb imprez targowo-wystawienniczych. Rozwój i unowocześnia-
nie infrastruktury dla potrzeb turystyki biznesowej zapewnia wymierne i trudne do skwan-
tyfikowania korzyści dla poszczególnych miast, gdzie odbywają się targi, jak również dla 
całej gospodarki narodowej. 
a. Warszawa to główne miasto spotkań biznesowych w Polsce. Dysponuje ona najwięk-

szą hotelową bazą noclegową dla sfery biznesowej w tym kraju. Stolica Polski posia-
da kilka centrów konferencyjnych oraz wiele hoteli świadczących usługi z zakresu 
spotkań biznesowych, a zwłaszcza obsługi kongresów, konferencji, targów i innych 
imprez biznesowych. Warszawa posiada dwa większe obiekty targowo-wystawienni-
cze: Centrum Targowo Konferencyjne MT Polska, które jest nadal rozbudowywane, 

27 http://www.mtp.pl/all/pl/targi/targi_w_polsce/kalendarium_targow_w_polsce/2012 [10.11.2012].

Rysunek 8. Międzynarodowe Targi Poznańskie
Źródło: http://static.mtp.pl/www.mtp.pl/mtp_2010/images/wirtualny_spacer.jpg [10.11.2012].
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oraz Warszawskie Centrum EXPO XXI. Wśród innych obiektów targowo-wystawien-
niczych wymienia się m.in. Pałac Kultury i Nauki, Politechnikę Warszawską itp. 

B. Kielce to miasto posiadające drugą co do wielkości infrastrukturę targowo-wysta-
wienniczą po Poznaniu. Targi Kielce S.A. są nadal rozbudowywane i modernizowane. 
Słabością miasta jako miejsca spotkań biznesowych jest stosunkowo uboga baza 
noclegowa dla sfery biznesowej – jest tylko jeden hotel pięciogwiazdkowy. Kielce nie 
posiadają też własnego portu lotniczego. Szansą na poprawę infrastruktury transpor-
towej jest realizowana inwestycja budowy Regionalnego Portu Lotniczego na terenie 
Obic. Inwestycja ta uniezależni Kielce od lotniska w Krakowie. Dzięki temu wzrośnie 
atrakcyjność miasta jako celu dla turystyki biznesowej. 

c. Kraków – jego atutem w kontekście turystyki targowo-wystawienniczej jest fakt, iż na 
peryferiach miasta funkcjonuje Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków–Balice im. Bło-
gosławionego Jana Pawła II. Jest to drugi (po Warszawie) pod względem liczby obsługi-
wanych pasażerów port lotniczy, co bez wątpienia ułatwia przybycie wystawców i gości 
na imprezy targowo-wystawiennicze. Miasto posiada również dobrze rozwiniętą bazę 
turystyczną, w tym noclegowo-gastronomiczną. W Krakowie funkcjonuje ponad 80 ho-
teli w kategoriach od trzech do pięciu gwiazdek. Umożliwia to zakwaterowanie nawet 
najbardziej wymagających turystów biznesowych. Kraków zalicza się również do miast 
oferujących wystawcom infrastrukturę targowo-wystawienniczą na dobrym poziomie. Po-
wierzchnia obiektu Targi w Krakowie to ponad 6000 m2, do korzystania przez wystawców.

d. Poznań to miasto dysponujące największą infrastrukturą targowo-wystawienniczą 
w Polsce. Posiada też największe doświadczenie w organizacji imprez targowych 
i wystawienniczych. Międzynarodowe Targi Poznańskie są jednym z najstarszych 
obiektów targowo-wystawienniczych w Europie. Obiekty MTP są systematycznie 
modernizowane i rozbudowywane wraz z rozwojem potrzeb dynamicznie rosnącego 
rynku targowo-wystawienniczego. Poznań dysponuje ponadto dużą liczbą hoteli ka-
tegorii od trzech do pięciu gwiazdek. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, 
których Poznań był współgospodarzem, stały się jednym z istotnych bodźców do roz-
budowy i modernizacji szeroko pojętej infrastruktury turystycznej oraz promocji mia-
sta na forum międzynarodowym. Ważnym atutem Poznania jest również posiadanie 
dobrze funkcjonującego międzynarodowego portu lotniczego. 

Imprezy targowe organizowane w wybranych miastach

Najważniejsi organizatorzy imprez targowo-wystawienniczych w Polsce są członkami 
Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT). Organizacja ta ma za zadanie m.in. realizację 
profesjonalnej promocji targów jako skutecznego narzędzia marketingowego w dyspozycji 
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Wiodące obiekty targowo-wystawiennicze 
uzyskały również członkostwo w Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego (UFI). 

Wybrane informacje o targach zorganizowanych w wybranych miastach Polski ilu-
strują dane prezentowane w pierwszej tabeli.
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Tabela 1. Informacje o niektórych targach zorganizowanych w wybranych miastach Polski w latach 2009 
i 2011

Nazwa wybranych 
targów Cykl

Wynajęta powierzchnia 
targowa netto [m2] Wystawcy 

Zwie-
dza-
jący 

ogółem 
ogó-
łem Kryta

otwar-
ta 

i spe-
cjalna

liczba 
krajów

ogó-
łem

W tym 
zagra-
nica

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
a. KIelCe – 2009 r.

AUTOSTRADA POLSKA 1 27380 7910 19460 20 530 77 21026
MSPO Międzynarodowy 
Salon Przemysłu  
Obronnego

1 18077 8879 9198 24 208 84 12282

VOYAGER – Świętokrzy-
skie Targi Turystyczne 1 1279 1231 48 6 49 5 .

B. KRAKÓW – 2009 r.
SPA & Wellness – Targi 
Wyposażenia i Usług 
SPA & Wellness

1 913 813 100 3 91 2 1367

Targi Książki w Krakowie 1 3420 2997 423 6 481 5 24917
c. PoZNAŃ – 2009 r.

BUDMA –Międzynarodo-
we Targi Budownictwa 1 31744 28395 3349 32 1067 295 47456

INVEST HOTEL Targi 
Wyposażenia Hoteli 1 3850 3292 558 4 162 4 .

TOUR SALON Targi 
Regionów i Produktów 
Turystycznych

1 7742 6600 1142 37 24 201 22285

d. WARSZAWA – 2009 r.
MUREXPO Ogólnopol-
skie Targi Budowlane 2 1445 1376 0 1 121 0 3957

WIATR i WODA Targi 
Sportów Wodnych  
i Rekreacji

1 6739 6308 431 11 340 8 28134

a. KIelCe – 2011 r.
AGROTRAVEL 1 1757 1757 0 9 62 8 ּ
AUTOSTRADA POLSKA 1 24419 8027 15832 25 476 81 20495
MSPO 1 20222 13196 7026 20 263 90 13294

B. KRAKÓW – 2011 r.
Targi Książki w Krakowie 1 3713 3354 0 9 539 12 37451
SPA & WELLNESS 1 877 677 0 3 101 1 1292

c. PoZNAŃ – 2011 r.
BUDMA 1 25982 25199 783 31 900 284 42069
INVEST HOTEL 1 2375 2199 92 4 137 4 12531
POLAGRA FOOD 1 5426 5358 68 26 396 118 22076
TOUR SALON 1 8301 7559 102 43 749 238 21618
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Nazwa wybranych 
targów Cykl

Wynajęta powierzchnia 
targowa netto [m2] Wystawcy 

Zwie-
dza-
jący 

ogółem 
ogó-
łem Kryta

otwar-
ta 

i spe-
cjalna

liczba 
krajów

ogó-
łem

W tym 
zagra-
nica

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
d. WARSZAWA – 2011 r.

MUREXPO 1 2348 1485 848 7 221 10 6895
WIATR i WODA 1 6946 6731 35 13 406 15 31237

Źródło: Targi w Polsce w 2009 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego, http://www.polfair.
com.pl/wydawnictwa/raport%20targi%20w%20polsce%20w%202009.pdf [15.11.2012]; UFI, The Global 
Association of the Exhibiting Industry, PIPT, Poznań 2010; Targi w Polsce w 2011 roku. Raport Polskiej 
Izby Przemysłu Targowego, PIPT, Poznań 2012, http://www.sawo.pl/pliki/file/Raport_Targi_w_Polsce-
_w_2011_view.pdf [15.11.2012].

W tabeli pierwszej zamieszczono informacje statystyczne tylko o niektórych rodzajach 
targów zorganizowanych w czterech wybranych miastach targowych w Polsce w 2009 
i 2011 roku. Targi, które wybrano i zamieszczono w tabeli, zostały dobrane w sposób 
celowy. Starano się bowiem uwzględnić niektóre imprezy targowe poświęcone infrastruk-
turze technicznej, w tym turystycznej (np. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogo-
wego), lub też targi bezpośrednio związane z hotelarstwem i turystyką (TOUR SALON), 
a także typowe rodzaje targów dla poszczególnych miast (MSPO – Międzynarodowy 
Salon Przemysłu Obronnego). Nie ma możliwości w krótkim opracowaniu zamieścić in-
formacje o wszystkich targach w Polsce.

Próba wyznaczenia jakichś trwałych tendencji w zakresie danych liczbowych odno-
szących się do targów w 2009 i 2011 r. jest trudna. Pewnym zmianom ulega bowiem 
wynajęta powierzchnia wystawowa, liczba wystawców itp. Z pewnością można jedynie 
stwierdzić, iż w wielu przypadkach wzrosła liczba wystawców, w tym zagranicznych, oraz 
liczba zwiedzających. Są to zjawiska godne podkreślenia. Można więc sądzić, że ta po-
zytywna tendencja będzie się utrzymywać w latach następnych. Będzie to korzystne dla 
rozwoju turystyki biznesowej, w tym targowo-wystawienniczej, w Polsce.

Tabela druga zawiera dane statystyczne dotyczące wybranych targów w Polsce, zor-
ganizowanych przez członków PIPT oraz targów audytowanych.
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Tabela 2. Targi w Polsce w latach 2007–2011

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2011

liczba targów 216 206 227 208

Powierzchnia targowa 
wynajęta w m2

639771 576559 670065 675907

liczba wystawców 
ogółem

30621 26519 27876 2827[XX]

W tym zagranicznych 5277 4421 4108 4627

liczba zwiedzających 1001001 883330 1013846 1126267

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Targi w Polsce w 2009 roku..., op. cit.; Targi w Polsce 
w 2011 roku..., op. cit. 

Analiza danych w tabeli drugiej upoważnia do stwierdzenia, iż z roku na rok zmienia 
się statystyka targowa. W 2009 r. nastąpiło pogorszenie danych dotyczących targów 
w porównaniu z rokiem 2007. Dane z lat 2010–2011, mimo wahań w liczbie targów, 
wskazują na pozytywne tendencje w dziedzinie wynajętej powierzchni, liczbie wystaw-
ców oraz zwiedzających. Potwierdzają się więc poprzednie stwierdzenia dotyczące da-
nych prezentowanych w tabeli drugiej.

W kolejnej tabeli zamieszczono informacje na temat rankingu polskich miast, w któ-
rych odbywają się targi.

Tabela 3. Ranking miast według liczby targów zorganizowanych przez członków PIPT w 2009 i 2011 
roku (wybrane miasta)

Miasta
liczba targów

2009 r. 2011 r.

Poznań 51 52

Kielce 46 52

Warszawa 22 21

Gdańsk 17 16

Lublin 13 14

Katowice 11 14

Szczecin 11 8

Kraków 10 13

Wrocław 1 1

Razem 206 208

Źródło: Targi w Polsce w 2011 roku..., op. cit.
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Z tabeli trzeciej wynika, iż pod względem liczby zorganizowanych targów zdecydowanie 
przodują dwa miasta, tj. Poznań i Kielce. Na trzecim miejscu plasuje się Warszawa. W czę-
ści miast wzrosła liczba zorganizowanych targów (Kielce, Kraków), a w innych zmniejszyła 
się ich liczba (np. Katowice, Szczecin). Pozostałe miasta, pominięte w tabeli, organizują 
jedynie do kilku targów rocznie.

W tabeli czwartej zaprezentowano dane dotyczące rankingu organizatorów targów 
według liczby wystawców.

Tabela 4. Organizatorzy targów według liczby wystawców ogółem w 2009 i 2011 roku

organizator Miasto
liczba wy-
stawców Udział [%] liczba wy-

stawców Udział [%]

2009 r. 2011 r.
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie Sp. z o.o. Poznań 9865 37,20 10142 35,25

Targi Kielce S.A. Kielce 5311 20,03 6370 22,14

Targi w Krakowie Kraków 2223 8,38 2174 7,56
Międzynarodowe Targi 
Gdańskie S.A. Gdańsk 2165 8,16 1931 6,71

Murator eXPo 
Sp. z o.o. Warszawa 1243 4,69 2247 7,81

ogółem x 26519 100,00 28770 100,00

Źródło: Targi w Polsce w 2011 roku..., op. cit.

Po względem liczby wystawców pozyskanych przez organizatorów targów w Polsce 
przodują Poznań (ponad 10 tys. w 2011 r.) oraz Kielce (ok. 6,4 tys. w 2011 r.), Warszawa 
i Kraków gościły ok. 2,2 tys. wystawców. Interesujący jest ponadto fakt, iż procentowy 
wskaźnik udziału wystawców w targach wzrósł w 2011 r. w porównaniu z takim samym 
wskaźnikiem w 2009 r. – w przypadku Kielc i Warszawy. Zmniejszyła się natomiast liczba 
wystawców uczestniczących w targach w Krakowie i Gdańsku w 2011 r. w porównaniu 
do 2009 r. (tabela czwarta).

Kielce i Poznań przodują także w rankingu wystawców zagranicznych, wynajętej po-
wierzchni targowo-wystawienniczej, liczbie zwiedzających itp. Dla przykładu, w 2011 r. 
Targi Poznań wynajęły 315 125 m2, Kielce – 183 212 m2, a na trzecim miejscu uplasowa-
ły się Międzynarodowe Targi Gdańskie, które zdołały wynająć 29 904 m2, na czwartym 
miejscu – firma Murator EXPO, która wynajęła 24 352 m2.

Z danych zamieszczonych w tabelach niniejszego opracowania oraz pełnych danych 
publikowanych w raportach przez Polską Izbę Przemysłu Targowego wynika, że liczba 
targów w Polsce jest terytorialnie zróżnicowana. Na północy kraju znaczącym miastem, 
gdzie organizowane są targi, jest Gdańsk, na zachodzie – Poznań, na południu Polski – 
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Kraków, we wschodniej części kraju staje się nim Lublin. W centrum takimi miastami są 
Kielce i Warszawa. 

Można przewidywać, iż Poznań i Kielce nadal będą umacniać swoją pozycję wśród 
polskich i europejskich organizatorów targów. W ośrodkach tych trwa bowiem moderni-
zacja oraz dalsza rozbudowa obiektów targowo-wystawienniczych. Należy także pod-
kreślić, iż Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Targi Kielce, dzięki profesjonalizmowi 
działania i spójnej strategii promocji, zbudowały sobie silne marki wśród polskiego i mię-
dzynarodowego biznesu. Krajowi oraz zagraniczni wystawcy mają pewność, iż organiza-
torzy targów w tych miastach zapewnią im sprawną i profesjonalną obsługę, a ponadto 
zyskają nowych, znaczących klientów. Centra targowe w badanych miastach są ponadto 
członkami prestiżowych targowych organizacji międzynarodowych: UFI – Światowe Sto-
warzyszenie Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Staty-
styk Targowych. Przynależność do nich zapewnia wysoką rangę polskim organizatorom 
targów i wystaw. Na zakończenie niniejszego artykułu warto zaznaczyć, że obiekty targo-
wo-wystawiennicze w Kielcach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie są także organizatora-
mi oraz gospodarzami wielu innych wydarzeń biznesowych, tzn. kongresów, konferencji, 
spotkań firmowych, eventów i innych wydarzeń o charakterze również kulturalno-sporto-
wym. Dzięki temu ich potencjał jest pełniej i bardziej równomiernie wykorzystany w po-
szczególnych latach.

Uogólnienia i wnioski 

Turystyka targowo-wystawiennicza jest integralną, a zarazem jedną z istotnych czę-
ści składowych szeroko pojętej turystyki biznesowej. Wiodącym celem targów i wystaw 
jest prezentacja towarów oraz usług zaproszonej publiczności. Na imprezach targo-
wo-wystawienniczych spotykają się wystawcy oraz przedstawiciele różnych organizacji 
i stowarzyszeń o charakterze biznesowym, przedstawiciele mass mediów, publiczność 
oraz zwiedzający. Dzięki temu uczestnicy przedsięwzięć targowo-wystawienniczych 
zgłaszają popyt na produkty turystyczne wysokiej jakości, przyczyniając się w ten spo-
sób do rozwoju społeczno-gospodarczego miast gospodarzy targów. Targi i wystawy 
odbywają się w specjalnie przystosowanych centrach targowo-wystawienniczych, zlo-
kalizowanych najczęściej w dużych miastach lub na ich obrzeżach. Analizą badawczą 
objęto ważne centra zlokalizowane w czterech miastach Polski, tj. w Kielcach, Krako-
wie, Poznaniu i Warszawie. Porównanie i ocena infrastruktury targowo-wystawienni-
czej w tych miastach upoważnia do stwierdzenia, iż najlepszą infrastrukturą dysponują 
Poznań (MTP), Kielce (TK S.A.) oraz Warszawa i Kraków. W ośrodkach tych odbywa 
się też największa liczba imprez targowo-wystawienniczych. Ważniejsi organizatorzy 
targów i wystaw posiadają członkostwo w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. Wio-
dące obiekty są ponadto członkami międzynarodowych branżowych organizacji, takich 
jak Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (UFI) i Międzynarodowy Związek 
Statystyk Targowych (CENTREX).
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Na podstawie analizy badawczej trudno jednoznacznie określić trendy w dziedzinie 
parametrów dotyczących imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w ana-
lizowanych miastach. Można jednak stwierdzić, iż w większości przypadków w latach 
2007–2011 wzrosła zarówno powierzchnia wynajęta na potrzeby targów oraz wystaw, 
jak i liczba wystawców oraz liczba zwiedzających. Tendencje te należy ocenić pozytyw-
nie. W wielu wskaźnikach czołowe miejsce w Polsce posiadają Międzynarodowe Targi 
Poznańskie Sp. z o.o. i Targi Kielce S.A. 

Aby umocnić pozycję Polski jako celu dla turystyki targowo-wystawienniczej w Eu-
ropie i świecie, należy nadal modernizować i rozwijać infrastrukturę targowo-wysta-
wienniczą.
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Abstract. The fair and exhibition tourism is an integral and an important element of the busi-
ness tourism. The main purpose of the fair and exhibition events is the presentation of the 
products offered by various enterprises and organizations.
Poland has many advantages in the area and should become an important business tourism 
destination. The author discusses in detail the fair and exhibition infrastructure in four Polish 
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sytuacja DochoDowa Powiatów Polski wschoDniej 
na tle uwaRunkowań Położenia geogRaficznego 
(wybRane PRzykłaDy)

Wstęp

Jednostki samorządu terytorialnego i ich finanse spełniają coraz większą rolę w sek-
torze finansów publicznych. Posiadając status osoby prawnej, jednostki te funkcjonują 
na rynku jako samodzielne podmioty. Gromadzą dochody i dokonują ich wydatkowania 
zarówno na cele bieżące, jak i cele inwestycyjne. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej1 
jako podstawową jednostkę samorządu na szczeblu lokalnym traktuje gminę oraz naka-
zuje tworzenie jednej jednostki na szczeblu regionalnym, zezwala również na tworzenie 
przez ustawodawcę innych jednostek szczebla lokalnego lub regionalnego. W wyniku 
reformy terytorialnej przeprowadzonej w 1999 r.2, obok gmin i województw, została po-
nownie (po zlikwidowaniu w 1975 r.) reaktywowana jednostka samorządu lokalnego, 
jaką jest powiat. 

Celem artykułu było przestawienie sytuacji dochodowej powiatów położonych w Pol-
sce Wschodniej, w strefie przygranicznej Polski i jednocześnie Unii Europejskiej. Wy-
bór tych obiektów do badań był podyktowany specyfiką ich położenia. Obszary Polski 
Wschodniej, według danych statystycznych oraz analiz ekonomicznych i demograficz-
nych, są najsłabiej rozwiniętymi obszarami w Polsce oraz w Unii Europejskiej3. 

Każdy z wybranych do badań powiatów (bialski, siemiatycki i łosicki) leży w granicach 
administracyjnych innego województwa. Wszystkie one są jednak położone nad jedną 
z największych rzek w Polsce – nad Bugiem. Położenie to determinuje m.in. pozyskiwa-
nie dochodów przez powiaty, z jednej strony bowiem stwarza możliwości rozwoju tury-
styki, z drugiej zaś powoduje ograniczenia będące wynikiem znacznej wielkości terenów 
objętych ochroną. 

1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm. art. 164).
2 Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r. 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 96 poz. 603).
3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013”, Warszawa 2007, s. 9–45.
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 – Do atutów powiatu bialskiego z pewnością można zaliczyć4:przygraniczne położenie 
przy transkontynentalnych szlakach komunikacyjnych,

 – bezpośrednia lokalizacja przy wschodniej granicy Unii Europejskiej,
 – bardzo dobre warunki do ekologicznej produkcji żywności i rozwoju agroturystyki,
 – rozwinięta sieć telefoniczna,
 – niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 – tereny o istotnych walorach turystycznych i rekreacyjnych, takie jak:

a) stadnina koni w Janowie Podlaskim ze słynnymi sierpniowymi aukcjami koni arab-
skich,

b) zespoły pałacowo-parkowe, m.in. w Cieleśnicy, Konstantynowie i Romanowie,
c) muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, 

 – unikalne w skali kraju obiekty sakralne i miejsca kultu wyznawców religii rzymskoka-
tolickiej i unickiej, takie jak:

d) Kodeń, 
e) Leśna Podlaska, 
f) Pratulin,
g) Kostomłoty, 

 – oraz prawosławia w Jabłecznej.
 – liczne plenerowe imprezy folklorystyczne (m.in. „Biesiada Nadbużańska”, „Podlaski 

Jarmark Folkloru”, „Festyn nad Krzną i Bugiem”, „Spotkajmy się nad Bugiem”),
 – urokliwe tereny nadbużańskie z Parkiem Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”,
 – dobra baza noclegowa (sezonowe schroniska młodzieżowe, pensjonaty i kwatery 

agroturystyczne) oraz baza gastronomiczna.
Powiat siemiatycki charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczo-krajoznaw-

czymi dzięki malowniczemu położeniu w dolinie środkowego Bugu. Jest to najbardziej 
interesujący fragment doliny rzeki, zwany „Podlaskim Przełomem Bugu”, rozciągający 
się od Niemirowa do Drohiczyna. Główne walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny Bugu 
decydują o jej niepowtarzalności w skali kraju, a nawet Europy5. 

W odniesieniu do walorów i atutów powiatu łosickiego należy w tym miejscu wska-
zać Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”. Obejmuje on część terenów leżących 
w gminie Sarnaki i Platerów (całkowita powierzchnia parku wynosi 30 904 ha, na terenie 
powiatu łosickiego 15 266,3 ha). Teren parku należy do krajowej sieci ekologicznej ECO-
NET-Polska. Celem ochrony jest dolina Bugu. Jest to unikatowa ostoja ptasia o randze 
europejskiej, zarówno w okresie lęgowym, jak i migracji oraz zimowania. Na terenie par-
ku stwierdzono też występowanie ponad 765 gatunków roślin.

W poszczególnych gminach powiatu łosickiego znajduje się ponadto:
 – 18 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 118,5 ha,

4 http://www.powiatbialski.eu/starostwo/ [27.11.2012].
5 http://www.siemiatycze.pl/ [28.11.2012].
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 – 84 pomniki przyrody – zarówno pojedyncze drzewa czy obiekty przyrody nieożywio-
nej (głazy), jak i grupy drzew oraz całe aleje (gminą o największej liczbie pomników 
jest gmina Sarnaki – 39 obiektów)6.

organizacja i metodyka badań

W artykule wykorzystano zbiór informacji i danych udostępnionych przez Główny 
Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych) oraz organy powiatów: bialskiego, sie-
miatyckiego i łosickiego, zawartych w sprawozdaniach z wykonania budżetu oraz innych 
dokumentach (m.in. strategii rozwoju lokalnego). Badania przeprowadzono w oparciu 
o elementy analizy finansowej dokonanej w sektorze prywatnym na podstawie rocznych 
sprawozdań z wykonania budżetu, w ujęciu statycznym i dynamicznym. Zarządzanie 
finansami publicznymi ma bowiem na celu zwiększenie efektywności i racjonalizację 
środków publicznych, dlatego też elementy analizy finansowej budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego mogą być właściwym miernikiem do badania gospodarności 
samorządów oraz wypełniania nałożonych przez ustawodawcę wymogów dotyczących 
kształtowania wydatków.

Analiza dochodów powiatów łosickiego, bialskiego 
i siemiatyckiego

Analiza wstępna sprawozdań finansowych pozwala na określenie istotności danego 
problemu. Jako podstawowe źródło analiz przyjmuje się sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu. Analiza wstępna obejmuje analizę pionową i poziomą najważniejszych elementów 
bilansu, czyli przede wszystkim dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorial-
nego. Rozpoczęto ją od przedstawienia ogólnych wartości osiągniętych przez powia-
ty nominalnych dochodów, dokonanych wydatków i określonych kategorii wynikowych, 
czyli deficytu lub nadwyżki. W okresie czterech lat objętych analizą budżety powiatów 
w większości zamykały się z wynikiem ujemnym. 

W powiecie łosickim deficyt budżetowy znacząco się zwiększył. W 2010 r. wyniósł 
ponad 4 mln zł, co stanowi 12,24% dochodów zgromadzonych w tym roku budżeto-
wym. Istotne zwiększenie deficytu budżetowego nastąpiło również w powiecie bialskim 
w 2010 r. Osiągnął on wtedy wartość ponad 6 mln zł i w relacji do dochodów wynosił 
6,63%. Najmniejsze saldo zadłużenia było w jednostce z województwa podlaskiego. 
W 2008 r. nadwyżka budżetowa wynosiła 2 180 tys. zł, ale w pozostałych latach również 
wystąpił deficyt, co przedstawiono w poniższej tabeli.

6 http://powiat.losice.pl/index.php/rezerwaty.html [30.11.2012].
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Tabela 1. Wartości osiągniętych dochodów, dokonanych wydatków i salda budżetu charakteryzowanych 
powiatów w latach 2007–2010 (zł)

Nazwa powiatu Lata Dochody Wydatki Deficyt/Nadwyżka

siemiatycki

2007 31 070 722,79 31 681 316,29 -610 593,50

2008 35 556 142,08 33 375 991,87 2 180 150,21

2009 41 869 833,42 42 694 754,37 -824 920,95

2010 38 094 582,12 39 146 655,35 -1 052 073,23

bialski

2007 66 242 650,50 68 092 729,30 -1 850 078,80

2008 66 487 686,77 66 206 293,50 281 393,27

2009 80 685 962,26 83 532 739,40 -2 846 777,14

2010 91 069 769,01 97 152 677,08 -6 082 908,07

łosicki

2007 22 404 463,12 22 220 832,14 183 630,98

2008 25 184 987,52 24 295 348,05 889 639,47

2009 32 408 526,85 35 029 309,62 -2 620 782,77

2010 38 867 234,50 43 624 413,20 -4 757 178,70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu powiatów łosickiego, 
siemiatyckiego i bialskiego w latach 2007–2010.

Baza dochodowa powiatów jest uzależniona przede wszystkim od transferów z bu-
dżetu państwa w postaci subwencji ogólnej, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji ze 
środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na przestrzeni analizowanych lat istotną rolę 
w dochodach zaczęły odgrywać bezzwrotne środki pozyskiwane z budżetu Unii Europej-
skiej, przede wszystkim na cele związane z wykonywaniem inwestycji. Najważniejsze 
wydaje się ukazanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, czyli ana-
liza podstawowej struktury, która jest o tyle istotna, o ile pokazuje możliwości finanso-
wania zadań inwestycyjnych oraz możliwości powiatów związane z limitem zadłużenia7. 

ogólna charakterystyka dochodów analizowanych powiatów

Zgodnie z art. 235 Ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych za-
licza się: dochody ze sprzedaży majątku, dotacje i środki przeznaczone na inwestycję 
oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo 
własności. Odwołując się do danych umieszczonych na pierwszym wykresie, stwierdza 
się, że w strukturze dochodów dominowały przede wszystkim dochody bieżące. W po-
wiecie bialskim i łosickim następował stopniowy wzrost dochodów majątkowych, w po-
wiecie siemiatyckim utrzymywał się on do 2009 r. Udział dochodów majątkowych w 2007 

7 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego, Municipium, Warszawa 2011, s. 74–75.
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i 2008 r. wynosił pomiędzy 10% a 20% dochodów, zaś od 2009 r. ich udział kształtował 
się pomiędzy 20% a 30%.

Wykres 1. Struktura dochodów powiatów w podziale na dochody bieżące i majątkowe (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu powiatów łosickiego, 
siemiatyckiego i bialskiego w latach 2007–2010.

Na drugim wykresie przedstawiono zaplanowane wielkości dochodów zawarte 
w uchwale budżetowej oraz zrealizowane dochody opublikowane w sprawozdaniach 
z wykonania budżetu. Stwierdza się, że występuje dynamika wzrostowa dochodów w po-
wiecie łosickim i bialskim. Do 2009 r. w powiecie siemiatyckim występował trend wzro-
stowy, jednak w kolejnym roku nastąpiło zmniejszenie dochodów. Przyczynę takiej sy-
tuacji stanowiło to, iż w 2009 r. budżet został zasilony dotacjami rozwojowymi w kwocie 
8 447 276 zł, przeznaczonymi na realizację projektów dofinansowanych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013. Wśród prezentowanych 
jednostek najwyższe dochody gromadzone były w powiecie bialskim. W 2007 r. war-
tość dochodów nominalnych wyniosła 67 027 501, 79 zł, dynamika zmian tej wielkości 
w latach 2007–2010 wyniosła 137,48%. Średnia dynamika wzrostu dochodów w powie-
cie łosickim w ciągu czterech lat wynosiła 20%. W powiecie siemiatyckim, chociaż pod 
względem powierzchni jest on dwukrotnie większy niż powiat łosicki, dochody nie są 
istotnie większe. W 2010 r. były nawet niższe. Gromadzone przez powiaty dochody służą 
do realizacji powierzonych im zadań zarówno własnych, jak i zleconych. 
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Wykres 2. Planowane i wykonane wartości dochodów w powiatach w latach 2007–2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu powiatów łosickiego, 
siemiatyckiego i bialskiego w latach 2007–2010.

Średnie dochody powiatów ziemskich w Polsce w 2010 r. wynosiły ok. 71 644 tys. zł. 
Stwierdza się zatem, że tylko powiat bialski znajduje się powyżej tej średniej, w pozosta-
łych dwóch dochody są znacznie niższe. 

Analogicznie do struktury finansowej wszystkich powiatów ziemskich w Polsce, 
w przedstawianych jednostkach głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna.  
W powiecie siemiatyckim jej udział w dochodach ogółem wynosił od 43,50% dochodów 
w 2007 r., do 49,70% w 2010 r. Dochody własne stanowiły zaledwie 20% dochodów, 
wśród których są to głównie udziały w podatki PIT oraz CIT (ok. 45%), jakimi dysponuje 
powiat. Pozostałe środki są przekazywane z budżetu państwa w postaci dotacji celo-
wych. W powiecie bialskim większy udział w strukturze dochodów miały dochody własne 
– średnio 23,65%, udział subwencji to ok. 40%. 

Z analizy danych zamieszczonych na trzecim wykresie wynika, że powiat bialski jest 
beneficjentem znaczącej kwoty środków z Unii Europejskiej. Od 2007 r. udział tej kategorii 
dochodów w dochodach ogółem znacznie się zwiększa. Zadania realizowane przez powiat 
z wykorzystaniem ww. środków to głównie remonty i budowa dróg oraz realizacja projektu 
„Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu 
bialskiego”. Warto wspomnieć, że powiat pozyskał także środki z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowania na realizację projektu związanego z ekoturystyką. W powiecie łosickim w la-
tach objętych analizą zmniejszył się udział dochodów własnych w strukturze finansów, ale 
również nominalnie obniżyła się wartość dochodów własnych w 2010 r. w porównaniu do lat 
ubiegłych, zwiększa się natomiast stale wartość subwencji i dotacji. W 2007 i 2008 r. sub-
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wencja stanowiła ponad 55% wszystkich dochodów powiatów. Średni udział dotacji celowych 
w okresie czterech lat wynosił 26,32% dochodów. W 2010 r. powiat pozyskał środki z budże-
tu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Wykres 3. Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach powiatów ogółem 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu powiatów łosickiego, 
siemiatyckiego i bialskiego w latach 2007–2010.

Specyfika dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

W tabeli drugiej przedstawiono strukturę dochodów powiatów według poszczególnych 
działów klasyfikacji budżetowej. We wszystkich powiatach objętych analizą największy udział 
miał dział 758 – Różne rozliczenia. Ujmowane są w nim dochody z tytułu poszczególnych 
części subwencji ogólnych. W powiecie łosickim w 2007 r. dochody sklasyfikowane w tym 
dziale stanowiły ponad 58% dochodów, zaś w 2010 r. – 45,01%. Najniższy udział dochodów 
działu Różne rozliczenia był w powiecie bialskim – wynosił ok. 42%. Kolejnym istotnym dzia-
łem w strukturze dochodów powiatów był dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem. Ujmowane są tam wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz prawnych oraz wpływy z tytułu różnego rodzaju opłat stanowiących źródło 
dochodów powiatów. W powiecie bialskim w tym dziale sklasyfikowane było w 2008 r. 15,69% 
dochodów ogółem. W strukturze dochodów według klasyfikacji budżetowej istotne znaczenie 
odgrywają również działy: Transport i łączność, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne 
(z wyjątkiem powiatu bialskiego, bowiem te zadania są wykonywane przez miasto na prawach 
powiatu Biała Podlaska), ochrona zdrowia oraz administracja państwowa. Stwierdza się, że 
dochody realizowane są w tych działach, w których powiat wykonuje najwięcej swoich zadań. 
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Podsumowanie

Powiaty Polski Wschodniej, położone przy granicy Polski i jednocześnie Unii Euro-
pejskiej, zmagają się z wieloma problemami zarówno pod względem demograficznym, 
jak i gospodarczym. Położenie przygraniczne w powiecie łosickim oraz siemiatyckim nie 
powoduje żadnych korzyści, a dodatkowo stwierdza się, że m.in. w związku z nasilo-
nym ruchem samochodów, głównie ciężarowych, stan wielu dróg jest bardzo zły. Naj-
większym wśród charakteryzowanych powiatów, pod względem powierzchni oraz licz-
by mieszkańców, jest powiat bialski, który ma wiele możliwości i korzyści związanych 
z takim położeniem, ponieważ na jego terenie istnieją przejścia graniczne, co powoduje 
rozwój sektora gospodarczego, głównie związanego z usługami. W sektorze gospo-
darki dominuje rolnictwo, jednak większość gleb nie stwarza korzystnych warunków do 
jego rozwoju. Położenie nad rzeką Bug z jednej strony stwarza dla jednostek bardzo 
dużą szansę rozwoju poprzez turystykę, z drugiej zaś powoduje ograniczenia będące 
wynikiem znacznej wielkości terenów objętych ochroną. Zgodnie z danymi GUS stan 
ludności w powiatach zmniejsza się, następuje odpływ do dużych ośrodków miejskich. 
W porównaniu do średniej gęstości zaludnienia w Polsce, w powiatach objętych analizą 
jest ona o ponad połowę niższa. Kapitał ludzki określa zdolność do zmian w otoczeniu, 
do rozwoju, zatem spadek liczby ludności jest zmianą bardzo niekorzystną. W okresie 
2007–2010 stopa bezrobocia w powiecie łosickim i bialskim była wyższa niż średnia 
w województwach, do których należą. Odmienna sytuacja występowała w powicie sie-
miatyckim ze względu na dużą liczbę osób pracujących poza terytorium Polski. Wśród 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych dominują te zatrudniające do dziewięciu 
osób, w powiecie bialskim – jednym z największych powiatów w Polsce – są zaledwie 
dwa ośrodki, w których zatrudnienie wynosi powyżej 250 osób. Wskaźniki przedsiębior-
czości (dostępne na stronie GUS) we wszystkich powiatach osiągają wartości znacznie 
niższe niż w województwach. Najlepsza sytuacja, w oparciu o analizę tych wskaźników, 
występuje w powiecie łosickim, co oznacza korzystną zmianę pod względem rozwoju. 

Wszystkie powiaty poddane analizie na koniec roku (od 2008 r.) osiągają deficyt bu-
dżetowy. W 2010 r. budżet powiatu bialskiego zamknął się kwotą ponad 6 mln zł deficytu. 
Jeden z najmniejszych powiatów w Polsce, powiat łosicki, na koniec 2010 r. osiągnął 
wynik ponad -4,7 mln zł. Główną przyczyną tej sytuacji jest ponoszenie przez powiaty 
wydatków związanych z inwestycjami, przede wszystkim z remontami i modernizacją 
dróg. W strukturze dochodów powiatów dominuje subwencja ogólna, zmniejszył się na-
tomiast udział dochodów własnych. Znaczącym źródłem pozyskiwania dochodów fakul-
tatywnych w powiecie bialskim stały się przede wszystkim środki pozyskane z budżetu 
Unii Europejskiej. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy w dłuższym okresie będzie 
następował wzrost wydatków majątkowych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że powiaty, pomimo niewystarczających źródeł 
dochodów majątkowych, podejmują decyzje związane z inwestycjami. Konsekwencją 
tych decyzji jest rosnące w powiatach zadłużenie, którego powodem jest ponoszenie wy-
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datków na obsługę długu. Analiza budżetu w układzie tradycyjnym powoduje trudności 
w określeniu, czy wydatkowanie środków na zadania bieżące jest efektywne i racjonal-
ne. Dobrym rozwiązaniem dla jednostek jest zarządzanie wydatkami w układzie zada-
niowym. Pozwoliłoby to na udowodnienie, że rola powiatów w budowaniu efektywnego 
sektora samorządowego w Polsce jest znacząca. Budżetowanie w układzie zadaniowym 
pomogłoby ograniczyć wydatki w wybranych działach, co zwiększyłyby kwotę środków 
potrzebnych do rozwoju powiatów poprzez wykorzystanie położenia przygranicznego, 
rozwój turystyki. 
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the income situation of easteRn PolanD DistRicts in teRms of 
geogRaPhical location (selecteD asPects) 

Abstract. This article presents the income situation of Eastern Poland districts (with particular 
emphasis on the income which the districts acquire so as to assign it to carry out their tasks 
next). It was shown, on the example of the least developed part of Poland, that these districts 
carry out fundamental tasks in order to meet the needs of their residents and local development. 
Every year the amount of expenditure is rising and the share of current expenditure is grow-
ing at a faster rate than the revenue growth. This is all the more important that the area of the 
districts, due to the geographical location and natural wealth, provides opportunities for tourism 
development. On the other hand classifying the substantial part of the area as a protected zone 
prevents or restricts economic activity in other sectors.
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To achieve the goal of the paper the legal basis for the operation of the administrative units is 
presented, the characteristic of the districts bialski, łosicki and siemiatycki is enclosed, including 
demographic and economic situation and natural environment issues.
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HANNA BoRNe-JANUłA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie

ocena PRzygotowania zawoDowego absolwentów 
szkół i uczelni kształcących kaDRy Dla gosPoDaRki 
tuRystycznej PRzez PRacoDawców

Wstęp

Turystyka stanowi jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospo-
darki na świecie, także w Unii Europejskiej. W Polsce również ją doceniono jako czynnik 
aktywizacji gospodarczej gmin i regionów, a także ważna pozycja we wpływach dewizo-
wych państwa. Konsekwencją strukturalnych przeobrażeń polskiej gospodarki narodo-
wej jest coraz większy udział sektora usług w tworzeniu PKB. Ważną rolę w tym zakresie 
odgrywa turystyka, która poprzez swoje powiązania z dziesięcioma sektorami gospodar-
ki ma doniosłe znaczenie w tworzeniu dochodu narodowego. W wyniku tych tendencji 
następuje szybki wzrost zapotrzebowania ze strony pracodawców w sektorze turystyki 
na pracowników o coraz wyższych kompetencjach. Czynnik ludzki jest bowiem najistot-
niejszym zasobem biorącym udział w tworzeniu usług turystycznych.

