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T U R Y S T Y K A  Z D R O W O T N A

LUDWIK MAZURKIEWICZ
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

PROSTA METODA OCENY POZIOMU ROZWOJU TURYSTYKI 
ZRÓWNOWAŻONEJ (NA PRZYKŁADZIE TURYSTYKI 
ZDROWOTNEJ)

A SIMPLE METHOD TO ESTIMATE THE DEGREE OF SUSTAINABLE 
TOURISM DEVELOPMENT (THE CASE OF SPA TOURISM)

Wstęp

Turystyka jest ważnym czynnikiem aktywizującym życie społeczne i gospodarcze 
obszaru. Jej rola nabiera podstawowego znaczenia, gdy prezentuje jedyny bądź dominu-
jący przejaw tego życia. Ma to często miejsce na obszarach bogatych w walory mające 
dobroczynny wpływ na samopoczucie i zdrowie ludzi. Turystyka, która rozwija się w ich 
obrębie, nosi nazwę zdrowotnej. Aktywizujący charakter turystyki zdrowotnej polega na 
wytwarzaniu układu wzajemnych powiązań między grupami ludzi, którzy są zaintereso-
wani i biorą udział w jej rozwoju. Ponieważ leży ona w ich interesie, noszą one nazwę 
grup interesu. Do podstawowych należą mieszkańcy obszaru turystycznego, przedsię-
biorcy sektora turystycznego prowadzący tutaj swoją działalność oraz społeczeństwo 
jako całość, zainteresowane rozwojem obszaru jako fragmentu narodowego dziedzictwa 
kulturowego. Grupą interesu są również turyści. Każdej z tych grup przypisać można 
jeden nadrzędny cel1.

Podstawowym celem społeczności lokalnej zamieszkującej obszar jest podnoszenie 
jakości życia. Zasoby i walory turystyczne obszaru turystycznego oraz związana z nimi 
turystyka stanowią potencjalnie największe źródło przychodów pozwalających poprawiać 
tę jakość. Społeczności zależy w związku z tym, żeby liczba przybywających turystów była 
jak największa, chociaż z drugiej strony, jest oczywiste, że przy takim podejściu prędzej czy 

1 Przypuszczalnie najdłuższą listę grup interesu przedstawiono w P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, 
Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management, World Commission on Pro-
tected Areas (WCPA), Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 08, IUCN – The World Conservation 
Union 2002, s. 10.
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później dewastacji zaczną ulegać zasoby i walory turystyczne, a więc zanikać przyczyna, 
dla której pojawiają się turyści2.

Celem przedsiębiorstw sektora turystycznego jest maksymalny zysk, a to sprawia, że 
prezentują punkt widzenia sprzyjający eksploatacyjnemu podejściu do zasobów obszaru 
turystycznego.

Społeczeństwu zależy na zachowaniu walorów obszaru turystycznego dla przyszłych 
pokoleń w możliwie najmniej zmienionej postaci. W jego imieniu występują władze lokalne 
zarządzające obszarem i dysponujące instrumentami prawa3. 

Turyści stanowią grupę interesu o nieskomplikowanych oczekiwaniach. Jest nimi eks-
ploatacja zasobów środowiska, i to taka, która pozwala w możliwie maksymalnym stopniu 
zadowolić ich potrzeby i oczekiwania. Zdarzają się turyści świadomi wagi problemu ochro-
ny zasobów. Stanowią niestety niewielki odsetek całości, której „apetyt” na konsumpcję 
walorów turystycznych nieuchronnie prowadzi do ich dewastacji4.

Jak widać na podstawie powyższego opisu, interesy charakterystyczne dla poszcze-
gólnych grup sprowadzić się dają do dwóch podstawowych: 
 – z jednej strony, zwiększenia eksploatacji zasobów, za czym opowiadają się turyści i firmy 

turystyczne, a pośrednio ta część społeczności lokalnej, która żyje z obsługi turystów, 
 – z drugiej strony, minimalizacji efektów eksploatacji, na czym zależy pozostałej części spo-

łeczności lokalnej, nieczerpiącej dochodów z turystyki, społeczeństwu jako całości oraz 
chroniącym jego interesu władzom lokalnym zarządzającym obszarem turystycznym.
Na obszarze turystycznym dochodzi zatem do konfliktu między dwoma zasadniczymi 

interesami reprezentowanymi przez dwie szerokie grupy składające się z mniejszych 
grup interesu. Jedynym sposobem rozwiązania konfliktu jest postępowanie zgodne z za-
sadami rozwoju zrównoważonego. Turystyka podporządkowana tym zasadom nosi nazwę 
zrównoważonej. Można ją zdefiniować jako 

[…] taki pożądany stan turystyki na obszarze turystycznym, w sensie określonej 
struktury ruchu turystycznego i jego dynamiki, który stanowi kompromis między 
oczekiwaniami i potrzebami wszystkich grup interesu, zaangażowanymi w rozwój 
turystyki na tym obszarze5. 

Przedmiot i cel artykułu oraz zastosowana metoda

Przedmiotem badania opisanego w artykule jest obszar turystyczny mieszczący się 
w granicach Szczawna-Zdroju, uzdrowiska w powiecie wałbrzyskim, oraz stan rozwoju 
turystyki zdrowotnej na tym terenie.

2 J. Saarinen, Traditions of sustainability in tourism studies, “Annals of Tourism Research” 2006, t. 33, s. 1121–
1140.
3 Tourism and Local Agenda 21, The Role of Local Authorities in Sustainable Tourism, ICLEI 2003.
4 L. Mazurkiewicz, O istocie turystyki zrównoważonej, „Turystyka i Rekreacja” 2010, t. 6, s. 5–16.
5 Ibidem; zob. także L. Mazurkiewicz, O turystyce zrównoważonej oraz procesie  jej planowania, „Turystyka 
i Rekreacja” 2015, z. 16(2), s. 25–37.
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Celem artykułu jest przedstawienie prostej metody pokazującej:
 – jak określić stan rozwoju turystyki zdrowotnej w układzie wzajemnych powiązań między 

podstawowymi grupami interesu na obszarze atrakcyjnym turystycznie; 
 – jak ocenić poziom zaspokojenia ich interesów;
 – i jak na tej podstawie ustalić, na ile turystyka prezentuje stan zrównoważony, (stan ten 

może przybierać różne poziomy zaawansowania). 
Aby zrealizować założony cel, zastosowana zostanie metoda, której założenia omó-

wiono niżej. Ponieważ skupiono się głównie na niej, artykuł ma przede wszystkim me-
todologiczny charakter. Postarano się jednak uzupełnić proponowane podejście próbą 
empirycznej weryfikacji. Nie miała ona dostarczyć wyczerpującej analizy stanu rzeczy 
i możliwie obszernego zbioru wyników – nastawiona była na samą metodę, głównie 
z punktu widzenia jej założeń, a nie jedynie na empiryczne rezultaty. Jej zadaniem było 
ustalenie, czy przyjęte założenia przystają do rzeczywistości i pozwolą otrzymać wyniki, 
które dadzą się weryfikować empirycznie.

Założenia metody

Na rycinie 1 zilustrowano istotę zjawiska turystyki zrównoważonej w takim ujęciu, jakie 
przedstawiono w podanej wcześniej definicji. Pokazano na niej dwa razy ten sam układ 
czterech zmiennych charakteryzujących hipotetyczny stan rozwoju dowolnego rodzaju 
turystyki, a więc także zdrowotnej. Poszczególne zmienne odnoszą się do czterech grup 
interesu wymienionych w definicji. Mamy zatem turystów odwiedzających obszar, jego 
mieszkańców, przedsiębiorców prezentujących sektor turystyczny i społeczeństwo repre-
zentowane przez władze lokalne.

Każda zmienna ma postać wyskalowanego odcinka składającego się z dwóch skiero-
wanych przeciwlegle wektorów. Skierowany do góry – prezentuje wielkość możliwych do 
osiągnięcia korzyści, skierowany do dołu – rozmiary niekorzyści. Punkty skali pokazują 
wielkość zmian w zakresie korzyści i niekorzyści, jakie nastąpiły w stosunku do określonego 
momentu czasu w przeszłości. Im dalej położone są od początku skali (małe kółko ozna-
czające zero, w miejscu gdzie spotykają się obydwa wektory), tym większa jest zmiana.

Na każdym wykresie linia przerywana łączy punkty zerowe. Jej przebieg oznacza, że 
nie nastąpiły zmiany w odniesieniu do korzyści (niekorzyści) związanych z działalnością 
poszczególnych grup interesu i układ pozostaje w stanie stagnacji.
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Rycina 1. Wykres ilustrujący założenia metody opisanej w tekście

Źródło: opracowanie własne.

Linia ciągła na wykresie A obrazuje sytuację, gdy każda grupa interesu, z wyjątkiem 
społeczeństwa, osiąga określoną korzyść. W przypadku społeczeństwa nie nastąpiła 
żadna zmiana. Nie osiągnęło ono korzyści, ale nie odnotowało również niekorzyści. Jest 
to przykład sytuacji, gdy rozwój turystyki prezentuje pożądany (zrównoważony) stan. 
Wszyscy są co najmniej zadowoleni, ponieważ nikt nie traci. Taka sytuacja zdarza się 
jednak rzadko. Znacznie częściej dochodzi do tego, co pokazano na wykresie B, i jest 
to najbardziej typowa sytuacja. Niekorzyści stają się z reguły udziałem dwóch grup inte-
resu, mieszkańców i społeczeństwa. Kosztem ich obydwu dwie kolejne grupy – turyści 
i przedsiębiorcy – osiągają zadowolenie z konsumpcji produktu turystycznego. Mieszkańcy 
narzekają najczęściej na uciążliwości życia codziennego, społeczeństwo – na stopniową 
dewastację zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym przede wszystkim otoczenia przyrod-
niczego, które pojawiają się po przekroczeniu określonego progu chłonności turystycznej 
obszaru. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją, turystyka osiągnie stan zrównoważony 
tylko wtedy, gdy doprowadzi się do kompromisu między wszystkimi grupami. Pojawi się 
on wtedy, gdy zmniejszy się liczbę turystów, w takim jednak stopniu, aby przedsiębiorcy 
nie ponosili strat, a więc nie odnotowywali niekorzyści, a jednocześnie mieszkańcy i spo-
łeczeństwo odczuli poprawę wynikającą ze zmniejszonej intensywności wpływu turystów 
na stan otoczenia przyrodniczego i samopoczucie mieszkańców. 

Jest to jednak uproszczony sposób interpretacji problemu turystyki zrównoważonej. 
Po pierwsze, dlatego że trudno jest zmniejszyć liczbę turystów w sytuacji, gdy obszar jest 
atrakcyjny i przyciąga ich coraz więcej. Z drugiej strony, mieszkańcy zdają sobie sprawę 
z tego, że zmniejszenie tej liczby ograniczy wpływy do budżetu lokalnego, a to odbije się 
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na poziomie ich życia. Po trzecie, eksploatacja turystyczna i jej negatywne skutki są nie-
uniknione. Nie ma ruchu turystycznego, który nie przynosi żadnych strat. Mogą być większe 
bądź mniejsze, nigdy jednak nie zanikają zupełnie. Dlatego współczesne podejście do 
turystyki zrównoważonej opiera się na założeniu, że obowiązuje ona tak długo, jak długo 
przychody z nią związane (korzyści) rekompensują pojawiające się koszty (niekorzyści), 
lub mówiąc inaczej – bilans korzyści i strat pozostaje dodatni.

Grupy interesu powiązane z turystyką zdrowotną na badanym 
obszarze

Turystyka zdrowotna na obszarze uzdrowiska Szczawno-Zdrój tworzy wzajemnie 
powiązany układ ośmiu grup interesu. Należą do niego trzy grupy turystów, dwie grupy 
mieszkańców, grupa biznesmenów, dyrekcja uzdrowiska oraz władze lokalne. 

Trzy grupy turystów to:
 – pacjenci (kuracjusze) przebywający w uzdrowisku dzięki skierowaniom do tutejszych 

sanatoriów i nieponoszący kosztów leczenia; ich zachowania turystyczne, rozumiane 
jako odpłatne korzystanie z usług oferowanych przez miejscowy biznes turystyczny, 
sprowadzają się do wizyt w kawiarniach, barach i restauracjach oraz udziału w im-
prezach rozrywkowych, 

 – pacjenci (kuracjusze) przybywający do uzdrowiska na własny koszt i na własny koszt 
korzystający z usług leczniczych, a także z oferty turystycznej oferowanej przez miej-
scowy biznes turystyczny,

 – turyści przyjeżdżający do uzdrowiska niekoniecznie w celach leczniczych; są to turyści 
weekendowi przybywający z pobliskiego Wałbrzycha; korzystają głównie z walorów 
klimatycznych i możliwości, jakie daje baza gastronomiczna i rozrywkowa.
Stosunek do walorów przyrodniczych jest taki sam w przypadku każdej z powyższych 

grup. W mieście dominuje zieleń parkowa, a jednocześnie otoczone jest ono dużymi 
połaciami lasów. Aktywność turystów nie ma charakteru dewastującego. Korzystają oni 
z dwóch parków: zdrojowego oraz miejskiego. Dobrze wytyczone ścieżki sprawiają, że 
rzadko można spotkać turystów niszczących zieleń. Olbrzymia większość spaceruje ścież-
kami, korzystając z możliwości wdychania uzdrawiającego powietrza. Ci, dla których jest 
to za mało, udają się do lasu i tam mogą się opalać lub zażywać różnych form rekreacji.

Mieszkańców miasta podzielić można na dwie grupy prezentujące różny stosunek do 
turystów i turystyki. 
1. Większą grupę stanowią ci mieszkańcy, którzy nie prowadzą własnego biznesu tu-

rystycznego. Najczęściej kształtują nastawienie do turystyki na podstawie kontaktów 
z turystami, ale także obserwując zmiany zachodzące w wyglądzie miasta czy odczu-
wając zmiany w ilości i poziomie usług miejskich. Zmiany te są odbiciem stanu środków 
posiadanych przez władze i zależą od napływu pieniędzy do budżetu. Częścią tej grupy 
są ludzie zatrudnieni w uzdrowisku i dla nich kryterium oceny turystyki jest ich sytuacja 
związana z możliwością i korzyściami, jakie daje zatrudnienie. Jest to grupa interesu 



Ludwik Mazurkiewicz12

wrażliwa nie tylko na to, jak zachowują się turyści, ale także na zmiany w środowisku 
przyrodniczym. 

2. Mniejszą grupę stanowią mieszkańcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Są 
to właściciele sklepów, lokali gastronomicznych, miejsc rozrywki i miejsc świadczenia 
różnego rodzaju usług, z których korzystają zarówno turyści, jak i miejscowi. Do tej 
grupy zaliczono także mieszkańców wynajmujących pokoje dla przyjezdnych gości. 
Nastawienie wszystkich do turystyki jest funkcją korzyści płynących z ich pracy. Pre-
zentują mniejszą wrażliwość w stosunku do zmian w otoczeniu przyrodniczym, chociaż 
uznają, że istnieje pewien górny pułap jego pojemności, powyżej którego eksploatacja 
otoczenia przez turystów jest niedopuszczalna. 
Osobną grupą są właściciele hoteli, właściciele firm świadczących usługi w zakresie 

odnowy biologicznej oraz właściciele prowadzący turystyczny biznes, wszyscy niebędący 
mieszkańcami miasta. W Szczawnie-Zdroju znajdują się dwa hotele i kilkanaście pensjo-
natów, a kuracjuszy w zakresie odnowy biologicznej obsługuje parę firm. Kondycja tych 
podmiotów jest ściśle związana z liczbą przybywających turystów i kuracjuszy. 

Kolejną grupę stanowi społeczeństwo, o którego interes dba dyrekcja uzdrowiska 
oraz władze lokalne. Dyrekcja zarządza sanatoriami oraz towarzyszącą im infrastrukturą 
leczniczą. Jest odpowiedzialna za ich stan techniczny oraz funkcjonowanie, a więc za stan 
określonej części zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru. Obok sanatoriów w mieście 
znajduje się kilka budynków należących wcześniej do Funduszu Wczasów Pracowniczych. 
W badanym okresie nie miały właściciela i pozostawały niezagospodarowane.

Władze lokalne odpowiadają za stan infrastruktury miejskiej oraz stan walorów przy-
rodniczych na obszarze miasta, a więc kolejny, ważny fragment zasobów dziedzictwa 
kulturowego obszaru. Obok szeregu budynków stanowiących obiekty architektury miejskiej 
o historycznym znaczeniu znajdują się tutaj dwa parki, uzdrowiskowy, położony w strefie 
A i miejski, wchodzący w znacznym stopniu w skład tej strefy. 

Stan rozwoju turystyki zdrowotnej na badanym obszarze

Stan rozwoju turystyki opisano w modelu przy pomocy ośmiu wymienionych niżej 
zmiennych, opierając się na przedstawionych wcześniej założeniach. Prezentują one 
zmiany w zakresie:

 – poziomu zadowolenia turystów-kuracjuszy niepłacących za pobyt,
 – poziomu zadowolenia turystów-kuracjuszy płacących za pobyt,
 – poziomu zadowolenia turystów weekendowych, 
 – poziomu korzyści wynikających z turystyki w opinii mieszkańców oferujących usługi 

turystyczne, 
 – poziomu korzyści wynikających z turystyki z punktu widzenia mieszkańców niezaan-

gażowanych w turystyczny biznes,
 – poziomu korzyści z tytułu przychodów osiąganych przez firmy pozamiejscowe, oferujące usłu-

gi turystyczne (dwa hotele, dwie firmy odnowy biologicznej, cztery piwiarnie, parę sklepów),
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 – poziomu korzyści w opinii społeczeństwa wynikających ze stanu zasobów dziedzictwa 
kulturowego,

 – poziomu korzyści w opinii społeczeństwa wynikających ze stanu walorów przyrodniczych.
Jak widać, zmiany oceniane są w kategoriach korzyści i niekorzyści osiąganych przez 

poszczególne grupy interesu. Ich bilans stanowi miarę tego, na ile turystyka zdrowotna ma 
zrównoważony charakter. Stopień tego zrównoważenia jest tym wyższy, im większa jest 
w bilansie przewaga korzyści nad niekorzyściami w odniesieniu do wszystkich zmiennych 
charakteryzujących nastawienie poszczególnych grup interesu. 

Na rycinie 2 przedstawiono układ ośmiu zmiennych charakteryzujących stan rozwoju 
turystyki zdrowotnej w Szczawnie-Zdroju. Podobnie jak w przypadku opisanego wcześniej 
hipotetycznego modelu, każda zmienna ma postać wyskalowanego odcinka składającego 
się z dwóch skierowanych przeciwlegle wektorów prezentujących wielkość możliwych do 
osiągnięcia korzyści lub niekorzyści. Punkty skali pokazują wielkość zmian, jakie nastąpiły 
w stosunku do określonego momentu czasu w przeszłości. W metodzie przyjęto moment 
czasu odległy o trzy lata.

Metoda badania 

Badanie miało na celu przetestować proponowaną metodę przede wszystkim z punktu 
widzenia poprawności jej założeń. Nie można było jednak pominąć kwestii jej przystawania 
do rzeczywistości. Aby zweryfikować jedno i drugie, przeprowadzono badanie, które z uwagi 
na dużą odległość z Warszawy do miejsca badania oraz ograniczone możliwości czasowe 
przybrało formę pomiaru pilotażowego. Przeprowadzono je w oparciu o kwestionariusz 
wywiadu, w którym odpowiedzi skalowano metodą jakościową. Wywiady przeprowadzono 
w sierpniu 2013 roku, mając do dyspozycji tylko dwa dni. Do badania wybrano niewielką liczbę 
przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Dobór miał charakter przypadkowy, głównie 
z powodu małej ilości czasu. Było to 6 kuracjuszy ze skierowaniami (głównie z Sanatorium 
Uzdrowisko), 5 kuracjuszy płacących za pobyt, 6 turystów weekendowych, 6 mieszkańców, 
5 mieszkańców wynajmujących pokoje, 4 właścicieli firm usługowych plus szefowa działu 
promocji hotelu Rivendale, 3 pozamiejscowi właściciele prowadzący piwiarnie i sklepy.
1. Turystom-kuracjuszom stawiano trzy pytania:

 – ile lat minęło od poprzedniego pobytu (jeżeli mniej niż trzy lata, rezygnowano 
z zadawania następnych pytań)?

 – czy Pana/Pani pobyt finansowany jest przez państwo/z własnej kieszeni? 
 – jak bardzo zmienił się poziom Pana/Pani zadowolenia/niezadowolenia z obecnego 

pobytu w porównaniu z poprzednim pobytem? 
2. Turystom weekendowym stawiano następujące pytanie:

 – jak bardzo zmienił się poziom Pana/Pani zadowolenia/niezadowolenia z przyjazdów 
do Szczawna-Zdroju na przestrzeni ostatnich trzech lat?

3. Mieszkańcom nieprowadzącym własnej działalności usługowej zadawano następujące 
pytanie:
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 – proszę ocenić, na ile zmieniło się Pana/Pani pozytywne lub negatywne nastawienie 
do turystyki na przestrzeni ostatnich trzech lat? 

We wszystkich trzech przypadkach, w odniesieniu zarówno do oceny poziomu za-
dowolenia/niezadowolenia, jak i pozytywnego/negatywnego nastawienia do turystyki, 
obowiązywała poniższa skala: 

 – bardzo wyraźnie [5], 
 – wyraźnie [4],
 – średnio [3],
 – niewiele [2],
 – bardzo niewiele [1], 
 – w ogóle [0]. 

4. Mieszkańcom prowadzącym własną działalność usługową, a także biznesmenom, 
zadawano następujące pytanie:

 – proszę ocenić, na ile korzystna/niekorzystna okazała się działalność prowadzona 
przez Pana/Panią na przestrzeni ostatnich trzech lat? 

Dla oceny działalności przyjęto poniższą skalę: 
 – bardzo korzystna/niekorzystna [5], 
 – więcej niż średnio korzystna/niekorzystna [4],
 – średnio korzystna/niekorzystna [3],
 – mało korzystna/niekorzystna [2],
 – bardzo mało korzystna/niekorzystna [1], 
 – ani korzystna, ani niekorzystna [0].

5. Wszystkim grupom interesu zadano dwa pytania dotyczące korzyści lub niekorzyści 
związanych ze stanem zasobów kulturowych i przyrodniczych. Pierwsze dotyczyło 
otoczenia przyrodniczego i brzmiało następująco: 
 – na ile korzystne/niekorzystne okazały się zmiany w stanie otoczenia przyrodniczego? 

Drugie pytanie odnosiło się do stanu zasobów kulturowych:
 – na ile korzystne/niekorzystne okazały się zmiany w stanie zasobów kulturowych? 

Dla oceny zmian w otoczeniu przyrodniczy oraz w stanie zasobów kulturowych przyjęto 
tę samą skalę, którą zastosowano w odniesieniu do mieszkańców prowadzących własną 
działalność usługową oraz biznesmenów. 

Wyniki badania przedstawiono na rycinie 2. Litery (nad wektorami symbolizującymi po-
szczególne zmienne) oznaczają kolejno: K – kuracjuszy ze skierowaniami, Kp – kuracjuszy 
płacących za pobyt i usługi, T – turystów weekendowych, M – mieszkańców, Mb – miesz-
kańców zaangażowanych w biznes turystyczny, B – biznesmenów (właścicieli prowadzą-
cych turystyczny biznes niebędących mieszkańcami miasta), Op – otoczenie przyrodnicze, 
Zk – zasoby (obiekty) dziedzictwa kulturowego. Kolejne punkty skali, począwszy od punktu 
zerowego, oznaczają zmianę: bardzo małą, małą, średnią, dużą, bardzo dużą. 

KKpTMMb BOpZk
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 – proszę ocenić, na ile zmieniło się Pana/Pani pozytywne lub negatywne nastawienie 
do turystyki na przestrzeni ostatnich trzech lat? 

We wszystkich trzech przypadkach, w odniesieniu zarówno do oceny poziomu za-
dowolenia/niezadowolenia, jak i pozytywnego/negatywnego nastawienia do turystyki, 
obowiązywała poniższa skala: 

 – bardzo wyraźnie [5], 
 – wyraźnie [4],
 – średnio [3],
 – niewiele [2],
 – bardzo niewiele [1], 
 – w ogóle [0]. 

4. Mieszkańcom prowadzącym własną działalność usługową, a także biznesmenom, 
zadawano następujące pytanie:

 – proszę ocenić, na ile korzystna/niekorzystna okazała się działalność prowadzona 
przez Pana/Panią na przestrzeni ostatnich trzech lat? 

Dla oceny działalności przyjęto poniższą skalę: 
 – bardzo korzystna/niekorzystna [5], 
 – więcej niż średnio korzystna/niekorzystna [4],
 – średnio korzystna/niekorzystna [3],
 – mało korzystna/niekorzystna [2],
 – bardzo mało korzystna/niekorzystna [1], 
 – ani korzystna, ani niekorzystna [0].

5. Wszystkim grupom interesu zadano dwa pytania dotyczące korzyści lub niekorzyści 
związanych ze stanem zasobów kulturowych i przyrodniczych. Pierwsze dotyczyło 
otoczenia przyrodniczego i brzmiało następująco: 
 – na ile korzystne/niekorzystne okazały się zmiany w stanie otoczenia przyrodniczego? 

Drugie pytanie odnosiło się do stanu zasobów kulturowych:
 – na ile korzystne/niekorzystne okazały się zmiany w stanie zasobów kulturowych? 

Dla oceny zmian w otoczeniu przyrodniczy oraz w stanie zasobów kulturowych przyjęto 
tę samą skalę, którą zastosowano w odniesieniu do mieszkańców prowadzących własną 
działalność usługową oraz biznesmenów. 

Wyniki badania przedstawiono na rycinie 2. Litery (nad wektorami symbolizującymi po-
szczególne zmienne) oznaczają kolejno: K – kuracjuszy ze skierowaniami, Kp – kuracjuszy 
płacących za pobyt i usługi, T – turystów weekendowych, M – mieszkańców, Mb – miesz-
kańców zaangażowanych w biznes turystyczny, B – biznesmenów (właścicieli prowadzą-
cych turystyczny biznes niebędących mieszkańcami miasta), Op – otoczenie przyrodnicze, 
Zk – zasoby (obiekty) dziedzictwa kulturowego. Kolejne punkty skali, począwszy od punktu 
zerowego, oznaczają zmianę: bardzo małą, małą, średnią, dużą, bardzo dużą. 

KKpTMMb BOpZk

Rycina 2. Wyniki badania

Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia w tekście.

Jak widać, niewielką poprawę korzyści odnotowali kuracjusze. Ci ze skierowaniami 
ocenili ją jako małą, przebywający prywatnie – jako bardzo małą. Dla tych pierwszych 
wzrost korzyści wynikał z niewielkiej poprawy usług sanatoryjnych, przede wszystkim 
w zakresie aparatury poprawiającej stan zdrowia. Kuracjusze płacący za usługi narzekali 
na wzrost cen usług, ale jednocześnie przyznawali, że ich poziom minimalnie się poprawił. 

Największy wzrost korzyści odnotowali turyści weekendowi, którzy ocenili go jako średni. 
Na ich opinię wpłynęła poprawa wyglądu estetycznego budynków, ulic, terenów zielonych oraz 
Parku Zdrojowego, a także coraz większa liczba usług uprzyjemniających pobyt (ciastkarnie, 
piwiarnie, małe lokale gastronomiczne, coraz więcej urządzeń rekreacyjnych w parku miejskim). 

Mieszkańcy uznali, że ich nastawienie do turystyki nieco się poprawiło. Przyznawali, że 
im dłużej obcują z turystami, tym bardziej przekonują się do korzystnego wpływu turystyki 
przede wszystkim na wygląd miasta. Władze starają się dbać o estetyczny wygląd ulic, 
fasad budynków, miejskiej zieleni, chociaż wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Turystyka 
wywołuje jednak również niekorzyści, wśród których najczęściej wskazywano na hałas 
i bałagan związane z zachowaniem turystów oraz wzrost cen i kolejek w sklepach. W re-
zultacie mieszkańcy uznali, że można mówić o wzroście korzyści związanych z turystyką, 
ocenili go jednak jako bardzo mały. 

Mieszkańcy prowadzący własną działalność gospodarczą przyznali, że ich sytuacja 
nie pogorszyła się w stosunku do okresu poprzedzającego badanie. Stosunkowo długi 
sezon (od maja do października) pozwalał rekompensować niewielkie dochody osiągane 
w pozostałych miesiącach roku, nie na tyle jednak, żeby można było je uznać za zadowa-
lające. Pochodziły one z usług na rzecz kuracjuszy bez skierowań oraz turystów week-
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endowych. Ci pierwsi przynosili dochody głównie mieszkańcom wynajmującym pokoje, 
nie było ich jednak w badanym okresie zbyt wielu, stąd niewielkie były osiągane korzyści 
(dochody). Właścicielom biznesu gastronomicznego (kawiarni, piwiarni, cukierni, sklepów 
z pamiątkami) dochodów dostarczali głównie turyści weekendowi. Ich liczba w badanym 
okresie była całkiem spora, co przełożyło się na odpowiednie dochody. Tym, co nieco 
pogarszało osiągane wyniki, były podatki. W sumie właściciele małej gastronomii wyrażali 
nieco większe zadowolenie ze wzrostu korzyści niż osoby wynajmujące pokoje gościnne. 
Ostateczna ocena była wypadkową ocen każdej z grup i można ją określić jako trochę 
większy niż mały wzrost korzyści z prowadzonej działalności.

Nieco gorzej kształtowała się sytuacja właścicieli sektora usługowego niebędących 
mieszkańcami miasta. Swoje dochody zawdzięczali kuracjuszom bez skierowań, w ma-
łym stopniu turystom weekendowym oraz turystom przybywającym na dłuższy pobyt do 
Szczawna-Zdroju. Liczebność wszystkich trzech grup była jednak w sumie nieduża (turyści 
weekendowi, których było najwięcej, w niewielkim stopniu korzystali z omawianych usług) 
i w zasadzie nie różniła się od tej z okresu poprzedzającego badanie, w związku z czym 
respondenci orzekli, że minione trzy lata należało uznać raczej za typowe, i ocenili wzrost 
korzyści z tym związanych jako bardzo mały. 

W opinii respondentów, stan otoczenia przyrodniczego nie uległ zmianie w porównaniu 
z poprzednim okresem (ponad trzy lata wstecz), co oznaczało zarówno brak korzyści, jak 
i niekorzyści (na wykresie zaznaczono to jako punkt zerowy). Respondenci twierdzili zgodnie, 
że nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o stan przyrody, czy to w parku miejskim, Parku Zdrojo-
wym, czy na obszarach miejskiej zieleni. Wprawdzie prowadzone były prace w tym zakresie 
w przypadku obydwu parków, miały one jednak na celu podtrzymanie istniejącego stanu.

Respondentom wyjaśniano, co oznacza termin „zasoby kulturowe”. Zasobem kulturowym 
jest Park Zdrojowy ze swoją architekturą parkową, pijalnia wód mineralnych z sąsiadującymi 
budynkami, budynki sanatoryjne, stare wille oraz wybrane budynki mieszkalne zlokalizo-
wane w centrum przy ulicy Kościuszki, głównym pasażu miasta. Zdaniem respondentów, 
stan zasobów jest coraz gorszy. O ile Park Zdrojowy pozostaje zadbany, to nie można 
tego powiedzieć o pozostałych zasobach. Większość budynków, w tym niemal wszystkie 
sanatoryjne, nosi ślady upływu czasu i nie jest remontowana. Szczególnie niekorzystnie 
prezentują się budynki należące do FWP. Jest ich kilka położonych w centrum miasta obok 
innych budynków sanatoryjnych. Zostały opuszczone, a ponieważ nikt się nimi nie zajmuje, 
straszą swoim wyglądem. W sumie respondenci uważali taki stan rzeczy za pozostawiający 
wiele do życzenia i ocenili zmiany w tym zakresie jako wysoce niekorzystne.

Wnioski

Celem artykułu było przedstawienie metody pozwalającej ocenić stan rozwoju turystyki 
zrównoważonej w odniesieniu do dowolnego rodzaju turystyki na dowolnym obszarze. Na 
potrzeby weryfikacji metody wybrano uzdrowisko Szczawno-Zdrój. Metoda miała umożliwić 
otrzymanie odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
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 – jakie podstawowe grupy społeczne zainteresowane turystyką i prezentujące wzajemnie 
powiązany układ interesów istniały na terenie uzdrowiska?

 – jaki był poziom zaspokojenia ich interesów, bądź dokładniej, jak prezentował się bilans 
korzyści i niekorzyści w odczuciu poszczególnych grup w związku z rozwojem turystyki 
na obszarze uzdrowiska?

 – jak prezentował się ogólny bilans korzyści i niekorzyści w skali całego układu stano-
wiący miarę równowagi interesów między powyższymi grupami?
Przeprowadzone badanie nie miało dostarczyć wyczerpującej analizy stanu rzeczy 

popartej stosownym zbiorem wyników. Jak już wspomniano, nastawione było na samą 
metodę, głównie z punktu widzenia jej założeń, a nie jedynie na empiryczne rezultaty. 
Jego zadaniem było ustalenie, czy przyjęte założenia przystają do rzeczywistości i pozwolą 
otrzymać wyniki, które dadzą się weryfikować empirycznie.

Przyjęto, że zastosowane założenia mają być możliwie proste, jednocześnie jednak 
takie, żeby otrzymane wyniki obrazowały, w sposób możliwie obiektywny, istniejący stan 
rzeczy, nawet w jego uproszczonej wersji. Ta uproszczona wersja przejawiała się w tym, 
że stan rozwoju turystyki i poziomu jej równowagi wyrażony został w ujęciu jakościowym, 
w drodze zastosowania jakościowej skali pomiaru.

Przedstawioną metodę przetestowano na przykładzie turystyki zdrowotnej na obsza-
rze miejscowości uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój. Skupienie uwagi na samej metodzie 
oraz prostota przyjętych założeń, a jednocześnie ograniczone ramy czasowe sprawiły, że 
badanie miało charakter niejako wstępny, pilotażowy. Objęto nim w sumie 35 osób, które 
były dobierane w sposób celowy, głównie z powodu niewielkiej ilości czasu do dyspozycji. 
Mimo powyższych uproszczeń otrzymany wynik okazał się obiecujący. Okazało się, że 
stosując prostą, jakościową technikę pomiaru, otrzymać można w miarę kompletny obraz 
turystyki pokazujący, jak wygląda jej stan z punktu widzenia założeń rozwoju zrównowa-
żonego.

W przypadku turystyki uzdrowiskowej w Szczawnie-Zdroju uzyskana diagnoza po-
zwoliła ustalić, że istnieje jeden czynnik stojący na przeszkodzie w osiągnięciu stanu 
równowagi. Była nim niekorzystna opinia społeczna związana ze złą sytuacją obiektów 
dziedzictwa kulturowego. Jest to wskazówka dla władz lokalnych, a także dyrekcji uzdro-
wiska mówiąca, w jakim kierunku należy czynić starania, aby turystyka w uzdrowisku 
osiągnęła stan zrównoważony. 

Metodę można rozwijać dalej na potrzeby analizy stanu turystyki zrównoważonej. Jej 
rozwinięcie powinno iść w trzech kierunkach:

 – powiększenia liczby grup interesu – w przypadku Szczawna-Zdroju przy ich zwiększonej 
liczbie mogłoby się okazać, że tych grup, które uważają swój interes za zagrożony, 
może być więcej,

 – zastąpienia techniki pomiaru jakościowego pomiarem ilościowym, co zwiększa precyzję 
otrzymywanych wyników,

 – oparcia badania na większych próbach dobieranych metodą losową, co uczyni wyniki 
bardziej obiektywnymi.
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Streszczenie

W przypadku każdego obszaru cennego przyrodniczo uprawiana na nim turystyka przynosi 
określone korzyści i niekorzyści (straty) grupom społecznym posiadającym swoje interesy zwią-
zane z jej rozwojem. Przybiera ona zrównoważony charakter, gdy suma korzyści jest większa od 
niekorzyści w odniesieniu do wszystkich grup interesu lub przynajmniej wyraźnej ich większości.
W opracowaniu przedstawiono prostą metodę pozwalającą ocenić, na ile (do jakiego stopnia) 
turystyka zdrowotna na dowolnym obszarze i w odniesieniu do dowolnego rodzaju turystyki 
prezentuje zrównoważony charakter. Metodę przetestowano wstępnie (pod postacią badania 
pilotażowego) na przykładzie jednego z polskich uzdrowisk (Szczawno-Zdrój).

Słowa kluczowe: turystyka zdrowotna, grupy interesu, rozwój zrównoważony

Abstract

Every area presenting a valuable natural environment provides specific advantages and disad-
vantages for those social groups that have their own interest in the way of how tourism develops 
within the area where they live and carry out their activities. Tourism developing there takes 
a sustainable form when the sum of related advantages is larger than disadvantages from the 
viewpoint of the entire set of interest groups, or at least their prevailing majority. 
In the paper, a simple method is presented to evaluate to what extent tourism is sustainable in 
any given area. As an example, tourism development in Szczawno Zdrój, one of Polish spa 
resorts is analysed to verify the method.

Keywords: health tourism, stakeholders, sustainable development 
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WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYKI 
UZDROWISKOWEJ

MODERN TOOLS OF PROMOTION OF THE HEALTH TOURISM

Wstęp

Turystyka zdrowotna zmienia obecnie swój profil z turystyki kojarzącej się głównie 
z wyjazdami do sanatorium na turystykę związaną z wypoczynkiem i zdrowiem. Współczes-
ne pojęcie turystyki zdrowotnej obejmuje zarówno turystykę uzdrowiskową, jak również 
turystykę medyczną. Istotnym determinantem rozwoju tych form turystyki jest działalność 
promocyjna odnosząca się do tradycyjnych sposobów przekazywania informacji, a także 
wskazująca na komunikowanie się z gośćmi i klientami z wykorzystaniem mediów spo-
łecznościowych. 

Cel, zakres i metodyka 

Celem niniejszej pracy była analiza współczesnych narzędzi promocji dla potrzeb roz-
woju turystyki uzdrowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. 

Praca składa się z części praktycznej i teoretycznej. Ta ostatnia obejmuje kwerendę 
literatury w zakresie promocji, turystyki zdrowotnej i jej składowych, w szerszym ujęciu 
przedstawia turystykę uzdrowiskową jako jeden z elementów turystyki zdrowotnej. Część 
praktyczną stanowią badania własne w postaci przeglądu narzędzi promocji uzdrowisk pol-
skich z wyszczególnieniem mediów społecznościowych jako współczesnych narzędzi 
promocji turystyki uzdrowiskowej. Badania zrealizowano w czerwcu 2017 roku. Objęto 
nimi wszystkie przedsiębiorstwa uznane za uzdrowiska (45 obiektów), analizując kierunki 
leczenia, język dostępności informacyjnej i formy promocji. Zakres badania form promocji 
dotyczył posiadania strony internetowej, otrzymanych nagród i wyróżnień, udziału w tar-
gach, posiadania sklepu firmowego, prowadzenia biura podróży. Odrębnym elementem 
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badania było stwierdzenie posiadania sloganu reklamowego. Wśród mediów społecz-
nościowych przeanalizowano obecność na takich platformach, jak: Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+. Zestawienie aktywności w mediach społecznościowych uwzględniło: 
liczbę opinii (witryna Google+), polubień (Facebook), tweetów (Twitter) oraz postów (In-
stagram), także ocenę w skali 1–5 oraz datę ostatniego postu. 

Promocja w turystyce

W dobie burzliwie kształtującego się otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa, prowa-
dząc działania marketingowe, realizują zaplanowane cele za pomocą czterech podstawo-
wych instrumentów 4P: produktu, ceny, strategii dystrybucji i promocji1. Taka konfiguracja 
instrumentów marketingu nazywana jest marketingiem mix. Odpowiednie współistnienie 
tych elementów wpływa na poprawę efektywności przedsiębiorstwa2.

W przeglądzie literatury można znaleźć wiele definicji terminu promocja. W jednym 
z ujęć jest ona określana jako proces oddziaływania produktów na różnych odbiorców, 
przekazywanie informacji oraz poszerzanie wiedzy o produktach i usługach3. Pojęcie 
promocja rozpatrywane jest na dwóch płaszczyznach: wąskim i szerokim. W ujęciu 
wąskim promocja definiowana jest jako zespół działań i środków wpływających na 
potrzeby potencjalnych nabywców oraz pobudzających popyt. W przypadku ujęcia 
szerokiego jest to „komunikacja marketingowa” czy też „polityka komunikacji przed-
siębiorstwa z rynkiem”. 

Według Altkorna, promocja jest to „system posiadający sprzężenie zwrotne, będący 
osnową dla systemu komunikacji z klientem”4. W takim podejściu komunikacji istotnymi 
elementami są wszelkie sposoby aktywizacji sprzedaży. Ideą tej koncepcji jest pozyski-
wanie stałych klientów w obliczu silnej konkurencji rynkowej (rycina 1).

1 M. Naramski, K. Herman, A.R. Szromek, Instrumenty promocji produktu turystycznego i  ich rola w promo-
waniu aktywności turystycznej, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, 
nr 45, s. 119–129.
2 J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997, s. 199.
3 K. Orfin, A. Sawińska, M. Sidorkiewicz, Zastosowanie e-promocji na rynku uzdrowisk, [w:] Uzdrowiska i ich 
funkcja turystyczno-lecznicza, red. A. Szromek, Proksenia, Kraków 2012, s. 89.
4 M. Naramski, K. Herman, A.R. Szromek, op. cit., s. 119–129.
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Rycina 1. Promocja w ujęciu systemowym

Źródło: M. Naramski, K. Herman, A.R. Szromek, Instrumenty promocji produktu turystycznego i ich rola 
w promowaniu aktywności turystycznej, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu” 2014, nr 45, s. 119–129.

Natomiast Sztucki wskazał elementy, które w procesie komunikacji opierają się na 
działaniach promocyjnych. Należą do nich: nadawca, kodowanie, przekaz, środek prze-
kazu, odbiorca, dekodowanie, odpowiedź, sprzężenia i szum5.

Promocja jest jednym z instrumentów marketingu. W jej ramach wyróżnia się takie 
instrumenty, jak: reklama, public relations, sprzedaż osobista, marketing bezpośredni, 
promocja sprzedaży, Internet, targi i wystawy6.

Każdy z elementów z powyższych komponentów ma własne cechy charakterystyczne. 
Najbardziej popularnym narzędziem jest reklama. Reklamę określa się jako wszelkie-
go rodzaju płatną formę nieosobowej prezentacji i promocji produktu przez określonego 
nadawcę7. Stosowane narzędzie ma charakter interdyscyplinarny, dzięki połączeniu 
różnych dziedzin, między innymi psychologii, socjologii. To narzędzie komunikacyjne 
w praktyce dzieli się na dwie grupy. Jedną z nich jest reklama ATL (above the line – nad 
linią). Są to przekazy w telewizji, prasie, radiu, kierowane do masowego odbiorcy oraz 
na nośnikach zewnętrznych (outdoor). Do drugiej grupy, zwanej reklamą BTL (below the 
line – pod linią), należą działania skierowane do indywidualnego odbiorcy. Wśród nich 
wyróżnia się ulotki, gadżety reklamowe. W wyniku szybkiego rozwoju mediów powstała 
tak zwana reklama TTL (trough the line – na linii). 

Natomiast sprzedaż osobista przeprowadzana jest między innymi w formie akwizycji, 
pośrednictwa handlowego. Polega na ustnej prezentacji i rozmowie handlowej, których 
celem jest zakup produktu.

5 T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Wyd. Placer, Warszawa 1995.
6 M. Naramski, K. Herman, A.R. Szromek, op. cit., s. 119–129.
7 M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997, 
s. 11–12.
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Istotą promocji sprzedaży jest proponowanie dodatkowych korzyści w wyniku zakupu 
produktu. Elementarnymi środkami stosowanymi w promocji sprzedaży są: konkursy, 
kupony rabatowe, obniżki cen, loterie.

Public relations określany jako PR ma na celu wykorzystanie w sposób jawny kon-
taktów z organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi dla umocnienia i nagłośnienia 
wizerunku firmy8. Działania tego instrumentu marketingowego mają na celu modelowanie 
pozytywnego wizerunku firmy (na przykład nabywców, detalistów, władz samorządowych). 
W ramach tego elementu marketingu mix podejmowane są takie działania, jak: kontakty 
z mediami (media relations), organizowanie imprez okolicznościowych i wydarzeń spe-
cjalnych, sponsoring, lobbying.

Intensywnie rozwijające się różne formy marketingu mają duże znaczenie w komunikacji 
marketingowej. Dla firm Internet stał się przestrzenią bezpośredniego kontaktu z aktyw-
nymi uczestnikami serwisów społecznościowych. Media społecznościowe definiowane 
są jako media, dzięki którym tworzą się interakcje międzyludzkie. W innym ujęciu media 
społecznościowe to platformy agregacyjne umożliwiające zintegrowaną komunikację 
marketingową i inne funkcjonalności sieci9. Ze względu na rozpowszechnienie mediów 
społecznościowych wyróżnia się serwisy społecznościowe (np. Facebook), blogi, mikro-
blogi (np. Twitter), wiki (np. Wikipedia), fora i grupy dyskusyjne10.

Turystyka zdrowotna i jej składowe

Turystyka zdrowotna jest dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem występującym 
na rynku usług turystycznych. Stanowi to przesłankę dla dokładnego przyjrzenia się jej 
charakterystyce i uwarunkowaniom. W zakresie definicyjnym pojęcie turystyka zdrowotna 
definiowane jest w różny sposób (tabela 1).

Tabela 1. Definicje turystyki zdrowotnej według różnych autorów

Lp. Autor Definicja

1. M. Bennett, B. King,  
L. Milner 

obejmuje podróże do uzdrowisk w celach zdrowotnych 
dzięki połączeniu aktywności fizycznej i medycznych terapii, 
zachęty rządów państw dla turystów z zagranicy przyjeżdża-
jących w celach zdrowotnych, korzystanie z rejsów oferują-
cych specyficzne zdrowotne terapie, wędrówki do miejsc dla 
fizycznego i duchowego oczyszczenia, zdrowotne powody 
wyjazdów do obszarów o ciepłym klimacie

8 M. Gębarowski, op. cit., s. 12–13.
9 B. Tarczydło, Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Studium przypadku, 
„Marketing i Rynek” 2015, nr 8, s. 749–750.
10 M. Ankiel, M. Stachowiak, Postawy konsumentów wobec działań z zakresu marketingu społecznościowego 
marek odzieżowych w mediach społecznościowych, „Marketing i Rynek” 2015, nr 8, s. 14–15.
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2. A. Białk-Wolf 
ogół stosunków i zjawisk wynikających z pobytu i podróży 
osób, dla których głównym motywem i celem dominującym 
jest leczenie, poprawa lub zachowanie zdrowia

3. W.W. Gaworecki 

odnowa sił jako główny cel, któremu jest podporządkowany 
tryb życia w miejscowości turystycznej, stan zdrowia uczest-
nika turystyki zdrowotnej określany jako stan wyczerpania 
lub przemęczenia, powodujący potrzebę spędzania urlopu 
we wskazany przez lekarza sposób, w miejscu i porze roku;
aktywny charakter wypoczynku, którego formy powinny być 
dostosowane do indywidualnych możliwości turysty

4. A. Lewandowska 

ujęcie podażowe
usługi zaspokajające potrzeby zdrowotno-wypoczynkowe, 
poprawę zdrowia i samopoczucia;
formy: tradycyjne i klasyczne, w tym pobyty uzdrowiskowe 
oraz nowe z usługami wspomagającymi dbałość o ciało, 
relaksację i duchowość turystów

5. A. Jagusiewicz

indywidualne pobyty w uzdrowisku przy równoczesnym 
korzystaniu z odpowiednich zabiegów i treningów uspraw-
niających i rewitalizacyjnych oraz dobrodziejstw leczniczych 
klimatu

6. Z. Szamborski

jedna z działalności służąca odnowie sił psychofizycznych 
człowieka;
rodzaj działalności turystycznej, której intencja, czas i formy 
uprawiania wybrane są w sposób dobrowolny, ale zarazem 
świadomy dla poprawy zdrowia 

7. A.R. Szromek

turystyka uprawiana nie tylko w miejscowościach mających 
status uzdrowiska, ale również tych, które pozwalają na 
efektywną realizację funkcji zdrowotnej (miejscowości o ko-
rzystnych właściwościach klimatycznych, walorach krajo-
brazowych oraz warunkach umożliwiających pobyt w celach 
zdrowotnych)

8. M. Tabacchi

organizowany przez podmioty rynku turystycznego wyjazd 
na dobę lub dłużej poza miejsce zamieszkania w celu 
regeneracji zdrowia fizycznego, psychicznego, korekcji urody 
lub poddania się zabiegom i operacjom w placówkach opieki 
zdrowotnej

9. J. Wolski

świadome i dobrowolne udanie się na pewien okres poza 
miejsce zamieszkania, w czasie wolnym od pracy w celu 
regeneracji ustroju dzięki aktywnemu wypoczynkowi fizycz-
nemu i psychicznemu

Źródło: M. Marczak, P. Zarębski, Potencjał turystyczny uzdrowisk bałtyckich w Polsce, „Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 784, s. 229–230; W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 
2003, s. 37; A. Białk-Wolf, Zdrowotna funkcja współczesnej turystyki, [w:] Turystyka zdrowotna, red. 
M. Boruszczak, Wyd. WSTIH, Gdańsk 2010, s. 18; M. Tabacchi, Sustaining tourism by managing health 
and sanitation conditions, Inter-American Ravel Congress, San Jose 1997.
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Współcześnie na rynku turystyki zdrowotnej wyróżnić można dwie koncepcje: TREATS 
(turystyki medycznej) i WELLBEING (turystyki wellness). Koncepcja TREATS pokazuje 
wąskie znaczenie turystyki zdrowotnej przez pryzmat głównie specyfiki podróży o celach 
typowo leczniczych − jako pewnego rodzaju „ucieczki” przed chorobą, a nawet możliwą 
śmiercią, przez wykorzystanie postępu technologicznego i standardów w leczeniu, głównie 
uzdrowiskowym. Koncepcja WELLBEING związana z turystyką wellness jest „odpowiedzią” 
na dążenie do wysokiej jakości życia przez profilaktyczne dbanie o zdrowie i pokazuje 
szerokie ujęcie analizowanego rodzaju podróżowania poprzez użycie „oprzyrządowania 
holistycznego”, zwłaszcza w zakresie relaksacji11 (tabela 2).

Tabela 2. Charakterystyka wybranych koncepcji turystyki zdrowotnej

Koncepcje turystyki zdrowotnej

TREATS (koncepcja turystyki  
medycznej) WELLBEING (koncepcja turystyki wellness)

Treatment – leczenie chorób
Relax – bierny relaks
Employment – zatrudnienie profesjonalnej 
kadry medycznej
Area (place) – miejsce uprawiania tury-
styki (np. na obszarze uzdrowisk)
Technology – postęp techniczny w proce-
durach zdrowotnych
Standards – standardy usług zdrowotnych

Whole quality – ogólna jakość, tzn. turystyka przyczy-
nia się do minimalizowania negatywnego wpływu na 
środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe oraz do 
wzrostu poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego
Education – edukacja, dostarczanie turyście wiedzy na 
temat zachowań prozdrowotnych
Leisure – wypoczynek czynny, ruch i relaks
Location – umiejscowienie na obszarze o czystym śro-
dowisku, w atmosferze ciszy i spokoju, poza zwykłym 
otoczeniem turysty
Beauty – motywem jest osiąganie stanu piękna, czyli 
harmonii zdrowego ciała, umysłu i ducha bez stoso-
wania elementów medycyny inwazyjnej i pobytów 
w szpitalu
Evaluate – ocenianie potrzeb zdrowotnych, także 
wpływu turystyki zdrowotnej na szeroko rozumiane 
środowisko
Investment – inwestycje, niezbędne do zastosowania 
nowych technologii, tworzenia nowej infrastruktury, 
nowych usług, zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju
No place only time – nie miejsce, lecz czas poświęcony 
na usługi turystyki zdrowotnej, poprawiające i wzmac-
niające zdrowie
Growth – wzrost (rozwój) technologii i terapii zdrowot-
nych, relaksacyjnych i innych 

Źródło: A. Hadzik, R. Tomik, J. Ryśnik, Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej, „Ekonomiczne Pro-
blemy Turystyki” 2016, nr 1(33), s. 290.

11 A. Hadzik, R. Tomik, J. Ryśnik, Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 
2016, nr 1(33), s. 290.
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Formy i motywy turystyki zdrowotnej

Do najczęściej uprawianych form turystyki zdrowotnej należy zaliczyć m.in.: turystykę 
uzdrowiskową, turystykę medyczną, turystykę leczniczą (głównym motywem jest lecze-
nie lub poprawa stanu zdrowia) oraz urlop zdrowotny i turystykę wellness i spa (celem 
dominującym jest zachowanie zdrowia). Warto podkreślić, że między pojęciami turystyka 
uzdrowiskowa, zdrowotna i lecznicza zazwyczaj stawiany jest znak równości, co prowadzić 
może do trudności w analizowaniu tego obszaru turystyki12. 

Według Jagusiewicz13, do turystyki zdrowotnej należy zaliczyć:
a) turystykę uzdrowiskową – działalność realizowaną w turystycznych miejscowościach 

uzdrowiskowych związaną ze świadczeniem usług lecznictwa uzdrowiskowego, obej-
muje leczenie chorób przewlekłych, rehabilitację, profilaktykę, edukację i promocję 
zdrowia; 

b) turystykę spa i wellness – obejmującą dwie grupy ofert: (1) zabiegi mające na celu 
dbanie o ciało i relaks, włączając zabiegi upiększające, tj. masaże (suche i wodne), 
okłady z gliny i ziół, złuszczanie naskórka (ang. peeling), gimnastykę, siłownię, na-
świetlania, krioterapię itp., (2) produkty turystyczne, których celem jest dobrostan, 
włączając metody walki ze stresem, kuracje odtruwające (tzw. detoksykacje), także 
terapie tlenowe, kuracje odchudzające i medytacje; 

c) turystykę medyczną – realizowaną w tradycyjnych centrach medycznych (instytuty 
badawcze, szpitale, kliniki, centra chirurgii plastycznej), w połączeniu z leczeniem, rozu-
mianym jako świadoma działalność człowieka, w której podróżny ma na celu uzyskanie 
szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej – we własnym kraju i za granicą – polegającej 
przede wszystkim na zachowaniu (pozyskaniu) lepszego stanu zdrowia lub/i estetycz-
nego wyglądu własnego ciała, połączonego z wypoczynkiem, regeneracją sił fizycznych 
i psychicznych, zwiedzaniem atrakcji i walorów turystycznych oraz rozrywką. 
Formy turystyki zdrowotnej kształtowane są przez motywy jej uprawiania i bezpośrednio 

z nich wynikają14. Do głównych przyczyn należy zaliczyć m.in.: 
 – rekonwalescencję po przebytych chorobach i urazach;
 – pragnienie zniwelowania negatywnych skutków stresu; 
 – zabiegi odmładzające i konserwujące urodę (w tym chirurgię plastyczną); 
 – walkę z nałogami;
 – decyzję poprawy stanu zdrowia dzięki poddaniu się specjalistycznym zabiegom lub ope-

racjom w warunkach relaksu i w środowisku nieprzypominającym warunków szpitalnych;
 – modę na korzystanie z różnorodnej i niekonwencjonalnej oferty profilaktyki zdrowotnej;

 – korzystanie z zabiegów niedostępnych w miejscu zamieszkania lub bardziej atrak-
cyjnych cenowo.

12 A. Łoś, Turystyka zdrowotna – jej formy i motywy. Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 84, s. 570–571.
13 A. Jagusiewicz, Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich, Instytut Turystyki, Warszawa 2001, s. 10.
14 A. Łoś, op. cit., s. 571–572.
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Uwarunkowania rozwoju turystyki zdrowotnej

Rozwój społeczno-gospodarczy w turystyce dokonuje się w wyniku przyrostu majątku 
i przeznaczania części dochodu narodowego na reprodukcję rozszerzoną oraz zmian 
w stosunkach społecznych15. Jakościowe i ilościowe zmiany społeczno-gospodarcze w tu-
rystyce związane z powyższym rozwojem są uwarunkowane rozmaitymi determinantami.

Dziedzic i Skalska16 dzielą czynniki determinujące rozwój rynku turystycznego na:
a) ekonomiczne determinanty rozwoju popytu turystycznego: 
 – pozacenowe ekonomiczne czynniki kształtujące popyt turystyczny, w tym głównie dochody, 
 – cenowe; 

b) pozaekonomiczne czynniki rozwoju popytu turystycznego; 
c) ekonomiczne determinanty rozwoju podaży na rynku turystycznym:

 – czynniki występujące w makrootoczeniu rynku turystycznego, 
 – czynniki działające w mikrootoczeniu przedsiębiorstw turystycznych, 
 – działania rządu i samorządu w ramach polityki turystycznej.

Problematyka uwarunkowań rozwoju usług turystyki zdrowotnej dzieli czynniki na 
popytowe i podażowe17, wśród których wyróżnia się: 
a) czynniki zewnętrzne: 

 – ekonomiczne (PKB brutto, płace realne, stopę bezrobocia, bilans płatniczy, ceny),
 – demograficzne (wiek, wykształcenie, płeć, struktura gospodarstwa domowego),
 – geograficzne (miejsce zamieszkania, wielkość ośrodka, odległość od ośrodka do 

miejsca zamieszkania), 
 – prawno-polityczne (regulujące ruch turystyczny i wpływające na niego, wydarzenia 

polityczne);
b) uwarunkowania mieszane:

 – zewnętrzno-wewnętrzne, 
 – społeczno-psychologiczne (rodzina, grupa odniesienia, warstwy społeczne, kultura, 

normy postępowania).
Z kolei Harasim18 wymienia cztery „globalne” czynniki wpływające na rosnący popyt na 

usługi turystyki zdrowotnej, do których zalicza: dostępność do wyspecjalizowanej opieki 
medycznej, dochody i majątek ludności, warunki makroekonomiczne oraz jakość leczenia.