Zachodzące obecnie procesy cywilizacyjne zwiększyły dostęp do informacji i wiedzy, 
ale równocześnie spowodowały, że konieczne są zmiany w zakresie wymaganych umie-
jętności i systemu pracy. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z faktu, że społeczeństwo 
ceniące wiedzę i umiejętność uczenia się musi współuczestniczyć w tworzeniu swoich 
kwalifikacji, nie tylko zawodowych, ale także kompetencji społecznych.

Współczesność to niewątpliwie czas powszechnej edukacji. Wysoki poziom przygo-
towania zawodowego stał się przepustką do nowoczesności, warunkiem zrobienia karie-
ry oraz czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy.

Turystyka w krajach rozwiniętych gospodarczo stworzyła znaczący rynek pracy, dyna-
micznie się rozwijający i zwiększający zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowane kadry, 
przygotowane do pracy w usługach turystycznych. Ma to bezpośredni wpływ na szybki 
rozwój szkolnictwa turystycznego. Jednym z warunków ewolucji turystyki w jakimkolwiek 
kraju jest więc m.in. sprawnie funkcjonujący system kształcenia kadr dla turystyki, a tak-
że system szkolnictwa. 

Głównymi powodami modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce są: globaliza-
cja i rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, 
przekształcenia w gospodarce, nowe techniki i technologie oraz zmiany w organizacji 
pracy, wynikające częściowo z przekształceń technologicznych i wzrostu oczekiwań pra-
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codawców w zakresie poziomu umiejętności pracowników. Powoduje to ciągłą konfron-
tację jakości edukacji zawodowej z tymi wymaganiami, co w konsekwencji wymusza 
dostosowanie podaży umiejętności do potrzeb rynku pracy, oczekującego odpowiednich 
kwalifikacji w nowych miejscach pracy.

Dynamiczny rozwój turystyki jest ściśle związany ze zmieniającymi się oczekiwania-
mi klientów, poszukujących na rynku coraz nowszych, bardziej atrakcyjnych produktów, 
także pod względem ich jakości. Biorąc pod uwagę specyfikę produktu turystycznego, 
warto zauważyć, że ze względu na obecność w ofercie usługowej wielu elementów nie-
materialnych nabywcy usług poszukują materialnych dowodów potwierdzenia jakości, 
takich jak m.in. kompetencje pracowników. 

Rada Unii Europejskiej na posiedzeniu w sprawie strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia w 2010 r. określiła cele priorytetowe 
tej współpracy na następne dziesięciolecie: realizacja koncepcji uczenia się przez całe 
życie i mobilności, poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia, promowanie 
równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej, zwiększenie kreatywności 
i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach edukacji. Sytuacja 
ta wprowadza nowe podejście do kształcenia zawodowego.

Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki i ich profesjonalizacja jest jednym z warunków 
dostosowania polskich usług turystycznych do standardów Unii Europejskiej. O wadze 
zagadnienia świadczy fakt, że przygotowanie tych kadr zostało zdefiniowane jako cel 
strategiczny drugiego obszaru priorytetowego, w kierunkach rozwoju turystyki w Polsce 
na lata 2007–2015: „Kwalifikacje i umiejętności zawodowe są kluczową determinantą dla 
osiągania wysokiej jakości usług turystycznych i wdrażania wysokiej jakości produktów 
turystycznych. Od jakości zasobów ludzkich zależą możliwości dostosowawcze do szyb-
ko zmieniających się potrzeb rynku”. Zatem szkolnictwo zawodowe musi być skorelowa-
ne z potrzebami sektora turystycznego.

Metodologia badań

Niniejsza publikacja posługuje się danymi z raportu badań pt. „Losy absolwentów 
szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki”, wykonanego przez IBC GROUP Central 
Europe Holding S.A. w Warszawie we wrześniu 2011 r., zamówionego przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki (autorka artykułu brała udział w tych analizach). 

Badania zrealizowano w okresie od czerwca do września 2011 r. Opierały się na trian-
gulacji metod ilościowych oraz metody niereaktywnej typu desk research. Macierz sta-
tystyczną skonstruowano na podstawie danych zgromadzonych za pomocą formularza 
CATI (Computer Assisted Teliphone Interview), który stanowi połączenie tradycyjnego 
wywiadu ankieterskiego, realizowanego przez telefon, z komputerowym zarządzaniem 
doborem próby i przebiegiem wywiadu. Jednostkami obserwacji byli absolwenci szkół 
ponadgimnazialnych w zawodach hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych, ab-
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solwenci uczelni wyższych kierunku turystyka i rekreacja oraz pracodawcy branży tury-
stycznej, hotelarskiej i gastronomicznej.

W schemacie losowania próby zastosowano jeden z modeli losowania z prawdopo-
dobieństwem proporcjonalnym do wielkości (PPS – Probability Proportional to Size). 
Wstępnie, przed losowaniem jednostki podlegały procedurze warstwowania według wy-
kazu NTS2 (województwa), rodzaju podmiotu obserwacji, wielkości podmiotu (ze wzglę-
du na liczbę zatrudnionych pracowników). Zrealizowana próba wśród absolwentów szkół 
ponadgimnazialnych liczyła 500 osób, wśród absolwentów szkół wyższych – 500 re-
spondentów oraz 150 pracodawców. Dane bazowe do operatu zostały przygotowane na 
podstawie informacji zawartych w statystykach publicznych. Analizę statystyczną prze-
prowadzono za pomocą pakietu SPSS/PASW Statistics.

Badanie typu desk research bazowało na dokumentacji zawierającej podstawowe 
charakterystyki w zakresie poszukiwania informacji.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie opinii pracodawców branży tury-
stycznej odnośnie przygotowania zawodowego absolwentów szkół przygotowujących 
kadry dla gospodarki turystycznej.

Struktura badanej zbiorowości

Na poziomie konceptualizacji badania dotyczącego pracodawców sprofilowano próbę 
zgodnie z kategorialnym podziałem na reprezentujących turystykę, gastronomię i hote-
larstwo. Jednakże w trakcie realizacji pomiaru podział na poszczególne kategorie okazał 
się nierozłączny. Część badanych pracodawców można było zakwalifikować równocze-
śnie do dwóch kategorii – gastronomii i hotelarstwa (np. restauracje w hotelu, zajazdy) 
lub gastronomii i turystyki (np. gospoda, zamek).

Wśród pracodawców z branży turystycznej dominowały biura podróży, biura usług 
turystycznych, agencje organizujące wyjazdy, eventy itp., w kategorii gastronomia: re-
stauracje, firmy cateringowe, hotele i gospody, natomiast w kategorii hotelarstwo: hotele 
skategoryzowane według liczby gwiazdek, a także pensjonaty, dwory i pałace.

Ostatecznie procentowy profil działalności badanych pracodawców przybrał nastę-
pującą strukturę:

 – 28,3% – przedsiębiorstwa hotelarskie, 
 – 34,9% – przedsiębiorstwa gastronomiczne,
 – 36,8% – przedsiębiorstwa turystyczne.

Okres działalności badanych firm przedstawiał się jak poniżej:
 – 49,6% – powyżej 10 lat,
 – 28,5% – od 6 do 10 lat,
 – 21,2% – od 2 do 5 lat,
 – 0,7% – 1 rok lub krócej.
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Zaprezentowane dane pokazują, że wśród badanych pracodawców blisko połowę 
stanowiły przedsiębiorstwa działające na rynku powyżej 10 lat, następnie te z krótszym 
stażem – od 6 do 10 lat. Łącznie obydwie grupy stanowiły 3/4 badanych firm. 

Tabela 1. Struktura próby według profilu i wielkości miejscowości (%). N = 150

Profil firmy
Miasto powy-
żej 200 tys.  

mieszkańców

Miasto od 50 
tys. do 200 

tys. mieszkań-
ców

Miasto od 20 
tys. do 50 tys. 
mieszkańców

Miasto poniżej 
20 tys.  

mieszkańców 
Wieś

Turystyka 58,9 23,2 7,1 7,1 3,6
Hotelarstwo 39,6 17,0 18,9 11,3 13,2
Gastronomia 39,5 23,3 9,3 25,6 2,3
Średnia 46,7 21,1 11,8 13,8 6,6

Źródło: Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki, raport z badań, IBC GROUP 
Central Europe Holding S.A., Warszawa 2011.

W badaniach uczestniczyły głównie przedsiębiorstwa zlokalizowane w dużych mia-
stach –  powyżej 200 tys. mieszkańców (średnia 46,7).

Tabela 2. Struktura próby według profilu i wielkości zatrudnienia w firmie (%). N = 150

Profil firmy Do 5  
pracowników 6–10 pracow. 11–20 pracow. 21–50 pracow. Powyżej 50 

pracow.
Turystyka 58,9 19,6 8,9 3,6 8,9
Hotelarstwo 15,1 17,0 22,6 24,5 20,8
Gastronomia 16,3 25,6 32,6 16,3 9,3
Średnia 31,6 20,4 20,4 14,5 13,2

Źródło: Losy absolwentów szkół i uczelni…, op. cit.

W badaniu wzięły udział firmy o zróżnicowanej liczbie zatrudnionych pracowników. 
Firmy turystyczne to przedsiębiorstwa zatrudniające przede wszystkim do 5 pracowni-
ków, hotelarskie – od 11 do 50 pracowników, gastronomiczne – od 6 do 20 pracowników. 

Tabela 3. Struktura próby według profilu firmy i płci (%). N = 150

Profil firmy Kobiety Mężczyźni
Turystyka 51,8 48,2
Hotelarstwo 71,7 28,3
Gastronomia 67,4 32,6
Suma 63,2 36,8

Źródło: Losy absolwentów szkół i uczelni…, op. cit.
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Wśród respondentów dominowały kobiety, stanowiąc 2/3 badanych. Warto odnoto-
wać, że tylko w firmach o profilu turystycznym struktura płci jest najbardziej wyrównana 
(51,8% –  kobiety, 48,2% – mężczyźni). 

Badani respondenci zajmowali następujące stanowiska w swoim przedsiębiorstwie:
 – 40,1% – dyrektor/kierownik,
 – 40,1% – właściciel/współwłaściciel,
 – 9,9% – osoba odpowiedzialna za rekrutację pracowników/pracownik działu perso-

nalnego,
 – 5,9% – inny pracownik,
 – 2,6% – specjalista ds. administracyjnych księgowych,
 – 1,3% – kierownik recepcji.

Strukturalnie badani respondenci byli zatrudnieni na stanowiskach umożliwiających 
pełny dostęp do informacji związanych z celami badania.

Wyniki badań

Do badanych pracodawców zwrócono się z prośbą o przedstawienie kryteriów oceny 
kandydatów do pracy. Poniżej rezultaty w procentach (N = 150):

 – 7,4 – wysoka kultura osobista,
 – 7,3 – doświadczenie zawodowe,
 – 7,0 – motywacja do pracy/zaangażowanie,
 – 7,0 – wykształcenie kierunkowe,
 – 6,8 – kreatywność,
 – 6,7 – odpowiedzialność,
 – 6,7 – znajomość języków obcych,
 – 6,6 – komunikatywność/zdolności interpersonalne,
 – 6,6 – umiejętność pracy w zespole/komunikatywność,
 – 6,5 – umiejętność radzenia sobie w warunkach stresu,
 – 6,5 – systematyczność,
 – 6,5 – umiejętności,
 – 6,5 – lojalność/uczciwość,
 – 6,3 – dyspozycyjność,
 – 5,4 – wygląd zewnętrzny.

Na podstawie powyższych danych można zaobserwować symetryczny rozkład czyn-
ników uznawanych przez pracodawców za kryteria wobec zatrudnianego absolwenta. 
Jeszcze do niedawna spośród nich zdecydowanie wybijały się trzy: doświadczenie za-
wodowe, wykształcenie kierunkowe oraz znajomość języków obcych. Prezentowane 
badania ujawniają wielość występujących na dość wyrównanym poziomie elementów, 
które decydują o przyjęciu do pracy absolwentów po szkołach turystycznych, hotelar-
skich i gastronomicznych. Wysokie znaczenie przypisuje się umiejętnościom „miękkim”, 



Hanna Borne-Januła46

tzn. wysokiej kulturze osobistej oraz motywacji do pracy. Nadal za istotne kryteria oceny 
absolwenta uznaje się doświadczenie zawodowe i wykształcenie kierunkowe. 

Na pytanie o to, czy branżowi pracodawcy przy zatrudnianiu preferują osoby z wy-
kształceniem kierunkowym, odpowiedzi przedstawiono poniżej:

 – 12,5% – nie,
 – 50,7% – tak, w niektórych przypadkach,
 – 36,8% – tak, we wszystkich przypadkach.

Co ósmy badany nie kieruje się takim kryterium przy naborze nowych pracowników 
do firmy – to niepokojące, chociaż pewne wytłumaczenie takiego sposobu myślenia znaj-
dziemy w kolejnych wynikach badań. Tylko dla 1/3 pracodawców jest to podstawowy 
czynnik, niepodlegający dyskusji. 

59,2% respondentów zadeklarowało zatrudnienie absolwenta bezpośrednio po ukoń-
czeniu szkoły w ciągu ostatnich dwóch lat, z następującym wskazaniem na typ szkoły:

 – 47,9% – uczelnia wyższa,
 – 27,1% – technikum,
 – 12,9% – szkoła policealna,
 – 12,1% – szkoła zawodowa.

Zatem prawie połowa pracodawców najczęściej zatrudniała absolwentów uczelni 
wyższych bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Istotne pytanie do pracodawców dotyczyło wydania oceny przygotowania do pracy 
zawodowej zatrudnionych absolwentów, które oceniono następująco:

 – 55% – przygotowani do pracy,
 – 22% – nieprzygotowani do pracy,
 – 23% – trudno powiedzieć.

Ponad połowa pracodawców pozytywnie ocenia poziom przygotowania zatrudnio-
nych absolwentów do pracy zawodowej, co piąty nie jest z tego przygotowania zadowo-
lony, co czwarty zaś – co może budzić zdziwienie – nie potrafi wydać opinii na ten temat. 

Tym, z czego nie są zadowoleni pracodawcy i co oceniają krytycznie, jest brak umie-
jętności praktycznych u absolwentów omawianych szkół. Pracodawcy twierdzą, że posia-
dają oni sporą wiedzę teoretyczną, natomiast praktyczną czasami nawet w minimalnym 
zakresie. Są zdziwieni, mają bowiem do czynienia z absolwentami szkół zawodowych 
(zarówno ponadgimnazjalnych, jak i wyższych), oczekują zatem adekwatnego przygoto-
wania  zawodowego do wykonywania określonej pracy. 

Pomimo powyższych deklaracji i uwag pracodawcy spytani o potrzeby kadrowe okre-
ślili je następująco – w zależności od typów szkół zatrudniono by absolwentów:

 – 48,9% – uczelni wyższych po kierunku turystyka i rekreacja,
 – 27,8% – szkół ponadgimnazjalnych po kształceniu zawodowym z zakresu turystyki 

hotelarstwa lub gastronomii,
 – 7,7% – uczelni wyższych po kierunkach niezwiązanych z turystyką,
 –  5,6% – szkół ponadgimnazialnych kształcących w kierunkach niezwiązanych z tury-

styką, hotelarstwem lub gastronomią.
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W ramach identyfikacji potrzeb kadrowych swojej firmy pracodawcy najczęściej po-
szukują zatem absolwentów szkół wyższych z wykształceniem branżowym, czyli po kie-
runku turystyka i rekreacja. Wśród argumentów przemawiających za zatrudnianiem ab-
solwentów techników/policealnych szkół turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych 
przeważają te związane z mniejszymi oczekiwaniami kończących edukację odnośnie 
wynagrodzenia, natomiast z większą motywacją i chęcią do pracy. 

Stan zatrudnienia w zawodach turystycznych, hotelarskich  
i gastronomicznych

Prezentowane dane są wynikiem przeprowadzonych i w części relacjonowanych ba-
dań. Dane dotyczą bezrobocia rejestrowanego wśród absolwentów wyżej wymienionych 
zawodów.

W pierwszym półroczu 2010 r. liczba pracujących absolwentów kształtowała się na-
stępująco:

 – 13 365 – po szkołach wyższych o kierunku turystyka i rekreacja, stanowiący 27,5% 
ogółu absolwentów szkół wyższych,

 – 35 269 – po szkołach ponadgimnazjalnych, które przygotowują kadry dla gospodarki 
turystycznej, stanowiąc 72,5% ogółu zatrudnionych absolwentów szkół ponadgimna-
zjalnych. 
Wśród absolwentów szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja 37% pracowało 

zgodnie z przygotowaniem zawodowym (63% – niezgodnie), wśród absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych zaś o analizowanym profilu – 46% (niezgodnie z przygotowaniem 
zawodowym – 54%).  

W tym samym okresie w urzędach pracy zgłoszono 25 tys. ofert pracy w tych zawo-
dach. Dotyczyły one szczególnie zawodów gastronomicznych, dalej hotelarskich, tury-
stycznych – w minimalnym stopniu. Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ofert 
pracy w analizowanych zawodach wyniósł 2 : 14, dla wszystkich zawodów sklasyfikowa-
nych na rynku pracy – 2 : 64.

Dane pokazują duże różnice w liczebności osób bezrobotnych i zapotrzebowaniu na 
pracę w ramach poszczególnych zawodów. Do najmniej poszukiwanych zawodów nale-
żą: organizator usług hotelarskich (zawód szkolny: technik hotelarstwa, stosunek liczby 
bezrobotnych do liczby ogłoszeń – 57 : 13) oraz  organizator usług gastronomicznych 
(zawód szkolny: technik organizacji usług gastronomicznych – 48 : 5). 

Mimo że analizowane zawody, szczególnie gastronomiczno-hotelarskie, cieszą się 
u właściwych pracodawców stosunkowo dużym zainteresowaniem, można zauważyć 
niedopasowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Według danych z innego raportu pt. „Rynek pracy specjalistów”, przygotowanego 
przez portal Pracuj.pl, w pierwszym kwartale 2012 r. w serwisie opublikowano ponad 
1600 ofert dla osób poszukujących pracy w branży turystycznej i hotelarskiej, co ozna-
cza blisko 50-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Na 



Hanna Borne-Januła48

portalu tym można było znaleźć oferty zarówno na stanowiska menedżerskie, takie jak: 
menedżer hotelu, kierownik restauracji, banquet manager czy specjalista ds. obsługi klu-
czowych klientów, jak i na stanowiska liniowe, tj. kucharz, kelner, recepcjonista czy pra-
cownik działu sprzątającego. W serwisie można było znaleźć również mniej standardowe 
propozycje pracy, takie jak ambasador podróży (głównym zadaniem takiego pracownika 
jest testowanie ofert turystycznych oraz wystawianie opinii na blogu lub profilu w serwisie 
Facebook danej firmy). 

W raporcie tym wśród najczęściej wymienianych oczekiwań wobec kandydatów na 
stanowiska związane z branżą turystyczną znajdziemy: 

 – wykształcenie wyższe, preferowane branżowe (ale także wiedza ogólna),dobrą zna-
jomość minimum jednego języka obcego,

 – umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 – odpowiedzialność i zorganizowanie,
 – kreatywność,
 – umiejętność pracy pod presją czasu (szczególne wskazanie do biur podróży),
 – doświadczenie zawodowe.

Pracodawcy narzekają na brak odpowiednich kandydatów. Tym, czego brakuje no-
wemu pracownikowi na proponowane przez branżę turystyczną stanowiska, jest przede 
wszystkim nieobecność osobistego stosunku do pracy, o którą kandydat aplikuje, a także 
dobrej znajomości języków obcych. Twierdzą oni również, iż na większości stanowisk nie 
da się pracować bez osobistego zaangażowania.

Ponadto pracodawcy branży turystycznej deklarują nastawienie na długoletnią współ-
pracę z pracownikiem, w którego są skłonni sporo inwestować: zagraniczne wyjazdy 
szkoleniowe, udział w konferencjach, targach branżowych, nowocześnie wyposażone 
stanowiska pracy, atrakcyjne wyjazdy pracownicze na preferencyjnych warunkach – to 
nakłady, które mogą procentować tylko w przypadku, jeśli pracownik będzie przez wiele 
lat w firmie. Pracodawcy szukają osób, które zwiążą się z firmą na stałe, poznając styl 
pracy w danym przedsiębiorstwie i – poza profesjonalizmem – zaoferują firmie także 
pełną lojalność.

Podsumowanie

Pracodawcy z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej zatrudniający no-
wego pracownika przywiązują wagę do umiejętności „miękkich”, tzn. wysokiej kultu-
ry osobistej oraz motywacji do pracy. Spadło znaczenie doświadczenia zawodowego 
i ograniczenia zatrudnienia jako powodów niezatrudniania absolwentów po szkołach 
branżowych. 

Wzrosła preferencja osób z wykształceniem wyższym, kierunkowym. Prawie 50% 
badanych firm, mówiąc o potrzebach kadrowych, deklaruje chęć zatrudnienia absol-
wentów po szkołach wyższych o kierunku turystyka i rekreacja. U pracodawców bran-
ży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej dominuje trwałe przekonanie o wartości 
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wyższego wykształcenia kierunkowego, sugerują oni jednocześnie istnienie potrzeby 
systematycznej profesjonalizacji programów edukacyjnych, odzwierciedlających po-
trzeby rynku pracy. 

Przeszło połowa badanych pracodawców generalnie pozytywnie ocenia poziom 
przygotowania zatrudnionych absolwentów do pracy zawodowej po szkołach wyższych 
o kierunku turystyka i rekreacja. Co czwarty przedsiębiorca wystawia ocenę negatyw-
ną. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem zawodowych kompetencji praktycznych. 
Jest to także stale powtarzający się zarzut werbalizowany przez samych absolwentów. 
Zasadność zwrócenia uwagi na nauczanie umiejętności praktycznych na odpowiednim 
poziomie łączy się także z niskim poziomem wykorzystywania w pracy wiadomości na-
bytych w ramach procesu edukacyjnego. Mamy zatem do czynienia z nieadekwatnością 
wyższego wykształcenia do potrzeb rynku pracy.

Pomimo deklarowanej ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego więk-
szej autonomii dla szkół wyższych proponuje się jednak opracowanie procedur stałego 
monitorowania programów nauczania w celu zachowania standardów kształcenia, bazu-
jących na identyfikacji potrzeb branży turystycznej.

Odnośnie sytuacji na turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym rynku pracy: mo-
żemy mówić o niej w kategoriach bezpieczeństwa zawodowego. 
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of colleges anD schools eDucating touRism inDustRy staff 
accoRDing to emPloyeRs

Abstract. The article presents the results of the assessment of professional preparation of the 
graduates of the colleges and schools educating tourism industry staff by employers of the re-
lated sector. The following questions have been analyzed: job applicants’ criteria, employment 
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preferences related to the education sector and type of completed college/school, assessment 
of the professional skills of the graduates of colleges and schools educating tourism industry 
staff, expectations and needs of tourism labor market.

Author’s address:
Hanna Borne-Januła
hannabj@wp.pl



PRZeMySłAW BANASIK
Politechnika Gdańska

PATRyCJA KURZAWA
Sąd Rejonowy  
w Wejherowie

Polska PRaktyka w zakResie kontRoli i zwalczania 
klauzul abuzywnych w umowach o usługi 
tuRystyczne 

Wstęp

Ogłoszenie niewypłacalności przez kolejnych dziewięć biur podróży w lipcu i sierp-
niu 2012 r. skłoniło autorów tej publikacji do podjęcia rozważań na temat ryzyka zwią-
zanego z zawieraniem umów o usługi turystyczne. Zawieranie takich umów bowiem 
może stanowić element ryzyka konsumenta podpisującego umowę o usługi turystycz-
ne, a im bardziej ta umowa jest klarowna i zabezpiecza interesy konsumenta (turysty), 
tym większa gwarancja realizacji imprezy turystycznej. Niewątpliwie klauzule abuzyw-
ne osłabiają pozycję konsumenta jako strony umowy. Celem artykułu jest poznanie 
praktyk zamieszczania klauzul abuzywnych, zarówno we wzorcach umownych, jak 
i w konkretnych umowach, oraz pokazanie ich skutków oraz znaczenia dla konsumen-
ta. Wychodzi się z założenia, że prawidłowe rozumienie treści umowy o usługi tury-
styczne ma wpływ na pozycję negocjacyjną konsumenta, a przynajmniej na świadome 
podjęcie decyzji o zawarciu umowy z konkretnym biurem turystycznym. W opracowa-
niu posłużono się metodą analizy opisowo-jakościowej i przeprowadzono analizę da-
nych statystycznych1.

Administracyjna kontrola wzorców umownych przez UoKiK jako 
narzędzie eliminacji klauzul abuzywnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest instytucją właściwą do wykonywania 
systematycznych kontroli wzorców umów konsumenckich. Są one weryfikowane przede 
wszystkim pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klauzul 
abuzywnych. UOKiK kontroluje ponadto, czy nie zawierają one warunków tożsamych 
z postanowieniami, które zostały uprzednio uznane za niedozwolone i które wpisano do 

1 Warto zauważyć, że w przedmiotowych kontrolach przedsiębiorców przeprowadzonych przez UOKiK nie 
dochowano reguł doboru losowego próby badawczej oraz że nie był to dobór celowy. Stąd też wyniki badań nie 
są w pełni reprezentatywne, a sformułowane wnioski nie dotyczą całej populacji. 



Przemysław Banasik, Patrycja Kurzawa52

rejestru2. Przedmiotowemu nadzorowi podlegają treści regulaminów, formularzy oraz in-
nego rodzaju ogólnych warunków kontraktów wykorzystywanych przez profesjonalistów 
prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą. 

Ogólną podstawę prawną omawianej kontroli stanowi art. 31 Ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 1997 r.3 W przypadku stwierdzenia naruszenia 
prawa Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji może wszcząć z urzędu procedurę 
wyjaśniającą (art. 48 ww. ustawy) lub postępowanie w zakresie stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nałożyć kary finansowe (art. 49 
ww. ustawy). Na mocy art. 47936 k.p.c. Prezes UOKiK jest ponadto organem właści-
wym do skierowania wniosku do sądu antymonopolowego, tj. Sądu Ochrony Kon-
kurencji i Ko n sumentów, o uznanie danych klauzul za niedozwolone4. Konkludując, 
ogólnopolska kontrola wzorców umów konsumenckich prowadzona przez UOKiK 
ma na celu nie tylko sygnalizowanie o stopniu stwierdzonych nieprawidłowości, ale 
także – przede wszystkim – pociąga za sobą daleko idące skutki prawne wobec 
przedsiębiorców dopuszczających się naruszeń.

Turystyka jest sektorem, w którym dokonano dotychczas najwięcej, gdyż aż pięć 
kontroli (w latach: 2003, 2004, 2005, 2008, 2011). Jak podaje UOKiK, systematyczna 
weryfikacja działań w tym sektorze wynika z dużej liczebności podmiotów prowadzą-
cych tego typu działalność w Polsce oraz z faktu, iż usługi turystyczne mają charakter 
świadczeń kumulatywnych (kombinacja usług gastronomicznych, hotelarskich, prze-
woźniczych itp.)5. Jak się jednak wydaje, eskalacja nadzoru w tej branży odpowiada 
liczbie naruszeń związanych z wy korzystywaniem klauzul abuzywnych w kontraktach 
zawieranych z konsumentami. Największa liczba tego typu postanowień pochodzi wła-
śnie z umów turystycznych (w latach 2002–2012 stanowiły one 24% ogółu wpisów, a już 
w 2012 r. – 40%).

2 Rejestr klauzul niedozwolonych – baza klauzul abuzywnych prowadzona przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Kon sumentów. Jest ona dostępna w Internecie pod adresem http://www.uokik.gov.pl/ download.
php ?id=835. W rejestrze systematycznie zamie szczana jest treść postanowień uznanych przez Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsu men  tów za niezgodne z prawem. Z racji tego, że baza ma charakter jawny i ogólno dostępny, 
stanowi ona powszechne i użyteczne źródło informacji, zarówno dla czynnej, jak i biernej strony obrotu cywil-
noprawnego.
3 Zgodnie z art. 31 pkt 1 oraz art. 31 pkt 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 1997 r. 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy 
„sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy […] oraz […] występowanie do 
przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów”.
4 Art. 47936 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 
296).
5 Zgodnie z art. 3 pkt 1, art. 3 pkt 2 oraz art. 3 pkt 5 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) usługi turystyczne są to „usługi przewodnickie, usługi hotelarskie 
oraz wszystkie inne usługi świa dczone turystom lub odwiedzającym”, imprezę turystyczną stanowią „co najmniej 
dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub 
trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu”, natomiast organizatorem tury-
styki jest „przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną”. 
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Wyniki raportów kontroli organizatorów turystyki jako podstawa 
oceny niedozwolonych praktyk

Pierwsza ogólnopolska weryfikacja treści wzorców umów wykorzystywanych 
przez organizatorów turystyki miała miejsce w 2003 r. Skontrolowano wówczas 125 
profesjonalistów, którzy zostali uznani przez konsumentów za najbardziej znaczą-
cych w tym sektorze i w stosunku do których odnosiła się największa liczba skarg 
skierowanych do UOKiK. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, 
iż 79 z nich (59%) dopuściło się naruszeń kwalifikowanych jako niedozwolone6. 
Ustalono, że przeważająca liczba wzorców kontraktów, którymi się posługiwano, za-
wierała warunki sformułowane w sposób niejednoznaczny, wprowadzające w błąd, 
implikujące asymetryczny rozkład praw i obo   wiązków na niekorzyść konsumenta oraz 
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy7.

Rok później, tj. w 2004 r., została przeprowadzona ponowna kontrola sektora tury-
stycznego, która objęła swym zasięgiem tych samych 125 przedsiębiorców. Pomimo 
szczegółowych zaleceń wydanych przez UOKiK nie wszyscy z badanych organizatorów 
zaprzestali dopuszczania się naruszeń. W stosunku do nich Urząd wytoczył powództwo 
do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie wybranych klauzul za abuzyw-
ne oraz wydanie zakazu ich stosowania.

Jak podaje UOKiK, „w każdym sezonie turystycznym można zaobserwować stale po-
wtarzające się nieprawidłowości”8. Z tego względu kontrolę treści wzorców umownych 
stosowanych przez organizatorów turystyki przeprowadzono także w 2005 r. Tym razem 
badaniem objętych zostało 119 profesjonalistów o re latywnie mniejszym zasięgu działa-
nia w porównaniu do przedsiębiorców skontrolowanych rok wcześniej. W wyborze pod-
miotów decydujące znaczenie miała liczba skarg, które wpłynęły do UOKiK, ze względu 
na szeroko rozumianą nierzetelność danych usługodawców wobec swych klientów9.

Kontrola umów wykazała nieprawidłowości aż u 114 organizatorów (96% ogółu ba-
danych). Jak stwierdzono w raporcie, tak wysoka skala naruszeń jest implikacją maso-
wego wykorzystywania jednostronnie opracowanych kontraktów, stanowiących standard 
w omawianym sektorze. Wykazano, iż najwięcej klauzul abuzywnych jest wykorzystywa-
nych w ogólnych warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych (określających 
m.in. konsekwencje zmiany standardu usługi, zakres praw i obowiązków uczestników 
oraz przedsiębiorców)10.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości dotyczyły: sposobu ustalania 
i zmiany ceny (np. „wzrost ceny imprezy do 10% nie powoduje zmiany warunków impre-

6 I. Ozimek, J. Szlachciuk, Ochrona interesów ekonomicznych polskich konsumentów na rynku usług turystycz-
nych, „Studia i materiały CEPL w Rogowie” 2011, R. 13, z. 3 (28), s. 324.
7 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK z kontroli wzorców umownych stosowanych przez 
organizatorów turystyki, http://www.uokik.gov.pl/raporty2.php [03.05.2012]. 
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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zy”), wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności organizatorów tury stycznych (np. 
„orga nizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w tra kcie realizacji imprezy”), 
możliwości jednostronnej zmiany warunków kontraktu bez istotnej przyczyny wskazanej 
w umowie (np. „biuro zastrzega sobie, bez uprzedniego powiadomienia, prawo do zmiany 
programu lub usług w stosunku do informacji zawartych w katalogu i umowie-zgłoszeniu 
uczestnictwa”), wyłączenia obowiązku zwrotu zapłaty na rzecz konsumenta w przypadku 
rezygnacji z umowy (np. „w przy padku rezygnacji Klienta, Biuro potrąca 20% całkowitej 
ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła nie później niż 30 dni przed planowanym wyjaz-
dem”) oraz możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń (np. „wszelkie spory mogące 
wynikać z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, w drodze porozumie-
nia, a w razie jego braku przez Sąd właściwy miejscowo dla […]”). W następstwie tejże 
kontroli UOKiK skierował wniosek o tzw. dobrowolną zmianę zakwestionowanych posta-
nowień do 107 z badanych przedsiębiorców oraz pozwał siedmiu przedsiębiorców do 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów11.

W 2008 r. UOKiK przeprowadził czwartą już kontrolę branży turystycznej. Szczegó-
łowej weryfikacji poddano wzorce umowne wykorzystywane przy zawieraniu kontraktów 
z konsumentami przez łącznie 137 przedsiębiorców. Aż u 130 z nich stwierdzono nie-
prawidłowości. Stanowi to 96% ogółu skontrolowanych w tym czasie profesjonalistów. 
Tym samym odsetek organizatorów imprez turystycznych, którzy dopuścili się naruszeń, 
w porównaniu do 2005 r. utrzymał się na stałym, bardzo wysokim poziomie12.

Tożsame i notorycznie powtarzające się klauzule zakwestionowane przez UOKiK 
dotyczyły m.in. wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności organizatorów turystyki 
i osób trzecich powiązanych z nimi zawodowo (np. „biuro nie ponosi odpowiedzialności 
za rzeczy pozostawione w miejscu pobytu, autokarze lub skradzione podczas imprezy 
[…]” czy „organizator nie odpowiada za świadczenie usług przez obce ekipy”), uprawnie-
nia do zmiany warunków kontraktu (np. „brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznacz-
ny z akceptacją nowych warunków umowy”), wyłączenia obowiązku zwrotu zapłaty na 
rzecz konsumenta za niewykorzystane świadczenie (np. „w przy padku niezgłoszenia się 
na imprezę Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów”), uprawnienia profesjonalistów do 
dokonywania potrąceń (np. „klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od 
umowy, jest zobowiązany do zapłaty kwoty z tytułu rezygnacji w wysokości 10% ceny 
imprezy, w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy […]”, praw 
organizatorów do zatrzymania zaliczki (np. „[…] brak wpłaty w określonych terminach 
stanowi podstawę do rozwiązania umowy-zgłoszenia i skreślenia z listy uczestników […]. 
Biuro ma prawo zatrzymać wpłaconą zaliczkę”), wyłączenia obowiązku udzielenia pomocy 
poszkodowanemu klientowi (np. „w przy padku niestawienia się w wyznaczonym terminie 
i czasie na miejsce zbiórki […] Organizator nie ma obowiązku ułatwienia Klientowi dołą-
czenia do grupy”), określenia zasad reklamacji (np. „reklamacje w formie pisemnej Klient 

11 Ibidem.
12 Ibidem.
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winien złożyć w ciągu 2 dni od dnia zakończenia imprezy”) oraz właściwości sądu (np. 
„strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd zawarcia umowy”13).

Na podstawie wyników ww. kontroli UOKiK wszczął przeciwko przeważającej więk-
szości skontrolowanych profesjonalistów (101 organizatorów) postępowanie w spra wie 
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W sto sunku do 73 
podmiotów gospodarczych wystosowano także wniosek o dobrowolne zaprzestanie na-
ruszeń. Urząd pozwał także sześć podmiotów do Sądu Ochrony Konkurencji i Kon su-
mentów w sprawie uznania określonych klauzul za niedozwolone14.

Ostatnia kontrola miała miejsce relatywnie niedawno, gdyż w 2011 r. O potrze bie 
przeprowadzenia piątej weryfikacji wzorców umownych wykorzystywanych przez przed-
siębiorców z branży turystycznej przesądziły niepokojące wyniki poprzednich kontroli. 
Badaniem objętych zostało 87 profesjonalistów, z czego 40% stanowili przedsiębiorcy 
skontrolowani już w 2008 r. Celem ponownej weryfikacji było sprawdzenie efektywności 
działań podejmowanych przez UOKiK. Kontrola wykazała nieprawidłowości u 55 (63%)  
kontrolowanych w tym czasie organizatorów turystyki15. 

Postanowienia zakwestionowane w 2011 r. były w większości tożsame z klauzula-
mi, które zostały zanegowane przez urząd w latach poprzednich. Tym samym dotyczyły 
one m.in. wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy (np. „biuro 
nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas podróży w autokarze i po dczas pobytu 
w miejscu zakwaterowania”), uprawnienia do zmiany warunków umowy (np. „godziny 
przelotów mogą ulec zmianie”), prawa do zmiany świadczeń (np. „w przypadku ofert 
specjalnych możliwe jest zakwaterowanie w hotelu innym niż określony w umowie”), wy-
łączenia obowiązku zwrotu zapłaty na rzecz konsumenta za niewykorzystane świadcze-
nie (np. „w przypadku przerwania podróży lub pobytu z przy czyn leżących wyłącznie po 
stronie Uczestnika równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowa-
na”), uprawnienia przedsiębiorcy do dokonywania potrąceń (np. „w przypadku rezygnacji 
pomiędzy 6 a 1 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy potrącane jest 90% wartości im-
prezy”), prawa organizatora do zatrzymania zaliczki (np. „zaliczka przekazana Organiza-
torowi ma to znaczenie, że w razie odstąpienia Uczestnika od umowy przed planowanym 
jej rozpoczęciem Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania jej”), określenia zasad 
reklamacji (np. „reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej listem poleconym 
pod rygorem nieważności na adres Organizatora”) oraz właściwości sądu (np. „wszelkie 
spory wynikłe z umowy‑zgłoszenia zawartej z Ucze stnikiem podlegają kompetencjom 
sądu Organizatora”)16. 

Zakwestionowano także inne klauzule. Dotyczyły one: wykorzystywania wizerunku 
klientów bez ich wyraźnej zgody (np. „w ra mach realizacji imprezy OK. TOURS sporzą-

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raport z kontroli działalności organizatorów turystyki, http://www. 
uokik.gov.pl /raporty2.php [04.05.2012].
16 Ibidem.
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dza dokumentację fotograficzną, z której najciekawsze zdjęcia mogą być użyte w ko-
lejnych edycjach katalogu i na stronie internetowej”), uprawnienia organizatorów do 
wykorzystywania danych osobowych (np. „podpisując umowę-zgłoszenie uczestnictwa 
wyrażają jednocześnie Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie 
swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy oraz dla celów promo-
cyjnych Biura”) czy też wskazania konsekwencji wynikłych z wy rządzenia szkody przez 
konsumenta (np. „uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub z winy osób 
będących pod jego opieką i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy w miejscu 
ich powstania”)17.

Warto przy tym zwrócić uwagę na zmieniającą się w czasie liczbę organizatorów 
turystyki dopuszczających się naruszeń poprzez stosowanie warunków umownych za-
kwestionowanych przez UOKiK (rys. 1). 

Podczas ostatniej weryfikacji (2011 r.) stwierdzono nieprawidłowości u 63% badanych 
profesjonalistów. Tym samym przedsiębiorcy wykorzystujący postanowienia zakwestio-
nowane przez UOKiK stanowili ponad połowę skontrolowanych w tym czasie organiza-
torów turystyki. Pomimo iż skala problemu jest nadal wysoka, osiągnięty wynik wskazuje 
na znaczny spadek omawianego typu naruszeń w stosunku do lat poprzednich (w 2005 
r. – 96% oraz w 2008 r. – 96%)18. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, iż działania 
podejmowane przez UOKiK, w tym abstrakcyjna kontrola wzorców umownych, przynosi 
wymierne efekty, przez co pozycja konsumentów ulega wzmocnieniu19. Niepokojący jest 
jednak nadal wysoki odsetek stwierdzonych klauzul abuzywnych, pomimo przeprowa-
dzania systematycznych kontroli – zwłaszcza od 2003 r.

17 Ibidem.
18 Vide przyp. 1. 
19 Kontrola abstrakcyjna – polega na badaniu pod kątem abuzywności wyłącznie wzorców umów. Z racji, że ma 
ona charakter generalny, jest dokonywana w oder waniu od konkretnej umowy.

Rysunek 1. Organizatorzy turystyki stosujący klauzule kwalifikowane przez UOKiK jako abuzywne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.uokik.gov.pl/raporty2.php [4.05.2012].
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Klasyfikacja klauzul abuzywnych na podstawie orzecznictwa 
Sądu ochrony Konkurencji i Konsumentów

Klauzule uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone są wpisywane 
do rejestru koordynowanego przez Prezesa UOKiK. Od tego momentu ich stosowa-
nie jest zakazane. Rejestr stanowi więc swoisty nośnik informacji nt. ewoluującej li-
nii orzeczniczej w zakresie eliminacji klauzul abuzywnych z obrotu konsumenckiego. 
W związku z systema tycznym wzrostem liczebności niedozwolonych warunków umow-
nych oraz koniecznością ich upubliczniania zestawienie to stanowi coraz bardziej ob-
szerną bazę.

Niestety poszczególne warunki umowne są tu umieszczane chronologicznie (a nie 
tematycznie), tj. na podstawie daty dokonania wpisu, co powoduje, że posługiwanie się 
rejestrem jest stosunkowo utrudnione. Dla celów podjętej analizy dokonano próby ty-
pologii niedozwolonych postanowień umownych pocho dzących z kontraktów o usługi 
turystyczne. W tym celu klauzule przynależne w rejestrze do grupy o nazwie „turystyka” 
zostały przyporządkowane do sześciu grup, takich jak: odpowiedzialność przedsiębiorcy, 
odpowiedzialność konsumenta, cena, reklamacja, właściwość sądu oraz inne (dotyczą-
ce m.in. bagażu czy ofert last minute), co ilustruje rysunek drugi. Należy jednak wska-
zać, iż niejednokrotnie przedmiotem orzeczenia SOKiK była więcej niż tylko jedna z ww. 
kwestii. Stąd też liczba klauzul w zaproponowanych grupach ma charakter przybliżony.

Największa liczba postanowień niedozwolonych pochodzących z sektora turystyczne-
go (ok. 403, tj. 36% ogółu klauzul) dotyczy wyłączenia bądź ograniczenia szeroko rozu-
mianej odpowiedzialności przedsiębiorcy względem konsumenta. W wię kszości przypad-
ków dotyczy ona niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkody na osobie 
czy też odpowiedzialności za świadczenia osób trzecich, związanych zawodowo z danym 
przedsiębiorcą. Warto zauważyć, iż takie zapisy należą do naj poważniejszych naruszeń 

Rysunek 2. Przedmiot klauzul abuzywnych w umowach turystycznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=835 [03.05.2012].
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interesów biernej strony obrotu cywilnoprawnego20. Fakt ten potwierdza wyszczególnienie 
postanowień przewidujących tego typu sytuacje w 1 i 2 punkcie art. 3853 k.c., tj. na tzw. 
szarej liście klauzul, które są co do zasady niedozwo lo ne21. 

Profesjonaliści, również ci działający sektorze turystycznym, często określają w kon-
traktach tzw. górną granicę odpowiedzialności. Nierzadko też próbują osiągnąć całkowite 
zwolnienie od odpowiedzialności nawet za najcięższy rodzaj naruszeń – za szkodę na 
osobie22. Jednakże poprzez istnienie skutecznych środków prawnych oraz ich odpowied-
nie stosowanie konsument może się bronić, a nawet wygrać tę nieuczciwą, krzywdzącą 
i  nierówną walkę z profe sjonalistą.

Przykładem potwierdzającym  prawdziwość powyższej tezy jest m.in. orzeczenie SOKiK 
z dnia 22 grudnia 2005 r. Na jego mocy klauzula o brzmieniu „Biuro wyłącza odpowiedzial-
ność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu 
w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub in-
nego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia” 
została uznana za niedozwoloną23. Jak stwierdził SOKiK, przewidziane tu ograniczenie 
odpowie dzial ności przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadcze-
nia (skutkujące utratą bagażu) oraz – co najistotniejsze – wyłączenie odpowiedzialności 
za szkodę na osobie (nieszczęśliwy wypadek, utrata zdrowia) jest niezgodne z art. 
3853 pkt 1 i 2 k.c. oraz z art. 11a i 11b Ustawy o usłu gach turystycznych24. Sąd podkreślił, 
że niedopu szczalnym jest, by interes konsumenta zależał od jednostronnej interpreta-
cji profesjonalisty dotyczącej zakresu wywiązania się przez niego z przedmiotu umowy. 
Ponadto wyjaśnił, że zawarcie przez konsumenta obligatoryjnej umowy ubezpieczenia 
nie może skutkować wyłączeniem możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń, ze 
szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w któ rych nastąpiły szkody na osobie25. 

Warto zauważyć, iż samo pojęcie „szkody na osobie” interpretowane jest przez SOKiK 
relatywnie szeroko, co bezpośrednio wpływa na poziom ochrony konsumentów.  W dniu 
20 października 2004 r. został wydany wyrok w sprawie możliwości stosowania klauzuli 
o brzmieniu „Almatur nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników ponad 
kwotę rzeczywistej szkody, ogranicza ją do dwukrotności ceny imprezy turystycznej oraz 
nie odpowiada za szkody moralne”26. Zgodnie z orzeczeniem SOKiK w tej sprawie szko-

20 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit. 
21 Art. 3853 Ustawy Kodeks Cywilny, op. cit. ; „szara lista” – spis zawierający klauzule, które co do zasady są lub 
mogą być w danych okolicznościach uznane za niedozwolone. Stanowi przeciwieństwo „czarnej listy”, tj. zbioru 
warunków umownych, których stosowanie – z uwagi na ich abuzywność – jest bezwzględnie niedozwolone.
22 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit. 
23 Sygn. akt XVII AmC 160/05, klauzula 1087; UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych, http://www.uokik.
gov.pl/download.php?id=835 [11.05.2012].
24 Ustawa o usługach turystycznych..., op. cit.; W art. 11 a zostały wyszczególnione trzy sytuacje implikujące 
możliwość wyłączenia odpowiedzialności profesjonalisty (tj. działanie/zaniechanie klienta, działanie/
zaniechanie osób trzecich niepowiązanych zawodowo z danym przedsiębiorcą, siła wyższa). Zgodnie z art. 
11 b odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania może zostać w drodze 
umowy ograniczona jedynie do dwukrotności ceny świadczenia, jednakże nie dotyczy to przypadków, w których 
zaistniały szkody na osobie.
25 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit.  
26 Sygn. akt XVII AmC 90/03, klauzula 181; UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych, op. cit.
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da na osobie to nie tylko uszczerbek na zdrowiu i innego rodzaju krzywdy cielesne, ale 
także straty moralne. Usiłowanie wyłączenia odpowiedzialności profesjonalisty w tym 
zakresie stanowi próbę ograniczenia konsumentowi ustawowo przyznanych mu praw. 
Wobec tego, klauzule deprecjonujące wartość szkód moralnych są niezgodne z posta-
nowieniami kodeksu cywilnego, a w szczególności z art. 3853 pkt 1 k.c.27 W późniejszych 
orzeczeniach zauważalna jest kontynuacja stanowiska SOKiK, zgodnie z którym straty 
moralne rozpatrywane są jako szkody na osobie, tj. nie można w drodze umowy ograni-
czyć odpowiedzialności na wypadek ich zaistnienia28.

Oprócz klauzul stanowiących próbę uwolnienia się od roszczeń za relatywnie najpo-
ważniejsze szkody, które równie często powodują profesjonaliści, uznaje się stosowanie 
postanowień pozwalających na uniknięcie konsekwencji związanych z niewywiązaniem 
się z warunków danego kontraktu. Odnosi się to przede wszystkim do programu im-
prezy, warunków danego wyjazdu itp. W czasach, gdy usługi turystyczne już dawno 
przestały mieć elitarny charakter, a świadczenie ich odbywa się wręcz na skalę maso-
wą, coraz częściej słyszy się o przy padkach, w których zaoferowana wycieczka miała 
niewiele wspólnego z za staną na miejscu rzeczywistością. Mowa tu o sytuacjach, w któ-
rych pomimo iż umowa stanowiła o luksu sowym hotelu, umiejscowionym zgodnie z bro-
szurą nad samym morzem, klienci danego biura podróży pozostali bez zakwaterowania 
lub otrzymali je jedynie w małym pensjonacie o obniżonym standardzie, położonym 
daleko od jakiegokolwiek zbiornika wodnego. Po upublicznieniu wielu nieprawidłowości 
oraz bankructw wielu znanych organizatorów turystycznych część osób nawet liczy się 
z tym, że impreza, której staną się uczestnikami, może odbiegać od tej zaprezentowa-
nej im w katalogu. Tego rodzaju postawa wskazuje na szczególnie niską świadomość 
konsumentów na temat  przysługujących im uprawnień oraz stanowi quasi-legitymizację 
występujących nieprawidłowości.

O bezprawności ww. działań profesjonalistów świadczą orzeczenia SOKiK, na mocy 
których klauzule przewidujące takie działania i zachowania są systematycznie elimi-
nowane z obrotu konsumenckiego. Przykładem może być tu wyrok z dnia 27 lutego 
2006 r., zgodnie z którym uznano za niedozwolone następujące postanowienie: „Zmiany 
w wykonaniu poszczególnych usług turystycznych są dozwolone, o ile nie są znaczne 
i o ile podstawowa forma podróży zostanie zachowana. JET TOURISTIC POLAND Sp. 
z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wylotowych samolotów czarterowych, 
zmiany w zakwaterowaniu uczestników w hotelach innych niż opisane w umowie, lecz 
o równorzędnym lub wyższym standardzie. W ww. przypadkach Klient nie ma prawa do 
odstąpienia od umowy bez uiszczenia dodatkowych opłat z tytułu kosztów rezygnacji, 
zgodnych z punktem 4.3, i nie przysługuje Klientowi prawo do jakichkolwiek roszczeń 

27 Art. 3853 pkt 1 Ustawy Kodeks Cywilny..., op. cit.; Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty 
UOKiK..., op. cit.  
28 Przykładowo: orzeczenie z 14 maja 2009 r., Sygn. akt XVII AmC 247/09, klauzula 1683 – „Gromada nie 
odpowiada za straty moralne”, oraz orzeczenie z 6 grudnia 2011 r., Sygn. akt XVII AmC 3557/10, klauzula 2986 
– „Organizator nie odpowiada za szkody moralne”; UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych, op. cit.
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finansowych i innych”29. Podstawę prawną uznania powyższej klauzuli za abuzywną sta-
nowiła jej niezgodność z art. 3853 pkt 2 i 19 k.c.30 SOKiK w uzasadnieniu judykatu stwier-
dził, iż postanowienie o ww. treści nie tylko wyłącza odpowiedzialność profesjonalisty za 
niewykonanie świadczenia określonego w umowie, ale także uprawnia profesjonalistę do 
jednostronnej zmiany warunków umowy. Stąd też tego rodzaju zapisy stanowią rażące 
naruszenie interesów konsumentów, a ich stosowanie jest niedozwolone31. 

Ograniczanie odpowiedzialności w postanowieniach umownych jest problemem na 
tyle szerokim i dotykającym tak wielu kwestii szczegółowych, że ze względu na rozmia-
ry niniejszego artykułu nie może być w całości przeanalizowany. Warto jednak zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie na klauzule zawężające krąg osób, wobec 
których można występować z ewentualnymi roszczeniami. Typowe postano wienia w tym 
zakresie stanowią: klauzula nr 683 („organizator wyłącza swoją odpowiedzial ność od-
szkodowawczą z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez oso-
by trzecie działające w sieci Biura (sprzedawców imprezy)” wpisana do rejestru na mocy 
orzeczenia SOKiK z dnia 10 listopada 2004 r. (sygn. akt. XVII AmC XVII 82/03), klauzula 
nr 1354 („organizator nie odpowiada za świadczenie usług przez obce ekipy”) uznana 
za niedozwoloną na podstawie wyroku SOKiK z dnia 24 listopada 2004 r. (sygn. akt. 
XVII AmC 116/03) oraz klauzula nr 1431 („Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność 
z tytułu jakichkolwiek błędnych i nieprawdziwych informacji udzielonych przez działają-
cych w jego imieniu Agentów, odbiegających od okre ślonych niniejszymi warunkami oraz 
każdorazowej oferty turystycznej, w szczegól ności w zakresie warunków organizowa-
nych imprez turystycznych”) będąca klauzulą abuzywną na mocy judykatu SOKiK z dnia 
5 grudnia 2007 r. (sygn. akt. XVII AmC 240/07)32. 

Konkludując, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem profesjonalista nie może za 
pośrednictwem umowy uzyskać zwolnienia od odpowiedzialności za niewykonanie bądź 
nienależyte wykonanie zobowiązania przez osoby trzecie, z którymi jest on zawodowo po-
wiązany, tj. którym zlecił realizację danego świadczenia. Termin „osoby trzecie” rozumiany 
jest tu jako grupa osób, w skład której wchodzą m.in. przewodnicy turystyczni, przewoź-
nicy, rezydenci, właściciele hoteli i inne podmioty świadczące usługi związane z zakwa-
terowaniem czy też osoby odpowiedzialne za zaplecze gastronomiczne. Przedsiębiorca 
odpowiada ponadto w pełni za informacje udzielane przez swych pośredników i age n tów, 
stąd też próby ograniczenia bądź wyłączenia tej odpowie dzialności są bezprawne33.

29 Sygn. akt XVII AmC 1000/04, klauzula 1132; UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych, op. cit.
30 Art. 3853 pkt 2 i 19 Ustawy Kodeks Cywilny..., op. cit.; SOKiK, wykorzystując tą samą podstawę prawną, uznał 
za niedozwolone m.in. klauzule o treści: „Sun&Fun zastrzega sobie możliwość zmiany: miejsca odlotu i przylotu, 
trasy lotu (międzylądowania), rodzaju samolotu, przewoźnika i czasów lotów, na krótko przed odlotem” (Sygn. 
akt XVII AmC 31/06, klauzula 1328; UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych, op. cit.) czy też: „Organizator 
w w y ją tkowych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania na takie same lub o wyż-
szym standardzie. W takim wypadku nie stanowi to zmiany warunków Umowy” (Sygn. akt XVII AmC 614/09, 
klauzula 1820; UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych, op. cit.).
31 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit.  
32 UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych..., op. cit.
33 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit. 
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Druga pod względem liczebności grupa niedozwolonych postanowień umownych 
wykorzystywanych w sektorze turystycznym dotyczy ceny świadczenia będącego przed-
miotem danego kontraktu (ok. 214, tj. 19% ogółu klauzul abuzywnych). Specyfiką umów 
turystycznych jest ich zawieranie z dużym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, 
w którym odbywa się dana impreza. Z tego względu profesjonaliści informują klientów, 
zwłaszcza tych zawierających kontrakty first minute, o możliwości zaistnienia okolicz-
ności, na skutek których warunki umowne oraz cena mogą ulec zmianie. Nieświadomy 
konsument często nawet nie wie, iż podawane mu informacje są bezprawne oraz, co 
najistotniejsze, nie wiążą go.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych wzrost ceny może być spo-
wodowany tylko i wyłącznie poświadczonym wystąpieniem jednej z oko liczności, takich 
jak: wzrost kosztów przewoźniczych, wzrost opłat urzędowych (podatki, opłaty lotnicze, 
przeładunkowe, załadunkowe) czy też wzrost kursów walut34. Jest to katalog zamknięty. 
Innymi słowy, wyszczególnianie przez przedsiębiorcę innych powodów mogących wpły-
wać na wzrost cen jest niedozwolone. Pomimo jasno określonych przepisów profesjona-
liści często dopuszczają się naruszeń w ww. zakresie. 

Dnia 27 października 2004 r. wydano wyrok w przedmiocie stosowania klauzuli 
o treści: „NATURA TOUR zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przy padku znacz-
nego wzrostu kursu walut w stosunku do złotego, decyzji władz administracyjnych ma-
jących wpływ na wysokość cen (np. podatki, koszty transportu itp.)”35. Przytoczone tu 
postanowienie, przez wzgląd na rozszerzenie katalogu okoliczności uprawniających do 
zmiany ceny świadczenia, zostało uznane za sprzeczne z art. 17 ust. 1 Ustawy o usługach 
turystycznych. SOKiK stwierdził ponadto niezgodność ww. klauzuli z art. 3853 pkt 10 
k.c., zgodnie z któ rym niedopuszczalnym jest stosowanie postanowień umożliwiających 
jednostronną zmianę warunków kontraktu przez profesjonalistę36. Podobnej treści wyroki 
zapadły w sprawach XVII AmC 59/03 i XVII AmC 3559/1037. 

Kolejnym zagadnieniem budzącym wątpliwości jest występowanie w kontraktach po-
stanowień uprawniających profesjonalistów do zmiany ceny, bez możliwości odstąpie-
nia konsumentów od umowy. Zgodnie z art. 14 ust. 5 Ustawy o usługach turystycznych 
przedsiębiorca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania swych klientów 
o wszelkich istotnych zmianach w warunkach zawiązanego przez nich uprzednio kon-
traktu, w tym o zmianie ceny. Konsument ma ustawowo zagwarantowane dwie możliwo-
ści: może przyjąć zmodyfikowaną treść postanowień umownych lub może ją odrzucić, 

34 Art. 17 ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych..., op. cit. 
35 Klauzula nr 212 (sygn. akt. XVII AmC 67/03); UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych..., op. cit.
36 Art. 3853 pkt 10 Ustawy Kodeks Cywilny..., op. cit.; Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty 
UOKiK..., op. cit.
37 Klauzula nr 91, sygn. akt. XVII AmC 59/03 („Biuro zastrzega sobie prawo niewielkich zmian w programie 
oraz zmiany ceny imprezy turystycznej w związku ze zmianą kosztów transportu, świadczeń hotelowych, cen 
walut itp.”), klauzula 2521, sygn. akt. XVII AmC 3559/10 („Biuro Podróży Optim Travel zastrzega sobie prawo 
zmiany ceny z przyczyn od niego niezależnych np. wzrostu kursu dewiz, cen paliwa, podatków i innych opłat 
władz administracyjnych mających wpływ na wysokość cen (np. podatki, koszty transportu itp.)”; UOKiK, Rejestr 
postanowień niedozwolonych..., op. cit.
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odstępując od wykonania danego kontraktu, co istotne – nie ponosząc przy tym żadnych 
kar finansowych oraz uzyskując dotychczas wpłaconą kwotę pieniężną38. Ograniczenie 
ww. uprawnień stanowi naruszenie art. 3853 pkt 20 k.c.39

Dotychczasowe orzecznictwo sądowe w zakresie klauzul abuzywnych potwierdza 
powyższą tezę. Przykładowo, na mocy orzeczenia SOKiK wydanego 22 września 2005 r. 
uznano za niedozwolone postanowienie o treści: „Wzrost cen o więcej niż 10% upoważ-
nia klienta do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia o tym WACTURU 
w jego siedzibie osobiście lub pismem poleconym nie później niż w terminie 5 dni 
po otrzymaniu informacji o dopłacie”40. Zgodnie z wyrokiem sądu przytoczona klauzula 
wyłącza możliwość odstąpienia konsumenta od umowy w przy padku, gdy wzrost cen 
będzie niższy niż 10%. Brak pewności co do wysokości sumy opłat oraz ograniczenie 
prawa odstąpienia od umowy stanowią rażące naruszenie interesów biernej strony 
obrotu cywilnoprawnego oraz pozostają w sprzeczności z do brymi obyczajami41. Toż-
same klauzule można odszukać w rejestrze m.in. pod nr 299, 608, 1325, 170642.

Kolejna pod względem liczebności grupa postanowień niedozwolonych stosowanych 
w sektorze turystycznym dotyczy odpowiedzialności słabszej strony umowy, a mianowicie 
konsumenta (ok. 202 klauzule, tj. 18% ogółu klauzul). Odpowiedzialność w tym przypadku 
należy traktować jako negatywne – najczęściej finansowe – konsekwencje, które musi 
ponieść konsument w zwią zku z niewy wiązaniem się przez niego z danego zobowiązania. 
W większości przypadków dotyczy ono rezygnacji konsumenta z wy konania danej umowy 
oraz niewykorzystania w pełni świadczenia będącego przedmiotem zawartego uprzednio 
kontraktu43.

Profesjonaliści, dla których najistotniejsze znaczenie posiada obrót sam w sobie, tj. 
zysk gospodarczy, często próbują zastrzec, iż konsument ponosi pełną odpowiedzialność 
(w tym finansową) za odstąpienie od umowy. Dlatego też stosują klauzule uprawniające 
ich, w przy padku zgłoszenia rezygnacji, do żądania od swych klientów niesprawiedliwie wy-
górowanych świadczeń pieniężnych czy też dokonywania procentowych potrąceń44. Przy-
kładem może być tu postanowienie o treści: „Rezygnacje z udziału w imprezie, niezależnie 
od przyczyny, obciążają klienta następującymi kosztami: 30% wartości imprezy, jeżeli rezy-
gnacja następuje na 29–16 dni przed rozpoczęciem; 80% wartości imprezy, jeżeli rezygna-
cja następuje na 15–8 dni przed rozpoczęciem; 100% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja 
następuje na 7 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy lub w trakcie jej trwania; 100% 
wartości imprezy w razie zatrzymania na granicy przez władze celne lub paszportowe”45. 

38 Art. 14 ust. 5 Ustawy o usługach turystycznych..., op. cit.
39 Art. 3853 pkt 20 Ustawy Kodeks Cywilny..., op. cit.
40 Klauzula nr 558 (sygn. akt. XVII AmC 76/04); UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych…, op. cit.
41 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit.  
42 Klauzula 299 (sygn. akt. XVII AmC 119/03), klauzula 608 (sygn. akt. XVII AmC 89/04), klauzula 1325 (sygn. akt. 
XVII AmC 31/06), klauzula 1706 (sygn. akt. XVII AmC 255/08); UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych..., 
op. cit.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Sygn. akt. VII AmC 81/03, klauzula nr 1008.
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SOKiK, na mocy orzeczenia z 10 listopada 2004 r. uznał powyżej przytoczoną klau-
zulę umowną za niezgodną z art. 3853 pkt 12, 16, 17 k.c.46. Sąd zwrócił uwagę, iż niedo-
puszczalnym jest, by przedsiębiorca, na którym przestaje ciążyć obowiązek spełnienia 
zobowiązania, w niczym nieograniczony sposób dokonywał potrąceń uprzednio otrzy-
manych świadczeń pieniężnych. Klauzula uprawniająca go do tego typu zachowań im-
plikuje asymetryczny rozkład praw i obo wiązków, przez co pozycja konsumenta ulega 
znacznemu osłabieniu. Profesjonaliści mogą co do zasady dokonywać potrąceń, jednak-
że muszą one wynikać z rzeczywiście poniesionych kosztów, związanych bezpośred-
nio z konkret ną umową, która uległa rozwiązaniu47.

Profesjonaliści chcący wzmocnić swą konkurencyjność oferują klientom bogate 
w atrakcje programy organizowanych przez siebie imprez turystycznych. Nierzadko jed-
nak, ze względu na ograniczenia czasowe lub też nieprzewidziane wcześniej okolicz-
ności, nie udaje się zrealizować wszystkich przewidzianych w umo wie usług. Wydaje 
się być oczywistym, iż konsument nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności i to 
on ma prawo żądać zwrotu części ceny, stanowiącej równowartość za niewykorzystane 
w całości świadczenie. Jednakże nieuczciwi organizatorzy, poprzez wykorzystanie wła-
ściwych – ich zdaniem – klauzul abuzywnych, usiłują uniknąć tego typu roszczeń48. Jako 
swoisty przykład można przytoczyć postanowienie wpisane do rejestru pod nr 1086, 
o treści: „Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważ-
nia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty”49.

Podstawę prawną zakazu stosowania wyżej przytoczonej klauzuli stanowi narusze-
nie art. 3853 pkt 12 k.c.50 SOKiK, orzekając w tej sprawie, przypomniał, iż usługi tury-
styczne mają charakter świadczeń kumulatywnych. Stąd też ich cena stanowi łączną 
sumę wszystkich opłat za poszczególne usługi. Sąd, podnosząc kwestię abuzywności, 
stwierdził, iż przedmiotowa klauzula powoduje naruszenie interesów biernej strony obro-
tu cywilnoprawnego. W uzasadnieniu podał, że niedopuszczalnym jest, by przedsiębior-
ca, który poniósł jedynie cześć kosztów, żądał od konsumenta całości zakontraktowanej 
kwoty51. Inne klauzule, w przedmiocie których został wydany tożsamy wyrok, figurują 
w rejestrze m.in. pod nr 2247, 2339, 2466 czy też 261552.

Następna pod względem liczebności wydanych orzeczeń jest grupa postanowień wy-
korzystywanych w sektorze turystycznym, związana z często utrudnianym i prze dłużanym 
przez profesjonalistów procesem reklamacyjnym (ok. 179 klauzul, tj. 16% ogółu klau-

46 Art. 3853 pkt 12, 16, 17 Ustawy Kodeks Cywilny..., op. cit.
47 Klauzula nr 1459 (sygn. akt. XVII AmC 28/06), klauzula nr 1517(sygn. akt. XVII AmC 160/07), klauzula nr 1708 
(sygn. akt. XVII AmC 256/08), klauzula nr 1726 (sygn. akt. XVII AmC 327/09); UOKiK, Rejestr postanowień 
niedozwolonych..., op. cit.
48 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit.  
49 Klauzula nr 1086 – orzeczenie z dnia 29 stycznia 2007 r., sygn. akt. XVII AmC 160/0; UOKiK, Rejestr 
postanowień niedozwolonych..., op. cit.
50 Art. 3853 pkt 12 Ustawy Kodeks Cywilny..., op. cit.
51 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit.  
52 Klauzula nr 2247 (sygn. akt. XVII AmC 3226/10), klauzula nr 2339 (sygn. akt. XVII AmC 2082/09), klauzula nr 
2466 (sygn. akt. XVII AmC 236/09), klauzula nr 2615(sygn. akt. XVII AmC 1345/10); UOKiK, Rejestr postanowień 
niedozwolonych..., op. cit.
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zul wpisanych do rejestru). Zgodnie z art. 16b. ust. 3 Ustawy o usługach turystycz-
nych klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy 
turystycznej, której był uczestnikiem. W przypadku gdy dany organizator nie odpowie 
(w formie pisemnej) w ciągu 30 dni od jej uzyskania, przyjmuje się, iż reklamacja została 
uwzględniona53. 

Warto zwrócić uwagę na podjętą przez ustawodawcę próbę równomiernego rozłożenia 
praw, leżących zarówno po stronie konsumentów, jak i prze dsię biorców. Profesjonaliści 
wykazują jednakże masową skłonność do zbytniego skracania terminu przysługującego 
konsumentom na złożenie reklamacji, przy jednoczesnym wydłużaniu okresu, w jakim są 
oni zobowiązani ją rozpatrzyć. Za przykład można tu podać klauzulę nr 1069 („Reklamacje 
wniesione do biura po upływie 14 dni od zakończenia imprezy uznawane będą za bezsku-
teczne” uznaną wyrokiem SOKiK za niedozwoloną dnia 4 stycznia 2007 r.  oraz klauzulę nr 
174 („Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 45 dnia od daty jej złożenia”), która 
została wpisana do rejestru na mocy orzeczenia SOKiK z dnia 20 maja 2004 r.54

Kolejnym aspektem procesu reklamacyjnego jest bezprawne stosowanie przez pro-
fesjonalistów klauzul obligujących klientów do spełnienia skomplikowanych i żmu d nych 
formalności. Na mocy orzeczenia z dnia 29 stycznia 2007 r. SOKiK wyeliminował z obro-
tu konsumenckiego postanowienie o treści: „Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej 
zawierać powinna pisemne oświadczenie pilota lub innego miejscowego przedstawiciela 
Biura o wy stąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody. Podstawą 
reklamacji uczestnika nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie 
ponosi odpowiedzialności (m.in. postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosfe-
ryczne w cza sie realizacji imprezy zamieszki, wojny, strajki, blokady dróg, powodzie itp.) 
oraz wszelkie inne wymienione w punkcie 13 niniejszych warunków”55. Przytoczone po-
stanowienia istotnie ograniczają odpowiedzialność profesjonalisty względem konsumenta, 
przez co naruszają art. 3853 pkt 2 k.c.56 Ponadto wymienione w klauzuli czynności, jakie 
winien spełnić klient Biura w celu złożenia reklamacji, stanowią łącznie nadmiernie uciążli-
we formalności. Zapis ten stoi więc w sprzeczności także z art. 3853 pkt 21 k.c.57

Kolejną, ostatnią grupę, która zostanie omówiona w niniejszym artykule, stanowią 
postanowienia określające właściwość sądu. Do dnia 1 marca 2012 r. było ich w re-
jestrze ok. 100, co stanowiło 9% ogółu klauzul pochodzących z sektora turystycznego. 
Zgodnie z art. 27 k.p.c. właściwym do orzekania w pier wszej instancji jest co do zasady 
sąd, w któ rego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania58. Sprawy o odszko dowanie za 
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania, o rozwią zanie lub unieważnie-

53 Art. 16b. ust. 3 Ustawy o usługach turystycznych..., op. cit. 
54 Klauzula nr 1069 (sygn. akt. XVII AmC 37/06), klauzula nr 174 (sygn. akt. XVII AmC 104/03); UOKiK, Rejestr 
postanowień niedozwolonych..., op. cit. 
55 Klauzula nr 1090 (sygn. akt. XVII AmC 160/05); UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych..., op. cit.
56 Art. 3853 pkt 2 Ustawy Kodeks Cywilny..., op. cit.
57 Art. 3853 pkt 21 Ustawy Kodeks Cywilny..., op. cit.; Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty 
UOKiK..., op. cit.  
58 Art. 27 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego..., op. cit. 
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nie umowy oraz o usta le nie istnienia kontraktu mogą być ponadto rozpatrywane przed 
organem sądowym właściwym ze względu na miejsce wykonania danej umowy59.

Na podstawie analizy wpisów znajdujących się w rejestrze postanowień niedozwolo-
nych można wysnuć wniosek, iż organizatorzy turystyki stosują klauzule abuzywne, które 
w rozmaity sposób wpływają na ograniczenie możliwości wyboru sądu przez konsumen-
tów. Mowa tu w szczególności o zastrzeżeniu, iż wszelkie spory mogą być rozstrzygane 
jedynie przez sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, wskazaniu sądu w kon kretnej 
i właściwej – zdaniem profesjonalisty – miejscowości, czy też wyłączeniu sposobności 
wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym60.

Przykładem postanowień, które zostały uznane wyrokiem SOKiK za niezgodne z art. 
3853 pkt 23 k.c. i wyeliminowane z obrotu konsumenckiego, są m.in. klauzule: nr 1096 
(„Ewentualne spory wynikłe w zwią zku z wykonaniem niniejszej umowy strony podają 
rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby RAF”), nr 1408 („Wszelkie spory mogące 
wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku po-
rozumienia przez sąd właściwy dla pozwanego”) oraz nr 596 („Wszelkie spory między 
Biurem i Uczestnikiem w sprawach zawartej między nimi umowy są rozstrzygane przez 
rzeczowo właściwy Sąd w Nowym Sączu”)61.

Podsumowanie

Z jednej strony z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorców świadczących usługi 
turystyczne oraz przybywa osób korzystających z tych usług62, z drugiej strony jednak 
corocznie obserwujemy kłopoty finansowe niektórych biur podróży. Wyjazdy, wycieczki 
i innego rodzaju imprezy turystyczne już dawno przestały być luksusem, na który mogą 
pozwolić sobie jedynie nieliczni. Warto jednak przy tym postawić pytanie: czy ze wzglę-
du na masowość obrotu konsumenci mogą czuć się bezpieczni? Niestety, jak wskazuje 
praktyka, relatywnie często luksusem staje się już samo zawarcie umowy z profesjonali-
stą, który w pełni przestrzega obowiązujące prawo.

Turystyka jest sektorem gospodarczym, z którego pochodzi największa liczba klauzul 
abuzywnych. Dotyczą one tak wielu aspektów, od odpowiedzialności przedsiębiorcy do 
kwestii związanych z określeniem jurysdykcji, że jedynie dokładne i całościowe zapo-
znanie się z treścią umowy może ustrzec potencjalnego klienta od zawarcia kontraktu 
zawierającego postanowienia niezgodne z prawem. Nawet najmniej przezorny konsu-
ment nie jest jednak pozostawiony sam sobie. Polskie prawo zapewnia szereg środków 
służących zarówno kontroli, jak i elimi nacji niedozwolonych postanowień umownych z ob-
rotu konsumenckiego. 

59 Ibidem, Art. 34. 
60 Departament polityki konsumenckiej UOKiK, Raporty UOKiK..., op. cit.  
61 Klauzula nr 1096 (sygn. akt. XVII AmC 72/04), klauzula nr 1408 (sygn. akt. XVII AmC 235/07), klauzula nr 596 
(sygn. akt. XVII AmC 78/04); UOKiK, Rejestr postanowień niedozwolonych..., op. cit.
62 GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Turystyka w 2010 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/PUBL_kts_turystyka_w_2010.pdf [13.05.2012].
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Dzięki systematycznym kontrolom wzorców umownych, przeprowadzanym przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stopień wykorzystania klauzul abuzywnych 
przez organizatorów turystyki uległ w ostatnich latach znacznemu zmniejszeniu, jednakże 
pozostaje on wciąż na bardzo wysokim poziomie, gdyż stosujący niedozwolone postano-
wienia umowne nadal stanowią ponad połowę ogółu skontrolowanych profesjonalistów. 

Z analizy klauzul uznanych prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedo zwolone wy-
nika, iż znaczna część z nich się powtarza lub jest przedmiotowo tożsama. W wielu przy-
padkach jedyny czynnik różnicujący dane postanowienia stanowią wyłącznie podmioty, 
które dopuszczają się ich stosowania.  

Polska praktyka w zakresie kontroli i zwalczania klauzul abuzywnych nabiera coraz 
większego znaczenia. O intensyfikacji działań podejmowanych przez właściwe ku temu 
organy może świadczyć powiększający się w nadzwyczaj szybkim tempie rejestr posta-
nowień niedozwolonych. Jednakże, zdaniem E. Łętowskiej, wciąż jeszcze „pojęcie abu-
zywności jest we współczesnym prawie cywilnym szersze, niż nas do tego przyzwyczaiła 
polska praktyka – niestety – sądowa”63.
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PaRkouR jako DyscyPlina sPoRtowo-RekReacyjna 
(część i)

Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka  
i nic nigdy go nie zastąpi. 

Pierre de Coubertin1

Wstęp

Sport i rekreacja przyczyniają się do poprawy zdrowia oraz przynoszą korzyści edu-
kacyjno-społeczne. Sport jest nośnikiem istotnych wartości, wśród których można wy-
szczególnić: ducha zespołowego, solidarność, tolerancję oraz zasadę fair play, przyczy-
niając się tym samym do indywidualnego rozwoju i samorealizacji. 

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na zagadnienie parkour, zwią-
zane ze sportem i rekreacją. W odczuciu autorek opracowania wiedza na jego temat 
jest słabo usystematyzowana, przez co trudna do zdobycia i przyswojenia, a zebrana 
w formie spójnej publikacji ma szansę dotrzeć do czytelnika i być może zainspirować go 
do dalszych poszukiwań.