Interesującą koncepcję „5a” przedstawia Connel19, który formułuje pięć czynników 
charakteryzujących usługi turystyki zdrowotnej i decydujących o podróży medycznej. 
Autor zalicza do nich: 

15 S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia – podstawowe problemy współczesności, PWN, Warszawa 2002.
16 E. Dziedzic, T. Skalska, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie 
na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012, s. 29–30.
17 S. Oparka, Uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Dolnego Śląska, maszynopis 
pracy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
18 B. Harasim, Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju gospodarki Podlasia, maszynopis pracy doktorskiej, 
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015.
19 J. Connel, Medical tourism: sea, sun, sand and... surgery, „Tourism Management” 2006, vol. 27, issue 6, 
s. 1093–1100.
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 – przystępną cenę usług zdrowotnych (affordable); 
 – możliwość ich nabycia (available) − usługi turystyki zdrowotnej są sprzedawane na 

warunkach rynkowych; 
 – dostępność (accessible) − usługi turystyki zdrowotnej są powszechnie osiągalne, nie 

ma ograniczeń w dostępie do nich, np. dla turystów z zagranicy; 
 – akceptowaną inność (acceptable) − są do przyjęcia „odmienności” z powodów etycz-

nych, religijnych, społecznych i prawnych;
 – dodatkową korzyść (additional) − dzięki leczeniu poza miejscem zamieszkania jest 

możliwość skorzystania dodatkowo z lepszej opieki, nowoczesnej technologii, najnow-
szych lekarstw, lepszej gościnności.

Turystyka uzdrowiskowa – współczesne sposoby promocji

Koniec XX i początek XXI wieku to okres odradzania się turystyki uzdrowiskowej w Euro-
pie i w Polsce. Głównymi determinantami takich zmian są czynniki demograficzne, takie jak: 
starzenie się społeczeństwa, znaczne zwiększenie populacji osób starszych, wzrost ilości 
czasu wolnego i dochodów ludności, także zmiany w stylu życia i świadomości społeczeń-
stwa. Kolejnym istotnym wyznacznikiem jest dostępność komunikacyjna, gdyż większość 
miejscowości uzdrowiskowych położonych jest daleko od głównych traktów komunikacyjnych20. 

Uzdrowisko charakteryzuje się bogactwem naturalnych czynników leczniczych, do których 
zaliczyć można m.in.: wody mineralne, borowiny, pewne właściwości klimatyczne, zorgani-
zowana służba zdrowia. Podstawą terapii są wody lecznicze, gazy lecznicze oraz elementy 
klimatyczne. Do podstawowych i najczęściej stosowanych w uzdrowiskach zabiegów należą: 
gimnastyka, kąpiel solankowa, kąpiel w wodach leczniczych, masaż i zawijanie w borowinie21. 

Do podstawowych zadań, które powinno spełniać lecznictwo uzdrowiskowe, zalicza 
się: leczenie chorób przewlekłych, prowadzenie rehabilitacji, profilaktyki oraz edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia22. Uzdrowiska spełniają dwie podstawowe funkcje: leczni-
czo-rehabilitacyjną i profilaktyczną oraz czysto turystyczną i sportową23.

Obecnie w Polsce działa 45 miejscowości mających status uzdrowiska. Zostały one 
określone w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych24. Status uzdrowiska 
otrzymały obszary posiadające złoża naturalne surowców leczniczych, klimat o właści-
wościach leczniczych, zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz spełniające 
określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska25.

20 J. Górna, Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 147, s. 53.
21 J. Kraś, Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, „Seminare” 2011, t. 29, s. 152. 
22 I. Ponikowska, Lecznictwo uzdrowiskowe. Poradnik dla chorych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 
1996, s. 17.
23 J. Kraś, op. cit., s. 152.
24 Dz.U. nr 167, poz. 1399 z późn. zm.
25 Art. 34 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
gminach uzdrowiskowych.
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Rozwój przedsiębiorstw uzdrowiskowych przyczynia się do pozytywnego efektu rozwoju 
przestrzeni uzdrowiskowej, włączając wzrost liczby zatrudnienia, wzrost dochodu gminy 
z opłacanych podatków, zwiększenie liczby konsumentów nie tylko usług świadczonych 
w uzdrowisku i w regionie. Do zasobów gospodarczych przedsiębiorstw uzdrowiskowych 
zaliczyć można następujące elementy:

 – miejsca noclegowe w obiektach uzdrowiskowych;
 – bazę noclegową turystyczną, hotelową, pensjonaty, kwatery i domy prywatne, ośrodki 

kolonijne;
 – bazę zabiegową – dostosowaną do uznanej metodyki leczenia, wyposażoną w apa-

raturę, urządzenia, instalacje techniczne dla świadczenia usług leczniczych oraz 
profilaktycznych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych;

 – bazę diagnostyczną w zakładach uzdrowiskowych bądź ośrodkach odrębnych;
 – sieć przychodni uzdrowiskowych;
 – urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, które służą bezpośrednio do lecznictwa oraz 

rekreacji, tworzą specyficzne warunki podnoszące walory uzdrowisk (np. obiekty 
sportowe, basen, plaża);

 – profesjonalną kadrę medyczną, lekarską, pielęgniarską i zabiegową oraz kwalifikowaną 
kadrę techniczną i inną związaną z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa uzdrowiskowego;

 – surowce lecznicze zaliczane do kopalin pospolitych wraz z systemem ich ochrony na 
wydzielonych obszarach ochrony górniczej oraz przyjęte metody ewakuacji surowców 
pozabiegowych;

 – infrastrukturę sanitarną i warunki środowiska niezbędne dla pełnienia funkcji uzdrowiskowej;
 – wydzielone tereny zieleni, parki, drzewostany, obszary chronionego krajobrazu, po-

mniki przyrody;
 – rozwiązania urbanistyczne oraz wyznaczone strefy ochrony miejscowości uzdrowiskowej;
 – ośrodki kultury, obiekty zabytkowe, ośrodki turystyczne;
 – inne warunki, tworzące specyficzny nastrój, związany z tradycjami i pełnioną funkcją 

uzdrowiska (np. muszle koncertowe, deptaki, promenady, ścieżki zdrowia, tereny 
zabaw, boiska)26.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło korzystne warunku dla rozwoju 

turystyki i działalności uzdrowiskowej. Dobrze wykształcona kadra, bogactwo oferty zabie-
gowej i dostępność naturalnych surowców leczniczych stanowią atuty zachęcające turystów 
z zagranicy do korzystania z oferty uzdrowisk. W tabeli 3 przedstawiono kierunki leczenia 
w polskich uzdrowiskach, ich informacyjną dostępność językową i formy promocji. Badanie 
przeprowadzono w czerwcu 2017 roku na podstawie przeglądu stron internetowych i in-
nych dostępnych informacji w Internecie na temat uzdrowisk w Polsce. Badaniem objęto 
45 przedsiębiorstw uzdrowiskowych na terenie całej Polski. Najczęściej występujące kie-
runki leczenia to: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, nadciśnienie, 

26 J. Kowal, Polska turystyka uzdrowiskowa w liczbach, [w:] Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu 
i kraju, red. T. Iwanek, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2006, s. 154.
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choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby skóry i choroby kobiece, a także 
takie choroby cywilizacyjne jak otyłość, cukrzyca. Zdecydowana większość uzdrowisk 
kierowała ofertę do odwiedzających z kraju i z zagranicy, o czym świadczy fakt dostępno-
ści informacyjnej w innych językach, tj.: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, 
czeskim, arabskim czy włoskim. Do najczęściej stosowanych form promocji należą strony 
internetowe. Prawie wszystkie uzdrowiska miały własną stronę internetową z informacjami 
o swojej historii, obiektach i ofercie zabiegowej, a także o atrakcjach turystycznych w re-
gionie. Ponad połowa przedsiębiorstw do promocji wykorzystuje media społecznościowe, 
w tym Facebook. Wybrane ośrodki korzystają również z takich mediów społecznościowych 
jak Twitter i Instagram, nieliczni prowadzą swój kanał na YouTube z filmami promującymi 
obiekt uzdrowiskowy, a także Google+ i Pinterest. Inne formy promocji to: udział w tar-
gach turystycznych, konkursy na stronach internetowych, sklepy firmowe z produktami 
marek własnych uzdrowisk. Ciekawą formą promocji stosowaną przez nieliczne ośrodki 
było uzdrowiskowe biuro podróży, oferujące w ramach pobytu możliwość zwiedzenia 
okolicznych atrakcji turystycznych. Dodatkową formą promocji był udział w klastrach grup 
uzdrowiskowych bądź klastrach medycznych. Jako element dodatkowy część uzdrowisk 
ma własny slogan, widniejący na ich stronie internetowej. 

Tabela 3. Narzędzia promocji uzdrowisk na terenie Polski

Lp.

Nazwa 
uzdrowiska/
wojewódz-
two/rok

Kierunki leczenia

Język 
dostępności 
informa-
cyjnej

Formy promocji

1. Augustów
podlaskie
1993

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – choroby naczyń obwo-

dowych
 – osteoporoza

 – polski
 – rosyjski
 – angielski

 – strona internetowa WWW
 – wyróżnienie „Najlepszy 

Produkt Turystyczny Woj. 
Podlaskiego 2016”

 – media społecznościowe: 
Facebook, Twitter, Insta-
gram, Google+

 – klaster marek turystycznych 
Polski Wschodniej

 – slogan: „Zdrowie gości jest 
dla nas najważniejsze”

2. Busko-Zdrój
świętokrzy-
skie
1922

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne
 – nadciśnienie
 – osteoporoza
 – choroby skóry

 – polski
 – angielski

 – strona internetowa WWW
 – filmy promocyjne
 – sklep z produktami kosme-

tycznymi
 – liczne wyróżnienia i nagrody
 – media społecznościowe: 

Facebook 
 – udział w targach
 – slogan: „Wypoczynek. Zdro-

wie. Relaks” 
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Lp.

Nazwa 
uzdrowiska/
wojewódz-
two/rok

Kierunki leczenia

Język 
dostępności 
informa-
cyjnej

Formy promocji

3. Ciechocinek
kujawsko-
-pomorskie
1922

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego, reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby naczyń obwo-

dowych, górnych dróg 
oddechowych

 – cukrzyca, otyłość
 – osteoporoza
 – choroby kobiece

 – polski
 – angielski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook, kanał na You-
Tube

 – sklep firmowy
 – biuletyn
 – konkursy 
 – europejski Laur Przedsię-

biorczości 2016
 – slogan: -

4. Cieplice Ślą-
skie-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – osteoporoza
 – choroby nerek i dróg 

moczowych, oka i przy-
datków oka

 – polski
 – niemiecki
 – angielski
 – rosyjski
 – czeski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook, Nasza Klasa, 
Google+, Twitter

 – Polska Grupa Uzdrowisk
 – filmy promocyjne
 – udział w targach
 – uzdrowiskowe biuro podró-

ży
 – slogan: -

5. Czerniawa-
-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – choroby dolnych i gór-

nych dróg oddechowych 
 – choroby kardiologiczne 

i nadciśnienie
 – osteoporoza, cukrzyca

 – polski  – brak
 – slogan: -

6. Dąbki
Zachodnio-
pomorskie
2007

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – choroby endokrynolo-

giczne

 – polski  – strona internetowa
 – forum
 – wirtualny spacer
 – slogan: -

7. Długopole-
-Zdrój
dolnośląskie
1867

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – choroby naczyń obwo-

dowych
 – choroby układu trawie-

nia
 – choroby krwi i układu 

krwiotwórczego
 – cukrzyca

 – polski
 – angielski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – sklep firmowy
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – liczne wyróżnienia i nagrody
 – slogan: -
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8. Duszniki-
-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby naczyń obwo-

dowych, dolnych dróg 
oddechowych

 – choroby układu trawie-
nia

 – osteoporoza
 – choroby kobiece

 – polski  – strona internetowa WWW
 – filmy promocyjne
 – slogan: -

9. Goczałkowi-
ce-Zdrój
śląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – osteoporoza

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook, Twitter, Insta-
gram, kanał na YouTube

 – sklep firmowy
 – badanie satysfakcji odwie-

dzających 
 – aplikacja mojpobyt.pl
 – slogan: „Pozwól nam zadbać 

o twoje zdrowie”

10. Gołdap
warmińsko-
-mazurskie
2000

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – choroby dolnych dróg 

oddechowych
 – choroby kobiece

 – polski
 – niemiecki
 – angielski
 – rosyjski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – slogan: „Uzdrowisko z naj-

czystszym powietrzem 
w Polsce”

11. Horyniec-
-Zdrój
podkarpac-
kie
1938

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – osteoporoza
 – choroby skóry
 – choroby kobiece

 – polski
 – rosyjski
 – angielski

 – strona internetowa WWW
 – reklama w regionalnej pra-

sie i telewizji
 – slogan: „Horyniec zaprasza 

po zdrowie i relaks”

12. Inowrocław
kujawsko-
-pomorskie
1922

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – choroby układu trawie-

nia
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby naczyń obwo-

dowych
 – choroby układu nerwo-

wego

 – polski
 – angielski
 – niemiecki
 – rosyjski
 – włoski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – blog
 – filmy promocyjne
 – slogan: -
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13. Iwonicz-
-Zdrój
podkarpac-
kie
1928

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – choroby górnych dróg 

oddechowych
 – choroby układu trawie-

nia
 – otyłość, osteoporoza
 – choroby kobiece

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook, Google+
 – sklep firmowy
 – filmy promocyjne
 – artykuły promocyjne w pra-

sie branżowej
 – slogan: „Zapraszamy po 

zdrowie i urodę”

14. Jedlina-
-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadci-

śnienie
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – choroby układu trawie-

nia, nerek i dróg moczo-
wych

 – polski
 – angielski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – filmy promocyjne
 – slogan: „Zapraszamy do 

krainy Daisy o każdej porze”

15. Kamień 
Pomorski
zachodnio-
pomorskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby neurologiczne
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby dolnych dróg 

oddechowych

 – polski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – Uzdrowiskowa Karta Ko-

rzyści
 – newsletter
 – slogan: „Kamień Pomorski – 

naturalnie… rehabilitacja”

16. Kołobrzeg
zachodnio-
pomorskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – cukrzyca, otyłość
 – choroby endokrynolo-

giczne
 – osteoporoza, choroby 

skóry

 – polski
 – duński
 – angielski
 – niemiecki
 – norweski
 – rosyjski
 – szwedzki

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – sklep firmowy
 – nagroda „Nasze dobro z Po-

morza 2013”
 – slogan: -
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17. Konstancin-
-Jeziorna
mazowieckie
1967

 – choroby układu nerwo-
wego

 – kardiologiczne i nadciś-
nienie

 – choroby górnych dróg 
oddechowych

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – filmy promocyjne
 – newsletter 
 – Grupa BPS Uzdrowiska 

Polskie
 – slogan: „Uzdrowisko no-

wych doznań” 

18. Krasnobród
lubelskie
2002

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – otyłość

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – wirtualny spacer
 – „obiekt rekomendowany 

przez gminę Krasnobród”
 – slogan: „Nasze Sanatorium 

jest źródłem twojego zdrowia”

19. Krynica-
-Zdrój
małopolskie
1922

 – choroby układu nerwo-
wego

 – reumatologiczne
 – choroby górnych dróg 

oddechowych
 – choroby układu trawie-

nia
 – cukrzyca
 – choroby kobiece
 – choroby nerek i dróg 

moczowych, krwi i ukła-
du krwiotwórczego

 – polski
 – angielski

 – strona internetowa WWW
 – kamera on-line
 – media społecznościowe: 

Facebook, Instagram
 – slogan: -

20. Kudowa-
-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby naczyń obwo-

dowych
 – choroby układu trawie-

nia
 – choroby endokrynolo-

giczne
 – choroby krwi i układu 

krwiotwórczego

 – polski
 – angielski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – slogan: -

21. Lądek-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – choroby naczyń obwo-

dowych
 – osteoporoza, choroby 

skóry
 – choroby kobiece

 – polski
 – angielski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – sklep firmowy
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – liczne wyróżnienia i nagrody
 – wirtualny spacer
 – slogan: -
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22. Muszyna
małopolskie
1967

 – reumatologiczne
 – choroby górnych dróg 

oddechowych
 – choroby układu trawie-

nia
 – choroby endokrynolo-

giczne

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – PolskaAtrakcyjna.pl
 – slogan: - 

23. Nałęczów
lubelskie
1928

 – choroby kardiologiczne 
i nadciśnienie

 – polski
 – angielski
 – rosyjski
 – arabski

 – strona internetowa WWW
 – liczne nagrody i wyróżnienia
 – sklep firmowy
 – media społecznościowe: 

Face book, kanał na YouTube
 – TripAdvisor
 – Klaster Lubelska Medycyna
 – slogan: -

24. Piwniczna-
-Zdrój
małopolskie
1967

 – choroby reumatologiczne
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – choroby układu trawie-

nia

 – polski  – strona internetowa WWW
 – slogan: -

25. Polanica-
-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby górnych dróg 

oddechowych
 – choroby układu trawienia

 – polski
 – niemiecki
 – angielski

 – strona internetowa WWW
 – Polska Grupa Uzdrowisk
 – filmy promocyjne
 – warsztaty prawidłowego od-

żywiania dla dzieci
 – newsletter
 – slogan: -

26. Polańczyk
podkarpac-
kie
1999

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby górnych dróg 

oddechowych
 – reumatologiczne
 – endokrynologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie, cukrzyca

 – brak  – brak strony internetowej
 – krótka informacja na stro-

nach o lecznictwie uzdro-
wiskowym m.in. e-kurort.pl

 – slogan: -

27. Połczyn-
-Zdrój
zachodnio-
pomorskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – otyłość
 – osteoporoza
 – choroby kobiece

 – polski
 – niemiecki
 – angielski
 – rosyjski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – newsletter
 – Polska Grupa Uzdrowisk
 – sklep firmowy
 – uzdrowiskowe biuro podró-

ży
 – slogan: „Uzdrowisko Po-

łczyn – źródło twojej energii”
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28. Przerze-
czyn-Zdrój
dolnośląskie
1997

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – choroby reumatologicz-

ne

 – brak  – brak strony internetowej
 – krótka informacja na stro-

nach o lecznictwie uzdro-
wiskowym m.in. e-kurort.pl, 
eholiday.pl

 – slogan: -

29. Rabka-Zdrój
małopolskie
1924

 – choroby górnych dróg 
oddechowych

 – choroby ortopedycz-
no-urazowe

 – choroby dolnych dróg 
oddechowych

 – kardiologiczne i nadciś-
nienie

 – choroby skóry, cukrzyca

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook, Pinterest, Go-
ogle+, kanał na YouTube

 – sklep firmowy
 – filmy promocyjne
 – blog
 – Akademia kulinarna dla 

dzieci
 – slogan: -

30. Rymanów-
-Zdrój
podkarpac-
kie
1928

 – ortopedyczno-urazowe
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – reumatologiczne
 – choroby nerek i dróg 

moczowych

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – sklep firmowy
 – slogan: -

31. Solec-Zdrój
świętokrzy-
skie
1928

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – choroby reumatologicz-

ne
 – osteoporoza
 – choroby skóry

 – polski
 – angielski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Face book, kanał na YouTube
 – udział w targach Agrotravel
 – spacer 3D
 – slogan: „Ponad 180 lat tra-

dycji leczenia uzdrowisko-
wego”

32. Sopot
pomorskie
1999

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby dolnych dróg 

oddechowych
 – choroby układu nerwo-

wego
 – osteoporoza

 – polski  – strona internetowa WWW
 – slogan: -

33. Supraśl
podlaskie
2002

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych

 – polski  – brak własnej strony inter-
netowej

 – informacja dostępna na 
stronie internetowej gminy 
Supraśl

 – filmy promocyjne
 – slogan: -
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34. Swoszowice
małopolskie
1928

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – osteoporoza
 – choroby skóry

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – możliwość wystawiania 

opinii
 – newsletter
 – program lojalnościowy
 – slogan: -

35. Szczawnica
małopolskie
1924

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – otyłość

 – polski
 – angielski
 – niemiecki
 – francuski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – sklep firmowy
 – filmy promocyjne
 – slogan: -

36. Szczawno-
-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – reumatologiczne
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – choroby układu trawie-

nia
 – cukrzyca, otyłość
 – osteoporoza
 – choroby nerek i dróg mo- 

czowych

 – polski
 – angielski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – filmy promocyjne
 – slogan: „Zapraszamy do 

krainy Daisy o każdej porze”

37. Świeradów-
-Zdrój
dolnośląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – choroby dolnych i gór-

nych dróg oddechowych
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie, naczyń obwodo-
wych

 – choroby skóry
 – choroby kobiece
 – osteoporoza, cukrzyca

 – polski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – Polska Grupa Uzdrowisk
 – newsletter
 – uzdrowiskowe biuro podróży
 – slogan: „Świeradów-Zdrój – 

na zdrowie”
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38. Świnoujście
zachodnio-
pomorskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadci-

śnienie
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – otyłość, osteoporoza
 – choroby endokrynolo-

giczne
 – choroby skóry

 – polski
 – niemiecki
 – angielski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – sklep firmowy
 – slogan: „Wyspy zdrowia 

i urody”

39. Uniejów
łódzkie
2012

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – choroby naczyń obwo-

dowych
 – choroby skóry

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – sklep firmowy
 – slogan: „Zmień styl życia 

i pokochaj siebie”

40. Ustka
pomorskie
1987

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – choroby endokrynolo-

giczne

 – polski  – strona internetowa WWW
 – slogan: -

41. Ustroń
śląskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – kardiologiczne i nadciś-

nienie
 – choroby naczyń obwo-

dowych
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – cukrzyca, otyłość
 – osteoporoza

 – polski
 – angielski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – Medical Tourism Professio-

nal – turystyka medyczna
 – Uzdrowiskowa Akademia 

Zdrowia
 – możliwość wystawiania opi-

nii
 – prowadzenie kursów i szko-

leń
 – slogan: „Zasługujesz na 

zdrowie i wypoczynek”

42. Wapienne
małopolskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby reumatologiczne

 – polski
 – angielski
 – niemiecki

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – księga gości
 – slogan: -
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43. Wieniec-
-Zdrój
kujawsko-
-pomorskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby dolnych dróg 

oddechowych
 – reumatologiczne
 – choroby układu nerwo-

wego
 – choroby kardiologiczne 

i nadciśnienie
 – osteoporoza

 – polski
 – angielski
 – niemiecki
 – rosyjski
 – chiński

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook, Google+, Twitter
 – slogan: -

44. Wysowa
małopolskie
1967

 – ortopedyczno-urazowe
 – choroby układu nerwo-

wego
 – reumatologiczne
 – choroby górnych i dol-

nych dróg oddechowych
 – choroby układu trawienia
 – cukrzyca, otyłość
 – osteoporoza
 – choroby nerek i dróg 

moczowych

 – polski
 – chiński
 – angielski
 – francuski
 – niemiecki
 – rosyjski
 – hiszpań-

ski

 – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Face book, kanał na You-
Tube

 – sklep firmowy
 – slogan: „Uzdrowisko Wyso-

wa – miejsce gdzie niebo 
styka się z ziemią”

45. Żegiestów
małopolskie
1924

 – choroby reumatologiczne
 – choroby układu trawie-

nia
 – choroby nerek i dróg 

moczowych

 – polski  – strona internetowa WWW
 – media społecznościowe: 

Facebook
 – sklep firmowy
 – liczne nagrody i wyróżnienia
 – slogan: - 

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 przedstawiono zestawienie aktywności w wybranych mediach społecznościo-
wych. Zdecydowanie największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw cieszył się 
Facebook. Uzdrowiska prowadziły aktywnie swój fanpage, o czym świadczy fakt, że data 
ostatniego postu we wszystkich przypadkach nie przekraczała okresu jednego miesiąca. 
Umieszczano różne informacje, promujące obiekty uzdrowiskowe, oferty i wydarzenia 
z bliższego otoczenia. Osoby odwiedzające stronę uzdrowiska na Facebooku miały możli-
wość wystawienia oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 było oceną negatywną a 5 – pozytywną. 
Wyniki badań pokazują, że wszystkie uzdrowiska uzyskały ocenę powyżej 4. Dużą liczbę 
oceniających i komentujących stanowiły osoby młode. Pokazuje to, że uzdrowiska tworzą 
oferty nie tylko dla osób starszych czy dzieci, ale również dla osób młodych, poszerzając 
ją o ofertę spa i wellness. Trzy przedsiębiorstwa korzystały także z Twittera i Instagrama. 
Aktywność w tych mediach społecznościowych była równie wysoka. 
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Podsumowanie

Rozwój turystyki uzdrowiskowej determinowany jest działaniami promocyjnymi z wy-
korzystaniem współczesnych narzędzi komunikacji. Prawie wszystkie uzdrowiska mają 
strony internetowe, prezentujące kierunki leczenia i ofertę zabiegów, opisujące historię 
danego miejsca i walory turystyczne w okolicy. Niektóre placówki zamieszczały filmy pro-
mujące dane miejsce, włączając wirtualne spacery. Komunikacja z gośćmi prowadzona 
jest za pośrednictwem poczty mailowej, blogów, forów i innych sposobów wymiany opinii. 
Mniej niż połowa uzdrowisk posługiwała się własnym sloganem umieszczanym na stronie 
internetowej lub na portalach społecznościowych. 

Podsumowując, należy wskazać na imperatyw komunikacji marketingowej uzdrowiska 
z gośćmi realizowanej za pośrednictwem współczesnych narzędzi takich jak media społecz-
nościowe. Umożliwia to natychmiastową interakcję, poznanie opinii gości i kształtowanie 
oferty zwiększającej konkurencyjność uzdrowiska. Sprzyja to również wytworzeniu grupy 
lojalnych gości, co w dobie zwiększającej się rywalizacji między uzdrowiskami należy 
uznać na jednej z podstawowych celów działań marketingowych. 
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Streszczenie

Komunikacja marketingowa odpowiada za sukces wielu przedsięwzięć biznesowych. Działania 
promocyjne są szczególnie istotne na rynku usług, w tym rynku usług turystycznych. Walka o klien-
ta dotyczy nie tylko turystyki wypoczynkowej czy biznesowej, ale także turystyki uzdrowiskowej. 
Zakres działań promocyjnych jest szeroki, poczynając od reklam telewizyjnych i prasowych, 
a kończąc na mediach społecznościowych. Co więcej, marketerzy używają niestandardowych 
narzędzi w kampaniach promocyjnych, traktując je jako prostsze i bardziej efektywne dla pozy-
skania potencjalnych klientów. Celem pracy było dokonanie przeglądu narzędzi promocyjnych 
na rynku turystyki uzdrowiskowej. 

Słowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, marketing, promocja, media społecznościowe

Abstract

Marketing communications stands at the market position of every business now. Especially the 
promotion is very important on the service market, which includes tourism. The fight for the con-
sumer is not only among business or leisure tourism but also among health tourism participants. 
The range of promotion tools is very large from traditional newspaper and television advertising 
to modern web media. What’s more, marketers are increasingly eager to use non-standard tools 
in promotional campaigns, making it easier and more effective to reach potential customers. The 
work is an overview of contemporary promotion tools on the health tourism market. 

Keywords: health tourism, marketing, promotion, social media
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INNOWACJE NA RYNKU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

INNOVATIONS ON THE HEALTH TOURISM MARKET

Wprowadzenie

Współczesny rynek jest w ciągłym procesie rozwoju ilościowego i jakościowego. Na 
rynkach branżowych stale pojawiają się nowe oferty. Ciągły rozwój obserwowany jest także 
po stronie popytowej rynku i dotyczy poszukiwania przez konsumentów nowych rozwiązań 
produktowych, oferowanych po korzystnej cenie i posiadających możliwie wysokie parametry 
jakościowe. Istotnym instrumentem kształtowania struktury rynku turystycznego są innowacje. 
Wysoką podatność na innowacje ma rynek turystyki zdrowotnej. Wynika to z jego wysokiej 
dynamiki rozwojowej w wymiarze globalnym, a przede wszystkim zaangażowania wielu 
grup podmiotów, będących uczestnikami tego rynku. Obok podmiotów rynku turystycznego 
decydujący wkład w zakresie podejmowania rozwiązań innowacyjnych mają podmioty rynku 
medycznego. Istotna rola w adaptacji innowacji na rynku turystyki zdrowotnej przypada de-
stynacjom turystyki zdrowotnej, kreującym obszarowe produkty turystyki zdrowotnej, w tym: 
medycznej, uzdrowiskowej, spa & wellness oraz turystyki w zakresie medycyny estetycznej.

Celem opracowania jest identyfikacja podmiotów rynku turystyki zdrowotnej odpowie-
dzialnych za wprowadzanie innowacyjnych ofert na tym rynku. W kolejnych częściach 
omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące: innowacji na rynku turystycznym oraz 
struktury rynku turystyki zdrowotnej. W efekcie umożliwiło to identyfikację obszarów 
innowacyjności na rynku turystyki zdrowotnej. Przeprowadzone badania mają charakter 
koncepcyjny. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: krytycznej analizy 
literatury przedmiotu, operacji logicznych oraz heurystyczne. 

Innowacje na rynku turystycznym

Innowacje są istotnym czynnikiem kształtowania i rozwoju współczesnych rynków. Wy-
korzystując klasyczne poglądy dotyczące istoty innowacji sformułowane przez J. Schum-
petera i odnosząc je do zagadnień funkcjonowania rynku, pod pojęciem innowacji należy 
rozumieć kombinacje czynników w zależności funkcjonalnej następujących możliwości:

 – wprowadzenie na rynek nowych produktów lub doskonalenie dotychczas istniejących, 
 – wprowadzenie nowej lub udoskonalonej technologii produkcji, w tym nowych metod 

świadczenia usług,
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 – zastosowanie nowego sposobu sprzedaży i zakupu, w tym nowych sposobów tworzenia 
interakcji z klientami, wraz z systemami obsługi,

 – otwarcie nowego rynku, zarówno w zakresie zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży,
 – zastosowanie nowych surowców, materiałów i narzędzi, 
 – wprowadzenie zmian w organizacji produkcji, w tym zmian w organizacji procesu 

świadczenia usługi1.
W gospodarce opartej na wiedzy innowacje stają się jednym z kluczowych czynników 

wzrostu konkurencyjności i osiągania sukcesu rynkowego. Uogólniając, przez innowacje 
należy rozumieć wprowadzenie do użytku nowych produktów, pomysłów lub sposobów po-
stępowania. Będą to zatem wszelkie pozytywne zmiany wdrożone do użytku, które postrze-
gane są jako nowe z punktu widzenia wprowadzającej je jednostki2. Innowacje związane są 
z tworzeniem nowych ofert rynkowych. Jednakże nie są to z reguły zupełnie nowe produkty, 
ale raczej udoskonalenia już istniejących3, którym nadaje się nowe wartości użytkowe i pa-
rametry jakościowe. Znacząca część innowacji polega zatem na twórczym naśladowaniu 
istniejących rozwiązań. Twórcze naśladowanie koncentruje się zwłaszcza na potrzebach 
konsumenta i rozpoczyna się od obserwacji rynku, a nie produktów4.

Do typowych aspektów przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie usług należy zaliczyć:
 – tworzenie nowych koncepcji usług,
 – nowe formy współpracy z klientem,
 – nowe systemy dostawy usług,
 – zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych5.

Wprowadzanie nowych idei funkcjonowania podmiotu na rynku jest podstawą wyróż-
nienia następujących rodzajów innowacji:

 – produktowych,
 – procesowych, 
 – organizacyjnych (zarządczych), 
 – marketingowych6,
 – instytucjonalnych7. 

Dwa pierwsze rodzaje odnoszą się przede wszystkim do działalności statutowej przed-
siębiorstwa, a więc do struktury oferty. Efektem innowacji produktowych powinno być 
rozszerzenie rynku, prowadzące do rozwoju sektora lub zwiększenia zróżnicowania 

1 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960; P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami 
w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 230–232.
2 T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Ekonomiczna Grupa 
Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 13–18.
3 J. Westland, Global innovation management. A strategic approach, Palgrave, New York 2008, s. 42–43.
4 P. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, tłum. A. Doroba, MT Biznes, Warszawa 2000, s. 254–255.
5 P. Den Hertog, Co-producers of innovation: on the role of knowledge-intensive business services in innovation, 
[w:] Productivity,  innovation and knowledge in services. New economic and socio-economic approaches, red. 
J. Gadrey, E. Gallouj, E. Elgar, MA, Cheltenham-Northampton 2002, s. 226–231. 
6 P. Niedzielski, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, PTE, 
Szczecin 2013, s. 29.
7 A.M. Hjalager, A review of innovation research in tourism, “Tourism Management” 2010, vol. 31, issue 1, s. 1–12.
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oferowanych produktów w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb i wymagań klientów. 
Innowacje procesowe dotyczą zmian w procesie tworzenia i w metodach dostarczania 
produktów. Innowacje organizacyjne dotyczą sytuacji wewnątrz organizacji i mają zdecy-
dowanie niematerialny charakter. Odnoszą się przede wszystkim do zmian w metodach 
funkcjonowania organizacji, w tym tworzenia nowych struktur organizacyjnych, wdrażania 
nowych technik zarządzania oraz zmian w praktykach gospodarczych zarówno w aspek-
cie wewnętrznym, jak i z otoczeniem. Podobnie niematerialny charakter mają innowacje 
marketingowe, które koncentrują się na sposobach działania, a znajdują się w interakcji 
organizacji z klientem. Powinny one zwiększać popyt na produkty dotychczas oferowane 
oraz nowo wprowadzane na rynek8. Innowacje instytucjonalne dotyczą nowych form współ-
pracy pomiędzy uczestnikami rynku lub zmian w formule prawnej działalności podmiotu.

Podobnie jak w odniesieniu do innych rynków branżowych, także na rynku turystycz-
nym innowacje odgrywają kluczową rolę w osiąganiu przez podmioty strony podażowej 
rynku trwałej przewagi konkurencyjnej9. Postępujące procesy globalizacji wymuszają 
zwiększanie aktywności innowacyjnej nie tylko przedsiębiorstw turystycznych, ale także 
destynacji turystycznych, która warunkuje ich przetrwanie oraz dalszy wzrost i rozwój. 
Działalność podmiotów na rynku turystycznym wymusza konieczność komplementarnego 
rozwijania różnych rodzajów innowacji10, gdyż przedsiębiorstwa turystyczne (głównie 
mikro, małe i średnie) różnią się poziomem innowacyjności, między innymi w zależno-
ści od przyjętej strategii działania, rodzaju działalności, kwalifikacji kadry pracowniczej 
i otoczenia rynkowego11. 

Decydującą rolę w kształtowaniu innowacyjności rynku turystycznego odgrywają przed-
siębiorstwa turystyczne. O ich innowacyjności decydują samodzielne działania tych pod-
miotów, a także źródła innowacyjności, które pochodzą ze strony: dostawców, konkuren-
tów, pracowników, konsumentów12, firm doradczo-konsultingowych13, podmiotów polityki 
turystycznej. Działania podmiotów polityki turystycznej mogą stanowić źródło innowacji 
dla przedsiębiorstw turystycznych przez kreowanie polityki proinnowacyjnej skierowanej 
na rynek turystyczny, w tym szczególnie do przedsiębiorców turystycznych. Ponadto pod-
mioty polityki turystycznej mogą samodzielnie prowadzić działania innowacyjne. Należy 
dodatkowo zauważyć, że jednym z podstawowych środków do wprowadzania innowacji do 
działalności podmiotów rynku turystycznego są nowoczesne technologie informacyjne14.

8 Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, red. I. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Prze-
myśle ORGMASZ, Warszawa 2004, s. 16–17; T.B. Kalinowski, Innowacyjność…, op. cit.; P. Niedzielski, Kreatyw-
ność…, op. cit., s. 30–31.
9 E. Szymańska, Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji  imprez 
turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, s. 146–148.
10 Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007.
11 J. Gancarczyk, Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych, „Ekonomiczne Problemy 
Usług” 2012, nr 91, s. 105.
12 Innovation in hospitality and tourism, red. M. Peters, B. Pikkematt, Routledge, New York 2005.
13 W. Wszendybył-Skulska, Źródła innowacyjności w turystyce, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2010, 
nr 9(4), s. 622.
14 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era  innowacji, tłum. zbiorowe, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 
2010, s. 15. 
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Procesy innowacji na rynku turystycznym wynikają także z aktywności destynacji tury-
stycznych15. Destynacje turystyczne są bezpośrednio związane z systemem publicznym (sa-
morządowym) i realizują zadania z zakresu polityki turystycznej. Oddziaływanie na innowacje 
przez podmioty reprezentujące instytucje publiczne wiąże się z kształtowaniem relacji powią-
zań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami turystycznymi na pewnym obszarze, 
na którym znajdują się walory i atrakcje turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz 
świadczone są usługi turystyczne. Rolą podmiotów publicznych w obszarze turystycznym 
jest ukształtowanie optymalnej w danych warunkach konfiguracji przewag konkurencyjnych16, 
a w efekcie prowadzenie polityki innowacyjnej. Podstawowym celem polityki innowacyjnej 
na rynku turystycznym powinno być oddziaływanie państwa na strukturę tego rynku przez 
działania strategiczne. W dokumentach strategicznych zagadnienia innowacji są uwzględ-
nione jako priorytety i działania, w stosunku do których są określone sposoby finansowania, 
w praktyce przede wszystkim ze środków strukturalnych Unii Europejskiej17.

Dzięki innowacjom kreowany jest nowy, głównie pod względem jakościowym rynek 
turystyczny, decydujący o pozycji rynkowej oferentów tego rynku oraz w pełniejszy sposób 
zaspokajający potrzeby konsumentów-turystów. Innowacje wpływają zatem bezpośrednio 
na strukturę tego rynku i są siłą napędową jego rozwoju, zarówno od strony tworzenia 
oferty, jak i konsumpcji18.

Rynek turystyki zdrowotnej

Jednym z rynków branżowych rynku turystycznego jest rynek turystyki zdrowotnej. 
Został on wyodrębniony z punktu widzenia motywu uprawiania turystyki; obejmuje wyjazdy 
turystyczne, dla których głównym lub uzupełniającym celem jest wpływanie na zdrowie i kon-
dycję fizyczną i psychiczną uczestnika turystyki. Stanowi także szczególną branżę, łączącą 
w zakresie swojej działalności elementy innych branż turystycznych, głównie hotelarstwa, ale 
przy równoległym zaangażowaniu branży medycznej, w tym lecznictwa uzdrowiskowego. 

Szczególny charakter turystyki zdrowotnej uzdrowiskowej wynika przede wszystkim 
z celu i motywu wyjazdu do destynacji turystycznych, w których oferowane są usługi me-
dyczne, oraz miejscowości uzdrowiskowych, a także z potrzeb korzystania z usług świad-
czonych przez te podmioty rynkowe. 

Do głównych motywów uprawiania turystyki zdrowotnej zalicza się przede wszystkim: 
a) w zakresie turystyki medycznej, w tym medycyny estetycznej:

 – poddanie się leczeniu, często przy wykorzystaniu metod inwazyjnych,
 – poddanie się planowanym zabiegom medycznym, w tym stomatologicznym,

15 A. Panasiuk, European Union funds in the development of region al sustainable tourism economy in 2007–2013, 
2nd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, University of Rijeka, Opatija 
2013, s. 267–277.
16 D.E. Jaremen, A. Rapacz, P. Gryszel, Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich, 
„Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2010, nr 9(4), s. 166.
17 Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Difin, Warszawa 2014.
18 A. Panasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014, s. 246–247.
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b) w zakresie turystyki uzdrowiskowej19 oraz wellness & spa:
 – odnowę sił, której podporządkowany jest tryb życia w miejscowości turystycznej,
 – wpływ na stan zdrowia i samopoczucia, 
 – aktywny charakter wypoczynku. 

Wymienione cele mogą być osiągane nie tylko przez uczestnictwo w turystyce zdro-
wotnej. Leczenie może odbywać się w miejscu zamieszkania, bez konieczności udawania 
się w podróż turystyczną. Natomiast wskazane cele dla turystyki uzdrowiskowej oraz spa 
& wellness mogą być osiągane dzięki korzystaniu z innych form turystyki, przykładowo 
przez uprawianie turystyki aktywnej20. Należy pamiętać, że od strony popytu turysta 
korzystający z ofert turystyki zdrowotnej, kreuje także inne potrzeby, zaspokajane przez 
pozostałe elementy struktury podaży turystycznej.

Określenie turystyki zdrowotnej jako całości stosunków, działań i zjawisk, które wynikają 
z pobytów osób udających się w celach korzystania ze świadczeń medycznych, w tym uzdro-
wiskowych, oraz podróży do destynacji turystyki medycznej i miejscowości uzdrowiskowych 
i powrotów do miejsc zamieszkania21, jest podstawą do określenia istoty rynku turystyki 
zdrowotnej, a następnie wskazania na jego elementy struktury podmiotowej i przedmiotowej. 
Rynek turystyki zdrowotnej, w ujęciu przedmiotowym, to proces, w którym usługobiorcy 
(turyści, pacjenci, kuracjusze) i usługodawcy (wytwórcy usług turystycznych i medycznych 
oraz destynacje turystyki zdrowotnej/medycznej oraz miejscowości uzdrowiskowe) określają 
przedmiot wymiany rynkowej, jakim są świadczenia turystyczne, medyczne (uzdrowiskowe), 
oferowane po określonych cenach i na określonych warunkach22. 

Podstawowymi podmiotami funkcjonującymi na rynku turystyki zdrowotnej są:
a) w zakresie popytu:

 – turyści – pacjenci i kuracjusze,
 – pozostali turyści przebywający w destynacjach turystyki zdrowotnej, korzystający 

z ofert uzdrowiska i usług obiektów spa & wellness jako świadczeń uzupełniających, 
b) w zakresie podaży:

 – przedsiębiorstwa świadczące usługi medyczne (szpitale, kliniki chirurgii plastycznej, 
gabinety zabiegowe, przychodnie, laboratoria analityczne),

 – przedsiębiorstwa uzdrowiskowe (zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, jak np. sanatoria, 
zakłady przyrodolecznicze),

 – podmioty świadczące usługi spa & wellness, zarówno przedsiębiorstwa hotelarskie, 
jak też podmioty, dla których działalność ta ma charakter podstawowy, 

 – przedsiębiorstwa turystyczne działające w destynacji turystycznej, oferujące swoje 
świadczenia zarówno turystom korzystającym z ofert turystyki zdrowotnej, jak i po-

19 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 36.
20 Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 231–235.
21 C. Kaspar, F. Ferlich, Marketing Konzeption der Heilböund Kurorte B16, Hochschule St. Gallen, 1979, s. 14, 
za: A.S. Kornak, Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego, Kujawsko-Pomorskie 
Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1999, s. 21.
22 A. Panasiuk, Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, „Ekonomiczne Problemy 
Turystyki” 2013, nr 3(23), s. 9–22.
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zostałym turystom (m.in. hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, usługi biur tury-
stycznych obsługujących ruch przyjazdowy, atrakcje turystyczne), 

 – wyspecjalizowane przedsiębiorstwa turystyczne działające w obszarach emisji tury-
stycznej, organizatorzy turystyki obsługujący segmenty rynku turystyki zdrowotnej, 
pośrednicy i agenci turystyczni sprzedający kompleksowe pakiety lub zajmujące się 
wyłącznie pośrednictwem i obsługą w zakresie usług medycznych,

 – przedsiębiorstwa oferujące turystom zdrowotnym, w tym kuracjuszom, świadczenia 
paraturystyczne, których główną funkcją jest zaspokajanie potrzeb stałych mieszkańców 
destynacji turystyki zdrowotnej, w tym miejscowości uzdrowiskowych,

c) w zakresie polityki turystycznej:
 – organy państwowe regulujące funkcjonowanie gospodarki turystycznej, 
 – jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza szczebla gminnego, w tym samorządy 

miejscowości uzdrowiskowych, 
 – stowarzyszenia gmin uzdrowiskowych, 
 – turystyczne, w tym uzdrowiskowe organizacje branżowe,

d) w zakresie polityki ochrony zdrowia:
 – organy państwowe regulujące funkcjonowanie i finansowanie systemu opieki zdrowot-

nej, w tym lecznictwa uzdrowiskowego,
 – organizacje podmiotów branży zdrowotnej i uzdrowiskowej.

Należy podkreślić, że rynek turystyki zdrowotnej może być kształtowany przede wszyst-
kim dzięki elementom podażowym ogólnego rynku turystycznego. Uzupełniany jest ele-
mentami właściwymi dla motywów uprawniania turystyki zdrowotnej, związanymi z ofertą 
medyczną, tzn. wynikającymi głównie z działalności placówek medycznych, obiektów 
sanatoryjnych i szpitali uzdrowiskowych, a także wspieranych przez aktywność podmiotów 
samorządowych w destynacjach turystycznych.

Odnosząc się do analizy struktury rynku turystyki zdrowotnej w ujęciu przedmiotowym, 
należy wskazać na prawidłowości związane z:
a) popytem na świadczenia turystyki zdrowotnej,
b) podażą świadczeń turystyki zdrowotnej,
c) instrumentalnym zakresem oddziaływania organów publicznych na ten rynek.

Rosnący popyt na usługi zdrowotne jest procesem globalnym, związanym z rozwojem 
gospodarczym, coraz lepszym wykształceniem społeczeństwa i wyższymi dochodami. Zmia-
ny demograficzne, zwłaszcza starzenie się społeczeństw i rosnące potrzeby osób starszych 
w zakresie usług medycznych, w połączeniu z korzystną sytuacją epidemiologiczną i wzro-
stem częstości występowania chorób przewlekłych, zwiększają również zapotrzebowanie na 
usługi zdrowotne wysokiej jakości. Wysokie koszty usług zdrowotnych w krajach bogatych, 
w połączeniu z dostępnością tańszych, alternatywnych usług medycznych w krajach rozwi-
jających się, prowadzą do rozwoju ruchu turystyki zdrowotnej23. W związku ze zmianą stylu 

23 I. Hazarika, Medical tourism: its potential impact on the health workforce and health systems in India, “Health 
Policy and Planning” 2010, vol. 25, s. 248–251; N.S. Pocock, K. Hong Phua, Medical tourism and policy implica-
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życia i pracy ludzi zachodzi widoczna zmiana w popycie konsumentów turystyki zdrowotnej. 
Zmiany w wykorzystaniu czasu wolnego powodują, że zamiast wykorzystania długiego 
urlopu (2–3 tygodnie) jednorazowo, ludzie chętniej wyjeżdżają kilka razy w roku na krótsze 
okresy. Konsumenci, którzy ze względów zawodowych mogą sobie pozwolić jedynie na 
krótki wyjazd, są zainteresowani przede wszystkim ciekawymi formami wypoczynku. Po-
szukują ofert nie tylko odpowiednich cenowo, lecz także atrakcyjnych programowo, za które 
są skłonni więcej zapłacić24, tym samym tworzą popyt na świadczenia związane z rynkiem 
turystyki zdrowotnej. 

Popyt na świadczenia turystyki zdrowotnej25 wynika z:
 – potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją, 
 – potrzeb związanych z utrzymaniem dobrego zdrowia oraz regeneracji sił, chęcią pro-

filaktyki i wypoczynku, 
 – uzależnienia popytu na świadczenia zdrowotne i wyjazdy do destynacji turystyki zdro-

wotnej jako elementu stylu życia, wynikającego z postępu cywilizacyjnego,
 – wykreowania tzw. popytu subiektywnego, który wynika z wewnętrznego przekonania 

pacjenta o konieczności leczenia, mogącego często nie mieć uzasadnienia zdrowot-
nego, popartego jednak chęcią demonstracji,

 – efektywności ekonomicznej wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z usług zdro-
wotnych ze względu na nadmierną ich konsumpcję, w miejscach emisji turystycznej.
Popyt na ofertę turystyki zdrowotnej można sklasyfikować w ujęciu podmiotowym, 

uwzględniając grupy pacjentów, zwłaszcza ze względu na sposób finansowania i sposób 
wyboru miejsca, w którym są konsumowane świadczenia zdrowotne. Są to turyści (w tym 
pacjenci, kuracjusze26) korzystający z ofert:

 – medycznych (w tym w uzdrowiskach) w destynacjach turystyki zdrowotnej, samodziel-
nie ponoszący koszty, dokonujący samodzielnie wyboru miejsca oraz usługodawców,

 – medycznych finansowanych z tytułu posiadania samodzielnie wykupionego ubezpie-
czenia zdrowotnego27,

 – głównie turystyki uzdrowiskowej, finansowanej lub dofinansowanej z tytułu ubezpiecze-
nia społecznego, w ramach których kuracjusz ma ograniczoną możliwość wyboru miej-
sca i terminu pobytu, gdyż do uzdrowiska trafia na podstawie skierowania od lekarza.
Podaż turystyki zdrowotnej wskazuje nieco inne prawidłowości niż szeroko rozumia-

na podaż turystyczna. Ekspansja współczesnej turystyki medycznej w sposób istotny 
wpływa na światową gospodarkę. Najistotniejszą kwestią jest różnica w wielkości produkcji 
oraz kosztach usług między krajami rozwiniętymi (np. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka 

tions for health systems: a conceptual framework from a comparative study of Thailand, Singapore and Malaysia, 
“Globalization and Health” 2011, vol. 7. 
24 S. Briggs, Marketing w turystyce, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2003, s. 30.
25 D. Kotarski, Specyfika popytu restytucyjnego na usługi sanatoryjne, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2013, 
nr 3(23), s. 36.
26 A.R. Szromek, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, s. 188–190.
27 G. Cohen, How to regulate medical tourism (and why it matters for bioethics), “Developing World Bioethics” 
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Brytania), a rozwijającymi się (np. Meksyk, Brazylia czy kraje Europy Środkowo-Wschod-
niej). Największą aktywizację oferty turystyki zdrowotnej obserwuje się w tych drugich, 
gdzie podmioty tego rynku starają się jak najpełniej wykorzystać kapitał finansowy i ludzki 
tej branży, uzyskując także wsparcie ze strony administracji państwowej. 

Do charakterystycznych cech podaży turystyki medycznej należy zaliczyć:
 – znaczące uzależnienie struktury podaży od popytu,
 – wysokie kwalifikacje personelu obsługującego turystów zdrowotnych,
 – wysoką dostępność informacji na temat oferty (zwłaszcza za pośrednictwem Internetu),
 – wysoki poziom jakości świadczeń oraz systemu obsługi turystów zdrowotnych, 
 – wysoką komplementarność podażową usług medycznych i turystycznych,
 – postępującą liberalizację przepisów ułatwiających turystom swobodne przemieszczanie 

się w ruchu międzynarodowym i korzystnie z usług zdrowotnych,
 – wysoką kapitałochłonność,
 – bardzo niski poziom sezonowości28.

Podaż na rynku turystyki zdrowotnej obejmuje świadczenia medyczne i turystyczne, 
które mogą stanowić przedmiot wymiany rynkowej jako pojedyncze usługi lub mogą być 
oferowane w formie pakietowej. Oferty są kreowane przez podmioty branży medycznej, 
branży turystycznej oraz kompleksowo przez destynacje turystyki zdrowotnej. Zagadnienia 
te będą kontynuowane w kolejnym podrozdziale. 

Szczególną rolę na rynku turystycznym odgrywają podmioty publiczne, realizując 
politykę turystyczną. W obszarze podjętych rozważań są to także podmioty państwowe 
odpowiedzialne za politykę ochrony zdrowia w państwie. Każde państwo ma własne 
przepisy prawne dotyczące systemu ochrony zdrowia, regulujące dostępność do systemu 
dla własnych obywateli oraz zasady finansowania przy użyciu środków publicznych i/lub 
prywatnych. Dodatkowo wskazać należy na zakres konkretnych świadczeń medycznych, 
które mogą być wykonywane w poszczególnych państwach, oraz tych, które z powodów 
etycznych i religijnych nie są legalne.

Identyfikacja obszarów innowacyjności na rynku turystyki 
zdrowotnej

Z przeprowadzonej analizy struktury rynku turystyki zdrowotnej wynika, że jest to 
rynek rozbudowany zarówno pod względem oferty, jak i podmiotów ją kreujących oraz 
uczestników tego rynku reprezentujących stronę popytową, ujawniających różne motywy 
korzystania z usług turystyki zdrowotnej. Jest to rynek bardzo konkurencyjny na wszyst-
kich poziomach, począwszy od globalnego, poprzez rynki kontynentalne, na rynkach 
wewnątrzkrajowych i regionalnych skończywszy. 

Istotną kwestią jest wskazanie na adaptację innowacji przez elementy struktury rynku 
turystyki zdrowotnej. Najistotniejszą funkcję pełnią w tym zakresie podmioty strony po-

28 J. Rab-Przybyłowicz, Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa 2014, s. 38–41.
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dażowej tego rynku oraz kształtowana przez nich oferta w zakresie turystyki zdrowotnej. 
Wskazać należy tu przede wszystkim na podmioty:

 – rynku medycznego (np. szpitale, sanatoria, obiekty spa & wellness), 
 – rynku turystycznego (np. przedsiębiorstwa hotelarskie),
 – wyspecjalizowane podmioty rynku turystyki zdrowotnej (tj. organizatorów turystyki 

tworzących oferty turystyki zdrowotnej i pośredników sprzedaży), łączących elementy 
usług medycznych i turystycznych w zintegrowany pakiet, 

 – destynacje turystyki zdrowotnej, wraz z miejscowościami uzdrowiskowymi (kraje, re-
giony, miasta i mniejsze miejscowości), które aby dotrzeć z ofertą turystyki zdrowotnej 
administrowanego obszaru, powinny szukać oryginalnych rozwiązań, przykładowo 
łączących usługi medyczne świadczone przez podmioty komercyjne z oryginalnymi 
ofertami typowo turystycznymi. 
Ponadto bezpośrednią rolę w kształtowaniu innowacji na rynku turystyki zdrowotnej 

odgrywa produkt turystyki zdrowotnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszystkie dobra 
i usługi, które można nabyć w destynacjach turystyki zdrowotnej, w tym w miejscowościach 
uzdrowiskowych, umożliwiające dojazd i pobyt (usługi turystyczne) i korzystanie ze świad-
czeń zdrowotnych (usługi medyczne) turystom (pacjentom, kuracjuszom)29. 

Produkt turystyki zdrowotnej jest zróżnicowany, w zależności od zakresu zasobów 
i świadczeń dostępnych w obszarze turystycznym, wynikający z funkcjonowania sub-
rynków: turystyki medycznej, turystyki uzdrowiskowej, turystyki spa & wellness, turystyki 
w zakresie medycyny estetycznej. Teoretycznie może przybierać strukturę całościową, 
ale w praktyce rynkowej produkt ten należy analizować odrębnie dla poszczególnych 
rodzajów ofert, tj. produktu turystyki:

 – medycznej,
 – uzdrowiskowej,
 – spa & wellness,
 – medycyny estetycznej.

W strukturze każdego wymienionego rodzaju produktu znajdują się elementy wspól-
ne wynikające z potencjału obszaru turystycznego, związane z obsługą każdej formy 
turystyki, czyli walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe), baza turystyczna (nocle-
gowa, gastronomiczna, transportowa, towarzysząca) oraz usługi typowo turystyczne. 
Elementy związane z poszczególnymi rodzajami produktu turystyki zdrowotnej wynikają 
głównie z zasobów i usług o charakterze medycznym. Są to elementy specjalistyczne 
poszczególnych rodzajów produktu. Ich zróżnicowanie dotyczy zwłaszcza usług świad-
czonych turystom zdrowotnym, a także elementów zagospodarowania oraz walorów 
turystycznych.

Produkt turystyki zdrowotnej, a właściwie cząstkowe produkty turystyki medycznej, 
uzdrowiskowej, spa & wellness oraz medycyny estetycznej stanowią podstawowy przed-

29 Z. Krasiński, Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań 
2001, s. 29; J. Rab-Przybyłowicz, Produkt…, op. cit., s. 64.
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miot oddziaływania podmiotów turystyki zdrowotnej w zakresie kształtowania innowacji. 
Innowacje dotyczyć mogą nie tylko aspektów bezpośrednio produktowych, ale także 
organizacyjnych (sposób obsługi turystów zdrowotnych), marketingowych (sposób docie-
rania z ofertą do grup konsumentów) czy w zakresie instytucjonalnym, istotnym podczas 
budowania więzi partnerskich w obszarach turystyki zdrowotnej między podmiotami 
oferującymi świadczenia.

Podsumowanie

Problematyka innowacji na rynku turystyki zdrowotnej dotyczy zwłaszcza aspektów 
podażowych, gdyż wiąże się przede wszystkim z zasobami naturalnymi, kapitałowymi, 
w tym infrastrukturalnymi, ludzkimi, informacyjnymi oraz technologicznymi. Kwestie po-
pytowe dotyczą przede wszystkim wielkości i struktury ruchu turystycznego, a zwłaszcza 
antycypowania potrzeb turystów ujawniających potrzeby w zakresie turystyki zdrowotnej 
w przyszłości w miejscach recepcji turystycznej. Dzięki innowacjom kreowany jest nowy, 
głównie pod względem jakościowym, rynek turystyki zdrowotnej, decydujący o pozycji 
rynkowej oferentów tego rynku oraz w pełniejszy sposób zaspokajający potrzeby konsu-
mentów, tj. turystów i kuracjuszy. Innowacje wpływają zatem bezpośrednio na strukturę tego 
rynku i są siłą napędową jego rozwoju, zarówno od strony tworzenia oferty, jak i konsumpcji.
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Streszczenie

Istotnym instrumentem kształtowania struktury rynku turystycznego są innowacje. Wysoką podat-
ność na innowacje ma rynek turystyki zdrowotnej. Wynika to z jego wysokiej dynamiki rozwojowej 
w wymiarze globalnym, a przede wszystkim z zaangażowania wielu grup podmiotów, będących 
uczestnikami tego rynku. Obok podmiotów rynku turystycznego decydujący wkład w zakresie 
podejmowania rozwiązań innowacyjnych mają podmioty rynku medycznego. Celem opracowa-
nia jest identyfikacja podmiotów rynku turystyki zdrowotnej odpowiedzialnych za wprowadzanie 
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innowacyjnych ofert na tym rynku. W kolejnych częściach omówiono zagadnienia teoretyczne 
dotyczące: innowacji na rynku turystycznym oraz struktury rynku turystyki zdrowotnej. W efekcie 
umożliwiło to identyfikację obszarów innowacyjności na rynku turystyki zdrowotnej. Przeprowa-
dzone badania mają charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: innowacje, rynek turystyczny, turystyka zdrowotna, turystyka medyczna, 
turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness

Abstract

Innovation is an important instrument for shaping the structure of the tourism market. The health 
tourism market is highly susceptible to innovation. It results from its high development dynam-
ics in the global dimension, and above all the involvement of many groups of entities that are 
participants in this market. In addition to the tourism market entities, the entities involved in the 
medical market make the decisive contribution to innovative solutions. The aim of the study is 
to identify entities of the health tourism market responsible for introducing innovative offers on 
this market. The following sections discuss theoretical issues concerning: innovation on the tour-
ism market and the structure of the health tourism market. As a result, it enabled the identification 
of innovation areas on the health tourism market. The conducted research is of conceptual nature.