Głównymi źródłami informacji, na podstawie których powstało to opracowanie, była 
dostępna literatura z dziedziny parkouru, informacje ze stron internetowych związa-
nych tematycznie z analizowanym zagadnieniem oraz badania własne, przeprowadzo-
ne w 2012 roku. Grupę badawczą dla jednej z przeprowadzonych ankiet, której wyniki 
przedstawiono w tej publikacji, stanowiły osoby aktywnie uprawiające prezentowaną 

1 Biała Księga na temat sportu, http://www.ec.europa.eu [26.11.2012].
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dyscyplinę sportową. Pozwoliło to spojrzeć na istotę tej dyscypliny od wewnątrz, z per-
spektywy osób bezpośrednio z nią związanych i czynnie zaangażowanych.

Definiowanie pojęcia „parkour”

Parkour należy rozumieć jako sport polegający na przemieszczaniu się po określo-
nej trasie, zazwyczaj w przestrzeni miejskiej, w taki sposób, aby pokonać napotkane 
przeszkody w najszybszy i możliwie najbardziej efektywny sposób, np. poprzez ska-
kanie, wspinanie się lub bieg2. Chcąc zgłębić genezę zjawiska, należałoby uzupełnić 
powyższą definicję o korzenie językowe słowa „parkour”. Pochodzi ono z języka fran-
cuskiego, będąc neologizmem powstałym na bazie słowa parcours, które oznacza dziś 
trasę, drogę, przebieg. Może oznaczać trasę w dyscyplinie sportowej, np. w wyścigach 
konnych, czy też trasę piłeczki golfowej; wojskową trasę, na której możemy napotkać 
liczne specjalne przeszkody treningowe dla żołnierzy, lub przebieg czegoś, np. kariery, 
choroby itd. Słowo parcours z kolei wywodzi się od łacińskiego słowa percursus, które 
oznaczało bieg, ruch, przebieg3.

Jeden z twórców parkouru D. Belle mówi o nim jako o swojej pasji, drodze życia, 
a jednocześnie nazywa go sportem. Według Belle parkour jest naturalną metodą, która 
ma wpływ na rozwijanie wszystkich cech będących pierwotnymi umiejętnościami ludz-
kiego ciała4. Bardzo istotnym wydaje się być również fakt, iż parkour dla osób bezpośred-
nio związanych z tym sportem ma różne znaczenia, każdy bowiem traktuje go w sposób 
indywidualny. Dla jednych jest sztuką poruszania się, dla innych zaś stanowi styl życia, 
jaki mogą dzięki niemu reprezentować.

Zdaniem M. Stelmach le parkour opisuje dyscyplinę kultury fizycznej, której uczest-
nicy, zwani traceurami (tracer – wytyczać trasę, biec, iść czyimś śladem), starają się 
jak najszybciej pokonać przeszkody stojące na ich drodze, używając jednej z technik 
parkouru5. Można tu zauważyć, że autorka powyższych słów kładzie nacisk nie tyle na 
pokonywanie samych przeszkód, ile na szybkość przebycia trasy przy jednoczesnym 
wykorzystywaniu różnego rodzaju metod ustalonych przez twórców tej dyscypliny, którzy 
wypracowali szereg sposobów na efektywne pokonywanie przeszkód, jednak nie nazwali 
ich kanonem. Były one właściwe dla nich, jednak nie muszą być takie dla kogoś innego6.

Podłoże kulturowo-socjologiczne zjawiska parkouru

Podejmując próbę umiejscowienia w ramach czasowych momentu powstania oma-
wianej dyscypliny, również i w tym miejscu, podobnie jak w początkowej fazie definio-

2 http://dictionary.reference.com/browse [25.09.2012]; S. Wilczewska, Nowoczesne formy sportowo-rekreacyjne 
uprawiane w mieście na przykładzie Le Parkur, praca naukowa napisana pod kierunkiem dr Marzeny Kacprzak, 
WSTiJO, Warszawa 2012.
3 W. Semczuk, Parkour w oczach filologa, http//www.overground.com.pl [01.09.2012].
4 D. Sedgley, What is parkour?, tłum. F. Stachowiak, http//www.overground.com.pl [02.10.2012].
5 Tamże.
6 S. Vigroux i in., Być i trwać – reportaż, http://www.overground.com.pl [02.10.2012].
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wania pojęcia, dostępne źródła utrudniają udzielenie jednoznacznych odpowiedzi. 
Wątpliwości pojawiają się już przy próbie ustalenia, kiedy po raz pierwszy użyto nazwy 
„parkour”. Niektóre źródła mówią o końcówce lat 80.7, inne z kolei wskazują na począ-
tek lat 90. Zdaniem autorek niniejszej pracy bezpiecznym będzie przyjęcie, że parkour 
narodził się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, potwierdzonym miejscem narodzin tej 
dyscypliny zaś są paryskie przedmieścia Lisses8. Za twórców parkouru uznaje się dwóch 
kolegów – Davida Belle i Sebastiana Foucana, którzy ze względu na to, iż mieszka-
li w biednej dzielnicy, gdzie nie budowano placów zabaw, pełno było zaś składowisk 
i zrujnowanych budynków, wymyślali zabawy polegające na skakaniu przez przeszkody 
i bieganiu po ulicach9.

Parkour jest metodą treningu, która pozwala na pokonywanie przeszkód zarówno 
w środowisku miejskim, jak i w otoczeniu natury. Trenując, uzbrajamy się w pewnego ro-
dzaju broń, ponieważ gdy pewnego dnia napotkamy na swej drodze problem, ryzykowną 
sytuację – zawsze możemy skorzystać z nabytych umiejętności. Parkour ma od strony 
praktycznej uczyć ludzi wiary w siebie oraz bycia ostrożnym. Filozofią tej dyscypliny, we-
dług samego założyciela, jest: zawsze piąć się do góry i nigdy nie przestać. Gdy napotka 
się na drodze życiowej problem czy przeszkodę, sztuką jest iść naprzód i nie zatrzymy-
wać się. Jest to dyscyplina, która powstała ponad dwie dekady temu i rozpowszechniła 
się na całym świecie – ma ona swoją społeczność i zaangażowanych praktyków na 
całym świecie.

7 Kalifornia, Historia le parkour, http://www.ekstremalne.pl [12.10.2012]. 
8 R. Morgan, Duch Wolności, „The Red Biuletin” 2011, s. 31.
9 Się biegnie, red. M. Stelmach, „Polityka” 2007, nr 38, s. 129–130.

Rysunek 1. Skakanie przez przeszkody
Źródło: http://www.ekstremalne.pl [23.11.2012].
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W oparciu o dotychczasowe rozważania na temat parkouru można dojść do wniosku, 
iż jest to sport stworzony nie tylko z potrzeby zapełnienia nadmiaru wolnego czasu, ale 
także wyrażenia ukrytych potrzeb ludzi, którzy nadali mu kształt. Nie jest to sport, który 
można zacząć uprawiać bez odpowiedniego przygotowania pod kątem fizycznym i psy-
chicznym. To dyscyplina, która wymaga od zainteresowanych jej uprawianiem dużego 
nakładu sił i zaangażowania. Osoby uprawiające ten sport uważają, że parkour – cho-
ciaż nazywany sportem – stanowi coś więcej: jest oparty na ideologii i emocjach. Trudno 
zestawić go z takimi rodzajami aktywności fizycznej, jak gimnastyka, aerobik, jogging 
czy akrobatyka. Posiada elementy charakterystyczne dla tych dyscyplin, jednak fenomen 
parkouru widzimy właśnie w umotywowaniu tej aktywności poczuciem wolności, chęcią 
pozbywania się ram i barier stwarzanych przez społeczeństwo, otoczenie, własne ciało 
oraz psychikę. Kluczem do poznania genezy powstania i zrozumienia zjawiska parkouru 
jest wolność przestrzeni. Thomas des Bois, jeden z towarzyszy Davida Belle z okresu 
kształtowania się podstaw dyscypliny, mówi wprost: „(...) dopóki człowiek pozostaje wol-
ny, dopóty Parkour też taki będzie”10. Opisywany rodzaj sportu umożliwia dokonywanie 
własnych wyborów, pokonywanie indywidualnych lęków, często dla osób uprawiających 
parkour staje się on drogą życia. Przykładem mogą tu być słowa jednej z osób uprawia-
jących tę dyscyplinę, także członka szczecińskiej grupy Extreme Art, Bartka Mateńko: 
„Kiedy stoję na krawędzi murku i chcę skoczyć na następny, to myślę, że nie dam rady, 
boję się. Zastanawiam się jednak, skąd we mnie ten strach, jak go przełamać? Czy to 
przekłada się na życie? Jeśli przełamiesz strach i skoczysz, to wiesz już, jak dać z siebie 
wszystko w każdej sytuacji. Niektórzy mówią, że Parkour to styl życia”11.

10 T. Bois, The Origin And Foundations Of The Parkour Spirit, http://www.overground.com.pl [03.09.2012];  
S. Wilczewska, op. cit. 
11 Się biegnie, op. cit., s. 130.

Rysunek 2. Parkur jako trening
Źródło: http://www.ekstremalne.pl [23.11.2012].
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Parkour jest młodym sportem, ma swoje korzenie w początkach XX wieku. Czer-
piąc z bogatej tradycji francuskiej kultury fizycznej, która dostarczyła twórcom omawianej 
dyscypliny praktycznie gotowe wzorce, parkour rozwijał się spokojnie na uboczu do mo-
mentu, w którym zupełnie przypadkiem znalazł się w obszarze zainteresowania pracow-
ników przemysłu rozrywkowego. Poznając historię ludzi, dzięki którym powstał ten sport, 
możemy dojść do wniosku, że właśnie jego masowość stała się przyczyną zniszczenia 
przyjaźni dwóch osób związanych czynnie z parkourem. 

Otwarte pozostaje zatem pytanie, czy lepiej byłoby, gdyby parkour pozostał dalej na 
przedmieściach, dostępny tylko wąskiemu gronu wtajemniczonych, jak chciał Belle, czy 
też lepiej, by za sprawą działalności Sebastiana Foucana zdobywał coraz szersze grono 
zwolenników, stając się pełnoprawną dyscypliną sportu z aspiracjami olimpijskimi.

Parkour a freerunning – ewoluowanie w stronę sportu

Parkour to freerunning, ale freerunning to nie parkour. Zrozumienie różnicy pomiędzy 
jednym a drugim stanowi klucz do prawidłowej interpretacji źródeł czy przekazów me-
dialnych związanych z omawianym zjawiskiem. Problem ten wzbudza wiele kontrower-
sji, nie tylko wśród uprawiających oba rodzaje biegu osób, ale dzieli również ekspertów 
i samych twórców parkouru.

Mówiąc o obu dyscyplinach, poruszamy się w przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, 
jednak parkour wydaje się być mocniej zakorzeniony w historycznym dorobku francu-
skiej kultury fizycznej. Freerunning, związany z osobą Sebastiana Foucana, jest two-
rem globalnym, wywodzi się z parkouru, a jego nazwa pochodzi z języka angielskiego 
i oznacza po prostu „wolny bieg”. Już samo porównanie nazw dyscyplin naprowadza 
nas więc na zasadniczą różnicę między nimi – parkour skupia się na przeszkodzie i jej 
efektywnym pokonaniu, freerunning zaś przenosi ciężar na sam efekt biegu, który po-
winien być pozbawiony ograniczeń. Warto w tymi miejscu wrócić do motta G. Heberta: 
„Bądź silny, bądź użyteczny”. Belle, tworząc swój sport, myślał o nim jako o narzędziu 
umożliwiającym szybkie dostanie się z punktu A do punktu B, przyjmując jednocześnie, 
że dzięki temu możliwe będzie uratowanie życia czyjegoś lub własnego. We freerunnin-
gu użyteczność schodzi na dalszy plan, bardziej istotna jest interakcja z otoczeniem, 
subiektywne odczucia z tym związane. 

Zdaniem Foucana głównym celem freerunningu jest odnalezienie swojego „ja”, odej-
ście od rutyny codziennego życia, zabawa, eksperymenty, rozwijanie kreatywności, pro-
mowanie dobrego samopoczucia w życiu i pozostawanie w harmonii z otoczeniem czy 
– jak mówi – „Piękne wyrażanie siebie w swoim środowisku”. Foucan nie ukrywa silnych 
inspiracji kulturą Dalekiego Wschodu, której duchowe założenia zaadaptował na własne 
potrzeby12. Określa go jako sport dla każdego, który można uprawiać niezależnie od wie-
ku, poziomu kondycji fizycznej czy koordynacji ruchowej. Każdy może z niego czerpać 

12 T. El-hage, Sébastien Foucan: Founder of free running, http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle [10.09.2012]; 
S. Wilczewska, op. cit.
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korzyści, a co najważniejsze – może go uprawiać, sprawiając radość innym. Freerunning 
to sport dla każdego, kto potrzebuje ucieczki od natłoku myśli, ustalonej ścieżki i syste-
mu socjalnego13.

Większe zasługi w promowaniu tego sportu należy przypisać jednak mediom, które 
chętnie posłużyły się nim jako nośnikiem filozofii wolnego biegu. Dzięki filmowi Yamakasi 
– Synowie Wiatru wyczyny ludzi skaczących po dachach budynków stały się sławne nie 
tylko we Francji, ale także na całym świecie.

Dzięki zaangażowaniu dużych firm o światowym zasięgu w 2007 roku w Wiedniu 
odbyły się pierwsze zawody we freerunningu, podczas których oceniano nie tylko efek-
tywność zawodników w pokonywaniu przeszkód, ale również styl i rodzaj wykonanych 
ewolucji. Z roku na rok systematycznie przybywa osób uprawiających freerunning. Naj-
większy na świecie serwis internetowy poświęcony wolnemu bieganiu – Urbanfreeflow.
com – ma ponad półtora miliona subskrybentów. Coraz częściej mówi się także o szan-
sach debiutu wśród dyscyplin olimpijskich. Najlepsi wśród uprawiających freerunning, 
tacy jak: Tim Shieff, Rayan Doyle czy Marcus Gustafsson, mogą liczyć na kontrakty 
reklamowe u sponsorów, co tylko dodatkowo kusi młodych ludzi do spróbowania swoich 
sił w tej dyscyplinie14.

Forma aktywności osób uprawiających parkour

Skąd bierze się współcześnie moda na tego typu ekstremalne wyzwania? Być może 
przyczyną są zmiany w życiu człowieka, do jakich doszło w XX i XXI wieku. W ostatnich 
latach dość mocno skrócił się czas pracy, a przy wykonywaniu wielu niebezpiecznych, 
trudnych zadań zastąpiły nas maszyny i urządzenia techniczne. Co za tym idzie – obniżył 
się poziom codziennego wysiłku fizycznego. Z jednej strony nowy styl życia ma oczywi-
ście sporo plusów: wydłużył się czas wolny, dając każdemu z nas możliwość realizowa-
nia własnych zainteresowań i pasji czy też korzystania z licznych dóbr kultury. Z drugiej 
jednak strony ten sam konsumpcyjny styl życia rzadko powoduje u nas jakikolwiek więk-
szy wysiłek fizyczny, przez co prowadzi coraz częściej do chorób cywilizacyjnych, takich 
jak otyłość czy nadciśnienie15.

Żeby więc zrównoważyć w życiu codziennym brak aktywności fizycznej, musimy 
sięgać po coraz to nowsze wyzwania. Sport pozwala znakomicie rozładować nagroma-
dzoną energię, wzmacnia potrzebę rywalizacji i ryzyka. Brak „mocnych wrażeń” w życiu 
codziennym sprawia, że poprzeczka sportowych wyzwań podnosi się coraz wyżej. Nie 
satysfakcjonuje już zwykła gra w piłkę, pływanie na basenie, czy nawet maraton. Młodzi, 
dynamiczni ludzie, na co dzień ograniczeni dość sztywnymi ramami kulturowymi, szukają 
swoistego wentylu bezpieczeństwa, który pozwoli zapomnieć o stresie czy monotonnej, 

13 Ibidem. 
14 R. Morgan, op. cit., s. 29–35.
15 M. Piotrowski, Sporty ekstremalne zagrożenia i korzyści dla zdrowia, http://www.poradnia.pl/ [01.09.2012].
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codziennej rzeczywistości i jednocześnie poczuć z całą mocą tłumione gdzieś wewnątrz 
pierwotne uczucia16.

Nie ulega wątpliwości, że parkour to tzw. sport ekstremalny, gdzie istnieje duże ryzy-
ko odniesienia kontuzji. Jak każdy sport, wymaga regularnego treningu, dobrego przy-
gotowania fizycznego i doświadczenia. Precyzja ruchu, kondycja fizyczna i psychiczna, 
a także swoiste obycie z warunkami dyscypliny (np. wysokość) gwarantują wysoki po-
ziom zawodników17.

Wytrawni traceurzy imponują znakomitym przygotowaniem, godne uwagi jest ich do-
skonałe wygimnastykowanie, odwaga i tzw. flow, czyli płynnie następujące po sobie ruchy. 
W założeniu parkourowy trening jest przeprowadzany metodycznie, przywiązuje się dużą 
wagę do sposobu odżywiania, odnowy biologicznej i treningu mentalnego. Podczas syste-
matycznych ćwiczeń główny nacisk jest kładziony na rozwój sprawności ogólnej, który ma 
na celu wszechstronny rozwój w zakresie kształtowania cech motorycznych: szybkości, 
siły, koordynacji, gibkości, wytrzymałości ogólnej. Wszystko to jest dostosowane zarówno 
do wieku, jak i rozwoju psychomotorycznego uczestnika zajęć. Podczas ćwiczeń uczestnik 
zdobywa umiejętności w zakresie akrobatyki oraz gimnastyki sportowej. Adept nowej dys-
cypliny jest wyposażany w wiedzę z zakresu asekuracji i samoasekuracji, krytycznej oceny 
własnych możliwości oraz wiedzę teoretyczną związaną z funkcjonowaniem własnego or-
ganizmu (praca serca, pomiar tętna, dbałość o własne ciało itp.). 

Jest to sport efektowny i widowiskowy, wymaga więc ogromnego nakładu pracy. 
Techniki pokonywania przeszkód także są efektowne, jeśli traceur wykona je z płynno-
ścią i lekkością. 

Wszystko, co jest potrzebne, aby zacząć trening to przede wszystkim chęć i determi-
nacja. Nie trzeba specjalnego miejsca i ubrania – wystarczą wygodne buty do biegania 
i luźny strój nieograniczający ruchów, a do ćwiczeń są potrzebne elementy miejskiej ar-
chitektury – schody, ławka, murek itp. lub przeszkody występujące naturalnie w środowi-
sku, np. drzewa, żywopłoty, krzaki. Nie potrzeba też specjalnych akcesoriów – wystarczy 
ciężar własnego ciała18.

Parkour można zaliczyć do sportów ekstremalnych, dlatego też wiąże się z nim pew-
ne niebezpieczeństwo. Można je zminimalizować poprzez przestrzeganie pewnych za-
sad. Chodzi o zasady bezpieczeństwa, które pozwalają na bezpieczny, a co za tym idzie 
inteligentny bieg19, w którym liczą się: odpowiednie ubranie, buty, koncentracja, przy-
zwyczajenie, aktualny stan zdrowia, rozgrzewka, sprawdzanie terenu, bezpieczeństwo 
innych, trening dla siebie, trening na własne możliwości.

Codzienny trening wygląda inaczej, niż wyobraża go sobie większość osób. Tak na-
prawdę nie biega się każdego dnia z punktu A do punktu B, pokonując po drodze prze-
szkody i wspinając się na mury. Zazwyczaj odwiedza się jedno lub kilka miejsc przezna-

16 Ibidem.
17 G. Olkowski, Parkour – nowa forma aktywności fizycznej, http://www.profizjo.pl/ [25.09.2012].
18 Ibidem.
19 C. Rowat, 2400, magiczna liczba powtórzeń, http://akcjaparkour.prv.pl/ [01.09.2012].
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czonych do treningu. Po długiej rozgrzewce przechodzi się do żmudnego powtarzania 
poszczególnych skoków, aby każdy z nich wykonywać perfekcyjnie. Później łączy się 
wyćwiczone elementy w jedną całość i taką sekwencję ruchów powtarzamy aż do znu-
dzenia. Wykonywanie danych ewolucji instynktownie i bez wahania to kwestia wielu lat 
ciężkich treningów20.

Jako że parkour w swoich założeniach jest dyscypliną pozbawioną elementu rywa-
lizacji, nikt nie może powiedzieć, że jest najlepszym traceurem. Nie ma tu rekordów do 
poprawienia ani pucharów do zdobycia. Jedyny rywal, z którym traceurzy się zmagają, 
to oni sami oraz ich słabości. Ciągle wyznaczane są nowe cele, przekraczane kolejne 
granice. Każdy rozwija się we własnym tempie, czerpiąc od innych inspirację.

Dyscyplina ta wykorzystuje naturalne umiejętności człowieka, takie jak bieganie czy 
skakanie. Uprawiający parkour zgodnie twierdzą, że to sport dla ludzi bardzo wytrwałych 
i pomysłowych. Bez determinacji nie osiągnie się poziomu oglądanego na filmach. Warto 
jest zacząć uprawiać ten sport w grupie, korzystając z doświadczenia osób mających za 
sobą pierwsze kroki21.

Miłośnicy parkour muszą jednak zwyciężyć instynktowny lęk przed rozpoczęciem 
uprawiania tego sportu, pokonać tworzoną przez niego naturalną barierę, zapanować 
nad emocjami, jak podczas skoku z wysokości, kiedy błędnik szaleje, a wszystko mówi 
nam, żeby się zatrzymać. Tymczasem to podyktowane instynktem zachowanie w trak-
cie skoku mogłoby zakończyć się w najlepszym razie skomplikowaną kontuzją. Trzeba 
więc opanować instynkt, rozłożyć ramiona i lecieć w dół, jak gdyby to była najbardziej 
naturalna czynność22.

Traceur musi pokonać wiele psychicznych lęków, jednak wraz z systematycznym 
treningiem i podnoszeniem poziomu wzrasta zaufanie do samego siebie i przez to kon-
frontacja z lękiem jest łatwiejsza. Parkour można określić jako „sztukę ucieczki”. Tre-
nujący go mają w sytuacji zagrożenia wiele alternatyw. Wszelkie barierki i przeszkody 
umożliwiają traceurom wymknięcie się i skuteczną ucieczkę. Twórcy sportu i uprawia-
jący go widzą w parkourze coś więcej niż tylko sport ekstremalny, to dla nich także 
„filozofia, polegająca na łamaniu własnych barier i przeszkód nie tylko fizycznych, ale 
także psychicznych”23.

Parkour to dużo więcej niż dyscyplina sportowa – osoby uprawiający tę aktywność 
twierdzą, że pozwala ona24 odkryć potencjał własnego ciała, umożliwia rozwój sprawno-
ści fizycznej, poprawia koordynację i wytrzymałość, rozwija siłę woli oraz determinację, 
zwiększa pewność siebie, dodaje odwagi, pozwala odnaleźć siebie, uczy samokontroli, 
pozwala czuć się silniejszym, wymaga ciągłej rozwagi, pozwala przezwyciężać bariery 

20 C. Olkowski, op. cit.
21 C. Rowat, 2400..., op. cit.
22 Idem, Bezpieczeństwo w Parkour, http://akcjaparkour.prv.pl/ [01.09.2012].
23 F. Stachowiak, Parkour – Ogarnąć przestrzeń, „National Geographic Traveler” 2012, s. 19.
24 T. Bois, op. cit.
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psychiczne, angażuje wszystkie fizyczne możliwości ludzkiego ciała, pozwala poczuć się 
wolnym, uczy spostrzegawczości, zwiększa zwinność.

Każdy trenuje więc dla siebie, a nie dla innych. Podczas treningu ważne jest tylko 
doskonalenie się, swobodny bieg i czerpanie korzyści fizycznych i duchowych. Dlatego 
należy unikać trenowania, aby komuś coś w ten sposób udowodnić i trenowania w miej-
scach, gdzie jest spora liczba osób. Popisy często wiążą się z nieuwagą, co bardzo 
szybko może doprowadzić do wypadku25. 

Wśród najpopularniejszych technik parkouru możemy wyszczególnić26:
 – Pop Vault (fr. Passe Muraille – czytaj: pas muraj),
 – Monkey\King Kong Vault (fr. Saut de Chat – czytaj: so dy sza), 
 – Cat Leap (fr. Saut de Bras – czytaj: so dy bra), 
 – Gap Jump (fr. Saut de Détente – czytaj: so dy detąt), 
 – Precision Jump (fr. Saut de Précision – czytaj: so dy presizją), 
 – Roll (fr. Roulade – czytaj: rulad), 
 – Underbar (fr. Franchissement – czytaj: frąszismą), 
 – Turn Vault (fr. Demi-tour – czytaj: dymi tur), 
 – Tic Tac, 
 – Two Handed Vault, 
 – Speed Vault, 
 – Kash Vault, 
 – Lazy Vault, 
 – Balance.

Powyższa lista nie jest pełnym spisem technik. Lista ta jest umowna, nie można więc 
powiedzieć, że nie ma więcej rodzajów ruchów, które pozwalają efektywnie się prze-
mieszczać.

Okazuje się jednak, że osoby uprawiające parkour – choć pozornie mają naturę ryzy-
kantów – są jednymi z najbardziej zrównoważonych emocjonalnie ludzi. Naukowe bada-
nia, porównujące cechy osobowości osób uprawiających sporty ekstremalne, dyscypliny 
tradycyjne i nieuprawiających sportu w ogóle, wykazały, że to właśnie ci pierwsi mogą 
pochwalić się największą stabilnością emocjonalną. Zdaniem naukowców ta grupa ba-
danych najlepiej radzi sobie z kontrolowaniem swoich emocji podczas nagłych zmian 
i pozostaje spokojna podczas sytuacji ryzykownych. Jest też najbardziej odpowiedzial-
na, godna zaufania, zdyscyplinowana i pracowita. Miłośnicy mocnych wrażeń są rów-
nież najbardziej ekstrawertywni – dynamiczni, dominujący, towarzyscy i komunikatywni, 
a także otwarci na nowe doświadczenia27.

25 Ibidem.
26 C. Rowat, Jak często trenujesz?, http://akcjaparkour.prv.pl/ [01.09.2012]. 
27 Ibidem.
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Wyniki badań 

Celem podjętych badań było próba określenia profilu osób uprawiających parkour 
i ich oczekiwań względem tego sportu. W tym celu przygotowano dwa kwestionariusze 
ankiety: „Parkour jako dyscyplina sportowa” oraz „Badanie popularności sportu, jakim 
jest le parkour”. Pierwsza z wymienionych ankiet zawierała 19 pytań, w tym 11 zamknię-
tych i osiem otwartych, a grupę respondentów stanowiły osoby aktywnie uprawiające 
prezentowaną dyscyplinę sportową. Drugi kwestionariusz ankiety składał się z 16 pytań, 
w tym 12 zamkniętych i czterech otwartych. Grupę badawczą tworzyły tu osoby niezwią-
zane w żaden sposób z parkourem, gdzie celem badań było sprawdzenie wiedzy na 
temat omawianej dyscypliny wśród osób nieuprawiających tego sportu.

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badania uzyskane w pierwszym kwestiona-
riuszu ankiety na temat parkouru jako dyscypliny sportowej. Wyniki drugiej ankiety znaj-
dą się w następnym artykule jako część II.

Analizę przeprowadzono na grupie 50 respondentów. Ze względu na specyfikę upra-
wiania sportu, jakim jest parkour, w grupie respondentów znalazło się 90% mężczyzn 
oraz 10% kobiet, w tym 6% kobiet  i 54% mężczyzn w wieku poniżej 20 lat oraz 4% kobiet 
i 36% mężczyzn w wieku od 21 do 30 lat.

Każdy z respondentów jest osobą czynnie uprawiającą parkour. Wyniki pokazują jed-
noznacznie, iż jest to dyscyplina, którą interesują się głównie ludzie młodzi. Jak wskazały 
badania, większość respondentów wciąż się uczy – to 6% kobiet i 54% mężczyzn. Osoby 
posiadające wykształcenie średnie stanowią odpowiednio – 2% kobiet i 28% mężczyzn, 
wykształcenie wyższe natomiast posiada 2% kobiet i 4% mężczyzn, najmniej respon-
dentów ma wykształcenie zawodowe – to zaledwie 2% mężczyzn. Innej odpowiedzi niż 
wymienione udzieliło 2% mężczyzn. Fakt, iż większość respondentów jest w trakcie na-
uki wynika z młodego wieku osób uprawiających parkour.

Wykres 1. Płeć i wiek respondentów
Źródło: Badania własne.
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Na wsi mieszka 2% kobiet i 14% mężczyzn, miasto do 10 tys. mieszkańców za-
mieszkuje 4% ankietowanych mężczyzn, miasto od 10 do 50 tys. mieszkańców – 2% 
kobiet i 20% mężczyzn, natomiast miasto od 50 do 100 tys. – 16% mężczyzn. Najwięcej 
respondentów zamieszkuje miasta od 100 tys. do 1 mln – aż 6% kobiet i 28% mężczyzn, 
w miastach powyżej 1 mln zaś mieszka 8% mężczyzn. Można więc wysunąć wniosek, iż 
parkour jest sportem najbardziej rozpowszechnionym w dużych miastach, nie jest jednak 
dyscypliną całkowicie nieznaną na wsi oraz w małych miastach.

Na pytanie o to, w jaki sposób respondenci dowiedzieli się o parkourze, większość 
osób, tj. 4% kobiet i 44% mężczyzn, stwierdza, iż zaczerpnęło informację od znajomych, 
z telewizji/radia – 4% kobiet i 28% mężczyzn. Innej odpowiedzi udzieliło 2% kobiet i 16% 
mężczyzn. Według respondentów bardzo dobrymi środkami promocji parkouru są Inter-
net oraz gry komputerowe.

Istotne było także pytanie: jak respondenci zaczęli uprawiać ten rodzaj sportu? Wyni-
ki pokazały, że 26% mężczyzn zaczęło uczyć się parkouru z poradników, książek i innych 
dostępnych opracowań, tylko 2% kobiet szkoliła się pod okiem profesjonalistów i aż 8% 
kobiet oraz 54% mężczyzn uczyło się wraz z kolegami.

Wykres 2. Wykształcenie respondentów
Źródło: Badania własne.

Wykres 3. Parkour i jego początki
Źródło: Badania własne.
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Innej odpowiedzi udzieliło 4% mężczyzn – wskazali, że parkouru uczyli się po prostu 
sami. Na to pytanie nie udzieliło odpowiedzi 6% ankietowanych mężczyzn. Wyniki po-
twierdzają, iż parkour to dyscyplina uniwersalna, możliwa do uprawiania zarówno w gru-
pie, jak i w pojedynkę.

Ważny w tym sporcie jest także czas treningu. Respondenci wskazywali, że trening 
trwający od 1 do 3 godzin przeprowadza 2% kobiet i 20% mężczyzn, natomiast 18% 
spośród ankietowanych mężczyzn nie jest w stanie dokładnie określić ilości czasu po-
święconego na trening.

Na pytanie o miejsce treningu zdecydowana większość udzieliła odpowiedzi, iż tre-
nuje na ulicy (6% kobiet i aż 76% mężczyzn). Na hali przystosowanej do uprawiania tego 
rodzaju sportu trenuje 2% mężczyzn, w domu – 2% kobiet. Także 12% respondentów, 
w tym 2% kobiet oraz 10% mężczyzn, podało inne miejsca uprawiania sportu: m.in. lasy 
i parki, gdzie napotykać można naturalne przeszkody, różnego rodzaju osiedlowe murki, 
place zabaw lub mosty. Odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło 2% mężczyzn. Wniosek 
jest taki, że respondenci preferują trening w przestrzeni miejskiej. 

Większość ankietowanych, bo aż 36% mężczyzn i 4% kobiet, uprawia parkour ze 
względu na nowe wyzwania, 22% mężczyzn trenuje dla adrenaliny, a niewiele – za-
ledwie 2% spośród ankietowanych kobiet – ćwiczy dla wysiłku fizycznego. 4% kobiet 
i 26% mężczyzn udzieliło innej odpowiedzi niż wymienione, a najczęściej padającymi 
wśród nich były: chęć rozwoju psychofizycznego, możliwość poznawania swojego ciała 
i jego ograniczeń, chęć ciągłego przekraczania barier, co pozwala poczuć wolność i daje 
ogromną satysfakcję, oraz możliwość poznawania nowych ludzi ze społeczności upra-
wiających parkour, którzy wspierają i pomagają w trudnych chwilach oraz umilają ciężkie 
treningi. Kilku badanych przyznało także, że parkour to filozofia życia, pozbawiona za-
sad, norm czy definicji. 

Ważnym elementem uprawiania prezentowanej dyscypliny jest bezpieczeństwo. An-
kietowanych poproszono o wskazanie, czy rzeczywiście tak jest. Odpowiedzi na pytanie 
dotyczące bezpieczeństwa były bardzo zróżnicowane, można więc wysnuć wniosek, 
że osoby uprawiające ten rodzaj sportu są w pełni świadome niebezpieczeństw temu 
towarzyszących. Wiele odpowiedzi ujawniało to, że parkour ewidentnie jest dyscypliną 
niebezpieczną, jednakże pasjonaci minimalizują ryzyko kontuzji dzięki systematycznym 
treningom. Wśród odpowiedzi znalazły się następujące: „Parkour nie jest sportem nie-
bezpiecznym, jeżeli uprawia się go z rozwagą i osoba trenująca potrafi świadomie ocenić 
ryzyko oraz własne umiejętności”. Pojawiły się również takie: „Parkour nie różni się wiele 
od innych sportów ekstremalnych pod względem kontuzjogenności”. 

Z analizy uzyskanych odpowiedzi na pytanie, czy respondenci używają sprzętu 
asekuracyjnego, wyraźnie wynika, że żaden z ankietowanych nie używa tego sprzętu 
podczas treningów. Pojawiły się jednak nieliczne odpowiedzi świadczące, że w wielu 
przypadkach przy ćwiczeniu nowych technik pomagają koledzy ze społeczności upra-
wiających parkour. Często są oni jedyną asekuracją podczas wykonywania ewolucji. 
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Bardzo ważne w tego typu sportach są także treningi. Odpowiedzi na pytanie doty-
czące rzeczy, które motywują do systematycznych ćwiczeń, udzieliło 94% ankietowa-
nych, a wskazania były bardzo podobne. Większość osób motywuje do działania rozwój 
fizyczny i psychiczny oraz satysfakcja, jaką mogą odczuć po wyćwiczeniu skomplikowa-
nej konfiguracji i osiągnięciu postawionego sobie celu. Kolejną rzeczą, która daje siłę do 
ciągłego trenowania, jest chęć bycia lepszym od innych lub przezwyciężania własnych 
słabości i lęków. Często motywacją bywa także potrzeba poczucia bezpieczeństwa 
i samodzielności. Ponadto inspiruje sama społeczność zafascynowanych tą dyscypliną 
sportu – ich wsparcie oraz różnego rodzaju amatorskie nagrania zamieszczane na stro-
nie YouTube dają motywację i możliwość nieustannego doskonalenia swojej techniki, tak 
aby pewnego dnia móc zaistnieć dzięki perfekcyjnym pokazom. 

Badani wskazywali także na same aspekty treningu. Uważają, że stanowi on czas, 
kiedy mogą oderwać się od rzeczywistości, odpocząć od problemów, po prostu rozerwać 
się. Jest to forma spędzania wolnego czasu i okazja do spotkania się ze znajomymi, 
którzy dzielą wspólną pasję, oraz aktywność dająca możliwość rozwoju fizycznego i psy-
chicznego.

Celem pytania „Czego uczysz się przez trening, w jaki sposób podnosisz umiejętno-
ści?” było uzyskanie wiedzy na temat sposobu podnoszenia swoich umiejętności przez 
osoby uprawiające parkour. Wielu spośród  ankietowanych zwracało uwagę na podział 
treningu na siłowy i techniczny, przy czym na treningowi siłowemu należy poświęcić 
więcej czasu, tak aby ciało było odpowiednio przygotowane do długotrwałego wysiłku. 
Jeden spośród respondentów opisał to w następujący sposób: „Ćwiczenia siłowe (naj-
częściej w okresie zimowym, czyli ćwiczenia poprawiające wyskok, siłę rąk i brzucha) 
są to treningi odbywane najczęściej na siłowni lub bieżni. Natomiast trening techniczny 
polega na doskonaleniu i uczeniu się nowych ruchów czy akrobacji, powtarzając je do 
momentu, aż będzie wykonywany perfekcyjnie, następnie łączenie różnych technik. Ten 
rodzaj treningu prowadzony jest w różnego rodzaju miejscach, które pozwalają na ćwi-
czenie m.in. balansu, szybkości i akrobacji, tak aby zminimalizować ryzyko kontuzji”. 
Wielu respondentów zwróciło również uwagę na to, że istotnym elementem ćwiczeń jest 
uczenie się kontroli nad własnym ciałem i przełamywanie strachu.

Na pytanie, czy ankietowani wiążą swoją przyszłość zawodową z rozwojem tej dys-
cypliny odpowiadano, że powinna ona pozostać jedynie rozrywką. Tylko nieliczni planują 
dalszą karierę związać z parkourem, np. poprzez bycie trenerem, zakładanie szkółek 
oraz parkour-parków w Polsce. Nieliczni spośród respondentów planują zostać kaska-
derami. 

Parkour jest dyscypliną dopiero rozwijającą się w stronę profesjonalizmu, dlatego 
wciąż zajmuje się nim stosunkowo mało osób i mało planuje uczynić z niego sposób na 
życie.
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PaRkouR as a RecReational sPoRts DisciPline (PaRt i)

Abstract. Sport is an area of human activity which arouses much interest among not only 
young, but also older people. It is important for improving the health of European citizens and 
has an educational dimension, as well as it plays societal, cultural and recreational roles. Sport 
promotes a feeling of common belonging and participation in social life, thus it can become an 
important tool furthering integration28.

28 Opinion of the European Economic and Social Committee on the „Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: Developing the European Dimension in Sport”, http://eur-lex.europa.eu [12.11.2012].
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This paper is devoted to the issues concerning a modern recreational sports discipline, namely 
parkour. Parkour is a sport for people who like adrenalin and active lifestyle, it is perfect for 
young people full of energy. It influences both the mind and the body, as well as it has a positive 
impact on the life of people who practice it. Overcoming the fear while performing different kinds 
of evolutions helps to tackle various difficulties in life. It shapes not only the muscles, but also 
the character of a person. Therefore, it is worth to promote and disseminate parkour, as well as 
other sports disciplines which help turn leisure into active and healthy lifestyle.
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Rozwój sPoRtu motoRem zmian życia sPołecznego

Wstęp

Sport jest istotną wartością w każdym społeczeństwie. Jego uprawianie wpływa pozy-
tywnie na kondycję fizyczną, zdrowie i jakość życia. Jest to również obszar, który może 
korzystnie oddziaływać na rynek pracy. Coraz częściej pojawia się jako element roz-
ważań ekonomicznych na różnych szczeblach organizacji życia publicznego zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Zauważa się, że sport staje się motorem rozwoju różnych gałęzi 
gospodarki, nie wspominając o tym, iż jest to forma spędzania wolnego czasu.