Keywords: innovations, tourism market, health tourism, medical tourism, spa tourism, spa 
& wellness
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DOMY TURYSTYCZNO-ZDROWOTNE ŚRODOWISK KOLEJARSKICH 
II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BUDOWANE I UTRZYMYWANE 
W SYSTEMIE DOBROWOLNYCH OPODATKOWAŃ

TOURISM AND HEALTH HOUSES OF RAILWAYMAN COMMUNITY  
OF THE II REPUBLIC OF POLAND DEVELOPED AND MAINTAINED  
UNDER VOLUNTARY TAXATION

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zupełnie nieznanej problematyki 
z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej budowania, a następnie utrzymywa-
nia w trybie dobrowolnych opodatkowań nieraz bardzo okazałych domów zdrowia i do-
mów turystyczno-wypoczynkowych środowisk kolejarskich. Autorka pragnie przedstawić 
okoliczności organizowania tego typu ośrodków oraz określić poziom efektywności ich 
funkcjonowania. Ważnym problemem badawczym było zarysowanie roli „społecznych” 
ośrodków zdrowotno-wypoczynkowych w organizacji ówczesnego systemu profilaktyki 
zdrowotnej. Praca ma aspekt poznawczo-historyczny. W ramach jej przygotowywania 
wykorzystano materiały, akcydensy i artykuły opublikowane w okresie międzywojennym 
oraz opracowania powstałe po roku 1945.

W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej środowisko kolejarskie stanowiło jedną z naj-
liczniejszych grup zawodowych. W roku 1937 liczyło ono około 180 tysięcy osób. Było 
jednak bardzo zróżnicowane, społecznie, politycznie i kulturowo, o czym może świadczyć 
chociażby fakt, że jeszcze pod koniec międzywojnia miało aż 27 ogólnopolskich związków 
zawodowych. 

Swoje „centralne”’ związki zawodowe mieli pracujący w kolejnictwie: lekarze, inżynie-
rowie, drogowcy, zwrotniczy, ekonomiści itp.1 Większość związków i stowarzyszeń starała 
się „na własną rękę” organizować letni wypoczynek dzieci swoich członków, a nawet 
zakładać placówki wypoczynkowe dla dorosłych. Był to już okres, kiedy w Polsce trwała 
szeroko zakrojona akcja budowania sanatoriów, domów zdrowia i ośrodków wypoczyn-
kowych w systemie dobrowolnych opodatkowań. Sprawa konieczności budowy domów 

1 H. Krauze-Jaworska, Zarys historii Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP 1918–1939, War-
szawa 1968.
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wypoczynkowych dla pracowników kolejowych i członków ich rodzin po raz pierwszy 
zaistniała na IV Zjeździe Lekarzy Kolejowych, zorganizowanym 8 września 1929 roku 
w Poznaniu. Mówił o niej w swoim wystąpieniu Jan Opolski – naczelnik wydziału sanitar-
nego dyrekcji okręgowej w Stanisławowie. W jego oracji między innymi znalazły się słowa: 
„Tak potrzebne dla państwa domy wypoczynkowe buduje dziś korpus oficerski, buduje 
policja państwowa, buduje skarbowość, nauczycielstwo, akademicy, a my kolejarze – tak 
potężna armia – co zrobiliśmy w tym kierunku?”2. Kilkanaście miesięcy później z tego sa-
mego powodu na łamach „Kolejarza” ubolewał dr Jan Borzęcki, przy okazji proponujący 
dobrowolne opodatkowanie się na ten cel wszystkich kolejarzy polskich3.

Funkcjonowanie licznych niezależnych od siebie organizacji prowadziło do dużego, 
nieefektywnego rozproszenia sił i środków środowiska, które do najbogatszych nie nale-
żało4. Nic też dziwnego, że w pierwszych latach czwartego dziesięciolecia XX wieku coraz 
częściej pojawiać się zaczęły głosy o konieczności utworzenia jednego ogólnopolskiego 
stowarzyszenia planującego i koordynującego problematykę profilaktyki zdrowotnej i aktyw-
nego wypoczynku w bardzo podzielonym środowisku kolejarskim. Przełomowy wydaje się 
rok 1933, kiedy to wiceministrem komunikacji został Aleksander Bobkowski (1885–1966), 
któremu udało się rok wcześniej, podczas pracy na stanowisku szefa Dyrekcji Okręgowej 
Polskich Kolei Państwowych w Krakowie, utworzyć „Stowarzyszenie Rodzina Kolejowa 
Pracowników Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe Okręgu DOKP w Krakowie”. 
Teraz A. Bobkowski chciał swoją „krakowską” inicjatywą objąć terytorium całego kraju. 

Ostatecznie scentralizowana „Rodzina Kolejowa” została powołana do życia 28 marca 
1934 roku na zjeździe założycielskim w Warszawie5. Jednym z celów jej działalności było 
organizowanie i prowadzenie domów wypoczynkowych i domów zdrowia. Dzięki składkom 
kolejarzy z całej Polski w wysokości 1% od miesięcznych poborów utworzono „Fundusz 
Rodziny Kolejowej”6. 

Już w kilkanaście dni po utworzeniu ogólnopolskiej „Rodziny Kolejowej” minister 
komunikacji Michał Butkiewicz (1886–1974) wydał rozporządzenie, na mocy którego 
stowarzyszenie to miało przejąć wszystkie „kolejarskie” ośrodki kolonijne, domy zdro-
wia i domy wypoczynkowe prowadzone dotychczas przez likwidowane Stowarzyszenia 
Kolonii Letnich lub inne „komitety organizacji zbiorowego wypoczynku”. Bardzo ważne 
też było rozporządzenie ministra z 14 kwietnia 1934 roku o zakresie opieki lekarskiej 
dla pracowników przedsiębiorstw PKP (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji, 
nr 15, poz. 80), w brzmieniu uzupełnionym rozporządzeniem ministra komunikacji z dnia 
12 grudnia 1934 roku (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji, nr 40, poz. 250). 
W tych dokumentach domy zdrowia i domy wypoczynkowe były ważnym elementem 

2 J. Opolski, Domy wypoczynkowe dla pracowników kolejowych i ich rodzin, „Lekarz Kolejowy” 1929, nr 3–4, 
s. 32.
3 O domy zdrowia dla kolejarzy, „Kolejarz” 1931, nr 3, s. 6.
4 Średnie zarobki w branży kolejowej kształtowały się w granicach 200 zł miesięcznie.
5 Rodzina Kolejowa, „Głos Kolejowca” 1934, nr 11, s. 1.
6 Kompleks budynków Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych został wzniesiony w 1928 roku, według 
projektu Mariana Lalewicza.
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profilaktyki zdrowotnej i liczyć mogły na wsparcie finansowe resortu. W swoim kolejnym 
rozporządzeniu z 23 stycznia 1935 roku minister komunikacji określił liczbę i kategorie 
osób, które w roku 1935 mogły korzystać na preferencyjnych zasadach z wypoczynku 
w domach wypoczynkowych w Makowie, Wiśle i Tatarowie, a więc najważniejszych 
wówczas tego typu ośrodkach „Rodziny Kolejowej”. Miały to być osoby o najniższych 
uposażeniach, należące do „Rodziny Kolejowej”, posiadające stosowne skierowania na 
leczenie klimatyczne, wystawione przez „kolejowego” lekarza. Miały one płacić tylko 50 gr. 
za każdą dobę czternastodniowego pobytu (resztę w wysokości 3–4 zł miały dopłacać 
dyrekcje i Wydział Sanitarny okręgowych PKP). Wyżej wymienione domy wypoczynkowe 
miały jednak limity dni „ulgowych”, które mogły wykorzystać. I tak ośrodek w Makowie miał 
do wykorzystania 7000 dni w trakcie jednego roku, w Wiśle – 200 dni, a w Tatarowie – 
300 dni7. Kolejarze mogli „dni ulgowe” wykorzystywać tylko w czasie swoich urlopów 
wypoczynkowych, realizowanych w terminach: od 25 lutego do 7 kwietnia, od 29 kwietnia 
do 9 czerwca i od 30 września do 10 listopada.

W następnych latach ukazywały się kolejne, „uaktualnione” zarządzenia ministra ko-
munikacji regulujące te kwestie. W roku 1936 limity ulgowych przyjęć były następujące: 
Maków – 700 dni ulgowych, Tatarów – 400, Wisła – 400, Rabka – 70 i Krynica – 70 dni8. 
W roku 1937 z ośmiu ośrodków „Rodziny Kolejowej” skorzystało 5535 osób, w tym 2075 
osób na prawach pobytów „ulgowych”9. Przy czym terminy urlopów upoważniających 
do 50-groszowej zapłaty były w tym czasie następujące: od 28 lutego do 20 marca, od 
25 kwietnia do 5 czerwca i od 12 września do 18 października10. Podania o przyznanie 
„dni ulgowych” należało składać do Wydziału Sanitarnego Dyrekcji Okręgowych Kolei 
Państwowych, który w porozumieniu z Zarządami Okręgowymi „Rodziny Kolejowej” podej-
mował w tym zakresie stosowne decyzje11. W roku 1938 „Rodzina Kolejowa” miała osiem 
okręgów (przy każdej dyrekcji okręgowej), 207 kół i 175 tysięcy członków12. Najważniejszym 
obszarem działalności stowarzyszenia było budowanie, organizowanie i utrzymywanie 
„resortowych” zakładów leczniczych, domów zdrowia i domów wypoczynkowych.

Zakład Leczniczy w Aleksandrowie Kujawskim

Spośród wszystkich placówek leczniczo-wypoczynkowych kolejarzy polskich najstar-
szą historię miał Zakład Leczniczy w Aleksandrowie Kujawskim, leżącym przed pierwszą 
wojną światową przy granicy rosyjsko-niemieckiej. W latach 1901–1904, poza miastem, 
w odległości 400 m od stacji kolejowej, w pobliżu lasu świerkowo-sosnowego, wzniesiono 
koszary rosyjskiej brygady pogranicznej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kom-

7 Domy wypoczynkowe, „Kolejarz” 1935, nr 4, s. 5.
8 Sprawozdanie Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej w Radomiu za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1936 roku, 
Radom 1937, s. 9–10.
9 O celach i zadaniach domów wypoczynkowych, „Kolejarz” 1938, nr 22, s. 1–2.
10 Ulgowy pobyt w Domach Wypoczynkowych, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina 
Kolejowa” 1937, nr 4, s. 1.
11 Domy wypoczynkowe, op. cit., s. 5.
12 20-lecie Komunikacji w Polsce Odrodzonej, Kraków 1939, s. 268–269.
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pleks składający się z czterech niewielkich, jednopiętrowych, wolnostojących budynków 
przejęło Wojsko Polskie, które 2 kwietnia 1919 roku otworzyło tu dom ozdrowieńców 
okręgu łódzkiego. Nowo otwarta placówka mogła przyjąć 200 żołnierzy zasadniczej 
służby wojskowej. Jej komendantem był por. Władysław Skurnik. Ośrodek faktycznie 
rozpoczął działalność 1 maja 1919 roku. Administracyjnie i gospodarczo podlegał pod 
2 Baon 31 Pułku Piechoty13. W skład kadry etatowej domu w Aleksandrowie wchodzili: 
komendant, trzech podoficerów sanitarnych, podoficer rachunkowy, podoficer prowian-
towy, ośmiu szeregowców sanitarnych, szewc i krawiec. Oprócz tego ośrodek posiadał: 
wóz czterokołowy, wóz sanitarny i cztery konie14. Dom ozdrowieńców w Aleksandrowie 
funkcjonował do 17 października 1919 roku, kiedy to na rozkaz ministra spraw wojskowych 
nr 7593 został przeorganizowany w Szpital Zapasowy nr 315. 

W marcu 1922 roku wojskowi przekazali budynki Komitetowi Organizacyjnemu To-
warzystwa Kolonii Letnich Pracowników Warszawskiej Dyrekcji PKP. Był to największy 
polski okręg kolejowy, zrzeszający w 1936 roku 51.227 osób, w tym 30.315 pracowników 
„służby czynnej” i 17.853 członków ich rodzin16. Już kilka miesięcy po przyjęciu od armii 
kompleksu budynków stołeczni kolejarze urządzili w nim sezonowy ośrodek kolonijny, 
czynny od 15 maja do końca września, w którym w jednym czasie mogło przebywać 
180 osób. W roku 1922 skorzystało z ośrodka 222 dzieci. W kolejnych latach: 1923 
rok – 374 dzieci, 1924 – 281, 1925 – 371, 1926 – 658, 1927 – 887 i w kolejnych około 
700 dziewcząt i chłopców17. Przyjmowano dzieci w wieku 6–18 lat18. Koszt utrzymania 
„kolonijnego” dziecka kształtował się w granicach 1,7–2,0 zł, tymczasem rodzice płacili 
tylko 1 zł dziennie. Różnica pokrywana była ze składek funduszu stołecznego Towarzy-
stwa Kolonii Letnich (1 zł miesięcznie)19. O konieczności i kolejności przyjęć decydował 
lekarz kolejowy oraz terminowość opłacania składek rodziców na fundusz kolonijny. Poza 
sezonem wakacyjnym funkcjonował tu żeński zakład wychowawczy dla sierot, w którym 
opiekę nad dziećmi sprawowały siostry sercanki. W roku 1930 w części pomieszczeń 
ośrodka zorganizowano zakład hydropatyczny. 

W roku 1934 ośrodek został przekazany w administrację nowo powstałej „Rodzinie 
Kolejowej”. Bezpośrednie zarządzanie kompleksem powierzono Zarządowi Okręgu War-
szawskiego „Rodziny Kolejowej”. Mocną stroną aleksandrowskiej placówki były kąpiele 
solankowe i kwasowęglowe. Jeden z budynków nowy gospodarz przeznaczył na zakład 
wychowawczy dla 50 dziewcząt, sierot i półsierot po kolejarzach20. Zakład w dalszym ciągu 

13 Rozkaz Dowódcy Okręgu Generalnego Łódzkiego nr 69, z 2 kwietnia 1919 r., Dziennik Rozkazów Dowództwa 
Okręgu Generalnego Łódzkiego, 1919 r.
14 Rozkaz Dzienny Ministra Spraw Wojskowych nr 7593, z 1919 roku, Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Woj-
skowych, 1919 r.
15 Ibidem.
16 Z działalności „Rodziny Kolejowej”, „Kolejarz” 1936, nr 1, s. 7.
17 Towarzystwo Kolonii Letnich Pracowników Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych, „Lekarz Kolejowy” 
1928, nr 1, s. 51–52.
18 Z Towarzystwa Kolonii Letnich, „Kolejarz” 1931, nr 11, s. 8.
19 Towarzystwo Kolonii Letnich Pracowników Warszawskiej…, op. cit. 
20 Opieka nad sierotami, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1937, nr 1, 
s. 1.
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był czynny od maja do końca września. Za każdy dzień pobytu opłata wynosiła 4 zł. W roku 
1935 zakład zanotował 2961 osobodni leczniczych, przy średnim pobycie kuracjuszy 
wynoszącym 28 dni21. W okresie od 28 grudnia 1934 do 14 stycznia 1945 roku „Rodzina 
Kolejowa” po raz pierwszy zorganizowała tu zimowe kolonie lecznicze dla dzieci w wieku 
9–15 lat. Członkowie stowarzyszenia za turnus dziecka płacili 17 zł, a nieczłonkowie 36 zł22.

Na przełomie lat 1936/1937 w ośrodku trwały prace remontowo-modernizacyjne. Mię-
dzy innymi wydzielono park, uporządkowano teren, zbudowano leżalnię, kort tenisowy, 
boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej, zorganizowano ogródek jordanowski i ustawiono 
zjeżdżalnię. W centrum głównego placu usytuowano figurę Matki Boskiej i ujęcie pitnej 
wody mineralnej, doprowadzonym rurociągiem ze wsi Maria (dotychczas woda źródlana 
przywożona była z Ciechocinka). W ramach przeprowadzonego remontu budynki uzy-
skały centralne ogrzewanie, nowoczesną instalację wodno-kanalizacyjną, zapewniającą 
w każdym pokoju zimną i ciepłą wodę, oraz wysokiej klasy bazę leczniczą. Moderniza-
cja obiektów polegała też na połączeniu ich przykrytymi łącznikami, zainstalowanymi na 
wysokości pierwszego piętra. 

Oficjalne otwarcie odnowionego Zakładu Przyrodoleczniczego dla 100 osób nastąpiło 
11 lipca 1937 roku. Zakład dysponujący pokojami dwu-, trzy- i czteroosobowymi miał 
służyć przede wszystkim: 

[…] ludziom wyczerpanym i znużonym codzienną pracą zarobkową, dla których 
pobyt w zacisznym ustroniu, w połączeniu z orzeźwiającymi zabiegami, mógł przy-
nieść zdrowie na długie lata oraz chorzy nie obłożnie, którym lekarz zalecił leczenie 
cieplno-resorbcyjne, dietetyczne, wzmacniające układ krwionośny czy nerwowy23. 

Pracą ośrodka kierował lekarz specjalista ftizjatra. Na wyposażeniu zakładu były mię-
dzy innymi: lampa kadmowa, diatermia, wanny czterokomorowe, szafki cieplne, soluksy, 
lampy kwarcowe oraz urządzenia do leczeniem systemem hydropatycznym dra Jana 
Zniniewicza (galwanizacja i faradyzacja)24. Zakład postrzegano jako wiodący w Polsce 
ośrodek w zakresie leczenia „fizykalnego”25. W jednym z opracowań napisano: „Zakaźnie 
chorych oraz chorych umysłowo nie przyjmuje się. Zakład oprócz leczenia za pomocą 
bogatych metod fizjoterapeutycznych, uczy też chorego racjonalnego odżywiania i trybu 
życia oraz leczniczego obchodzenia się z wodą”26. Był to więc zakład na swoje czasu 
bardzo nowoczesny. Nic też dziwnego, że już w 1937 roku Paweł Strzelecki, burmistrz 
Aleksandrowa, wymógł na Zarządzie Głównym „Rodziny Kolejarskiej” podpisanie umowy, 
na mocy której raz w tygodniu z wanien i natrysków placówki korzystali „szeregowi” miesz-

21 Z Towarzystwa Kolonii…, op. cit.
22 Kolonie zimowe w Aleksandrowie Kujawskim, „Kolejarz-Związkowiec” 1934, nr 33, s. 250.
23 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze Rodziny Kolejowej, Warszawa 1938, s. 4–5.
24 Dzięki badaniom dr. J. Zniniewicza opracowano optymalny zestaw zabiegów „wodnych”, między innymi spe-
cjalne masaże wodne w różnych temperaturach.
25 E. Zboromirski, Zakład Leczniczy Rodziny Kolejowej w Aleksandrowie Kujawskim jako ośrodek  leczenia 
fizykalnego, „Lekarz Kolejowy”1938, nr 4, s. 283.
26 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 7.
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kańcy jego miasta, aby „podnieść stan swojej higieny”. Jednodniowy pobyt w ośrodku dla 
osób ze środowiska kolejarskiego wynosił 5,5 zł, z możliwością uzyskania zniżki. Podania 
o przydział miejsc należało składać do Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej w Warszawie. 
W sezonie 1938 roku z zakładu skorzystało 481 kuracjuszy27. 

Dom Wypoczynkowy w Makowie Podhalańskim

Drugim ośrodkiem powierzonym administracji Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej 
w Warszawie był Dom Wypoczynkowy w Makowie Podhalańskim. To letnisko podgórskie 
położone jest przy linii kolejowej Kraków–Zakopane, w powiecie wadowickim. W roku 1931 
Maków liczył 4111 mieszkańców i był ważnym ośrodkiem przemysłu hafciarskiego i koron-
karskiego28. Imponujący, czteropiętrowy, modernistyczny, przykryty płaskim dachem gmach 
domu wypoczynkowego został zbudowany w otoczeniu lasu iglastego na południowym 
stoku Łysej Góry, na wysokości 450 m n.p.m. Uroczyste otwarcie ośrodka miało miejsce 
15 sierpnia 1934 roku. W wydawnictwie charakteryzującym makowski obiekt napisano: 

Dom wybudowany jest według najnowszych wymogów techniki i higieny zawiera 
pomieszczenia na 200 osób i urządzony jest z pełnym komfortem. Posiada bowiem 
centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie, nowoczesne urządzenia wodociągo-
we, kanalizacyjne, wentylowe, kąpielowe i dzwonkowe, łazienki i prysznice, windy 
osobowe, telefony wewnętrzne na wszystkich korytarzach, telefon międzymiastowy, 
skrzynkę pocztową, fryzjera, sprzedaż papierosów, czasopism i bufet.

Każdy pokój ma umywalnię z gorącą i zimną wodą oraz balkon. Wspaniała jadalnia, 
sala bridżowa i do zabaw. Dla rozrywki gości jest fortepian, radio, patefon, biblioteka, 
leżaki kort tenisowy, narty, sanki, itp. […]. Dom Wypoczynkowy położony jest wysoko 
i oddalony znacznie od szosy, ma zapewnioną idealną ciszę i spokój, daje więc wy-
godny i miły wypoczynek, przy absolutnie wolnym od kurzu powietrzu29. 

W celu ułatwienia kuracjuszom wygodnego dotarcia na szczyt Łysej Góry połączono 
gmach na wysokości trzeciego piętra dwoma drewnianymi mostami ze zboczami „sąsia-
dującej” góry. Niezależnie od tego w lesie poprowadzono malownicze ścieżki i ustawiono 
ławeczki. Podobnym ułatwieniem dla zmotoryzowanych była możliwość zaparkowania 
samochodu w jednym z kilkunastu garaży.

Budowę ośrodka rozpoczął Komitet Organizacyjny Towarzystwa Kolonii Letnich Pra-
cowników Warszawskiej Dyrekcji PKP w połowie 1930 roku, według projektu Rudolfa 
Świerczyńskiego30. Stołeczna „Rodzina Kolejowa” przejęła od komitetu ośrodek 20 listopada 
1934 roku, a więc kilka miesięcy po jego oficjalnym otwarciu. Budynek w tym czasie nie był 

27 P. Miernik, Kartka z Aleksandrowa Kujawskiego. Po zdrowie z kolejarzami, „Gazeta Aleksandrowska” 2013, 
nr 8, s. 13.
28 Lato na letnisku w dorzeczu Skawy, Maków Podhalański 1937.
29 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze Rodziny…, op. cit., s. 11.
30 Budowa Domu Zdrowia w Makowie, „Kolejarz-Związkowiec” 1930, nr 16, s. 268–269.
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jeszcze definitywnie wykończony, a koszt jego wznoszenia pochłonął ponad 1,5 mln zł31. 
Na ostateczne „zamknięcie” budowy i wyposażenie obiektu w roku 1934 warszawska 
„Rodzina Kolejowa” wydała 146 394 zł, a w kolejnym roku – 185 234 zł. Od chwili przejęcia 
do 30 września 1935 roku w ośrodku przeciętnie przebywało 70 osób, a liczba osobodni 
wyniosła 19 870, z tego 8621 stanowiło osobodni „ulgowe”. Najwięcej – bo 5311 dni ulgo-
wych wykorzystali reprezentanci okręgu warszawskiego, pozostałe siedem okręgów – tylko 
3310. W maju 1936 roku – w pierwszą rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – 
obiekt nazwano jego imieniem. W latach 1936–1939 w ośrodku bezustannie przebywało 
około 160 osób32. Można więc przyjąć, że ośrodek był wykorzystywany w 80%. Koszty 
jednodniowego pobytu i wyżywienia w domu wypoczynkowym dla członków „Rodziny 
Kolejowej” kształtowały się następująco: pokój jednoosobowy – 4,5 zł, miejsce w pokoju 
dwuosobowym – 3 zł, w pokoju trzyosobowym – 2,8 zł. Dla osób niebędących członkami 
kolejarskiej organizacji odpowiednio: 6,5 zł, 5 zł i 4,5 zł33. Silną stroną makowskiego ośrodka 
była działalność turystyczna i to zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.

Zarząd Okręgu Rodziny Kolejowej w Warszawie był więc administratorem dwóch 
ośrodków: jeden o charakterze leczniczym, drugi – wypoczynkowo-turystycznym.

Dom Wypoczynkowy zwany „Barwiczówką” w Krynicy

Również Zarząd Okręgu Rodziny Kolejowej w Krakowie (ul. Bosacka 4) był za-
rządcą dwóch ośrodków o takim samym przeznaczeniu. Pierwszym z nich był Dom 
Wypoczynkowy w Krynicy, położonej w powiecie nowosądeckim i nazywanej „Królową 
Zdrojów Polskich”. Krynicki dom wypoczynkowy został zbudowany w 1927 roku, kosztem 
54 000 zł, przez Komitet Humanitarny Kolejowców Okręgu DOKP w Krakowie, na placu 
należącym do kolei, tuż przy rozjazdach stacyjnych. Był to prosty, murowany jednopię-
trowy budynek, z zamieszkiwanym poddaszem, posiadający elektryczność, ogrzewanie 
piecowe i instalację wodno-kanalizacyjną. Dom od początku nazywany „Barwiczówką”, 
na cześć inż. Karola Barwicza, prezesa Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie, osoby 
bardzo zaangażowanej w procesie wznoszenia krynickiego ośrodka. Zresztą już podczas 
uroczystości otwarcia placówki w korytarzu budynku odsłonięto tablicę, na której widniał 
napis o następującej treści: 

Dzięki szlachetnej myśli, niezłomnej woli i niestrudzonej pracy inż. Karola Barwicza 
Prezesa Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie powstał ten dom ze składek pracow-
ników kolejowych by nieść zdrowie i ulgę w cierpieniach pracownikom kolejowym i ich 
rodzinom. Tablicę tę wmurował w dniu poświęcenia Komitet Humanitarny Kolejowców 
Okręgu Dyrekcji kolei Państwowych w Krakowie. Krynica. 5 czerwca 1927 roku34. 

31 F. Nowiński, U dzieci kolejarzy. Motorówką na kolonie dzieci kolejarzy w Małopolsce zachodniej, „Ilustrowany 
Kurier Codzienny” 1933, nr 178, s. 5.
32 Z działalności „Rodziny Kolejowej”, op. cit., s. 7.
33 Maków, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1939, nr 3, s. 1.
34 L. Zakrzewski, „Barwiczówka” – Dom Wypoczynkowy Rodziny Kolejowej w Krynicy, „Almanach Muszyny” 
2012, s. 154. 
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Obiekt wart w 1934 roku 54 000 zł dysponował 28 umeblowanymi pokojami dwuoso-
bowymi, 3 pokojami trzyosobowymi i kuchnią z zapleczem gospodarczym. Posiadał przy 
tym wyposażenie o łącznej wartości 9500 zł. Pensjonat w latach 1928–1933 czynny był od 
1 maja do końca października. W pozostałych miesiącach przyjmowanie gości ze względów 
ekonomicznych było nieopłacalne35. Każdego roku ośrodek gościł około 300 osób, a jego 
rentowność kształtowała się na poziomie 1000 zł rocznie.

Z chwilą przejęcia obiektu w dniu 1 listopada 1934 roku przez „ogólnopolskie” Sto-
warzyszenie „Rodzina Kolejowa” był on czynny przez wszystkie miesiące. Opłata za 
jednodniowy pobyt z wyżywieniem w domu wypoczynkowym wynosiła w maju, wrześniu 
i październiku 3,5 zł, bez względu na liczbę osób pozostających w pokoju. Za dzieci od 6 do 
12 lat rodzice płacili po 2,5 zł. Powyżej 12 lat – opłaty były takie same jak dla dorosłych. 
Natomiast w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień opłaty wynosiły po 4,5 zł od osoby, 
niezależnie od liczby osób zakwaterowanych w pokoju. Za dzieci od lat 6 do 12 płacono 
po 3,5 zł. W miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec pokoje wynajmowa-
ne były bez wyżywienia, za opłatą wynoszącą po 2 zł, a od dwóch osób pozostających 
w jednym pokoju po 1,5 zł. W tym czasie można było otrzymać tylko śniadanie w cenie 
50 gr.36 Kuracjusze przebywający w ośrodku uprawnieni do korzystania z kolejowej opieki 
medycznej korzystali z bezpłatnej pomocy lekarza rejonowego w pobliskiej Muszynie. 

Pracownicy kolejowi mogli przez cały rok korzystać z krynickich zabiegów zdrojowych 
w oparciu o 25% zniżkę. Z takich samych zniżek mogli korzystać członkowie ich rodzin, 
lecz tylko w maju i od 1 października do 15 grudnia37. Podania o przydział miejsc z za-
świadczeniem o dobrym stanie zdrowia należało kierować pod adres Zarządu Okręgu 
Rodziny Kolejowej w Krakowie.

Zakład Leczniczo-Wychowawczy w Rabce

Podobnie jak w przypadku Okręgu Rodziny Kolejowej w Warszawie również Zarządo-
wi Okręgu Rodziny Kolejowej w Krakowie oprócz domu wypoczynkowego przydzielono 
ośrodek o charakterze leczniczym, adresowany przede wszystkim do dzieci. Ale zanim 
zbudowano tu „pomnikowy” kompleks leczniczy, jeszcze w maju 1933 roku Komitet Hu-
manitarny Kolejowców Okręgu DOKP w Krakowie nabył w Rabce, przy ul. Kościuszki 18 
pensjonat „Lotos”, ulokowany w dwupiętrowym budynku murowanym, z zamieszkiwanym 
poddaszem. Było w nim 20 pokojów, w których w jednym czasie mogło mieszkać około 
60 dzieci, w wieku 4–9 lat, zagrożonych chorobami płuc. Obiekt miał wszystkie niezbędne 
udogodnienia, takie jak: centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna, łazienki 
z natryskami czy elektryczność. Personel stanowili: dwaj lekarze, dwie higienistki, wycho-
wawczyni i gospodarz38. Pensjonat był czynny od 1 lutego do 30 maja, a następnie od 

35 Sprawozdanie Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” w Krakowie z działalności za czas od 1-go czerwca 1934 
roku do 31 grudnia 1935 roku, Kraków 1936.
36 Krynica, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1939, nr 3, s. 1.
37 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 9.
38 F. Nowiński, U dzieci kolejarzy. Motorówką…, op. cit.
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20 września do 20 grudnia. Przebywający w pensjonacie kolejarze lub dorośli członkowie 
ich rodzin płacili za każdy dzień pobytu (z wyżywieniem) po 4,5 zł, natomiast dzieci do 
lat 10 – po 3 zł39. W roku 1934 „Lotos” został przejęty przez „Rodzinę Kolejową”. W roku 
1936 tylko z okręgu radomskiego „Rodziny Kolejowej” (11 445 członków) z rabczańskiego 
pensjonatu skorzystało 74 dzieci40.

W roku 1936 kolejarze wykupili pensjonat wraz z przylegającym do niego obszernym 
placem, na którym rozpoczęli budowę wręcz luksusowego ośrodka leczniczo-wychowaw-
czego dla dzieci. Zespół budynków na 160 osób został poświęcony i oddany do użytku 
28 sierpnia 1937 roku. Gmach główny składał się z przyziemia, parteru, dwóch pięter oraz 
tarasów umieszczonych na trzecim piętrze. W przyziemiu znajdowały się nowocześnie 
urządzone pokoje i gabinety lekarskie oraz łazienki do kąpieli mineralnych i higienicznych. 
Były tu między innymi gabinety: dentystyczny, fizykoterapii, chemiczno-bakteriologiczny, 
Roentgena do prześwietleń i solarium.

Na parterze – w czterech widnych salach – urządzona była szkoła, w której dzieci 
w czasie pobytu w zakładzie pobierały naukę w zakresie szkoły 7-klasowej. W razie 
potrzeby w szkole organizowane też były komplety gimnazjalne. Szkoła miała również 
epidiaskop, kino dźwiękowe, bibliotekę, salę rekreacyjno-sportową i dwa pokoje izola-
cyjne. Na parterze umieszczone było także przedszkole, obsługiwane przez specjalnie 
zaangażowaną przedszkolankę.

Sale sypialne urządzone były na pierwszym i drugim piętrze, w skrzydłach oddzielo-
nych od reszty zakładu osobnym korytarzem. Był tu również pokój lekarski i dwa pokoje 
izolacyjne. W jednym z pomieszczeń na drugim piętrze umieszczona była kaplica, w której 
w niedziele i święta odprawiane były nabożeństwa.

Na trzecim piętrze znajdowały się dwa tarasy otwarte i taras oszklony. Wszystkie 
pozwalały dzieciom na wygodne leżakowanie zarówno w okresie letnim, jak i zimowym – 
w workach futrzanych. Bezpośrednio do budynku głównego przylegał zradiofonizowany 
plac apelowy. Megafony umieszczone były również w jadalni, na tarasach i w sali rekre-
acyjnej.

Zanim dzieci zostały ulokowane w głównym budynku – musiały przez trzy tygodnie 
pozostawać na oddziale obserwacyjnym. Urządzono go w dawnym budynku „Lotosu”. 
Na parterze mieściło się tu biuro zakładu, z oddzielnym wejściem od ulicy. Oprócz tego na 
parterze znajdowała się szatnia dziecięca, sala rekreacyjna, jadalnia, kuchnia i kotłownia. 
Dzieci rozlokowane były w 11 czteroosobowych pokojach usytuowanych na pierwszym 
i drugim piętrze. Jeden pokój przeznaczony był na gabinet lekarsko-zabiegowy, kolejny 
dla pielęgniarki, a dwa następne były „izolatkami” dla dzieci gorączkujących. Na poddaszu 
znajdowały się mieszkania dla personelu medycznego. Oddział obserwacyjny obsługiwany 
był przez osobny personel, składający się z dwóch lekarzy, pielęgniarki, wychowawczyni 
i służby porządkowej.

39 Z Rodziny Kolejowej, „Kolejarz” 1935, nr 6, s. 8.
40 Sprawozdanie Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” w Radomiu za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1936 
roku, Radom 1937, s. 6.
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Do kompleksu ośrodka należał też niewielki, parterowy budynek izolacyjny, otoczony 
ogródkiem kwiatowym. Składał się z dwóch pokojów dla dzieci, pokoju pielęgniarki, za-
plecza sanitarnego, kuchni i kabiny dezynfekcyjnej.

Ostatnim elementem ośrodka był nowo zbudowany, murowany, parterowy, z piętrem na 
jednej części – budynek gospodarczy. Były tu cztery pokoje dla personelu administracyjne-
go i cztery magazyny na inwentarz zakładowy. Dopełnieniem kompleksu były trzy boiska, 
w tym dwa dla dzieci z budynku głównego i jedno dla pacjentów z działu obserwacyjnego. 
Zbudowane też były dwie leżalnie i własna centrala telefoniczna. Niezależnie od tego we 
wszystkich pomieszczeniach, w których przebywały dzieci zamontowano sygnalizację 
świetlną, gwarantującą wezwanie dyżurującej w danym oddziale pielęgniarki. Wielką atrak-
cją był też rurociąg z solanką, pozyskiwaną z jednego z rabczańskich źródeł. Dzieci każdy 
dzień rozpoczynały o godzinie szóstej trzydzieści i kładły się spać o godzinie dwudziestej41. 

Już z tego pobieżnego opisu jasno wynika, że nowo zbudowany zakład był ośrodkiem 
bardzo nowoczesnym i znakomicie wyposażonym. Niektórzy uważali nawet, że w dobie 
dość powszechnego ubóstwa wydawanie ogromnych środków finansowych na tak bogate 
ośrodki w Rabce czy wcześniej w Makowie Podhalańskim, było pewną przesadą. W jednym 
z czasopism kolejarskich napisano: 

Gdy się patrzy na te wspaniałe gmachy jak w Rabce dla dzieci, czy w Makowie 
Podhalańskim dla pracowników – to budzi się uczucie dumy i zrozumienia znaczenia 
zbiorowego wysiłku braci kolejarskiej, który przyniósł takie piękne efekty. W założeniu 
gmachy te wznoszone są dla kolejarskiej biedoty, a one budowane są zbyt kosztownie 
i luksusowo. Ci najbiedniejsi źle się czują w takim otoczeniu. Lepiej zbudować gmach 
prostszy i tańszy, nie na 160 dzieci, a na 1600. Czy konieczne jest rozbudzanie wśród 
bardzo biednych dzieci tęsknot do luksusów, na które i tak stać ich nie będzie. W takiej 
sytuacji – po co im te wspaniałe gmachy i pałace?42

Jak napisano w jednym z artykułów: 

Do ośrodka przyjmuje się dzieci obojga płci, w wieku 5–15 lat, w okresie rekonwa-
lescencji, niedokrwiste, zołzowate, ze zmianami w gruczołach, z powiększeniem 
migdałów, z nieżytami dróg oddechowych, po przebytym gośćcu, krzywicy, z objawami 
skazy wysiękowej, z wygojonymi zmianami swoistymi w stawach, itp. nie przyjmuje 
się natomiast dzieci z objawami otwartej gruźlicy płuc, z chorobami zakaźnymi, kalek, 
umysłowo upośledzonych, itp.43 

Najczęściej na leczenie do Rabki kierował lekarz kolejowy lub powiatowy. Istniała też moż-
liwość pobytu dzieci w trybie „prywatnym”, uruchamianym przez rodziców. Przeciętny czas 

41 Zakład  leczniczo-wychowawczy dla dzieci w Rabce, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia 
„Rodzina Kolejowa” 1937, nr 23, s. 1.
42 Zakład dla dzieci kolejowych w Rabce i ogólne uwagi co do zakładów wypoczynku dla kolejarzy, „Kolejarz” 
1938, nr 19, s. 1.
43 Zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci w Rabce, „Kolejarz” 1937, nr 23, s. 2.
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leczenia trwał około dwóch miesięcy. Dla organizatorów życia w zakładzie bardzo ważnym 
elementem była również kwestia wychowawcza, determinująca wszechstronny rozwój dziec-
ka podczas leczenia. Stąd też wielką rolę przypisywano wychowawcom i ich przygotowaniu 
zawodowemu. Cenę jednodniowego pobytu dziecka w rabczańskim ośrodku wraz z taksą 
kuracyjną ustalono na 5 zł. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane na leczenie przez lekarza 
rejonowego, a skierowane przez Wydział Sanitarny Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, 
to opłata była zmniejszona do 75 gr. dziennie. Pozostałe 85% dopłacały Koleje Państwowe, 
z funduszu kuracyjnego, zasilanego w systemie dobrowolnych składek. Podania o przydział 
miejsc należało kierować do Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej w Krakowie. 

Ośrodek zaczął przyjmować chore dzieci, zanim zorganizowano jego uroczyste otwar-
cie. Ze sprawozdania wynika, że w okresie od 1 czerwca do 30 lipca 1937 roku w Rabce 
było leczonych 816 dzieci, a przeciętny czas ich pobytu wyniósł cztery tygodnie44. W póź-
niejszym okresie przeciętny czas leczenia dziecka w ośrodku trwał dwa miesiące45. Zakład 
pełny „rozruch” uzyskał już 7 września 1937 roku, kiedy był w nim komplet dzieci. W roku 
1938 placówkę nazwano imieniem Aleksandry Piłsudskiej, małżonki Józefa Piłsudskiego. 
Przez czas swojej pracy była ona postrzegana w Polsce jako wyjątkowy zakład leczniczy 
o europejskiej renomie46.

Dom Wypoczynkowy w Truskawcu

Aż trzy domy wypoczynkowe pozostawały w gestii lwowskiego Zarządu Okręgu „Rodzi-
ny Kolejowej”. Pierwszym z nich był ośrodek wypoczynkowy w Truskawcu, leżącym obok 
salin Stebnika i Drohobycza oraz wielkich szybów naftowych Borysławia. Truskawiec-Zdrój 
miał znane wysokowartościowe źródła solankowo-siarczane. Można tu było leczyć cho-
roby jelit, wątroby, nerek, kości, mięśni, stawów, przemiany materii, choroby krwi, skóry 
i kobiece. W tej szeroko w świecie znanej klimatycznej miejscowości „Rodzina Kolejowa” 
przejęła 1 maja 1937 roku od dyrekcji PKP trzy drewniane, parterowe, z zamieszkiwanym 
poddaszem, zelektryfikowane budynki, noszące nazwy: Willa „Józefówka”, Willa nr 1 
i Willa nr 247. Przy czym pierwsza z nich dysponowała 15 pokojami, druga – czteroma, 
a trzecia – sześcioma. Wszystkie pokoje były dwuosobowe i miały ogrzewanie piecowe. 
Swoją formą architektoniczną nawiązywały do stylu zakopiańskiego. Łącznie w jednym 
czasie mogło w nich mieszkać 50 osób. Z pościeli, prześcieradeł, koców, kołder i poszewek 
kuracjusze mogli korzystać tylko w „Józefówce”. W pozostałych dwóch willach „bieliznę 
pościelową” musieli sobie załatwiać we własnym zakresie48. Również wyżywienie w roku 
1937 pozostawało w gestii zainteresowanych. Dopiero w roku 1938 lwowski Zarząd 

44 J. Zielenkiewicz, Sprawozdanie z działalności kolonii leczniczej Rodziny Kolejowej w Rabce Zdroju za okres 
1.06.–30.07. 1937 roku, „Lekarz Kolejowy” 1937, nr 4, s. 265.
45 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 17.
46 J. Zielenkiewicz, Rabka i  jej znaczenie w chorobach wieku dziecięcego, „Lekarz Kolejowy” 1937, nr 4, 
s. 259–262.
47 Wille te dyrekcja PKP na cele wypoczynkowe zakupiła w 1933 roku.
48 Nowy dom wypoczynkowy Rodziny Kolejowej w Truskawcu, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzy-
szenia „Rodzina Kolejowa” 1937, nr 8, s. 1.
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Rodziny Kolejowej prowadzenie kuchni wydzierżawił osobie wyłonionej drogą przetargu. 
Ośrodek funkcjonował od 15 maja do końca września. 

W roku 1937 cena jednodniowego pobytu w „Józefówce” (bez wyżywienia) kształtowała 
się w granicach od 70 gr. do 2,25 zł, w zależności od standardu pokoju i pory roku. W willi 
nr 1 opłata wynosiła od 80 gr. do 2 zł. Natomiast w willi nr 2 – od 50 gr. do 1 zł49. Opłaty 
ryczałtowe za 28-dniowy pobyt wiązały się z wydatkiem: w „Józefówce” i willi nr 1 – od 
15 do 35 zł, a w willi nr 2 – od 20 do 30 zł.

W roku 1938 po raz pierwszy wprowadzono w Truskawcu sezon zimowy. Rozpoczynał 
się 15 grudnia 1938 roku i kończył 31 marca 1939 roku. Dokonano też modernizacji w urzą-
dzeniu pokojów. Od tej pory pokoje były jedno-, dwu- i trzyosobowe. Na przykład ceny 
pobytu z wyżywieniem były następujące: w pokoju jednoosobowym z balkonem – 4,5 zł, 
w pokoju jednoosobowym bez balkonu – 4 zł, miejsce w pokoju dwuosobowym – 3,3 zł. 
Dzieci do lat 10 płaciły po 2,5 zł50. Zgłoszenie na korzystanie z ośrodka wypoczynkowego 
w Truskawcu należało kierować pod adres Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej we Lwowie, 
ul. Krasickich 551.

Dom Wypoczynkowy w Tatarowie

Miejscowość Tatarów w okresie międzywojennym leżała w województwie stanisła-
wowskim, w dolinie Prutu, szumiącego wśród dzikich skał i lasów Karpat Wschodnich, na 
wysokości 668 m n.p.m., przy linii kolejowej Stanisławów–Worochta. W latach 1929–1930 
Dyrekcja Polskich Kolei Państwowych u podnóża lesistej góry zbudowała wielki drewniany, 
jednopiętrowy budynek, przykryty dwuspadowym, dość płaskim dachem, z przeznacze-
niem na Sanatorium „Znicz” dla kolejarzy i członków ich rodzin. W jednym czasie mogło 
w nim mieszkać około 100 osób. Obiekt wykorzystywany był zaledwie w 40%. W roku 
1934 nowym właścicielem budynku została „Rodzina Kolejowa”. Z tej okazji przeprowa-
dzono niewielki remont, w tym otynkowanie budynku i pomalowanie go białą farbą. Przy 
czym nie było to już sanatorium kolejarskie, tylko Dom Wypoczynkowy „Rodziny Kolejowej”. 
W wydawnictwie „kolejowym” tak reklamowano „przejęty” ośrodek: 

Z okien i balkonów Domu Wypoczynkowego Rodziny Kolejowej roztacza się wspaniały 
widok na wysokie góry, pokryte przeważnie iglastymi lasami i okalające zaciszną doli-
nę Tatarowa. W pobliżu Domu Wypoczynkowego są wyborne kąpiele rzeczne. Można 
spacerować w dolinę Prutu oraz na okoliczne szczyty. Klimat Tatarowa jest wybitnie 
górski, powietrze czyste, wolne od kurzu. Dom jest urządzony według najnowszych 
wymogów higienicznych, wyposażony w wodociągi z bieżącą ciepłą i zimną wodą, 
centralne ogrzewanie, oświetlenie elektryczne, łazienki, radio, itp.52

49 Truskawiec, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1939, nr 8, s. 1.
50 Otwarcie Domu Wypoczynkowego w Truskawcu, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina 
Kolejowa” 1939, nr 1, s. 1.
51 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 20.
52 Ibidem, s. 18.
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Dom miał 40 pomieszczeń, w których w jednym czasie mogło mieszkać 100 osób 
i każdego roku otwarty był od 25 kwietnia do 18 października. Dzienna opłata za pobyt 
w Domu Wypoczynkowym z wyżywieniem, niezależnie od sezonu, dla członków „Rodziny 
Kolejowej” wynosiła 3 zł dla osoby dorosłej i 2 zł dla ich dzieci w wieku 6–14 lat. Dla nie-
członków tego stowarzyszenia opłaty były wyższe o 50 gr.53 Prośby o przyjęcia do Domu 
Wypoczynkowego należało składać do Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” we Lwowie.

Dom Wypoczynkowo-Leczniczy w Morszynie

Trzeci dom, tym razem o charakterze wypoczynkowo-leczniczym lwowskiego Za-
rządu Okręgu „Rodziny Kolejowej”, został otwarty w czerwcu 1937 roku w Morszynie, 
w nowo kupionej willi, noszącej nazwę „Kasztelanka”. Był to niewielki jednopiętrowy 
budynek murowany, przykryty płaskim dachem, posiadający elektryczność, instalację 
wodno- kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe, mieszczący się w rozległym parku. Jak na-
pisano w gazecie „Rodziny Kolejowej”: 

Morszyn to jedyny w Polsce zdrój wód solankowo-gorzkich, zbliżonych swym działa-
niem do wód karlsbadzkich i marienbadzkich. Posiada on też bogate pokłady borowiny 
leczniczej. Morszyn leży w powiecie stryjskim, województwa stanisławowskiego, na 
linii kolejowej Lwów – Stryj – Stanisławów. Wysokość 325 m nad poziomem morza. 
Płaskowyż podkarpacki o pięknej okolicy z rozległymi lasami szpilkowymi i liściastymi54. 

W Morszynie leczyć można było choroby: żołądka, jelit, wątroby, gościec stawowy, artre-
tyzm, cukrzycę oraz dolegliwości kobiece55. Ośrodek miał charakter sezonowy i funkcjonował 
od 1 maja do 30 września. W jednym czasie mogło w nim przebywać 47 osób. W swojej 
strukturze organizacyjno-przestrzennej miał 6 pokojów jednoosobowych, 10 – dwuosobo-
wych i 7 – trzyosobowych. Sala jadalna z zapleczem kuchennym mieściła się na parterze. 

W roku 1938 ceny w pokoju jednoosobowym z wyżywieniem w miesiącach: maj, czerwiec, 
lipiec wynosiły 4,5 zł, a w okresie lipiec–sierpień 5,5 zł. W pozostałych pokojach odpowiednio: 
3 i 3,5 zł. Pracownicy kolejowi, wdowy i sieroty nienależący do „Rodziny Kolejowej” wnosili 
opłaty o 25% wyższe, natomiast osoby niezwiązane z PKP płacili o 50% drożej56.

W roku 1939 zmieniły się nieco taryfy opłat. I tak od 1 maja do 11 czerwca i od 20 sierp-
nia do 30 września za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym trzeba było zapłacić 5,5 zł, 
a od 11 czerwca do 19 sierpnia – 6,5 zł. W pokoju dwuosobowym za jedno miejsce 
odpowiednio: od 2,5 do 4 zł i od 3 do 5 zł. W pokoju trzyosobowym: od 2,5 do 3 zł i od 
3 do 3,5 zł57. Podania o przyjęcie do Domu Wypoczynkowo-Leczniczego w Morszynie 

53 Kąpiele w Prucie i wycieczki po wzgórzach Tatarowa, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia 
„Rodzina Kolejowa” 1937, nr 11, s. 1.
54 Morszyn, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1939, nr 1, s. 1.
55 Leczymy się w Morszynie, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1937, 
nr 11, s. 1.
56 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 15.
57 Morszyn, op. cit., s. 1.
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podobnie jak w poprzednich dwóch przypadkach należało kierować do Zarządu Okręgu 
„Rodziny Kolejowej” we Lwowie. 

Dom Wypoczynkowy w Wiśle

Swój ośrodek wypoczynkowy miał też Zarząd Okręgu „Rodziny Kolejowej’ w Katowi-
cach. Urządzono go w dużym budynku wzniesionym w latach 1933–1934, przez katowic-
ką Dyrekcję Polskich Kolei Państwowych w Wiśle, na Śląsku, w powiecie cieszyńskim. 
Projektantem drewnianego, zbudowanego w stylu zakopiańskim, położonego na rozleg-
łym placu, przy drodze z Białej Wisełki na Baranią Górę budynku był arch. Stanisław 
Dobrowolski. Po drugiej strony ulicy, naprzeciwko kolejarskiego domu wypoczynkowego, 
zbudowany był Pałacyk Myśliwski Prezydenta RP. Drewniana konstrukcja kolejarskiego 
ośrodka ustawiona była na wysokiej podmurówce, przysłaniającej częściowo piwnicę. 
Parter obwiedziony był dekoracyjnymi podcieniami, podobnie jak fragmenty pierwsze-
go piętra. Na kolejnej kondygnacji znajdowało się zamieszkiwane poddasze. W latach 
1934–1935 obiekt był wykorzystywany jako ośrodek kolonijny dla dzieci z rodzin kole-
jarskich. Na parterze przygotowano 44 miejsca dla dziewcząt i tyle samo dla chłopców. 
Na piętrach tymczasem były 22 pokoje do wynajęcia. W kolejnych latach ośrodek pełnił 
swoje funkcje wypoczynkowe przez wszystkie miesiące roku, z wyjątkiem okresu od 
15 czerwca do 5 września, kiedy to w całości był wykorzystywany przez kolonie dziecię-
ce. W innych terminach na potrzeby domu wypoczynkowego przeznaczano 100 miejsc 
i około 40 miejsc na cele komercyjne.

Ośrodek nazywany z racji położenia „Pod Baranią” był znakomitą bazą wypadową 
do organizacji wycieczek turystycznych wiodących na Baranią Górę, Stożek, Czantorię, 
Bukową czy Malinową Skałę. W jednym z wydawnictw kolejowych napisano: 

Nasz Dom Wypoczynkowy urządzony jest bardzo nowocześnie. Posiada kanaliza-
cję, światło elektryczne we wszystkich pokojach, jak również ciepłą i zimną wodę. 
Pierwszorzędnie urządzona świetlica, radio, bilard, biblioteka, czytelnia, werandy do 
leżakowania i basen kąpielowy urozmaicają pobyt pensjonariuszom. Cechą charakte-
rystyczną ośrodka jest prowadzenie kuchni polskiej, która budzi u wszystkich wielkie 
zadowolenie. Pięknie urządzony i utrzymany ogród otaczający Dom Wypoczynkowy 
dodaje mu jeszcze więcej uroku58.

Swego rodzaju atrakcją był też autobus, kursujący kilka razy dziennie z centrum mia-
sta do ośrodka. Cena biletu kształtowała się w granicach 50–60 gr. Jednodniowy pobyt 
w ośrodku z wyżywieniem dla członka „Rodziny Kolejowej” niezależnie od sezonu wynosił 
3 zł. Za ich dzieci do lat 3 należało zapłacić 1 zł, w wieku 3–7 lat – 1,5 zł, w wieku 7–10 
lat – 2 zł, a w wieku 10–16 lat – 2,5 zł. Podania o przydział miejsc trzeba było kierować 
do Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” w Katowicach.

58 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 21.
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Ośrodki wypoczynkowe funkcjonujące poza Stowarzyszeniem 
„Rodzina Kolejarska”

W tym miejscu trzeba odnotować, że z chwilą powstania „Rodziny Kolejowej” nie wszyst-
kie środowiska kolejarskie obdarzały ją pełnym zaufaniem59. Mowa o kilku związkach zawodo-
wych, które we własnym systemie dobrowolnych opodatkowań swoich członków (przeważnie 
1 zł miesięcznie) zakładały i utrzymywały „niezależne” domy zdrowia i domy wypoczynkowe. 
W pierwszej kolejności wymienić trzeba Związek Kolejowców Polskich (1919–1929), który 
od 1929 roku współtworzył Zjednoczenie Kolejowców Polskich. Związkowcy już w roku 1927 
kupili pensjonat „Łobzowianka” w Niemirowie (woj. lwowskie) i urządzili w nim uzdrowisko 
klimatyczno-kuracyjne. W okresie międzywojennym Niemirów był bardzo znaną miejscowo-
ścią wypoczynkową, obfitującą w pokłady borowinowe oraz źródła siarczano-solno-alkaiczne. 
Można tu było leczyć: artretyzm, reumatyzm, choroby kobiece, ischias, choroby skórne itp. 
Szczególnie cenione było źródło „Aleksandra”, z którego woda wspierała przemianę materii, 
drogi oddechowe i układ pokarmowy60. Do dwupiętrowego obiektu wzniesionego z cegły 
dostawiona była drewniana zabudowa, składająca się z dwóch holi, biblioteki, czytelni 
i pokojów administracji. Łącznie w części mieszkalnej do dyspozycji gości były 42 bardzo 
wygodnie umeblowane pokoje dysponujące 75 łóżkami. W kompleksie były też werandy, 
balkony, natryski gorące, kręgielnia, krokiet i garaże. Sezon kuracyjny rozpoczynał się 
1 czerwca i trwał do 30 września. Cena jednodniowego mieszkania i wyżywienia wynosiła 
6–7 zł. W bazie zdrojowej dla członków ZKP przewidywano ulgi w wysokości 30%61.

Przyjmowano pracowników kolejowych oraz członków ich rodzin skierowanych przez 
lekarzy kolejowych, na podstawie okólnika Ministerstwa Komunikacji z dnia 26.04.1935 r. 
do leczenia na koszt Dyrekcji PKP. Można też było do „Łobzowianki” przyjechać bez 
skierowania. Wtedy 21-dniowy koszt pobytu i leczenia wynosił „ryczałtowo” 155 zł. Bez 
leczenia jednodniowy pobyt kosztował 4 zł62.

Swoje domy odpoczynku miał też Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych. 
Pierwszy urządzono w majątku rolnym „Ostrowo”, pod Wieleniem nad Notecią, w woj. 
poznańskim. W 1928 roku w/w związek zawodowy nabył tu trzy budynki, będące kiedyś 
siedzibą Sapiehów, z pokaźnym sadem i ogrodem63. Do najbliższego dworca kolejowego 
było stąd 1,5 km. Ośrodek miał charakter sezonowy. W pierwszej kolejności odremonto-
wano 12 pokojów, dzięki czemu jeszcze w 1928 roku mógł przyjąć 50 osób64. W kolejnym 
roku goszczono 70 osób. Cena jednodniowego pobytu z wyżywieniem wynosiła 4 zł, a dla 
dziecka do lat 15 – 3 zł65. Swego rodzaju niedogodnością była konieczność zabierania 

59 „Rodzina Kolejowa”. Pomysły „dyrekcyjnych mędrców” krakowskich, „Kolejarz-Związkowiec” 1932, nr 17, 
s. 130.
60 Gdzie spędzić urlop?, „Głos Kolejowca” 1929, nr 7, s. 3.
61 Pensjonat „Łobzowianka”, „Głos Kolejowca” 1929, nr 1, s. 4.
62 Pensjonat „Łobzowianka”, „Głos Kolejowca” 1936, nr 8, s. 8.
63 Dom Odpoczynkowy Z.Z.K., „Kolejarz-Związkowiec” 1928, nr 28, s. 434–435.
64 Walka o zdrowie kolejarzy, „Kolejarz-Związkowiec” 1928, nr 36, s. 608–609.
65 Związkowy Dom Odpoczynkowy, „Kolejarz-Związkowiec”1929, nr 16, s. 269.
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ze sobą siennika (słoma na miejscu), koca, poduszki i czterech prześcieradeł66. Od roku 
1931 ośrodek „Ostrowo” funkcjonował głównie jako placówka kolonijna67.

W latach 1936–1937 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych uruchomił aż dwa 
ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe. Pierwszy został otwarty w kwietniu 1936 roku w Ja-
remczu (Huculszczyzna), w nowo zakupionej, zelektryfikowanej willi, usytuowanej tuż nad 
Prutem, w odległości 10 minut drogi od stacji kolejowej. Nosił on miano ośrodka „górskie-
go”. Był to niewielki, drewniany, parterowy, z zamieszkiwanym poddaszem, swoją formą 
architektoniczną nawiązujący do stylu zakopiańskiego budynek, z którego w jednym czasie 
mogło korzystać około 30 osób68. Ośrodek czynny był cały rok i od początku cieszył się 
ogromnym powodzeniem. W lipcu i sierpniu jego wykorzystanie wynosiło 100%, natomiast 
w pozostałych miesiącach każdego dnia przebywało w nim około 20 pensjonariuszy. Cena 
jednodniowego pobytu w pensjonacie wynosiła 2,5 zł dla członków związku i 3,5 zł dla 
niezrzeszonych. W czasie poza głównym sezonem w ośrodku organizowano wszelkiego 
rodzaju kursy i szkolenia69 oraz przyjmowano wycieczki „kolejowe” z różnych części Polski70. 

W podobny sposób71 wykorzystywany był72 – otwarty l8 lipca 1937 roku – Dom Wy-
poczynkowy Z.Z.K. w Hallerowie (dzisiejsze Władysławowo), zwany „morskim”73. Jego 
uroczystość otwarcia uświetniły występy orkiestry i chóru kolejarzy z Nowego Sącza. 
Okazały, murowany, piętrowy, modernistyczny o wydłużonym kształcie budynek, z ob-
szerną, z trzech stron „przeszkloną” jadalnią na parterze, swoim wyrazem artystycznym 
przypominał statek pasażerski, usytuowany w odległości 60 m od morza. Obiekt miał wy-
miary 70 × 14 m. Na parterze do jadalni przylegała kuchnia z zapleczem i dość duża sala 
wielofunkcyjna. Na pierwszym piętrze (nad jadalnią) umieszczona była sala rekreacyjna 
i czytelnia. Na parterze i na piętrze w systemie „korytarzowym” znajdowało się 36 poko-
jów, w tym 20 dwu- i trzyłóżkowych oraz 12 – czterołóżkowych. Cztery pomieszczenia 
zajmowała administracja74. W jednym czasie w ośrodku mogło mieszkać około 120 osób. 
Budowa ośrodka, wraz z jego wyposażeniem, kosztowała 200.000 zł. Cena jednodniowego 
pobytu dla kolejarzy wynosiła 2,5 zł, a dla ich dzieci – 1,5 zł. Osoby niebędące kolejarzami, 
ale posiadające status urzędników państwowych płaciły za mieszkanie i wyżywienie po 
4 zł dziennie75. Ośrodek miał charakter sezonowy, pełne obciążenie każdego roku miało 
miejsce w lipcu i sierpniu76.

Odnotować też należy znaczące dokonania niewielkiego Związku Umysłowych Pra-
cowników Kolejowych (ZUPK), którego Zarząd Główny mieścił się we Lwowie. Najpierw 

66 Związkowy Dom Odpoczynkowy, „Kolejarz-Związkowiec” 1929, nr 17, s. 296.
67 Dbajmy o zdrowie dzieci, „Kolejarz-Związkowiec” 1931, nr 17, s. 139.
68 Ośrodek Górski Z.Z.K. w Jaremczu, „Kolejarz-Związkowiec” 1936, nr 12, s. 98.
69 Ośrodek Górski Z.Z.K. w Jaremczu, „Kolejarz-Związkowiec” 1936, nr 20, s. 164.
70 Wrażenia z wycieczki, „Kolejarz-Związkowiec” 1938, nr 24, s. 221.
71 Wycieczka z Jasła nad morze, „Kolejarz-Związkowiec” 1937, nr 26, s. 207.
72 Pierwszy kurs działaczy ZZK we Władysławowie, „Kolejarz-Związkowiec” 1938, nr 17, s. 164.
73 Ośrodek wypoczynkowy Z.Z.K, „Kolejarz-Związkowiec” 1937, nr 17, s. 132.
74 Otwarcie Domu Wypoczynkowego ZZK nad morzem, „Kolejarz-Związkowiec” 1937, nr 21, s. 168.
75 Budownictwo Z.Z.K., „Kolejarz-Związkowiec” 1938, nr 34–35, s. 330.
76 Brak wolnych miejsc w Domu Odpoczynkowym w Hallerowie, „Kolejarz-Związkowiec” 1938, nr 31, s. 198.
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„kolejarze-intelektualiści” zbudowali w latach 1926–1927 drewniany dom wypoczynkowy 
w Komańczy, a następnie w roku 1937 wznieśli okazały, murowany, jednopiętrowy ośrodek 
wypoczynkowy w Piwnicznej-Zdroju77. 

Myśl zbudowania ośrodka wypoczynkowego w Komańczy, leżącej przy trasie kolejowej 
Zagórz–Łupków, zgłosił w 1925 roku Edmund Hilczera, znany lwowski działacz społeczny. 
Trzymorgową działkę, położoną nad rzeką Osławą, na stoku z trzech stron lasami otoczo-
nej góry, w odległości 1 km od stacji kolejowej, podarował kolejarzom hrabia Stanisław 
Potocki. Projekt budynku nieodpłatnie wykonał architekt lwowski – Henryk Zaremba78. 
Miał to być obiekt zbudowany z bali drewnianych, jednopiętrowy, podpiwniczony, z za-
mieszkiwanym poddaszem, na kamiennej podbudówce. Na parterze miało znajdować się 
10 pokojów i jadalnia, na piętrze 10 pokojów, na poddaszu 5 pokojów, a w suterenach 
kuchnia z zapleczem gospodarczym. Łącznie powierzchnia użytkowa miała wynieść 
294 m2. Na drugim etapie budowy miał powstać wielki taras (przed budynkiem), kręgiel-
nia, kort tenisowy i plac rekreacyjno-sportowy79. Obiekt miał kosztować 40–50 tysięcy zł. 
Tylko ze sprzedaży cegiełek budowniczym udało się zebrać prawie 5000 zł80. Naturalnie 
największe kwoty wpływały z dobrowolnych składek (1 zł miesięcznie) i darowizn. 

Pierwsze roboty budowlane ruszyły w sierpniu 1926 roku. W kwietniu 1927 roku prace 
dobiegały końca. Meble drewniane do ośrodka wykonano w warsztatach Liceum Krze-
mienieckiego. Jeszcze przed zakończeniem inwestycji Zarząd Główny podjął uchwałę 
o rozdziale miejsc i wysokości opłat w pensjonacie. Okręgowi krakowskiemu związku 
przydzielono 5 pokojów, tyle samo przydzielono okręgowi lwowskiemu, okręg gdański 
otrzymał 4, stanisławowski 4 i katowicki 1 pokój. Założono, że w jednym czasie w ośrodku 
będzie mieszkać 40 osób, a średni czas pobytu wyniesie 4 tygodnie. Jednodniowy pobyt 
z wyżywieniem członka związku miał kosztować 4 zł, a za dzieci do lat 10 należało płacić 
po 3 zł. W zależności od standardu i liczby łóżek miesięcznie opłaty za pokój mieściły się 
w granicach 40–80 zł81. 

Uroczystość otwarcia wzniesionego zgodnie z projektem obiektu miała miejsce 5 czerw-
ca 1927 roku. Uświetniły ją zorganizowane tu obrady V Walnego Zjazdu Związku Delegatów 
ZUPK82 oraz występy chóru i teatru Towarzystwa „Harmonia” z Jasła83. Tuż po otwarciu 
w organie prasowym związku napisano: 

Wielu nie wierzyło w nasz sukces. Skromny, bezpretensjonalny nasz wspólny dom, 
przyjmie wkrótce nas wszystkich z gościnnością na jaką go stać, a jak Bóg da, ściany 
tego domu rozbrzmiewać będą śmiechem wesołym, zadowoleniem i zdrowiem84. 

77 Dwudziestolecie komunikacji Polski…, op. cit., s. 277.
78 Na otwarcie letniska, „Czasopismo” 1927, nr 5, s. 10.
79 Ibidem. 
80 Zestawienie kasowe za czas od 1.06.1926 r. do 30.04.1927 r., „Czasopismo” 1927, nr 5, s. 8.
81 Komańcza – status letniska, „Czasopismo” 1927, nr 4, s. 3–4.
82 Program otwarcia  letniska  i porządek obrad V Walnego Zjazdu Delegatów ZUPK w Komańczy w dniach 
5–7 czerwca 1927 roku, „Czasopismo” 1927, nr 5, s. 9.
83 Otwarcie letniska w Komańczy, „Czasopismo” 1927, nr 6, s. 4-5.
84 Na otwarcie letniska, „Czasopismo” 1927, nr 5, s. 10.
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Ośrodek każdego roku miał funkcjonować od początku maja do końca września, a jego 
wartość wyceniono na 51 858 zł85. Swego rodzaju problemem w ciągu pierwszych dwóch 
sezonów funkcjonowania letniska były częste przypadki niewykorzystywania wcześniej 
zarezerwowanych miejsc86. W kolejnych latach sytuacja uległa znacznej poprawie. Kie-
rownictwo związku starało się systematycznie poprawiać warunki pobytu w Komańczy. 
Między innymi od 1930 roku doraźnie zatrudniano osobę do transportu bagaży87, w 1931 
roku zainstalowano wodociągi i elektryczność oraz zbudowano budynek gospodarczy88. 
Systematycznie obniżano też ceny pobytu w ośrodku. W sezonie 1932 roku wyżywie-
nie kosztowało 3 zł dla osoby dorosłej i 2,2 zł dla dziecka89, w roku 1933 odpowiednio 
2,4 i 1,75 zł90, a od roku 1935 – 2,25 i 1,7 zł91. Trzykrotnie zmniejszano też opłaty za 
zajmowane pomieszczenia. Od 1937 roku za dwupokojowy pokój na parterze należało 
zapłacić 25–30 zł, na piętrze 35–40 zł, a na poddaszu 10 zł92. Mimo tych systematycznych 
obniżek placówka ekonomicznie była samowystarczalna. Po każdym sezonie notowała 
zysk w granicach 500–1500 zł93. W lipcu i sierpniu wszystkie miejsca były tradycyjnie za-
jęte, natomiast w czerwcu i wrześniu przeciętna frekwencja kształtowała się w granicach 
50%94. „Specjalnością” domu wypoczynkowego w Komańczy były wycieczki turystyczne, 
kąpiele rzeczne i tańce organizowane w jadalni95.

Niezależnie od „samowystarczalności” gospodarczej ośrodka w Komańczy w dalszym 
ciągu członkowie ZUPK wpłacali miesięcznie po 1 zł na fundusz uzdrowiskowy. W takich 
okolicznościach na koncie funduszu pod koniec 1935 roku znajdowało się 44 135 zł96. Nic 
też dziwnego, że już na początku 1934 roku władze organizacji zaczęły upowszechniać 
inicjatywę budowy kolejnego domu wypoczynkowego. Tym razem miał on być uruchomio-
ny w okolicy Krynicy, na Popradem, przy linii kolejowej Nowy Sącz–Krynica. Ostatecznie 
wybór padł na miejscowość Piwniczna-Zdrój. W tym celu komisja zdrojowa związku 
podjęła negocjacje z Zarządem Gminy, efektem czego było kupno za kwotę 10 000 zł, 
parceli o powierzchni 6002 m2, położonej nad Popradem, w pobliżu przystanku kolejo-
wego i łazienek zdrojowych. Najpierw zamierzano tu zbudować 4–5 willi drewnianych, 
czynnych tylko w okresie sezonu letniego i kosztujących około 30 000 zł. Koncepcję 
realizacji inwestycji zaprezentowano na Walnym Zjeździe Delegatów Związku w dniach 
20–21 maja 1934 roku97. 

85 Zestawienie kasowe…, op. cit.
86 Nasze letnisko w Komańczy, „Czasopismo” 1929, nr 4, s. 58.
87 Otwarcie sezonu w Komańczy, „Czasopismo” 1930, nr 7, s. 84.
88 Sprawozdanie ZG ZUPK na IX Walny Zjazd Delegatów, „Czasopismo” 1931, nr 9, s 77.
89 Otwarcie VI-go sezonu w Komańczy, „Czasopismo” 1932, nr 9, s. 87.
90 Sezon w Komańczy w roku 1933, „Czasopismo” 1933, nr 9, s. 78.
91 Sezon w letnisku ZUPK w Komańczy, „Czasopismo” 1935, nr 7, s. 94.
92 Letnisko ZUP otwarte, „Czasopismo” 1937, nr 5, s. 89.
93 Dane uzyskane ze sprawozdań finansowych publikowanych na łamach „Czasopisma”.
94 Sprawozdanie ZG ZUP na X Walny Zjazd Delegatów, „Czasopismo” 1934, nr 9–10, s. 80.
95 Po zdrowie i wypoczynek, „Czasopismo”, 1938, nr 5, s. 70-71.
96 Nasze uzdrowiska ZUPK, „Czasopismo”, 1936, nr 2, s. 31.
97 Sprawozdanie ZG ZUP na X Walny Zjazd Delegatów, „Czasopismo”, 1934, nr 9-10, s. 80.
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Przedstawienie na walnym zjeździe planu i kosztorysu budowy wywołało ogólno-
związkową dyskusję, która trwała prawie dwa lata. W lutym 1936 roku zaczęto rozważać 
możliwość kupienia już gotowego obiektu98. Ostatecznie jednak postanowiono na kupionej 
parceli zbudować własny murowany, „całoroczny” budynek99. Jednopiętrowy, podpiwni-
czony, skanalizowany i zelektryfikowany obiekt miał zawierać 25 pokojów mieszkalnych, 
jadalnię, pokój brydżowy i bibliotekę. W sutenerach miała się mieścić kuchnia z zapleczem 
i pomieszczenia dla służby. Pierwsze prace budowlane ruszyły w sierpniu 1936 roku100. 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie domu wypoczynkowego miało miejsce 28 czerwca 1937 
roku. Pięć dni później ośrodek przyjął pierwszych gości101. Mogło w nim mieszkać 70 osób. 
W jednym z artykułów zamieszczonych w „Czasopiśmie” napisano, że nowo otwarty obiekt 
to „najpiękniejszy murowany budynek w okolicy”102. Pokoje „parterowe” w budynku kosz-
towały po 35 zł miesięcznie, a na piętrze 40–50 zł. Koszt dziennego wyżywienia ustalono 
na 2,8 zł dla dorosłych i 2 zł dla dzieci. Pensjonat od pierwszych miesięcy funkcjonowania 
przynosił kolejarzom znaczące korzyści ekonomiczne i sporo satysfakcji. Świadczyć o tym 
mogą chociażby tytuły artykułów prasowych, takie jak: Piękno Zdrojowiska w Piwnicznej103, 
Pochwała Piwnicznej104 czy Walory Piwnicznej105.

Być może nigdy nie doszłoby do budowy domu wypoczynkowego w Piwnicznej, gdy-
by nie wcześniejsze wynajmowanie na potrzeby letniego wypoczynku związkowców (od 
czerwca do września) willi „Kotwicz” w Krynicy. Pierwszą umowę w tej sprawie podpisano 
w kwietniu 1930 roku. Willa dysponowała dziesięcioma pokojami jednołóżkowymi i ośmio-
ma pokojami dwułóżkowymi. Związek zapłacił właścicielom za sezon 12.855 zł. Cenę 
dziennego mieszkania (z wyżywieniem) w pokoju jednoosobowym w czerwcu i wrześniu 
ustalono na 8,5 zł, a w pokoju dwuosobowym na 7,5 zł, natomiast w miesiącach wakacyj-
nych odpowiednio: 9,5 i 8,5 zł106. Krynicka willa wynajmowana była w sezonach do 1934 
roku. Każdego roku w lipcu i sierpniu jej obciążenie wynosiło 80%, natomiast w czerwcu 
i we wrześniu około 40–50%. Podobnie jak w przypadku ośrodka w Komańczy sukcesywnie 
obniżano w „Kotwiczu” ceny pobytu. Akcja wynajmowania obiektu rokrocznie przynosiła 
dla związku stratę w wysokości 500–1000 zł. 

Na koniec rozważań o aktywności ZUPK na niwie turystyczno-wypoczynkowej należy 
wspomnieć i o tym, że w roku 1925 organizacja za kwotę 6700 zł nabyła parcelę budow-
laną o powierzchni 1800 m2 w nadmorskim Hallerowie107. Przez kilka lat trwała dyskusja 
o rozpoczęciu tam budowy domu wypoczynkowego. Szukano jak najoszczędniejszych 
„metod budowlanych”. Między innymi w roku 1928 zaczęto realizować pomysł ustawienia 

98 Nasze uzdrowiska ZUPK, op. cit., s. 31.
99 Sprawozdanie ZG na XI Walny Zjazd Delegatów 2–4.04.1936 r., „Czasopismo”, 1936, nr 5, s. 81.
100 Zaczęliśmy budowę Piwnicznej, „Czasopismo”, 1937, nr 7, s. 98.
101 Letnisko ZUP otwarte, „Czasopismo”, 1937, nr 5, s. 89.
102 Poświęcenie nowego domu wypoczynkowego ZUP w Piwnicznej, „Czasopismo” 1937, nr 7, s. 109.
103 Piękno Zdrojowiska w Piwnicznej, „Czasopismo” 1938, nr 7, s. 109.
104 Pochwała Piwnicznej, „Czasopismo” 1939, nr 4, s. 46.
105 Walory Piwnicznej, „Czasopismo” 1939, nr 7, s. 88.
106 Nasz pensjonat w Krynicy, „Czasopismo” 1930, nr 9, s. 103.
107 Budujemy letnisko nad Bałtykiem, „Czasopismo” 1928, nr 5, s. 4.



Joanna Zagdańska76

na zakupionym placu dziewięciu „pudeł” z odpowiednio zmodernizowanych starych wa-
gonów kolejowych, które pełnić miały funkcje mieszkalne108. Ostatecznie jednak w 1938 
roku działka została sprzedana za kwotę 6900 zł109.

Zakończenie

Dziś doprawdy trudno uwierzyć w to, że tak „pomnikowe” obiekty jak w Makowie 
Podhalańskim czy Rabce wznoszone były w trybie dobrowolnych opodatkowań kolejarzy 
i członków ich rodzin. Wszystkie przedwojenne placówki odegrały ogromną rolę w systemie 
profilaktyki zdrowotnej i przyczyniły się do upowszechnienia w środowiskach kolejarskich 
kultury aktywnego wypoczynku i rekreacji. Przez wszystkie lata funkcjonowania domów 
turystyczno-zdrowotnych bardzo mocno akcentowane były ich prozdrowotne aspekty 
działalności. Ostatecznie wszystkie tego typu placówki zbudowane lub zorganizowane 
zostały w zdrojach leczniczych. Pobyt w tych ośrodkach postrzegany był w kategoriach 
szansy na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej. W latach 1927–1939 w komunikatach 
zamieszczanych w gazetach kolejarskich i traktujących o uruchamianiu sezonów wypo-
czynkowych w poszczególnych ośrodkach wypoczynkowych wyszczególniane były choroby 
i dolegliwości, które można było w danej miejscowości leczyć. W niektórych placówkach 
takich jak Rabka czy Aleksandrów Kujawski doprowadzana była solanka bądź też istniały 
w nich pomieszczenia przystosowane do rehabilitacji. W przypadku kilku ośrodków – na 
terenach przyległych do budynków urządzone były specjalne „ścieżki zdrowia”. Oczywiście, 
we wszystkich miejscowościach, gdzie budowano ośrodki wypoczynku i leczenia kolejarzy 
istniała możliwość korzystania z parków, źródeł i pensjonatów zdrojowych, znajdujących 
się w pobliżu ośrodków resortu komunikacji. 

Przeciętna frekwencja w ośrodkach kształtowała się w granicach 65–75%, natomiast 
ceny pobytu były o 50–60% niższe niż w pensjonatach prywatnych. 

Z zaprezentowanej problematyki jednoznacznie wynika, że budowane i organizowane 
przez kolejarzy zakłady i domy wypoczynkowe odgrywały też bardzo ważną rolę w realizacji 
polityki państwa polskiego w dziedzinie turystyki. Dzięki nim każdego roku około 6 tysię-
cy osób miało szansę stać się na kilka tygodni wczasowiczami, wypoczywającymi poza 
miejscem stałego zamieszkania. Państwo (a w jego obrębie środowisko kolejarskie) było 
zainteresowane nie tylko krzewieniem kultury wypoczynku swoich obywateli, ale i urucho-
mieniem powszechnego procesu poznawania nawet najbardziej niedostępnych zakątków 
Ojczyzny. To była forma integracji narodu polskiego w jego ciężko wywalczonych granicach. 
Działalności turystycznej wyznaczano w tym zakresie istotną rolę. Po dzień dzisiejszy 
słyszy się opinię, że aby kraj swój można było naprawdę pokochać, wcześniej należy go 
dokładnie poznać. W takim ujęciu można mówić o krzewieniu przez ośrodki kolejarskie 
patriotyzmu i obywatelskości. Problematyka budowania i utrzymywania „społecznych” 
ośrodków zdrowotno-wypoczynkowych – to ważny rozdział w historii turystyki polskiej.

108 Ibidem. 
109 Preliminarz budżetowy, „Czasopismo” 1938, nr 7, s. 109.
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Różnie potoczyły się losy kolejarskich placówek po II wojnie światowej. Ośrodki w Tru-
skawcu, Morszynie, Tatarowie, Niemirowie i Jaremczu znalazły się poza granicami Polski. 
Dom Wypoczynkowy w Krynicy jest dziś budynkiem mieszkalnym. Przedwojenna placówka 
zbudowana w Wiśle, aktualnie w połowie należy do Federacji Kolejarzy, a w połowie do 
prywatnego właściciela i w dalszym ciągu pełni funkcję domu wczasowego. Pensjonat ma 
duży ogrodzony teren przed ośrodkiem oraz plac zabaw z torem przeszkód dla dzieci. Dom 
wypoczynkowy w Piwnicznej-Zdroju do roku 2015 był ośrodkiem wypoczynkowym PKP, 
po czym został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Zakład Leczniczo–Wychowawczy 
w Rabce do roku 2005 pełnił funkcję Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilita-
cyjny Rodziny Kolejowej im. Aleksandry Piłsudskiej. Aktualnie budynek jest własnością 
spółki prywatnej. Dom Wypoczynkowy w Makowie Podhalańskim dziś jest Zakładem 
Długoterminowej Opieki Medycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie, a Zakład Leczniczy w Aleksandrowie Kujawskim stanowi część Kolejowego 
Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o.o. w Ciechocinku. Wszystkie obiekty pięknie zaświad-
czają o bogatej tradycji polskich środowisk kolejarskich. 
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Streszczenie

Dwudziestolecie międzywojenne było w Polsce okresem wyjątkowego poświęcenia, które należy 
utożsamiać z wielkim patriotyzmem i wręcz emocjonalnym odnoszeniem się do spraw „wagi 
państwowej”. Jednym z jego przejawów było budowanie i utrzymywanie w systemie dobro-
wolnych opodatkowań ośrodków turystyczno-leczniczych. To była forma wspierania państwa 
w rozwiązywaniu jego ważnych społecznie problemów. W tym ogólnopolskim procesie nie za-
brakło kolejarzy polskich, którzy tworzyli jedną z najbardziej licznych grup zawodowych. W ciągu 
kilkunastu lat uruchomiono kilka „pomnikowych” realizacji, z których część – przy zmienionej 
formie wykorzystania – funkcjonuje do dzisiaj.

Słowa kluczowe: turystyka, profilaktyka zdrowotna, kolejarze, związki zawodowe, domy wypo-
czynkowe, domy zdrowia, zakłady lecznicze

Abstract

In Poland the interwar period was a time of an extraordinary sacrifice, which should be identified 
with great patriotism and even emotional referring to the matters of state. One of the signs was to 
develop and maintain tourist and health centers under a system of voluntary taxation. It was 
a form of supporting the state in solving its socially important problems. Polish railwaymen, who 
created one of the most numerous professional groups, participated in this nationwide process. 
Over several dozen years, several monumental projects have been launched, some of which – 
with a modified form of use – are still in operation today.

Keywords: tourism, health prophylaxis, railwaymen, unions, holiday homes, health homes, 
medical establishments
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POPULARNOŚĆ HALOTERAPII W OPINII OSÓB Z PROBLEMAMI 
UKŁADU ODDECHOWEGO

HALOTHERAPY’S POPULARITY IN THE OPINION OF PATIENTS  
WITH RESPIRATORY SYSTEM PROBLEMS

Wstęp

Sól (gr. halos) towarzyszy człowiekowi od zawsze, gdyż podstawowe funkcje życiowe 
zależą od równowagi jonów sodu i chloru w organizmie. Dlatego każdy organizm, w tym 
także człowieka, wymaga soli jako dodatku do pożywienia. W dzisiejszych czasach nasz 
pokarm obfituje w nadmiar chlorku sodu, natomiast dawniej sól była składnikiem deficy-
towym w diecie człowieka. Wyrównywanie jej braków przez picie wody ze źródeł solanko-
wych u naszych prehistorycznych przodków można uznać za pierwsze wykorzystanie soli 
w celach leczniczych. Sól stała się na przestrzeni tysięcy lat praktycznie wszechobecnym 
elementem w medycynie1.

W starożytnym Egipcie lekarz-budowniczy Imhotep (3000 r. p.n.e.) stosował sól jako 
środek wspomagający leczenie ran klatki piersiowej. Papirus Ebersa (datowany na około 
1600 r. p.n.e.) opisuje wykorzystanie soli jako składnika środków przeczyszczających, 
a także w usuwaniu zrogowaciałej skóry, leczeniu chorób zakaźnych, tamowaniu krwa-
wienia, jako maść do oczu, czy też w celu przyspieszania porodu2.

W Polsce XVI wieku wykorzystanie soli w medycynie potwierdzają wzmianki kronikarza 
Marcina Kromera (1512–1589). Adam Schroeter (1525–1572) wybitny krakowski humanista 
podkreślał m.in. konieczność ciągłego uzupełniania soli w organizmie, aby nie dopuścić do 
powstania raka, który „gryzie i wzrasta”, oraz do powstania „wyrzutów, które bolą i gryzą”. 
Zauważył również wpływ soli na gojenie ran. Liczne sposoby zastosowania soli opisał 
także Antoni Schneeberger, mieszkający w Krakowie lekarz i naukowiec (1530–1581)3.

W XIX wieku sól zyskała olbrzymią popularność także jako środek stosowany w fizyko-
terapii. Pojawiły się nowe sposoby jej wykorzystania w formie solanki i solnego aerozolu. 

1 M. Kmiecik, Subterraneoterapia w Kopalni Soli „Wieliczka”. Część I, „Balneologia Polska” 2006, 1, s. 68–70; 
K. Kamińska, Halotherapy. Sulejówek: Salsano Haloterapia Polska, Sulejówek 2014.
2 M. Cirillo et al., A history of salt, “American Journal of Nephrology” 1994, 14(4–6), s. 426–431; M. Kmiecik, op. cit.
3 M. Kmiecik, op. cit.; M. Cirillo et al., op. cit.
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W tym właśnie czasie powstały słynne uzdrowiska solankowe Ischl, Hall i Elmen oraz 
pierwsze na ziemiach polskich i jedno z pierwszych w Europie o znaczeniu i zasięgu 
międzynarodowym zdrojowisko solankowe w Wieliczce. Zastosowaniu soli w formie le-
czenia uzdrowiskowego nadano termin haloterapia. W haloterapii wykorzystuje się sól 
pod różnymi postaciami, jak: inhalacje solankowe, inhalacje suchym aerozolem solnym, 
kąpiele solankowe, płukania, kurację pitną (krenoterapię)4.

Dążenie do zdrowia jako homeostazy jest naturalnym celem każdego organizmu. 
Pragnienie przebywania w dogodniejszym środowisku, spożywania właściwszych pokar-
mów to niektóre z przykładów adaptacji behawioralnej organizmów do środowiska5. Wraz 
z postępem nauk medycznych naturalne było odkrywanie kolejnych bodźców fizycznych 
pochodzących ze środowiska, wpływających pozytywnie na zdrowie. Konsekwencją 
tego było powstanie fizykoterapii (badającej reaktywność organizmu na bodźce) oraz jej 
gałęzi specjalizujących się w wykorzystaniu różnych czynników środowiskowych, m.in.: 
w hydroterapii, balneoterapii, klimatoterapii, aerozoloterapii czy haloterapii (wykorzystanie 
soli w różnych postaciach).

Szczególnym przykładem uzdrowiska wykorzystującego wiele czynników środowisko-
wych jest Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia. 
Do leczenia wykorzystuje się synergię unikatowego mikroklimatu oraz właściwości po-
wietrza – pozbawionego zanieczyszczeń i alergenów, bogatego w mikroelementy, o stałej 
temperaturze, wysokiej wilgotności, wolnego od szkodliwego promieniowania6.

Wartość lecznicza wielickich komór solnych (znajdujących się 135 m pod powierzchnią 
ziemi) opiera się głównie na izolacji od bodźców zewnętrznych (promieniowania świetlne-
go i kosmicznego, fal elektromagnetycznych i dźwiękowych), przebywaniu w atmosferze 
o stałej temperaturze (13–14,5°C) i wilgotności powietrza (60–75%) o wysokim parcjalnym 
ciśnieniu tlenu. Powietrze w wielickich podziemiach ma walory lecznicze w szczególności 
z powodu zawartości cząstek soli (NaCl 23,9 mg/m3, KCl 15,2 mg/m3), która wywołuje 
zwiększoną aktywność rzęsek nabłonka oddechowego, co z kolei zwiększa skuteczność 
oczyszczania śluzowo-rzęskowego dróg oddechowych. Aerozol solankowy działa także 
przeciwzapalnie ogólnie i miejscowo7. 

W powietrzu komór solnych, dzięki długiej drodze wentylacji powietrza oraz bakterio-
statycznemu działaniu aerozolu solankowego, ilość makro-, mikroorganizmów i innych 
elementów biologicznych (bakterii, grzybów, pyłków organicznych itd.) jest wielokrotnie 
niższa niż na powierzchni ziemi. Ten mikroklimat stwarza dogodne warunki dla regeneracji 
i „uspokojenia”, często nadreaktywnego układu immunologicznego. Proces leczniczy re-

4 K. Kamińska, op. cit.
5 T. Maszczak, Zdrowie jako wartość uniwersalna, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2005, 54, s. 73–81.
6 A. Chervinskaya, Haloterapia w mikroklimacie komory solnej jako metoda medycyny rekonwalescencyjnej, 
„Balneologia Polska” 2007, t. 49, 2(108), s. 142–144; J. Krupa, B. Dec, Atrakcyjność turystyczna i uzdrowiskowa 
kopalni soli w Polsce, „Turystyka i Rekreacja” 2014, 11(2), s. 121–131; K. Kamińska, op. cit.
7 K. d’Obyrn, K. Brudnik, “Wieliczka” salt mine – from water hazard to water treatment, „Acta Balneologica” 2014, 
3(137), s. 140–141; S. Pośpiech, P. Barucha, Badania wpływu mikroklimatu podziemnego Uzdrowiska w Kopalni 
Soli Wieliczka na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne, „Acta 
Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna” 2014, 20(4), s. 204–216.
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alizowany jest przez wielogodzinny pobyt w solnej komorze wielickiej kopalni pod kontrolą 
personelu medycznego. Prowadzony jest w formie aktywnej rehabilitacji, polegającej m.in. 
na nowoczesnej gimnastyce oddechowej8.

Ten specyficzny sposób leczenia, łączący klimatoterapię z haloterapią nazwano subter-
raneoterapią. Służy ona szczególnie w kuracji schorzeń zapalnych górnych i dolnych dróg 
oddechowych oraz objawów chorób alergicznych, w szczególności astmy oskrzelowej, 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), przewlekłego zapalenia nosogardzieli 
i zatok obocznych nosa oraz alergicznego nieżytu nosa9. Choroby układu oddechowego 
stanowią jedną z najpowszechniejszych grup chorób. Wpływa na to przede wszystkim 
rosnące zanieczyszczenie środowiska zarówno czynnikami chemicznymi (np. dym tyto-
niowy), jak i biologicznymi (m.in. mikroorganizmy, alergeny)10.

Z uwagi na coraz częstszą zapadalność na choroby górnych dróg oddechowych halo-
terapia staje się coraz popularniejszą metodą leczniczą. Jest przedmiotem wielu badań11. 
Jej skuteczność w leczeniu chorób dróg oddechowych opisywana jest w wielu pracach12. 
Można z niej korzystać zarówno w miejscach pozyskiwania soli (jak ma to miejsce w ko-
palniach soli oraz w Ciechocinku – tężnie solne), jak również w sztucznych grotach solnych 
występujących w miejscowościach uzdrowiskowych oraz w większości polskich miast. 

Wzrastające zainteresowanie haloterapią skłoniły autorów do podjęcia badań, których 
wyniki zaprezentowano w niniejszej pracy. Celem artykułu jest przedstawienie opinii oraz 
zainteresowania haloterapią wśród pacjentów przychodni pulmonologicznej. Dodatkowo, 
szczególną uwagę poświęcono subterraneoterapii stosowanej w Uzdrowisku Kopalnia 
Soli „Wieliczka” – zarówno w opinii pacjentów, jak i na podstawie przeglądu literatury. 

Metoda badań i narzędzia badawcze 

Badania ankietowe o charakterze anonimowym przeprowadzono w Podkarpackim 
Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, w okresie od kwietnia do maja 2016 r., wśród pa-
cjentów pulmonologicznych, leczących się z powodu takich chorób, jak: astma, POChP, 
alergiczny nieżyt nosa i innych. Badania były dobrowolne, przeprowadzone wyłącznie 
wśród osób, które wyraziły zgodę wzięcia w nich udziału. Jako metodę badawczą wybrano 
sondaż diagnostyczny. Narzędziem badawczym był pisemny, anonimowy kwestionariusz 
ankiety. Pierwszą część ankiety stanowiła metryczka, w której zamieszczono pytania 
ogólne, dotyczące płci, wieku, miejsca zamieszkania, a także pytania o główną chorobę 

8 J. Krupa, B. Dec, op. cit.
9 K. Zeman, Nawracające zapalenia dróg oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym – niedobór odporności 
czy objawy alergii?, „Alergia” 2003, 2(17), s. 46–50; P. Śliwiński et al., Zalecenia PTChP dotyczące rozpoznawania 
i leczenia POChP, „Pneumonologia i Alergologia Polska” 2014, 82(3), s. 227–263.
10 T.M. Zielonka, Epidemiology of respiratory diseases in children, „Postępy Nauk Medycznych” 2008, 9, s. 551–
558.
11 M. Cirillo, op. cit.; M. Kmiecik, op. cit.
12 P. Gajewski, Interna Szczeklika, MP, Kraków 2012; A.V. Chervinskaya, N.A. Zilber, Halotherapy for treatment of 
respiratory diseases, “Journal of Aerosol Medicine” 1995, 8(3), s. 221–232; A. Chervinskaya, op. cit.; P. Śliwiński 
et al., op. cit.
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pulmonologiczną. Druga część dotyczyła opinii pacjentów na temat haloterapii. Dane 
zebrane podczas badań opracowano przy użyciu odpowiednich procedur programu IBM 
SPSS Statistics 24.0.

Omówienie wyników badań

W badaniu ankietowym wzięły udział 164 osoby obu płci. Po wstępnej weryfikacji i od-
rzuceniu nieprawidłowo wypełnionych ankiet do dalszej analizy zakwalifikowano arkusze 
odpowiedzi uzyskane od 150 respondentów. Ogólną charakterystykę badanej zbiorowości 
przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Podział respondentów ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania

Cecha Kategoria cechy n %

Płeć
mężczyźni 77 51,3
kobiety 73 48,7

Wiek

poniżej 20 lat 2 1,0
20–30 lat 14 9,0
31–40 lat 18 12,0
41–50 lat 18 12,0
51–60 lat 24 16,0
61–70 lat 71 47,0
71 lat i powyżej 5 3,0

Miejsce zamieszkania

wieś 37 24,7

miasto do 100 tys. 
mieszkańców 33 22,0

miasto powyżej 100 tys. 
mieszkańców 80 53,3

Źródło: opracowanie własne. 

Rozkład procentowy płci w badanej zbiorowości był prawie równomierny. Wśród an-
kietowanych znalazło się niewiele więcej mężczyzn (51,3%) niż kobiet (48,7%). Najlicz-
niejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 61–70 lat. Druga pod względem 
liczebności była grupa osób w wieku 51–60 lat; stanowili oni 16% respondentów. Osoby 
w wieku 31–40 lat oraz 41–50 lat stanowiły po 12% badanej populacji. Niemal co dzie-
siąty ankietowany był wieku 20–30 lat (9%); grupa osób najmłodszych i najstarszych była 
reprezentowana nielicznie (odpowiednio 1% i 3%). Nieco ponad połowa ankietowanych 
(53%) to mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Co czwarta osoba mieszka 
na wsi, a co piąta w mieście poniżej 100 tys. mieszkańców. 

Wśród pacjentów objętych badaniem znalazły się osoby chore na astmę oskrzelową 
lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Większą część respondentów stanowili pacjenci 
chorzy na POChP (tabela 2).
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Tabela 2. Procentowy udział pacjentów chorujących na astmę oskrzelową i POChP

Schorzenie n %
POChP 81 54,0
Astma 69 46,0

Źródło: opracowanie własne.

W badanej zbiorowości co szósty respondent to nadal aktywny palacz, co trzeci palił 
w przeszłości, ale zerwał z nałogiem. Połowa ankietowanych pacjentów to osoby niepa-
lące. Strukturę grupy badawczej z uwzględnieniem nikotynizmu przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Podział grupy badawczej z uwzględnieniem nikotynizmu

Palenie papierosów n %
Tak – obecnie 24 16,0
Tak – w przeszłości 51 34,0
Nie 75 50,0

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części badań respondenci mieli za zadanie ocenić swój stan zdrowia w skali 
od „1” do „10”. Żaden z respondentów nie przyznał ocen od „1” do „4”. Przy ocenie swojego 
stanu zdrowia najczęściej zaznaczano „7” (34%). Wysoki odsetek wskazań otrzymano 
dla oceny „9” (27%) oraz „8” (23%). W tabeli 4 zestawiono wyniki oceny stanu zdrowia 
dokonanej przez respondentów.

Tabela 4. Ocena własnego stanu zdrowia przez ankietowanych

Ocena stanu zdrowia n %
5 3 2,0
6 14 9,0
7 51 34,0
8 35 23,0
9 41 27,0

10 8 5,0

Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym pytaniu badano opinię respondentów na temat tego, jak dużym proble-
mem jest dla nich choroba pulmonologiczna, którą u nich stwierdzono. Dla co dziesiątego 
pacjenta choroba układu oddechowego, na którą cierpi, jest największym kłopotem w ży-
ciu. Mniej niż połowa ankietowanych ocenia ją jako duży kłopot, a 45% jako niewielkie 
zmartwienie. Wyniki odpowiedzi respondentów na to pytanie przedstawiono w tabeli 5.
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Tabela 5. Opinia pacjentów na temat ich dolegliwości pulmonologicznej

Opinie o schorzeniu n %

To największy kłopot 14 9,3
Sprawia mi dużo kłopotu 69 46,0
Sprawia mi niewiele kłopotu 67 44,7

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o rehabilitację schorzeń dróg oddechowych, to w badanej grupie tylko 
38% (57) osób korzystało kiedykolwiek z leczenia sanatoryjnego, a nieco mniej niż po-
łowa respondentów (47%, tj. 71 osób) przechodziła jakąkolwiek rehabilitację związaną 
z leczeniem schorzenia dróg oddechowych.

Pacjenci, którzy korzystali z rehabilitacji schorzeń układu oddechowego, oceniają jej 
efekty raczej pozytywnie. W skali od „1” do „10” ponad połowa respondentów (57%) oceniła 
poprawę stanu zdrowia na „8”, a 39% przyznało ocenę „7”. Nieliczne osoby wskazały „9”. 
Nie przyznano „10” ani ocen niższych niż „7” (tabela 6). 

Tabela 6. Opinia pacjentów odnośnie do poprawy samopoczucia po rehabilitacji

Poprawa samopoczucia po rehabilitacji n %

7 59 39,0
8 86 57,0
9 6 4,0

Źródło: opracowanie własne.

Kolejna część ankiety dotyczyła wiedzy respondentów na temat haloterapii oraz oceny 
ich chęci do korzystania z tego rodzaju leczenia.

Ponad połowa respondentów (54%) korzystała w swoim życiu z groty solnej. 90% osób 
stwierdziła, że przebywanie w grocie solnej ma korzystny wpływ na zdrowie.

Większość pacjentów potwierdza odczucie poprawy samopoczucia po pobycie w grocie 
solnej. W skali od „1” do „10” niemal ponad połowa respondentów (48%) oceniła poprawę 
stanu zdrowia na „7”, a 36% przyznało ocenę „8”. Tyle samo osób (6%) wskazało „9” oraz 
„6”. Nieliczni wskazywali „5” (4%). Nie przyznano „10” ani ocen niższych niż „5”. Zesta-
wienie ocen dokonanych przez respondentów zawarto w tabeli 7.

Tabela 7. Opinia pacjentów na temat poprawy samopoczucia po pobycie w grocie solnej

Poprawa samopoczucia po pobycie w grocie solnej n %

5 6 4,0
6 9 6,0
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7 72 48,0
8 54 36,0
9 9 6,0

Źródło: opracowanie własne.

Pacjenci raczej pozytywnie oceniają wpływ grot solnych na proces leczenia chorób 
układu oddechowego. W skali od „1” do „10” niemal połowa osób (46%) oceniła wpływ 
terapii w grotach solnych na „7”, a 27% przyznało ocenę „8”. Tyle samo osób (12%) wska-
zało „5” oraz „6”. Nieliczni wskazywali „9” (3%). Nie przyznano „10” ani ocen niższych 
niż „5”. Tabela 8 przedstawia wyniki ocen terapii w grotach solnych dokonanych przez 
respondentów.

Tabela 8. Opinia pacjentów na temat wpływu terapii w grotach solnych na proces leczenia chorób ukła-
du oddechowego

Wpływ terapii w grotach solnych na proces 
leczenia chorób układu oddechowego n %

5 18 12,0
6 18 12,0
7 69 46,0
8 41 27,0
9 5 3,0

Źródło: opracowanie własne.

Większość ankietowanych wykazało się wiedzą o istnieniu Uzdrowiska Kopalnia Soli 
„Wieliczka”. Taką wiedzę zadeklarowało 80% osób. Połowa pacjentów widzi możliwość 
kilkunastodniowego wyjazdu do Wieliczki w celach leczniczych.

Tylko co czwarty pacjent słyszał, że istnieje możliwość refundowania przez NFZ za-
biegów leczniczych w Wieliczce przy ponoszeniu kosztów pobytu w kopalni. Wiedząc 
o możliwości refundacji, liczba osób chętnych do wyjazdu do Uzdrowiska Kopalnia Soli 
„Wieliczka” nieco wzrosła (do 58%). Ponadto aż trzy czwarte ankietowanych chorych 
chętnie skorzystałoby z rehabilitacji w grotach solnych w pobliżu miejsca zamieszkania. 
W tym przypadku informacja o możliwości refundowania takich zabiegów nie wpłynęła 
jednak na odsetek zainteresowanych tą formą leczenia.

Kolejnym etapem analizy statystycznej było zbadanie różnic pomiędzy zbiorowością 
kobiet i mężczyzn, a dotyczących znajomości metod haloterapii oraz chęci ich zastoso-
wania w leczeniu schorzenia pulmonologicznego.

Analizę przeprowadzono, stosując test niezależności chi-kwadrat Pearsona. Dla dwóch 
cech nominalnych tworzono tzw. tabelę kontyngencji prezentującą procentowy rozkład 
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wartości jednej ze zmiennych względem drugiej i oceniano istotność zależności pomiędzy 
obiema zmiennymi13.

Otrzymane wyniki dowodzą, że płeć nie wpływa na chęć korzystania z dobrodziejstw 
haloterapii w procesie leczenia schorzeń układu oddechowego. W większości przypadków 
można dostrzec, że to kobiety chętniej korzystają bądź chciałyby skorzystać z rehabilitacji 
w grotach solnych. Jednakże różnice te nie są na tyle znaczące, aby mówić o zależno-
ściach istotnych statystycznie (tabela 9).

Tabela 9. Płeć a korzystanie z groty solnej 

Korzystanie z groty 
solnej

Płeć (χ2 = 0,715; p = 0,3978)
Razem

mężczyźni kobiety
Tak 39 (50,6%) 42 (57,5%) 81
Nie 38 (49,4%) 31 (42,5%) 69
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Mężczyźni nieco częściej zwracają uwagę na pozytywny wpływ przebywania w gro-
tach solnych na samopoczucie. Różnice pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn nie są jednak 
statystycznie istotne (tabela 10).

Tabela 10. Płeć a opinia na temat korzystnego wpływu wizyty w grocie solnej na zdrowie 

Czy wizyta w grocie 
solnej ma korzystny 
wpływ na zdrowie?

Płeć (χ2 = 2,162; p = 0,1415)
Razem

mężczyźni kobiety
Tak 72 (93,5%) 63 (86,3%) 135
Nie 5 (6,5%) 10 (13,7%) 15
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Nieco więcej mężczyzn (prawie o 10%) niż kobiet wie, że w Kopalni Soli w Wieliczce znaj-
duje się również czynne uzdrowisko (tabela 11). Różnice te nie są jednak statystycznie istotne.

13 Test niezależności chi-kwadrat jest najpopularniejszym testem statystycznym służącym do badania zależności 
między dwiema cechami zmierzonymi na skali nominalnej. W teście tym stawiana jest hipoteza zerowa, że wy-
stąpienie wariantu jednej cechy nie zależy od wariantu przyjmowanego dla drugiej cechy (cechy są niezależne). 
W hipotezie alternatywnej zakłada się, że cechy są ze sobą powiązane. Niskie wartości prawdopodobieństwa 
testowego p pozwalają hipotezę zerową odrzucić i wnioskować o istnieniu zależności w całej populacji pomiędzy 
dwiema rozważanymi cechami. Szczegółowe procedury obliczeniowe można znaleźć w wielu pozycjach z zakresu 
statystyki; zob. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, s. 757–766; A. Stanisz, Przystępny 
kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA na przykładach z medycyny, Wyd. StatSoft Polska, Kraków 
2001, s. 221–262.
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Tabela 11. Płeć a wiedza o istnieniu uzdrowiska Kopalnia Soli w Wieliczce

Znajomość uzdro-
wiska Kopalnia Soli 
„Wieliczka”

Płeć (χ2 = 2,000; p = 0,1573)
Razem

mężczyźni kobiety

Tak 66 (85,7%) 56 (76,7%) 122
Nie 11 (14,3%) 17 (23,3%) 28
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Chęć wyjazdu w celach leczniczych do omawianego uzdrowiska deklaruje więcej kobiet 
niż mężczyzn (tabela 12), aczkolwiek różnice te nie są statystycznie istotne.

Tabela 12. Płeć a deklaracja możliwości wyjazdu do Wieliczki

Możliwość wyjazdu do Wieliczki 
w celach leczniczych

Płeć (χ2 = 1,352; p = 0,2450)
Razemmężczyźni kobiety

Tak 37 (48,1%) 42 (57,5%) 79
Nie 40 (51,9%) 31 (42,5%) 71
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Różnice w zakresie wiedzy o refundacji leczenia w uzdrowisku w Wieliczce u przed-
stawicieli obojga płci są nieznaczne (tabela 13). Podobnie jest z zamiarem skorzystania 
w przypadku refundacji z tej formy rehabilitacji (tabela 14).

Tabela 13. Płeć a wiedza o możliwości refundowanego leczenia w Wieliczce 

Wiedza o możliwości refundo-
wanego leczenia w Wieliczce

Płeć (χ2 = 0,563; p = 0,4531)
Razem

mężczyźni kobiety

Tak 19 (24,7%) 22 (30,1%) 41
Nie 58 (75,3%) 51 (69,9%) 109
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 14. Płeć a zamiar skorzystania z usług uzdrowiskowych przy możliwości korzystania z refundo-
wanego leczenia w Wieliczce

Chęć skorzystania z Uzdrowi-
ska Kopalnia Soli „Wieliczka” 
(z uwzględnieniem refundacji)

Płeć (χ2 = 0,775; p = 0,3786)
Razem

mężczyźni kobiety

Tak 42 (54,5%) 45 (61,6%) 87
Nie 35 (45,5%) 28 (38,4%) 63
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki odpowiedzi na pytanie o chęć skorzystania z rehabilitacji w grocie solnej w po-
bliżu miejsca zamieszkania przedstawiono w tabeli 15. Kobiety częściej deklarują chęć 
skorzystania z grot solnych, jeżeli znajdowałyby się one blisko miejsca zamieszkania. 
W tym przypadku różnice pomiędzy opiniami u obu płci są znaczące i bliskie zależności 
istotnej statystycznie.

Tabela 15. Płeć a chęć skorzystania z rehabilitacji w grocie solnej w pobliżu miejsca zamieszkania

Chęć skorzystania z rehabilitacji  
w grocie solnej

Płeć (χ2 = 3,440; p = 0,0636)
Razem

mężczyźni kobiety
Tak 52 (67,5%) 59 (80,8%) 111
Nie 25 (32,5%) 14 (19,2%) 39
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku refundacji kosztów leczenia w grocie solnej odsetek kobiet zaintereso-
wanych tą formą rehabilitacji jest znacząco wyższy niż mężczyzn. Możemy zatem mówić 
o zależności istotnej statystycznie. Tak więc to właśnie kobiety, częściej niż mężczyźni, 
deklarują chęć korzystania z groty solnej, jeśli byłoby to refundowane. Wyniki odpowiedzi 
na to pytanie zestawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Płeć a chęć skorzystania z rehabilitacji w grocie solnej w przypadku refundacji

Chęć skorzystania z groty solnej 
w przypadku refundacji

Płeć (χ2 = 4,257; p = 0,0391)
Razem

mężczyźni kobiety

Tak 52 (67,5%) 60 (82,2%) 112
Nie 25 (32,5%) 13 (17,8%) 38
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.
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W kolejnym etapie analizy zbadano, czy rodzaj schorzenia, na które cierpią ankietowani, 
wpływa na ich wiedzę i opinie na temat wykorzystania haloterapii w procesie leczenia, 
ponownie wykorzystując w tym celu test niezależności chi-kwadrat.

Statystycznie istotne zależności otrzymano dla zestawienia dominującej choroby 
pulmonologicznej i faktu korzystania z groty solnej. Osoby chorujące na astmę zdecy-
dowanie częściej korzystały z grot solnych, w porównaniu z pacjentami cierpiącymi na 
POChP (tabela 17).

Tabela 17. Dominująca choroba pulmonologiczna ankietowanych a wizyta w grocie solnej

Korzystanie z groty 
solnej

Grupa (χ2 = 23,475; p = 0,0000)
Razem

POChP astma
Tak 29 (35,8%) 52 (75,4%) 81
Nie 52 (64,2%) 17 (24,6%) 69
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Podobnie statystycznie istotne zależności otrzymano dla zestawienia dominującej 
choroby pulmonologicznej i oceny korzystnego wpływu wizyt w grocie solnej na zdrowie. 
Osoby chorujące na astmę zdecydowanie częściej korzystały z grot solnych, w porównaniu 
z pacjentami cierpiącymi na POChP (tabela 18).

Tabela 18. Dominująca choroba pulmonologiczna a zdanie pacjentów na temat korzystnego wpływu 
groty solnej na zdrowie

Czy wizyta w grocie 
solnej ma korzystny 
wpływ na zdrowie?

Grupa (χ2 = 14,198; p = 0,0002)
RazemPOChP astma

Tak 66 (81,5%) 69 (100,0%) 135
Nie 15 (18,5%) 0 (0,0%) 15
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Natomiast jeśli chodzi o znajomość uzdrowiska mieszczącego się w Kopalni Soli 
w Wieliczce, odnotowano brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy obiema grupami 
pacjentów (tabela 19).
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Tabela 19. Dominująca choroba pulmonologiczna a wiedza o istnieniu Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wie-
liczka”

Znajomość uzdrowiska 
Kopalnia Soli „Wie-
liczka”

Grupa (χ2 = 0,379; p = 0,4293)
Razem

POChP astma

Tak 64 (79,0%) 58 (84,1%) 122
Nie 17 (21,0%) 11 (15,9%) 28
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku zestawienia dominującej choroby pulmonologicznej i możliwości wyjazdu 
do Wieliczki w celach leczniczych otrzymano statystycznie istotną wartość testu chi-kwa-
drat. Zdecydowanie większa grupa osób chorych na POChP widzi możliwość wyjazdu 
na turnusy rehabilitacyjne w uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”. W przypadku pacjentów 
z astmą taką gotowość zgłasza zaledwie co piąty chory (tabela 20).

Tabela 20. Dominująca choroba pulmonologiczna a możliwość wyjazdu do Wieliczki w celach leczniczych

Możliwość wyjazdu do Wie-
liczki w celach leczniczych

Grupa (χ2 = 58,648; p = 0,0000)
Razem

POChP astma

Tak 66 (81,5%) 13 (18,8%) 79
Nie 15 (18,5%) 56 (81,2%) 71
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Również znacznie wyższy odsetek pacjentów z POChP ma wiedzę o tym, że leczenie 
w uzdrowisku w Wieliczce może być refundowane. Natomiast aż 91% pacjentów z astmą 
nie słyszało o takiej możliwości. Dla tych zmiennych zaobserwowano statystycznie istotną 
wartość statystyki testu niezależności (tabela 21).

Tabela 21. Dominująca choroba pulmonologiczna a wiedza o refundacji leczenia w Wieliczce

Wiedza o możliwości refundo-
wanego leczenia w Wieliczce

Grupa (χ2 = 22,347; p = 0,0000)
Razem

POChP astma
Tak 35 (43,2%) 6 (8,7%) 41
Nie 46 (56,8%) 63 (91,3%) 109
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.
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W zestawieniu dominującej choroby pulmonologicznej i deklarowanej chęci skorzysta-
nia z usług uzdrowiska w Wieliczce wykazano statystycznie istotną zależność. Pacjenci 
cierpiący na POChP zdecydowanie liczniej chcieliby skorzystać z uzdrowiskowego leczenia 
w Wieliczce. Na taki wyjazd zdecydowałoby się aż 86% respondentów z tym schorzeniem. 
Natomiast aż trzy czwarte pacjentów uskarżających się na astmę nie deklaruje chęci 
wyjazdu do omawianego uzdrowiska (tabela 22).

Tabela 22. Dominująca choroba pulmonologiczna a chęć skorzystania z usług uzdrowiska w Wieliczce

Chęć skorzystania z Uzdrowi-
ska Kopalnia Soli „Wieliczka” 
(z uwzględnieniem refundacji)

Grupa (χ2 = 58,384; p = 0,0000)

Razem
POChP astma

Tak 70 (86,4%) 17 (24,6%) 87
Nie 11 (13,6%) 52 (75,4%) 63
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Statystycznie istotną wartość testu chi-kwadrat otrzymano również, zestawiając domi-
nującą chorobę pulmonologiczną i chęć rehabilitacji w grocie solnej (tabela 23). Więcej 
pacjentów z POChP (89%) skorzystałoby z rehabilitacji w grotach solnych niż pacjentów 
cierpiących na astmę (56,5%). 

Tabela 23. Dominująca choroba pulmonologiczna a chęć rehabilitacji w grocie solnej

Chęć skorzystania z rehabili-
tacji w grocie solnej

Grupa (χ2 = 20,288; p = 0,0000)
Razem

POChP astma

Tak 72 (88,9%) 39 (56,5%) 111
Nie 9 (11,1%) 30 (43,5%) 39
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

W zestawieniu dominującej choroby pulmonologicznej i chęci rehabilitacji w grocie 
solnej, przy możliwości skorzystania z refundacji tego typu zabiegów, również otrzymano 
statystycznie istotną wartość chi-kwadrat. W przypadku refundowania takiej formy leczenia 
znacznie bardziej są skłonni skorzystać z niej respondenci z POChP (89%) niż cierpiący 
na astmę (58%) (tabela 24).
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Tabela 24. Dominująca choroba pulmonologiczna a chęć skorzystania z groty solnej w przypadku 
refundacji

Chęć skorzystania z groty sol-
nej w przypadku refundacji

Grupa (χ2 = 18,830; p = 0,0000)
Razem

POChP astma
Tak 72 (88,9%) 40 (58,0%) 112
Nie 9 (11,1%) 29 (42,0%) 38
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja

Istnieje stosunkowo mało badań na temat wykorzystania i skuteczności haloterapii 
i subterraneoterapii w medycynie. Większość publikowanych wyników opiera się na 
badaniach przeprowadzonych na małych grupach pacjentów (od 20–40 do 120)14. Do-
stępne dane informują o poprawie stanu ogólnego pacjentów, poprawie parametrów 
oddechowych i obniżeniu poziomu markerów stanu zapalnego15. Dostępne publikacje 
na temat właściwości leczniczych subterraneoterapii w wielickiej kopalni soli zostały 
opublikowane w latach 60. przez Skulimowskiego. Dotyczą one chorób alergicznych płuc 
oraz leczenia astmy oskrzelowej16. W latach 1958–1964 sto osób chorych na POChP 
i astmę oskrzelową odbyło leczenie w podziemiach kopalni w Wieliczce. Mimo odstawie-
nia leków odnotowano u nich poprawę stanu zdrowia17. W latach 90. w celu sprawdzenia 
skuteczności subterraneoterapii w leczeniu nieżytu nosa przeprowadzono w Wieliczce 
badanie na grupie 42 pacjentów. 20 z nich cierpiało na alergiczny nieżyt nosa, natomiast 
22 – na niealergiczny nieżyt nosa z nawracającymi polipami. Wszyscy chorzy po odby-
ciu terapii odczuli poprawę przepływu powietrza przez nozdrza, zwiększyła się także 
możliwość odczuwania zapachów. Zaobserwowana poprawa utrzymywała się także po 
opuszczeniu kopalni. Zmiany wydawały się mieć związek z wpływem mikroklimatu grot 
solnych na wywołane przewlekłym stanem zapalnym zaburzenia osmolarności w błonie 
śluzowej jamy nosowej18. 

14 A.V. Chervinskaya, N.A. Zilber, op. cit.; R. Rashleigh, S.M. Smith, N.J. Roberts, A review of halotherapy for 
chronic obstructive pulmonary disease, “International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 2014, 
21(9), s. 239–246.
15 N.C. Bilha, I. Simionca, General remodeling in the rehabilitation process through salt mine speleotherapy, 
“European Respiratory Journal” 2013, 42, Supplement 57.
16 M. Skulimowski, The microclimatic effect of subterranean chambers of salt mine of Wieliczka in treatment of 
bronchial asthma, “Annals of Allergy” 1968, 26(2), s. 66–69.
17 M. Skulimowski, Behandlung der Bronchialasthmakranken in den Kammern der Steinsalzgrube in Wieliczka, 
“Archiv Fur Physichalische Therapie”1965, 17(6), s. 417–421; idem, The microclimatic effect…, op. cit.
18 K. Obtułowicz et al., The efficacy of subterranean therapy in the salt chamber of Kinga Spa in Wieliczka for 
patients suffering from allergic rhinitis, „Przegląd Lekarski” 1999, 56(12), s. 760–762.
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Wskazania dla stosowania haloterapii są wielorakie i obejmują większość schorzeń 
układu oddechowego, a głównie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Halote-
rapia może być wykorzystana jako metoda rehabilitacyjna, polecana pacjentom z ostrym 
nieżytem oskrzeli, w przedłużającym się zapaleniu płuc, w chorobie rozstrzeniowej, w ast-
mie oskrzelowej (alergicznej i niealergicznej)19. Metoda ta może być również stosowana 
w pediatrii, gdzie odnotowuje się jej pozytywny wpływ na rozwój dzieci20, szczególnie 
z zaburzeniami odporności21.