Ratyfikacja traktatu z Lizbony sprawiła, że sport stał się jednym z nowych obszarów 
działania Unii Europejskiej. Sport i aktywność fizyczna są po raz pierwszy aktywnie pro-
mowane na poziomie politycznym. Chodzi nie tylko o poprawę zdrowia i kondycji fizycz-
nej obywateli Unii, ale także o wzmocnienie roli sportu w budowaniu spójności społecz-
nej i wykorzystanie jego walorów edukacyjnych. W Polsce również istnieje świadomość 
znaczenia sportu w kształtowaniu stosunków społecznych, dlatego też m.in. powstał 
program ,,Moje Boisko – Orlik 2012”. Ponadto istnieje program budowy składanych lodo-
wisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” czy program ,,Animator Moje Boisko 
– Orlik 2012”, mający zapewnić współfinansowanie zatrudniania osób organizujących 
i prowadzących zajęcia sportowe w tych obiektach.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury (DG EAC) zleciła ba-
danie Eurobarometrowi. W okresie 2–19 października 2009 TNS Opinion & Social prze-
prowadziła wywiady z 26 788 obywatelami Europy z 27 państw członkowskich UE.

Z wyników badania można dowiedzieć się nie tylko tego, w których państwach człon-
kowskich obywatele wykazują największą (i najmniejszą) aktywność fizyczną, ale także, 
czy ludzie uprawiają konkretne dyscypliny sportu w zorganizowany sposób, czy wolą 
bardziej nieformalne metody, które grupy społeczeństwa europejskiego traktują kwestie 
sportu i aktywności fizycznej najpoważniej1. To badanie dostarczyło dodatkowych da-
nych, które stały się podstawą dla opracowania polityki w dziedzinie sportu. W styczniu 
2011 r. Komisja wydała komunikat dotyczący oddziaływania traktatu z Lizbony na sport, 
zatytułowany: „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu”2. Jest to pierwszy dokument, 
który Komisja przyjęła w obszarze sportu, po wejściu w życie traktatu z Lizbony. ,,Pro-

1 http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/10347/original/Eurobarometr_
pl.pdf?1334720685 [04.11.2012].
2 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.17.6.pdf [04.11.2012].



Mariola Mamcarczyk86

gram UE dotyczący sportu powinien przyczynić się między innymi do promowania war-
tości europejskich, do uwydatniania społecznej i edukacyjnej roli sportu, promuje aktyw-
ność fizyczną w codziennym życiu i wzmacnia współpracę z państwami trzecimi oraz 
organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie sportu”. Budżet UE na lata 2014–2020 
po raz pierwszy będzie zawierać odrębny rozdział dla sportu z przeznaczonymi na niego 
środkami, mającymi – zgodnie z propozycją – wynosić rocznie średnio 30 mln euro3.

Cele i metodologia badań

Problem braku aktywności fizycznej i jego skutki są przedmiotem coraz liczniejszych 
rozważań, analiz zarówno o charakterze naukowym, jak i publicystycznym. Zaistniała 
sytuacja stała się przyczynkiem do opracowania niniejszego artykułu, wskazującego na 
wielorakie związki sportu z różnymi dziedzinami nauki czy gałęziami gospodarki. W In-
stytucie Statystyki Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego wykonano na zlecenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki badanie rachunku satelitarnego sportu. Stwierdzono 
w nim, że udział sportu w całkowitym PKB Polski wynosi 1,96%4. W artykule przed-
stawiono ten problem w ujęciu mikro (rozdział dotyczący rozwoju lokalnego) oraz uję-
ciu makro (związki sportu z rozwojem społeczno-gospodarczym). Ponadto w publikacji 
przedstawiono podstawowy przegląd literatury oraz zasygnalizowano, jak szeroki jest to 
temat badawczy. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: analogii, synte-
zy, dedukcji i indukcji, opisową oraz analizę dokumentów. 

Sport a zachowania społeczne

Rola sportu w kształtowaniu relacji między ekonomią, zdrowiem i całą gospodarką nie 
zawsze była doceniana. Wspomniany wcześniej traktat z Lizbony w istotny sposób wpły-
nął na jego promocję. Zagadnienie ekonomiczne w aspekcie sportu jest ważne i rozległe, 
dające się analizować na różnych płaszczyznach. Wskazać można chociażby wpływ spor-
tu na rozwój regionalny, np. ewolucja infrastruktury sportowej zmienia przestrzeń urbani-
zacyjną jednostek administracyjnych. Występują tutaj między innymi związki z socjologią, 
psychologią czy filozofią (np. mówi się, że sport bywa filozofią życia). Istotnym wydaje się 
wskazanie na literaturę, w której zwracana jest uwaga na szczególne zależności między 
sportem a marketingiem, reklamą, zarządzaniem czy finansami5. Sport jako całość jest na 

3 Ibidem.
4 Instytut Statystki Publicznej GUS, Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski, raport wykonany na zlecenie i ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2010, s. 28.
5 J. Berbeka, Marketing w sporcie. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 
2004; Sport w stosunkach międzynarodowych, red. A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009; J. Żyśko, Zmia-
ny we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, Wyd. 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2008; Rozwój elementów infrastruktury 
życia społeczno-gospodarczego, red. J. Brdulak, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005; Wpływ 
światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, red. W. Siwiński, r.D. Tauber, E. Mucha-
-Szajek, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji 
i Turystyki, Poznań 2009; Z. Pawlak, A. Smoleń, Zarządzanie finansami spółek kapitałowych w sporcie kwa-
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tyle chłonnym tematem, że warstwa czysto teoretyczna potrafi w doskonały sposób łączyć 
się z zagadnieniami o charakterze także politycznym, kulturalnym czy społecznym.

Poszczególne podmioty podejmują działania, które zawsze przebiegają w pewnym 
otoczeniu społecznym. Na ich kształt i przebieg mają wpływ, choć niecałkowity, zewnętrz-
ne warunki. Za działanie społeczne6 uznaje się proces podmiotowej aktywności zmierza-
jący do osiągnięcia założonego celu. Podmiotem tegoż działania może być jednostka lub 
zbiorowość. Jego rezultaty mają określone implikacje społeczne, gdyż przyjmowane cele 
i sposoby ich realizacji są zazwyczaj warunkowane przez społecznie ustanowione syste-
my wartości. Zatem należy odróżnić w tym miejscu ,,działania” od ,,działań społecznych”. 
Według Maxa Webera ,,działaniem nazywamy zachowanie ludzkie (obojętnie zewnętrz-
ne czy wewnętrzne czynienie czegoś, zaniechanie lub tolerowanie), jeżeli i o ile działają-
cy wiąże (wiążą) z tym zachowaniem pewien subiektywny sens. Działaniem społecznym 
nazywamy takie działanie, które według swojego, przez działającego lub działających 
przyjętego sensu, zostaje odniesione do zachowania innych i według niego jest w swo-
im przebiegu zorientowane”7. Wspomniany już M. Weber wyróżnia cztery typy działań 
społecznych: tradycjonalne (tj. takie, które wynika z tradycji i przyzwyczajeń), afektualne 
(emocjonalne), wartościowo-racjonalne (zorientowane na realizację pewnych wartości, 
ideałów), instrumentalno-racjonalne (nastawione na realizację konkretnego celu)8.

Przez zachowania społeczne rozumie się różnorodne formy aktywności społecznej, 
będące rezultatem oddziaływania środowiska lub sytuacji. Różnice między zachowa-
niem a działaniem społecznym można wskazywać z różnych punktów widzenia. Jeden 
z nich prezentuje P. Rybicki, według którego zachowania są zazwyczaj schematyczne 
i dokonują się według społecznie przyjętego wzoru, a działania zawierają dążenie do 
jakiejś zmiany i z tego powodu mają charakter spontaniczny9.

Zwraca się uwagę na rolę środowiska w kształtowaniu jednostki. Nie sposób jed-
nak pominąć faktu, iż sama jednostka w pewien sposób wpływa na otoczenie. Pojęcie 
,,zachowanie”, które się z nią łączy, jest stosowane w naukach społecznych także w ro-
zumieniu zbliżonym do potocznego, w szerokim znaczeniu, oznaczając wszelki sposób 
postępowania jednostki, lecz bez wnikania w jego uwarunkowania.

Przy rozważaniach związków sportu z zachowaniami społecznymi należy, oprócz wy-
jaśnienia tego, czym są zachowania społeczne, zdefiniować także pojęcie sportu. Przez 
sport rozumie się wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraź-
ne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej 
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na 

lifikowanym z perspektywy rachunkowości finansowej i zarządczej, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2007; M. Pastwa, Zarządzanie finansami instytucji sportowo-rekreacyjnych, 
Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2000.
6 M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 38–41.
7 R. Bendix, Max Weber. Portret uczonego, PWN, Warszawa 1975, s. 231–241.
8 J. Poleszuk, Maxa Webera teoria działań społecznych. Kantowskie antecendencje, [w:] Racjonalność, nauka, 
społeczeństwo, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemka, PWN, Warszawa 1989, s. 316–337.
9 P. Rybicki, Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa 1979, s. 454–455.
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wszelkich poziomach. Sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa składają się 
na kulturę fizyczną10. W statystyce publicznej za sporty uznaje się rodzaje aktywności 
fizycznej wyodrębnione w drodze różnicowania form, sprzętu, urządzeń oraz przepisów 
regulujących zasady rywalizacji. Charakteryzują się one swoistym przedmiotem współ-
zawodnictwa, specyfiką prowadzenia walki sportowej (technika i taktyka), zasadami wy-
łaniania zwycięzców oraz odrębnymi normami klasyfikacyjnymi10. 

K. Doktór zwraca uwagę na to, iż obserwacja socjologiczna jest trudną sztuką, roz-
prawia bowiem o holistycznie rozumianym społeczeństwie. Jeszcze większe trudności 
mogą wiązać się ze zrozumieniem wewnętrznych podziałów socjologii. Mówi się, że 
posiada ona nie mniej niż 100 specjalności, m.in.: socjologię klas społecznych, polityki, 
gospodarki, religii, urbanizacji, sztuki, miasta, wojska, kultury itd., a wśród nich jest rów-
nież socjologia kultury fizycznej, socjologia sportu, socjologia wychowania fizycznego, 
socjologia rekreacji11. Z punktu widzenia autorki tego artykułu istotnym wydaje się być 
nawiązanie do szeroko rozumianej socjologii sportu, zajmującej się relacjami między 
autonomicznym bytem, jakim jest sport, a całym społeczeństwem12. Za sport można 
uznać proces technologiczny, którego celem jest osiąganie maksymalnych rezultatów, 
wymiernych i porównywalnych w skali indywidualnej i zespołowej. Ta cecha sportu ma 
charakter uniwersalny. Jest widoczna już w dziecięcych grupach rówieśniczych, na bo-
iskach szkolnych, we wszelkich działaniach służących podtrzymywaniu i rozwojowi sze-
roko rozumianej sprawności. Szczególnie daje się zauważyć na wszystkich poziomach 
wyczynu sportowego, zarówno w kadrze narodowej, jak i sekcjach klubów sportowych 
czy szkolnych klas sportowych. Stąd wynika zainteresowanie socjologów w Polsce pro-
blemem otwartości i dostępności sportu jako instytucji oraz rozmiarami jego społecz-
nego zasięgu, kanałami rekrutacji, przyczynami i skutkami selekcji, oceniane właśnie 
pod kątem skuteczności działania, mierzonego osiągniętym rezultatem sportowym. In-
teresującym jest także aspekt motywacji do uczestnictwa w sporcie czy podejmowania 
treningu sportowego, jak również funkcjonowania opieki nad sportowcami13.

Sport, m.in. poprzez swoją widowiskowość, stanowi niezwykle popularny element 
kultury masowej. Spośród innych segmentów kultury fizycznej, na którą składają się 
sport wraz z wychowaniem fizycznym oraz rekreacją, a czasem też turystyką i rehabili-
tacją, wyróżnia się przede wszystkim mechanizmem rywalizacji, ściśle skodyfikowanymi 
wzorami zachowań, dążeniem do zwycięstwa, więc wykazaniem przewagi nad konku-
rentami ze wszystkimi tego następstwami. Literatura przedmiotu wskazuje na następu-
jące funkcje sportu: zdrowotno-higieniczną, rozrywkowo-wypoczynkową, socjalizacyjną, 
propagandowo-ideologiczną, a także integracyjną14.

10 http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1446.htm [08.11.2012].
11 K. Doktór, Zarys socjologii zarządzania sportem, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2005, s. 5–6.
12 Ibidem, s. 7.
13 Socjologia kultury fizycznej. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego, red. Z. Krawczyk, Wyd. Aka-
demii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1995.
14 B. Krawczyk, Społeczne wartości kariery sportowej, „Sport Wyczynowy” 1973, nr 1, s. 1 i nast.
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,,[…] sport jest jednocześnie przedmiotem wychowania (edukacji), przemysłem usług 
w biznesie, podsystemem powiązanym z systemem władzy”15. Ważny problem porusza 
K. Doktór, pytając: ,,Czy komercjalizacja sportu może mieć ludzkie oblicze?”. Zaznacza, 
że już od czasu olimpiady w Los Angeles w 1984 r. igrzyska zostały nazwane igrzyska-
mi biznesowymi. Sam sport wyczynowy ,,dostał się w tryby organizacji zaliczanych do 
świata biznesu, a nie kultury […]”16. W miarę upływu czasu komercjalizacja sportu stała 
się zjawiskiem nieuchronnym, podkreślenia wymaga jednakże fakt, iż dopiero jej skrajna 
postać jest przejawem patologii. 

Wszelkiego rodzaju kluby sportowe, koła zainteresowań daną dyscypliną sportową, 
szkoły sportowe skupiają wokół swojej działalności pasjonatów. Oprócz tego są istot-
nym czynnikiem kształtowania i podtrzymywania więzi społecznych17 (rozumianych jako 
ogół relacji i wzajemnych oddziaływań międzyosobowych i międzygrupowych w obrębie 
zbiorowości, siły podtrzymujące te relacje i oddziaływania oraz współwystępująca z nimi 
świadomość identyfikacji i łączności) przejawiających się zarówno w aspekcie obiek-
tywnym (tj. odzwierciedlającym dające się rzeczowo określić wspólności i związki mię-
dzyludzkie), jak i subiektywnym (przedstawiającym stany świadomości: postawy wobec 
innych i całej zbiorowości oraz wynikające z tych postaw działania)18.

Tabela 1. Liczba uprawiających regularnie sport lub aktywność fizyczną (%)

Płeć/wiek UE 27 PL Płeć/wiek UE 27 PL

mężczyźni 15–24 19 11 kobiety 15–24 8 7

mężczyźni 25–39 9 4 kobiety 25–39 7 5

mężczyźni 40–54 7 3 kobiety 40–54 10 7

mężczyźni 55–69 10 7 kobiety 55–69 11 8

Źródło: TNS Opinion & Social, Badanie specjalne Eurobarometru nr 3.334/seria badawcza 72.3, publi-
kacja: marzec 2010 r. (razem UE 27 – 9%, PL – 6%). Dostępny w internecie: http://d1dmfej9n5lgmh.clo-
udfront.net/msport/article_attachments/attachments/10347/original/Eurobarometr_pl.pdf?1334720685 
[04.11.2012].

Aktywność sportowa Polaków w porównaniu do innych mieszkańców Unii Europej-
skiej jest niższa (tab. 1). Sytuacja byłaby inna, gdyby nie problem z dostępem do od-
powiedniej infrastruktury sportowej. Autorka tego artykułu jest przekonana, że program 
„Moje Boisko – Orlik 2012” w dużej mierze przyczyni się do zmiany tej statystyki. Na to 
jednak potrzeba czasu i ciągłego zwracania uwagi, że polskiemu społeczeństwu jest 
potrzebna inna infrastruktura sportowa.

15 K. Doktór, op. cit., s. 173.
16 Ibidem, s. 167.
17 M. Pacholski, A. Słaboń, op. cit., s. 222.
18 P. Rybicki, op. cit., s. 46.
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Sport jako argument wzrostu społeczno-gospodarczego

Rozwój społeczno-gospodarczy krajów to istotny obszar badań współczesnej makro-
ekonomii. Na temat ewolucji społecznej wypowiadają się socjologowie. Ich zdaniem to 
proces kierunkowej (tzn. mającej charakter historyczny, prawidłowy – zgodny z ogólnymi 
prawami, kumulatywny) transformacji systemu społecznego19. W teoriach ekonomicz-
nych wydaje się być istotnym rozróżnienie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Niejedno-
krotnie z powodu niewiedzy są one utożsamiane z jednym pojęciem. Przy podziale go-
spodarki na realną i regulacyjną wzrost odnosi się do sfery realnej, która obejmuje wzrost 
wielkości wytworzonych dóbr i usług produkcyjnych oraz konsumpcyjnych. Najprościej 
mówiąc, chodzi o zmiany ilościowe strumieni dóbr i usług oraz zasobów gospodarczych. 
Rozwój gospodarczy to pojęcie szersze, zawierające w sobie, oprócz zmian ilościo-
wych, także zmiany jakościowe w rzeczowej, własnościowej i instytucjonalnej strukturze 
społeczno-gospodarczej (jakości wytwarzanych dóbr i usług, struktury asortymentowej, 
techniki, stosunków własnościowych, pracy, ekologii i kultury)20. Efektem rozwoju jest do-
skonalenie wszystkich jego części składowych, co prowadzi do powiększenia dobrobytu 
społeczno-ekonomicznego, którym jest stan wysokiego zaspokojenia potrzeb bytowych 
i kulturowych (także sportowych) ludności przez odpowiednich rozmiarów konsumpcję 
indywidualną i społeczną. Ekonomiści podkreślają również wagę rozwoju społeczno-go-
spodarczego. W literaturze zaznacza się, że ma on najszerszy zakres (tzn. najpierw 
wzrost, potem rozwój gospodarczy i ostatecznie rozwój społeczno-gospodarczy) i za-
wiera dodatkowo istotne zmiany w relacjach społecznych i instytucjach, warunkujące 
funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki21.

Nieco inne ujęcie wskazuje, że wzrost to zmiany ilościowe w gospodarce wynika-
jące z powiększenia się produktu społecznego (dochodu narodowego). Za rozwój go-
spodarczy uznaje się przemiany we wszystkich trzech sferach reprodukcji (tzn. sferze 
rzeczowej, łączącej się ze zmianami PKB – którego związki ze sportem opisano wyżej 
– w czasie, sferze osobowej, związanej z przemianami m.in. w zasobach siły roboczej, 
oraz sferze społecznej, która łączy w sobie całość przekształceń w stosunkach ekono-
micznych), często odnoszące się do polityki, ekologii, techniki, nauki, edukacji, kultury 
itd. Szczególną cechą tych zmian jakościowych powinien być ich trwały charakter. Na-
leży jednak pamiętać, że wzrost gospodarczy jest konieczny do zaistnienia rozwoju, ale 
niewystarczający. Sam wzrost może występować, co nie znaczy, że będzie powodem za-
istnienia rozwoju gospodarczego, czego przykładem są niektóre kraje rozwijające się22. 
Do wystąpienia wzrostu, a w konsekwencji rozwoju gospodarczego, niezbędne są:

19 M. Pacholski, A. Słaboń, op. cit., s.166–168.
20 Z. Dach, Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie” 2011, nr 872, s. 5–6.
21 Ibidem, s. 6.
22 S. Miklaszewski, Główne kategorie makroekonomiczne, [w:] Podstawy makroekonomii, red. Z. Dach, B. Szo-
pa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004, s. 20.
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 – odpowiednia ilość i jakość pracy,
 – odpowiednia ilość i jakość kapitału,
 – odpowiednia ilość i jakość zasobów naturalnych, 
 – odpowiednio wysoki poziom techniki i technologii,
 – sprzyjające czynniki socjokulturowe.

Można mówić o sprzężeniu zwrotnym między wzrostem a rozwojem gospodarczym. 
Wysokie tempo wzrostu stwarza możliwości zmian strukturalnych, a te przemiany po-
zwalają na dalsze przyspieszenie wzrostu.

Wzrost gospodarczy jest przedmiotem analiz wielu ekonomistów. Zależności wystę-
pujące między wzrostem gospodarczym a np. kapitałem ludzkim (kształtowanym także 
poprzez sport i mającym wpływ na jego rozwój) stanowią ciekawe zagadnienie badawcze. 

Warto rozróżnić w tym miejscu dwa pojęcia: przesłanki wzrostu oraz czynniki wzro-
stu. Przesłankami nazywamy ogół elementów sprawczych, mogących decydować 
o tempie i proporcjach wzrostu gospodarczego, przy czym nie muszą one być wyko-
rzystane. Te wykorzystane, kształtujące procesy wzrostu w danych warunkach, określa 
się mianem czynników wzrostu. Barierami wzrostu są pewne uwarunkowania, których 
potencjalnych możliwości pobudzania wzrostu nie wykorzystano, są ograniczeniami su-
biektywnymi lub obiektywnymi, wyznaczającymi możliwy do osiągnięcia poziom wzro-
stu gospodarczego.

Za podstawowe czynniki wzrostu w długim okresie uznaje się zasoby stanowiące 
o czynnikach wytwórczych, czyli:

 – praca (ludzie gotowi podjąć pracę), 
 – kapitał (infrastruktura, wyposażenie czy inne urządzenia produkcyjne), 
 – zasoby naturalne (zwłaszcza ziemia), 
 – technologia (wiedza o tym, jak wykorzystać pracę, kapitał i inne zasoby do produkcji 

dóbr i usług), 
 – inne, zwane egzogenicznymi czynnikami wzrostu (służą do budowy specjalnych mo-

deli wzrostu; zazwyczaj są to czynniki socjoekonomiczne).
Należy zaznaczyć, że podstawą wzrostu i rozwoju gospodarczego jest optymalne 

wykorzystanie rozporządzalnych zasobów. Rozmiary kapitału rzeczowego w danym roku 
są określone przez rozmiary inwestycji w latach poprzednich. Jeśli rośnie ilość kapitału 
w gospodarce, to pojawia się możliwość wytworzenia większej ilości produkcji. Ważnym 
pojęciem jest kapitał ludzki, oznaczający ucieleśnioną w ludziach wiedzę i umiejętności. 
Kształcenie się pracowników, podnoszenie przez nich kwalifikacji przez szkolenia i coraz 
większe doświadczenie, pozwala na zwiększenie produkcji przy danym zasobie kapitału 
rzeczowego. Należy go odróżnić od kapitału społecznego, który oznacza relacje między-
ludzkie sprzyjające kooperacji. Wynikają one z tradycyjnie utrwalonych wartości, norm 
moralnych, religijnych czy idei, a także interesów indywidualnych i grupowych, stosunku 
do prawa, cech psychospołecznych ludzi, gotowości do podjęcia ryzyka czy myślenia 
w kategoriach perspektywicznych. 
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Konsekwencją podejścia tradycyjnego, na co zwraca uwagę również Z. Dach, jest 
popularny w latach 70. i 80. XX w. podział na następujące grupy czynników wzrostu 
gospodarczego:

 – osobowe (obejmują wkład pracy ludzkiej) i rzeczowe (wkład kapitału występującego 
w postaci środków i przedmiotów pracy),

 – bezpośrednie (zatrudnienie, wydajność pracy, oszczędności w zużyciu czynników 
rzeczowych, zwłaszcza energii, surowców, materiałów) i pośrednie (nakłady inwesty-
cyjne i czynniki pozainwestycyjne),

 – ekstensywne, czyli ilościowe (powodują poniesienie znacznych nakładów finansowych 
i nie wywołują przy tym zmian jakościowych w technologii wytwarzania, organizacji pracy 
itp.) oraz intensywne (wpływają na wzrost produktywności kapitału i wydajności pracy).
W tym miejscu warto podkreślić, że czynniki rozwoju czy wzrostu gospodarczego mają 

wpływ na określone sfery naszego życia. W zakresie sportu warto wspomnieć o programie 
,,Moje Boisko – Orlik 2012”. Orliki to nie tylko boiska, ale także miejsca realizacji sportowych 
pasji, promowania zdrowego stylu życia, jak również kształtowania się postaw społecznych. 
Młodzież uczy się nie tylko uprawiania sportu w warunkach, o których mogliby pomarzyć ich 
rodzice, lecz także współdziałania i zasad współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. 
Tworzenie tych wielofunkcyjnych obiektów to szansa wyrównania poziomu rozwoju dzieci 
z miast i wsi oraz zmniejszania dystansu do innych krajów w tym zakresie. Jeżeli młodzież 
od najmłodszych lat nie będzie miała warunków do rozwoju, to nie mamy co liczyć na 
zwiększenie ilości sukcesów sportowych. Popularyzacja sportu jako aktywnego spędzania 
czasu to przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii (młodzież mająca zajęcie nie szu-
ka używek czy chuligaństwa), zachęcanie do sportowej rywalizacji, ale i tworzenie miejsc 
pracy (animatorzy, opiekunowie obiektu itd.). To zwiększenie zamówień w firmach budow-
lanych i firmach ze sprzętem sportowym, co również wpływa na ich kondycję finansową. Te 
wszystkie czynniki charakteryzujące program ,,Moje Boisko – Orlik 2012”. Mają one wpływ 
na wzrost i rozwój gospodarczy. Jeżeli zwiększa się zatrudnienie, to z czasem rośnie pro-
dukcja, a to stanowi najlepszy punkt wyjścia dla wzrostu i rozwoju gospodarczego. 

Media często informują nas o złym stanie zdrowia i kondycji polskiego społeczeń-
stwa. Sytuacja ta ma wpływ na wszystkie obszary życia społeczno-gospodarczego i kul-
turowego. Należy więc zwrócić uwagę na to, że wszelkie rozwiązania mające sprzyjać 
poprawie rozwoju infrastruktury sportowej są koniecznością. Dostępność ,,Orlików” dla 
szerokiego odbiorcy ma na celu próbę poprawy tego stanu. Im szybsze zmiany, tym 
efekty będą wcześniejsze, a ich skala szersza. Ważne, by traktować wspomniany pro-
gram jako szansę rozwoju, a nie kolejny wydatek w obliczu narastającego kryzysu. „Or-
liki” umożliwiają poprawę jakości życia także przyszłych pokoleń. Chcący uprawiać sport 
i mający do tego warunki dorośli będą zabierać na boiska także swoje dzieci. Sprawne 
społeczeństwo to zdrowe społeczeństwo.

Rozwój i odpowiedni stan infrastruktury są niezbędne do wzrostu gospodarczego, ale 
jej poziom jest efektem inwestycji publicznych dokonywanych wcześniej. Ze względu na 
ograniczone możliwości państwa jednak jej stan (zarówno ilościowy, jak i jakościowy) 
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stanowi przeszkodę dla szybkiego wzrostu. W literaturze ekonomicznej sama definicja 
infrastruktury jest przy tym mało precyzyjna. Infrastruktura to jeden z najważniejszych 
elementów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesów gospodarczych. Jej sła-
ba jakość zmniejsza konkurencyjność gospodarki, utrudnia integrację z innymi państwa-
mi. Z uwagi na swoje znaczenie niezbędna strategia rozwoju infrastruktury powinna być 
przedmiotem ogólnonarodowego konsensusu politycznego, a podstawowym warunkiem 
jej realności jest określenie i zagwarantowanie sposobu finansowania niezbędnych in-
westycji. Odpowiednio rozwinięta i utrzymana infrastruktura sprzyja wymianie handlo-
wej i ekspansji gospodarczej. Wyposażenie w infrastrukturę to także jeden z kluczowych 
elementów, jaki biorą pod uwagę inwestorzy, podejmując decyzje o lokalizacji swoich 
projektów. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na pozyskanie inwestorów jest prze-
ciwdziałanie barierom w procesie inwestycyjnym, które są związane z procesem budow-
lanym, m.in. poprzez udoskonalenie prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych 
oraz rozwiązanie problemu, jakim jest brak planów zagospodarowania przestrzennego 
i długofalowego planowania inwestycyjnego. Stabilne prawo, umożliwiające długofalowe 
i perspektywiczne planowanie, sprawia, że przedsiębiorcy chętniej podejmują działal-
ność gospodarczą, w tym rozwój infrastruktury na zasadach PPP, tym samym rozszerza-
jąc jej skalę, co w rezultacie przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Rozwój lokalny w ujęciu teoretycznym

Nauka i praktyka, podejmując temat rozwoju regionalnego i lokalnego, opiera się na 
podziale terytorialno-administracyjnym państwa. Samorząd terytorialny posiada osobo-
wość prawną, wynikającą z jego odrębności majątkowej (tj. posiadania mienia komunal-
nego), samodzielności finansowej (własne źródła dochodu) i występowania we własnym 
imieniu w obrocie prawnym23. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r.24 wprowadziła podział kraju 
na gminy (2489), powiaty (308 ziemskich oraz 65 miast na prawach powiatu – powia-
ty grodzkie) i województwa (16 województw-regionów). Województwa mają realizować 
zadania o charakterze regionalnym, by zapewnić rozwój danemu terenowi i zaspokoić 
potrzeby zbiorowe (z zakresu użyteczności publicznej) ludności tego regionu25. Zatem 
pojęcie regionu będzie utożsamiane z województwem. 

Rozwój regionalny oznacza trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału 
gospodarczego w skali dużej jednostki terytorialnej. Dotyczy on takich komponentów, jak: 
potencjał gospodarczy, struktura gospodarcza, środowisko przyrodnicze, zagospodaro-
wanie infrastrukturalne, poziom życia mieszkańców, zagospodarowanie przestrzenne26.

23 K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 
1999, s. 15.
24 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 96 poz. 603).
25 A. Potoczek, Z. Jabłoński, Społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju lokalnego, [w:] Stymulowanie rozwo-
ju lokalnego – perspektywa społeczna i organizacyjna, red. A. Potoczek, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego, Toruń 2001, s. 44.
26 Stymulowanie rozwoju..., op. cit., s. 15.
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Natomiast rozwój lokalny jest związany z lokalną skalą działalności społeczno-go-
spodarczej. Bazuje na endogennych czynnikach rozwoju (lokalne potrzeby i zasoby, 
miejscowi ludzie, lokalne organizacje i podmioty gospodarcze itp.) i jest uzupełnieniem 
prowadzonego w nawiązaniu do czynników egzogennych, wspomnianego wyżej rozwoju 
regionalnego. Zaznacza się, że pojmowany w ten sposób rozwój nie ma ograniczeń rze-
czowych ani rodzajowych i z tego względu:

 – obejmuje szeroki wachlarz działań gospodarczych, podejmowanych w celu poprawy 
sytuacji materialnej i niematerialnej w miejscu zamieszkania,

 – może być identyfikowany z tworzeniem możliwie najlepszych warunków życia w śro-
dowisku lokalnym, a tym samym kształtowaniem efektywnej struktury i funkcjonowa-
nia lokalnego, terytorialnego systemu społecznego27.
W literaturze zwraca się uwagę na trudności w jednoznacznym sprecyzowaniu pojęcia 

rozwoju w skali lokalnej. Należy dokonać pewnych uproszczeń, ograniczających to pojęcie 
do podstawowych sfer gminy, tj. lokalnej społeczności, gospodarki i ekosystemu. W tym 
ujęciu rozwojem lokalnym jest zharmonizowane i systematyczne działanie społeczności 
lokalnej, władzy lokalnej oraz pozostałych podmiotów funkcjonujących w gminie, zmie-
rzające do kreowania nowych i poprawy istniejących walorów użytkowych gminy, tworze-
nia korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ładu przestrzennego 
i ekologicznego. Jego efektem jest proces kreacji na terenie gminy nowych firm i miejsc 
pracy, a także nowych dóbr i usług zaspokajających popyt lokalny i ponadlokalny, będą-
cych wartościami danej jednostki samorządu terytorialnego28, co zaprezentowano na rys 1.

27 A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, seria: Zarządzanie w sektorze 
publicznym, wyd. 1, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 15–16, [za:] J. Parysek, Podstawy 
gospodarki lokalnej, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001, s. 46–49.
28 Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, red. r. Broll, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego, Wrocław 1998, s. 9–10.

Rozwój

Zatrudnienie, nowe firmy
nowe miejsca pracy

Rozwój lokalny
(tworzenie nowych wartości)

Lokalizacje inwestycji
i jakość środowiska

→
→

→

→→ Potencjał ludzki
oraz wiedza i innowacje

Typy bazowej 
działalności gospodarczej 

i instytucje otoczenia

Rys. 1. Efekty rozwoju lokalnego
Źródło: Zarządzanie rozwojem…, op. cit., s. 10, [za:] E.L. Blakely, Planning Local Economic Develop-
ment. Theorie and Practice, Sage Publication, London 1994.
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Decentralizację władzy publicznej zapewnia ustrój terytorialny Rzeczpospolitej 
Polskiej29.

Gmina to wyodrębniony podmiot prawa w strukturze organizacyjnej państwa. Kon-
stytucja RP gwarantuje jej udział w sprawowaniu władzy publicznej. Jako jednostka 
samorządu terytorialnego wykonuje zadania własne w swoim imieniu i na własną od-
powiedzialność30. Gmina nie może odmówić ich wykonania, jeżeli tak stanowi ustawa. 
Ustawodawca celowo wprowadził zadania obowiązkowe, by zapewnić mieszkańcom 
określony poziom zaspokojenia potrzeb. To także gwarancja prawna równości wobec 
prawa i ukierunkowanie na dostęp do świadczeń, niezależnie od miejsca zamieszkania. 
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego podlega kontroli z punktu widzenia le-
galności. Mówi o tym art. 171 Konstytucji RP. Działalność gminy nadzoruje Prezes Rady 
Ministrów, a jej finanse kontroluje regionalna izba rozrachunkowa31.

Gmina powinna posiadać pewną wizję swojego doskonalenia. Takim scenariuszem 
ewolucji gminy jest strategia rozwoju lub lokalny plan rozwoju. Określa on docelową wi-
zję rozwoju, misję gminy, strategiczne cele rozwoju i zadania oraz sposób ich realizacji. 
Podmiotem tej wizji jest społeczność lokalna, uczestnicząca w realizacji zadań strate-
gicznych. Jest ona także odbiorcą zmian powstających w efekcie zastosowania wizji 
rozwoju, nowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej i poprawy jakości 
życia. Przedmiot rozwoju lokalnego stanowi gminna rzeczywistość w wymiarach: prze-
strzennym, gospodarczym, społecznym i ekologicznym32.

Zakończenie

Zagadnienie sportu jest coraz mocniej akcentowane na forum Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w zakresie umocowań prawnych. Takie postrzeganie sportu powinno również 
zapoczątkować zmiany jego pozycji w życiu społeczno-gospodarczym społeczeństw. 
Poprzez sport kształtuje się kapitał ludzki i społeczny. Ponadto dzięki walorom sportu 
i rekreacji poprawia się kondycja zdrowotna społeczeństwa, a to ma wpływ na rynek pra-
cy i całą gospodarkę. Równocześnie pozytywnie wpływa on na wychowywanie młodych 
ludzi, między innymi na profilaktykę agresji i uzależnień czy kształtowanie umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości. 

Istotną rolę w tym procesie mogą pełnić samorządy, które powinny zapewnić 
mieszkańcom dostęp do infrastruktury sportowej, ponieważ zarządzają większością 
publicznej infrastruktury sportowej. Ponadto dzięki tym działaniom przyczynią się do 
propagowania zdrowego stylu życia i uprawiania sportu. Duże miasta, które już od 
dawna mają w swojej infrastrukturze ogromne obiekty sportowe, być może nie odczuły 
korzyści z boisk ,,orlików” w takim stopniu, jak mniejsze miejscowości, dla których ta-

29 Art. 15 Konstytucji RP.
30 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 art. 16 §2).
31 Ibidem, art. 171–172.
32 Zarządzanie rozwojem…, op. cit, s. 17.
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kie obiekty to jedyne miejsca na uprawianie sportu. Istotnym elementem jest uświado-
mienie społeczeństwu konieczności sportowej aktywności, która stanowi odskocznię 
od pracy i problemów życia codziennego, pozwala się zrelaksować i odpocząć. Nie 
jest ważne, jaki sport uprawiamy, ponieważ każda dyscyplina kształtuje różne war-
tości – ćwiczy koncentrację, wzmacnia osobowość, wytrwałość i odpowiedzialność. 
Natomiast zmęczenie i trud, jakie towarzyszą sportowi, uczą odporności na trudy co-
dzienności. 

Sama idea sportu niesie – oprócz wielu pozytywnych aspektów – również zagroże-
nia w postaci komercjalizacji, dopingu czy przemocy na stadionach. Mimo istnienia tych 
negatywnych zjawisk wpływ sportu na różne dziedziny życia społecznego i, co szcze-
gólnie istotne, na najbliższe otoczenie człowieka jest pozytywny, ale często trudny do 
uchwycenia.
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sPoRt DeveloPment as a motoR of society life changes

Abstract. Sport is an important value in every society. Its practice has a positive effect on 
physical fitness, health and quality of life. It is also an area which preferably may influence the 
workforce. More often it occurs as a part of the economic considerations at different levels of the 
organization of public life both in the country and the world. It is noticed that the sport becomes 
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a motivator of development of the various sectors of the economy, not to mention the fact that 
this is a great way to spend free time.
The article presents the evolution of sport with creating social behavior and local and social 
development. The author emphasizes the changes in the urbanization, the impact on the devel-
opment and growth of the socio-economic development. Literature and examples presented in 
paper draw attention to the growing interest in the subject.
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URSZUlA SWoBoDA-RyDZ
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie

Rejs jako foRma RekReacji

Cel pracy

Celem pracy jest ukazanie roli rejsów w turystyce i obecnych trendów ich rozwoju 
oraz zestawienie oferty produktu i usług z ceną rejsu. Na początku przedstawiono krót-
ką genezę rejsów, a następnie statystykę i przykłady unikalnych ofert wśród usług linii 
rejsowych. Na końcu zamieszczono ankietę porejsową, jej omówienie oraz porównanie 
wyników sposobu postrzegana wartości usługi i produktu, jakim jest rejs, do ceny.

Geneza i rozwój rejsów

Do drugiej połowy XIX wieku ludzie rzadko podróżowali dla przyjemności. Podróże 
morskie nie były nowością, ale trwały długo. Wynalezienie maszyny parowej w 1712 roku 
dało nadzieję na szybsze przemieszczanie się i rozwój statków. Pierwszy amerykański 
statek parowy S.S. Savannah przepłynął z USA do Liverpoolu w 1819 roku.