Haloterapia jest skuteczna w leczeniu alergii (82% skuteczności w leczeniu alergii 
na pyłki), prewencyjnie (dla palaczy) w laryngologii (chroniczne zapalenie gardła). Znaj-
duje zastosowanie także wśród pacjentów z POChP22. Spotyka się doniesienia mówiące 
o skuteczności haloterapii w leczeniu chorób dermatologicznych, takich jak: łuszczyca, 
piodermia, atopowe zapalenie skóry23.

W astmie oskrzelowej (alergicznej i niealergicznej) działa przeciwzapalnie24, popra-
wia wydolność pacjentów25, jednak jej działanie nie wiąże się z odstawieniem leków26. Ma 
szerokie zastosowanie w pediatrii: wpływa pozytywnie na rozwój dzieci27, a także na układ 
odpornościowy często chorujących pacjentów pediatrycznych28.

Haloterapia daje korzystne efekty także w połączeniu z innymi metodami leczniczymi 
farmakologicznymi i niefarmakologicznymi: gimnastyką leczniczą, masażem klatki piersio-
wej, balneoterapią, jonoterapią. Haloterapia z magnetoterapią bywa stosowana w leczeniu 
ostrego zapalenia zatok przynosowych29. W połączeniu z laseroterapią daje dobre wyniki 
w leczeniu astmy oskrzelowej30.

Pacjenci odczuwają subiektywną poprawę stanu zdrowia po pobycie w grocie solnej, 
co poprawia ich samopoczucie i skłania do częstszych wizyt. Ten leczniczy wpływ na psy-

19 J. Zając et al., Salt caves as simulation of natural environment and significance of halotherapy, “Annals of 
Agricultural and Environmental Medicine” 2014, 21(1), s. 124–127; H. Lazarescu et al., Surveys on therapeutic 
effects of “halotherapy chamber with artificial saltmine environment” on patients with certain chronic allergenic 
respiratory pathologies and infectious-inflammatory pathologies, “Journal of Medicine and Life” 2014, Special 
Issue 2, 7, s. 83–87.
20 I. Sandu et al., The influence of NaCl aerosols on weight and height development of children, “Environmental 
Monitoring and Assessment” 2015, 187, 15.
21 E. Endre, Theoretical basis and clinical benefits of dry salt inhalation therapy, “Orvosi Hetilap” 2015, 156(41), 
s. 1643–1652.
22 A. Chervinskaya, op. cit.
23 K. Kamińska, op. cit.; E. Endre, op. cit.
24 H. Lazarescu et al., op. cit.
25 N.S. Airapetova et al., The rationale for the combined application of cryomassage and silvinite speleotherapy 
for the rehabilitative treatment of the patients with bronchial asthma, “Voprosy Kurortologii, Fizioterapii i Lechebnoi 
Fizicheskoi Kultury” 2011, 88 (5), s. 12–17.
26 J. Hedman et al., The effect of salt chamber treatment on bronchial hyperresponsiveness  in asthmatics, 
“Allergy” 2006, 61, s. 789.
27 I. Sandu et al., op. cit.
28 E. Endre, op. cit.
29 M.A. Khan et al., The role of non-medicamental technologies in the rehabilitation of the children presen-
ting with acute rhinosinusitis, “Voprosy Kurortologii, Fizioterapii i Lechebnoi Fizicheskoi Kultury” 2015, 92(4), 
s. 36–40.
30 N. Faradzheva, Efficiency of a combination of haloaerosols and helium-neon laser in the multimodality treatment 
of patients with bronchial asthma, “Problemy Tuberkuleza Boleznei Legkikh” 2007, 8, s. 50–53.
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chikę może być wykorzystany we wspomaganiu leczenia depresji będącej jedną z chorób 
towarzyszących POChP31.

Efekty uboczne haloterapii oraz interakcje nie mają dużego znaczenia. Możliwe jest 
podwyższenie ciśnienia tętniczego, co ma prawdopodobnie związek z zamknięciem osób 
w ograniczonym przestrzennie pomieszczeniu32. Przebywanie przez dłuższy czas w Ko-
palni Soli „Wieliczka” może nieść za sobą także negatywne skutki. Badania wskazują, że 
14-dniowe, 6,5-godzinne przebywanie w podziemnej atmosferze kopalni soli powoduje 
istotny statystycznie wzrost masy ciała, wzrost zawartości tkanki tłuszczowej, wzrost frakcji 
cholesterolu HDL i trójglicerydów33. 

W Polsce brak jest dostatecznej liczby badań oceniających wiedzę, opinię i możliwości 
wykorzystania haloterapii wśród społeczeństwa. W jednej z publikacji34 stwierdzono, że 
większość ankietowanych posiada wiedzę na temat funkcjonowania grot solnych oraz 
uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”. Badając losowo populację społeczeństwa w trzech 
miastach: Katowicach, Rzeszowie i Krakowie wykazano, że zdecydowana większość 
respondentów była świadoma dobroczynnego wpływu przebywania w grotach solnych 
na stan zdrowia osób leczonych pulmonologicznie. Większość badanych uważa, że ha-
loterapia wywiera pozytywny wpływ na zdrowie, ale także duża część (około 40%) wątpi 
w skuteczność tej metody35. 

Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy miały na celu ocenę wiedzy, opinii 
i możliwości wykorzystania haloterapii wśród pacjentów pulmonologicznych. Duża grupa 
pacjentów pulmonologicznych często korzysta z dostępnych metod rehabilitacji oraz in-
teresuje się możliwościami poprawy swojego stanu zdrowia. Pozytywne odczucia i opinie 
respondentów na temat korzystnego wpływu haloterapii (około 90% osób) prawdopodobnie 
są związane z efektem placebo oraz informacjami spotykanymi w mediach. Nie istnieją 
jednak wystarczające dowody na skuteczność haloterapii36, co może stanowić przyczynek 
do przeprowadzenia wieloośrodkowych randomizowanych badań nad jej skutecznością 
w leczeniu przede wszystkim chorób układu oddechowego. Pozytywne wyniki takich badań 
pozwoliłyby na poszerzenie zakresu refundacji tej metody rehabilitacyjno-leczniczej o ko-
rzystanie z grot solnych oraz zwiększyły jej dostępność dla pacjentów pulmonologicznych.

W badaniach własnych, analizując opinię badanej grupy pacjentów, okazało się, że 
ponad połowa ankietowanych korzystała z grot solnych. Zjawisko to można tłumaczyć 
szerokim rozpowszechnieniem grot solnych, szczególnie w dużych miastach w Polsce. 
Dla przykładu, szukając w wyszukiwarce Google ofert terapii w grotach solnym, w samym 
Krakowie można ich znaleźć co najmniej sześć. 

31 S.M. Pang et al., Assessing quality of life of patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease in 
the end of life, “Journal of Palliative Care” 2005, 21(3), s. 181–187.
32 A. Czerwińska, Mechanizmy działania i możliwości leczniczego stosowania haloterapii, [w:] J. Taradaj, Fizy-
koterapia w praktyce, Wyd. Elamed, Katowice 2010.
33 S. Pośpiech, P. Barucha, op. cit.
34 J. Zając et al., op. cit.
35 J. Zając, et al., op. cit.
36 S. Beamon et al., Speleotherapy for asthma, “Cochrane Database of Systematic Reviews” 2001, 2.
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Wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań oraz analiza doniesień literatury przedmiotu upo-
ważniają do sformułowania następujących spostrzeżeń: 

 – pacjenci odczuwają subiektywną poprawę stanu zdrowia po pobycie w grocie solnej, 
co poprawia ich samopoczucie i skłania do częstszych wizyt. Ten leczniczy wpływ 
na psychikę może być wykorzystany w leczeniu np. depresji towarzyszącej POChP;

 – w grupie pacjentów pulmonologicznych zbyt mało osób przechodziło kiedykolwiek 
rehabilitację oddechową. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji pulmonologicznej mo-
głoby skutkować poprawą samopoczucia pacjentów, zmniejszeniem kosztów leczenia 
farmakologicznego i hospitalizacji;

 – wykazano nieznacznie wyższe zainteresowanie grotami solnymi i haloterapią (także 
wyjazdami do sanatorium) wśród kobiet niż mężczyzn – warto byłoby więc rozważyć 
prowadzenie usług rehabilitacyjno-uzdrowiskowych skierowanych właśnie dla nich (np. 
turnusy rehabilitacyjne lub groty solne w placówkach zajmujących się także medycyną 
estetyczną); 

 – korzystnie byłoby wprowadzić możliwość refundowanych pobytów w grotach solnych, 
które ze względu na bliskie usytuowanie i łatwą dostępność w miejscu zamieszkania 
mogą stać się dobrą alternatywą wyjazdu do sanatorium;

 – idea haloterapii, mimo że jest znana od setek lat i szeroko rozpowszechniona w spo-
łeczeństwie, powinna być szerzej propagowana, by każdy pacjent pulmonologiczny 
zdawał sobie sprawę z istnienia takiej możliwości terapeutycznej, jej skuteczności oraz 
istniejących możliwości refundacji. W dalszym ciągu istnieje więc potrzeba większej 
liczby badań i publikacji naukowych, które ukazałyby korzyści płynące z haloterapii;

 – biorąc pod uwagę fakt dosyć szeroko promowanej działalności uzdrowisk, takich jak: 
Kopalnia Soli „Wieliczka” czy Bochnia, wydawać by się mogło, że wiedza na temat 
sololecznictwa jest poparta szeregiem badań klinicznych. Tymczasem informacje 
na temat haloterapii jako uznanej metody rehabilitacji oddechowej są sporadyczne, 
a dane literaturowe na temat skuteczności tej metody są niewystarczające i oparte na 
mało licznych próbach; 

 – wskazane byłoby przeprowadzenie randomizowanych badań z udziałem licznej popu-
lacji pacjentów pulmonologicznych. Wyniki badań przekonałyby do tej metody zarówno 
większą liczbę pacjentów, jak i lekarzy. Jednocześnie dałyby podstawy do refundacji 
pobytu w grotach solnych i zwiększyłyby jej dostępność szczególnie dla osób, które 
nie mogą sobie pozwolić na wyjazd do uzdrowisk.
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Streszczenie

Haloterapia to forma leczenia uzdrowiskowego, w której wykorzystywana jest sól. Subterraneote-
rapia to metoda leczenia mikroklimatem w podziemnych komorach wyrobisk solnych. W Polsce 
najsłynniejszym podziemnym sanatorium jest uzdrowisko w Wieliczce. Celem opracowania było 
poznanie opinii pacjentów z problemami układu oddechowego na temat skuteczności halote-
rapii oraz subterraneoterapii. W badaniu ankietowym wzięły udział 164 osoby. Zdaniem 90% 
respondentów, metody te mają korzystny wpływ na zdrowie. Osoby cierpiące na POChP wyżej 
oceniają dobroczynny wpływ grot solnych na zdrowie i w większym stopniu dostrzegały poprawę 
swojego stanu zdrowia niż cierpiący na astmę.

Słowa kluczowe: haloterapia, turnus rehabilitacyjny, POChP, astma

Abstract

Halotherapy is a form of spa treatment which makes use of salt. Subterraneotherapy is a treat-
ment method utilized to give treatment in a micro-climate of underground salt chambers. In 
Poland, the most popular subterranean health resort is Wieliczka Salt Mine sanatorium. The aim 
of this paper was to find opinion on the effectiveness of halotherapy and subterraneotherapy 
among patients with respiratory system problems. 164 patients participated in an anonymous 
questionnaire research. In the view of 90% respondents, these two methods have had positive 
impact on their health. Patient suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 
assessed the beneficial effect of salt chambers on their health more highly and noticed a more 
considerable improvement of their health than patients suffering from asthma.

Keywords: halotherapy, rehabilitation camp, COPD, asthma
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TURYŚCI MEDYCZNI W POLSCE W KONTEKŚCIE 
MIĘDZYNARODOWYM

MEDICAL TOURISTS IN POLAND IN THE INTERNATIONAL CONTEXT 

Wstęp

Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji na temat szacunków dotyczących liczby 
turystów medycznych w Polsce. Autorzy zestawili cząstkowe dane dotyczące tego zjawiska 
w Polsce i ukazali je na tle danych innych państw europejskich. Wyniki analizy wskazują, 
że najczęściej przytaczane liczby szacunkowe odnoszące się do turystyki medycznej 
w Polsce są niekompatybilne z danymi uzyskiwanymi z oficjalnych badań cząstkowych 
oraz z badaniami pochodzącymi z innych państw.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zdefiniowano pojęcie turystyki medycznej oraz 
opisano, na czym polegają wyzwania związane z określeniem liczby turystów medycznych. 
W celu ukazania całościowego poglądu na rynek turystyki medycznej przytoczono dane 
z dwóch przykładowych krajów, Niemiec i Turcji. Następnie prześledzono historię powta-
rzanych szacunków dotyczących liczby turystów medycznych w Polsce, przy czym nie 
udało się zidentyfikować żadnych badań, na podstawie których zostały one opracowane. 
W kolejnej części pracy zaprezentowano najnowsze opracowania GUS-u obejmujące ele-
menty zjawiska turystyki medycznej w Polsce. Powołując się na badania strony podażowej 
turystyki medycznej oraz uwzględniając oficjalne dane statystyczne, w podsumowaniu 
oszacowano liczbę pacjentów uprawiających turystykę medyczną przybywających do 
naszego kraju. 

Pojęcie turystyki medycznej

W niniejszym artykule pod pojęciem turystyki medycznej będzie rozumiane zjawisko 
polegające 

[…] na celowym przemieszczaniu się do obcego państwa w celu poddania się tam 
planowanemu leczeniu w celu ratowania zdrowia, podniesienia jakości życia lub po-
prawy wyglądu, z przyczyn finansowych, jakościowych lub z uwagi na niedostępność 
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świadczeń w kraju zamieszkania (wynikającą z braku personelu, wiedzy, sprzętu, 
procedur, zbyt długiego czasu oczekiwania lub ograniczeń prawnych), niejednokrotnie 
połączonym ze zwiedzaniem odwiedzanego miejsca1. 

Takie rozumienie tego pojęcia określa zakres badawczy niniejszego opracowania. Do 
zjawiska turystyki medycznej będą wliczane także zabiegi odbywane w trybie jednodnio-
wym, takie jak przykładowo zabiegi stomatologiczne. W literaturze dyskutowany jest wpraw-
dzie problem, czy świadczenia odbywane w trybie jednodniowym oraz zabiegi z obszaru 
wellness powinny być zaliczane do tego zjawiska2, zważając jednak na specyfikę Polski, 
której najmocniejszą stroną są usługi dentystyczne, zasadne wydaje się uwzględnienie 
tych pierwszych usług w zakresie turystyki medycznej. Z kolei zabiegi z obszaru wellness, 
które nie wymagają nadzoru lekarza, nie mieszczą się w opinii autorów w pojęciu usług 
medycznych. Innymi cechami charakteryzują się zabiegi wykonywane w uzdrowiskach, 
które są przepisywane po konsultacji lekarskiej. Z tego względu zagraniczni turyści udający 
się na leczenie uzdrowiskowe są zaliczeni do kategorii turystów medycznych. 

Kolejnym wyzwaniem dotyczącym zakresu turystyki medycznej jest kryterium płacenia 
za usługi. Niektórzy autorzy wyłączają z grupy turystów medycznych osoby wysyłane przez 
różnego rodzaju instytucje związane z ochroną zdrowia i przez nie płacące za świadczenia3. 
Jednakże w kontekście Unii Europejskiej nie możemy zapominać o implementacji dyrek-
tywy transgranicznej i jej wpływie na turystykę medyczną w Polsce, stosowanie czynnika 
rozróżniającego, kim jest płatnik za usługę, stanowiłoby dodatkowe utrudnienie oceny 
skali zjawisk występujących w obrębie turystyki medycznej. 

Wyzwania dotyczące określenia liczby turystów medycznych

Problemy związane z pojęciem samej turystyki medycznej implikują po części wyzwania 
związane z określeniem liczby turystów medycznych. Tak więc z jednej strony wynikają 
one z niejasności dotyczących tego, jakie zjawiska zaliczymy do pojęcia turystyki medycz-
nej, co zostało omówione w poprzedniej części. Z drugiej jednak strony pojawia się wiele 
dodatkowych wyzwań, które są związane z pozyskiwaniem danych. 

Po pierwsze, należy wyraźnie podkreślić, że turystykę medyczną traktujemy tutaj jako 
turystykę międzynarodową z uwagi na odmienny charakter tego typu podróży w odniesie-
niu do podróży w celach zdrowotnych po własnym kraju4. Powoduje to jednak trudności 
w uchwyceniu osób, które pracują poza granicami kraju i przyjeżdżają na leczenie do 

1 A. Białk-Wolf, Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, 591, 53, s. 655.
2 C. Iordache, I. Ciochiná, P. Roxana, Medical tourism – between the content and socio-economic development 
goals. Development strategies, “Romanian Journal of Marketing” 2013, 1, s. 32; J. Connell, Contemporary medical 
tourism: Conceptualisation, culture and commodification, “Tourism Management” 2013, 34, s. 3.
3 V.A. Crooks et al., What is known about the patient’s experience of medical tourism? A scoping review, “BMC 
Health Services Research”, 2010, 10, s. 2; J. Connell, op. cit., s. 2.
4 Szerzej na ten temat w: A. Białk-Wolf, M. Arent, A. Buziewicz, Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce, 
POT, Warszawa 2016, s. 6–7. 
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Polski. Bardzo często nawet świadczeniodawcy nie wiedzą, że zajmują się osobami na 
stałe mieszkającymi poza granicami kraju, szczególnie wówczas, kiedy płacą one za 
usługi z własnej kieszeni (a w przypadku niewielkich zabiegów nie opłaca się próbować 
uzyskiwać zwrotu kosztów od swojego ubezpieczyciela). Bardzo liczna grupa Polonii jest 
dużym wyzwaniem w zakresie określenia liczby turystów medycznych w naszym kraju.

Po drugie, jeżeli osoba mieszkająca poza granicami kraju przyjeżdża do Polski na 
planowy zabieg, to można wyróżnić następujące sytuacje: samodzielnie płaci za świad-
czenie, uzyskuje dofinansowanie w ramach dyrektywy transgranicznej lub przepisów 
o koordynacji. W statystykach dotyczących realizacji przepisów o koordynacji nie można 
jednak uchwycić tego, jaka część osób przyjechała z „faktycznym zamiarem” skorzystania 
ze świadczenia, a jaka uległa wypadkowi lub nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia podczas 
pobytu w Polsce5. 

Trzecim niepewnym elementem jest pytanie, w jak dużym stopniu osoby podające za 
cel swojej podróży cel zdrowotny, uprawiają turystykę medyczną, a w jakim stopniu są to 
pobyty o innym charakterze. Celem zdrowotnym będzie przykładowo pobyt w hotelu spa, 
a nie zalicza się tego typu usług do zakresu turystyki medycznej. Z drugiej jednak strony 
część osób może korzystać ze świadczeń medycznych, mimo że podała inny cel podróży. 

Co więcej, należy pamiętać, że jednym z motywów podejmowania decyzji o leczeniu 
poza granicami kraju jest chęć ukrycia tego faktu przed otoczeniem. Często turyści decydu-
ją się też na zabiegi, które są wątpliwe etycznie i prawnie. Powoduje to dodatkową niechęć 
do dzielenia się informacjami na temat realnych celów przyjazdów. Również świadczenio-
dawcy nie są skłonni do podawania rzetelnych informacji o liczbie turystów medycznych. 
Z jednej strony można spotkać zawyżanie tych liczb, aby zwiększyć swoją wiarygodność 
dla kolejnych potencjalnych pacjentów, a z drugiej – wielu w ogóle nie chce się przyznać, 
że obsługa takich klientów ma miejsce z powodu obaw o pozycję konkurencyjną. 

Kolejnym wyzwaniem w badaniu tego zjawiska są osoby przybywające do Polski jako 
odwiedzający jednodniowi, a korzystający z usług medycznych. Mieszczą się oni oczywi-
ście w zakresie pojęcia turystyki medycznej, ale formalnie nie można ich nazwać turystami. 
Warto przy tym zauważyć, że pojawiające się określenie „pacjenci zagraniczni” obejmuje 
również osoby, które korzystają ze świadczeń w sposób nieplanowy, a więc nie zaliczają 
się do turystyki medycznej. Prawidłowym określeniem byłoby „odwiedzający w celach 
medycznych”, choć nie jest ono powszechne, lub „pacjent turystyczny”6. 

Innym wyzwaniem jest regionalny charakter turystyki medycznej. Znając liczbę pa-
cjentów zagranicznych w kilku klinikach, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak kształtuje 
się ich liczba w pozostałych placówkach w danym państwie. Występuje wiele czynników, 
które określają to, czy pacjenci korzystają z usług danej kliniki, i ma to związek zarówno 
z położeniem ośrodka, jak i jego ofertą. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w „koncep-

5 Problem ten był najszerzej dyskutowany w prasie w kontekście Polek rodzących dzieci w Niemczech, a za-
mieszkujących tereny przygraniczne. 
6 A.P. Lubowiecki-Vikuk, D. Mucha, Perspektywy rozwoju turystyki farmaceutycznej w regionie Polski południowej, 
„Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, 49, s. 148. 
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cji produkt-region-region”, która zakłada, że turystykę medyczną należy rozpatrywać 
w kontekście danego regionu, w którym są świadczone określone produkty dla turystów 
z danych rynków7. 

Należy jeszcze zwrócić uwagę na rozbieżność w traktowaniu liczby pacjentów, także 
w ujęciu międzynarodowym, i podawaniu informacji albo o liczbie odwiedzin, albo o liczbie 
unikatowych turystów medycznych.

Kończąc nakreślanie wyzwań związanych z liczbą turystów zagranicznych, należy 
dodać brak oficjalnych badań statystycznych w tym zakresie. Pojawiają się jednak pewne 
cząstkowe dane, których zestawienie stanowi temat kolejnego podrozdziału. 

Przykłady danych statystycznych z zagranicy

Analiza wybranych państw posiadających dane statystyczne dotyczące zjawiska tu-
rystyki medycznej, które dodatkowo są istotnymi graczami na tym rynku, umożliwi lepsze 
wyobrażenie o tym fenomenie. Turcja to przykład kraju, w którym turystyka medyczna 
jest uznawana za ważną gałąź gospodarki. Rząd turecki od 2005 r. zainwestował ponad 
50 miliardów dolarów w infrastrukturę, międzynarodowe certyfikaty oraz promocję szpitali 
na rynkach zagranicznych8. Efektem realizowanej strategii był wzrost pacjentów przyjeż-
dżających na leczenie do Turcji. Od 2008 r. (brak wcześniejszych danych), kiedy liczba 
tego rodzaju turystów wyniosła 75 tys., aż do 2014 r., kiedy zwiększyła się ona prawie 
do 500 tys. osób. W 2015 r. w związku z załamaniem się sytuacji politycznej w regionie 
(wojna w Syrii, napięcia w relacjach turecko-rosyjskich) nastąpił spadek przyjazdów tury-
stów medycznych do poziomu „tylko” 280 tys. Poniższa tabela nr 1 zawiera zestawienie 
liczby turystów medycznych w latach 2008–2015. 

Tabela 1. Liczba turystów medycznych w Turcji w latach 2008–2015

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba 
turystów 74093 91961 109678 176000 261999 300000 496324 278608

Źródło: D. Turan, Turystyka medyczna w Turcji, nieopublikowana praca licencjacka, WSTiH, 2017.

Przyglądając się sytuacji w Niemczech, możemy zidentyfikować wiarygodne dane 
zarówno o turystyce wyjazdowej, jak również o turystce przyjazdowej. Jeśli chodzi o tę 
drugą, to w 2014 r. obsłużono 251 tys. pacjentów z zagranicy w trybie ambulatoryjnym 
oraz stacjonarnym. Wzbogaciło to system opieki zdrowotnej o 1,2 miliarda euro9. W 2013 r. 

7 A. Białk-Wolf, M. Arent, A. Buziewicz, op. cit., s. 9–11.
8 A. Sokołowski, Rozwój turystyki medycznej i spodziewane korzyści, prezentacja na konferencji „Nowe trendy 
w turystyce”, Gdańsk 2015.
9 J. Juszczak, Russische Patienten in deutsche Kliniken: Erfahrungen und Herausforderungen, [w:] Medizintouri-
smus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche, red. F.M. Kirsch, J. Juszczak, IFB Verlag Deutsche 
Sprache GmbH, Paderborn 2017, s. 36.
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było ich 241 tys., przy czym 97 tys. obsłużono w trybie stacjonarnym i 144 tys. w trybie 
ambulatoryjnym10. Jednakże liczby te mówią o wszystkich pacjentach zagranicznych, 
a nie tylko o planowych. Szacunki eksperckie z kolei podają, że 55% tej liczby stanowią 
osoby, które wizyty nie zaplanowały11. Tak więc można przyjąć, że w 2014 r. do Niemiec 
przyjechało około 113 tys. turystów medycznych. Analizując tę liczbę, trzeba wziąć pod 
uwagę bardzo wysoki standard świadczonych usług, rozwiniętą sieć biur międzynarodo-
wych działających w placówkach szpitalnych odpowiedzialnych za pozyskiwanie i obsługę 
pacjentów zagranicznych oraz stosunkowo niskie ceny w porównaniu np. ze Stanami 
Zjednoczonymi12. 

Zarys historii szacunkowej liczby turystów medycznych 
w Polsce 

W Polsce dotychczas o liczbie turystów medycznych można było dowiedzieć się głównie 
z artykułów prasowych. Do dzisiaj nie udało się przeprowadzić żadnych ogólnopolskich 
badań pozwalających miarodajnie określić liczbę turystów medycznych. Różnorodność 
i złożoność zjawiska połączona z brakiem specjalistycznej organizacji posiadającej od-
powiedni potencjał do przeprowadzenia badań skutkuje tym, że posługiwano się wyłącz-
nie wartościami szacunkowymi. Najbardziej znane dane szacunkowe są przypisywane 
Polskiemu Stowarzyszeniu Turystyki Medycznej (PSTM), jednakże nie zidentyfikowano 
żadnych badań ani szczegółowych wyliczeń, a przez wielokrotne ich powtarzanie zostały 
one uznane za fakt. Poniżej zawarto przegląd publikacji o liczbie szacunkowej turystów 
medycznych w Polsce.

Omawiana liczba po raz pierwszy pojawiła się w marcowych artykułach z 2010 r. opubli-
kowanych w „Rzeczpospolitej”. Ekspert branżowy przewidywał w jednym z nich, że w 2010 r. 
przyjedzie do Polski w celach medycznych około 300 tys. cudzoziemców13. W tym samym 
miesiącu w tej samej gazecie przypuszczenie zamieniło się już w stwierdzenie, że to niska 
cena usług „przyciąga do Polski na leczenie 300–330 tys. obcokrajowców rocznie”14. Na 
początku 2011 r. ten sam autor, bazując na danych PSTM, w „Rzeczpospolitej” pisał, że 
w 2010 r. przyjechało do Polski na leczenie około 250 tys. cudzoziemców15. Artykuł zawiera 
także informację, „że to było o prawie jedną czwartą mniej turystów, niż rok wcześniej, kiedy 
to przez gabinety przewinęło się przeszło 330 tys. zagranicznych pacjentów, którzy wydali 
na leczenie blisko miliard złotych”. Wynikałoby z tego, że już w 2009 r. do Polski przyjechało 
330 tys. cudzoziemców na leczenie. Informacje te były sprzeczne z danymi podawany-
mi przez te same źródła w innych publikacjach. W opiniotwórczym tygodniku w 2010 r., 

10 http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.medizin-tourismus-der-kampf-um-reisende-patienten.
c5d74279-ad65-44d2-9379-d535637735e9.html [02.06.2017]. 
11 Potenzialstudie Medizintourismus Berlin–Brandenburg 2015, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, s. 6.
12 Medizintourismus. IUBH Touristik-Radar 2016, Bad Honnef 2016.
13 http://www.rp.pl/artykul/453038-Turystyka-medyczna-jak-eksport.html#ap-3 [02.06.2017].
14 http://www.rp.pl/artykul/451935-Wycieczki-do-Polski--na-tansze-leczenie.html#ap-1 [02.06.2017].
15 http://www.rp.pl/artykul/592646-Rynek-turystyki-medycznej-wart-770-mln-zl.html#ap-1 [02.06.2017].
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powołując się na szacunki Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej (IGTM), przytaczano 
liczbę 120 tys. cudzoziemców, którzy przybyli do Polski na leczenie w 2010 r.16 – podczas 
gdy ten sam ekspert z IGTM wcześniej podawał liczbę 300 tys. pacjentów17. W 2012 r. 
„Rzeczpospolita” ponownie, powołując się na PSTM, pisała o liczbie 300 tys. pacjentów 
zagranicznych leczonych w naszym kraju w poprzednim roku. Pojawiła się też informacja 
o przewidywanym wzroście polskiego rynku na poziomie 12–15% w kolejnych latach. 
Ponownie przytaczane dane mają charakter jedynie szacunkowy18. Rok 2013 to moment 
rozpoczęcia działań promocyjnych na rynkach zagranicznych. W prezentacji Polskiej Agen-
cji Inwestycji i Handlu pojawiła się liczba 600 tys. pacjentów, którzy odwiedzili Polskę19. 
W następnym roku przytaczana, szacunkowa liczba pacjentów odwiedzających Polskę 
wzrosła o 15% i wynosiła 360 tys.20 W 2014 r. została wydana książka Produkt turystyki 
medycznej, w której autorka, powołując się na dane IGTM, podaje liczbę 130 tys. pacjen-
tów, którzy przyjechali do Polski w 2009 r. na leczenie. Przytacza także dane rządowe 
Państwowej Agencji Informacyjnej oraz Agencji Informacji Zagranicznej, które to miały 
informować o liczbie 500 tys. turystów zdrowotnych odwiedzających i korzystających co 
roku z uzdrowisk lub spa&wellness w Polsce21. Podane w książce źródłowe linki są już 
niedostępne, dlatego nie udało się tych danych zweryfikować. Artykuł, który pojawił się 
w „Rzeczpospolitej” w 2015 r. informuje o wzroście liczby pacjentów o 10% i ich liczbie 
szacowanej na 390 tys. Informacje te pochodziły od tego samego autora co poprzednio, 
który powoływał się na te same dane szacunkowe tej samej, już wspomnianej wcześniej, 
organizacji22. Ostatnio w opracowaniu wydanym przez Światową Organizację Turystyki23 
pojawiła się też informacja o 275 tys. turystów medycznych, cytowana za PSTM24. 

Kolejny rok przyniósł nowe źródło informacji o turystach powołujące się na stare dane. 
W raporcie o trendach w polskiej ochronie zdrowia na rok 201625 agencja PWC pisze, że 
„Turystyka medyczna rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej w tempie ok. 12–15% 
rocznie. Do Polski przyjeżdża niemal 400 tys. pacjentów zagranicznych rocznie, głównie ku-
racjuszy klinik dentystycznych, uzdrowisk i ośrodków opieki długoterminowej”. Dokładnie ten 
sam akapit znalazł się w tym samym opracowaniu w następnym wydaniu26. W odpowiedzi na 
zapytanie skierowane przez autorów niniejszego opracowania do PWC z prośbą o podanie 

16 Brak dostępnych, oficjalnych informacji na temat Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej. Na podstawie 
powiązań personalnych można założyć, że przekształciła się w Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej.
17 http://www.newsweek.pl/polska/turystyka-medyczna-specjalnoscia-polski,63927,1,1.html (notatka po więcej 
informacji odsyłała do artykułu w „Rzeczpospolitej”) [02.06.2017].
18 http://www.rp.pl/artykul/865229-Turystyka-medyczna-specjalnoscia-eksportowa.html#ap-1 [02.06.2017].
19 Jako źródło danych prezentacja wskazuje raport PMR „Private healthcare market in Ponad 2013” http://www.
paih.gov.pl/20131003/zagraniczni_pacjenci_wybieraja_polske [04.06.2017].
20 https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fszczecin.wyborcza.pl%2Fszczecin%2F1%2C34959% 
2C16535781%2CDo_Szczecina_po_piekne_zeby_i_mlodsza_twarz__Turysci.html [05.–06.2017].
21 J. Rab-Przybyłowicz, Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa 2014, s. 125.
22 http://www.rp.pl/artykul/1187252-Zrob-sobie-operacje-nad-Wisla--Tanio-i-dobrze.html#ap-2linku [02.06.2017].
23 European Travel Commission and World Tourism Organization, Exploring Health Tourism – Working Paper, 
UNWTO, Madrid 2015, s. 165. 
24 
25 https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2016/10-trendow-w-polskiej-ochronie-zdrowia-na-rok-2016.html [02.06.2017].
26 http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/trendy-w-polskiej-ochronie-zdrowia-2017-pwc.html [02.06.2017].
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źródła danych przedstawiciel agencji wskazał na informacje podawane przez PSTM. Nie zo-
stały tutaj szczegółowo wymienione wszystkie artykuły, ale warto wspomnieć, że zdarzały się 
również teksty podające liczby na poziomie 800 tys., a nawet 1 miliona turystów medycznych.

Wszystkie przytoczone tu teksty łączyło jedno – brak wiarygodnego źródła danych. 
Stały niekontrolowany wzrost podawanej liczby szacunkowej turystów medycznych w Pol-
sce, niezależnie od zmian rynkowych zauważanych w Europie, spowodował, że bazując 
na najnowszej liczbie 450 tys. turystów medycznych27, Polska teoretycznie jest nie tylko 
jednym z liderów europejskich, ale także należy do mocnych graczy światowych. Żadne 
badania ani dane cząstkowe jednak tego nie potwierdzają. 

Oficjalne dane cząstkowe dotyczące skali zjawiska turystyki 
medycznej w Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego

Znana jest liczba cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach zdrowotnych, 
którzy jednak nie są tożsami z zakresem turystyki medycznej. Według danych opracowa-
nych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)28, w 2016 r. do naszego kraju przyjechało 
około 302 tys. nierezydentów – odwiedzających jednodniowych oraz 164 tys. turystów, 
którzy wskazali jako główny cel podróży cel zdrowotny. Łącznie daje to liczbę 466 tys. nie-
rezydentów. W analogicznym badaniu w 2015 r. ten cel podróży wskazało 293 tys. odwie-
dzających jednodniowych oraz 93 tys. turystów – łącznie 386 tys. Można zauważyć, że 
o 21% wzrosła liczba odwiedzających w celach zdrowotnych, przy czym o 76% wzrosła 
liczba turystów deklarujących ten cel. Pozostaje nierozwiązana kwestia, jaka część tej 
grupy może zostać zaliczona do zjawiska turystyki medycznej29. 

Według danych dostępnych w GUS, liczba turystów zagranicznych (nierezydentów) ko-
rzystających z noclegów w zakładach uzdrowiskowych w Polsce w 2016 r. wyniosła 48 273. 
Stanowi to wzrost o 22% w porównaniu z 2015 r., kiedy przyjechało 39 332 turystów30. 
Na przestrzeni ostatnich 16 lat największe zainteresowanie zakładami uzdrowiskowymi 
ze strony turystów zagranicznych przypadło na lata 2004–2009, kiedy średnio co roku ta 
grupa liczyła około 70 tys. osób. 

W raportach GUS-u dostępne są także dane dotyczące liczby kuracjuszy-cudzoziem-
ców leczonych stacjonarnie w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Ewidencją objęte są 
szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, a od 2013 r. także sanatoria w wyrobisku 
górniczym. W 2016 r. odnotowano 48 411 takich osób, co stanowi wartość zbieżną z przy-
taczaną powyżej liczbą noclegów udzieloną cudzoziemcom w zakładach uzdrowiskowych31. 

27 http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Turystyka-medyczna-podroze-ksztalca-i-wychodza-na-zdr
owie,169882,1,1.html [02.06.2017].
28 Badanie reprezentacyjne „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami 
Unii Europejskiej”, GUS, 2017.
29 GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [02.06.2017].
30 Turystyka w 2015 r., GUS, Warszawa 2016, s. 116.
31 GUS, dane dotyczące cywilnej służby zdrowia, informacje o szpitalach https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 
[02.06.2017].
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Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej oficjalne dane statystyczne ukazujące skalę 
zjawiska turystki medycznej, można stwierdzić, że powielana informacja, której źródłem 
jest PSTM, o 450 tys. turystach (w 2016 r.) jest z pewnością zawyżona. Po pierwsze, nie 
wszyscy odwiedzający określający swój cel podróży jako zdrowotny mogą być zaliczeni 
do zjawiska turystyki medycznej, co zostało omówione na wstępie. Po drugie, zarówno 
w przytaczanych statystykach dotyczących liczby udzielonych noclegów oraz leczonych 
kuracjuszy, na przestrzeni ostatnich siedmiu lat zaobserwowano znaczne wahania tych 
wartości32, co podważa generalnie powielaną w tym okresie tezę o systematycznym i stałym 
wzroście liczby turystów medycznych przybywających do Polski. Ponadto metodologia 
przeprowadzanych badań ruchu granicznego przeprowadzanych przez GUS nie wyklucza 
osób, które wielokrotnie przybywają do Polski w celu przeprowadzenia całego leczenia, 
co ma bardzo często miejsce w przypadku leczenia stomatologicznego. Turysta, który 
w ciągu kilku miesięcy przybywa trzy, czterokrotnie w celu wykonania zabiegu wstawienia 
implantów, powinien być liczony jako jeden turysta medyczny. Najwięcej takich sytuacji 
zdarza się w terenach przygranicznych, gdzie bliskie sąsiedztwo stwarza naturalne warunki 
do częstego korzystania z usług medycznych za granicą. 

A. Lubowiecki-Vikuk i D. Mucha33 zaliczają do turystyki medycznej także turystykę 
farmaceutyczną. Na podstawie ich badań można stwierdzić, że tylko w dwóch wojewódz-
twach w 2014 r. było aż 40 000 osób uprawiających turystykę farmaceutyczną. W przyjętej 
w niniejszej pracy terminologii do turystyki medycznej zaliczono jednakże tylko osoby 
korzystające ze świadczeń medycznych pod kierunkiem lekarza. Trzeba jednak mieć na 
względzie też to, że osoby przekraczające granicę w celu nabycia leków mogłyby zostać 
zaliczone do osób „odwiedzających w celach zdrowotnych”. 

Szacowanie liczby turystów medycznych od strony podażowej

Przykładowo, uniwersytecka klinika w Niemczech, posiadająca uznaną renomę na 
świecie, wyposażona w specjalną jednostkę organizacyjną zajmującą się obsługą pacjen-
tów zagranicznych i promująca swoje usługi na światowych specjalistycznych targach, 
obsługuje rocznie około 1000 pacjentów34. Liczba szpitali w Polsce na porównywalnym 
poziomie, które są przygotowane do obsługi pacjentów zagranicznych i aktywnie działają 
na tym polu, oscyluje wokół 3035. Z kolei w Monachium, stanowiącym znaczący region 
turystyki medycznej w Niemczech obsługuje się rocznie około 10 tys. pacjentów zagra-
nicznych, a w Berlinie około 7 tys.36 Grupa szpitali takich jak na przykład Kliniki Cleveland 
skupiające łącznie 10 placówek, w tym jedną w Arabii Saudyjskiej, zatrudniając łącznie 

32 W porównaniu z najlepszym w ostatnich 16 latach rokiem 2005 (74074 udzielonych noclegów) w kolejnych la-
tach wskaźnik ten spadał, aż do roku 2012 (31467 udzielonych noclegów). Dopiero w ciągu dwóch ostatnich lat 
(tj. od 2015 r.) jest zauważalny wzrost wskaźnika GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [02.06.2017].
33 A.P. Lubowiecki-Vikuk, D. Mucha, op. cit., s. 147–156.
34 Prezentacja wygłoszona na I Kongresie Turystyki Medycznej w Krakowie, T. Porter, Doświadczenia kliniki 
w Norymbergii w rozwiązywaniu problemów pacjentów z zagranicy, Kraków 13–14.10.2016 r.
35 A. Białk-Wolf, M. Arent, A. Buziewicz, op. cit., s. 47.
36 Potenzialstudie Medizintourismus…, op. cit., s. 7. 
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3500 lekarzy i naukowców, odnotowała w 2016 r. 6,6 mln wizyt pacjentów, w tym obsłu-
żyła 4700 unikatowych pacjentów zagranicznych (średnio 400 osób w miesiącu). Połowę 
pacjentów międzynarodowych (51%) stanowili pacjenci z Bliskiego Wschodu37. 

Z przeprowadzonych wywiadów z ekspertami oraz zebranych nieoficjalnie danych 
wynika jednak, że w ujęciu całorocznym największe polskie placówki medyczne obsługują 
średnio nie więcej niż kilkuset pacjentów zagranicznych rocznie. Także w trakcie rozmów 
eksperckich przeprowadzonych w kwietniu i maju 2017 r. powtarzała się opinia, że w Polsce 
w placówkach szpitalnych jest rocznie leczonych około 8 tys. pacjentów zagranicznych. 
Potwierdza to także raport PWC, który zawiera informacje mówiące, że co roku od 6 tys. 
do 8 tys. pacjentów zagranicznych korzysta ze świadczeń medycznych w szpitalach 
polskich38. Należy zaznaczyć, że podane wyliczenia dotyczą tylko planowanych wizyt. 
Liczba pacjentów zagranicznych leczonych w szpitalach w trybie nagłym i wypadkowym 
jest znacznie większa, ale nie mieści się ona w obszarze turystyki medycznej.

Biorąc pod uwagę doświadczenia innych państw i ocenę przygotowania polskich pla-
cówek szpitalnych do aktywnego pozyskiwania pacjentów zagranicznych oraz aktywność 
klinik specjalistycznych z takich dziedzin, jak okulistyka, ortopedia, in vitro, to przyjmując 
podaną wcześniej średnią liczbę unikatowych pacjentów obsługiwanych w ciągu roku, 
można założyć, że w 2016 r. placówki te w sumie obsłużyły około 10 tys. osób w ramach 
turystyki medycznej. 

Najliczniejszą grupę turystów medycznych w Europie, także w Polsce stanowią turyści 
stomatologiczni. Wynika to z wysokiej jakości świadczonych usług w krajach, które zostały 
przyjęte do UE po 2004 r. i jednoczesnej niedoskonałości systemów opieki zdrowotnej 
w niektórych państwach Europy Zachodniej, także u naszych najbliższych sąsiadów. 

Wspierając się przykładami z zagranicy ukazującymi skalę tego zjawiska, warto przyto-
czyć przykład Węgier, które to ze względu na bardzo dobrze rozwinięte usługi dentystyczne 
oraz wsparcie rządowe są uznanym liderem europejskiego rynku turystyki stomatologicz-
nej. Na podstawie przeprowadzonych przez węgierski urząd skarbowy badań ustalono, że 
latach 2009–2011 odwiedziło ten kraj łącznie około 200 tys. turystów stomatologicznych39. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w 2016 r. w Polsce udało się zidentyfikować 
około 180 klinik, które aktywnie działają na rynkach międzynarodowych. Są to ośrodki, 
które z powodzeniem działają i promują swoje usługi za granicą. Na podstawie wywiadów 
eksperckich dotyczących średniej liczby obsługiwanych przez nich pacjentów oraz uzyska-
nych wyników badań autorzy szacują, że Polskę w 2016 r. odwiedziło 75 tys. unikatowych 
pacjentów stomatologicznych. 

37 Cleveland Clinic, State of the clinic, 2015, s. 7.
38 Raport PWC „Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017”: „wartość rynku szpitalnego pacjentów zagranicznych 
w EŚ-W szacuje się na około 400 mln zł, co daje 26,5 tys. pacjentów szpitalnych rocznie, z czego ok. 6–8 tys. 
przypada na Polskę”, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/trendy-w-polskiej-ochronie-zdrowia-2017-pwc.html 
[02.06.2017]. 
39 W 2009 r. (60 tys. pacjentów), w 2010 r. (70 tys.), w 2011 r. (80 tys.), dane podawane przez Węgierską Or-
ganizację Turystyki Medycznej w oparciu o badania urzędu skarbowego – źródło: http://batorficonsulting.com/
health-industry/dental-tourism-developement-program/ [02.06.2017].
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Ostatnią popularną wśród cudzoziemców grupę usług medycznych stanowią zabiegi 
oferowane przez kliniki medycyny estetycznej. Przy określaniu szacunkowej liczby unika-
towych pacjentów autorzy tekstu przyjęli założenie, że skoro istnieje wiele podobieństw 
pomiędzy klinikami stomatologicznymi i estetycznymi40, a z danych własnych IBiRTM 
wynika, że grupa klinik estetycznych dobrze przygotowanych do działań na rynku turystyki 
medycznej jest o 70% mniejsza od analogicznej grupy klinik stomatologicznych, przyjęto 
to samo założenie procentowe wobec liczby obsługiwanych pacjentów w ciągu roku. Po-
zwoliło to na oszacowanie liczby unikatowych pacjentów zagranicznych obsługiwanych 
w ciągu roku przez kliniki estetyczne na poziomie 22 tys. osób.

Podsumowanie 

Przedstawiona powyżej analiza zjawiska turystyki medycznej od strony podażowej 
oraz popytowej umożliwia oszacowanie liczby osób zaliczanych do turystyki medycznej 
przyjazdowej w Polsce na 155 tys. Wynika to z opracowań GUS-u, które zostały uzu-
pełnione o szacunki od strony podażowej. Przyjmując, że w 2016 r. Polskę odwiedziło: 
48 tys. – turystów uzdrowiskowych, 10 tys. – szpitalnych, 75 tys. – stomatologicznych oraz 
22 tys. – estetycznych, daje nam to w sumie liczbę 155 tys. unikatowych nierezydentów, 
którzy przyjechali do Polski w 2016 r. w celu skorzystania ze świadczeń medycznych 
w trybie jednodniowym oraz jako turyści. 

Należy mieć jednak na uwadze to, że ustalenie sposobu liczenia i samej liczby tury-
stów medycznych jest tylko jednym ze wskaźników określających to zjawisko. Równie 
ważnym, a dla niektórych najważniejszym wskaźnikiem jest wartość rynku, czyli to, jaki 
przychód generują pacjenci zagraniczni dla polskich klinik. Z dostępnych danych opubli-
kowanych przez GUS wynika, że w 2016 r. osoby, które przyjeżdżały do Polski w celach 
zdrowotnych wydawały średnio 2772 zł (692 USD)41. Przyjmując oszacowaną liczbę 
uczestników turystyki medycznej, możemy określić wielkość rynku w 2016 r. na poziomie 
około 430 mln zł (100 mln USD).

Analiza przedstawionych tu argumentów pokazuje, że powielane dane dotyczące 
liczby turystów medycznych w Polsce wydają się być nieadekwatne do zidentyfikowanych 
badań na ten temat. Na podstawie danych cząstkowych zebranych przez GUS, wywiadów 
eksperckich oraz analizy strony podażowej udało się zestawić dane, które umożliwiają 
inne spojrzenie na omawiane zjawisko. 

Niniejszy tekst nie wyczerpuje z pewnością wszystkich możliwych źródeł informacji 
o pacjentach zagranicznych w naszym kraju. Stanowi raczej zaproszenie do wspólnej 
dyskusji na ten temat, by skuteczniej ukazywać rozmiary i jakość tego zjawiska w Polsce. 

40 Dotyczy to takich aspektów, jak: wielkość zatrudnienia, liczba wszystkich wizyt i unikatowych pacjentów w ciągu 
roku. 
41 Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 r., Departament Turystyki Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP, Warszawa 2017.
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Streszczenie

Celem artykułu było przeprowadzenie dyskusji na temat szacunków dotyczących liczby turystów 
medycznych w Polsce. Autorzy zestawili cząstkowe dane dotyczące tego zjawiska w Polsce 
i ukazali je na tle danych innych państw europejskich. Wyniki analizy wykazały, że najczęściej 
przytaczane liczby szacunkowe odnoszące się do turystyki medycznej w Polsce są niekompaty-
bilne z danymi uzyskiwanymi z oficjalnych badań cząstkowych oraz z badaniami pochodzącymi 
z innych państw. Analiza dostępnych opracowań cząstkowych oraz wyniki badań strony poda-
żowej pozwoliły na określenie liczby 155 tys. unikatowych nierezydentów, którzy przyjechali do 
Polski w 2016 r. w celu skorzystania ze świadczeń medycznych w trybie jednodniowym oraz 
jako turyści. 

Słowa kluczowe: turystyka medyczna, liczba turystów medycznych, Polska

Abstract 

The aim of this paper is to compare and critically discuss the statistics concerning the number 
of medical tourists in Poland. The official statistics office in Poland collects only part of the data 
covering the phenomena of medical tourism. If we compare the official sub-total data of the non-
residents visiting Poland due to obtain health services with the corresponding numbers cited in 
newspapers, we can see an enormous discrepancy. Based on an investigation of the demand 
site of medical tourism in Poland and the sub-total official date, we estimate that in 2016 the total 
number of medical tourists in Poland was approximately 155,000. 

Keywords: medical tourism, number of medical tourists, Poland
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STYMULATORY I BARIERY POSIADANIA STATUSU UZDROWISKA 
W POLSCE I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ TURYSTYKI 
UZDROWISKOWEJ

INCENTIVES AND DISINCENTIVES FOR HAVING THE STATUS OF A SPA 
RESORT AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC 
TOURISM IN POLAND

Wstęp

Celem artykułu jest próba wyodrębnienia listy czynników, które z jednej strony stymulują 
samorządy lokalne do uzyskania lub utrzymania statusu uzdrowiska w Polsce, z drugiej 
zaś stanowią dla nich bariery, oraz wykazanie znaczenia posiadania statusu uzdrowiska 
dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej.

Artykuł oparto na wnikliwym przeglądzie rozporządzeń i ustaw z zakresu prawa uzdro-
wiskowego, krajowej literatury przedmiotu, a także studiach nad uzdrowiskowymi doku-
mentami strategiczno-planistycznymi, stanowiących podstawę przeprowadzonej dyskusji 
i wnioskowania dedukcyjnego. 

Aby osiągnąć cel pracy, przeanalizowano warunki ustawowe, jakie muszą spełnić 
miejscowości, które chcą uzyskać lub utrzymać statusu uzdrowiska w Polsce, oraz wyni-
kające z nich korzyści i ograniczenia dla samorządów lokalnych. Wskazano na rolę statusu 
uzdrowiska w kształtowaniu popytu i podaży turystyczno-uzdrowiskowej. 

Z tytułu nadania statusu uzdrowiska dany obszar odnosi korzyści natury materialnej 
i niematerialnej, których wielkość w każdym przypadku jest różna. Korzyści materialne 
wynikają przede wszystkim z: 1) wyższych wpływów podatkowych i opłat lokalnych, 
2) pozyskiwania dotacji uzdrowiskowej, 3) przywilejów w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych i krajowych na inwestycje uzdrowiskowe i turystyczne, 4) kontraktów na leczni-
cze usługi uzdrowiskowe, 5) przywilejów w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje 
z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, kultury i sportu. 

Ponadto obszarowi ze statusem uzdrowiska przysługują przywileje o charakterze 
niematerialnym, takie jak: 1) specjalna ochrona prawna, 2) prestiż z tytułu posiadania 
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statusu uzdrowiska, 3) rozpoznawalna marka na rynku i stosunkowa łatwość promocji, 
4) wyższy standard środowiska naturalnego.

Obszar ze statusem uzdrowiska napotyka również ograniczenia polegające na: 1) stwo-
rzeniu swoistego reżimu publiczno-prawnego na obszarze uzdrowiska, 2) ustanowieniu 
szczególnych norm prawnych chroniących naturalne surowce lecznicze, 3) ustanowieniu 
specyficznych właściwych tylko uzdrowiskom norm prawnych z zakresu ochrony środo-
wiska naturalnego, 4) ustanowieniu czy też wyłączeniu ze stosowania norm prawnych 
w zakresie ładu i porządku odnoszących się do obszaru uzdrowiska, 5) wprowadzeniu na 
obszarze uzdrowiska postanowień typu „policyjnego”, 6) ograniczeniu wolności gospo-
darczej, 7) zakazie prowadzenia niektórych działalności gospodarczych w uzdrowisku, 
8) ograniczeniu w zakresie możliwości inwestowania w określonych obszarach uzdrowi-
ska, 9) podwyższonych kosztach utrzymania infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej 

Reasumując, należy stwierdzić, że miejscowości ubiegające się o uzyskanie statusu 
uzdrowiska lub te, które chcą go utrzymać, napotykają tyle samo czynników stymulują-
cych co barier.

Niniejszy artykuł systematyzuje rozważania na wskazany temat, przez co ułatwia 
zrozumienie problematyki statusu uzdrowiska w środowisku naukowców i praktyków 
zajmujących się tematyką uzdrowiskową. 

Do tej pory w krajowej literaturze przedmiotu brakuje przeglądowej prezentacji po-
zytywnych i negatywnych czynników warunkujących uzyskanie lub utrzymanie statusu 
uzdrowiska w Polsce i wynikających stąd konsekwencji dla rozwoju turystyki uzdrowisko-
wej, którą to lukę poznawczą artykuł powinien wypełnić.

Status uzdrowiska – warunki ustawowe 

Warunki uzyskania statusu uzdrowiska zostały sformułowane w art. 34 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (dalej u.l.u.)1. Ustawa w art. 34 stanowi, że 

[…] status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następu-
jące warunki: 1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych 
właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie, 2) posiada klimat 
o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie, 
3) na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowisko-
wego, 4) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w sto-
sunku do środowiska, 5) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi 
gospodarkę odpadami. 

1 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 879 t.j.).
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Użycie sformułowania, że obszar spełnia „łącznie” warunki określone w art. 34 u.l.u. 
oznacza, że są to warunki sine qua non, bez łącznego spełnienia których nie jest możli-
we uzyskanie statusu uzdrowiska dla określonego obszaru gminy. A zatem wystąpienie 
sytuacji, że chociaż jeden z warunków nie jest spełniony, powoduje, że obszarowi nie 
można nadać statusu uzdrowiska2. Do rozwiązania tego należy odnieść się krytycznie, 
przede wszystkim ze względu na przyjęcie nieostrych, nieprecyzyjnych i niejasnych norm, 
które mogą powodować i powodują problemy interpretacyjne. Szczególnie stwierdzenie to 
odnosi się do warunku posiadania leczniczego klimatu, spełnienia wymagań w stosunku 
do środowiska i posiadania infrastruktury technicznej, dla której nie zostały określone 
żadne standardy i normy. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w art. 2 
pkt 8 określiła naturalne surowce lecznicze jako „gazy lecznicze oraz kopaliny lecznicze, 
w tym wody lecznicze i peloidy, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone na 
zasadach określonych w ustawie”. W Polsce w procesie leczenia uzdrowiskowego wyko-
rzystywana jest głównie woda lecznicza, w tym termalna, peloidy występujące w postaci 
borowin i gaz leczniczy występujący jako naturalny dwutlenek węgla. Zgodnie z art. 5 ust. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze3, wodą leczniczą 
nazywamy wodę podziemną, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie 
jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, 
o zawartości: rozpuszczonych składników mineralnych stałych – nie mniej niż 1000 mg/
dm3. Aby naturalne surowce lecznicze mogły być stosowane w procesie leczenia uzdro-
wiskowego, ich właściwości lecznicze muszą zostać potwierdzone na zasadach określo-
nych w art. 35 u.l.u. Zarówno woda lecznicza, jak i peloidy, czy gaz leczniczy muszą mieć 
świadectwo potwierdzające ich właściwości lecznicze wydane przez jednostkę badawczą 
uprawnioną i upoważnioną na zasadach określonych w art. 36 u.l.u. Aby obszar otrzymał 
status uzdrowiska, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 u.l.u., musi mieć klimat o właściwościach 
leczniczych. Użycie sformułowania „klimat o właściwościach leczniczych” i określenie 
obowiązku jego posiadania przy nadawaniu statusu uzdrowiska jest nie tylko sformuło-
waniem niezręcznym, ale budzi poważne wątpliwości, czy tak kategorycznie (ius cogens) 
określona norma jest do spełnienia przez jakąkolwiek gminę. W doktrynie niewielu autorów 
potwierdza4, że klimat może mieć lecznicze właściwości, a bardziej skłania się do tezy, 
iż klimat może mieć zdolności terapeutyczne, a już na pewno oddziałuje bodźcowo na 
organizm ludzki i to zarówno w sensie pozytywnym, jak również negatywnym, albo jest 
obojętny dla organizmu. W piśmiennictwie naukowym występuje raczej zgodność co do 
tego, że w leczeniu uzdrowiskowym istotną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, takie 
jak klimat i mikroklimat danej miejscowości uzdrowiskowej, które sprzyjają leczeniu ludzi 

2 J. Golba, Administracyjnoprawny status uzdrowiska, rozprawa doktorska (praca niepublikowana), Uniwersytet 
Śląski w Katowicach, Katowice 2013, s. 45.
3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 t.j.).
4 M. Solan, Ramy prawne oraz zakres działalności uzdrowiskowej w świetle ustawy uzdrowiskowej, „Inżynieria 
Ekologiczna” 2012, nr 30.
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chorych, ale nie można powiedzieć, że istnieje klimat o właściwościach leczniczych. Na 
inny problem zwracają uwagę Kuchcik, Błażejczyk, Szmyd, Milewski i Baranowski5, którzy 
przyznają, że już samo sformułowanie „klimat o właściwościach leczniczych” musi budzić 
poważne wątpliwości, bo dużym problemem w analizie potencjału leczniczego klimatu 
danej miejscowości jest brak konkretnych, wymiernych i obiektywnych kryteriów oceny. 
Dlatego proponują nowe kryteria oceny właściwości leczniczych klimatu dla uzdrowisk. 
Zwracają także uwagę na to, że „nieprecyzyjnie sformułowane kryteria mogą być różnie 
interpretowane, a tym samym ocena właściwości leczniczych klimatu w pewnym stopniu 
może być subiektywna”. 

Wśród innych warunków, od których zależy uzyskanie statusu uzdrowiska, u.l.u. wy-
mienia w art. 34 ust. 1 pkt 3 obowiązek posiadania zakładów i urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego. Wśród zakładów lecznictwa uzdrowiskowego art. 6 ustawy wymienia: 
szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sa-
natoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, zakłady przyrodolecznicze, 
szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych. Natomiast do 
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ustawa w art. 5 ust. 1 zalicza: pijalnie uzdrowiskowe, 
tężnie, parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze i reha-
bilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze. Kolejnym 
niezbędnym warunkiem dla otrzymania statusu uzdrowiska jest, zgodnie z art. 34 ust. 1 
pkt 4 u.l.u., spełnienie wymagań w stosunku do środowiska określonych w przepisach 
o ochronie środowiska. Norma prawna zawarta w tym artykule jest również nieostra i nie-
jasna, choć ma charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens). 

Kwestie związane z ochroną środowiska w stosunku do wszystkich gmin, a więc także 
do uzdrowisk, szczegółowo reguluje ustawa o ochronie środowiska z 2001 r.6, która określa 
wymogi w zakresie: gospodarki odpadami, ścieków, poziomu hałasu, emisji zanieczysz-
czeń, obszarów specjalnie chronionych, Natura 2000, pól elektromagnetycznych, ochrony 
powietrza atmosferycznego, poziomu dźwięku, poziomu określonych substancji w powie-
trzu, równowagi przyrodniczej, standardów emisyjnych, standardów jakości środowiska, 
dopuszczalnych poziomów substancji lub energii, obszarów cichych w aglomeracjach, 
obszarów cichych poza aglomeracją. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że kwestie zwią-
zane z ochroną środowiska naturalnego należą do kategorii zadań własnych gminy i są 
wymienione na pierwszym miejscu w katalogu zadań własnych gminy zawartych w art. 7 
ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.7 

Nie wiadomo jednak, które przepisy z zakresu ochrony środowiska należy bezwzględnie 
spełnić, aby otrzymać lub utrzymać status uzdrowiska. Z normy art. 34 ust. 1 pkt 4 wynika, 
iż należy spełnić wszystkie, co oznaczałoby w praktyce, że naruszenie któregoś z nich 
oznacza, że nie można nadać obszarowi statusu uzdrowiska lub w przypadku naruszenia 

5 M. Kuchcik et al., Potencjał leczniczy klimatu Polski, PAN, IGiPZ, Wyd. Akademickie Sedno, Warszawa 2013, 
s. 223.
6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 t.j.).
7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 t.j.). 
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jakiegokolwiek należałoby wszcząć procedurę zmierzającą do pozbawienia obszaru takie-
go statusu. Nie wydaje się to słuszne, bo generalnie w przypadku naruszenia przepisów 
ochrony środowiska stosuje się określone sankcje represyjne, które jednak nie prowadzą 
do tak daleko idących skutków prawnych, jak to ma miejsce w odniesieniu do uzdrowisk, 
a które mogą prowadzić w konsekwencji nawet do likwidacji uzdrowiska. Kwestia tego 
warunku powinna zostać doprecyzowana w przyszłych rozwiązaniach prawnych i ta kon-
statacja stanowi w istocie wniosek de lege ferenda. 

Ostatnim warunkiem uzyskania lub utrzymania statusu uzdrowiska jest posiadanie in-
frastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu 
zbiorowego i prowadzenia gospodarki odpadami. Warunek ten wynika z art. 34 ust. 1 pkt 
5 u.l.u. Niestety, także w przypadku tego warunku należy stwierdzić, że sformułowano 
go w sposób nieprecyzyjny i niejasny. Domniemywać tylko należy, że infrastruktura ta 
powinna spełniać wymogi określone w przepisach ogólnie obowiązujących, odnoszących 
się do spełnienia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty. 
Warunki te wynikają z przepisów: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane8, ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. prawo o ochronie przyrody9, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska10, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach11, ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach12 oraz wydanych do 
nich przepisów wykonawczych.

Stymulatory posiadania statusu uzdrowiska w Polsce

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w art. 2 pkt 3 określiła, że 
„uzdrowisko, to obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, 
wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych 
surowców leczniczych, spełniający warunki o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy, któremu 
został nadany status uzdrowiska”. Definicja ta wskazuje, że w przypadku uzdrowisk mamy 
do czynienia ze specjalnie wydzielonym obszarem przestrzennym (przestrzeń gminy), 
wyodrębnionym z uwagi na potrzebę realizacji określonych zadań i celów, który spełnia 
warunki określone w ustawie uzdrowiskowej i któremu aktem prawnym generalnym (roz-
porządzenie Rady Ministrów)13 odnoszącym się do określonej przestrzeni został nadany 
status uzdrowiska. Jak wynika z art. 34 ust. 1 u.l.u., gmina, chcąc uzyskać status uzdro-
wiska, musi spełnić bardzo rygorystyczne i kosztowne warunki i poddać się określonym 
rygorom gospodarowania na obszarze uzdrowiska, które wynikają z ustawy uzdrowiskowej. 

8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 t.j.).
9 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. prawo o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 t.j.).
10 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 t.j.).
11 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
12 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 t.j.).
13 Rada Ministrów nadaje status uzdrowiska w drodze rozporządzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych.
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Należy jednak podkreślić, że nadanie statusu uzdrowiska nie tylko powoduje ograniczenia 
w funkcjonowaniu gminy, ale też niesie ze sobą określone dla niej i jej mieszkańców ko-
rzyści. Z tytułu nadania statusu uzdrowiska dana gmina odnosi korzyści zarówno natury 
materialnej, jak i niematerialnej, których wielkość w przypadku każdego uzdrowiska jest 
inna. Zależy ona przede wszystkim od rodzaju i wielkości uzdrowiska, a także od liczby 
miejsc hotelowych w uzdrowisku. Wbrew powszechnemu przekonaniu większe korzyści 
materialne osiąga nie to uzdrowisko, w którym jest duża liczba miejsc sanatoryjnych, 
lecz to, w którym duża jest przede wszystkim turystyczna baza noclegowa. Wynika to 
przede wszystkim z istniejących konstrukcji ustawowych14, uprawnień do pobierania opłaty 
uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej. Należy podkreślić, że opłaty uzdrowiskowej nie 
pobiera się w szpitalach uzdrowiskowych. Tym samym gmina nie otrzymuje też dotacji 
uzdrowiskowej z tytułu funkcjonowania na jej obszarze szpitali uzdrowiskowych. Korzyści 
materialne, jakie wynikają z przepisów prawnych, to przede wszystkim: 1) możliwość czer-
pania bezpośrednich dochodów w postaci podatków i opłat od obiektów uzdrowiskowych 
i turystycznych, 2) globalnie wyższe wpływy podatkowe z tytułu podatków od nieruchomości 
(duża koncentracja obiektów hotelowych i leczniczych), 3) prawo do pobierania opłaty 
uzdrowiskowej, 4) pozyskiwanie tzw. dotacji uzdrowiskowej równej wpływom uzyskiwa-
nym z opłaty uzdrowiskowej, 5) uprzywilejowanie związane z gwarancją kontraktowa-
nia przez NFZ usług uzdrowiskowych w miejscowości posiadającej status uzdrowiska, 
6) możliwość pozyskiwania specjalnych środków unijnych na infrastrukturę uzdrowiskową 
i ekologiczną, 7) uprzywilejowanie obszarów uzdrowiskowych w kryteriach związanych 
z pozyskiwaniem środków krajowych i unijnych na niektóre inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego, rozwiązań komunikacyjnych, kultury. Podatki, jakie pobierane 
są w uzdrowisku, niewiele się różnią od tych płaconych w innych gminach. Występują 
jednakże specyficzne dochody pochodzące z podatków i opłat, które są charakterystyczne 
wyłącznie dla uzdrowisk. Do nich zaliczyć należy: opłatę uzdrowiskową oraz opłatę miej-
scową pobierane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych15 (dalej u.p.o.l.), a także opłatę eksploatacyjną pobieraną na podstawie art. 134 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze16. Analiza dochodów gmin 
wskazuje, że w dochodach gmin uzdrowiskowych zauważa się globalnie większe wpły-
wy17 z podatku od nieruchomości. Wynika to z faktu, że na obszarze uzdrowisk znajduje 
się dużo większa liczba obiektów hotelowych, leczniczych, sanatoryjnych niż w innych 
gminach. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest w uzdrowiskach na podstawie art. 17 ust. 
1a u.p.o.l., a opłata miejscowa zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. pobierana jest na 
obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Wysokość tych opłat 

14 Art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych daje prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej, a art. 49 tej ustawy 
daje prawo do pobierania dotacji uzdrowiskowej.
15 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 t.j.).
16 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 t.j.).
17 www.stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-o-najwyzszych-dochodach-budzetow-na-
1-mieszkanca [04.05.2017].
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ustalana jest przez właściwą radę gminy w wysokości nieprzekraczającej górnej granicy 
stawek ustawowych określonych stosownym przepisem wykonawczym do ustawy18. Wiel-
kość globalnych wpływów z opłaty uzdrowiskowej kształtuje się na poziomie od kilkunastu 
tysięcy w małych uzdrowiskach (Supraśl – 16 tys. zł w 2016 r.) do kilkunastu milionów 
w dużych uzdrowiskach (Kołobrzeg – 14,8 mln zł w 2016 r.)19. Na podstawie art. 49 u.l.u. 
gminie uzdrowiskowej z tytułu posiadania na swoim obszarze uzdrowiska i realizacji zadań 
uzdrowiskowych, o których mowa w art. 46 u.l.u., przysługuje z budżetu państwa dota-
cja uzdrowiskowa. Przysługuje ona gminie w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty 
uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy, w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego20. 
Otrzymanie statusu uzdrowiska stwarza dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić 
lub prowadzących leczenie uzdrowiskowe w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych 
podstawę do uzyskania prawa zawarcia umowy z NFZ na leczenie uzdrowiskowe. Przywilej 
ten wynika z art. 4 ust. 1 u.l.u., który określa, że lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną 
częścią systemu ochrony zdrowia, które jest finansowane z budżetu państwa. Ale należy 
podkreślić, że lecznictwo uzdrowiskowe w uzdrowisku może być prowadzone zgodnie 
z art. 4 ust. 2 u.l.u. wyłącznie w strefie uzdrowiskowej „A” i tylko takie leczenie jest finan-
sowane w ramach kontraktów z NFZ. 

W wielu województwach w ramach unijnych programów operacyjnych wyodrębniono 
środki na realizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej w uzdrowiskach. Są to 
tzw. środki celowe nakierowane na rozwój uzdrowisk i tylko do nich skierowane21. Jest 
to niewątpliwie uprzywilejowanie określonej grupy gmin (w tym przypadku uzdrowisko-
wych) w zakresie pozyskania środków unijnych na swój rozwój. Także w wielu innych 
funduszach krajowych, takich jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚ i GW), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚ i GW), a także w funduszach unijnych z tytułu posiadania statusu uzdrowiska 
przyznawane są dodatkowe punkty w postępowaniach konkursowych na realizację in-
frastruktury uzdrowiskowej, ekologicznej, kulturowej czy komunalnej. Poza przywilejami 
materialnymi gminie uzdrowiskowej z tytułu posiadania na swoim terenie uzdrowiska 
przysługują różne przywileje o charakterze niematerialnym. Nie są one mierzalne, ale 
stanowią także określoną wartość. Zaliczyć do nich można: 1) konstytucyjną ochronę 
uzdrowiska, 2) prestiż z tytułu posiadania statusu uzdrowiska, 3) rozpoznawalną markę 
na rynku i stosunkową łatwość promocji, 4) prawną możliwość ochrony swoich walorów 
uzdrowiskowych i środowiskowych, 5) wyższą jakość środowiska naturalnego wyraża-

18 Obecnie górna stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi 4,24 zł – zob. pkt 4 lit. d obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. 
(M.P.2016.779). Górna stawka opłaty miejscowej wynosi 3,08 zł – zob. pkt 4 lit. c obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. 
(M.P.2016.779).
19 Dane własne: na podstawie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Krynicy- Zdroju.
20 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198).
21 Przykład środków celowych na uzdrowiska stanowi RPO Małopolska. Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu. Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.
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jąca się w infrastrukturze ekologicznej, posiadaniu obszarów ochronnych, zachowaniu 
standardów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Przywileje niema-
terialne wynikają przede wszystkim z charakteru prowadzonej działalności leczniczej i są 
skutkiem albo odpowiednich unormowań prawnych, albo są wynikiem utrwalonej pozycji 
uzdrowisk zarówno w procesie utrzymania zdrowia i kondycji zdrowotnej społeczeństwa, 
jak też wykształconej przez stulecia marki uzdrowiska. Stąd też w uzdrowiskach zauważa 
się nie tylko wysoki standard infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej, ale też wyższą 
jakość środowiska naturalnego. Stało się to dzięki olbrzymim nakładom na infrastrukturę 
uzdrowiskową, turystyczną, środowiskową, ekologiczną i komunalną, poczynionych w la-
tach 2005–2017, które osiągnęły wartość ponad 5 mld zł22. To powoduje, że uzdrowiska 
postrzegane są dziś jako miejscowości o wysokim statusie infrastrukturalnym, zadbanych 
układach urbanistyczno-przestrzennych, bogatej ofercie kulturalnej, rekreacyjnej i sporto-
wej, a także rozpoznawalnej marce w turystyce zdrowotnej (spa, wellness). To wszystko 
niewątpliwie tworzy tzw. wartość dodaną i stwarza stosunkową łatwość promocji uzdrowisk 
i możliwość bardzo szybkiego zaistnienia w społecznej percepcji. 

Bariery posiadania statusu uzdrowiska w Polsce

Pomimo istniejących przywilejów materialnych i pozamaterialnych wiele gmin mających 
warunki do prowadzenia leczenia uzdrowiskowego nie decyduje się na uzyskanie statusu 
uzdrowiska, uważając, że ograniczenia w rozwoju takich miejscowości wprowadzone 
przepisami u.l.u. oraz tymi, które wynikają z innych norm prawnych, nie rekompensują 
uzyskanych korzyści. Niewątpliwie obszar ze statusem uzdrowiska napotyka różnego 
rodzaju ograniczenia polegające przede wszystkim na: 1) stworzeniu swoistego reżimu 
publiczno-prawnego na obszarze uzdrowiska powodującego wyłączenie ogólnego po-
rządku prawnego w odniesieniu do jego obszaru (gradacja zakazów i nakazów w stre-
fach uzdrowiskowych A, B, C), 2) ustanowieniu norm prawnych chroniących naturalne 
surowce lecznicze (obszar górniczy, strefy ochrony uzdrowiskowej), 3) ustanowieniu 
specyficznych właściwych tylko uzdrowiskom norm prawnych z zakresu ochrony środo-
wiska naturalnego (hałas, powietrze), 4) ustanowieniu czy też wyłączeniu ze stosowania 
norm prawnych w zakresie ładu i porządku odnoszących się do obszaru uzdrowiska, 
5) ustanowieniu specyficznych norm prawnych odnoszących się do planowania prze-
strzennego na obszarze uzdrowiska, 6) ustanowieniu szczególnych norm prawnych czy 
też wyłączeniu ze stosowania ogólnie obowiązujących norm, w zakresie odnoszącym się 
do gospodarki nieruchomościami na obszarze uzdrowiska (publicznoprawne służebności 
ustawowe lub administracyjne), 7) wprowadzeniu na obszarze uzdrowiska postanowień 
typu „policyjnego”, 8) ograniczeniu wolności gospodarczej przez wprowadzenie zezwoleń 
na prowadzenie określonej działalności gospodarczej na obszarze uzdrowiska, 9) zakazie 
prowadzenia niektórych działalności gospodarczych w uzdrowisku, 10) ograniczeniu 

22 Dane własne pozyskane przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP w Krynicy-Zdroju.
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w zakresie możliwości inwestowania w określonych obszarach uzdrowiska, 11) wysokich 
kosztach utrzymania infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej (parki, zieleń, promenady, 
deptaki, mola, plaże, tężnie, pijalnie wód, ujęcia wód, altany, tereny rekreacyjne, obiekty 
kultury itp.), 12) braku możliwości szybkiego przeorientowania swojej działalności na inną, 
np. przemysłową. Liczba tych barier jest stosunkowo duża, ale też różny jest stopień ich 
uciążliwości dla mieszkańców i gminy.

Trzeba jednak pamiętać, że uzdrowiska to obszary, które dla zachowania swoich 
naturalnych walorów uzdrowiskowych muszą zostać poddane szczególnej ochronie praw-
nej. W świetle teorii prawa zarówno uzdrowisko, jak i obszar ochrony uzdrowiskowej są 
obszarem specjalnym23, na którym jest prowadzona działalność poddana daleko idącym 
ograniczeniom. Problematyką „obszarów specjalnych”24, „stref specjalnych”25, „obsza-
rów ochronnych”, „stref ochronnych26, „obszarów szczególnej regulacji prawnej”27 doktryna 
prawa administracyjnego zajmowała się raczej wybiórczo i w sposób mało kompleksowy. 
Szerzej problem ten poruszała doktryna w odniesieniu do stref specjalnych służących 
ochronie środowiska28. Natomiast kwestią uzdrowiska jako obszaru specjalnej ochrony 
zajmowało się niewielu autorów i to fragmentarycznie29. Należy zwrócić uwagę na to, że 
wyznaczenie obszaru uzdrowiska, a więc obszaru „specjalnej ochrony” czy też stref lub 
obszarów ochronnych oznacza wprowadzenie na tym obszarze pewnych ograniczeń 
publiczno-prawnych, które mają różny charakter. Generalnie można byłoby użyć stwier-
dzenia, że tego typu ograniczenia na obszarze uzdrowiska to część porządku prawnego 
ukształtowanego odmiennie lub też ogólny porządek prawny poszerzony o regulacje spe-
cjalne. Dotyczą one praw rzeczowych, ustanowienia ciężarów publicznych, wprowadzenia 
specjalnych norm ochronnych, np. z zakresu środowiska naturalnego, sanitarnych, geologii 
i górnictwa lub wprowadzeniu postanowień typu policyjnego30. Skutki prawne ustanowienia 
„obszaru specjalnej ochrony” to: 1) ograniczenie prawa własności i innych praw rzeczo-
wych (planem zagospodarowania przestrzennego, parkiem, rezerwatem), 2) ograniczenie 
prowadzenia działalności gospodarczej, 3) powstanie ciężarów publicznych (np. uiszczanie 
opłat uzdrowiskowych, obowiązek ponoszenia opłat za wejście do parku czy rezerwatu, 
a także za zanieczyszczenie środowiska), 4) stworzenie specyficznych norm w zakresie 
ochrony przyrody, środowiska oraz ładu i porządku (postanowienia typu policyjnego).

23 W. Radecki, Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2011.
24 Obszarami specjalnymi zajmowali się m.in.: M. Kulesza, Obszar specjalny jako prawny instrument ochrony 
i kształtowania środowiska naturalnego, „Studia Iuridica” 1974, t. 2, , s. 62 i nast.; T. Kurowska, Koncepcja obszaru 
specjalnego a ochrona środowiska naturalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1981, nr 495; W. Ra-
decki, op. cit.; J. Sommer, Obszary specjalne w ochronie środowiska, [w:] Instytucje prawa ochrony środowiska. 
Geneza, rozwój, perspektywy, red. W. Radecki, Difin, Warszawa 2010; A. Wasilewski, Obszar górniczy. Zagadnienia 
prawne, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1969; L. Zacharko, Strefy specjalne w prawie administracyjnym, Wyd. 
GWSH, Katowice 2012.
25 J. Stelmasiak, Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1986.
26 Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, C.H. Beck, Warszawa 2006.
27 Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1988.
28 W. Radecki, op. cit.; L. Zacharko, op. cit.; J. Golba, op. cit.
29 Ibidem.
30 J. Golba, op. cit.
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Utworzenie obszaru specjalnego wyraża się w zastąpieniu części ogólnego porządku 
prawnego regulacją sformułowaną specjalnie na potrzeby utworzonego obszaru, bądź 
poszerzeniu porządku powszechnego o regulacje specjalne, bądź też oba jednocześnie31. 
Dodatkową regulacją jest regulacja karna (katalog wykroczeń i występków) związana 
z utworzeniem takiego obszaru. Tam gdzie nastąpiła kumulacja obszarów ochronnych 
w uzdrowiskach (np. park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, strefa chro-
nionego krajobrazu, Obszar Natura 2000, lasy ochronne), stworzony został specyficzny 
reżim publiczno-prawny ustanowiony dla jego ochrony, który wywołuje w konsekwencji 
różnego rodzaju problemy związane nie tylko z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, ale też i innych działalności. Swoisty katalog różnego rodzaju ograniczeń, w tym 
ograniczeń działalności gospodarczej w uzdrowisku zawiera art. 38a u.l.u. Ograniczenia 
te dotyczą zakazu realizacji zakładów przemysłowych w uzdrowisku, zakazu realizacji 
budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w strefie „A” uzdrowiska, zakazu budowy 
garaży wolnostojących w strefie „A” uzdrowiska, zakazu budowy stacji telefonii komórkowej 
w strefie „A” uzdrowiska, zakazu budowy obiektów handlowych o powierzchni większej 
niż 400m2 w strefie „A” uzdrowiska, zakazu budowy stacji paliw w strefie „A” uzdrowiska, 
trzymania zwierząt gospodarskich w strefie „A” uzdrowiska, zakazu budowy parkingów 
naziemnych przekraczających określoną powierzchnię w strefie „A” uzdrowiska, zakazu 
prowadzenia robót melioracyjnych w strefie „A” uzdrowiska, a nawet zakaz organizacji 
imprez rozrywkowych po godz. 22.00 czy też zakaz organizacji rajdów samochodowych 
i motocyklowych oraz wielu innych szczegółowo opisanych w art. 38a u.l.u. Ograniczenia 
przewidziano także dla strefy „B” i „C” uzdrowiska w odniesieniu do zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznej i wprowadzenia przepisów porządkowych. 

Specyfika funkcjonowania uzdrowisk wiąże się także z wieloma innymi formami ochrony 
uzdrowiska, które występują na jego obszarze, dotyczącymi ochrony środowiska, przyro-
dy, form krajobrazu przestrzennego, przestrzeni urbanistycznej, zabytkowej zabudowy, 
indywidualnych zabytków, pomników przyrody32. W. Radecki nazywa je przyrodniczymi ob-
szarami specjalnymi33. Należy zwrócić uwagę, że to specyfika prowadzonej w uzdrowisku 
działalności opartej na naturalnych surowcach leczniczych stanowiących naturalne zasoby 
przyrodnicze powoduje, iż na jego obszarze występuje kumulacja obszarów specjalnych 
i form ochronnych wynikająca z różnych norm prawnych. 

Dla przykładu można tu wymienić normy prawne chroniące naturalne surowce lecz-
nicze zawarte w ustawie prawo geologiczne i górnicze z 2011 r., a dotyczące obszaru 
górniczego, stref ochrony sanitarnej ujęć z wodą leczniczą, czy też normy dotyczące stref 
ochrony uzdrowiskowej tworzone na podstawie u.l.u. Z tego tytułu na obszarze uzdrowiska 
musi występować swoisty reżim publiczno-prawny i korelacja między wyodrębnioną lub 
oznaczoną częścią terytorium gminy, a sui generis34 szeregu norm prawnych, odnoszących 

31 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 299 i nast.
32 J. Golba, op. cit., s. 143.
33 W. Radecki, op. cit., s. 36.
34 Sui generis – łac. swego rodzaju, swoisty.
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się do należytego zachowania się w granicach tego obszaru. Sui generis przejawia się 
zazwyczaj w zastąpieniu lub poszerzeniu przepisów powszechnie obowiązujących, a także 
we wskazanych przypadkach jednocześnie, stworzeniem norm prawnych na potrzeby 
danego obszaru. Przesłankę stanowi zamiar redukcji albo kasacji działalności ujemnej 
w skutkach dla prymatu celu utworzenia danego rodzaju obszaru specjalnego35. Do innych 
ograniczeń czy też barier w rozwoju uzdrowiska należy zaliczyć ustanowienie na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska36 specyficznych 
właściwych tylko uzdrowiskom norm prawnych z zakresu ochrony środowiska natural-
nego w odniesieniu do hałasu czy stanu sanitarnego powietrza. Najbardziej dokuczliwą 
barierą wynikającą z art. 38a u.l.u. jest ograniczenie prowadzenia określonego rodzaju 
działalności gospodarczej na obszarze uzdrowiska. Jest to ograniczenie systemowe, nie 
da się bowiem w uzdrowisku prowadzić działalności, która mogłaby godzić w wartości 
uzdrowiskowe i prowadzić do naruszenia właściwości leczniczych naturalnych surowców 
leczniczych. Naruszenie zakazu prowadzenia działalności określonych w art. 38a u.l.u. 
zagrożone jest w art. 50 pkt 4 u.l.u. sankcją represyjną w postaci kary grzywny. Nie ma 
wątpliwości, że zadania nałożone w art. 46 u.l.u. na gminy uzdrowiskowe i wprowadzone 
zakazy, zawarte w art. 38a u.l.u., są bardzo kosztowne dla gminy posiadającej na swoim 
terenie uzdrowisko. Bardzo wysokie są przede wszystkim koszty utrzymania infrastruk-
tury uzdrowiskowej i turystycznej (parki, zieleń, promenady, deptaki, mola, plaże, tężnie, 
pijalnie wód, ujęcia wód, altany, tereny rekreacyjne, obiekty kultury). Infrastruktura ta jest 
nie tylko droga w budowie, remontach czy rewitalizacji, ale też kosztowna w utrzymaniu. 
Z reguły środki pozyskane na ten cel z opłaty uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej są 
w większości uzdrowisk absolutnie niewystarczające i gmina musi je utrzymywać kosztem 
innych zadań własnych. Tylko w niewielu uzdrowiskach (np. Kołobrzeg) środki z opłaty 
uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej wystarczają na realizację zadań określonych 
w art. 46 u.l.u. Uzdrowiska ze względu na swoją mocno osadzoną dwufunkcyjność (lecz-
nictwo uzdrowiskowe, turystyka i usługi pokrewne typu: rekreacja, spa, wellness) są też 
z reguły mało mobilne w przypadku zaistnienia potrzeby dywersyfikacji ich działalności. 
Brak możliwości szybkiego przeorientowania działalności na inną, np. przemysłową, wynika 
ze specyfiki działalności uzdrowiskowej i turystycznej uzdrowiska oraz utrwalonych przez 
lata wzorców i standardów funkcjonowania. Oczywiście, wymienione bariery rozwojowe to 
tylko najważniejsze z tych, jakie są wprowadzone w uzdrowisku dla zachowania walorów 
uzdrowiskowych. Są to bariery stworzone celowo, ale nie zawsze słusznie. Niektóre z nich 
są wyjątkowo opresyjne, a inne cechuje zbyt daleko idący rygoryzm. Zaliczyć do nich na-
leży zawarty w art. 38a u.l.u.: zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej, 
domów jednorodzinnych, zakładów lecznictwa uzdrowiskowego poza strefą „A”, zakaz 
budowy parkingów naziemnych, obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400 m2, 
zapór piętrzących wodę, zakaz wycinki drzew leśnych i parkowych itp. Są też bariery usta-

35 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, op. cit., s. 299. 
36 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 t.j.).
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nowione w u.l.u. normami prawnymi nastręczającymi problemy interpretacyjne. Dotyczy to 
szczególnie definicji zakładów przemysłowych i obszarów biologicznie czynnych. Kwestie 
te jako zagadnienia de lege lata wymagają wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych37 i są de facto postulatami de lege ferenda. 

Znaczenie posiadania statusu uzdrowiska dla rozwoju turystyki 
uzdrowiskowej

Posiadanie statusu uzdrowiska powoli staje się swoistym wyróżnikiem miejscowości, 
który jest cenną wskazówką dla odwiedzających ją gości. Należy podkreślić, że uzyska-
nie statusu uzdrowiska jest wyraźnym sygnałem dla osób odwiedzających taki teren, że 
mamy do czynienia z miejscowością, która spełnia podwyższone standardy w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, utrzymania czystości i porządku, zieleni, oraz ponad-
standardowo wyposażona jest w infrastrukturę turystyczną i ekologiczną, która poddana 
jest określonym rygorom zagospodarowania przestrzennego i urbanistycznego gwarantu-
jącą zapewnienie bogatej oferty turystyczno-uzdrowiskowej. To także miejscowość, gdzie 
dobrze zorganizowane jest publiczne życie kulturowe, sportowe i rekreacyjne. Posiadanie 
statusu uzdrowiska to z jednej strony prestiż i łatwiejsza możliwość promocji miejscowości 
o takim statusie, a z drugiej strony określone obowiązki, jakie się z nim wiążą. Miejsco-
wość otrzymująca taki status musi być przygotowana na zwiększone wydatki związane 
ze spełnieniem wymagań określonych w art. 34 u.l.u. oraz z realizacją zadań zawartych 
w art. 46 u.l.u. Należy bowiem zaznaczyć, że gmina uzdrowiskowa poza zadaniami 
przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym38, 
realizuje także zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, 
w szczególności w zakresie: 

1) gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, 
ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych oraz budowy lub innych czynności 
zabronionych w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej; 2) ochrony wa-
runków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz spełniania 
wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia 
hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji 
pól elektromagnetycznych, o których mowa w odrębnych przepisach; 3) tworzenia 
warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających 
w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego; 4) tworzenia i ulepszania infrastruktury 
komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowi-
skowej, związanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 539. 

37 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym… […].
38 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym… […].
39 Treść określona w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym… […].
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Miejscowości uzdrowiskowe to niewątpliwie obszary najlepiej predysponowane do 
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki uzdrowiskowej, turystyki, rekreacji, 
profilaktyki, spa, wellness, ale też ośrodki, gdzie może być prowadzona turystyka bizne-
sowa, działalność kulturowa i rekreacyjno-sportowa. W tym zakresie miejscowości te ze 
względu na swoją bogatą, różnorodną i o wysokim standardzie infrastrukturę są w stanie 
uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi jednostkami samorządowymi. 

Podsumowanie i wnioski

Uzdrowiska ze względu na swoją specyfikę funkcjonowania (lecznictwo uzdrowiskowe) 
i posiadane zasoby naturalnych surowców leczniczych, w oparciu o które prowadzone 
jest leczenie uzdrowiskowe, poddane są daleko idącym ograniczeniom swojego rozwoju. 
Ograniczenia te są wprowadzone po to, aby endogeniczne zasoby lecznicze uzdrowiska 
nie uległy zniszczeniu, ograniczeniu lub degradacji. Stąd też w uzdrowiskach wprowadzony 
jest określony reżim publiczno-prawny i zakazy prowadzenia określonych działalności w po-
szczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej. Ograniczenia te mają za zadanie chronić 
cenne surowce lecznicze i zapewnić optymalne warunki środowiskowe do prowadzenia 
leczenia uzdrowiskowego. O ile do niedawna jeszcze, tj. do czasu uchwalenia u.l.u., sta-
tus uzdrowiska nie przynosił gminie określonych korzyści, o tyle dziś można stwierdzić, 
że jego posiadanie wiąże się nie tylko z uciążliwościami w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w gminie i ograniczeniu aktywności gospodarczej mieszkańców, ale też 
przynosi gminie określone korzyści materialne i pozamaterialne. To właśnie ze względu 
na korzyści status uzdrowiska coraz częściej staje się statusem pożądanym przez wiele 
gmin mających potencjalne walory uzdrowiskowe.
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Streszczenie

Celem artykułu jest próba wyodrębnienia listy czynników, które z jednej strony stymulują samo-
rządy lokalne do uzyskania lub utrzymania statusu uzdrowiska w Polsce, z drugiej zaś stanowią 
dla nich bariery, oraz wykazanie znaczenia posiadania statusu uzdrowiska dla rozwoju turystyki 
uzdrowiskowej.

W artykule zastosowano krytyczną analizę literatury przedmiotu i dokonano przeglądu przepi-
sów prawa uzdrowiskowego, stanowiących podstawę przeprowadzonego wnioskowania deduk-
cyjnego. Aby osiągnąć sformułowany wyżej cel pracy, omówiono warunki oraz przywileje i ogra-
niczenia wynikające z uzyskania lub utrzymania statusu uzdrowiska w Polsce. Przedstawiono 
rolę statusu uzdrowiska w rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Zaproponowana systematyzacja 
wskazanych czynników ma walor naukowy, ułatwiając zrozumienie problematyki funkcjono-
wania i rozwoju uzdrowisk statutowych w środowisku naukowców, oraz walor aplikacyjny dla 
podmiotów zarządzających uzdrowiskami, wypełniając lukę poznawczą w literaturze przedmiotu 
z tego zakresu.

Słowa kluczowe: stymulatory, bariery, status uzdrowiska, turystyka uzdrowiskowa

Abstract

The primary aim of the present paper was, firstly, to specify factors which encourage local au-
thorities to obtain or maintain the status of a spa resort in Poland, and factors which constitute 
potential obstacles. Secondly, the paper investigates the importance of having the status of a spa 
resort for the development of therapeutic tourism.

The status of a spa resort brings a number of both financial and non-financial advantages 
to a given area. Their extent varies in every single case. The main financial advantages are: 
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1) possibility of earning direct income in the form of taxes and fees imposed on spa and tour-
ist facilities, 2) higher total tax revenue on real estate tax (large number of hotels and health 
facilities), 3) the right to levy visitors’ tax, 4) obtaining the so-called spa grant which is equal to 
the revenue derived from visitors’ tax, 5) privileges related to guaranteed services in spa treat-
ment under a contract with the National Health Fund for the area with the status of a spa resort, 
6) the possibility of obtaining special EU subsidies for health and environmental infrastructure, 
7) privileged status of spa resorts as regards obtaining EU funding for certain investments in 
natural environment, transport solutions and culture. 

Moreover, an area which has been granted the status of a spa resort is accorded non-financial 
privileges, such as: 1) protection of the spa resort under the Constitution 2) prestige of having 
the status of a spa resort 3) recognisable brand and relative ease of promotion, 4) legal pos-
sibility of protecting health and environmental values of the area, 5) higher quality of the natural 
environment reflected in ecological infrastructure, protection zones and standards for air, water 
and soil quality. 

An area with the status of a spa resort is also faced with the following challenges: 1) public 
and legal regime in the spa area, which involves excluding the area from general legal order 
(gradation of rules and bans in spa zones A, B and C), 2) the need to implement legal standards 
protecting natural medicinal resources (mining areas, spa protection zones), 3) the need to imple-
ment legal standards for environment protection (noise, air) specific only to spa resorts, 4) the 
need to implement legal standards with regard to law and order in the spa area or excluding it 
from these standards, 5) the need to implement specific legal standards with regard to spatial 
planning in the spa area, 6) the need to implement specific legal standards with regard to manag-
ing real estates in the spa area (public-law statutory and administrative easements) or excluding 
it from general legislation, 7) introduction of “police-like” rules in the spa area, 8) restrictions 
on economic freedom by introducing permissions for carrying out specific economic activities 
within the spa resort area, 9) the ban on carrying out specific economic activities in the spa area, 
10) restrictions on investment in certain areas of the spa resort, 11) high costs of maintaining 
spa and tourism infrastructure (parks, green areas, promenades, boulevards, piers, graduation 
towers, drinking halls, water inlets, summerhouses, recreational areas, culture facilities etc.), 
12) lack of possibility for quick readjustment to other types of business activity, such as industry.

In conclusion, applying for or maintaining the status of a spa resort involves an equal number 
of incentives and deterrents for a given area.

The status of a spa resort has gradually become a distinguishing feature of a location and as 
such – a valuable indicator of quality for potential visitors. It should also be emphasised that the 
status of a spa resort is a clear signal for the people visiting the area that it meets high stand-
ards regarding environment protection, green areas, maintenance and hygiene. Such an area 
is also guaranteed to offer visitors a wide range of health and recreational services as it needs 
to provide the above-standard tourism and environment infrastructure under rigorous standards 
of space and urban planning.

Keywords: incentives, disincentives, status of a spa resort, therapeutic tourism
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SPRZEDAŻ OSOBISTA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH  
NA RYNKU PRZEMYSŁOWYM

TOURISM PRODUCTS’ PERSONAL SALE ON INDUSTRIAL MARKET

Zanim sprzedawca stanie oko w oko z potencjalnym klientem, 
musi się odpowiednio przygotować.

R. Cox, P. Brittain, Zarządzanie sprzedażą detaliczną

Wstęp

Rynek przemysłowy, określany również mianem rynku przedsiębiorstw, „składa się ze 
wszystkich organizacji, które nabywają dobra lub usługi, by wykorzystać je do produkcji 
innych wyrobów i usług, sprzedawanych, wynajmowanych lub dostarczanych innym”1. 
F.D. Dwyer i J.F. Tanner wyróżniają zasadnicze grupy podmiotów biorących udział w pro-
cesach wymiany dokonujących się na tym rynku: instytucje społeczne, agencje rządowe 
oraz firmy – konsumentów (nabywają u innych podmiotów wyroby, które wykorzystują we 
własnej działalności lub takie które stają się częścią ich produktu)2. 

W obrębie ostatniej z wymienionych grup znajdują się m.in. przedsiębiorstwa turystycz-
ne. W celu zyskownego zaspokajania potrzeb społecznych są one zmuszone do naby-
wania określonych produktów na rynku przemysłowym. Świadczenie usług turystycznych 
wymaga bowiem zakupu dóbr i usług o zróżnicowanym charakterze, w tym: kapitałowym 
(przykładowo wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz wyposażenie, w tym biurowe), 
informatycznym (hardware oraz rozwiązania programowe software), finansowym (ubez-
pieczenia), transportowym (tabor przewozowy), eksploatacyjnym (materiały i części oraz 
konserwacja i serwis mienia ruchomego oraz nieruchomości)3. Jednocześnie badacze 
podkreślają, że podmioty funkcjonujące na rynku przemysłowym najczęściej odgrywają 

1 P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 216. 
2 Zob. F.R. Dwyer, J.F. Tanner, Jr., Business Marketing. Connecting Strategy. Relationships and Learning, 
McGraw-Hill, International Edition 2009, s. 12–14.
3 Zob. szerzej K.K. Havaldar, Industrial marketing, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 
2005, s. 12–16.
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na nim podwójną rolę. Mogą być zarówno oferentami, jak i nabywcami4. Takie swoiste 
dublowanie ról zachodzi często w przypadku przedsiębiorstw turystycznych. Przykładowo 
firma parająca się przewozem osób może zakupywać na rynku przemysłowym środki 
transportu, co jednocześnie nie wyklucza oferowania występującym tam klientom insty-
tucjonalnym swoich usług. 

Prowadzenie przez przedsiębiorstwa turystyczne działalności handlowej na rynku 
przemysłowym wymaga wykorzystania zalet, jakie wiążą się ze stosowaniem sprzedaży 
osobistej. Jest ona bowiem powszechnie uznawana za najważniejsze narzędzie promocji 
podmiotów, które gospodarują na rynkach innych niż konsumpcyjne5. Fakt ten potwier-
dzili praktycy zarządzania. W celu wstępnej weryfikacji zaobserwowanych prawidłowości 
przeprowadzono wywiad nieformalny (ukierunkowany) z przedstawicielami kadry mene-
dżerskiej firm turystycznych oferujących swoje produkty na rynku przedsiębiorstw. Wstępne 
rozpoznanie utwierdziło autora w przekonaniu, że kwestie dotyczące roli akwizycji w działal-
ności przedsiębiorstw turystycznych warto zweryfikować, rozwinąć oraz usystematyzować 
w formie artykułu. Realizacja tego zadania stanowiła motyw wewnętrzny podjęcia pracy6. 

Celem artykułu jest określenie znaczenia akwizycji z punktu widzenia przedsiębiorstw 
branży turystycznej, które nabywają i/lub sprzedają dobra i usługi na rynku przemysło-
wym. Zostaje on osiągnięty w drodze realizacji celów cząstkowych: teoretycznego (m.in. 
przybliżenie aparatu pojęciowego z zakresu sprzedaży osobistej oraz cech rynku prze-
mysłowego), badawczego (weryfikacja tezy dotyczącej istotnej roli sprzedaży osobistej), 
wreszcie aplikacyjnego: niejako nawiązując do sentencji stanowiącej epigram niniejszej 
pracy, autor prezentuje rozwiązania o charakterze modelowym dotyczące procedury 
efektywnego stosowania najskuteczniejszego narzędzia promocji.

Rynek przemysłowy i jego cechy

Rynek to miejsce (niekoniecznie określone fizycznie czy przestrzennie7), gdzie spo-
tykają się sprzedawcy z nabywcami w celu wymiany wartościowych dóbr8. Władysław 
Mantura podkreśla, że to właśnie procesy wymiany są cechą konstytutywną rynku9. O ile 
jednak na rynku konsumpcyjnym dobra i usługi zakupuje najczęściej osoba indywidualna, 
rodzina bądź gospodarstwo domowe (które nabywa je w celu własnego spożycia – jest 
konsumentem finalnym), o tyle już na rynku przemysłowym (przedsiębiorstw) nie uczest-
niczą one w procesie wymiany. Klientami są tam podmioty przemysłowe oraz instytu-

4 Zob. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 7. 
5 Por. M.T. Phadtare, Industrial marketing, PHI Learning Private Limited, New Delhi 2014, s. 129. 
6 Model dwuczynnikowy Herzberga określa, że na zadowolenie z wykonywanej pracy wpływ mają dwie grupy 
czynników: motywy wewnętrzne oraz zewnętrzne, przy czym motywacja wewnętrzna jest skuteczniejsza w dłuższej 
perspektywie. Obejmuje ona czynniki pochodzące z wnętrza człowieka, które wpływają na to, że ludzie zachowują 
się w określony sposób lub postępują w konkretnym kierunku. Zob. szerzej J. Penc, Komunikacja i negocjowanie 
w organizacji, Difin, Warszawa 2010, s. 76.
7 Zob. A. Balicki, Analiza rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002, s. 9. 
8 Zob. R. Palmer, J. Cockton, G. Cooper, Managing marketing, Elsevier Ltd. 2007, s. 28. 
9 Zob. szerzej W. Mantura, Przedsiębiorstwo przemysłowe na rynku, [w:] Marketing przedsiębiorstw przemy-
słowych, red. W. Mantura, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000, s. 47. 
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cjonalne, które wykorzystują nabyte dobra jako czynniki produkcji we własnym procesie 
wytwórczym10. Najważniejsze z pozostałych cech wyróżniających opisywany typ rynku 
na tle jego konsumpcyjnego odpowiednika przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Zasadnicze właściwości rynku przemysłowego11

Cecha Charakterystyka

Popyt indukowany

Zapotrzebowanie na produkty/usługi zgłaszane na rynku przemysłowym 
jest rezultatem zapotrzebowania na wytwarzane z nich wyroby na rynku 
konsumpcyjnym. Przykładowo, gdy klienci indywidualni nie są skłonni 
wykupywać wycieczek fakultatywnych, touroperatorzy będą dążyć do 
ograniczenia ich oferty i tym samym dokonywać mniejszych zakupów na 
rynku przemysłowym. W odwrotnej sytuacji, gdy popyt na rynku kon-
sumpcyjnym wzrasta, będą skłonni nabywać więcej niż zwykle

Mniejsza elastyczność  
cenowa popytu

Zmiany poziomu cen nie mają na rynku przemysłowym tak istotnego zna-
czenia, jak na rynku konsumpcyjnym. Badacze konstatują, że konsument 
może w dowolnej chwili zrezygnować z zakupu wielu towarów w związku 
z nagłym wzrostem ich ceny czy też pogarszaniem koniunktury gospo-
darczej. Przedsiębiorstwo nie może natomiast nagle przerwać produkcji 
swoich wyrobów lub świadczenia usług tylko dlatego, że dostawca 
powiadomił je o podwyższeniu ceny, np. na dostarczane czynniki produk-
cji. W praktyce, w sytuacji wzrostu cen za wynajem pokoi hotelowych, 
organizator wyjazdów wypoczynkowych nie ma zazwyczaj możliwości 
wypowiedzenia umowy najmu obiektu ze skutkiem natychmiastowym

Liczba i koncentracja  
geograficzna nabywców

Reflektantów instytucjonalnych jest znacznie mniej od liczby konsumen-
tów indywidualnych. Ponadto firmy funkcjonujące w obrębie rynku prze-
mysłowego charakteryzują się większą koncentracją przestrzenną (rejony 
przemysłowe, koncentracja branż, np. branża turystyczna)1

Wartość zakupów 

Wartość transakcji dokonujących się na rynku przemysłowym znacznie 
przewyższa wartość rynku końcowego konsumenta. Zakupy, dokonywane 
przez nabywców na rynku dóbr przemysłowych, generują wedle sza-
cunków nawet 80% ogólnej wartości wszystkich transakcji zawieranych 
w krajowej gospodarce

Popyt komplementarny
Oznacza, że wzrost lub spadek popytu na jeden element pociąga za sobą 
odpowiednio wzrost lub spadek popytu na pozostałe części składowe 
niezbędne do wytworzenia produktu lub usługi finalnej

Fluktuacje popytu

Często zdarza się, że wzrost o dany procent popytu na dane dobro 
konsumpcyjne wywołuje znacznie większy popyt na dobra produkcyjne 
niezbędne dla jego wytworzenia. Dzieje się tak dlatego, że producenci, 
spodziewając się dobrej koniunktury, kupują na zapas surowce oraz 
zwiększają swoje moce produkcyjne. Odwrotnie, spadek popytu na 
określone dobra konsumpcyjne może spowodować głębokie załamanie 
popytu na usługi, materiały i surowce wykorzystywane w procesie ich 
wytwarzania

10 Por. F.E. Webster, Jr., Industrial marketing strategy, Wiley, New York 1995, s. 4. 
11 Zob. H. Mruk et al., Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997, s. 267. 
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Cecha Charakterystyka

Transakcje wiązane

Między dwoma podmiotami rynku przemysłowego zachowana jest często 
specyficzna zależność, w której nabywcy dóbr produkcyjnych zakupują 
je u dostawców, którzy są jednocześnie ich klientami. Przykładowo firma 
świadcząca usługi transportowe na rzecz biura podróży może za jego po-
średnictwem organizować wyjazdy integracyjne dla swoich pracowników

Specyficzne formy finan-
sowania

Na rynku przemysłowym występuje tendencja polegająca na dzierżawie-
niu wyposażenia lub braniu go w leasing (np. tabor transportowy). Prze-
woźnicy działający w branży turystycznej często decydują się na tego 
rodzaju formę finansowania, aby nie angażować zbyt dużych zasobów 
kapitałowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Blythe, Marketing, SAGE Publications 2006, s. 28; W. Sa-
muelson, Ekonomia menedżerska, tłum. B. Czarny et al., PWE, Warszawa 2009, s. 101; M. Urbaniak, 
Marketing przemysłowy, Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999, s. 14, 18–19; M.D. Hutt, 
T.W. Speh, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, tłum. M. Rusiński, 
PWN, Warszawa 1997, s. 27; A. Czubała, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012, s. 26–28; 
T. Wojciechowski, Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 1995, s. 37–38.

Na podstawie przedstawionego wyliczenia można oceniać, że rynek przemysłowy różni 
się dość znacząco od swojego konsumpcyjnego ekwiwalentu. Tym, co silnie różnicuje 
względem siebie dwa omawiane rynki, jest m.in. charakter popytu. Nabywcy instytucjonalni 
zgłaszają na rynku dóbr zaopatrzeniowych popyt, określany mianem zaopatrzeniowego12. 
W odróżnieniu od konsumpcyjnego charakteryzuje go to, że jest pochodny, komplemen-
tarny, mniej elastyczny i ma tendencję do fluktuacji.

Warto podkreślić, że choć między oboma omawianymi rynkami występują dość zna-
czące różnice, to nie jest to jednoznaczne z faktem, że nie mają one również pewnych 
cech wspólnych. Jak zauważają P. Baines, C. Fill i K. Page, tym co w głównej mierze 
upodabnia dwa rynki do siebie, jest orientacja na klienta13. Oznacza ona, że dostawcy 
bez względu na to, na którym rynku działają, dążą do tego, aby jak najlepiej zaspokoić 
potrzeby swoich nabywców. Jest to cel ich istnienia i zadanie wymagające kreowania 
podaży wyrobów i usług w zgodzie z uprzednio rozpoznaną wielkością i strukturą popytu, 
wyrażającą potrzeby nabywców na rynku14. 

Sprzedaż osobista narzędziem promocji produktów 
turystycznych na rynku przemysłowym

Za drugą, najważniejszą cechę upodabniającą do siebie rynek przemysłowy i kon-
sumpcyjny należy uznać fakt, że na obu dostawcy starają się działać w taki sposób, aby 
zbudować i utrzymać jak najlepsze relacje ze swoimi klientami. Za narzędzie, które może 

12 Zob. L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 98. 
13 Zob. P. Baines, C. Fill, K. Page, Marketing, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 662. 
14 Zob. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 227. 
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im to wydatnie ułatwić, powszechnie uznaje się sprzedaż osobistą, określaną również 
mianem akwizycji. 

Stanowi ona jedną z części składowych tworzących kompozycję instrumentarium 
promocji mix15. Istnieje wiele definicji terminu „promocja”. Przykładowo według M. Turkow-
skiego, oznacza ona: „różne środki taktyczne i strategiczne mające na celu bezpośrednie 
i pośrednie umacnianie na rynku pozycji przedsiębiorstwa, oferowanych przez nie produk-
tów oraz aktywizacji sprzedaży tych produktów”16. Zadaniem promocji jest umożliwienie 
firmie dotarcia z informacją o produkcie do pożądanego segmentu rynku, nakłonienie 
jego przedstawicieli do dokonania zakupu przy jednoczesnym wytworzeniu sprzyjającego 
klimatu wokół wytwórcy i sprzedawcy17. Jak wspomniano w cytowanej definicji, promocja 
stanowi kompozycję określonych środków oddziaływania na rynek. Dlatego w prawidłowy 
sposób powinno się ją określać mianem promocji-mix18. 

W literaturze kompozycja miksu promocyjnego nie jest określona w jednakowy sposób. 
Jego wewnętrzna struktura nie jest jednoznacznie identyfikowana i definiowana19. Jed-
nocześnie jednak sprzedaż osobista stanowi jeden spośród elementów, które powtarzają 
się w większości systematyk. Zdaniem B.A. Witza, S.B. Castleberrego i J.F. Tannera, 
oznacza ona proces międzyosobowej komunikacji, dzięki któremu sprzedawca odkrywa 
i zaspokaja potrzeby nabywcy w imię wzajemnych i długoterminowych korzyści dla obu 
stron20. C. Futrell uznaje ją za: „osobiste przekazywanie informacji w celu nakłonienia 
potencjalnego klienta do tego, aby kupił towar, usługę, pomysł czy cokolwiek innego, co 
zaspokaja jego potrzeby”21. Również w polskiej literaturze obecnych jest wiele definicji 
terminu. T. Kramer stwierdza, że istota sprzedaży osobistej „polega na osobistym kon-
takcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą, przy czym rola sprzedawcy sprowadza się 
zazwyczaj do zapoznania potencjalnego nabywcy z cechami produktu, w miarę potrzeby 
jego zademonstrowania, zawarcia transakcji, a często do świadczenia usług posprzeda-
żowych”22. W. Smid uważa, że jest to „ustna prezentacja towarów i rozmowa handlowa 
z jednym lub większą ilością potencjalnych nabywców. Ma to na celu doprowadzenie 
do zakupu oferowanych produktów”23.

We wszystkich definicjach podkreślony jest bezpośredni charakter kontaktu między 
oferentem a nabywcą. Sprzedaż osobista polega bowiem w swej istocie na „dialogu 
z potencjalnymi i aktualnymi nabywcami i osobistym przekazywaniu wiadomości celem 
dokonania sprzedaży w krótkim okresie”24. Odbywa się ona w wyniku bezpośrednich 

15 Zob. A. Davis, Public relations, PWE, Warszawa 2007, s. 161.
16 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 217. 
17 Zob. szerzej T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 139–140.
18 Zob. A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 29.
19 Por. J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 53.
20 Zob. szerzej B.A. Weitz, S.B. Castleberry, J.F. Tanner, Jr., Selling. Building partnerships, IRWIN, Burr Ridge, 
Boston, Sydney 1993, s. 5. 
21 C.M. Futrell, Nowoczesne techniki sprzedaży. Metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami, 
tłum. G. Łuczkiewicz, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 31. 
22 T. Kramer, op. cit., s. 161–162.
23 W. Smid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001, s. 107.
24 J.J. Lamin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 546. 
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spotkań między sprzedawcą a klientem, w trakcie których pierwszy z wymienionych stara 
się nakłonić drugiego do dokonania zakupu.

Tabela 2. Warunki działania na rynku przemysłowym uzasadniające stosowanie bezpośredniego narzę-
dzia promocji

Lp. Warunki

1. Cena danego dobra jest negocjowana lub zależna od dodatkowego wyposażenia, którego 
wybór pozostaje w gestii nabywcy. Przykładem może być zakup autokaru

2. Możliwość korzystania z produktu przez klienta wymaga udzielenia mu fachowej porady 
dotyczącej np. kwestii eksploatacyjnych

3. Nabywca wymaga demonstracji i/lub przeprowadzenia próby nabywanego produktu

4. Decyzja zakupu wiąże się z niebagatelnym zaangażowaniem się klienta

5. Reklama jest zbyt kosztowna i nie może dostatecznie silnie wpływać na rynek docelowy, 
kanały dystrybucji są krótkie/bezpośrednie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza 
Placet, Warszawa 1998, s. 294.

Wspomniana bezpośredniość jest jedną z głównych cech wyróżniających sprzedaż 
osobistą na tle pozostałych instrumentów promocji-mix. Odmiennie niż reklama, promo-
cja sprzedaży czy PR umożliwia ona komunikację dwukierunkową25. Kontakt nadawcy 
z nabywcą umożliwia realizację zwrotnego sprzężenia informacyjnego oraz niezakłócony, 
bezpośredni przepływ informacji o charakterze dwukierunkowym26. Dlatego stosowanie 
tego rodzaju sprzedaży uznaje się za szczególnie pożądane w przypadku prowadzenia 
działań promocyjnych na rynkach przemysłowych, gdzie warunki działalności, sytuacja 
rynkowa oraz elementy marketingu-mix charakteryzują się specyficznymi cechami, okreś-
lonymi w tabeli nr 2.

Stosowanie sprzedaży osobistej przez przedsiębiorstwa 
turystyczne

Sprzedaż prowadzona przez przedsiębiorstwa turystyczne na rynku przemysłowym 
powinna przyjąć formę sekwencji działań nakierowanych na nakłonienie nabywcy insty-
tucjonalnego do podjęcia pożądanych czynności, tzn. do zakupu produktu turystycznego. 
Działania te winny tworzyć serię logicznie następujących po sobie etapów, których właściwe 
zrealizowanie wymiernie powinno zwiększyć szansę przedsiębiorstwa turystycznego na 
osiągnięcie sukcesu w sprzedaży27. 

25 Zob. szerzej J. Blythe, Komunikacja marketingowa, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2002, s. 260. 
26 Zob. J.W. Wiktor, Promocja osobista, [w:] Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 
2006, s. 282.
27 Zob. C. Futrell, op. cit., s. 230–231.
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Wielu autorów określa strukturę procesu sprzedaży osobistej na rynku przemysłowym. 
Porównanie poszczególnych typologii skutkuje wnioskiem, że są one do siebie dość 
podobne. We wszystkich powtarzają się te same etapy. Można jedynie dostrzec pewne 
różnice dotyczące nazewnictwa poszczególnych spośród nich. Ponadto niektórzy autorzy 
określonej tematyce poświęcają całkowicie odrębną fazę. podczas gdy inni rozważania te 
prowadzą przy okazji jednego z już istniejących etapów. Nie zważając jednak na różnice 
w nazewnictwie oraz różną liczbę etapów między poszczególnymi klasyfikacjami, stwier-
dzić należy, że proces sprzedaży osobistej produktów turystycznych powinien odbywać 
się wedle określonej sekwencji działań:

 – wyszukiwanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów. W pierwszym kroku należy 
wyszukać tzw. kandydatów, a więc osoby lub organizacje, które mogłyby zostać klien-
tami. Następnie należy przejść do ich kwalifikacji, tzn. wyboru tych, które chcą kupić 
dany produkt, gdyż jest on im potrzebny. Kandydaci, spełniający te kryteria, stają się 
potencjalnym klientami28;

 – rzetelne przygotowanie się do rozmowy z potencjalnym klientem. Faza ta ma nie-
zwykle istotne znaczenie dla końcowego sukcesu całego przedsięwzięcia sprze-
dażowego. Powodzenie działań sprzedawcy produktów turystycznych jest „wprost 
proporcjonalne do czasu i wysiłku włożonego w ich przygotowanie”29. Jak zauważa 
U. Kałąźna-Drewińska: „etap przygotowawczy jest bardzo istotny, ma duży wpływ 
na pozostałe etapy. W praktyce jednak często bywa lekceważony”30. Dzieje się tak 
dlatego, że wielu sprzedawców przyjmuje błędne założenie, że wszystko się jakoś 
potoczy. „Tymczasem niepodważalną prawdą jest, że niepowodzenie w przygotowaniu 
to przygotowanie niepowodzenia”31; 

 – otwarcie prezentacji, czyli wstęp do fazy właściwej demonstracji oferty. Od niego za-
leży pierwsze wrażenie, jakie sprzedawca robi na kupującym. Z kolei to właśnie ono 
warunkuje to, czy oferentowi uda utrzymać się zainteresowanie klienta produktem i czy 
w dalszej części wizyty pozwoli on na dokonanie jego demonstracji32;

 – prezentacja, czyli bezpośrednia rozmowa na temat produktu turystycznego między 
reprezentantem jego sprzedawcy a klientem33. Sekwencja prezentacji powinna prze-
biegać według tzw. formuły AIDA, zgodnie z którą sprzedawca powinien tak mówić 
o produkcie, aby w kolejności: przyciągnąć uwagę klienta (attention), wzbudzić jego 
zainteresowanie (interest), wywołać w nim pragnienie nabycia produktu (desire) i w koń-
cu go do niego nakłonić (action)34; 

28 Por. G.E. Belch, M.A. Belch, Advertising and promotion. An integrated marketing communications perspective, 
McGraw-Hill Irwin, New York 2009, s. 598. 
29 D. McCorman, Sztuka sprzedaży, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1995, s. 106.
30 U. Kałąźna-Drewińska, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 80. 
31 Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2000, s. 185.
32 Zob. C. Furtell, op. cit., s. 322
33 Por. P.D. Bennett, Marketing, McGraw Hill, New York 1992, s. 605.
34 Zob. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004, s. 358. 
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 – uchylanie zastrzeżeń. Niektóre spośród wątpliwości klientów są uzasadnione i opierają 
się na właściwościach produktu lub dotyczą jego ceny35. Inne są bezpodstawne, mają 
swoje źródło w sceptycyzmie czy też obojętności wynikającej z podłoża subiektywnego 
i logicznego36. Bez względu na to, czy obiekcje są uzasadnione, czy też nie, wcale 
nie muszą stanowić złego symptomu zwiastującego rychły koniec prezentacji. Można 
bowiem stosować w umiejętny sposób techniki odpierania zarzutów, które umożliwiają 
przekonanie klienta do zmiany zdania i dokonania zakupu37. 
Etapem, który powinien kończyć sekwencję sprzedaży osobistej produktów tury-

stycznych na rynku przemysłowym, jest zamknięcie. Polega na tym, że oferent zwraca 
się do klienta z propozycją, aby ten dokonał zakupu oferowanego mu produktu. Ta faza 
jest nie tylko najważniejsza, ale i najtrudniejsza, gdyż sprzedawca musi określić, kiedy 
potencjalny odbiorca jest gotowy dokonać zakupu. Pewnymi wskazówkami mogą być dla 
niego wysyłane przez klienta sygnały mające źródło w języku niewerbalnym, zadawanie 
charakterystycznych pytań w rodzaju: „kiedy moglibyście dostarczyć autokary?”, wyra-
żanie entuzjastycznych opinii, np.: „to rozwiązanie powinno zredukować koszty obsługi 
turystów” itd.