Brytyjska spółka White Star Lines wybudowała swój pierwszy liniowiec w 1849 roku 
i jej flota była znana przez kolejne 60 lat na trasie Europa–Ameryka dzięki statkom RMS 
Olimpic (największy powstał w latach 1911–1913, mógł przewieźć 1036 pasażerów), Bri-
tannic (zatopiony od wybuchu torpedy w 1916 roku) i Titanic (2435 pasażerów, zatonął 
w 1912 roku), które osiągały dużą prędkość i miały ładny wystrój wnętrza.

W 1900 roku spółka American-Hamburg zaczęła budować pierwsze przeznaczone 
do rejsów statki, które charakteryzowały się wysokim zużyciem paliwa i głębokim za-
nurzeniem, a przez to nie mogły wpłynąć do niektórych portów. Ponadto miały zakryte 
pokłady, przewoźnicy zaś byli nastawieni na przewóz jak największej liczby pasażerów. 

Silniki, co prawda, były potężniejsze, ale prywatne kabiny pasażerskie, pokład i sale 
wypoczynkowe/hole niewiele się zmieniły od czasów Titanica, na którym pasażerowie 
drugiej i trzeciej klasy mieszkali w zdecydowanie gorszych warunkach niż należący do 
pierwszej. Najczęstsze podróże oceaniczne odbywały się na pokładzie Queen Mary, 
a następnie Queen Elizabeth (oba statki należące do Cunard White Star, kursowały na 
trasie Nowy Jork–Londyn).

W latach 60., wraz z wprowadzeniem samolotów odrzutowych Boening 747s jako 
środka transportu, nastąpił przełom w rejsach, który odniósł dwojaki skutek dla ich roz-
woju. Z jednej strony loty międzykontynentalne odebrały statkom pasażerów i w końcu 
lat 80. ich przewóz drogą morską praktycznie przestał się liczyć, ale z drugiej strony 
upowszechnienie komunikacji lotniczej niespodziewanie przyczyniło się do wzrostu licz-
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by rejsów w atrakcyjnych rejonach świata, do których mieli dostęp mieszkańcy całego 
globu. Zaczęły też prężniej rozwijać się turystycznie różne ciekawe zakątki ziemi.

Ostatecznie liczba statków transoceanicznych bardzo zmalała. Wyspecjalizowaną jed-
nostką pływającą, która łączy cel podróży i współczesne wygody, pozostała Queen Mary 2, 
należąca do linii Cunard. Do obecnej chwili statki przeszły wiele etapów, między innymi 
gruntowne zmiany konstrukcji kadłuba, dodano także wiele udogodnień dla pasażerów. 
Proces ten można określić jako ewolucję od liniowców do rejsów statków wycieczkowych.

W latach 70. idea love boat (statku miłości) przyczyniła się do powstania statku luk-
susowego, choć niekoniecznie zaspokajającego potrzebę przemieszczania się. Linia 
Princess Cruises skupiła się na Karaibach. W tym rejonie zbudowano nowe porty i mola, 
a infrastruktura wokół portów została dostosowana do potrzeb rejsów.

Na wyspie Roatan (Honduras) nie zapomniano o pełnej wygodzie na lądzie. Na po-
wyższej fotografii jest widoczny wyciąg krzesełkowy (skychairs) łączący plażę z wej-
ściem do portu. Zarówno wstęp na piękną, piaszczystą plażę, jak i przejażdżka podnieb-
nym krzesełkiem są w cenie rejsu.

W kolejnym etapie budowano coraz większe i bardziej luksusowe statki. W 1974 roku 
Cunard Line Limitem, prowadząca przewozy transatlantyckie, zatrudniła artystów do wy-
stępów kabaretowych na statku Queen Elizabeth II. Rozrywka miała przypominać przed-
stawienia w stylu Las Vegas. Queen Elizabeth II była wówczas najszybszym statkiem 
przy 38 węzłach (ok. 70,4 km/h) i idealnie nadawała się do inauguracji tego pomysłu. Na 

Rysunek 1. Wyciąg krzesełkowy łączący plażę z wejściem do portu na wyspie Roatan 
Źródło: Ze zbiorów autorki.
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statku wprowadzono ideę jednej klasy dla wszystkich pasażerów, którzy mogli korzystać 
z tych samych udogodnień. Ten pomysł przyjął się i zaczęto coraz częściej pływać na 
krótkie rejsy dla przyjemności.

Przemysł rejsowy stał się sławny w latach 80., kiedy zaczęto budować gigantyczne 
statki zabierające 2000 pasażerów. Po raz pierwszy port pośredni (port of call) nie był 
główną atrakcją, a pasażerowie czerpali przyjemność z pobytu na pokładzie. Sukces linii 
Carnival Cruise wzbudził sensację i w ślad za z nią poszły inne linie, zapewniając „luksus 
dla mas”. A co się stało z zamożnymi uczestnikami rejsów? Dla nich powstały niszowe 
linie i mniejsze statki, które mogą zawijać do odleglejszych miejsc, omijając głośne porty. 

Linie i spółki zaczęły specjalizować się w ekorejsach, oferując rejsy edukacyjne, bli-
skie naturze, i inny typ odpoczynku niż dotychczasowy, określany jako „rozrywka, ha-
zard i drinki”. Rejsy odbywają się na małych statkach, opłaty są wysokie, ale gwarantują 
egzotykę w mniej uczęszczanych i niekomercyjnych kierunkach. Obecnie istnieje stałe 
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi tych wyspecjalizowanych spółek rejsowych.

Od 1996 roku linia Silversea wprowadziła wykłady tematyczne, przez co dała możli-
wość poznania między innymi geografii odwiedzanych stron świata, kultury, oceanografii, 
sztuki i fotografii. Podczas rejsu na pokładzie odbywają się różne szkolenia i mają one 
swoich zwolenników.

W latach 90. zaczęła rosnąć popularność rejsów do Europy, czyli w przeciwnym kie-
runku, oraz po Amazonce, wokół Afryki i Azji. W tym czasie miały miejsce ważne połą-
czenia spółek, na przykład Royal Caribbean wykupił Celebrity Cruises. Przemysł rejsowy 
zaczynał się skupiać wśród najpotężniejszych armatorów statków rejsowych.

Po 2000 roku główne spółki rejsowe zwodowały 81 nowych statków. Powstało wiele 
dedykowanych tras i rejsów. Przede wszystkim zaczęto prowadzić bardziej kameralne 
rejsy, jak Seabourn. Obecnie Windstar Cruises przewozi 200–300 pasażerów roman-

Rysunek 2. Statek Carnival Glory. Z lewej: baseny, jacuzzi, wodne zjeżdżalnie; z prawej: strefa odpo-
czynku, dzieciom wstęp wzbroniony
Źródło: Ze zbiorów autorki.
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tycznymi pięciomasztowcami. Z kolei Maine Windjammer Cruises daje szansę zapozna-
nia się z praktycznymi tajnikami żeglowania1.

W tym czasie zmieniali się również uczestnicy rejsów. Według CLIA (Stowarzyszenie 
Międzynarodowych Przewoźników Rejsów) w 2003 roku pasażerowie byli młodsi – średnia 
wieku wynosiła 52 lata – i mniej zamożni – średni dochód rocznie wynosił 57000 $, co ozna-
cza, że rejsy „z wyższej półki” zaczęły ustępować rejsom „zorientowanym na wartość”2.

Jeśli chodzi o rejsy rzeczne, wycieczki statkami po Nilu istniały już w XIX wieku. Tho-
mas Cook, który stworzył podstawy współczesnych form podróżowania, rozpropagował 
wyjazdy do Egiptu i rejsy po Nilu po 1869 roku. Parowce płynące z Kairu do Luksoru 
i Asuanu należały wówczas do niego. Thomas Cook wzbogacił też program turystyczny 
o nowe miejsca do zwiedzania. Obecne klasyczne rejsy odbywają się na trasie Luk-
sor–Asuan i trwają trzy, cztery lub siedem dni3. Rejsy rzeczne stały się unikalną metodą 
połączenia podróżowania i rozrywki. Wszystko na statku odbywa się wolniej, z pokładu 
można obserwować ląd, jest wiele przystanków, a atmosfera przypomina mały, przyja-
zny pływający zajazd.

Do cieszących się popularnością rejsów rzecznych na świecie należą rejsy: po Nilu, 
Amazonce, Mississipi, Jangze, Mekongu, Dunaju, Wołdze, po rzece Pad (we Włoszech) 
i Douro (w Portugalii), Sekwanie i Renie. Pośredni charakter mają rejsy po Kanale Pa-
namskim, które łączą cechy rejsu rzecznego z luksusowymi statkami oceanicznymi 
i przyciągającą ofertą portów wolnocłowych.

Definicja rejsu i statku rejsowego

Według słownika rejs to „podróż morska dla przyjemności, która nie zawsze wraca 
do punktu wyjścia”4. W potocznym znaczeniu statki rejsowe to luksusowe hotele pływa-
jące, ale bywalcy rejsów powiedzieliby, że to pływające kondominia z balkonami. Ofi-
cjalna definicja statku rejsowego brzmi: „statek pasażerski przeznaczony do rejsów dla 
przyjemności, przy czym sama podróż i udogodnienia stanowią istotne doznanie, łącz-
nie z kierunkiem podróży”. Transport nie jest głównym celem i zwykle rejsy kończą się 
w porcie wypłynięcia, choć zdarzają się „rejsy do nikąd”, w których statek po 2–3 dniach 
wojażowania po wodach wraca, nie zawijając do żadnych portów po drodze”5.

Według definicji rejestru federalnego USA statek rejsowy to „statek pasażerski, który 
może przewozić ponad 400 pasażerów i ma długość ponad 200 stóp (60,96 m)”. Ta de-
finicja obejmuje również promy spełniające powyższe wymagania6.

Na najnowszych statkach pasażerskich wprowadzono liczne elementy:

1 V.A. Zeithaml, Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evi-
dence, „Journal of Marketing” 1988, Vol. 52, s. 14. 
2 http://www.wikipedia.org/wiki/Cruise-ship [10.10.2012].
3 http://www.right-travel.com [10.10.2012].
4 A. Beaver, Dictionary of Travel and Tourism Termionology, CABI, Wallingford 2005, s. 132.
5 http://www.wikipedia.org/wiki/Cruise-ship [10.10.2012].
6 Rules and Regulations, 46 US Code § 2101, [w:] „Federal Register” 2011, Vol. 76, No. 134. 
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 – wielopoziomowe atria z przeszklonymi windami,
 – pokład z prywatnymi balkonami zamiast kabin, z widokiem na morze,
 – zwiększoną ilość kabin z oknami,
 – „drinki z parasolkami” – symbol beztroskiej przyjemności,
 – leżaki na pokładzie.

Oasis of the Seas, zbudowany w 2010 roku, należy do floty Royal Carribbean Interna-
tional, ma 16 pokładów dla pasażerów, 361,6 m długości, 65 m szerokości, 72 m wyso-
kości nad linią wody, osiąga szybkość 41,9 km/h (22,6 węzły), przewozi 5400 pasażerów 
(w kabinach dwuosobowych) i 2394 osób załogi (w lipcu 2012 roku). Taki statek to już nie 
jest hotel, ale miasteczko z ulicami, sklepami i piękną promenadą. Słynie ze ścianki do 
wspinaczki i zjazdu na linie oraz lodowiska i symulatora fal7.

Rola rejsów w przemyśle turystycznym i trendy w tego rodzaju 
podróżowaniu 

Od 1980 roku odnotowano wzrost liczby przewożonych pasażerów o 7,5% rocznie 
i rejsy stały się najszybciej rozwijającym się sektorem turystyki. W obliczu konkurencji 
budowane są coraz większe statki. W 2001 roku po raz pierwszy przemysł rejsowy 
doświadczył spadku liczby pasażerów i zaczęto się obawiać nasycenia rynku. Przy-
czyną były prawdopodobnie wydarzenia z 11 września8. W roku 2012 po raz  pierwszy 
liczba uczestników rejsu przekroczyła 20 milionów. Liczba pasażerów na statkach 
rejsowych wzrosła o 10% w stosunku do 2011 roku, a w 2010 roku przewieziono ich 
18,8 mln. 

Tabela 1. Liczba pasażerów na rejsach 2001–2011 (mln)

Rok Ameryka Pn Europa* Liczba pasażerów Udział Ameryki Pn (%)
2001 6,91 2,14 9,91 69,7
2006 10,38 3,44 15,11 68,7
2007 10,45 4,05 15,87 65,8
2008 10,29 4,46 16,20 63,5
2009 10,40 5,00 17,58 59,2
2010 11,11 5,54 18,8 59,4
2011 11,5 6,18 20,6 55,8

* Łącznie z krajami Europy Wschodniej, spoza UE, i z Rosją.
Źródło: Cruise Lines International Association (CLIA), 2011 Cruise Market Profile Study.

7 A Tour of the Oasis of the Seas, http://www.youtube.com [11.10.2012].
8 J.F. Petric, Xiang Li, What Drives Cruise Passengers’ Perceptions of Value?, [w:] R.K. Dowling, Cruise Ship 
Tourism, CABI, Wallingford 2006, s. 63–72.
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Głównym rynkiem dla rejsów pozostaje Ameryka Północna (ok. 11,5 mln pasażerów) 
oraz Europa (ok. 6 mln). W 2011 roku liczba Europejczyków na rejsach pierwszy raz 
przekroczyła 6 mln pasażerów, a w Australii była większa niż pół miliona9. Kolejnym 
regionem, gdzie rejsy mają wysoką pozycję w przemyśle turystycznym, jest rejon Azji 
i Pacyfiku.

Rejsy stały się ważną częścią amerykańskiego przemysłu turystycznego – przyniosły 
29,4 miliardów dolarów dochodu w 2011 roku10. Do obecnej sytuacji przyczynia się fakt, 
że 90% Amerykanów stać na wykupienie rejsu, według Arta Rodney, prezesa linii Disney 
Cruise.

Tabela 2. Udział krajów w rejsach w 2010 roku

Źródło: Cruise Lines International Association (CLIA), 2011 Cruise Market Profile Study.

Jak widać, liczba pasażerów pochodzących z Ameryki Północnej powoli się zmniej-
sza na rzecz rosnącej liczby podróżujących z Europy oraz Australii. Udział Polaków jest 

9 Konrad, Popularne rejsy statkami wycieczkowymi: 20,6 mln turystów, „Dziennik Turystyczny” 2012, 18 września.
10 Cruise Lines International Association (CLIA), 2011 Cruise Market Profile Study. 

Country 2010 Popula-
tion (Milions)

Cruise Pax 
(Millions)

Penetration 
(%)

Penetration 
(Rank)

PAX Volume 
(Rank)

US 309,30 10,090 3,26% 1 1
UK 62,04 1,560 2,51% 2 2

Australia 22,22 0,466 2,10% 3 7
Canada 33,30 0,691 2,01% 4 5

Germany 81,80 1,220 1,49% 5 3
Italy 60,57 0,889 1,47% 6 4

Spain 46,15 0,645 1,40% 7 6
Norway 4,95 0,065 1,31% 8 12
Ireland 4,47 0,058 1,30% 9 14

Switzerland 7,78 0,091 1,17% 10 10
Austria 8,39 0,093 1,11% 11 9
Sweden 9,42 0,061 0,65% 12 13
France 65,82 0,387 0,59% 13 8

Denmark 5,56 0,026 0,47% 14 17
Netherlands 16,65 0,076 0,46% 15 11

Belgium 10,83 0,047 0,43% 16 15
Portugal 10,63 0,041 0,39% 17 16
Finland 5,38 0,016 0,30% 18 18

Luxembourg 0,50 0,003 0,06% 19 19
Other Europe 0,171

NA/Europe/AUS Total 766,76 16,52 2,15%
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widoczny głównie na rejsach Bałtyckich, gdzie w 2001 roku 83000 osób stanowiło 0,3% 
pasażerów11.

Profil uczestnika rejsu

Według danych CLIA z 2008 roku, przeciętny uczestnik rejsu na świecie to osoba 
o białym kolorze skóry, rasy kaukaskiej, w wieku ok. 48 lat, dobrze wykształcona (65% 
z wykształceniem wyższym), 83% w stanie małżeńskim, 58% pracuje na pełen etat. 
Emeryci stanowią 20% uczestników rejsów. 80% ankietowanych deklaruje, że planują 
rejs w ciągu kolejnych dwóch lat. Średni dochód na osobę to 90000 $ rocznie.

Główny wpływ na wybór rejsu, jako sposobu spędzenia wolnego czasu, miały:
 – polecenia znajomych (45%),
 – spełnienie życzenia partnera (38%),
 – strony internetowe opisujące kierunki (38%),
 – marzenie uczestnictwa w  rejsie (37%).

Planowanie rejsów zaczyna się na 4–6 miesięcy przed podróżą. 68% pasażerów 
rezerwuje rejsy przez lokalnych agentów. Podróżujący są zadowoleni z ich usług.

Bliskość portu zaokrętowania stanowi istotny bodziec zachęcający do odbycia rej-
su, który pozwala na zredukowanie kosztów i kłopotów związanych z przemieszcze-
niem się do niego z miejsca zamieszkania. Na wyspie Madera i w biurach podróży 
we Florencji byłam świadkiem dużego zainteresowania katalogami z rejsami wśród 
mieszkańców.

Pasażerowie, którzy powtarzają rejsy stanowili ok. 60% respondentów według CLIA 
2011(2), przy czym największa ilość powtórzeń była na rejsach najdroższych (80% na 
liniach zakwalifikowanych do luksusowych). Niemniej jednak rejsy przyciągają ok. 40% 
pasażerów na pierwszy kurs.

95% uczestników rejsu było usatysfakcjonowanych z tej formy wypoczynku, a wśród 
nich 45% oceniło, że są bardzo ukontentowani. 80% zadowolonych uczestników rejsu 
uważało go za doskonały sposób „wypróbowania” różnych kierunków świata, przed od-
wiedzeniem danego regionu drogą lądową, i sposób na klasyczny odpoczynek na lądzie. 

Wydatki na rejs w 2011 roku wynosiły średnio 1790 $, a wydatki na lądzie i na pokła-
dzie – 64 $. Jeden dzień kosztował uczestnika rejsu 174 $. Najczęściej odbywane rejsy 
trwały od 6 do 8 dni (59%)12.

Popularne rejony świata

Linie rejsowe starają się o zapewnienie nowości pasażerom  – zwiększają ilość por-
tów, do których zawijają statki, otwierają egzotyczne kierunki, starają się dopasować 

11 G.P. Wild (International) Limited and Business Research & Economic Advisors, European Cruise Council: Con-
tribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2012 Edition, http://www.tovima.gr/files/1/2012/06/27/
economicreport27.pdf [10.10.2012].
12 Ibidem.
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trasy do indywidualnych zainteresowań podróżujących. Oprócz innowacyjnych tras linie 
rozszerzają ofertę obejmującą unikatowe cechy produktu i usług, wyróżniające je od 
konkurencji (unique selling proposition). Ta propozycja jest związana głównie z nowymi 
kierunkami i doświadczeniami kulinarnymi, które są podawane do wiadomości publicznej 
i oficjalnie przedstawione w raporcie CLIA jako nowości.

Tabela 3. Wybrane oferty linii rejsowych w 2012 roku13

linia rejso-
wa Nowe trasy Unikalna propozycja 

Carnival 
Cruises 

rejs dookoła świata wyruszający z Nowego Jorku  
(Carnival Miracle),
rejs dookoła Kanady wyruszający z Bostonu  
(Carnival Glory).

Program ”Fun Ship” oferuje 
nowe możliwości rozrywki 
i propozycje kulinarne na 14 
statkach.

Celebrity 
Cruises

rejs wokół Australii i Nowej Zelandii  
(Celebrity Solstice z 2850 pasażerami) 

specjalistyczne i prekursorskie 
restauracje, rejsy tematyczne 
kulinarno-winne 

Crystal 
Cruises

20 nowych portów, łącznie z rzadziej odwiedzanymi: 
Palermo, Kłajpeda, Soczi,
16-dniowy rejs na trasie Nowy Jork– Londyn,  
z trzema dniami na morzu.

wystawne obiady, od siedmio-
daniowych – z mistrzem kuchni 
Michelina – do omakase* 

Cunard Najnowszy statek Queen Elizabeth pływa po Morzu 
Śródziemnym, rozpoczynając i kończąc w Atenach,  
Wenecji i Rzymie, włączając wycieczki do Ziemi 
Świętej.

Golden Lion Pub na Queen 
Mary II ze zwiększonymi miej-
scami dla pasażerów, większą 
ilością płaskich telewizorów

Hurtigruten ośmiodniowa „Jesienna przygoda” z Rejkjaviku do 
Bergen, zawija na wyspy Szetlandy, Owcze i Orkady 
oraz do Edynburga,
19-dniowy rejs transoceaniczny z Las Palmas do 
Buenos Aires, „chrzest na równiku”.

lokalne menu z przyprawami 
i solonym dorszem pochodzą-
cymi z lokalnych portów

MSC Cru-
ises

siedmiodniowy pobyt w Dubaju połączony z ośmio-
dniowym rejsem po Zatoce Perskiej (MSC Lirica) zimą 
2011/12,
rejs po południowych Karaibach z zaokrętowaniem na 
Gwadalupie, Martynice i Dominikanie (MSC Lirica).

włoskie specjały w menu 
śródziemnomorskim, dieta 
bezglutenowa i wegetariańska 
(24 h/7 dni w tygodniu)

Norwegian 
Cruise Line

cztery największe statki floty przypłynęły do Europy,
dziewięciodniowy rejs po Wyspach Kanaryjskich.

ponad 20 opcji, obiadowych,
dostawa pizzy 24/7 na wszyst-
kich statkach.

Princess 
Cruises

57 rejsów po Morzu Śródziemnym – do Ziemi Świętej, 
północnej Europy, Skandynawii/Rosji

odnowiona pizzeria Alfredo 
ze świeżo przygotowywanymi 
ciastami

Regent Se-
ven Seas

dłuższe rejsy, gratisowe wycieczki lądowe, 16 nowych 
portów: 143-dniowy rejs na trasie Rzym–Pekin, 
54-dniowy rejs Bali–Singapur, trzydniowy program 
lądowy w Luksorze, rozbudowany program wycieczki 
do St. Petersburga

partner Chef Tomasso Barletta

13 Ibidem.
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linia rejso-
wa Nowe trasy Unikalna propozycja 

Royal 
Caribbean 
International

Uruchamia ponownie rejsy z Nowego Orleanu, skąd 
wyrusza na siedmiodniowy rejs po zachodnich Kara-
ibach na Kozumel, Wielki Kajman i Jamajkę.

25 opcji obiadowych na Oasis 
of the Seas oraz Allure of the 
Seas, menu sezonowe w ko-
operacji z farmami na Florydzie

Silversea 
Cruises

115-dniowy rejs dookoła świata (Silver Whisper), zawi-
jający do 45 portów w 27 krajach,
19-dniowy rejs z Auckland do Perth (Silver Shadow),
10-dnowy rejs wokół Afryki Południowej z Cape Town 
(Silver Wind). 

interaktywne  gotowanie ze 
Szkołą Mistrzów „Relais & 
Chateaux L’Ecole des Chefs”

Windstar 
Cruises

osiem nowych tras rejsowych po unikalnym obszarze 
Wysp Kanaryjskich,
trzy trasy po Morzu Bałtyckim,
Kostaryka, Panama, włoska i francuska riwiera.

kuchnie regionalne z przygodą 
kulinarną podczas wycieczek 
lądowych na Karaibach

* omakase po japońsku znaczy „zostawiam to tobie”, czyli z pełnym zaufaniem pozostawia się szefowi 
kuchni sposób przyrządzenia sushi 
Źródło: http://www.WindRoseNetwork.com

Najbardziej popularne kierunki rejsów są nadal chętnie uczęszczane, ale zauważalne 
są różnice i rozwój nowych tras. Popularność kierunku została obliczona na podstawie 
łóżko-dni (bed-days).

Tabela 4. Dziesięć głównych tras rejsowych na świecie w 2011 i ich dynamika rozwoju 

Karaiby +13,5%
Morze Śródziemne +109,38%
Europa/ Skandynawia  +13,5%
Alaska +4,6%
Bahama +7,5%
Meksyk -32,6% 
Transatlantyckie +111,2%
Australia i Nowa Zelandia +101,2%
Kanałowe -3,9%
Ameryki Południowej +81,7%
Hawaje -23,9%

Źródło: Cruise Lines International Association (CLIA), 2012 Cruise Industry Update.
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Tabela 5. Największe porty śródziemnomorskie w Europie Północnej w 2011 roku 

(tys. pasażerów)
Barcelona (2657) Southampton (1445)
Civitavecchia (2400) Kopenhaga (819)
Wenecja (1786) Sankt Petersburg (455)
Pireus (1560)  Sztokholm (452)
Palma de Majorka (1429) Tallin (438)
Neapol (1154) Kiel (377)
Liworno (983) Kadyks (376)
Santorini (962) Bergen (350)
Sawona (850)

Źródło: G.P. Wild (International) Limited and Business Research & Economic Advisors, op. cit.

Rejs jako produkt turystyczny – postrzegana wartość

Pod koniec rejsów linie zwykle przeprowadzają ankiety, w których pytają pasażerów 
o satysfakcję z rejsu i usług, ale nie pytają o postrzeganą przez pasażera wartość podró-
ży. Klient usatysfakcjonowany rejsem niekoniecznie uważa to przedsięwzięcie za opła-
calne, gdyż koszty są postrzegane przez niego jako zbyt wysokie i może nie pojechać 
powtórnie z tymi liniami. Takie podejście tłumaczy, dlaczego linia Royal Viking, która uzy-
skiwała wysokie wskaźniki satysfakcji wśród pasażerów, odniosła porażkę finansową14.

Koncepcja postrzeganej ceny, według Valerie Zeithaml, identyfikuje cztery różne 
znaczenia:
1. Wartość to niska cena.
2. Wartością jest to, czego oczekuje się po produkcie.
3. Wartość to jakość, którą klient otrzymuje za opłaconą usługę.
4. Wartością jest to, co klient dostaje w zamian za to, co daje.

Duża ilość badań koncentruje się wokół czwartej definicji. 
V. Zeithaml przypisuje się stworzenie podstawy koncepcji „postrzeganej ceny usługi”. 

Wyniki badań wskazują, że postrzegana jakość prowadzi do postrzeganej wartości, która 
z kolei prowadzi do intencji nabycia.

14 S. Page, J. Connell, Tourism: A Modern Synthesis, Thomson, CABI, London 2006, s. 27.
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Atrybuty wewnętrzne stanowią odczucia związane z nabyciem produktu lub usługi, 
do atrybutów zewnętrznych należy np. reputacja linii rejsowej, natomiast postrzegane 
poświęcenie to czynniki materialne i niematerialne, odczuwane jako strata15.

Parasurman i Grewal określili postrzeganą wartość jako twór dynamiczny, składający 
się z czterech komponentów: wartości nabycia (acquisition value), wartości transakcji 
(transaction value), wartości wykorzystania (in-use value) i wartości utraty (redemption 
value). Powyższe terminy są wyjaśniane następująco:

 – wartość nabycia – korzyść otrzymana w zamian za cenę pieniężną, 
 – wartość transakcji – przyjemność uzyskana za przeprowadzenie korzystnej transakcji,
 – wartość wykorzystania – wykorzystanie produktu lub usługi,
 – wartość utracona albo resztkowa – korzyść po zakończeniu usługi lub produktu.

Wynika z tego, że postrzegana wartość może się zmieniać w czasie i być inna przed 
rejsem, w czasie jego trwania i po zakończeniu. Jest ją trudno określić liczbowo. Trady-
cyjnie ocena opiera się na sprawozdaniach od klientów16. 

Stwierdzono, że osoby wybierające się pierwszy raz na rejs bardziej kierowały się 
ceną, natomiast osoby, które jechały po raz kolejny brały pod uwagę swoje samopo-
czucie na rejsie, poza tym były już doświadczone i lepiej tolerowały wysiłek oraz czas 
włożony w załatwienie spraw przed wyruszeniem w podróż. Dla organizatorów rejsów 
płynie stąd wniosek, aby możliwie ułatwiać wszelkie transakcje związane z zakupem 
rejsów przez osoby, które chcą pojechać po raz pierwszy. Natomiast reputacja linii słabo 
korelowała z postrzeganą przez klientów wartością17. 

15 J.F. Petrick, The Roles of Quality, Value and Satisfaction in Predicting Cruise Passengers’Behavioral Inten-
tions, „Journal of Travel Reasearch” 2004, 42(4), s. 397–407.
16 A. Parasuraman, D. Grewal, The impact of technology on the quality-value-loyalty chain: a research agenda, 
„Journal of the Academy of Marketing Science” 2000, 28(1), 168–174.
17 J.F. Petrick, The Roles of Quality…, op. cit. 

Atrybuty zewnętrzne

Postrzegana jakość

Atrybuty zewnętrzne Postrzegane poświęcenie

→

→

→

→→ Postrzegana wartość Intencja nabycia

Rysunek 3. Postrzegana cena usługi
Źródło: V.A. Zeithaml, Consumer Perceptions of Price…, op. cit.
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Źródło informacji o rejsach

Obecnie bardzo popularnym źródłem informacji jest Internet. Linie rejsowe mają 
dostosowane strony internetowe, gdzie można dokonać rezerwacji i zakupu produk-
tu, oraz umieszczają wyczerpujący opis statku z wszelkimi usługami. Pasażerowie 
nieznający floty poszczególnych linii mogą odbywać wirtualne wycieczki po statkach 
i portach oraz zapoznać się z ofertą na pokładzie. Bardzo istotne, aby wybrać odpo-
wiedni rejs na lądzie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Osobom, którym zależy 
na poszczególnych trasach jest polecany wybór i zakup opcji jeszcze przed podróżą. 
Linie zapewniają nie tylko dokładne opisy wycieczek, ale również krótkie filmy z róż-
nych miejsc.

W Ameryce Północnej, oprócz stron internetowych linii rejsowych, istotnym źródłem 
informacji jest reklama internetowa, czasopisma podróżnicze i zawarte w nich reklamy 
oraz ulotki przesyłane do domów.

W USA pasażerowie korzystają głównie z Internetu, jeśli załatwiają rejsy indywidu-
alnie, albo z pomocy lokalnych agencji turystycznych – to opinia uczestników rejsu po 
Karaibach, z którymi rozmawiałam.

Przy wyborze rejsu wygodnym rozwiązaniem jest strona internetowa VacationsToGo. 
Zawiera ona setki ofert z całego świata w różnych terminach, również z dużym wyprze-
dzeniem, specjalne oferty first i last minute. Na przyszłym uczestniku rejsu spoczywa 
obowiązek wypełnienia wszelkich formularzy, wydruk niezbędnych dokumentów potrzeb-
nych do odprawy na statek. VacationsToGo zapewnia też pomoc agenta, którego po-
znaje się z imienia i nazwiska – ta przypisana osoba odpowiada na wszystkie pytania. 
Moje doświadczenie korespondencji z dwoma agentami (w 2010 roku) jest bardzo dobre. 
Odpowiedzi były bardzo rzeczowe, jednoznaczne, a czekanie na nie zajmowało czasami 
tylko kilkanaście minut. 

W Warszawie funkcjonuje od dawna pośrednik rejsów, który pomaga w załatwieniu 
większości formalności, proponuje trasy, rezerwuje hotele w portach, doradza odnośnie 
przelotów. Innym źródłem wiadomości o rejsach dla polskiego klienta jest Niebieska Mila, 
która działa internetowo i telefonicznie. Czasami w ogólnopolskiej gazecie ukazują się 
reklamy z promocyjnymi cenami rejsów.

Zestawienie oferty produktu i usług do ceny

Rejs jest niezwykłym doświadczeniem. Kto umie wykorzystać w pełni jego walory, 
uzna go za najbardziej atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. W czym kryją się 
korzyści płynące z rejsu? Poniżej przedstawiam opinie z literatury oraz te, które usłysza-
łam od uczestników rejsów (20 osób). 

Koszty:
 – przelot/dojazd do portu wypłynięcia i powrót do kraju,
 – transfer z lotniska lub z hotelu bezpośrednio do portu (i z powrotem),
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 – często konieczność spędzenia jednej dodatkowej nocy lub kilku w hotelu przed lub 
po rejsie,

 – opłaty portowe i obowiązkowe napiwki dla załogi, zależnie od długości rejsu,
 – wycieczki podczas rejsu oraz wycieczki przed- i porejsowe, czasami proponowane 

przez linie,
 – pamiątki/prezenty,
 – dodatkowe napoje na statku lub na lądzie,
 – czasami koszt wiz krajów odwiedzanych.

Korzyści:
1. Wygoda przemieszczania się

Wielu pasażerów najbardziej ceni sobie fakt, że w ciągu kilkunastu dni zwiedza wiele 
krajów. Ta podróż odbywa się „lekko, łatwo i przyjemnie”: lekko – pasażerowie nie tra-
cą czasu na przemieszczanie się (jak na wycieczkach lądowych), łatwo – statek płynie 
w nocy, i przyjemnie – pasażerowie odpoczywają lub bawią się na pokładzie, korzystając 
z oferty rozrywkowej.
2. Oferta rozrywkowa – wliczona w koszt rejsu

Pasażerowie chodzą na spektakle artystyczno-muzyczne i przedstawienia (np. zręcz-
nościowe), prelekcje (na temat sztuki, biżuterii, wykorzystania najnowszych urządzeń 
elektronicznych).

3. Wyżywienie obejmuje trzy posiłki lub all inclusive (za dopłatą alkohole lub niektóre 
napoje, w zależności od linii). Niektóre linie reklamują swoje menu z pełnym wyborem 
alkoholi jako swoją unikalną cechę.
Oto przykładowe menu z Costa. To są posiłki dodatkowo proponowane pasażerom 

na śniadanie, poza ogólnodostępnymi daniami z bufetu.

Rysunek 4. Statek Carnival Glory – kasyno (po lewej) i teatr (po prawej)
Źródło: Ze zbiorów autorki.
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4. Szeroka infrastruktura na statku jest porównywalna lub przewyższa hotelową na lądzie:
 – basen/baseny,
 – sklepy z pamiątkami (bezcłowe po wypłynięciu z portów),
 – fryzjer, salony piękności,
 – usługi medyczne,
 – sala do ćwiczeń, bieżnie,

A breakfast buffet is at your disposal

You may also ask your waiter
a breakfast special from our selection

Chilled juices
Orange, Grapefruit, Pineapple, Tomato

Some like it hot
Cream of Wheat-Oatmeal

Hot Milk on Request
Eggs

Boiled-Fried
Poached – Scrambled

Omelettes
Plain-Fine Herbs-Ham
Cheese – Minced Lox
From the grill & griddle
Hickory Smoked Bacon

Old Fashioned Corned Beef Hash
Link Sausages – Cured Breakfast Ham

Served with Hash Brown Potatoes
or Lyonnaise Potatoes

Buttermilk pancake
From the sea

Smoked Haddock
Kipper Herring

Beverages
Freshly Brewed Regular

Decaffeinated Coffee
Espresso – Cappuccino / Tea – Herbal Tea

Milk / Hot Chocolate

Rysunek 5. Statek Carnival Glory – tematyczna kolacja karaibska (po lewej), Holiday Dream (Pullman 
Tours) – sala restauracyjna (po prawej)
Źródło: Ze zbiorów autorki.
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 – barki/dyskoteki,
 – kasyno (bez podatku),
 – kino (na niektórych statkach),
 – skałka do wspinania, minigolf itp.,
 – biblioteka.

Zwykle po podsumowaniu zakwaterowania, pełnego wyżywienia, transportu do 
poszczególnych portów i rozrywki otrzymuje się kwotę wyższą niż całkowita opłata 
za rejs.
5. Wycieczki nie są tanie, ale za to perfekcyjnie zorganizowane, bez straty czasu (ich 

uczestnicy mają pierwszeństwo przy opuszczaniu statku, w porcie czekają na nich 
autokary, organizatorzy wycieczek dbają o pokierowanie pasażerów do punktów 
zbiórki, często podczas oprowadzania można wybrać język, w którym będą udziela-
ne informacje). Przewodnicy takich wycieczek bardzo się starają, ponieważ obsługa 
rejsów jest dla nich dochodowa i prestiżowa. Oferta atrakcji turystycznych jest różno-
rodna – kulturowo-historyczna, przyrodnicza, zakupowa, sportowa, plażowa – moż-
na zatem dopasować ich profil w zależności od zainteresowań. Oczywiście nie ma 
obowiązku uczestniczenia w wycieczkach – można zostać w porcie, zorganizować 
prywatnie lokalne zwiedzanie lub pozostać na statku i korzystać z infrastruktury na 
pokładzie. 

6. Wielu pasażerów chętnie korzysta z wycieczek przed- i porejsowych, np. w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej (Chiny, Kambodża) traktuje się je jak szczególną okazję.

7. Pamiątki na statku i nabywane w portach rejsowych są dobrej jakości, często sta-
nowią niepowtarzalne wyroby rękodzielnictwa. Uczestnicy rejsów kupują: biżuterię, 
zioła, kamienie szlachetne i półszlachetne, stroje, przyprawy. Dla pasażerów przygo-
towywane są promocje, np. specjalne dni promocyjne. Im bardziej nabywca pamiątek 
oddala się od kraju wyprodukowania, tym większa jest ich wartość sentymentalna.

Rysunek 6. Wycieczka do świątyni Majów w Altun Ha w Belize
Źródło: Ze zbiorów autorki.
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8. Pasażerowie mogą spodziewać się gratisów w postaci darmowych kuponów do kasy-
na, kuponów do sklepików, zaproszeń na widowiska.

9. Dla osób ceniących sobie luksus i wygodę wiele linii przygotowuje dodatkową ofertę, 
w której kabiny są odizolowane, mają własne zaplecze wodno-relaksacyjne (tzw. Aqua 
Class) i pasażerowie korzystają z oddzielnej restauracji z serwowanymi daniami.

10. Z kolei pasażerowie, którym zależy na minimalizacji kosztów chętnie korzystają 
z możliwości „pierwszej ceny”, która bywa 20–30% niższa od ceny standardowej.

11. Przeloty są czasami organizowane przez linie rejsowe (np. na Karaiby), łącznie 
z transferami do portu lub w ofercie i w cenie mieści się powrót samolotem do kraju.

12. Obowiązkowe napiwki są jasno skalkulowane i podróżni mają poczucie sprawiedli-
wości w stosunku do załogi. Zawsze można coś dodatkowo ofiarować dla osób, które 
były szczególnie uprzejme lub pomocne podczas rejsu.