Podsumowanie

Realizacja sprzedaży osobistej zgodnie z zaprezentowaną w artykule sekwencją działań 
powinna pomóc przedsiębiorstwu turystycznemu w osiągnięciu sukcesu sprzedażowego 
na rynku przemysłowym. Należy przy tym pamiętać, że „proces sprzedaży nie kończy 
się w momencie samej transakcji”38, a odpowiedzialność za nią nie wygasa wraz z jej 
sfinalizowaniem39. Badacze podkreślają, że po udanym zamknięciu powinna nastąpić 
bardzo ważna faza obsługi posprzedażowej40. Na etap ten składają się wszelkiego rodzaju 
kontakty między oferentem produktu turystycznego a jego nabywcą, związane z obsługą 
tego drugiego po dokonaniu przezeń zakupu. Najogólniej istotę działań posprzedażowych 
określił E. Michalski: polegają one „na sprawdzeniu, czy dostawa dotarła na czas do 
nabywcy, czy była kompletna i jeżeli było to konieczne, czy montaż produktu był zgodny 
z instrukcją”41. Reprezentant przedsiębiorstwa turystycznego powinien skontaktować 
się z klientem również po to, aby dowiedzieć się, czy nie nasunęły mu się jakieś pytania 
czy problemy związane z obsługą czy użytkowaniem nowego nabytku. 

35 Zob. K. Przybyłowski et al., Marketing. Pierwsza Polska Edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 545. 
36 Zob. E. Michalski, op. cit., s. 360. 
37 Zob. K. Przybyłowski et al., op. cit., s. 545.
38 Ibidem, s. 547.
39 Zob. G.E. Belch, M.A. Belch, op. cit., s. 599. 
40 Zob. W.M. Pride, O.C. Ferrel, op. cit., s. 550. 
41 E. Michalski, op. cit., s. 364.
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Streszczenie 

Przedsiębiorstwa turystyczne mogą reprezentować nie tylko popytową, ale i podażową stronę 
rynku przemysłowego. Dlatego w swojej działalności powinny wykorzystać możliwości, jakie 
oferuje sprzedaż osobista. Celem artykuły w części teoretycznej jest m.in. przybliżenie aparatu 
pojęciowego z zakresu wiedzy na temat rynku przemysłowego oraz sprzedaży osobistej. W części 
empirycznej autor przedstawia rozwiązania o charakterze modelowym, które mogą pomóc przed-
siębiorstwom turystycznym we właściwym stosowaniu najskuteczniejszego narzędzia promocji. 

Słowa kluczowe: sprzedaż osobista, rynek przemysłowy, produkty turystyczne.

Abstract

Tourism companies can represent both sides of industrial market: not only the demand but also 
the supply side of it. Hence, in their activities they should take advantage of the opportunities 
offered by personal selling. In the article the author, among others, presents a conceptual appa-
ratus in the field of industrial market as well as personal selling. In the empirical part, he presents 
model-based solutions that can help tour operators in effective usage of the mentioned tool.

Keywords: personal selling, industrial market, touristic products.
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WYTWÓRCY USŁUG TURYSTYCZNYCH – ZASOBY 
I DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

SUSTAINABLE MANUFACTURERS OF TOURIST SERVICES – RESOURCES 
AND ACTIVITY IN THE AREA OF SUSTAINABILITY

Wstęp

Era zrównoważonego rozwoju (sustainable development) rozpoczęła się już w latach 
60. XX w., jednak przedsięwzięcia podejmowane w jej obszarze nie wpłynęły znacząco 
na poprawę stanu naszej planety. Analiza danych zawartych w Living Planet Report 2015 
oraz w Living Blue Planet Report 2016 prowadzi do wniosku, że nasz „popyt na naturę” 
jest wciąż niezrównoważony i ciągle wzrasta. Jak pokazują badania, potrzebujemy dziś 
zdolności regeneracyjnej równej 1,6 planety, aby zagwarantować zaopatrzenie w dobra 
i usługi, które zużywane są w skali globalnej każdego roku1. Ziemia, jak słusznie ocenia 
H. Rogall, stanowi izolowany, nieprzyrastający system, którego eksploatacja przekroczy-
ła już granice tolerancji natury. Ten system w dłuższym czasie nie może zużywać więcej 
zasobów i emitować więcej odpadów, niż da się zregenerować2. Sytuacji tej nie polepsza 
żywiołowy, nierzadko dysfunkcyjny, rozwój postmodernistycznej turystyki. 

W kontekście tych niepokojących zjawisk celem artykułu jest prezentacja rozwiązań 
dotyczących struktury zasobowej wytwórców usług turystycznych w aspekcie zrównowa-
żenia, którego istotą jest jednia celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych oraz 
idea zaspokajania potrzeb ludzkości bez czynienia szkód przyszłym pokoleniom. 

Autorzy opracowania rozwój zrównoważony w obszarze turystyki pojmują jako zja-
wisko przestrzennej ruchliwości ludzi o charakterze turystycznym oraz funkcjonowanie 
podmiotów, które tę ruchliwość inicjują, organizują i rozwijają. Tworzenie zrównoważonych 
produktów turystycznych stanowi bowiem tylko część proekologicznej i prospołecznej 
aktywności. Istotnym jej uzupełnieniem powinno być przekształcenie funkcjonujących 
na rynku turystycznym konwencjonalnych podmiotów gospodarczych w takie, które 

1 Zob. szerzej www.worldwildlife.org/publicztions/living-blue-planet-report-2015; http://awsassets.panda.org/
downloads/lpr_2016_full_report_low_res.pdf [05.06.2017].
2 Zob. szerzej H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 
2010, s. 134, 145.
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podejmując to wyzwanie, prowadziłyby swoją działalność zgodnie z duchem zrówno-
ważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój – dylematy definicyjne

Pojęcie zrównoważonego rozwoju (sustainable development) od wielu lat systema-
tycznie zyskuje na znaczeniu, odnosi się bowiem do ważnych obszarów egzystencji 
ludzkiej. Jego geneza sięga XVIII w., kiedy to Hans Carl von Carlowitz w rozprawie Syvi-
cultura Oeconomica zaprezentował „ideę trwałego i niezmiennego użytkowania terenów 
leśnych”3. Pod koniec XX w. „w kontekście wybuchu tzw. rewolucji ekologicznej i rozwoju 
świadomości ochrony środowiska naturalnego”4 termin ten został szerzej zaadaptowany 
na potrzeby życia społeczno-gospodarczego. Obecnie pojęcie zrównoważonego rozwoju 
jest polisemantyczne i bywa nieco inaczej rozumiane w zależności od reprezentowanej 
dyscypliny naukowej. Odmienności interpretacyjne dotyczą różnych aspektów. Według 
badaczy, termin ten 

[…] z punktu widzenia systemów terytorialnych (przestrzeni geograficznej) oznacza 
zachowanie prawidłowych relacji pomiędzy podsystemami: przyrodniczym, gospo-
darczym i społecznym, które warunkują realizację społecznie pożądanych funk-
cji w rozwoju, przy założeniu, że dzieje się to w granicach akceptowalnych zmian. 
W analizach z zakresu gospodarki przestrzennej i głównego nurtu ekonomii wskazuje 
się na podtrzymywanie czynników wzrostu, natomiast w ujęciu ekonomii ekologicz-
nej chodzi o podtrzymanie dostępu następnych pokoleń do wartości środowiska 
przyrodniczego i społeczno-kulturowego oraz dążenie do sprawiedliwości między- 
i wewnątrzpokoleniowej w dostępie do dóbr5. 

To, co wspólne w myśleniu o zrównoważeniu, wyraża się w dążeniu do podejmowa-
nia odpowiedzialnych i przemyślanych przedsięwzięć w różnych obszarach działalności 
ludzkiej, związanych z podniesieniem jakości życia i ochrony Ziemi. 

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do turystyki jest szcze-
gólnie trudna, ponieważ „pojawiają się rozdźwięki pomiędzy ideą zrównoważenia a naturą 
konsumpcji turystycznej”6. Trudności ujawniają się też podczas próby odpowiedzi na 
pytania, jakie działania można uznać za zrównoważone i jakie należy stosować czynniki 
pomiaru. Wobec środowiska naturalnego jest to łatwiejsze niż w przypadku systemu 
relacji społecznych i ekonomicznych. Ma zatem rację Helge Wulsdorf, który twierdzi, że 

[…] w rozumieniu zrównoważonego rozwoju wyraźnie można zauważyć ciągłe roz-
ważanie, stanowienie priorytetów, jak i kryteriów dalszego, długotrwałego rozwoju, 
który dotyczy społecznego, ekonomicznego i ekologicznego obszaru życia ludzkie-

3 Ł. Marczak, Problem wieloznaczności pojęcia zrównoważony rozwój, „Studia Gdańskie” 2015, t. 36, s. 168
4 Ibidem, s. 168.
5 M. Mika, Turystyka zrównoważona – pytania o naukową użyteczność koncepcji, „Turyzm” 2015, nr 25/1, s. 11.
6 Ibidem.
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go. Takie rozumienie zrównoważonego rozwoju jest pewnym otwartym procesem 
deliberacyjnym7. 

Oznacza to, że nie do końca możliwe jest przyjęcie jednej, ścisłej definicji. Dla Petera 
Carnau ważniejsze jednak od samego pojęcia jest określenie tego, „co powinno zaistnieć 
w celu połączenia czasowych i przestrzennych płaszczyzn, które zostały uwzględnione 
przez politykę zrównoważonego rozwoju”8. 

Turystyka zrównoważona wobec turystyki masowej

Turystyka masowa (mass-tourism), określana formułą 3S (sun, sea, sand), zaczęła się 
intensywnie rozwijać w latach 60. XX w., czemu sprzyjał dominujący i rozwinięty już wów-
czas nurt fordyzmu. W dobie konsumpcji masowej dostosowano formy organizacji pracy 
do potrzeb produkcji nastawionej na masowego odbiorcę oraz dystrybucję taśmowych 
produktów i seryjnych towarów. W turystyce znalazło to przełożenie nie tylko na rozwój 
branży hotelowej, biur turystycznych i nowoczesnych środków transportu, ale także na 
zagospodarowanie przestrzenne objętych turystyką masową obszarów, np. nadmorskich, 
które dziś są „do siebie podobne (niezależnie od części świata, kraju, czy regionu)”9. 

Konwencjonalną turystykę masową ze względu na jej pasywny charakter, zinstytu-
cjonalizowanie oraz standaryzację oferty nazywa się dziś twardą, przeciwstawiając jej 
bardziej ambitną, a więc aktywną, a nawet, jak oceniają badacze – „kreatywną”10 turysty-
kę 3E (education, excitement, entertainment). Myślą przewodnią i sensem turystyki 3E 
jest nabywanie lub poszerzanie wiedzy, wzbogacanie osobowości, zaspokajanie potrzeb 
emocjonalnych. Wiąże się z tym również zmiana zachowań turystyczno-rekreacyjnych 
i motywacji podróżowania. Opcjonalnie dla modelu 3E pojawiła się w literaturze podobna 
w treści formuła turystyki 3L (leisure, landscape, learning)11. 

W przeciągu kilkunastu ostatnich lat przyjęto bodaj jedną z najważniejszych koncepcji 
rozwoju turystycznego, jaką jest turystyka zrównoważona (sustainable tourism), określana 
też mianem turystyki łagodnej (soft tourism) lub przyjaznej środowisku (environmentally 
sensible tourism). Wywodzi się ona z koncepcji turystyki alternatywnej (inteligentnej), 
która w połowie lat 80. XX w. była odpowiedzią na negatywne skutki rozwoju turystyki 
masowej. W 1975 r. we Francji zaczęto używać określenia turystyka zielona (green 
tourism), pod pojęciem której rozumiano agro- i ekoturystykę oraz łowiectwo. Określe-
nie to „posłużyło badaczom niemieckim do wprowadzenia kilka lat później terminu miękka 
turystyka (niem. sanfter Tourismus lub ang. soft tourism), którą zaczęto traktować jako 

7 Podaję za: Ł. Marczak, op. cit., s. 172.
8 Podaję za: ibidem.
9 A. Kowalczyk, Od turystyki 3S do turystyki 3E. Czy to zmiana paradygmatu turystyki masowej?, [w:] Turystyka 
wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, red. nauk. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 23.
10 Ibidem, s. 18.
11 Zob. szerzej ibidem.
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synonim określenia turystyka alternatywna i coraz bardziej upowszechniającego się 
zwrotu turystyka zrównoważona (ang. sustainable tourism, niem. umweltvertragliche 
Tourismus)”12. Warto dodać, że niektórzy badacze w swych odważnych interpretacjach 
doszukują się genezy turystyki zrównoważonej jeszcze w starożytności, wywodząc ją 
z Arystotelesowskiej idei phronesis, rozumianej jako cnota mądrości praktycznej, którą 
należy przeciwstawić mądrości teoretycznej (sophia) i mądrości technicznej (techne). 
Phronesis dotyczy prawdy związanej z odnajdywaniem się i miejscem człowieka w świecie 
oraz z jego odpowiedzialnością za otoczenie. Na gruncie współczesnej turystyki zrówno-
ważonej można ją interpretować za Andrzejem Kowalczykiem, że „człowiek w działaniach 
powinien postępować w taki sposób, aby nie tylko sam odnosił korzyści, ale również 
nie powodował szkód w otaczającym go świecie”13. 

Turystyka zrównoważona zyskuje w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie 
badaczy i samych odwiedzających. Jest ona rozumiana jako szeroko pojęta koncepcja 
„rozwoju turystycznego przyjaznego środowisku w regionach wiejskich oraz miastach, 
w małych ośrodkach turystycznych oraz wielkich centrach rozrywkowych i wypoczynko-
wych itp., koncepcja, która dotyczy wszystkich znanych rodzajów turystyki po dokonaniu 
stosownej ich ekologizacji”14. Oznacza też 

[…] respektowanie wartości kulturowych, społecznych i przyrodniczych obszaru, 
w którym turyści przebywają, respektowanie i ochronę zasobów naturalnych i kul-
turowych, szacunek dla tożsamości, tradycji i stylu życia społeczności lokalnych 
przy jednoczesnym wykorzystywaniu (przede wszystkim przez społeczność lokalną, 
w mniejszym stopniu przez inwestorów zewnętrznych) ekonomicznej szansy, jaką 
niesie turystyka dla rozwoju gospodarczego regionu15. 

Pojęciem znacznie węższym jest ekoturystyka, rozumiana jako „jedna z form podró-
żowania, ściśle związana z przyrodą i rdzenną kulturą obszarów o wysokich walorach 
naturalnych”16. Trzeba dodać, że turystyka zrównoważona opiera się na modelu eko rozwoju 
(sustainable development), który po raz pierwszy został zdefiniowany w deklaracji kon-
wencji ONZ (1972 r.), a ostatecznie doprecyzowany w 1987 r. przez Światową Komisję 
Środowiska i Rozwoju w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”. Cztery lata później podczas 
„Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro przedstawiciele różnych krajów świata podpisali tzw. 
Kartę Ziemi, w której sformułowano 27 priorytetów zrównoważonego rozwoju17. 

Znawcy tematu podkreślają, że turystyka zrównoważona „nie ma na celu ograniczenia 
liczby turystów podróżujących po świecie. Przeciwnie, zakładając rosnące zapotrzebo-
wanie na usługi turystyczne, tworzy ramy dla rozwoju turystyki jak najbardziej przyja-

12 A. Kowalczyk, Wprowadzenie, [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010, s. 10.
13 Ibidem, s. 9.
14 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 35.
15 A. Pawlikowska-Piechotka, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae Res, Gdynia 2009, s. 203.
16 Ibidem, s. 37.
17 Zob. szerzej D. Zaręba, op. cit., s. 35.
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znej środowisku”18. W dążeniach do harmonijnego jej rozwoju chodzi jednak o to, aby 
oszczędnie gospodarować istniejącymi zasobami środowiska, przestrzeni i infrastruktury, 
unikając w ten sposób destrukcyjnych zmian w środowisku naturalnym i społeczno-kultu-
rowym. W tym miejscu nasuwa się jednak następujące pytanie: W jaki sposób weryfikować 
rozwiązania i działalność podejmowaną w ramach turystyki zrównoważonej, aby, jak pisze 
Mirosław Mika, nie były to jedynie „przejawy myślenia życzeniowego, które w efekcie 
wprowadzają dyskurs naukowy w intelektualną pułapkę”19. Mając to na uwadze, autorzy 
niniejszego artykułu podejmują próbę przedstawienia pewnych konkretnych rozwiązań, 
mając nadzieję, że opracowanie to stanowić będzie inspirację do dalszej naukowej dyskusji, 
a w sferze praktycznej zachętę do tworzenia, wpisujących się w trendy zrównoważenia, 
nowoczesnych przedsiębiorstw turystycznych. 

Zrównoważony wytwórca usług turystycznych

Pod pojęciem zrównoważonego wytwórcy usług turystycznych rozumieć należy orga-
nizację, której zasoby i działalność podporządkowane są zasadom sustainability. Kon-
wencjonalne zasoby, które w pierwszej kolejności powinny podlegać proekologicznej 
i prospołecznej transformacji, można podzielić na następujące rodzaje: 
a) ludzie (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i niekierowniczych),
b) infrastruktura budowlana (budynki lub tylko wynajęte pomieszczenia),
c) wyposażenie budynków i pomieszczeń,
d) maszyny transportowe,
e) dobra wchodzące, a więc produkty, które wykorzystywane są w bieżącej działalności.

Struktura zasobów zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Przykładowo, w sfe-
rze usług noclegowych największe znaczenie mają odpowiednio wyposażone budynki, 
a w przypadku usług transportowych są to środki transportu lądowego, wodnego i powietrz-
nego. Tak określony podział zasobów (a–e) daje podstawę do sformułowania koncepcji 
wytwórcy usług turystycznych, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przedsta-
wiono ją w tabeli 1. Wynika z niego, że istota koncepcji zrównoważonego wytwórcy usług 
turystycznych oparta jest na dwóch filarach, tj.: na zrównoważonych zasobach oraz na 
zrównoważonej działalności usługowej. Zazwyczaj to właśnie zasoby decydują o tym, 
czy działalność usługowa ma charakter zrównoważony, czy też nie. Egzemplifikować to 
można na przykładzie turystycznej usługi transportowej, która wykonywana przy użyciu 
konwencjonalnych autokarów nie będzie zrównoważona aż do momentu wymiany taboru 
np. na pojazdy o napędzie elektrycznym. Weźmy inny przykład. Usługi gastronomiczne 
będzie można uznać za zrównoważone tylko wówczas, gdy przygotowanie posiłków zosta-
nie oparte na zdrowej żywności i ekologicznych produktach, pochodzących od lokalnych 
wytwórców, a produkty i potrawy nie będą serwowane w naczyniach czy opakowaniach 
jednorazowego użytku. 

18 Ibidem, s. 36.
19 M. Mika, op. cit., s. 15.
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Tabela. 1. Wytwórcy usług turystycznych w koncepcji sustainability 

Zrównoważeni wytwórcy usług turystycznych

Zrównoważony 
personel

Zrównoważone 
budynki

Zrównoważone 
wyposażenie 
budynków

Zrównoważone 
środki  
transportu

Zrównoważone 
dobra  
wchodzące

Zrównoważone usługi noclegowe
Zrównoważone usługi gastronomiczne
Zrównoważone usługi turystyczne
Zrównoważone usługi transportowe
Zrównoważone usługi sportowo-rekreacyjne
Inne rodzaje zrównoważonych usług turystycznych

Źródło: opracowanie własne.

Zrównoważone zasoby w postaci personelu, budynków i ich wyposażenia, środków 
transportu oraz dóbr wchodzących stanowią kluczowy czynnik umożliwiający prowa-
dzenie działalności usługowej w odpowiedzialny sposób. Najważniejsi w procesie zrów-
noważonego rozwoju są sami ludzie, a wśród nich – kierownicy najwyższego szczebla 
zarządzania, od których autentycznego osobistego zaangażowania zależy efektywność 
przyjmowania zmian20. To oni decydują bowiem o wdrażaniu zasad sustainability w praktyce 
zawodowej, określając m.in., jakie zasoby i w jakim stopniu należy wykorzystać. Kierow-
nicy najwyższego szczebla zarządzania podejmują, a także zatwierdzają najważniejsze 
decyzje dotyczące zasobów i działalności podmiotu gospodarczego zarówno w krótkim, 
jak i w długim horyzoncie czasowym. Od nich zależy to, czy w planach strategicznych, 
taktycznych i operacyjnych uwzględnione zostaną zadania o charakterze społeczno-eko-
logicznym i w jakim zakresie. Mogą oni przypisywać tym zadaniom znaczenie priorytetowe 
lub je marginalizować. Mogą wymagać autentycznej ich realizacji lub jedynie stwarzać 
pozory angażowania się firmy turystycznej w zrównoważony rozwój. 

W dalszej części artykułu autorzy omawiają, jakie warunki powinny spełniać zasoby 
wytwórcy usług turystycznych o cechach zrównoważenia, poczynając od tzw. zasobów 
ludzkich, które są kluczowe dla sprawności tych działań. 

Zasoby ludzkie o cechach zrównoważenia

Zasoby ludzkie o cechach zrównoważenia stanowią zarówno kierownicy, jak i pracow-
nicy wykonawczy. Do czynników, które sprzyjają angażowaniu się ich w zrównoważony 
rozwój, należy zaliczyć:
1. posiadana wiedza z zakresu sustainability, 
2. wrażliwość społeczno-ekologiczna, 
3. otwartość na nowe rozwiązania,
4. osobista kreatywność i innowacyjność. 

20 Zob. szerzej M. Epstein, A. Buhovac, Making Sustainability Work. Best Practices in Managing and Measuring 
Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts, Greenleaf Publishing, USA 2014, s. 47 i 54. 
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Wiedza pracownicza musi dotyczyć stanu i skutków zagrożeń społeczno-ekologicznych 
występujących wewnątrz i na zewnątrz podmiotu turystycznego oraz możliwości prze-
ciwdziałania im. Na jej podstawie kierownicy i pracownicy podejmują mniej lub bardziej 
skuteczne działania operacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wytyczają dalsze 
kierunki rozwoju firmy turystycznej. Z kolei wrażliwość społeczno-ekologiczna oznacza 
wyczulenie, troskę, zaostrzoną uwagę i umiejętność reagowania na problemy występu-
jące w tym obszarze, zaś otwartość na nowe rozwiązania wiąże się z akceptacją i wdra-
żaniem ich w poszczególnych obszarach działalności firmy. Bardzo istotna jest również 
innowacyjność kadr. Kompetentni i kreatywni kierownicy oraz pracownicy wykonawczy 
będą poszukiwać nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
lub usprawniać dotychczasowe, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego 
i likwidacji problemów społecznych.

Nabywanie przez personel wymienionych wyżej cech (punkty a–d) stanowi podstawę 
podejmowania skutecznych działań w obszarze zrównoważenia. W przypadku kierowni-
ków i pracowników wykonawczych formy i kierunki tej aktywności będą się jednak różnić, 
ponieważ pełnią oni odmienne funkcje w organizacji wytwórców usług turystycznych. 
Kierownicy, zarządzający firmą, pracują z ludźmi, podejmując różne decyzje. Dlatego ich 
głównym zadaniem powinno być przekonanie i motywowanie podległego personelu do 
wdrażania zasad sustainability na stanowiskach pracy, także dbałość o rozwój oraz for-
malizowanie działań w tym obszarze. Pracownicy wykonawczy, współpracujący ze swoimi 
kierownikami, mogą natomiast przyczyniać się do poprawy stanu środowiska naturalnego 
i eliminacji problemów społecznych, inicjując zmiany dotyczące:
a) wyposażenia stanowisk pracy, np. wnioskując o zakup do biura podróży ekologicznych 

komputerów, mebli itp.,
b) sposobu wykonywania pracy, np. oszczędnie zużywając materiały biurowe,
c) otoczenia stanowisk pracy, np. sugerując wymianę żarówek na energooszczędne. 

Istotne jest również to, aby kierownicy i pracownicy wykonawczy włączali się w kampa-
nie publiczne, które mają na celu przeciwdziałanie społecznym zjawiskom patologicznym 
lub są ukierunkowane na pomoc osobom wymagającym szczególnej troski, np.: ludziom 
niepełnosprawnym, chorym czy poszkodowanym w klęskach żywiołowych.

Infrastruktura budowlana o cechach zrównoważenia 

Infrastruktura budowlana wytwórców usług turystycznych bywa w praktyce bardzo 
zróżnicowana. Jej wielkość i struktura zależą np. od profilu lub skali działalności go-
spodarczej. Można jednak wskazać na dwa skrajne przypadki. Pierwszy z nich dotyczy 
takich wytwórców, którzy dysponują znacznym zapleczem budowlanym, np. siecią hoteli, 
natomiast drugi obejmuje pojedyncze, niewielkie podmioty turystyczne, zlokalizowane 
w wynajmowanych przez siebie lokalach. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju każdy 
wytwórca usług turystycznych powinien jednak bez względu na rodzaj prowadzonej dzia-
łalności i wysokość uzyskiwanych przychodów dążyć do lokalizowania swojej działalności 
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w obiektach, które spełniają kryteria sustainability. Aby ten cel osiągnąć, można korzystać 
z następujących możliwości: 
a) wznosić nowe budynki o takich cechach, 
b) przenosić działalność do tego typu obiektów budowlanych,
c) modernizować pod tym kątem już istniejące. 

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, czym powinna się charakteryzować zrównoważona 
infrastruktura budowlana. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju budynki takie 
wznoszone są w wyniku procesu tzw. czystej produkcji (clean production) na bazie natu-
ralnych, odnawialnych i zdrowych materiałów lokalnego pochodzenia (np. drewna, cegły, 
gliny). Oznacza to, że nie zaburzają one krajobrazu, są trwałe, mają prostą i lekką kon-
strukcję, a po zakończeniu eksploatacji podlegają recyclingowi. Aby chronić zdrowie i życie 
użytkowników oraz zapewnić wysoki komfort przebywania w nich, stosuje się nieszkodliwe 
dla zdrowia materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, ponadto kształtuje odpowiedni 
mikroklimat wewnątrz pomieszczeń (temperatura, wilgotność oraz filtracja i wentylacja 
powietrza), także zabezpiecza wnętrza przed hałasem, zapewnia wreszcie właściwe 
oświetlenie. Budynki takie są więc przyjazne ludziom w nim przebywającym i nie szkodzą 
środowisku naturalnemu21. 

Bardzo ważną cechą architektury o cechach zrównoważenia jest też energooszczęd-
ność. Wzorcowe rozwiązanie w tym zakresie stanowi tzw. budynek autonomiczny, będący 
konstrukcją, do której nie jest dostarczana żadna energia z zewnątrz. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych systemów izolacji ścian, okien i dachu oraz wykorzystaniu 
energii odnawialnej: słonecznej, wiatrowej, a także pochodzącej z wnętrza Ziemi. Kolektory 
i ogniwa słoneczne (solartermia) umożliwiają przekształcenie światła słonecznego w ciepło, 
co wykorzystuje się do ogrzewania wody użytkowej oraz funkcjonowania centralnego ogrze-
wania. Do wytwarzania prądu mogą być użyte turbiny wiatrowe lub ogniwa fotowoltaiczne, 
które zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Można też korzystać z geoter-
malnych źródeł energii oraz przyobiektowych biogazowni. Innym istotnym elementem jest 
również naturalne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, zasilane energią słoneczną. Na 
ograniczenie sztucznego oświetlenia pozwalają innowacyjne rozstrzygnięcia projektowe, 
zapewniające maksymalne wykorzystanie światła dziennego wewnątrz obiektu.

Ważne dla kanonu sustainability jest także racjonalne gospodarowanie wodą. Dlatego 
nowoczesne rozwiązania powinny uwzględniać wyposażenie budynków w zbiorniki na 
deszczówkę (wykorzystanie wody opadowej) oraz w stacje oczyszczania i uzdatniania 
wody (zużyta woda wraca powtórnie do obiegu). Woda, pochodząca z tych źródeł, słu-
ży zwykle do nawadniania roślin oraz spłukiwania toalet. Wskazane jest również, aby 
budynek miał powierzchnie czynne biologicznie (np.: zielone dachy, elewacje). W jego 
wnętrzach powinny znajdować się miejsca zielone z roślinnością, która nie wymaga 
intensywnego podlewania. 

21 Zob. szerzej A. Pabian, Ecological Aspects of Sustainability in Building Industry, [w:] Proceedings of the 3rd 
International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction, red. Guohua Song Linan 
Liu, Tao Chen, Fei Li, Institution of Engineering and Technology, Beijing 2011, s. 5–25. 
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Badacze przekonują, że 

[…] koszty związane z konstrukcją ekologicznych budynków są o około 5% wyższe 
od tradycyjnego sposobu budowania, jednak inwestycja ta zwraca się w ciągu 5–15 
lat. Zielone budynki pozwalają na zaoszczędzenie od 30 do 50% energii, zużywają 
o około 30% mniej wody, o około 40% ograniczona jest emisja CO2 do atmosfery. 
Wreszcie budynki te produkują aż o 70% mniej odpadów w porównaniu ze standar-
dowymi budynkami22. 

Trzeba też podkreślić, że wyższe koszty realizacji tego typu obiektów rekompensują 
korzyści nie tyle bieżące, co długoterminowe. Ponadto wytwórca usług turystycznych, 
inwestujący w zrównoważoną architekturę, wpisuje się w priorytety Unii Europejskiej. 
Zrównoważone budownictwo zostało bowiem uznane przez Komisję Europejską za sektor 
wiodący o wysokim potencjale innowacyjnym oraz kluczowym znaczeniu dla rozwoju no-
woczesnej gospodarki europejskiej. Wynika to z tego, że tradycyjne budownictwo cechuje 
się wysoką materiałochłonnością i energochłonnością. Europejskie budynki „zużywają 
aż 42% energii i produkują 35% gazów cieplarnianych, przypadających na całą Unię. 
Ponad 50% materiałów, wydobywanych z ziemi (po przetworzeniu) jest wykorzystywana 
w sektorze budowlanym”23. W niektórych krajach już dziś poddaje się więc nowoczesne 
budynki certyfikacji ekologicznej. 

Zrównoważone wyposażenie obiektów turystycznych 

Kolejną ważną kwestią jest odpowiednie wyposażenie budynków, w których prowa-
dzona jest działalność gospodarcza. Istotne jest też to, aby składało się ono z trwałych, 
bezpiecznych i zdrowych produktów (durable, safe and health products). Przykładem 
mogą być tzw. zrównoważone/ekologiczne meble, które produkowane są z odnawialnych 
materiałów pochodzenia krajowego. Ekologiczny charakter powinny mieć również wypeł-
niacze (np. owcza wełna, lateks kauczukowy, rozdrobniona słoma), tkaniny obiciowe (np. 
ekologiczna bawełna, len, jedwab) oraz kleje używane do łączenia części tworzących 
mebel (naturalne zamiast syntetycznych). 

Drugim ważnym elementem wyposażenia budynków są różnego rodzaju urządzenia, 
z których korzystają wytwórcy usług turystycznych, a także klienci. Znajdują się one 
w pomieszczeniach biurowych, pokojach hotelowych, w restauracjach, kawiarniach, 
obiektach rekreacyjno-sportowych. Egzemplifikować to można na przykładzie kompute-
rów osobistych, które pozostając w powszechnym użyciu, nie są proekologiczne, a więc 
także nieprospołeczne. Wyprodukowanie jednego egzemplarza (desktop computer) 
wymaga zużycia ponad 240 kg kopalnych paliw, 22 kg chemikaliów i 1500 kg wody. W ich 
produkcji wykorzystuje się ponad 1000 różnorodnych tworzyw, w tym także toksycznych. 

22 www. parp.gov.pl [05.06.2017].
23 Ibidem. 
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Komputerowe układy scalone zawierają ołów i kadm, monitory komputerowe – rtęć i bar, 
a baterie – lit, nikiel-kadm. Ponadto wytwórcy sprzętu elektronicznego, poszukując 
oszczędności, korzystają często z zasobów i siły roboczej ubogich krajów Afryki, Ame-
ryki Południowej i Azji, a to z kolei staje się źródłem takich problemów społecznych, jak: 
nieludzkie warunki pracy, zbyt długi czas pracy, niskie płace, niewypełnianie norm bez-
pieczeństwa, przymusowe przesiedlenia, praca dzieci24. Wytwórca usług turystycznych 
nie powinien zatem korzystać z konwencjonalnego, lecz wyłącznie ze zrównoważonego 
sprzętu komputerowego, który zaczyna być już obecny na rynku. Sięgnijmy po kon-
kretne przykłady. Komputer stacjonarny Lenovo o symbolach ThinkCentre M57/M57P 
Eco otrzymał ekologiczny certyfikat Greenguard, zawiera bowiem elementy wykonane 
z surowców wtórnych. Pomyślnie przeszedł testy pod kątem 2000 różnych emisji che-
micznych (http://media2.pl/technologie). W grupie zrównoważonej elektroniki znalazły się 
również monitory EIZO FlexScan Eco View, wyposażone w funkcję EcoView Optymizer 2, 
która pozwala obniżyć nawet o 30% zużycie energii. Monitory te cechuje duża trwałość, 
o czym świadczy pięcioletnia gwarancja producenta25. Nie mniej istotny z punktu widzenia 
stopnia zrównoważenia jest rodzaj użytkowanych urządzeń peryferyjnych, np. drukarek 
czy też skanerów. 

Zrównoważone dobra wchodzące

Dobra wchodzące obejmują wszystkie produkty trwałe i nietrwałe, które wytwórca usług 
turystycznych zakupuje, aby prowadzić bieżącą działalność. W ich skład wchodzą zarówno 
produkty zużywane w trakcie wykonywania usług, np. artykuły spożywcze nabywane przez 
restauracje, jak również przeznaczone na potrzeby administracji i obsługi, w tym materiały 
biurowe (m.in. katalogi w wersjach papierowych, hotelowe informatory o usługach, foldery/
ulotki turystyczne i reklamowe, jednorazowe opakowania w gastronomii). Znaczne ilości 
papieru zużywa administracja. 

Najpowszechniejszym surowcem w produkcji papieru jest drewno, którego pozyski-
wanie zmniejsza wielkość obszarów leśnych i niszczy naturalne ekosystemy. Oprócz 
tego surowca w fabrykach papieru i drukarniach zużywa się energię, wodę i wiele innych 
komponentów, ponadto eksploatuje linie technologiczne, wykonuje operacje transportowe 
i magazynowe. Wszystko to stwarza problemy ekologiczne i społeczne. Należy zgodzić 
się z opinią, że „jedno drzewo pozwala na wyprodukowanie około 8500 arkuszy papieru. 
8500 arkuszy papieru nie daje jednak tlenu, cienia ani pożywienia oraz nie pozwala zbu-
dować domu”26. Tak więc wytwórca usług turystycznych nie tylko powinien zakupywać 
produkty wykonane z papieru ekologicznego, lecz również minimalizować jego zużycie. 
Wskazane jest także to, aby zakupywać wszelkie dobra wychodzące od tych producentów 
i dostawców, których cechuje wysoka wrażliwość ekologiczna i społeczna, a ich produkty 

24 A. Pabian, Działalność promocyjna w koncepcji sustainability, „Marketing i Rynek” 2013, nr 8, s. 14. 
25 www.benchmark.pl [24.08.2017].
26 www. kampanie społeczne.pl [05.06.2027].
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zostały wytworzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wyróżnione odpo-
wiednimi certyfikatami. 

Środki transportu o cechach zrównoważenia

Transport jest w turystyce nieodzowny i wszechobecny. Różne środki komunikacji 
wykorzystywane są nie tylko do przewozu turystów (transport lotniczy, samochodowy, 
kolejowy, morski, śródlądowy), ale także do bieżącej działalności związanej z zarządza-
niem podmiotami turystycznymi. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju wytwórcy 
usług turystycznych powinni korzystać z proekologicznej i prospołecznej komunikacji. 
Istnieją jednak dwie poważne bariery uniemożliwiające osiągnięcie tego stanu. Pierwszą 
z nich stanowi fakt niewystarczającej dostępności zrównoważonych środków transportu. 
Wytwórca usług turystycznych może zbudować na własne potrzeby budynek o cechach 
zrównoważenia, lecz nie zaprojektuje i nie wytworzy takiego samolotu, autokaru, sa-
mochodu czy statku. Najnowocześniejsze środki transportu może jedynie zakupić lub 
wyczarterować. Niestety, nawet najbardziej nowoczesne maszyny transportowe, będące 
obecnie w użyciu, jak chociażby samoloty Airbus A 380-800 i Boeing 787 Dreamliner nie 
spełniają w pełni kryteriów zrównoważenia, choć postęp w tym zakresie jest znaczący. 
Niech za egzemplifikację posłuży tu autokar Iveco Magelys (Coach of the Year 2016), 
który w europejskim konkursie na najlepszy autokar 2016 r. uzyskał pierwsze miejsce27. 
Wyposażony jest on w 9-litrowy silnik FPT Cursor, który w nagrodzonej wersji Euro6 ma 
spalanie o 10% niższe niż jego poprzednik. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak: 
zastosowanie najnowszej generacji wtrysku Common Rain i systemu redukcji katalitycznej 
HI-SCR, zespół napędowy tego autokaru ma mniejszą masę i wysoką niezawodność. 
Życia i zdrowia pasażerów strzegą nowoczesne, techniczne systemy czynnego i bierne-
go bezpieczeństwa, obejmujące: ABS, ASR, EBS (elektroniczny program poprawiający 
stabilność pojazdu), ACC (adaptacyjny tempomat, pozwalający zachować bezpieczną 
odległość od pojazdu znajdującego się z przodu) oraz LDWS (system ostrzegający przed 
zjechaniem z pasa ruchu)28. Jak można więc oceniać, ten nowoczesny i nagrodzony 
autokar ma wiele proekologicznych oraz prospołecznych rozwiązań, lecz mimo to nie 
jest idealny pod względem stopnia zrównoważenia. Nie jest bowiem samowystarczalny 
energetycznie ani doskonały w aspektach bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Tak 
więc wytwórcy usług turystycznych nie mogą używać w pełni zrównoważonych środków 
transportu, ponieważ są one póki co niedostępne na rynku. W fazie rozruchu pozostają 
środki komunikacji o napędzie elektrycznym. 

Drugą poważną barierą na drodze do zrównoważenia transportu turystycznego są 
finanse. Aby obniżyć koszty, a więc również ceny, wytwórcy usług turystycznych korzystają 
ze środków transportu, których w większości przypadków nie można zaliczyć do najnowo-
cześniejszych. Przykładowo samoloty nie są czarterowane od liderów rynku lotniczego, 

27 Konkursy odbywają się od 1989 r., ich organizatorem jest Association of Commercial Vehicle Editors.
28 http://m.infobus.pl/magelys-jako-coach-of-the-year-2016 [17.08.2017].
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dysponujących najlepszym sprzętem, lecz często od przewoźników niskobudżetowych. 
Stopień zrównoważenia takich środków transportu jest niższy, co z pewnością nie przy-
czynia się do rozwoju turystyki w aspekcie sustainability. 

Zakończenie

Zrównoważona turystyka wymaga całościowego podejścia opartego na kompleksowych 
rozwiązaniach. Nie wystarczy koncentrować się na świadczeniu zrównoważonych usług 
turystycznych. Zrównoważone usługi może bowiem oferować podmiot gospodarczy, np. 
biuro podróży, które wprawdzie sprzedaje ekologiczne wycieczki, ale ma swoją siedzibę 
w energochłonnym budynku, wyposażonym w energochłonne urządzenia biurowe. Tu-
rystykę zrównoważoną mogą zatem realizować tylko takie podmioty gospodarcze, które 
charakteryzują się systemowym podejściem do zasad zrównoważenia, a więc takie orga-
nizacje, których kierownicy oraz pracownicy rozumieją te zasady i starają się je wdrażać 
we wszystkich funkcjonalnych obszarach swojego działania. Systemowemu podejściu 
spajającemu w całość cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne musi towarzyszyć sys-
temowe podejście funkcjonalne we wszystkich obszarach działalności firm turystycznych. 
Dalszy rozwój turystyki zrównoważonej wymaga dodania do układu – zrównoważone usługi 
turystyczne i turyści respektujący zasady zrównoważenia – jeszcze jednego ważnego ele-
mentu, którym są wytwórcy usług turystycznych przestrzegający zasad sustainability. I nie 
chodzi tu o sporadyczne czy też pozorne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
mające na celu poprawę własnego wizerunku, lecz o kompleksową transformację, która 
sprawi, że wszystkie zasoby i działania wytwórcy usług turystycznych będą przyczyniać 
się do równoważenia potrzeb międzypokoleniowych i rozwoju zrównoważonej turystyki. 
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Streszczenie

Postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju jest wciąż niewystarczający pomimo wielu ini-
cjatyw podejmowanych w globalnej i lokalnej skali. Dotyczy to także turystyki zrównoważonej. 
Nie wszystkie jej elementy mimo nazwy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Stopień 
zrównoważenia turystyki można jednak znacznie zwiększyć, przekształcając konwencjonalnie 
działających wytwórców usług turystycznych w zrównoważone podmioty gospodarcze. Wymaga 
to istotnych zmian w strukturze zasobów, którymi dysponują. Kluczowe znaczenie mają w tym 
przypadku zrównoważone zasoby ludzkie, a więc personel złożony z kierowników i pracowników 
wykonawczych, angażujących się w zrównoważony rozwój. Taki personel daje gwarancję, że 
wytyczone cele ekologiczne i społeczne będą sprawnie realizowane. Głównym celem artykułu 
jest prezentacja modelowych rozwiązań dotyczących struktury zasobów zrównoważonych wy-
twórców usług turystycznych oraz ich atrybutów. Podjętej analizie towarzyszy charakterystyka 
zrównoważonych zasobów według własnej autorskiej koncepcji, która stanowi nie tylko inspirację 
do dalszej naukowej penetracji tematu, ale także podstawę praktycznego tworzenia zrównowa-
żonych przedsiębiorstw turystycznych.

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, zrównoważony rozwój, wytwórcy usług turystycznych 
o cechach zrównoważenia, zrównoważone zasoby

Abstract

The progress in the area of sustainable development is still insufficient despite many initiatives 
taken at the global and the local scale. This insufficient progress also applies to sustainable 
tourism. In fact, it is only partially sustainable because not all of its components meet the criteria 
of sustainable development. The degree of sustainability of tourism can be greatly increased 
by transforming conventionally operating manufacturers of tourist services into sustainable en-
terprises. This requires revolutionary changes in the structure of resources that they have. All 
the resources of this type of enterprises should be sustainable. Sustainable human resources 
play the key role in the area; such a staff consists of managers and operational employees en-
gaging in sustainable development. They guarantee the effective realization of ecological and 
social objectives. The main aim of this article is to present the model solutions for the structure 
of resources of sustainable producers of tourist services and their attributes. With the proposed 
solutions, tourism will to a greater extent contribute to balancing intergenerational needs.

Keywords: sustainable tourism, sustainable development, sustainable manufacturers of tourist 
services, sustainable resources
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PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I JEJ ZNACZENIE W ROZWOJU 
TURYSTYKI 

COMMUNITY PARTICIPATION AND ITS ROLE IN TOURISM DEVELOPMENT 

Wstęp

Partycypacja społeczna jest traktowana obecnie jako fundament współczesnej demo-
kracji i w szerokim i powszechnym ujęciu oznacza dobrowolny udział obywateli w zarzą-
dzaniu sprawami publicznymi społeczności, której są członkami1. Jest ona zatem wyrazem 
podmiotowości społeczności lokalnych. Doskonale wpisuje się w nowoczesne koncepcje 
zarządzania rozwojem lokalnym, ponieważ sprzyja kształtowaniu gmin obywatelskich, 
które są zarządzane poprzez partnerskie powiązania wszystkich zainteresowanych pod-
miotów lokalnych. 

Problematyką partycypacji społecznej zajmują się różnorodne dyscypliny naukowe, 
tj. ekonomia, prawo, organizacja i zarządzanie, które wypracowały własne teorie, a na tej 
podstawie – narzędzia udziału obywateli w życiu publicznym. W ciągu ostatniej dekady 
znaczenie partycypacji społecznej w krajach europejskich oraz w Polsce znacznie wzrosło. 
Zmieniło się również postrzeganie roli władz publicznych w procesie zarządzania rozwo-
jem lokalnym. Ich funkcję postrzega się obecnie w kategoriach wpływu na aktywizację 
społeczną i gospodarczą mieszkańców i wspierania ich rozwoju niż pasywnego egze-
kwowania prawa. Z kolei aktywne uczestnictwo mieszkańców w procesach decyzyjnych 
traktowane jest jako warunek dynamicznego rozwoju oraz szansa na budowanie poczucia 
podmiotowości lokalnej. 

W praktyce partycypacja społeczna mieszkańców oznacza ich formalne zaangażo-
wanie w proces powstawania dokumentów planistycznych, podejmowanie kluczowych 
decyzji lokalnych i rozwiązywanie problemów lokalnych. Polega ona na komunikowaniu się 
mieszkańców z władzami lokalnymi oraz na ich obustronnej współpracy2. Proces wspól-
nej pracy przedstawicieli władz z reprezentantami mieszkańców jest formą prowadzenia 
dialogu społecznego i szukania porozumienia w sytuacji istnienia wielu grup społecznych, 
zawodowych i politycznych, o często sprzecznych interesach. Warunkiem partycypacji 
społecznej jest społeczeństwo obywatelskie, które aktywnie i świadomie samoorganizuje 

1 Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, MSAP, Kraków 1999, s. 41.
2 J. Kwiatkowski, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Agencja Wydawnicza MT, Warszawa 2003, s. 9.



Katarzyna Gralak154

się dla realizacji celów ekonomicznych, społecznych, które istnieje i rozwija się dzięki 
sieciom organizacji pozarządowych. 

Partycypacja społeczna jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach rozwoju (plano-
wanie przestrzenne, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska i inne), w tym również 
w rozwoju turystyki w skali lokalnej. Umożliwia ona bowiem mieszkańcom obszarów tury-
stycznych, które znajdują się na różnych poziomach rozwoju turystycznego, uczestnictwo 
w procesie podejmowania decyzji dotyczących turystyki, m.in. określenia preferowanych 
form turystyki, skali jej rozwoju oraz podziału korzyści pomiędzy interesariuszy (miesz-
kańców, inwestorów, władze lokalne). Dlatego też to podejście od dawna jest zalecane 
jako integralny element zrównoważonego rozwoju turystyki. 

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i mechanizmu oraz różnych poziomów 
partycypacji społeczności lokalnych w zarządzaniu sprawami lokalnymi oraz prezentacja 
zasad i sposobów wykorzystania tego podejścia w procesach zarządzania rozwojem 
turystyki w skali lokalnej. Artykuł przygotowano na podstawie krajowej i zagranicznej 
literatury przedmiotu. 

Formy i poziomy partycypacji społecznej 

Partycypacja to inaczej uczestnictwo, czyli aktywny udział w wydarzeniach, które do-
tyczą zainteresowanych. Odnosi się do każdej dziedziny działalności człowieka, w szcze-
gólności jednak udziału obywateli w życiu publicznym, społecznym i politycznym (party-
cypacja publiczna, społeczna, obywatelska)3. Partycypacja społeczna oznacza w ujęciu 
najszerszym udział obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi społeczności, której 
są członkami4. 

Stopień zaangażowania społeczności w sprawy lokalne może się wahać od informo-
wania przez konsultowanie aż po aktywne uczestnictwo (tabela 1). 

Tabela 1. Poziomy partycypacji społecznej

Poziomy Charakterystyka Narzędzia

Informowanie 

rozpowszechnianie informacji 
przez władze lokalne i pasywny 
dostęp do informacji wśród 
mieszkańców 

BiP, tablice ogłoszeń, strona 
internetowa, płatne ogłoszenia, 
broszury, foldery, ulotki, bez-
pośrednie spotkania z miesz-
kańcami, wywiady dla mediów, 
konferencje prasowe, katalog 
lub karty świadczonych usług, 
prasa, telewizja, nagrania sesji 
rady, wyniki badań opinii pu-
blicznej, poczta elektroniczna

3 T. Kaźmierczak, O pojęciu partycypacji publicznej, [w:] Decydujmy razem. Udział społeczności  lokalnych 
w podejmowaniu decyzji publicznych, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2002, s. 18. 
4 Ibidem. 
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Konsultowanie 

dwustronna relacja, w której 
obywatele wyrażają swoje opi-
nie i nawiązują dialog z władza-
mi lokalnymi 

ankiety wśród mieszkańców, 
spotkania konsultacyjne, infoli-
nie, fora internetowe, badania 
opinii społecznej, wycieczki, 
wizyty w terenie, spotkania 
formalne i nieformalne

Uczestnictwo 
partnerski układ, w ramach 
którego obywatele biorą udział 
w procesie decyzyjnym

budżet partycypacyjny, ini-
cjatywy lokalne, planowanie 
partycypacyjne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Prze-
wodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, s. 23–24.

Podstawowym poziomem partycypacji jest informowanie, które w Polsce stanowi 
podstawowy obowiązek władz lokalnych i jest ważnym instrumentem budowania zaufania 
pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Władze lokalne mają obowiązek poinformowania 
mieszkańców o planowanych działaniach, np. o chęci likwidacji szkoły, naborze kandydatów 
czy przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Im więcej rzeczowej i wyczerpującej in-
formacji, tym większe zaufanie społeczności do działań administracji samorządowej. Infor-
mowanie ma charakter bierny lub czynny i może odbywać się różnymi kanałami, m.in. 
poprzez biuletyny, serwisy internetowe, BiP, broszury, artykuły prasowe. 

Drugim poziomem jest konsultowanie, gdzie decyzje podjęte przez władze lokalne są 
przed zatwierdzeniem omawiane z mieszkańcami. Konsultacje są już formą interaktywną 
i mogą, lecz nie muszą, skutkować zmianą decyzji władz w poddawanych dyskusji spra-
wach. Niewiele jest takich obszarów, w których władze lokalne mają ustawowo narzucony 
obowiązek konsultowania z mieszkańcami swoich decyzji, planów i zamierzeń. Należą do 
nich: sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także tworzenie 
jednostek pomocniczych gminy. Konsultacji społecznych wymaga również przygotowanie 
planów rozwoju lokalnego oraz lokalnych programów rewitalizacji. Nie oznacza to jed-
nak, że w innych obszarach gmina także nie może przeprowadzać konsultacji. Wynika 
to wprost z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, który wyraźnie określa, że „w innych 
sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje 
z mieszkańcami gminy”. Wykorzystanie konsultacji społecznych na etapie planowania 
ułatwia później wdrażanie projektów i łagodzi potencjalne lokalne konflikty i spory. Od 
prowadzenia konsultacji społecznych skutecznie powstrzymuje władze lokalne problem 
reprezentatywności społeczeństwa, czasochłonność, wysokie koszty, autoselekcja uczest-
ników debat, ich brak przygotowania (niska kultura konsultacji), a także brak zaintereso-
wania ze strony mieszkańców5. 

5 D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, Warszawa 2005, s. 23–24.
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Najwyższy, trzeci stopień, nazywany uczestnictwem, zakłada aktywny udział obywateli 
w procesach podejmowania decyzji publicznych oraz w ich realizacji. Jest to autentyczne 
partnerstwo w budowaniu rozwiązań, które polega na włączaniu organizacji pozarządo-
wych, podmiotów sektora prywatnego oraz inicjatyw obywatelskich, czyli mniej sformali-
zowanych grup obywateli, w rozwiązywanie problemów lokalnych i podejmowanie kluczo-
wych decyzji dotyczących wspólnoty lokalnej6. Zainteresowane strony wspólnie definiują 
problemy i szukają rozwiązań uwzględniających interesy każdej z nich, podejmują decyzję 
w oparciu o zasadę konsensusu (jednomyślności). Na drodze partycypacji społeczność 
przejmuje współodpowiedzialność za kształt środowiska lokalnego i za rozwój lokalny. 

Partycypacja społeczna jest wyrazem zarządzania partycypacyjnego (democratic go-
vernance), które obejmuje mechanizmy, procesy i instytucje, za pomocą których obywatele 
i ich grupy mogą artykułować własne interesy, egzekwować prawa i realizować obowiązki, 
a także mediować w kwestiach spornych. Szczególnym zastosowaniem pojęcia partycy-
pacji jest popularny w niektórych krajach system „demokracji partycypacyjnej” (uczest-
niczącej), polegający m.in. na uspołecznieniu zarządzania budżetami miast lub dzielnic 
(budżet partycypacyjny). System ten jest już powszechnie stosowany m.in. w miastach 
portugalskich, Indiach i ponad 40 miastach w Polsce. 

Partycypacja społeczna w rozwoju turystyki 

Turystykę powszechnie uznaje się za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Napływ turystów przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców przez 
tworzenie nowych miejsc pracy, dodatkowe źródła dochodów, a w perspektywie długo-
okresowej poprawę atrakcyjności turystycznej odwiedzanych obszarów (nowe atrakcje 
turystyczne, rozwój infrastruktury turystycznej). Warto zauważyć, że sposób w jaki rozwija 
się turystyka, nie zawsze wywiera pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców ob-
szarów recepcyjnych7. Powszechnie wiadomo, że nadmierny i niekontrolowany rozwój 
turystyki oprócz tego, że generuje pozytywne efekty ekonomiczne, niesie za sobą nega-
tywne następstwa, szczególnie widoczne w sferze społeczno-kulturowej i środowiskowej 
(m.in. hałas, zatłoczenie, zaśmiecenie, przeinwestowanie obszaru, przestępczość). Nie 
do pomyślenia wydaje się zatem izolowanie i niedostrzeganie roli społeczności lokalnych 
jako gospodarzy terenu w procesach rozwoju turystyki. 

Uczestnictwo społeczności lokalnej w rozwoju turystyki jest szczególnie istotne na 
obszarach zdominowanych przez turystykę wypoczynkową rozwijaną w modelu 3×S (sea, 
sun, sand) w dużych miastach oraz na terenach o wybitnych walorach przyrodniczych 
bądź kulturowych, lecz o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (kraje roz-
wijające się). Współudział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących 

6 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, MSAP, 
Kraków 2004, s. 19.
7 W. Alejziak, Multi-Level Governance jako instrument planowania rozwoju  i zarządzania obszarami recep-
cji turystycznej, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 16: Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju 
turystyki, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2016, s. 11. 

zjawiska turystyki przyczynić się może do ograniczenia negatywnych skutków jej rozwoju 
z jednoczesnym zwiększaniem jego pozytywnych efektów. Zaangażowanie mieszkańców 
w rozwój turystyki może pomóc uniknąć konfliktów społecznych i zapobiec negatywnemu 
wpływowi turystyki na lokalne tradycje i styl życia, wartości.

Partycypację w turystyce należy rozumieć dwojako: 1) jako uczestnictwo mieszkań-
ców w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju turystyki oraz 2) jako udział 
mieszkańców w podziale korzyści z jej rozwoju (rys. 1). 

Rysunek 1. Formy partycypacji społecznej w rozwoju turystyki 

Źródło: K. Mak, Community participation in tourism: a case study from Tai O, Hong Kong, University of 
Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong SAR 2009, http://dx.doi.org/10.5353/th_b4642931 [05.04.2018].

Wielu badaczy zgodnie podkreśla, że społeczności lokalne powinny uczestniczyć 
w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju turystyki. Decyzje te są domeną 
władz publicznych bądź innych podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie obszarem 
i jego rozwojem turystycznym. Odkąd społeczność lokalna traktowana jest jako jeden z wy-
twórców produktu turystycznego danego miejsca – udział mieszkańców w podejmowaniu 
decyzji dotyczących kierunków rozwoju turystyki jest niezbędny, zwłaszcza w kreowaniu 
rozwoju zrównoważonego, gdzie rozwój turystyki powinien być dostosowany do lokalnych 
potrzeb i możliwości. Podstawowa zasada sprowadza się do tego, że społeczność lokalna, 
która zgodnie z wymogami prawa musi respektować decyzje planistyczne, powinna brać 
udział w ich formułowaniu. 
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Tabela 2. Udział mieszkańców w procesie planowania i zarządzania rozwojem turystyki 

Etapy planowania rozwoju turystyki Poziom partycypacji społecznej

1.  Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących 
zasobów turystycznych 1. Informowanie, konsultacje społeczne

2. Sporządzenie oceny zasobów i ich waloryzacji 2. Informowanie, konsultacje

3.  Sformułowanie celów i opracowanie właści-
wych, dostosowanych do istniejących walorów 
i popytu, programów rozwoju turystyki 

3. Uczestnictwo (badania społeczne, warsztaty)

4.  Sporządzenie odpowiednich planów zagospo-
darowania turystycznego obszaru 4. Informowanie, konsultacje społeczne

5. Konsekwentna realizacja planów i monitoring 5. Konsultacje społeczne, uczestnictwo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kowalczyk, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 
2010, s. 40, oraz D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują…, op. cit., s. 23–24.