Rysunek 7. Statek Carnival Glory – kabina przygotowana przez stewarda (po lewej) i kelnerzy tańczący 
podczas obiadu (po prawej)
Źródło: Ze zbiorów autorki.
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Ankieta

W celu uzyskania opinii o rejsach przeprowadziłam ankietę wśród wszystkich znajo-
mych osób, które w nich uczestniczyły.

aNkieTa PoRejsowa

I. Gdzie odbywał się Pana/Pani ostatni rejs?

II. W ilu rejsach uczestniczył(a) Pan/Pani?

a. 1–2   b. 3–5  c. więcej

III. Jak ocenia Pan/Pani standard zakwaterowania na statku?

a. doskonały  b. dobry  c. nieodpowiedni  d. trudno powiedzieć

IV. Jak ocenia Pan/Pani jakość posiłków na statku?

a. doskonała  b. dobra  c. nieodpowiednia  d. trudno powiedzieć

V. Jak ocenia Pan/Pani jakość oferowanych usług, w tym rozrywki i rekreacji?

a. doskonała  b. dobra  c. nieodpowiednia  d. trudno powiedzieć

VI. Jak ocenia Pan/Pani program wycieczek na lądzie?

a. doskonały  b. dobry  c. nieodpowiedni  d. nie uczestniczyłem/am

VII. Jak ocenia Pan/Pani jakość obsługi na statku?

a. doskonała  b. dobra  c. nieodpowiednia  d. trudno powiedzieć

VIII. Jak ocenia Pan/Pani cenę w stosunku do świadczonych usług i korzyści z rejsu?

a. rejs był opłacalny mimo swojej ceny     b. niezbyt opłacalny 

c. rejs był zbyt drogi w stosunku do wszystkich korzyści    d. trudno powiedzieć

IX. Co według Pana/Pani było najlepsze podczas rejsu?

a. wyżywienie   b. zakwaterowanie   c. wycieczki  
d. rozrywka i usługi na pokładzie e. zwiedzany rejon świata  f. zakupy   
g. inne

X. Czego brakowało lub czego Pan/Pani oczekiwałaby w przyszłości podczas rejsu?

XI. Jeśli w przyszłości zdecyduje się Pan/ Pani na kolejny rejs, to z jakiej przyczyny?

XI. Prosimy o podanie następujących danych: 
Wiek:   
Płeć: M/K

DZIĘKUJEMY!!!
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Metodologia

Dane uzyskano w badaniu ankietowym przygotowanym we własnym zakresie.
Respondentów dobierano metodą doboru losowego. 
W odpowiedziach  przyjęto następującą skalę: 3 punkty – doskonała, 1 – dobra, 0 – 

trudno powiedzieć, -1 – nieodpowiednia. Odpowiedzi podliczono, a suma została podana 
w procentach, w stosunku do możliwej sumy maksymalnej.

Dyskusja i wnioski z ankiety

W ankiecie wzięło udział 20 osób (dziewięć mężczyzn, 11 kobiet), w tym siedem mał-
żeństw, pięć osób niezamężnych oraz troje młodzieży (w wieku 17, 20 i 24 lata). Średni 
wiek wyniósł 42 lata.

Do odwiedzanych rejonów świata należały: Karaiby, basen Morza Śródziemnego, 
Ameryka Południowa, Alaska, Egipt (rejs po Nilu), Szwecja (rejs promowy).

Najwyżej oceniono obsługę podczas rejsów – 86% maksymalnej oceny. Ocenę dobrą 
(a nie doskonałą) dali uczestnicy rejsu po Nilu i rejsu po Morzu Śródziemnym.

Następne miejsce zajęły wycieczki lądowe (78%), posiłki i rozrywka na pokładzie 
(76% maksymalnej oceny) oraz zakwaterowanie (71%). Ocenę dobrą wystawili uczest-
nicy rejsów po Nilu i rejsu promowego oraz małżeństwo, które świadomie wybrało naj-
tańszą kabinę na statku, ale było zadowolone z tej opcji, w tym możliwości oszczędzenia.

Wszyscy uczestnicy rejsów uważali, że rejs był opłacalny mimo swojej ceny.
Największą popularnością cieszyły się wycieczki – wskazało je 10 osób, zwiedzany 

rejon świata – dziewięć osób, a siedem osób wyróżniło wyżywienie. Jedna uczestniczka 
wspomniała o możliwości spotkania i porozmawiania z ludźmi ze świata.

Wielu osobom nie brakowało niczego. Tylko jedna napisała o braku suszarki do ubrań 
i ręczników, cztery narzekały na brak dogodnych połączeń z portu do miasta, a dwie oso-
by na brak czasu, ale w ich odczuciu była to raczej zaleta niż wada. Czworo uczestników 
rejsów zwróciło uwagę na standard wycieczek i usługi przewodników – to bywalcy wielu 
rejsów, a ich oczekiwania były wyższe i wynikały z dobrze rozpoznanych potrzeb indy-
widualnych. Na brak urozmaiconych posiłków skarżyli się uczestnicy rejsu promowego.

Wszystkie osoby chciały powtórzyć rejs ze względu na możność zwiedzenia cieka-
wych miejsc, „poznania” świata przy jednoczesnym mieszkaniu w kabinie statku, w krót-
kim czasie, łącząc to z luksusowym wypoczynkiem.

Z analizy ankiety, mimo ograniczonej ilości respondentów, nasuwają się podobne 
spostrzeżenia. 

Średni wiek uczestników rejsów był trochę niższy w porównaniu z profilem świato-
wym. Przeważały pary małżeńskie, a dzieci zabierane przez Polaków na rejs to raczej 
nastolatki lub młodzi dorośli. Uczestnicy bardziej cenili sobie zwiedzanie świata niż luk-
sus, ale potrafili docenić doskonałą obsługę i jakość serwowanych posiłków. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni ze stosunku ceny do oferowanych usług.
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Ograniczeniem ankiety była niewielka ilość respondentów, więc można ją potrak-
tować jako sondaż marketingowy, niemniej jednak na podstawie odpowiedzi wyraźnie 
zarysowały się preferencje uczestników, a uzyskane wyniki były bardzo podobne do wy-
ników światowych.

Podsumowanie

Rejsy są bardzo prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu turystycznego. Według 
założeń dużych linii rejsowych, które planują rozbudowę swojej floty, w najbliższej przy-
szłości ten trend będzie się utrzymywał.

Stopień satysfakcji z rejsów jako formy spędzenia wolnego czasu jest bardzo wysoki, 
duża jest również postrzegana wartość produktu i usług świadczonych przez rejsy, cze-
go odzwierciedleniem jest wysoki odsetek pasażerów powtarzających rejsy (60%) oraz 
rozszerzanie oferty tras i usług niszowych dla uczestników.

Udział Polaków w rejsach nie jest jeszcze masowy, co można wytłumaczyć niższy-
mi zarobkami, koniecznością przemieszczania się do innych krajów w celu rozpoczęcia 
swojej przygody, niedużą ilością rejsów, które zawijają do polskich portów (rejsy po Mo-
rzu Bałtyckim) oraz opinią, że taki rodzaj podróży jest drogi, niemniej jednak postrzegana 
wartość produktu przez polskiego uczestnika rejsu jest taka sama jak w opinii światowej. 

Przed napisaniem pracy autorka uczestniczyła w trzech rejsach – po Morzu Czar-
nym, wokół Europy (Gdańsk–Istambuł), po Wołdze – na których pracowała jako pilot/
przewodnik, oraz jako pasażer na rejsie po Antylach Mniejszych i po Karaibach na trasie 
Miami–Cozumel (Meksyk)–Belize–Roatan (Honduras)–Wielki Kajman–Miami.

Za liczne informacje i podzielenie się swoimi doświadczeniami z 15 rejsów po świecie 
autorka chciałaby też podziękować pani Jeanette i panu Andrzejowi Alama.
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the cRuise as a foRm of RecReation

Abstract. Cruises are a fast developing branch of tourism industry. Following first big cruise 
liners such as the Titanic, the modern history of cruising started seriously in the 1960s with the 
advent of the jet craft, which helped  transfer passengers to remote ports of embarkation. The 
main trend in cruising is moving towards building huge cruise ships and providing tailor-made 
cruises for niche cruisers. This fashion is going to remain high in the near future according to 
main cruise lines. There are differences between first-times and repeaters whose intention of 
purchase of a cruise is guided by different motivators, price and general feeling, respectively. 
Nonetheless, the perceived value of cruises earned a high position and as a consequence the 
repeat rate is 60% and 80% for „luxurious class” cruises.
Cruises do not constitute a mass market for Polish holiday-makers due to a lower average 
income and necessity to fly and arrange majority of cruises, and scarcity of cruises entering 
Polish ports as ports of call. However, the respondents of my questionnaire hold  similar  posi-
tive opinions of their experience.
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Urszula Swoboda-Rydz
urydz22@gmail.com



AGNIeSZKA KUŹMIŃSKA
RySZARD PUJSZo
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy

tRasa eDukacyjna byDgoszcz–łabiszyn: 
szlak małych elektRowni woDnych

Wstęp

Celem prowadzonych badań jest opracowanie wodnej trasy edukacyjnej, prowa-
dzącej z Bydgoszczy częścią Kanału Bydgoskiego, a następnie Kanałem Górnonotec-
kim do Łabiszyna. Opisywana trasa jest połączeniem wodnym pomiędzy Bydgoszczą 
a Łabiszynem – niewielkim miasteczkiem oddalonym drogą wodną o ok. 34 km od 
dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Bydgoszcz. Połączenie drogą wodną odbywa się 
poprzez Kanał Bydgoski i Kanał Górnonotecki. Na obu tych ciekach wodnych istnieją 
zabytkowe konstrukcje hydrotechniczne o znaczeniu historycznym oraz zbudowane 
już współcześnie Małe Elektrownie Wodne (MEW) o zastosowaniu komercyjnym. Tra-
sa ma długość ok. 34 km i prowadzi fragmentem unikalnej w skali kraju pętli wodnej 
– tzw. Pętli Wielkopolskiej, o niepowtarzalnych walorach turystycznych, historycznych 
i rekreacyjnych. Z powodu wieloletnich zaniedbań obszar ten nie jest jednak wykorzy-
stywany ani ekonomicznie, ani turystycznie. Opis trasy łącznie ze zdjęciami zostanie 
rozpowszechniony przez autorów na poziomie szkolnictwa podstawowego, średniego 
i akademickiego.

Autorzy artykułu, poprzez uwypuklenie wybranych atrybutów turystycznych i eduka-
cyjnych oraz nadanie nazwy „Szlak Małych Elektrowni Wodnych” i wprowadzenie jej 
do powszechnej wiedzy turystycznej i edukacyjnej, mają zamiar zainteresować władze 
– zarówno na szczeblu samorządowym, jak i europejskim – procesem rewitalizacji pre-
zentowanej trasy i upowszechnienia na niej turystyki wodnej, następnie edukacyjnej oraz 
studenckiej w ramach realizacji programu z wychowania fizycznego, szczególnie na stu-
diach niestacjonarnych.

e k o l o g i a  i   e d u k a c j a 
e k o l o g i c z n a
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Metodologia badań

Informacje i dane techniczne zbierano metodą wywiadu bezpośredniego w trakcie 
rejsu studentów Sekcji Kultury Fizycznej Koła Naukowego „WyKoNa” Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego statkiem „Noteć 2”. 

Dodatkowe dane z zakresu historii urządzeń hydrotechnicznych otrzymano w formie 
pisemnej w RZGW Poznań, Oddział w Bydgoszczy, dane dotyczące elektrowni otrzymano  
z firmy „Mewat” w Bydgoszczy.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez autorów i wykorzystane wyłącznie do pre-
zentacji trasy.

Zaznaczone obiekty na proponowanym i opisanym Szlaku Małych Elektrowni Wodnych:
 – Mała Elektrownia Wodna w Lisim Ogonie,
 – Mała Elektrownia Wodna we Frydrychowie,
 – Mała Elektrownia Wodna w Antoniewie,
 – Mała Elektrownia Wodna w Łabiszynie.

Rysunek 1. Trasa edukacyjna Szlak Małych Elektrowni Wodnych
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Długość trasy drogą wodną to ok. 34 km. Początkiem trasy jest Bydgoszcz (śluza 
Czyżkówko), końcem – Łabiszyn (śluza nr 2).

obiekty hydrotechniczne występujące na trasie oraz ich walory 
turystyczne i edukacyjne

Kanał Bydgoski i Kanał Górnonotecki

Kanał Bydgoski i Kanał Górnonotecki są sztucznymi szlakami wodnymi, będącymi 
wielkimi osiągnięciami hydrotechnicznymi XVIII i XIX w. Kanał Bydgoski został oddany 
do użytku już po osiemnastu miesiącach od rozpoczęcia budowy, a uroczystego otwarcia 
dokonano w 1774 roku. Miał długość 26,8 km i połączył dorzecza dwóch największych 
polskich rzek – Wisły i Odry. 

Duże znaczenie Kanału Bydgoskiego od momentu powstania było związane z jego 
znaczeniem przemysłowym, co miało bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy  
i cywilizacyjny regionu Pomorza i Kujaw. Niestety po II wojnie światowej gospodarcza 
rola Kanału Bydgoskiego zaczęła się zmniejszać, a jego walory turystyczne i rekreacyj-
ne, wskutek wieloletnich zaniedbań, nie stanowiły przedmiotu zainteresowania1. 

Kanał Górnonotecki oddano do użytku ponad sto lat później, w 1892 roku. Powstał 
z potrzeby zaopatrywania w wodę Kanału Bydgoskiego2. Łączy on Kanał Bydgoski z je-
ziorem Gopło poprzez górną Noteć. Ma długość 25 km i zawiera osiem śluz, zaś dłu-
gość całego systemu wynosi 114,6 km3. Kanał Górnonotecki jest zbiornikiem wysoce 
zeutrofizowanym, o dużym zanieczyszczeniu rzęsą wodną (lemna minor), która stano-
wi w tej chwili jego główny problem rewitalizacyjny. Jest również oczywistym, że każdy 
zrzut wody spiętrzonej (np. przy elektrowni wodnej), odbywający się ruchem burzliwym, 
powoduje zwiększenie się ilości rozpuszczonego tlenu, a więc zmianę (choćby lokalną) 
warunków i procesów w zbiorniku zanieczyszczonym z beztlenowych na tlenowe4. 

Jednocześnie analiza zanieczyszczeń Kanału Bydgoskiego wykazuje na spadek 
zanieczyszczeń wraz z oddalaniem się od ujścia Kanału Górnonoteckiego. Efekt roz-
cieńczania może więc świadczyć o stanie równowagi funkcjonalnej pomiędzy Kanałem 
Bydgoskim a Kanałem Górnonoteckim, który jest dostarczycielem zanieczyszczeń (azot, 
fosfor) z obszarów łąkowych mieszczących się na południe od Bydgoszczy5. Oba kanały 

1 M. Badtke, Kanał Bydgoski, EKO-BAD, Bydgoszcz 2007, s. 6 i 11–13.
2 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Geografia fizyczna, 
t. 47, PWN, Poznań 1996, s. 81.
3 R. Domański, S. Kozarski, Województwo poznańskie: zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze, 
t. 10, PWN, Warszawa 1986, s. 392; K. Bartowski, Bydgoski Węzeł Wodny, Bydgoski szlak wodny, Instytut 
Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2006, s. 40–41.
4 R. Pujszo, E. Pujszo, Rzęsa wodna – problem Kanału Bydgoskiego i Kanału Górno Noteckiego, [w:] Rewitali-
zacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu, t. 3, red. Z. Babiński, Margrafsen, Bydgoszcz 
2009, s. 153–161.
5 E. Pujszo, R. Pujszo, Wybrane wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne a stan środowiska Kanału Bydgo-
skiego, [w:] Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, t. 1, red. Z. Babiński, Logo, 
Bydgoszcz 2008, s. 88–97.
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wchodzą w skład zamkniętego obszaru wodnego o niepowtarzalnych i niedocenionych 
jeszcze walorach turystycznych, zwanego Pętlą Wielkopolską6.

Zaprezentowane fakty świadczą o tym, że oba kanały stanowią historyczną atrakcję 
turystyczną, wymagają jednak istotnych wkładów finansowych na utrzymanie żeglowno-
ści i atrakcyjności turystki wodnej oraz procesy rewitalizacyjne.

Małe elektrownie Wodne

Małe Elektrownie Wodne stanowią alternatywę dla paliw tradycyjnych, są innowacyj-
ne. Podział elektrowni na małe i duże jest umowny – w Polsce przyjmuje się, że małe mają 
moc do 5 MW. Badania wykazały, że duże zbiorniki zaporowe mogą być źródłem emisji 
metanu, a także powodować przerwanie ciągłości biologicznej poprzez zmniejszenie się 
różnorodności ryb i innej fauny, poza tym generują wysokie koszty utrzymania obiektów 
hydrotechnicznych i budowy przepławek7. Jednocześnie duży zbiornik charakteryzuje 
się znacznie większym parowaniem i zmienia wilgotność powietrza na stosunkowo du-
żym obszarze. Bardzo często zmniejsza się radykalnie szybkość nurtu rzeki. Zmniejsza 
się także napowietrzanie wody, a brak okresowych powodzi prowadzi do zamulenia dna8.

Powyższe uwagi nie odnoszą się do małych elektrowni wodnych, które piętrzą wodę 
w rzekach na niewielkie wysokości, nie powodują więc powstania zbiorników wodnych, 
a jeśli takie powstają, mają niewielkie rozmiary. Pełnią one nie tylko rolę dostarczyciela 
energii, ale także powodują rewitalizację i renaturalizację cieku wodnego i najbliższego 
otoczenia poprzez przywrócenie do stanu naturalnego zbiorników, zanieczyszczonych  
w sposób chemiczny, mechaniczny i biologiczny, poprzez separację zanieczyszczeń sta-
łych mechanicznych (tzw. zwykłych śmieci) i biologicznych (rzęsa wodna)9. Można więc 
założyć, że w okolicach małych elektrowni wodnych będą następować korzystne procesy 
fizyko-chemiczne w obrębie cieku wodnego10.

W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się ponad 90 obiektów hydrotechnicz-
nych piętrzących wodę, pochodzących z XVIII – XX w. W wielu z nich instalowano turbiny 
wodne napędzające młyny, tartaki, a następnie obiekty te przerabiano na małe elektrownie 
wodne11.

Cztery małe elektrownie wodne leżą właśnie na opisywanym przez autorów szla-
ku, gdzie stanowią przykład symbiozy starych urządzeń hydrotechnicznych z nowszymi 
i najnowszymi urządzeniami generującymi energię elektryczną.

6 M. Słowiński, G. Nadolny, Wielka Pętla Wielkopolska, Satchwell, Warszawa 2007.
7 BiproWodoMel, Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko-pomorskim (Udroż-
nienie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych), Toruń 2004, s. 16–17.
8 A. Trojanowska i in., Emission of methane from sediments of selected Polish dam reservoirs, Teka Komisji 
Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – O.L. PAN, Lublin 2009, s. 368–373.
9 K. Warać i in., Elektrownie wodne ich funkcjonowanie i oddziaływanie na środowisko, Słupsk 2010, s. 41–43.
10 A. Bania i in., Małe elektrownie wodne a środowisko naturalne – dysonans czy harmonia na przykładzie obiek-
tów w Antoniewie i Frydrychowie, „Lider” 2012, nr 6 (256). Dostępny w internecie: http://www.lider.szs.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=41 [01.04.2012].
11 BiproWodoMel, op. cit., s. 3–4.
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Śluzy

W trakcie pokonywania trasy dowolną jednostką pływającą następuje zapoznanie 
się z budową i działaniem obiektów oraz praktyczny pokaz śluzowania (kajaki, rowery 
wodne, barki, statki turystyczne) w bezpiecznych warunkach i poznanie nawigacyjnych 
znaków wodnych.
a. Śluza „Czyżkówko”
 – Walory turystyczne 

Początek trasy to miejsce postoju statku rzecznego „Noteć 2” i innych jednostek. 
W pobliżu klubu sportowego „Gwiazda” niedawno uruchomiono profesjonalną marinę, 
w której znajduje się również wypożyczalnia sprzętu wodnego.

 – Walory edukacyjne 
Śluza znajduje się na Kanale Bydgoskim. Została oddana do użytku w 1915 r., pod-

czas przebudowy kanału. Oddano wówczas do użytku jego nowy, 2-kilometrowy odci-
nek, podczas gdy stary odcinek – o długości 3,5 km (z pięcioma śluzami) – wyłączono 
z użytku, przekształcając go w park.

Jest to śluza betonowa z okładziną ceglaną. W skład obiektu wchodzą: śluza żeglugo-
wa i zbiorniki oszczędnościowe. Posiada zamknięcia górne w postaci klapy stalowej oraz 
dolne wrota wsporne, stalowe, dwuskrzydłowe. Napęd śluzy jest elektryczny i awaryjny 
ręczny. Czas śluzowania wynosi ok. 20 minut. Szerokość śluzy pozwala na przepływanie 
jednostek powyżej 5 m szerokości. Śluza umożliwia podniesienie jednostek o 7,52 m12. 

B. Śluza „Prądy”
 – Walory turystyczne 

12 M. Badtke, op. cit., s. 6 i 11–13.

Rysunek 2. Śluza „Czyżkówko” – początek trasy, miejsce postoju statku „Noteć 2”
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Po ok. 3,5 km rejsu biegnącego Kanałem Bydgoskim poprzez dzielnicę podmiejską, 
zabudowaną głównie domkami jednorodzinnymi, dociera się do śluzy „Prądy”. Koryto ka-
nału biegnie w linii prostej, po obu stronach znajdują się ścieżki piesze i ścieżka rowerowa.
 – Walory edukacyjne 

Śluzę wybudowano w latach 1773–1774. Krótko po pierwszych próbach uruchomie-
nia kanału drewniana konstrukcja rozpadła się jednak. W latach 1840–1852, przy prze-
budowie kanału drewnianą śluzę na Prądach zastąpiono nową – ceglaną. Śluza jest 
elementem międzynarodowej drogi wodnej E 70.

Obecna forma budowli pochodzi z lat 1910–1914, kiedy dokonano przebudowy Kanału 
Bydgoskiego. Jest to pojedyncza śluza komorowa o napędzie ręcznym, konstrukcji beto-
nowej z okładziną ceglaną. Dno i progi również są betonowe. Posiada zamknięcia górne  
w postaci wrót stalowych, klapowych oraz dolne wrota wsporne, stalowe, dwuskrzy-
dłowe. Napęd śluzy jest elektryczny i awaryjny ręczny. Napełnianie wodą odbywa się 
poprzez galerie usytuowane w głowach śluzy. Praktyczny czas śluzowania wynosi 25 
minut. Śluza umożliwia podniesienie jednostek o 3,82 m13. 

c. Śluza „osowa Góra”
 – Walory turystyczne

Szlak wodny nadal biegnie korytem Kanału Bydgoskiego w linii prostej. Po przepły-
nięciu ok. 1 km i przejściu pod mostem na drodze nr 10 następuje wpłynięcie do śluzy 
„Osowa Góra”.

 – Walory edukacyjne

13 K. Bartowski, W 231 rocznicę Kanału Bydgoskiego (1774–2005), „Materiały do dziejów kultury i sztuki Byd-
goszczy i regionu” 2005, z. 10. 

Rysunek 3. Wyjście po podniesieniu ze śluzy „Prądy” – Kanał Bydgoski
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Śluzę wybudowano w latach 1773–1774. Obecna forma budowli pochodzi z lat 1910–
1914, kiedy dokonano przebudowy Kanału Bydgoskiego.

Jest to pojedyncza śluza komorowa o napędzie ręcznym. Konstrukcja obiektu jest 
betonowa z okładziną ceglaną. Dno i progi także są betonowe. Posiada zamknięcia górne 
w postaci wrót stalowych klapowych oraz dolne wrota wsporne, stalowe, dwuskrzydłowe. 
Napęd śluzy jest elektryczny i awaryjny ręczny. Napełnianie wodą odbywa się poprzez 
galerie usytuowane w głowach śluzy. Praktyczny czas śluzowania wynosi 25 minut. Śluza 
umożliwia podniesienie jednostek o 3,55 m14.

d. Śluza i Mała elektrownia Wodna w lisim ogonie
 – Walory turystyczne

Po opuszczeniu śluzy „Osowa Góra” i przepłynięciu w linii prostej odcinka ok. 2 km 
następuje skręt w lewo (oznakowanie wodne) na wody Kanału Górnonoteckiego. Po prze-
płynięciu ok. 2 km tym kanałem wpływa się do śluzy „Lisi Ogon”. Warto zwrócić uwagę, że 
wejście do niej jest po lewej stronie, natomiast po prawej znajduje się jazz i turbina MEW.

 – Walory edukacyjne
Jest to śluza komorowa, betonowa, o napędzie ręcznym. Umożliwia pokonanie spa-

du do 3,17 m15. Warto zauważyć, że szerokość śluz Kanału Górnonoteckiego jest mniej-
sza od szerokości śluz Kanału Bydgoskiego, wobec czego mogą na nim pływać wyłącz-
nie jednostki do 5 m szerokości16.

14 Ibidem; A. Kuźmińska, Zebrane informacje własne dotyczące opisywanych obiektów uzyskane w trakcie rejsu 
promocyjnego 01.06.2012 (dane nieopublikowane).
15 Ibidem.
16 R. Domański, S. Kozarski, Województwo poznańskie: zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze, 
t. 10, PWN, Warszawa 1986, s. 392. 

Rysunek 4. Śluza „Osowa Góra” – po poniesieniu widok ze statku na budynek śluzowy
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Po opuszczeniu statku jest możliwość obejrzenia Małej Elektrowni Wodnej (własność 
firmy Mewat) z zainstalowaną turbiną o mocy 25 kW, której średnia produkcja energii 
wynosi 0,2 GWh. W elektrowni zainstalowano obecnie tzw. turbinę/śrubę Archimedesa, 
która uznawana jest jako bezpieczna dla ryb17. 

e. Śluza „łochowo”
 – Walory turystyczne

Po przepłynięciu w linii prostej ok. 300 m wpływa się do kolejnej śluzy – „Łochowo”. 
W okresie letnim na tym odcinku następuje spiętrzenie rzęsy wodnej (lemna minor), któ-
ra znacznie obniża walory turystyczne Kanału Górnonoteckiego.

17 A. Kuźmińska, op. cit.

Rysunek 5. Lisi Ogon: wejście do śluzy – po lewej, Mała Elektrownia Wodna – po prawej

Rysunek 6. Lisi Ogon – Mała Elektrownia Wodna – widok od strony zrzutu wody
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 – Walory edukacyjne
Jest to mała konstrukcja, tzw. śluza komorowa betonowa z okładziną ceglaną, w któ-

rej zamknięcia górne są w postaci klapy stalowej, a dolne wrota są wsporne, dwuskrzy-
dłowe. Napęd śluzy jest ręczny. Śluza umożliwia spad do 3,10 m. Założony jest au-
tomatyczny wylot wolnego przepływu, lecz występują tam również zasuwy awaryjne. 
Śluzowanie trwa zwykle ok. 5 minut18.
F. Rozrząd wodny „Dębinek”
 – Walory turystyczne

Po opuszczeniu śluzy „Łochowo” przez kolejne 14 km Kanał Górnonotecki prowadzi 
w pierwszej fazie krętym, malowniczym odcinkiem. Koryto kanału jest opalikowane, dno 
zaścielone roślinnością utrudniającą żeglugę statkiem (kajakiem nie). Brzegi w dużej 
części są zadrzewione, z polanami umożliwiającymi wypoczynek. Odcinek kręty kończy 
się w miejscowości domków jednorodzinnych – Murowaniec. Po przepłynięciu pod mo-
stem drogi krajowej nr 5 następuje prosty odcinek kanału, prowadzący przez obszar Łąk 
Nadnoteckich, aż do miejscowości Dębinek.

 – Walory edukacyjne
W Dębinku znajduje się wodny węzeł rozrządowy o długości ok. 600 m, z dwiema 

śluzami i trzema jazami, gdzie następuje podział nurtu wodnego (w sposób umożliwiają-
cy regulację) na dwie odnogi: jedną zasilającą Noteć i drugą poprowadzoną do Kanału 
Bydgoskiego. Warto zauważyć, że Kanał Górnonotecki, po przejściu pod drogą krajową 
nr 5 na odcinku aż do Dębinka, biegnie równolegle do tzw. starego koryta Noteci, które 
sporadycznie jest wykorzystywane turystycznie przez spływy kajakowe19.

18 Ibidem.
19 Ibidem.

Rysunek 7. Śluza w Dębinku – widok w kierunku Łabiszyna



Agnieszka Kuźmińska, Ryszard Pujszo128

G. Śluza i Mała elektrownia Wodna we Frydrychowie
 – Walory turystyczne

Po wyjściu ze śluzy „Dębinek” koryto kanału nadal wiedzie linią prostą przez obszar 
Łąk Nadnoteckich, w pobliżu ostoi zwierzyny i rezerwatu ptaków „Pszczółczyn”. Po ok. 5 
km droga wodna mija po prawej stronie starą śluzę i MEW we Frydrychowie. Również po 
prawej stronie znajduje się wyspa z chronioną aleją bukową.

 – Walory edukacyjne
Śluza została wybudowana w 1882 r. Jest to pojedyncza śluza komorowa o napędzie 

ręcznym. Wykonano ją z betonu, posiada okładzinę ceglaną (cegła klinkierowa) i licówkę 
kamienną. Dno śluzy jest ceglane (cegła klinkierowa), progi – betonowe. Śluza posiada 
także zamknięcia w postaci wrót stalowych wspornych, dwuskrzydłowych. Napełnianie 
komory odbywa się poprzez otwory we wrotach śluzy (tzw. kinkiety) – zarówno na głowie 
dolnej, jak i górnej, zamykane stalowymi zasuwami płaskimi, poruszanymi ręcznie za 
pomocą korby i przekładni zębatych. Spad wody wynosi 3,02 m.

Nową MEW oddano do użytku w wrześniu 2008 r. Początkowo, w 1990 r., na starym 
jazie umieszczone były dwie turbiny, bez wykorzystania całości przepływu. Dodatkowo, 
w 2008 r., wykonano przekop z nowym jazem, na którym umieszczono łącznie siedem 
turbin nowej elektrowni, będącej własnością prywatnej firmy „Mewat”, o mocy całkowitej 
156 kW20.

H. Śluza i Mała elektrownia Wodna w Antoniewie
 – Walory turystyczne

Po opuszczeniu śluzy we Frydrychowie przez ok. 2,5 km koryto kanału biegnie w linii 
prostej i skręca łagodnym łukiem, po przejściu pod mostem drogi krajowej nr 254, do ślu-

20 A. Bania i in., op. cit. 

Rysunek 8. Stary jaz we Frydrychowie – z tyłu, w głębi widok na nowoczesną Małą Elektrownię Wodną
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zy w Antoniewie. Przy nabrzeżu po prawej stronie kanału wystawiane są rzeźby ludowe 
okolicznych twórców (zdaniem autorów – niskiej klasy).

 – Walory edukacyjne
Obiekt hydrotechniczny w Antoniewie obejmuje jedną śluzę oraz jaz trójprzęsłowy, 

zbudowane w 1882 r.
Konstrukcja jazu jest betonowa, z okładziną (licówką) ceglaną. Przyczółki oraz fila-

ry jazu są umieszczone na płycie fundamentowej, która z kolei otoczona jest ścianką 
szczelną drewnianą. Śluzę wykonano z betonu, cegły klinkierowej i ciosów kamien-
nych, wymiary jej komór to 42,0 x 5,00 m, posiada napęd ręczny. Spad wynosi 1,58 m.

Na stopniu piętrzącym „Antoniewo” istnieje Mała Elektrownia Wodna – zainstalowano 
tam cztery turbiny wraz z generatorami o mocy po 20 kW każdy.

Rysunek 9. Jaz z turbinami Małej Elektrowni Wodnej w Antoniewie – widok od strony zrzutu

Rysunek 10. Śluza w Antoniewie – wejście do śluzy
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i. Śluza i Mała elektrownia Wodna w łabiszynie
 – Walory turystyczne

Po opuszczenie śluzy „Antoniewo” szlak wodny przez ok. 4,5 km wiedzie linią krętą 
przez Łąki Nadnoteckie. Brzegi są miejscami zadrzewione, co ułatwia żeglugę w upalne 
dni. Po przejściu pod mostem drogi nr 246 następuje skręt w prawo (w lewo jest nie-
przepławek, koryto wiodące do MEW) i po opłynięciu centrum Łabiszyna mija się po 
lewej stronie zabytkowy kościół z XVI w., następuje cumowanie i koniec trasy w śluzie 
„Łabiszyn”.

 – Walory edukacyjne
Śluza jest jednokomorowa, wykonana z betonu, cegły klinkierowej i ciosów kamien-

nych. Posiada napęd ręczny oraz zamknięcie stalowe dwuskrzydłowe. Całkowity czas 
śluzowania wynosi ok. 15–20 minut. Śluza umożliwia podniesienie jednostek o 2,39 m21. 

Mała Elektrownia Wodna „Kujawianka” znajduje się na rzece Noteć, na istniejącym 
stopniu wodnym. Moc MEW wynosi 160 kW. Jest pod zarządem firmy JUR-TRANS s.c. 
J.M.P. Kujawscy22.

21 A. Kuźmińska, op. cit.
22 Ibidem.

Rysunek 11. Śluza w Łabiszynie – widok w kierunku Lubostronia (od ul. Poznańskiej)



Trasa edukacyjna Bydgoszcz–Łabiszyn: Szlak Małych Elektrowni Wodnych 131

Możliwości adaptacji obiektów dla potrzeb turystyki

a. Kanał Bydgoski 
Bydgoszcz jest miastem położonym nad dwiema rzekami – Brdą i Wisłą, leży więc 

na międzynarodowej drodze wodnej E 70. Dzięki Kanałowi Bydgoskiemu i Kanałowi 
Górnonoteckiemu możliwe jest połączenie drogą wodną zarówno z jeziorem Gopło, 
jak i z rzekami Wartą, Odrą i Notecią w ramach szlaku wodnego – tzw. Pętli Wielko-
polskiej. Pierwsze kroki dotyczące rewitalizacji Brdy, Kanału Bydgoskiego, jak również 
dolnego biegu Noteci już poczyniono – bagrowanie koryta Brdy i Kanału Bydgoskiego 
na odcinku ok. 5 km, budowa mariny w pobliżu klubu sportowego „Gwiazda” i bu-
dowa mariny w centrum miasta, w pobliżu Wyspy Młyńskiej, uruchomienie tramwaju 
wodnego napędzanego energią słoneczną. Powstały także plany budowy połączenia 
wodnego Zalewem Koronowskim. Poza opisywaną trasą koryto Kanału Bydgoskiego 
jest również obiektem rewitalizacji, głównie za sprawą inwestycji Związku Gmin Nad-
noteckich.

Wszystkie te działania powodują, że odradza się ruch turystyczny na Brdzie i Ka-
nale Bydgoskim23. Warto przypomnieć, że już niejednokrotnie pojawiały się doniesienia 
o możliwościach realizowania celów edukacyjnych za pomocą szlaku wodnego Kanału 
Bydgoskiego i Noteci24.
B. Kanał Górnonotecki 

Niestety szlak jest bardzo mało wykorzystywany ze względu na wieloletnie zaniedba-
nia dotyczące jakości wody i jakości koryta danego cieku wodnego oraz zanieczyszczeń 

23 F. Strugała, Rozwój turystyki wodnej na rzece Noteć – doświadczenia Związku Gmin Nadnoteckich, [w:] Rewi-
talizacja drogi wodnej..., t.1, op. cit., s. 42–47.
24 P. Wiśniewski, Perspektywy wykorzystania Kanału Bydgoskiego i Noteci dla celów dydaktycznych, [w:] Rewi-
talizacja drogi wodnej..., t.1, op. cit., s. 49–52.

Rysunek 12. Mała Elektrownia Wodna w Łabiszynie – widok od strony podawania wody
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mechanicznych i biologicznych, które skutecznie zniechęcają do wszelkiej aktywności 
turystycznej.

Dane dotyczące ruchu turystycznego na tym kanale mówią o zaledwie kilku śluzowa-
niach na miesiąc i zawierają niestety również negatywne oceny infrastruktury, deklaro-
wane przez ankietowanych użytkowników25. Przekłada się to na niewielkie zainteresowa-
nie władz samorządowych, a w konsekwencji na brak niezbędnych inwestycji.

Wysokość nakładów finansowych dotyczących rewitalizacji przekracza budżet każdej 
pojedynczej gminy, dlatego też ewentualne pozyskiwanie środków musi się odbywać na 
poziomie Urzędu Marszałkowskiego, a autorzy projektów powinni dążyć do uzyskania 
wsparcia Unii Europejskiej. Zdaniem autorów artykułu program rewitalizacji ma szansę na 
realizację w wieloletnich etapach, a pierwszym krokiem winno być wprowadzenie do tzw. 
powszechnego obiegu nazwy prezentowanej trasy i rozsławienie jej walorów, następnie 
przenoszenie projektu stopniowej realizacji procesu rewitalizacji na forum samorządowe.
c. Śluzy, Małe elektrownie Wodne i inne konstrukcje hydrotechniczne

Autorzy artykułu mają na celu wprowadzenie nazwy „Szlak Małych Elektrowni Wod-
nych” jako niewielkiego fragmentu „Pętli Wielkopolskiej” początkowo do słownictwa tury-
stycznego i obiegowego (już ukazał się artykuł w codziennej prasie lokalnej i elektronicz-
nej), a następnie – prezentując jego walory edukacyjne – do słownictwa niezbędnego 
w szkolnym procesie edukacji ekologicznej. Na razie nie ma innej możliwości poprawy 
wizerunku wymienianych urządzeń, jak ustawienie tablic z prezentowanymi wiadomo-
ściami historycznymi i technicznymi oraz organizowanie wycieczek szkolnych. Szlak Ka-
nałem Górnonoteckim jest całkowicie zapomniany, lecz to może początkowo zwiększać 
jego atrakcyjność. 

Projekt wykorzystania niewielkiego fragmentu Noteci – tzw. Pałuckiej Gondoli Wodnej 
– do miejscowej turystyki jako małego „obiektu pływającego” otrzymał nawet patronat ho-
norowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W ramach projektu przedstawiono możliwo-
ści realizacji określonych zadań edukacyjnych, został on zaprezentowany na konferencji 
naukowej26. 

Ścieżka ekologiczna realizowana w ramach programów gimnazjalnych może zawierać 
treści związane z symbiozą starych i nowych obiektów hydrotechnicznych i wykorzystywać  
w swojej realizacji rejs statkiem po opisywanej trasie.

Jednocześnie warto zauważyć, że w roku akademickim 2013/2014 w sposób praktycz-
ny zostanie wprowadzona reforma szkolnictwa akademickiego (w tej chwili powstają siat-
ki przedmiotowe), w tym również zajęć z obowiązkowego dotąd wychowania fizycznego. 
Studenckie zajęcia z tego przedmiotu będą się odbywały obligatoryjnie bądź fakultatywnie, 
również na zajęciach studiów niestacjonarnych, a więc także z osobami w wieku śred-

25 R. Gotowski, Wykorzystanie i uwarunkowania ruchu turystycznego na Kanale Górnonoteckim i Noteci Górnej, 
[w:] Rewitalizacja drogi wodnej..., op. cit., t. 3, s. 96–105.
26 A. Bania, P. Szefer, R. Pujszo, Projekt Pałucka Gondola Wodna na trasie Łabiszyn–Lubostroń, [w:] Materiały 
II Kongresu Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich „Studenci Miastu i Regionowi”, Wyd. Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 11–13.
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nim. Istnieje wiele doniesień wskazujących na preferencje studenckie dotyczące wycho-
wania fizycznego, które wyraźnie wyróżniają turystykę i rekreację wodną, pieszą (w tym 
nordic-walking) i rowerową jako najbardziej pożądane formy realizacji tego przedmiotu27. 

Oczywiście zajęcia z turystyki i rekreacji wodnej mogą być realizowane za pomocą 
wycieczek na rowerach wodnych, spływów kajakowych, pontonowych i innych, a taki 
sprzęt dostępny jest na przystani „Gwiazda”, w pobliżu śluzy „Czyżkówko” w Bydgoszczy 
lub z przeciwnej strony trasy, w Domu Kultury w Łabiszynie28. 

Zdaniem autorów tej publikacji bieżący rok akademicki 2012/2013 stanowi wystarcza-
jący okres czasu na przygotowanie nauczycieli do tej alternatywnej formy prowadzenia 
przedmiotu.

Wnioski

Należy wprowadzić nazwę „Szlak Małych Elektrowni Wodnych” i treści edukacyjne  
z nim związane do form realizacji ekologicznej ścieżki edukacyjnej w szkolnictwie ponad-
podstawowym i średnim.

Należy także przygotować i przetestować alternatywne formy realizacji przedmiotu 
„wychowanie fizyczne” na poziomie akademickim z uwzględnieniem turystyki wodnej 
oraz wprowadzić nazwę „Szlak Małych Elektrowni Wodnych” jako przykład trasy do reali-
zacji w ramach zajęć z tego przedmiotu.
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eDucational Rout byDgoszcz–łabiszyn: ‘small hyDRoelectRic 
Plants tRail’

Abstract. The described route is a water connection between Bydgoszcz and Łabiszyn, a small 
town located approximately 34 km south of the large agglomeration of Bydgoszcz. The water-
way connection follows the course of the Bydgoszcz Canal and the Upper Noteć Canal. Both 
of these watercourses contain hydraulic structures of historic significance, as well as small 
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modern hydroelectric plants, used commercially for power production. Due to many years of 
neglect, the area is not currently used economically or by tourists.
The authors of the article, by highlighting selected tourist attractions and educational assets, 
and by coining the name ‘Small Hydroelectric Plants Trail’ intend to generate interest among the 
regional authorities in the process of revitalizing the presented route. They also want to promote 
water tourism, educational tourism and student tourism, which may be included in physical 
education curricula, especially in part-time study programmes.
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PRoblemy Rozwoju ekologicznych hoteli 
w Polsce na PRzykłaDzie wojewóDztwa 
wielkoPolskiego
Wstęp

Na całym świecie hotelarstwo rozwija się w bardzo szybkim tempie, jednak nierów-
nomiernie – ponad 70% wszystkich pokoi hotelowych znajduje się w Europie Zachodniej 
i Ameryce Północnej. Globalny potencjał rynku hotelowego na przełomie XX i XXI wieku 
wynosił ponad 13 mln pokoi1. Również w Polsce można zauważyć wzrost potencjału 
rynku hotelarskiego, a hotele to najdynamiczniej rozwijająca się sfera polskiej bazy noc-
legowej2. 

Stanowią one jednak duże zagrożenie dla środowiska. Powstają często w miejscach 
cennych przyrodniczo, zaburzając panujący tam ład przestrzenny poprzez wycinanie la-
sów, zaśmiecanie terenu, degradację gleb. Krajobraz ubożeje, ekosystemy zamierają, 
zwiększa się zaś ruch turystyczny i hałas.

Aby hotelarstwo mogło współdziałać w prawidłowy sposób ze środowiskiem natu-
ralnym, należy wziąć pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu 
obiektem hotelowym. Stosujący taką politykę obiekt, który nie szkodzi lokalnemu, regio-
nalnemu czy globalnemu ekosystemowi, nazywany jest często hotelem ekologicznym3 
– ekohotelem, zielonym obiektem, obiektem przyjaznym środowisku czy też biohotelem. 

Autorka dzieli hotele ekologiczne na cztery grupy ze względu na główny czynnik, jaki 
spowodował powstanie takiego obiektu:

 – czynnik środowiskowy – obiekty hotelarskie, których głównym zadaniem jest ochrona 
środowiska w celu zapewnienia sobie przyszłości; są to głównie obiekty znajdujące 
się na obszarach podatnych na zanieczyszczenia, np. wybrzeże nadmorskie,

 – czynnik prawny – hotele, które stają się bardziej ekologiczne ze względu na przepi-
sy, ale ich dyrektorom niekoniecznie zależy na ochronie środowiska czy oszczędno-
ściach; są to głównie obiekty powstałe na obszarach chronionych, na których prawo 
wymusza zastosowanie pewnych rozwiązań proekologicznych, 

1 http://www.library.strefa.pl/files/.../TiR_cechy_uslugi_hotelarskiej.doc [17.11.2012].
2 R. Szubstarski, Branża rozwija się cały czas, [w:] Abc inwestycji hotelowych, red. idem, Polskie Wyd. Specjali-
styczne ProMedia, Warszawa 2010, s. 6.
3 M. Łabaj, Komponenty zarządzania ekologicznego hotelu, [w:] Ekologiczny hotel jako innowacyjny kierunek 
rozwoju polskiej turystyki – seminarium szkoleniowe, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2009, s. 55.
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 – czynnik ekonomiczny – obiekty, które stają się ekologiczne wyłącznie ze względu na 
oszczędności,

 – czynnik marketingowy – hotele, których władze chcą zachęcić klientów nazwą. 
Coraz więcej hotelarzy jest zainteresowanych zjawiskiem ekologizacji, nie tylko ze 

względu na przyjazny stosunek takich obiektów hotelowych do natury, ale także przez 
znaczne oszczędności, które obecnie mogą dochodzić do 30–50%, nie pogarszając 
przy tym jakości świadczonych usług4. Również determinantem takich zmian staje się 
stale rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Jest ona wynikiem rozgłaszania 
przez media informacji na temat przemian dotyczących globalnego ocieplenia, ale także 
kryzysu ekonomicznego czy kurczenia się zasobów naturalnych. Należy szukać innych 
rozwiązań, zwrócić uwagę na możliwości, jakie niesie z sobą energia odnawialna. To 
sprawia, że w świadomości, a nawet podświadomości społeczeństwa budzi się chęć 
oszczędzania oraz ochrony środowiska. Hotel taki staje się w oczach gości bardziej in-
teresujący oraz nowoczesny, a dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zadbane środowisko 
stanowi jego dodatkowy atut. Na Zachodzie ekologiczne hotele powoli stają się normą 
na rynku hotelarskim. Taki trend przejawiają głównie duże sieci hotelowe, stosując odpo-
wiednią politykę ekologiczną5. Miejmy nadzieję, iż polskie hotelarstwo niebawem również 
podąży w tym kierunku.

Zrównoważony rozwój w hotelarstwie

Hotelarstwo, stanowiące potężną gałąź gospodarki świata, jest ściśle uzależnione 
od jakości środowiska, powinno zatem stanowić dla innych gałęzi przykład w zakresie 
ochrony i kształtowania środowiska naturalnego6. 

Zrównoważony rozwój w hotelarstwie opiera się na dokonywaniu świadomych wybo-
rów w obszarze społecznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. Aby mogła zaistnieć 
równowaga między tymi trzema aspektami, należy wprowadzić w życie strategie zrów-
noważonego rozwoju. Opracowanie dobrej strategii wymaga odpowiedniego rozeznania 
makro- i mikroekonomicznego, podążania za światowymi i lokalnymi trendami, a także 
za oczekiwaniami gości7.

Strategie zrównoważonego rozwoju można realizować na wiele sposobów. Do pod-
stawowych narzędzi procesu ekologizacji obiektu hotelarskiego autorka niniejszego ar-
tykułu zalicza:

Systemy zarządzania środowiskowego – stanowią część strategii zarządzania fir-
mą, mają na celu m.in. przystosowanie przedsiębiorstwa do ograniczenia negatywnego 
wpływu na środowisko, obniżenie kosztów stałych, polepszenie działań marketingowych, 
a co za tym idzie wzrost konkurencji. Do najbardziej popularnych sformalizowanych sys-

4 http://www.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/pl/issues/07/issue07_art005.pdf [17.11.2012].
5 M. Manuszak, Zielone hotele to dobry interes, „Hotelarz” 2011, nr 5, s. 46.
6 P. Patus, Możliwości mierzenia aktywności proekologicznej hoteli, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 839, Wrocław 2009, s. 76.
7 K. Kieś-Kokocińska, Strategia ku przyszłości, „Hotel Profit” 2009, nr 3, s. 24.
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temów zarządzania środowiskowego można zaliczyć system EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme), normę ISO 14001:2004 oraz standard BAT (Best Available Techni-
que) – najlepsze dostępne techniki.

 – Ekoetykiety – to certyfikaty przyznawane ubiegającym się o nie obiektom hotelowym, 
spełniającym odpowiednie kryteria, których nadrzędnym zadaniem jest bycie mniej 
uciążliwym dla środowiska. Stanowią pewnego rodzaju znak rozpoznawczy ułatwia-
jący potencjalnym klientom dokonanie wyboru8. Najbardziej znane są: EU Flower, 
Nordic Swan, Green Key, Gren Hotelier oraz Eco-friendly Hotels.

 – Rozwiązania proekologiczne – to wszelkiego rodzaju działania, sprzęt, instalacje 
wpływające na środowisko w mniejszym stopniu niż normalnie. Realizowane są głów-
nie w trzech obszarach: gospodarka energią elektryczną, gospodarka wodna i go-
spodarka odpadami. Warto tu zwrócić również uwagę na odpowiednie gospodarowa-
nie produktami, a także na możliwości związane z odnawialnymi źródłami energii, na 
szczeblu projektowania czy modernizacji zaś  – budownictwo pasywne.

 – Współpracę z innymi podmiotami turystycznymi, przede wszystkim z biurami podró-
ży, które stosują ekopolitykę (np. wprowadzają do swych ofert oznaczenia hoteli, któ-
re są obiektami ekologicznymi).

 – Współpracę z ludnością lokalną, głównie z dostawcami (piekarze, rolnicy, sadow-
nicy, hurtownie czy firmy wywożące śmieci). Zyskują obie strony – kontrahent ma 
dobrego, stałego klienta, hotel z kolei może mieć pewność, że żywność z pobliskich 
miejscowości będzie zawsze świeża, pochodząca ze znanego źródła, czas trwania 
transportu zaś – krótki, przez co żywność nie ulegnie zniszczeniu i nie straci na swojej 
wartości, a jeśli zabraknie produktów lub nie będziemy zadowoleni z danego produk-
tu – można w krótkim czasie oczekiwać nowej dostawy. Napędza się tym samym 
regionalną gospodarkę9. 

 – Ekomarketing (marketing ekologiczny, zielony marketing) – to działania promocyjne 
mające na celu wykorzystanie zmieniających się postaw klientów wobec marki. Zmia-
ny te są kształtowane przez odpowiednią politykę firmy i praktyki ukazujące ją jako 
dbającą o środowisko i społeczeństwo10. Hotele mogą realizować tę formę marketin-
gu poprzez przeprowadzanie różnego rodzaju akcji na rzecz środowiska. Ekomarke-
ting jest skierowany głównie do konkretnego, świadomego konsumenta.

 – Szkolenie kadr z zakresu ekologii – ma na celu uświadomienie pracowników na te-
mat tego, co mogą zrobić, by pozytywnie wpłynąć na środowisko, oraz wzbudzenie 
ich poczucia odpowiedzialności, by sami chcieli zmienić swoje postępowanie i zrozu-
mieli, dlaczego to jest tak ważne. W hotelarstwie, jak w każdej firmie, najważniejsza 
jest współpraca. Nie wystarczy tylko zmiana  sprzętu, by obiekt stał się ekologiczny, 
potrzeba do tego również ludzi oraz chęci.

8 C. Witkowski, W. Błaszczuk, Hotelarstwo w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin 
2006, s. 144.
9 K. Kieś-Kokocińska, Lokalnie, czyli z eko-zyskiem, „Hotel Profit” 2009, nr 2, s. 22–23.
10 http://www.businessdictionary.com/definition/green-marketing.html [24.11.2012].
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Cele, zakres i metoda badań

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie problemów, jakie stoją na drodze 
rozwoju ekologicznych hoteli w Polsce, na przykładzie województwa wielkopolskiego. 

Dylemat główny, jako nadrzędny, został zarysowany w pierwszym pytaniu: jakie są 
podstawowe problemy w procesie rozwoju ekologicznych hoteli w Polsce? Poza tym, 
dodatkowo, zostały wyróżnione następujące problemy szczegółowe:

 – Dlaczego hotele ekologiczne w Polsce nie cieszą się jeszcze zbyt dużą popularno-
ścią w porównaniu do innych państw europejskich?

 – Dlaczego państwo praktycznie nie ingeruje w działania mające na celu ekologizację 
bazy turystycznej?

 – Czy w ekologizacji obiektów ma znaczenie to, czy hotel należy do sieci czy jest sa-
modzielną jednostką?
Następnym etapem badań jest przyjęcie w postawionym problemie badawczym hi-

potez roboczych, które są próbą odpowiedzi na zadane powyżej pytania szczegółowe:
 – Jest wiele przeszkód w rozwoju ekologicznych hoteli w Polsce, do których można 

zaliczyć: zbyt niski poziom edukacji ekologicznej, brak szkoleń pracowniczych z za-
kresu proekologicznych zachowań, brak dofinansowania ze strony zarówno państwa, 
jak i Unii Europejskiej.

 – Hotele ekologiczne w Polsce nie cieszą się jeszcze zbyt dużą popularnością w po-
równaniu do innych państw europejskich, ponieważ świadomość ekologiczna pol-
skiego społeczeństwa jest niska.

 – Polska stara się dorównać do poziomu innych państw Unii Europejskiej w celu popra-
wy warunków środowiska naturalnego, jednak nasza legislacja jeszcze w niewielkim 
stopniu oddziałuje na stosunki hotel–środowisko. 

 – Hotele sieciowe, ze względu na duży kapitał i większą świadomość ekologiczną, 
w znacznej większym stopniu mogą iść w stronę ekologizacji swojej działalności.
Podstawowym narzędziem badawczym w prezentowanej pracy był wywiad przepro-

wadzony wśród przedstawicieli obiektów hotelarskich województwa wielkopolskiego. 
Został on wysłany pocztą elektroniczną do ponad stu hoteli, jednak autorka otrzymała 
odpowiedzi jedynie od dziewięciu, co stanowi bazę do opracowania i wysunięcia wnio-
sków. Wśród badanych obiektów znajduje się jeden hotel dwugwiazdkowy, trzy hotele 
trzygwiazdkowe, jeden czterogwiazdkowy, jeden pięciogwiazdkowy oraz dwa nieskate-
goryzowane. Badania prowadzono od stycznia do maja 2011 roku. Miały one charakter 
anonimowy. Ich celem było przedstawienie stosunku przedstawicieli obiektów hotelo-
wych do procesu ekologizacji, ukazanie ich wiedzy z tego zakresu, wskazanie, na jakie 
przeszkody napotyka hotel, chcąc stać się ekologicznym. 
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omówienie wyników badań

Prognozy rozwoju polskich obiektów ekologicznych nie są optymistyczne. Można tak 
wnioskować, rozważając pierwsze badane zagadnienie, które dotyczyło czynników wpły-
wających na wybór hotelu przez klientów z perspektywy przedstawicieli danych hoteli 
(wykres 1). Najważniejszym kryterium jest standard usług oraz położenie, zaraz za tym 
idzie oczywiście cena. Dbałość hotelu o środowisko uplasowała się niestety na ostatnim 
miejscu, jednakże ten czynnik otrzymał wysoką liczbę punktów u przedstawiciela hotelu 
pięciogwiazdkowego. Zapytano wprost: czy klienci zwracają uwagę na to, czy hotel jest 
przyjazny środowisku i czy sama nazwa „ekologiczny” może przyciągnąć gości. Odpo-
wiedzi były bardzo różne i autorka odniosła wrażenie, że wynikały one ze standardu 
danego obiektu. Część osób uważa, że klienci w ogóle nie zwracają na tą kwestię uwagi, 
albo przynajmniej nie daje się tego odczuć. Jedna osoba zauważyła, że wciąż mamy zni-
komą liczbę gości świadomych ekologicznie, jednak ochrona środowiska jest na pewno 
bardziej rozpowszechnionym tematem, niż była jeszcze kilka lat temu. Przedstawiciele 
hotelu o najwyższym standardzie z kolei twierdzą, iż wielu gości to osoby o wysokiej 
świadomości ekologicznej, które oczekują od hotelu dbałości o środowisko naturalne 
i wprowadzania działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na śro-
dowisko. Dzieje się tak dlatego, że do hoteli o wysokim standardzie udają się głównie 
klienci zagraniczni, a także biznesmeni, których świadomość ekologiczna jest już dobrze 
rozwinięta. Polscy turyści, często ubożsi od turystów z Zachodu, nie interesują się jesz-
cze kwestiami ekologii i preferują tańsze obiekty o niższym standardzie.

Świadomość ekologiczna również u polskich przedstawicieli obiektów hotelowych nie 
jest na wysokim poziomie. Ukazują to kolejne wyniki. Otóż znajomość polskich bądź 
zagranicznych organizacji odpowiedzialnych za propagowanie działań proekologicz-
nych w hotelarstwie nie jest znana większości badanym. Ponownie tylko przedstawiciel 

Wykres 1. Czynniki determinujące wybór hotelu przez klientów
Źródło: Badania własne.
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obiektu o najwyższym standardzie wymienił podmioty zrzeszające hotele, takie jak izby 
hotelarskie czy stowarzyszenia hoteli, a także znał kilka organizacji turystycznych działa-
jących na rzecz propagowania działań ekologicznych. Wymieniono tutaj Foundation for 
Environmental Education, przyznającą certyfikat Green Key. Certyfikatów takich powsta-
je coraz więcej – międzynarodowych oraz państwowych. W Polsce miał zostać utwo-
rzony certyfikat EKOHOTEL, ale niestety nie doszło to do skutku. Może gdyby powstał, 
więcej badanych miałaby świadomość, że w ogóle takie obiekty istnieją. W odpowiedzi 
na temat wiedzy o certyfikatach przyznawanych obiektom noclegowym za ich działania 
na rzecz ochrony środowiska oraz systemów zarządzania środowiskowego dwa razy zo-
stał wymieniony Kwiat Europejski (Ecolabel) i Green Key, jednokrotnie InspirEco Ecotel, 
LEED, Nordic Swan, Zielona Flaga oraz Certyfikat Czystej Turystyki, z kolei przedstawi-
ciele aż czterech obiektów nie znali ani jednego takiego wyróżnienia. Mimo słabej wiedzy 
reprezentanci aż pięciu hoteli przyznają, że myślą o tym, aby ubiegać się o taki certyfikat. 
Jeśli chodzi o systemy zarządzania środowiskowego, sytuacja wygląda troszkę lepiej. 
Większość badanych zna takie systemy, najwięcej – aż z pięciu obiektów – wie, czym 
jest norma ISO 14001, przedstawiciele dwóch obiektów znają EMAS, a trzech – nie sły-
szeli o żadnym. 

Na pytanie, czy obiekty prowadzą jakiekolwiek akcje na rzecz środowiska, badani 
z ośmiu z nich odpowiedzieli, że nie uczestniczą, z czego z trzech – nie zamierzają, a ba-
dani z pięciu obiektów zaznaczyli, że zamierzają (wykres. 2). Tylko jeden z badanych 
hoteli czynnie uczestniczy w takich przedsięwzięciach poprzez akcje sprzątnia świata 
oraz segregacji śmieci na terenie hotelu, do których przyłączają się goście hotelowi. 

Z tej części badań wynika, że znikoma jest wiedza przedstawicieli hotelarstwa na 
temat jakichkolwiek organizacji pomagających władzom obiektów zmniejszyć swój nega-
tywny wpływ na środowisko, a tym samym obniżyć koszty stałe działalności. Jednak nie-
którzy z nich przejawiali zainteresowanie akcjami na rzecz środowiska oraz możliwością 
ubiegania się o ekoetykiety, wyrażając opinię, iż te ostatnie mogą polepszyć wizerunek 
firmy poprzez zaprezentowanie hotelu jako przedsiębiorstwa świadomego swoich wpły-

Wykres 2.
Źródło: Badania własne.
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wów na środowisko oraz że przynoszą korzyści związane z oszczędnościami, podnoszą 
świadomość ekologiczną.

Jedno z ważniejszych pytań dotyczyło wprowadzania do działalności hotelu rozwią-
zań proekologicznych. Większość badanych opowiedziała się, że stosuje niektóre z nich. 
Są to głównie działania z zakresu gospodarowania energią elektryczną, wodną oraz go-
spodarką odpadami. Zostały tutaj wymienione następujące rozwiązania: 

 – Oszczędność energii jest to maksymalne wykorzystanie światła dziennego, monto-
wanie czujników ruchu uruchamiających światło w ciągach korytarzowych (światło 
włącza się tylko wtedy, kiedy ktoś wchodzi), wykorzystanie energii w pokoju hote-
lowym tylko podczas fizycznej obecności gościa, montowanie ogrzewania gazowe-
go, wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakładanie indywidualnie sterowanej 
klimatyzacji, monitoring zużycia energii, wyłączanie zbędnych w danym momencie 
urządzeń.

 – Oszczędność wody jest to montowanie dwustopniowych spłuczek, monitorowanie 
pracy urządzeń, zapobieganie wyciekom, umożliwienie gościom skorzystania z pro-
gramu Zielony Pokój – ręczniki i pościel zmienia się na ich życzenie, instalowanie 
perlatorów przy każdym odbiorniku wody (brodziki, krany), co powoduje obniżenie 
zużycia wody średnio o około 25% . 

 – Gospodarkę odpadami stanowi: segregacja śmieci i odprowadzanie ich do  wy-
znaczonych pojemników, używanie dozowników do mydła zamiast jednorazowych 
opakowań, zakup środków czystości w dużych opakowaniach (zamiast foliowych), 
używanie toreb materiałowych wielokrotnego użytku, które każdy gość może wziąć 
bezpłatnie, zakup wielu produktów na raz, w dużych, zbiorczych opakowaniach, po-
nadto podczas konferencji i spotkań podawanie napojów w dużych dystrybutorach 
(nie w małych butelkach), aby zmniejszyć ilość produkowanych odpadów, zastosowa-
nie Programu Clutter Free – pozwala on ograniczyć ilość produktów, a co za tym idzie 
odpadów, poprzez odpowiednie rozłożenie materiałów konferencyjnych (w jednym 
miejscu, zamiast dla każdego z osobna). 

 – Budynek jest zaprojektowany tak, by spełniał obowiązujące wymogi dotyczące ekolo-
gii, charakteryzuje go zwartość bryły budynku, powodująca oszczędności cieplne. Ze 
względu na swoje położenie w parku krajobrazowym hotel musiał zwracać szczegól-
ną uwagę na ekologię przy projektowaniu budynku – wszystko musiało być zgodne 
z wnioskiem unijnym, do którego trzeba było wyliczać wskaźniki zanieczyszczenia, 
hałasu itd.

 – Restauracja hotelowa jest zorganizowana w następujący sposób:  jeden z hoteli przy-
gotowuje przerwy kawowe i lunche podczas konferencji, z wykorzystaniem produk-
tów ekologicznych (organicznych) i posiadających Certyfikat Fair Trade – na życzenie 
organizatorów, inny obiekt z kolei podaje w restauracji hotelowej przetwory z gospo-
darstw wiejskich.

 – Inne rozwiązanie proekologiczne to stosowanie przyjaznych środowisku detergentów.
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Oprócz tych dziedzin ważny jest również odpowiedni wpływ na pracowników, a tak-
że na samych gości hotelowych. Zadając pytanie odnośnie prowadzenia w obiekcie 
szkoleń pracowniczych w kierunku kreowania zachowań przyjaznych środowisku, aż 
pięcioro reprezentantów obiektów wyraziło opinię, że nie myślało na ten temat, a trzech 
chciałoby zacząć. Jest to stosunkowo dobra prognoza na przyszłość, ponieważ to głów-
nie w ludziach tkwi siła stawania się bardziej przyjaznym dla środowiska. Jako jedyny 
prowadzący odpowiednią politykę w stosunku do pracowników jest badany z hotelu 
o najwyższym standardzie – szkoli on personel w zakresie zachowań ekologicznych 
(oszczędzanie wody, produktów, energii, segregacja odpadów). Propaguje wśród pra-
cowników proekologiczne postawy, jak przypominanie o gaszeniu świateł, wyłączaniu 
niepotrzebnych źródeł energii, segregacji śmieci, oszczędnym gospodarowaniu. Oprócz 
tego obiekt oddziałuje również na klientów w kierunku kreowania zachowań przyjaznych 
środowisku poprzez:

 – zamontowanie zielonego oświetlenia w windach – aby zwrócić uwagę gości hotelo-
wych, wzbudzić ich zainteresowanie, 

 – umieszczenie na piętrach, w lobby i części konferencyjno-bankietowej, tuż przy win-
dach, opisanych, schludnych koszy do segregacji odpadów,

 – stosowanie materiałowych toreb przy recepcji, 
 – przygotowywanie materiałów promocyjnych, ulotek, profilu na Facebook’u itp.

Inne hotele nie wykazały obecnie żadnych przejawów zachowań wpływających na 
gościa hotelowego, jedynym wyjątkiem jest minimalizacja zbędnego korzystania z prania 
chemicznego – gość hotelowy sam ma prawo wyboru tego, czy chce, aby jego pościel 
podczas dłuższego pobytu została wymieniona czy jest to zbędne, co dotyczy także 
ręczników.

Istotną kwestię stanowią osoby odpowiedzialne za zajmowanie się działaniami pro-
ekologicznymi w hotelu. W większości badanych obiektów nie ma pracowników wyzna-
czonych do tego celu, jednakże jeden z ankietowanych wskazał personel sprzątający, 
inny technicznego, który szukając oszczędności wprowadzał nowe technologie oszczę-
dzające energię, wodę itp. W innym hotelu cały dział marketingu, menedżer i zarząd 
wspólnie zajmują się tym zagadnieniem. W obiekcie o najwyższym standardzie są wy-
znaczone specjalne osoby odpowiedzialne za działania ekologiczne, a oprócz tego na 
rzecz budowania ekologicznych postaw i wprowadzania ekologicznych inicjatyw działa 
też Green Patrol.

Najważniejszym interesującym autorkę pytaniem było zagadnienie zawarte w tytu-
le artykułu – jakie są główne problemy rozwoju ekologicznych hoteli w naszym kraju. 
Przedstawiciele większości obiektów wyrazili opinię, iż głównymi barierami są finanse, 
niska świadomość ekologiczna oraz brak edukacji i pomocy ze strony państwa. 

Reprezentanci wszystkich hoteli zwrócili uwagę, że to wszystko kosztuje – moderni-
zacja obiektu, składowanie zużytego oleju, wymiana zwykłych żarówek na żarówki LED 
itp. Większość badanych zauważyła, iż dużo łatwiej jest dołożyć kilkadziesiąt, a nawet 
kilkaset tysięcy na początku budowy hotelu, co nie będzie wtedy tak odczuwalne, niż 
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wydać później dużą kwotę na modernizację. Po prostu istniejące już hotele przeznacza-
ją pieniądze najpierw na bieżące wydatki, dopiero potem inwestycje czy modernizację 
techniczną. Badany z jednego obiektu zwrócił również uwagę na kwestię własnościową 
hotelu – czy jest on sprywatyzowany, czy też jest własnością miasta. Wszystkie powyż-
sze zagadnienia są bowiem ważne w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

Prawda jest taka, że ze strony państwa ciężko doszukać się jakiejkolwiek pomocy, 
nawet jeśli – patrząc na różnego rodzaju fundusze z Unii Europejskiej – nie jest sprawą 
łatwą pozyskanie ich. Jednakże obiekty noclegowe mogą starać się o dofinansowanie 
w ramach następujących programów:

 – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
 – Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 

(SPO),
 – Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żyw-

nościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich11.
 – Żaden z powyższych programów nie odnosi się jednak bezpośrednio do moderni-

zacji obiektu pod względem zastosowania rozwiązań proekologicznych. Największe 
szanse uzyskania jakichkolwiek środków na realizację ekologicznego priorytetu są 
udzielane w ramach RPO (Regionalnych Programów Operacyjnych). Każde woje-
wództwo przeznacza na ten cel inną kwotę, w zależności od zapotrzebowania. Aby 
otrzymać takie dofinansowanie, zgłaszany obiekt musi być wyjątkowy, wyróżniać się 
czymś od pozostałych (realizować w odmienny sposób usługi spa, gastronomiczne, 
rekreacyjne i sportowe, zabiegi medyczne oraz inne specyficzne oferty). Podstawo-
wymi elementami oceny projektu są także takie zagadnienia:

 – zwiększenie ilości miejsc pracy,
 – dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 – zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych12.

Niestety to ostatnie kryterium nie może stanowić projektu samego w sobie (sam hotel 
ekologiczny nie jest więc wystarczającym argumentem do otrzymania dotacji). Jednakże 
zalecane jest, aby każdy obiekt ubiegający się o dofinansowanie uwzględniał zastoso-
wanie odnawialnych źródeł energii lub odpowiednich rozwiązań informatycznych wpły-
wających pozytywnie na ochronę środowiska13.

Chcąc sprawdzić to w praktyce, zapytano badanych, czy uzyskali jakiekolwiek dofi-
nansowania na cele ekologiczne. Autorka otrzymała odpowiedź przeczącą, z wyjątkiem 
jednego hotelu, którego władzom udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej 
na przyjazny środowisku piec na olej opałowy. W innych obiektach planowano wykorzy-
stać energię słoneczną do ogrzewania, niestety póki co na kolektory słoneczne dofinan-

11 C. Witkowski, W. Błaszczuk, op. cit., s. 138.
12 J. Kordasiewicz, Jak otrzymać pieniądze na hotelowy biznes, Raport z rynku hotelarskiego w Polsce, Polskie 
Wyd. Specjalistyczne ProMedia, Warszawa 2009, s. 26–27.
13 Ibidem, s. 27.
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sowania brak, przynajmniej dla firm. Z kolei osoby prywatne mogą już liczyć na pomoc 
w tej dziedzinie. Z badań wynika jednak, że dużo łatwiej jest uzyskać pożyczkę – kolejny 
hotel otrzymał ją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na zamontowanie kolektorów słonecznych w ilości 12 sztuk, po 2,5 m każdy. 

Z przeprowadzonych badań wynika także, iż największe szanse rozwoju mają duże 
hotele sieciowe. Dzieje się tak dlatego, że właścicielami większości z nich są osoby 
z państw rozwiniętych, w których wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju 
w działalność obiektu jest sprawą priorytetową. Mają oni wysoką świadomość ekolo-
giczną, dzięki czemu zdają sobie sprawę, jak duże wymierne korzyści takie działania 
przynoszą obiektowi, przede wszystkim pod względem finansowym. Można tu podać 
przykład oświetlenia – duży obiekt zużywa ogromną ilość energii na oświetlenie zarów-
no wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a często w swych recepcjach i na holach posiada 
duże żyrandole pochłaniające znaczne ilości energii. Przeprowadzając wymianę żaró-
wek na energooszczędne (najlepiej LED), koszt stały zużycia energii znacznie spada, 
a inwestycja zwróci się bardzo szybko, ponieważ taka żarówka pali się znacznie dłużej 
od normalnej, dzięki czemu zaoszczędza się również czas i pieniądze na ich wymianę 
(aby wymienić żarówki na wysoko zawieszonym suficie bądź w oświetleniu na zewnątrz 
budynku, często należy wynająć odpowiednie do tego zadania firmy, których usługi nie 
należą do tanich)14.

Podsumowanie

Dużą przeszkodą na drodze ekologizacji hoteli w Polsce stanowi wciąż jeszcze niska 
świadomość ekologiczna głównie wśród klientów, którzy nie przykładają wielkiej wagi 
do dbałości o środowisko naturalne. Za mało mówi się o tym w mediach czy na forum 
politycznym. Ta tendencja będzie się jednak zmieniać, ponieważ ekologia jest obecnie 
w modzie, a większość ludzi lubi podążać za nowoczesnymi trendami. Miejmy nadzieję, 
że w ramach nowego, ekologicznego trybu życia zaczną oni również dokonywać mą-
drych wyborów w dziedzinie turystyki, w tym uprawiać ekoturystykę, oraz zwrócą szcze-
gólną uwagę na obiekty noclegowe i ich wpływ na środowisko. Trochę niepokoi także 
niska świadomość ekologiczna wśród przedstawicieli turystycznych. Wynika to z niedo-
statecznej ilości informacji na temat ekologizacji obiektów z organizacji branżowych, 
a także ze zbyt małej ingerencji państwa. Na Zachodzie takie organizacje wydają róż-
nego rodzaju podręczniki dla hotelarzy mające na celu pokazanie, w jaki sposób można 
stać się obiektem ekologicznym i jak wiele można dzięki temu zyskać. W Polsce niewiele 
obiektów zapisuje się do stowarzyszeń branżowych, a one same jeszcze nie są na tyle 
rozwinięte pod kątem wiedzy z zakresu kreowania przyjaznych zachowań wobec środo-
wiska w porównaniu do podobnych stowarzyszeń w innych państwach. Zostaje zatem 
potwierdzona druga hipoteza – „Hotele ekologiczne w Polsce nie cieszą się jeszcze zbyt 

14 LED… i wszystko jasne, „Hotelarz” 2011, nr 5, s. 61.
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dużą popularnością w porównaniu do innych państw europejskich, ponieważ świado-
mość ekologiczna polskiego społeczeństwa jest niska”. 

Niestety wielu polskich hotelarzy nie zdaje sobie sprawy z tego, że ograniczenie ne-
gatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez swoją działalność może im przy-
nieść korzyści, głównie finansowe, ale również marketingowe, oraz prestiż, a dzięki temu 
nawet wzrost konkurencyjności.

Dzięki przeprowadzonemu wśród przedstawicieli obiektów hotelarskich wywiadowi  
można śmiało potwierdzić drugą hipotezę, która zakłada, że „Polska stara się dorównać 
do poziomu innych państw Unii Europejskiej w celu poprawy warunków środowiska natu-
ralnego, jednak nasza legislacja jeszcze w niewielkim stopniu oddziałuje na stosunki ho-
telarstwo–środowisko”. Pomoc ze strony państwa dla przedstawicieli branży hotelarskiej 
jest nadal znikoma. Nasz kraj jest jeszcze w tyle w porównaniu do innych państw Unii 
Europejskiej, które stawiają sobie jako priorytet zrównoważony rozwój. Dzieje się tak ze 
względu na naszą przeszłość, kiedy to Polska borykała się z trudniejszymi problemami 
niż ochrona środowiska. Jednakże obecnie nasz kraj jako członek Unii Europejskiej do-
staje coraz więcej pieniędzy na różnego rodzaju dofinansowania, które każdy właściciel 
czy inwestor hotelowy powinien bacznie śledzić w celu uzyskania pomocy na budowę 
bądź przekształcenie obiektu w ekologiczny. Mimo że nie ma konkretnego programu zaj-
mującego się tą kwestią, zawsze można próbować realizacji ekologicznego imperatywu 
z finansów bieżących lub wziąć naprawdę opłacalne pożyczki. 

Jak wcześniej wspomniano, głównymi problemami rozwoju ekologicznych hoteli 
w Polsce są zbyt wysokie koszty wprowadzenia do działalności rozwiązań proekologicz-
nych, niska świadomości ekologiczna oraz praktycznie brak pomocy ze strony państwa. 
Mowa tu głównie o mniejszych hotelach, nienależących do żadnych sieci hotelowych. 
Władze tych ostatnich zdają sobie już sprawę, jak wiele mogą zyskać poprzez ekologi-
zację swojej działalności i wiele z nich chętnie idzie w tym kierunku. Zostaje tu potwier-
dzona czwarta, bardzo ważna hipoteza, głosząca, iż hotele sieciowe, ze względu na 
duży kapitał i większą świadomość ekologiczną, w znacznie większym stopniu mogą iść 
w stronę ekologizacji swojej działalności.

Z przeprowadzonych badań można wysnuć również istotny wniosek: w związku z wy-
sokimi kosztami największe problemy będzie miał obiekt, który już istnieje i chciałby 
dokonać modernizacji swojego budynku. Inaczej wygląda sprawa z hotelami nowo po-
wstającymi, gdzie praktycznie każdy stara się wprowadzać w życie różnego rodzaju roz-
wiązania proekologiczne, włączając w to instalowanie kolektorów słonecznych czy też 
wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej.

Powyższe badania bezsprzecznie potwierdzają główną hipotezę, która zakłada, iż 
jest wiele przeszkód w rozwoju ekologicznych hoteli w Polsce, do których można za-
liczyć: zbyt niski poziom edukacji ekologicznej, brak szkoleń pracowniczych z zakresu 
proekologicznych zachowań, brak dofinansowań ze strony zarówno państwa, jak i Unii 
Europejskiej. Można jednak śmiało powiedzieć, że prognozy są pozytywne i wszystko 
powoli będzie się rozwijać.
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PRoblems in DeveloPment of ecological hotels in PolanD on 
the examPle of wielkoPolska PRovince

Abstract. The aim of this article is to reveal the problems which the hotels deal with if they want 
to become more ecological. The issue is explained on the example of Wielkopolska province.
Based on this analysis it can be concluded that there are many obstacles in the development 
of green hotels in Poland. The main problems here are high costs of implementation of eco-
friendly solutions in buildings which many of them cannot afford. Another  obstacle is a low 
environmental awareness of Polish society. Both, tourism personnel and tourists are still not 
interested adequately  in environmental protection issue. Furthermore, the government offers 
little help. However, eco-hotels have become more and more popular over the last few years 
and the prognoses for their development in our country are favourable.
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