Na wszystkich etapach planowania i rozwoju turystyki władze lokalne lub podmiot odpo-
wiedzialny za rozwój turystyczny obszaru mogą uwzględniać udział społeczności lokalnej. 
Szczególnie na etapie określającym kierunki i priorytety rozwoju turystyki powinno się dążyć 
do wykorzystania trzeciego, najwyższego stopnia partycypacji, czyli współdecydowania. 
Natomiast inwentaryzacja zasobów turystycznych, ich waloryzacja, szczegółowe plany 
zagospodarowania turystycznego powinny podlegać co najmniej procedurom konsulta-
cji społecznych. Przygotowywanie planów rozwoju turystyki z udziałem mieszkańców 
stanowi też silną motywację do uczestnictwa w realizacji tych planów. 

Drugie podejście zakłada udział społeczności lokalnej w tworzeniu oferty turystycznej 
i korzyściach z niej płynących (finansowych i innych). Mieszkańcy mogą uczestniczyć 
w tworzeniu i sprzedaży oferty turystycznej co najmniej na dwa sposoby: przez poszukiwa-
nie zatrudnienia w firmach branży turystycznej oraz samodzielne prowadzenie działalności 
gospodarczej i oferowanie produktu turystycznego związanego ze specyfiką miejsca, tj. ze 
sztuką, rzemiosłem, folklorem, zasobami przyrody. 

Jak podkreśla A. Balińska-Grzelak, partycypacja społeczna mieszkańców w turystyce 
lokalnej może przyjmować różnorodne formy i może polegać na8: 

 – poszukiwaniu miejsc pracy w lokalnym sektorze turystycznym bądź prowadzeniu włas-
nej firmy, a także inwestowaniu w dalszy rozwój lokalnej branży turystycznej, poprzez 
zakup towarów i usług służących rozwojowi turystycznemu, 

 – współudziale w działaniach promocyjnych, polegającym na podnoszeniu efektywno-
ści działania punktów informacji turystycznej, wydawaniu broszur promujących dane 
miejsce, 

8 A. Balińska-Grzelak, Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2012, nr 738, s. 14–17.
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 – pogłębianiu wiedzy na temat własnego regionu, zdobywaniu dodatkowych informacji 
o miejscu zamieszkania, poznaniu jego kultury i historii, 

 – przekazywaniu turystom określonych wartości, sposobów zachowania, ubierania się 
czy gwary, 

 – podnoszeniu kwalifikacji (nauka języków obcych, technik zarządzania, rachunkowości, 
zagadnień z prawa, ekonomii lub handlu), co wpływa na jakość świadczonych usług, 

 – podejmowaniu inicjatyw w zakresie modernizacji i rozbudowy lokalnej infrastruktury, 
odnowy obiektów zabytkowych i nadaniu im nowych funkcji. 
Dzięki aktywnemu współuczestnictwu społeczność lokalna ma poczucie wpływu na 

kształtowanie lokalnej oferty turystycznej i uczy się najlepszych sposobów przyjęcia podró-
żujących w celu zapewnieniu im jak najlepszych wrażeń z pobytu. Partycypacja społeczna 
jest zatem ważnym instrumentem budowania lokalnego kapitału społecznego. 

Koncepcja turystyki zarządzanej lokalnie – community based 
tourism 

Partycypacja społeczności lokalnych w turystyce jest często wykorzystywanym mo-
delem rozwoju turystycznego w krajach rozwijających się, a projekty turystyczne i formy 
turystyki kontrolowane i realizowane przez społeczności lokalne określane są w lite-
raturze mianem community based tourism (CBT). Ta koncepcja, znana już od 30 lat, 
elastycznie definiowana, rozwija się głównie w Azji, Afryce i Ameryce Południowej i jest 
tam traktowana jako alternatywa dla przemysłu turystycznego, prowadzonego przez firmy 
zagraniczne, zabierające dla siebie większą część zysków9. 

Turystyka zarządzana lokalnie to model rozwoju turystyki, w którym znaczna część 
społeczności lokalnej ma kontrolę nad rozwojem turystyki, tj. bierze aktywny udział w jej 
rozwoju (oferuje usługi, produkty, pracuje w branży turystycznej) i zarządzaniu (współde-
cyduje o jej skali, formach, kierunkach rozwoju). Dzięki temu podejściu większość korzyści 
finansowych z rozwoju turystyki powinna pozostać w gospodarce lokalnej. Członkowie 
społeczności, nawet ci, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w świadczenie usług 
turystycznych, w perspektywie długofalowej osiągają korzyści z rozwoju turystyki (np. 
przez indukowane efekty mnożnikowe). 

CBT określa się jako narzędzie rozwoju lokalnego, w którym potrzeby ekonomiczne 
oraz społeczne, kulturowe i ekologiczne społeczności lokalnych są zaspokajane przez 
oferowanie produktu turystycznego10. Proces ten odbywa się dzięki zwiększeniu udziału 
społeczności w podejmowaniu decyzji oraz zrównoważonemu rozwojowi i wykorzystaniu 
lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych. CBT jest modelem rozwoju turystyki, który 
różni się od tradycyjnego odgórnego planowania turystyki i akcentuje kontrolę lokalną 

9 W. Idziak, Turystyka społeczna – nowe znaczenia i możliwości, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki 
społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011, s. 54. 
10 H. Goodwin, R. Santili, Community-Based Tourism: a success?, ICRT Occasional Paper 1/2009, http://www.
haroldgoodwin.info/uploads/CBTaSuccessPubpdf.pdf [05.04.2028].
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społeczności nad rodzajem, skalą i intensywnością rozwoju turystyki na danym obszarze. 
Mieszkańcy, uzyskując kontrolę nad rozwojem turystyki, mogą ukierunkować jej rozwój 
zgodnie ze swoimi wartościami i interesami. CBT wymaga oddolnego zaangażowania 
społeczności do przygotowania produktów i usług turystycznych oraz wspólnego opra-
cowania i wdrożenia strategii rozwoju turystycznego obszaru. 

Turystyka społecznościowa obejmuje te rodzaje turystyki, które są przyjazne spo-
łeczności lokalnej, a jej rozwój polega na stworzeniu lokalnej oferty turystycznej oraz 
na sprawiedliwym podziale korzyści wśród jej organizatorów i społeczności, stanowiąc 
tym samym alternatywę dla tradycyjnych form rozwoju turystyki, która koncentruje się na 
maksymalizacji zysku. Najczęściej w ramach projektów CBT realizowane są przedsięwzię-
cia z zakresu: ekoturystyki (pobyt i zwiedzanie obszarów cennych przyrodniczo), turystyki 
kulturowej (centra rzemiosł, warsztaty rzemieślnicze, galerie, festyny, wioski kulturowe 
itp.), turystyki wiejskiej, agroturystyki (specjalistyczne gospodarstwa, uczestnictwo w pra-
cach), turystyki etnicznej (wioski etniczne).

W swoich podstawowych założeniach CBT:
 – jest zwykle, ale nie wyłącznie, organizowana dla małych grup turystów przez małe, 

wyspecjalizowane i będące lokalną własnością firmy,
 – minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz społeczno-kulturowe,
 – zwiększa świadomość ochrony zasobów przyrody zarówno wśród mieszkańców, jak 

i odwiedzających, 
 – elementem oferowanych usług turystycznych jest edukacja, zdobywanie wiedzy i no-

wych umiejętności, 
 – wspiera ochronę obszarów naturalnych przez generowanie korzyści ekonomicznych 

dzięki zarządzaniu tymi obszarami.
Poziom zaangażowania mieszkańców w projekty turystyki opartej na zasobach spo-

łeczności lokalnej może być wysoki lub niski. Projekty CBT mogą być w pełni zarządzane 
przez społeczność lokalną (model 1, np. wioski etniczne, ekologiczne). Projekt rozwoju 
turystyki może dotyczyć tylko wybranych członków społeczności, np. organizacje wiej-
skie lub rodziny (model 2, np. rodziny prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, sieć). 
Trzeci wariant to powołanie spółki typu joint venture, do realizacji projektu, w skład której 
wchodzą podmioty z „zewnątrz” i lokalne przedsiębiorstwa turystyczne (model 3, np. 
lokalna wioska przygód). 
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Rysunek 2. Modele turystyki zarządzanej przez mieszkańców 

Źródło: N. Häusler, W. Strasdas, Training Manual for Community-based Tourism, InWEnt, 2002, s. 5. 

Poziom uczestnictwa zależy w dużej mierze od warunków lokalnych (zainteresowania 
mieszkańców, chęci współpracy, walorów) i segmentu rynku turystycznego, do którego 
będzie kierowana oferta. Ze względu na wysoki poziom uczestnictwa wiele organizacji po-
zarządowych, które organizują lub wspierają merytorycznie projekty CBT, preferuje głównie 
model 1, ale z analizy konkretnych projektów wynika, że model 3 jest bardziej skuteczny11. 

Mieszkańcy mają różnorodne możliwości uczestnictwa w tworzeniu i rozwijaniu lokalnej 
oferty turystycznej (tabela 3). 

Tabela 3. Formy uczestnictwa mieszkańców w kształtowaniu oferty turystycznej w modelu CBT

Typ przedsięwzięcia Forma udziału w przedsięwzięciu Przykłady 

Firma prywatna prowadzona 
przez podmiot zewnętrzny

 – zatrudnienie
 – dostarczanie towarów i usług  – sprzedaż żywności

Przedsiębiorstwo prowadzo-
ne przez lokalny podmiot/
osobę

 – własność 
 – samozatrudnienie
 – dostarczanie towarów i usług

 – sprzedaż rzemiosła 
 – jedzenie, kiosk
 – pole namiotowe, pokoje go-

ścinne
 – usługi przewodnickie
 – sprzedaż paliw, drewna, 

żywności

Przedsiębiorstwo społeczne

 – wspólna własność
 – zarządzanie zbiorowe lub indy-

widualne
 – dostarczanie towarów i usług
 – zatrudnienie

 – pole namiotowe
 – centrum kultury
 – centrum folkloru i rzemiosła 
 – dom wakacyjny

11 N. Häusler, W. Strasdas, Training Manual for Community-based Tourism, InWEnt, 2002, s. 28. 
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Typ przedsięwzięcia Forma udziału w przedsięwzięciu Przykłady 

Joint venture między 
społecznością i podmiotem 
prywatnym

 – współwłasność 
 – udział w przychodach
 – inwestowanie zasobów
 – udział w podejmowaniu decyzji

 – dzierżawa gruntów na cele 
turystyczne

 – posiadanie kapitału finanso-
wego w przedsięwzięciu

 – udział w zyskach przedsię-
biorstwa 

Podmiot planistyczny  
ds. turystyki

 – konsultacje
 – przedstawicielstwo
 – udział w decyzjach

 – konsultacje w procesie pla-
nowania turystyki 

 – przedstawicielstwo społecz-
ności w organizacji turystycz-
nej i w procesach planowania

Źródło: N. Häusler, W. Strasdas, op. cit., s. 27.

Jednak jak pokazują badania przeprowadzone przez ResponsibleTravel.com i Con-
servation International w 2006 r. wśród 150 organizacji CBT – turystyka zarządzana 
lokalnie nie jest gwarancją lokalnego sukcesu. Badania wykazały, że 16,6% organizacji 
miało nieaktualny adres e-mailowy, 35,3% nie odesłało kwestionariusza, 18% zakwalifi-
kowano jako organizacje CBT, a średnie obłożenie w badanych obiektach turystycznych 
wyniosło około 5%12. Z kolei badania przeprowadzone przez Lucchetti i Font w 2013 r. 
wskazują, że kluczowe znaczenie dla sukcesu tego typu inicjatyw mają cztery czynniki: 
1) umiejętność przygotowania strategicznego planu z elementami biznesplanu, który będzie 
zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony, 2) umiejętność stworzenia silnego 
partnerstwa między społecznością lokalną, podmiotami branży turystycznej, organizacjami 
pozarządowymi i władzami publicznymi, 3) umiejętność rozpoznania atutów społeczności 
lokalnej (umiejętności, kwalifikacji, posiadanych zasobów, poziomu zaufania społecznego) 
oraz 4) dostępność środków finansowych na realizację przedsięwzięć (mikrokredyty)13. 
Główną przeszkodą na drodze do sukcesu pozostaje więc brak umiejętności biznesowych 
społeczności lokalnych, zwłaszcza w zakresie komercjalizacji produktu, oraz minimalna 
współpraca z przedsiębiorcami z branży turystycznej, którzy posiadają tak bardzo po-
trzebne doświadczenie w tym zakresie.

Podsumowanie

Wiele społeczności lokalnych w Europie i na świecie postrzega turystykę jako sposób 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Turystyka ma duże możliwości wnoszenia pozytywnego 
wkładu w gospodarkę, ale sukces rozwoju tej branży nie jest gwarantowany, a efekty nie 
zawsze są pozytywne. Turystyka może być szkodliwa kulturowo, społecznie i ekologicz-

12 H. Goodwin, R. Santili, op. cit.
13 V.G. Lucchetti, X. Font, Community Based Tourism; Critical Success Factors, ICRT occasional paper n. 27, 
June 2013, s. 6, http://www.icrtourism.org/ [05.04.2018]. 



Partycypacja społeczna i jej znaczenie w rozwoju turystyki 163

nie i może też nie zapewniać pożądanego wzrostu gospodarczego. Te negatywne skutki 
rozwoju turystyki są dotkliwie odczuwane głównie przez mieszkańców. 

Koncepcja rozwoju uczestniczącego, zakładająca partycypację społeczną mieszkańców 
w turystyce, jest narzędziem wspomagającym realizację zasad zrównoważonego rozwoju 
turystyki, która uwzględnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców i generuje bardziej zrów-
noważone korzyści z rozwoju turystyki (dla mieszkańców, inwestorów, środowiska przyrod-
niczego, władz lokalnych). Udział społeczności lokalnych w rozwoju turystyki uznaje się 
też powszechnie za instrument planowania rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. 

Idea jest słuszna, jednak sukces rozwoju turystyki w skali lokalnej jest uzależniony od 
silnych i zaangażowanych partnerstw oraz wspólnej wizji rozwoju turystyki. Doświadczenie 
turystyczne jest dostarczane przez różnych partnerów, w tym podmioty prywatne, władze 
publiczne i społeczności lokalne. Warunkiem sukcesu, mierzonego poprawą jakości ży-
cia mieszkańców, satysfakcją turystów i branży turystycznej jest współpraca wszystkich 
zainteresowanych, zgodnie z założeniami wspólnej wizji rozwoju turystyki.
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Streszczenie 

W artykule omówiono istotę i mechanizmy partycypacji społecznej oraz poziomy i formy uczest-
nictwa mieszkańców w procesie kształtowania pożądanych form i skali rozwoju turystyki. Na tej 
podstawie przedstawiono model turystyki zarządzanej przez społeczności lokalne (community 
based tourism) i jego znaczenie w rozwoju turystyki. 

Słowa kluczowe: partycypacja społeczna, rozwój turystyki, turystyka zarządzana przez spo-
łeczności lokalne

Abstract 

The article draws attention to the role of community participation in the public decision making 
and local management. It also emphasis the levels of community participation (information, 
consultation) and new tools of participation in decision making and especially the role of community 
involvement in tourism development. 

Keywords: community participation, tourism development, community based tourism
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TECHNOLOGIA A PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA −  
WZAJEMNE RELACJE

TECHNOLOGY AND TOURISM SPACE – MUTUAL RELATIONSHIPS

Wprowadzenie

Współczesny świat pełen jest technologicznych wynalazków. Niekiedy zapewniają 
one niezbędny postęp w wielu ważnych sferach ludzkiej działalności (jak medycyna, 
biotechnologia czy informatyka), w innych przypadkach ułatwiają ludziom zwyczajnie 
codzienne życie, by w końcu pełnić funkcję niewiele znaczących, a jednak przez to wcale 
nie mniej pożądanych, technologicznych gadżetów – fetyszy „nowoczesnego” człowieka. 
Technologia, podobnie jak w przypadku wcześniej wymienionych obszarów ludzkiego 
zainteresowania, odgrywa także znaczącą rolę w turystyce. 

Silne zależności między technologią i turystyką bezsprzecznie istnieją współcześnie, 
ale odnaleźć je można także w przeszłości, choć ich natura ulegała wielu transformacjom. 
Na pewno już w XIX wieku, gdy narodziła się masowa turystyka, można mówić o roli 
innowacji technologicznych w jej rozwoju, ale pierwsze symptomy tych relacji pojawiły 
się wieki wcześniej, wraz z usprawnieniami pozwalającymi lepiej ujarzmić przestrzeń. 
W artykule autorzy starają się przyjrzeć relacjom między technologią a przestrzenią 
turystyczną, a zwłaszcza zastanowić nad tym, w jaki sposób ta pierwsza wpływa na do-
stępność przestrzeni turystycznej, czy przyczynia się do jej poszerzenia lub kurczenia, 
a może nawet stwarza nowe przestrzenie turystyczne. Na ile i w jaki sposób technologia 
pozwala na/ułatwia przekształcanie przestrzeni turystycznej, jej konsumowanie w szero-
kim tego słowa znaczeniu? Pewne ograniczenia, wybór podjętych zagadnień, pojawiły 
się w trakcie prowadzonych badań, a wyniknęły z bogactwa znaczeń i możliwych płasz-
czyzn rozważań. Komentarze i wnioski autorzy będą starać się przedstawić w porządku 
wynikającym z przeprowadzonych analiz. W końcowej części autorzy będą zmierzać 
w stronę konkluzji dotyczących ogólnej oceny jakości wpływów technologii na turystykę. 
Obserwacje zarówno turystów, jak i branży turystycznej stały się inspiracją do dyskusji, 
a ostatecznie do napisania artykułu. By mogło to zostać zrealizowane, konieczna była 
analiza źródeł i opracowań ukazujących różnorodne aspekty badanych zagadnień. Źró-
dłem informacji były zarówno wspomniane obserwacje, jak i opracowania naukowe oraz 
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popularnonaukowe, raporty i ekspertyzy, ukazujące z jednej strony postęp technologiczny 
wybranych dziedzin, a rozwój rynku i ruchu turystycznego oraz pojawiające się w związku 
z tym możliwości i problemy z drugiej. 

Jakkolwiek stwierdzenie, iż technologia i turystyka są ze sobą ściśle związane, wydaje 
się być truizmem, to jednak warto przyjrzeć się naturze tych relacji, wpływom i uwarun-
kowaniom, zwłaszcza że relacje te nie są zagadnieniem często podejmowanym przez 
badaczy. Pewna zmiana w tym względzie obserwowana jest w ostatnich dwóch dekadach – 
wobec rozwoju technologii informatycznych nastąpił wzrost liczby prac traktujących przede 
wszystkim o znaczeniu tegoż dla rozwoju branży turystycznej1. Wydaje się jednak, że 
zagadnienie relacji między rozwojem technologii i przestrzeni turystycznej pozostaje nadal 
sporadycznie podejmowane lub (marginalnie) wzmiankowane przy okazji innych badań2.

Technologia a turystyka – wzajemne relacje

Turystyka w niniejszym opracowaniu rozumiana jest szeroko: jako dobrowolna aktyw-
ność wolnoczasowa turystów, a także przedmiot działalności organizatorów turystyki czy 
wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie produktu turystycznego, pla-
nowanie i zarządzanie turystyką. Są to więc zarówno podróże w celach wypoczynkowych 
czy poznawczych, jak i cały rynek turystyczny wraz z jego otoczeniem. Takie szerokie 
podejście jest potrzebne ze względu na kompleksowość problematyki.

Słownik języka polskiego PWN definiuje pojęcie „technologii” jako „metodę przepro-
wadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego lub dziedzinę techniki zajmującą 
się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów lub przetwarzania surowców”3. 
W naszym opracowaniu dokonujemy pewnego uproszczenia, rozumiejąc pod pojęciem 
technologii – prócz wyżej wskazanych – także rezultaty tej działalności: wynalazki, rozwią-
zania, konkretne produkty czy urządzenia. Jest to zbliżone do popularnego, powszechnego 
(zarówno w sensie ogólnospołecznym, jak i w kategoriach masowego turysty) rozumienia 
pojęcia technologii.

Przestrzeń turystyczna, choć różnie przez autorów rozumiana4, obejmuje, najogólniej 
mówiąc, przestrzeń, w której zachodzą zjawiska turystyczne. Jeśli przestrzeń potraktujemy 

1 Zob. Z. Xiang, V.P. Magnini, D.R. Fesenmaier, Information technology and consumer behavior in travel and 
tourism: Insights from travel planning using the internet, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2015, 22, 
s. 244−249; R. Law, D. Buhalis, C. Cobanoglu, Progress on information and communication technologies in hospi-
tality and tourism, “International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2014, Vol. 26, 5, s. 727−750, 
http://dx.doi.org/10.1108/IJCHM-08-2013-0367; J. Kalecińska, Nowe technologie w branży turystycznej, AWF 
w Warszawie, Warszawa 2013, http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/75/ECORYS_nt_TURYSTYKA_lores.pdf 
[03.04.2017], a zwłaszcza A.J. Frew, Information and Communications Technology Research in the Travel and 
Tourism Domain: Perspective and Direction, “Journal of Travel Research” 2010, Vol. 39, s. 136−145.
2 Por. D. Stipanuk, Tourism and Technology: Interactions and Implications, “Tourism Management” 1993, 14(4), 
s. 267−278 oraz A.M. Hjalager, 100 Innovations That Transformed Tourism, “Journal of Travel Research” 2015, 
Vol. 54(1), s. 3−21, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0047287513516390 [03.04.2017].
3 http://sjp.pwn.pl/sjp/technologia;2577699.html [06.02.2017].
4 Zob. L. Butowski, B. Włodarczyk, Miary rozwoju przestrzeni  turystycznej, „Folia Touristica” 2017, nr 41, 
s. 267−270, http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf [03.04.2017].
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materialnie, a zjawiska turystyczne ograniczymy do ruchu turystycznego, przestrzenią tury-
styczną będzie suma tych miejsc, do których docierają turyści. Przestrzeń ulega poszerzeniu/
powiększeniu, gdy nowe miejsca i zjawiska stają się celem wypraw turystycznych. Ma to 
miejsce zarówno na peryferiach przestrzeni turystycznej (zwykle w ten sposób kojarzony jest 
jej rozwój), jak i w jej obrębie, przez wzbogacenie o nowe miejsca/zjawiska (nowe atrakcje 
turystyczne, elementy infrastruktury, zmiany w polityce itp.) oraz wypełnienie ewentualnych 
luk. Jednocześnie zachodzi proces odwrotny (chociaż zapewne w mniejszym natężeniu): 
pewne obszary, miejsca itp. przestają należeć do przestrzeni turystycznej ze względu na 
ich destrukcję, brak dostępu, zmiany polityczne czy inne przyczyny. 

We wszystkich tych procesach rozwoju przestrzeni turystycznej technologia odgry-
wała i odgrywa dużą rolę, według niektórych – coraz większą. Najczęstsze, by nie rzec 
najpopularniejsze, jest widzenie nowoczesnych technologii jako narzędzia ułatwiającego 
eksplorację przestrzeni dotąd niedostępnych dla „masowej”5 turystyki: obszarów polarnych, 
wysokich gór, głębin oceanicznych, głębokich jaskiń czy nawet przestrzeni kosmicznej. 
Ten swoisty głód przestrzeni turystycznej parafrazuje motyw przewodni jednego z filmów 
o agencie Jamesie Bondzie: „Świat [dla współczesnej turystyki/turysty] to za mało”6. 
Jednak wpływ technologii na przestrzeń turystyczną jest wielopłaszczyznowy i bardziej 
skomplikowany.

„Wchłanianie” świata a technologia 

Prócz innych uwarunkowań do początkowej fazy procesu tworzenia i wchłaniania 
przestrzeni turystycznej (biorąc pod uwagę masową, nowoczesną turystykę) przyczyniły 
się w znacznym stopniu trzy środki transportu, swego czasu przełomowe rozwiązania 
technologiczne. Najpierw pociąg pozwolił wyznaczyć zasadniczy zasięg przestrzeni tu-
rystycznej, po raz pierwszy dostarczając masy turystów do różnych, oddalonych atrakcji. 
Następnie samochód – umożliwiając dotarcie bardziej samodzielne do wielu konkretnych, 
do tej pory niedostępnych celów – pogłębił i dopełnił, domknął przestrzeń turystyczną do-
tychczas zarysowaną. Z kolei samolot poszerzył zasięg przestrzeni turystycznej, pozwolił 
przekroczyć barierę kontynentów i rozciągnął ją na cały świat. W ten sposób jedynie 
enklawy pozostały do ewentualnego zdobycia/wchłonięcia.

Do nowych, odkrywanych przez coraz bardziej masową turystykę, przestrzeni należą 
niewątpliwie obszary polarne: wyspy i stały ląd Arktyki i Antarktydy. Połowa XX wieku wska-
zywana jest jako początek tego procesu, choć pierwsze próby miały miejsce już w XIX wieku. 
W tych niedostępnych onegdaj masowym turystom przestrzeniach rozwija się tzw. cruise 
tourism − turystyczne rejsy statkami wycieczkowymi u wybrzeży Antarktydy, bez lądowania, 
oraz land-based tourism obejmujący wizyty na skutym lodem stałym lądzie, w tym w stacjach 

5 W cudzysłowie, gdyż mimo niewątpliwego wzrostu liczby odwiedzających te trudno dostępne geograficzne 
środowiska, nadal są to liczby nieporównywalne do wartości ruchu turystycznego w bardziej dostępnych geo-
graficznie i środowiskowo obszarach turystycznych, oferujących wypoczynek czy zwiedzanie najważniejszych 
atrakcji kulturowych. 
6 The World Is Not Enough (1999), film w reż. Michaela Apteda.
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antarktycznych, a także przeloty samolotami czy helikopterami nad zamarzniętym konty-
nentem. Choć na pokrytych grubą warstwą śniegu, niestabilnych powierzchniach lodowego 
kontynentu trudno lądować samolotom, istnieje kilkanaście pasów lotniczych umożliwiają-
cych obsługę ciężkiego transportu lotniczego (tzw. blu-ice runways)7 odpowiadającego za 
zaopatrzenie antarktycznych baz. Na Antarktydzie operują głównie duże samoloty LC-130 
Hercules, LC-130R czy rosyjski Ilyushin 14, niewymagające utwardzonych lądowisk oraz 
cechujące się zwiększonym zasięgiem, dzięki czemu mogą pokonywać kilkutysięczne 
dystanse, np. między Nową Zelandią a Antarktydą. Lżejsze jednostki wyposażone w płozy 
mogą lądować praktycznie wszędzie tam, gdzie jest płasko, a tzw. zastrugi (nierówności 
śnieżnej pokrywy ukształtowane przez wiatr) nie przekraczają 20 cm wysokości. 

Zwiększona dostępność regionów polarnych, jak również rozwój i wysoka specjalizacja 
sprzętu wspinaczkowego, biwakowego (np. śpiworów, które zapewniają możliwość prze-
trwania w temperaturach sięgających minus 50oC) czy odzieży „outdorowej”, sprzyjają 
rozwojowi ekstremalnej wspinaczki i narciarstwa, zwłaszcza na przybrzeżnych wzniesie-
niach Półwyspu Antarktycznego. Już od lat 80. XX wieku turyści przygodowi penetrują 
tam okolice Wiencke Island, Port Lockroy, Paradise Harbor, Lemaire Channel, a od lat 
90. trudne technicznie masywy Sør Rondane i Muhlig-Hoffmann8. 

Nie bez znaczenia dla zwiększenia ludzkich możliwości przetrwania i dłuższego pobytu 
w trudnych warunkach środowiskowych, nie tylko na terenach polarnych, ale również w wy-
sokich górach, są wynalazki w dziedzinie produkcji i przechowywania pełnowartościowej 
żywności. Mowa tu o tzw. żywności wygodnej. H. Makała określa ją jako

[…] żywność skoncentrowaną, spreparowaną i przygotowaną do bezpośredniego 
spożycia lub spożycia po krótkotrwałej obróbce, np. rozmrożeniu lub podgrzaniu 
w kuchence mikrofalowej, w dowolnym czasie i różnorodnych warunkach, związanych 
z aktywnością i oczekiwaniami człowieka. Jest to żywność dyspozycyjna, odpowiednio 
zapakowana, utrwalona, stanowiąca gotowy posiłek lub jeden z jego składników9. 

7 Zob. Encyclopedia of Antarctic, red. B. Riffenbourgh, Nowy Jork−Londyn 2007, s. 13−15.
8 Ibidem, s. 9. O skali turystycznego zainteresowania tymi coraz bardziej dostępnymi geograficznie i ekonomicz-
nie obszarami świadczy fakt, że coraz więcej touroperatorów zajmuje się dostarczaniem produktu opartego na 
zasobach Arktyki i Antarktyki. Według udostępnianych przez IAATO (International Association of Antarctica Tour 
Operators) danych, corocznie wybrzeża Antarktydy odwiedza około 40 turystycznych jednostek morskich, wiozą-
cych od 6 do ponad 500 pasażerów (chociaż zdarzają się także jednostki do 3000 pasażerów). Tylko w sezonie 
2015/2016 firmy zrzeszone w IAATO obsłużyły ponad 38 tys. turystów, 5% więcej niż w poprzednim roku, zob. 
Report of the International Association of Antarctica Tour Operators 2015−16, 2016, https://iaato.org/current-ia-
ato-information-papers [03.04.2017]. W szczególnie „tłustych” dla antarktycznej turystyki latach 2007−2010 rejon 
ten odwiedziło około 150 000 turystów (R.M. Roura, Being there: examining the behavior of Antarctic tourists 
through their blogs, “Polar Research” 2012, 31, 10905, http://dx.doi.org/10.3402/polar.v31i0.10905). Odwiedzane 
są głównie: rejon Półwyspu Antarktycznego, Georgia Południowa, Wyspa Słoniowa czy Falklandy-Malwiny, także 
rejon Morza Rossa, należące do Nowej Zelandii subantarktyczne wyspy na południowym Pacyfiku. Analogicznie 
na półkuli północnej rozwija się turystyka m.in. w kanadyjskiej Arktyce, zob. E.J. Stewart, S.E.L. Howell, D. Dra-
per, J. Yackel, A. Tivy, Sea Ice in Canada’s Arctic: Implications for Cruise Tourism, “Arctic” 2007, Vol. 60, No 4, 
s. 370−380, oraz od 1991 roku także w oparciu o tzw. Północną Drogę Wodną (North Sea Routh), udostępnioną 
wtedy statkom spoza ówczesnego Związku Radzieckiego. 
9 H. Makała, Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce – wybrane aspekty, 
„Turystyka i Rekreacja” 2013, 2(12), s. 106.
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Wśród różnych rodzajów żywności wygodnej największe znaczenie ma tzw. żywność 
liofilizowana, ekstremalnie lekka, do której przygotowania wystarczy np. podgrzana woda, 
uzyskana z roztopionego śniegu. 

Żegluga, w tym turystyczna, na wodach polarnych jest możliwa, a przede wszystkim 
bezpieczniejsza niż na początku ich eksploracji10, dzięki statkom klasy lodowej11 lub 
jednostkom specjalnie wzmocnionym. Ułatwieniem są również nowoczesne systemy 
i narzędzia nawigacyjne – funkcje tradycyjnych żyroskopów, zawodnych w wysokich 
szerokościach geograficznych, przejmują nowoczesne kompasy satelitarne12. Eksplorację 
wspomnianych obszarów ułatwiają również zmiany w samym środowisku polarnym pod 
wpływem globalnych zmian klimatu13, niemniej jednak bez zaawansowanych technologii 
nie byłby możliwy tak dynamiczny rozwój turystyki polarnej. 

Kolejną przestrzenią turystycznej eksploracji, coraz bardziej dostępną dzięki możli-
wościom, jakie stwarza technologia, są podwodne głębiny – zarówno głębie oceaniczne, 
jak i wypełnione wodą komory jaskiniowe. Poza działalnością eksploracyjno-naukową 
prowadzoną w głębinach, której medialne oblicze globalny odbiorca mógł poznać dzięki 
filmom dokumentalnym chociażby Jacquesa Cousteau, pozostawały one bowiem nie-
dostępne dla zarówno masowego, jak i kwalifikowanego turysty. Eksploracja głębokich 
na kilka czy nawet kilkanaście tysięcy metrów rowów oceanicznych, głównie ze wzglę-
du na panujące tam ekstremalnie wysokie ciśnienie, wymaga specjalistycznego sprzętu. 
Na rynku turystycznym ukazują się zapowiedzi komercyjnych, turystycznych podwodnych 
podróży dzięki specjalnym łodziom podwodnym, operującym jednak na znacznie mniej-
szych głębokościach, zwykle stu, stu kilkudziesięciu metrów. Przykładowo firma Virgin 
Oceanic zapowiada w najbliższym czasie wykorzystanie dla tego celu jednoosobowych 
łodzi typu Necker Nymph, a firma DeepFlight jedno- lub dwuosobowych DeepFlight Fal-
con 3S, Deep Flight Super Falcon czy DeepFlight Dragon. Na rynku przeznaczonym dla 
szczególnie zamożnych klientów są już dostępne turystyczne batyskafy pozwalające na 
zejście na głębokość ponad 1000 m (np. modele Cruise Sub czy C-Researcher3 holen-
derskiej firmy U-Boat Worx)14.

10 By wspomnieć tylko tragiczne wyprawy badawcze w rejon Arktyki i Antarktyki: Johna Franklina na żaglowcach 
HMS Terror i HMS Erebus oraz Ernesta Shackletona na barkentynie Endurance, które utknęły w lodach i osta-
tecznie zatonęły. 
11 Zob. T. Pastusiak, Znak lodowy jako element bezpieczeństwa statków w rejonach polarnych, „Prace Wydziału 
Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni” 2010, nr 25, s. 61−70.
12 K. Różański, A. Felski, Kompas satelitarny  jako kompas na rejony polarne, „Zeszyty Naukowe Akademii 
Marynarki Wojennej” 2013, R. 54, nr 3(194), s. 129−146.
13 W ciągu ostatnich pięciu dekad zasięg lodu skuwającego Morze Arktyczne zmniejszał się sukcesywnie (o około 
3,7% na dekadę), podobnie jak grubość pokrywy lodowej, zob. Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, 
Arctic Council 2009, https://www.pmel.noaa.gov/arctic-zone/detect/documents/AMSA_2009_Report_2nd_print.pdf 
[03.04.2017], co może stwarzać bardziej sprzyjające warunki żeglugi w tym rejonie. Niektórzy badacze jednak (np. 
E.J. Stewart, S.E.L. Howell, D. Draper, J. Yackel, A. Tivy, op. cit., s. 377) twierdzą, że zmiany klimatyczne w tym 
rejonie będą powodowały większą zmienność warunków lodowych niż ich faktyczne stałe polepszenie dla żeglugi. 
Autorzy zwracają jednocześnie uwagę na to, że zmiany klimatyczne w rejonach polarnych mogą zwiększyć ich 
turystyczną dostępność, ale także spowodować utratę części atrakcyjności przez utratę unikatowych środowisk 
i krajobrazów. 
14 Por.: https://www.virgin.com/richard-branson/virgin-oceanic-exploration-and-ocean-conservation, https://www.
deepflight.com/, https://www.uboatworx.com/ [wszystkie 21.02.2017].
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Podwodna turystyczna, często wyczynowa, eksploracja dotyczy nie tylko głębi i rowów 
oceanicznych, ale także zalanych, głębokich komór jaskiniowych. Nurkowanie w takich 
przyrodniczych fenomenach jak południowoafrykańska Boesmansgat (282 m) czy cenoty na 
południu Meksyku stało się możliwe (aczkolwiek nadal wysoce niebezpieczne) dzięki inno-
wacjom technologicznym, zwłaszcza automatom nurkowym zawierającym butle napełnione 
specjalnymi mieszankami gazowymi15, minimalizującymi u nurków ryzyko wystąpienia tzw. 
narkozy azotowej. Technicznie nurkowanie może mieć miejsce w tzw. obiegu otwartym lub 
zamkniętym. W nurkowaniu na ekstremalne głębokości ten ostatni ma szczególne znaczenie. 
Urządzenie nazywane „rebretherem” lub nieco humorystycznie Yellow Box of Death (lub 
Yellow Box of Debt – z powodu wysokich kosztów) pozwala „odzyskiwać” wydychany przez 
nurka gaz, który w obiegu otwartym uwalniany jest do wody, widoczny w postaci chmury 
bąbelków. Dwutlenek węgla usuwany jest tutaj przez specjalny filtr chemiczny, a jedynym 
zużywanym przez nurka gazem jest niewielka ilość metabolizowanego tlenu16. Skuteczność 
systemu zależy w dużej mierze od substancji używanej w filtrze, zazwyczaj pozostaje ona 
aktywna od trzech do ośmiu godzin, wydłużając czas pozostawania nurka pod wodą. Przy 
nurkowaniu głębokim należy pamiętać o czasie potrzebnym na dekompresję, stąd opisana 
cecha tzw. rebreatherów ma pierwszorzędne znaczenie. 

Wysokie góry są przestrzenią, którą obecnie coraz częściej może konsumować maso-
wy turysta i to w stopniu do niedawna niewyobrażalnym. Wspinaczka w Himalajach czy 
jakichkolwiek wysokich górach (w asyście profesjonalnych przewodników czy tragarzy) jest 
dostępna prawie dla każdego17 i staje się dziś zajęciem komercyjnym dla wielu podmiotów 
na rynku turystycznym. Nie byłoby tak, gdyby nie postęp technologiczny zwiększający 
możliwości eksploracji, zwłaszcza w dziedzinie sprzętu wspinaczkowego i biwakowego, 
którego wytrzymałość i niska waga pozwala na swobodniejsze poruszanie się i przebywanie 
w niekorzystnych warunkach środowiskowych. W porównaniu z ekwipunkiem wyprawowym 
wspinaczy z pierwszej połowy XX wieku współczesny himalaista na ścianie wygląda nieco 
jak przybysz z innej planety18. Liny sizalowe zastąpiły wpierw liny nylonowe, perlonowe, 
później rdzeniowe i połówkowe, a współcześnie popularne są także liny impregnowane, np. 

15 Jak szczegółowo wyjaśnia to Ph. Finch (Mrok. Prawdziwa historia o życiu i śmierci w podwodnych jaskiniach, 
MayFly, Warszawa 2009, s. 65−87), oddychanie pod wodą czystym tlenem możliwe jest jedynie do około 6 m, do 
200 m komfortowe (tj. relatywnie bezpieczne) oddychanie zapewniają mieszanki sprężonych gazów, tj. tlenu, azotu, 
helu, w różnych, zależnych od głębokości, proporcjach (tzw. trimix). Gazy, którymi oddychają nurkowie, muszą 
być sprężone, gdyż wraz ze wzrostem głębokości pojawia się potrzeba zrównoważenia ciśnienia zewnętrznego, 
już na 100 m ilość gazu potrzebna do wypełnienia płuc jest 11 razy większa niż na powierzchni.
16 Ibidem.
17 To radykalna zmiana, zarówno pod względem przestrzennym, jak i społecznym, oraz oczywiście technologicznym. 
Zmiana ta widoczna jest już w samym nazewnictwie. Alpinizm (himalaizm itp.) kojarzony był z aktywnością elitarną, 
w odróżnieniu od egalitarnej wspinaczki wysokogórskiej (dla uprawiania której barierą są dziś ewentualnie koszty, 
a nie przestrzeń). Ze względu na ekstremalne warunki środowiskowe i skromne technologiczne wspomaganie 
to umiejętności i hart ducha nielicznych śmiałków decydowały o czasie i zasięgu wypraw w wysokich górach. To 
pozwalało na uznawanie terenów wysokogórskich za obszary wyjątkowe, nawet nadawanie im quasi-sakralnego 
charakteru i otaczanie alpinistów pewnym nimbem bohaterstwa. Alpiniści „uznawali” wysokie góry za „swoje”; inwazja 
turystów niszczy te założenia, „kala” alpinistyczne sacrum. Inwazja ta możliwa jest przede wszystkim dzięki nowym 
technologicznym rozwiązaniom, względnemu bogaceniu się społeczeństw, ekspansji turystyki i nowym modom.
18 Co zwielokrotnia uznanie dla osiągnięć tych pierwszych, jak chociażby dla niedoszłych zdobywców Mt. Eve-
restu – G. Mallorego i D. Irvina podczas wyprawy w 1924 roku.
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teflonem. Przy produkcji lekkiego i wytrzymałego sprzętu wspinaczkowego, jak karabinki, 
kostki itp., stosuje się dziś wytrzymałą stal lub lekkie stopy metali. Niebagatelne znaczenie 
dla zdobywania wysokich gór ma także użycie lekkich butli tlenowych, które poprawiają 
wydolność organizmu wspinającego oddychającego rozrzedzonym powietrzem, odzieży 
i żywności specjalistycznej.

Dzięki rozwiniętym technologiom informacyjnym i telekomunikacyjnym wspinacze 
mają lepszy kontakt zarówno między bazami, zakładanymi podczas „oblężenia” góry na 
różnych wysokościach, jak i ze światem zewnętrznym. Co jednak najważniejsze, pozwala 
to na sprawniejsze i skuteczniejsze wsparcie dla osób uczestniczących w wyprawie: nie 
tylko dostarczenie sprzętu, ale także ratunek w razie potrzeby19. Informacja o sukcesach 
lub porażkach eksploratorów za pośrednictwem Internetu, telefonów satelitarnych docie-
ra do świata niemal w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie ważne dla tych, którzy 
świat wirtualny traktują co najmniej równie poważnie, jak otaczającą ich, nadal groźną, 
rzeczywistość20. Czas potrzebny na dotarcie wspinaczy do bazy także się wydatnie skró-
cił; do bazy u podnóża zdobywanego szczytu można dolecieć np. helikopterem, zamiast 
pokonywać żmudnie tę drogę z ludźmi i ekwipunkiem pieszo. To spowodowało znaczy 
wzrost liczby osób przebywających w górach wysokich, czyli generalnie turystów (których 
czas jest ograniczony) – otwarło te tereny dla masowej turystyki.

Wytworem ściśle zależnym od rozwoju wysokich technologii po drugiej wojnie światowej 
jest z pewnością space tourism (turystyka kosmiczna). Ta forma turystyki, polegająca na 
podróżach na orbitę okołoziemską lub w przestrzeń kosmiczną, urzeczywistniła się w 2001 
roku, gdy z załogą rosyjskiego statku Sojuz TM-31 poleciał w kosmos i szczęśliwie wrócił 
na Ziemię amerykański milioner Dennis Tito. Od tego czasu w kosmos poleciało jeszcze 
kilku kosmicznych turystów21. 

Turystyka kosmiczna obecnie ogranicza się do dwutygodniowych pobytów turystów na 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Koszty takiej podróży są ogromne i w najbliższym 
czasie zapewne będzie na nią stać niewielu najbogatszych obywateli świata. Alternatywą 
dla mniej zamożnych turystów mogą być krótkie loty balistyczne poza ziemską atmosferę 
przy pomocy pojazdów suborbitalnych22, czyli takich, które docierają na wysokość około 
100 km nad powierzchnię Ziemi, stanowiącą umowną granicę kosmosu23. Jak na razie 
kosmiczna turystyka odbywa się niejako przy okazji regularnych lotów kosmicznych, i choć 

19 Technologia ułatwia, wspomaga, niekiedy umożliwia wspinaczkę wysokogórską, ale nadal nie zdejmuje z niej 
całości ryzyka. 
20 Syndrom potrzeby oznaczania przestrzeni za pomocą klasycznego „byłem tu”? Kiedyś wydrapywano napis 
na skale, układano kamienie w stos – obecnie odmianą tego jest „wrzucenie selfie na tle na fejsbuka”.
21 http://news.astronet.pl/index.php/2001/05/06/n0471/ [25.06.2016].
22 W niektórych źródłach spotkać się można z rozróżnianiem: turystyka kosmiczna i turystyka suborbitalna, por. 
raport: Kierunki rozwoju systemów satelitarnych:  technologie kosmiczne, Polskie Biuro do spraw Przestrzeni 
Kosmicznej, Warszawa 2007, http://www.kosmos.gov.pl/download/eksploracja.pdf [03.04.2017]. We wspomnia-
nym dokumencie podano, że dekadę temu chętnych do odbycia lotu suborbitalnego było 60 tys. osób, gotowych 
zapłacić za bilet na taką podróż 200 tys. dolarów.
23 W 2004 roku takie loty z powodzeniem wykonał statek SpaceShipOne należący do prywatnej firmy Virgin 
Galactic, https://www.britannica.com/topic/SpaceShipOne [30.03.2017] oraz http://www.kosmos.gov.pl/ekatalog/
materialy/Transport_i_turystyka_kosmiczna.pdf [25.06.2016].
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w kolejce czeka wielu chętnych, odpowiednio majętnych, zdrowych i silnie zmotywowanych, 
to bez jakichś nowych rozwiązań obniżających koszty lotów w kosmos wyraźnego wzrostu 
liczby „kosmicznych turystów” nie można się spodziewać24. Obecnie poza Amerykanami 
i Rosjanami rozwojem tej niszowej, ale potencjalnie niezwykle zyskownej25 formy turystyki 
zainteresowanych jest jeszcze kilka innych państw (np. Zjednoczone Emiraty Arabskie) 
oraz firm z prywatnego sektora (np. Virgin Galactic, Space Adventures). 

Technologia a dostęp do przestrzeni turystycznej

Fizyczne przemieszczanie się, podróżowanie w realnej przestrzeni turystycznej to 
dzisiaj nie jedyny sposób poznania/konsumowania przestrzeni turystycznej. Wirtualna 
podróż, a więc konsekwentnie – wirtualna turystyka26 – dzięki technologiom stała się czymś 
rzeczywistym. Uzyskano dzięki temu wiele nowych sposobów tworzenia i kontrolowania 
przestrzeni turystycznej27.

Technologia wspomaga metody zdobywania oraz zapewnia i ułatwia kontrolę nad prze-
strzenią turystyczną. Pozwala osiągnąć to szybciej, (często) taniej, na dłużej, częściej, 
a nawet na stałe (np. livecam). Wyposażenie turystów w tanie (więc dostępne), wydajne 
i proste w obsłudze kamery, aparaty fotograficzne, smartfony itp. pozwala na przykład na 
wykonanie tysięcy fotografii miejsca – uroczyska, ruiny, wydarzenia, obiektu noclegowego, 
restauracji itp. – i rozpowszechnienie ich (poczta elektroniczna, MMS, a zwłaszcza media 
społecznościowe) w krótkim czasie w jeszcze większej liczbie kopii. Kiedyś zwracano uwagę 
na wycieczki z Japonii, które zwiedzając europejskie metropolie w sposób zorganizowany, 
systematycznie obfotografowały wszystkie „ważne” miejsca. Dziś, w dobie demokratyzacji 
technologii, robi to prawie każdy: dorosły, a zwłaszcza młody człowiek, w zasadzie nie wy-
puszcza z ręki telefonu komórkowego wyposażonego w aparat fotograficzny, na poczekaniu 
opracowuje wykonane zdjęcie, opatruje komentarzem i tak spreparowaną informację „udo-
stępnia”, dokumentując swoje sukcesy w zdobywaniu przestrzeni turystycznej i jednocześnie 
przyczyniając się do jej dalszego, szerszego poznania/kontrolowania. 

Turysta nie musi fizycznie przebywać w danym miejscu, by je poznać, zwiedzić, zar-
chiwizować w postaci pamiątki z wakacji. Elektronizacja nie tylko turystyki, ale generalnie 
społeczeństw pozwala na dostęp do przestrzeni turystycznej nieomal zawsze i wszędzie. 

24 Kierunki rozwoju…, op. cit.
25 O zyskach z tytułu komercyjnych lotów kosmicznych pisze m.in. M. Moroz, Turystyka kosmiczna w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, [w:] Bliski Wschód. Coraz bliżej, red. J. Daniecki, S. Sulowski, Elipsa, Warszawa 
2011, s. 340−348, http://www.academia.edu/1267388/Turystyka_kosmiczna_w_Zjednoczonych_Emiratach_Arab-
skich_Space_Tourism_in_the_UAE_ [03.04.2017]. Natomiast cena pierwszego turystycznego lotu w kosmos 
sięgnęła 20 mln dolarów, Ph. Vulliamy, The future of space tourism, “The Futurist” 2002, 36, 5, s. 52−53.
26 Czy zatem nie istnieje potrzeba ponownego zdefiniowania pojęcia turystyki w ogóle? Lub przynajmniej doprecy-
zowania terminologii? Wirtualny turysta nie przenosi się fizycznie poza miejsce swojego zamieszkania, nie korzysta 
z bazy noclegowej czy gastronomicznej, lecz czerpie z waloru, czasem nawet „dogłębniej” niż ten fizycznie obecny 
na miejscu. Używa przy tym narzędzi infrastruktury technicznej (komputer, sieć internetowa) i zasobów elektro-
nicznych (strony www), by w sposób optymalny korzystać z waloru. Może on również sięgnąć realnie po pamiątki 
przygotowane dla „realnych” turystów, kupując je przez Internet. Będą one mu przypominały o wirtualnej podróży…
27 Przestrzeń turystyczna, prócz realnego, może mieć inny wymiar: wirtualny, symboliczny itd.
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Zbiór takich krążących w przestrzeni wirtualnej fotografii, filmów, opisów, wiadomości 
itp. daje nie raz całkiem dobry obraz rzeczywistej przestrzeni turystycznej. Przypadkowo, 
a może celowo, powstaje wirtualna kopia realnych miejsc. Ta wersja przestrzeni tury-
stycznej może być bardziej szczegółowa od fizycznie dostępnej turyście, łatwiej i stale 
obecna w zasięgu ręki, ale też zmanipulowana (koloryzowana, ładniejsza albo brzydsza, 
w zależności od intencji jej twórców). Dzięki innowacjom technologicznym w odbiorze 
turystów strona internetowa miejsca staje się ciekawsza niż realne miejsce i – co stawia 
kolejne ważne pytania – bywa uznawana za tę bardziej prawdziwą wersję/wizję przestrzeni 
turystycznej. Z punktu widzenia oceny (realnej) przestrzeni turystycznej, jej rzeczywistej 
atrakcyjności, taki odrealniony lub podkoloryzowany obraz istniejący w mediach, Inter-
necie, może działać faktycznie na jej niekorzyść. Dysonans poznawczy między obrazem 
wykreowanym w świecie wirtualnym i tym rzeczywistym może stać się źródłem frustracji, 
poczucia straty (paradoksalnie – tego, co przecież nigdy nie istniało), niemożliwości ob-
cowania z ideałem…

Istota problemu nie tkwi tylko w szczegółowości i bogactwie elementów, w które wirtual-
na przestrzeń turystyczna jest wyposażona (zbliżenia, detale, ale jednocześnie panoramy, 
fachowe informacje i legendy, wspomnienia oraz emocje towarzyszące pobytowi, którymi 
dzielą się turyści etc.) – wirtualna przestrzeń turystyczna pod względem bogactwa szcze-
gółów dogania, a w niektórych przypadkach już przegoniła realną (np. najpopularniejsze 
atrakcje turystyczne). Na jej uwiarygodnienie w jakimś stopniu przekonująco działa także to, 
że posiada strukturalne odpowiedniki przestrzeni realnej oraz opisywana jest językiem geo-
graficznym, nawiązującym do przestrzeni geograficznej28, a nie językiem świata elektroniki. 

Gdy wirtualna przestrzeń turystyczna zdobywa przewagę na realną, fizyczne poko-
nywanie przestrzeni traci na atrakcyjności na korzyść wirtualnego (powszechnie dziś 
stosowane, gdy tylko ktoś ma dostęp do Internetu) czy wręcz mentalnego podróżowania29. 
Oczywiście, gdy fizyczne pokonywanie przestrzeni straci na znaczeniu całkowicie, gdy nikt 
już nie będzie chciał korzystać z samochodu czy samolotu lub nawet wędrować pieszo, 
będziemy mieli do czynienia ze śmiercią turystyki. Jednak na razie to co najwyżej odległa 
w czasie ewentualność. Dominuje raczej przekonanie, że technologia skraca dystans: 
fizycznie (np. pociąg, samolot), ale zwłaszcza wirtualnie – to tak jakby naszym oknem, 
przez które spoglądamy na podwórko, ulicę czy pola pod lasem, stał się ekran monitora. 
Dzięki niemu odwiedzamy dowolne miejsca na Ziemi – okno „przenosi” się w te miejsca, 
zapewniając bezpieczny, wygodny dostęp do przestrzeni turystycznej30. 

Technologia więc nie tylko ułatwia uprawianie turystyki, podróżowanie, ale może 
je zastępować. Nie można jednak skonstatować, że to jest pewien jednostronny trend 
„odmaterialniający” przestrzeń turystyczną i turystykę. By możliwe było wirtualne podró-

28 Inspiracją dla niektórych uwag były stwierdzenia napotkane w artykule: S. Graham, The end of geography or 
the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology, “Progress in Human Geography” 
1998, 22(2), s 166.
29 W kategoriach prognostycznych, jako science fiction, mamy to zobrazowane przez P.K. Dicka w opowiadaniu 
Przypomnimy to panu hurtowo oraz powstałym na jego podstawie filmie Total Recall (Pamięć absolutna).
30 Inspiracją dla niektórych uwag były stwierdzenia napotkane w artykule S. Grahama, op. cit., s 170. 
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żowanie, potrzebne są całkiem realne, materialne elementy zagospodarowania31, znów 
oparte przede wszystkim na technologicznych innowacjach (m.in. wspomniane kamery, 
czujniki, skanery, nadajniki i w końcu satelity, no i kilometry kabli). By wirtualny turysta 
mógł się nie ruszać, muszą to zrobić inni. 

Technologie dla poszerzenia informacji o/w turystyce

W wymiarze pozamaterialnym rozszerzanie się i kurczenie przestrzeni turystycznej 
wynika z nieograniczonej wręcz ilości informacji o odległych miejscach na Ziemi. Przestrzeń 
turystyczną w wymiarze materialnym (w uproszczeniu) tworzą miejsca, w których pojawiają 
się turyści. Można zatem stwierdzić, że jest ona sumą nakładających się wzajemnie prze-
strzeni turystycznych poszczególnych turystów. Rozwój technologiczny zarówno w sferze 
technicznych ułatwień i udogodnień podróży (nowe, szybkie środki transportu w niskiej 
relatywnie cenie), jak i technologii informacyjnych zmienia zarówno zasięg, jak i charakter 
(jakość?) tych indywidualnych przestrzeni turystycznych. Do najważniejszych innowacji 
w tym względzie, mających wpływ obecnie na rozwój branży turystycznej, zalicza się, 
prócz samego Internetu, m.in.: telefon komórkowy, GoogleEarth, Street View, Google 
Goggles, GPS, media społecznościowe32. 

Jednak przestrzeń turystyczna z perspektywy poznawczej jej jednostkowego kreatora 
i użytkownika sprawia wrażenie „dziurawej”. Przestrzeń bliska staje się turystycznie mniej 
znana, wręcz ignorowana, z korzyścią dla przestrzeni odległej, ponieważ „za drzwiami”, 
dzięki mediom i nowoczesnym technologiom, czeka ocean turystycznych możliwości. 
A wybór miejsc docelowych wydaje się zatem coraz bardziej przypadkowy – paradoksal-
nie dzięki właśnie wspomnianym uwarunkowaniom, dającym szybciej i więcej informacji. 
Mimo bowiem dostępu do ogromu informacji (a tym samym potencjalnie do znacznie 
większej przestrzeni turystycznej) zwykle brak woli, czasu, umiejętności i „klucza” do ich 
poprawnej interpretacji (w kontekście wyboru tej najbardziej atrakcyjnej możliwości) oraz 
wpływ reklamy/marketingu skutecznie niwelują te korzyści. Schematy decyzyjne (tourism 
decision making process) opisujące wybór celu podróży przez turystę zwracają uwagę na 
etap gromadzenia i selekcji informacji, porównywania alternatyw, przy czym ostatecznie tu-
rysta wybiera między zaledwie kilkoma, najbardziej odpowiadającymi jego preferencjom33.

Technologia a atrakcje turystyczne 

Technologia nie tylko pozwala na wchłanianie nowych przestrzeni geograficznych w ob-
ręb przestrzeni turystycznej, zmienia jej znaczenie, ale także wypełnia ją, tworząc nowe, 

31 Ibidem, s. 179.
32 Por.: J. Kalecińska, op. cit.; G. Kiedrowicz, Nowe możliwości technologii informacyjnej w rozwoju turystyki, 
20. Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek − Media − Edukacja”, 24−25.09.2010, Kraków 
2010, http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/kiedrowicz.pdf [03.04.2017].
33 Zob. np. A. Woodside, S. Lysonski, A general model of traveler destination choice, “Journal of Travel Research” 
1989, 27, s. 8–14.
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zaawansowane technologicznie atrakcje turystyczne, lub też sama w sobie staje się atrak-
cją turystyczną. Dzięki nowoczesnej inżynierii, technice, zaawansowanym technologicznie 
materiałom powstają różnorodne „parki” z zapierającymi dech w piersiach (w przenośni 
i dosłownie) atrakcjami. I choć słowo park oznacza generalnie tereny zielone, zdominowane 
przez elementy przyrody ożywionej, to tworzenie oraz silne promowanie obiektów okreś-
lanych mianem parku z różnymi określnikami zmienia język i jego konteksty34. Panująca 
dezynwoltura nazewnicza nie pozwala jednoznacznie rozróżnić poszczególnych kategorii 
obiektów. Park rozrywki, park tematyczny, dinopark, aquapark to najpopularniejsze z nich. 
Wydaje się, że kategorią podstawową, obejmującą większość pozostałych, jest park roz-
rywki. Dzięki rozwiązaniom dotyczącym zasilania i napędzania, nowoczesnym, lżejszym 
i wytrzymalszym materiałom, rozwiązaniom w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa35, 
a zwłaszcza technikom audiowizualnym, można lepiej, szybciej, silniej, w większej liczbie 
zabawiać czy bardziej twórczo, precyzyjnie uczyć gości. A także, co równie ważne dla 
tych „wybudowanych atrakcji” – podtrzymywać ich uwagę/zainteresowanie. Ale nawet 
park technologiczny – zjawisko z innej dziedziny – może mieć znaczenie w turystyce, 
jako miejsce, które warto poznać, i jako źródło innowacji. 

Postęp technologiczny daje jeszcze jedną przewagę tego typu atrakcjom turystycz-
nym – można je tworzyć i lokalizować w zasadzie wszędzie, pomimo, a czasem nawet 
wbrew, naturalnym uwarunkowaniom przestrzeni geograficznej36. Natomiast nowoczesne 
rozwiązania zastosowane po to, by przekroczyć/pokonać bariery, jakie tworzy natura, 
stają się dodatkowo obiektem zainteresowania. Najjaskrawszych przykładów takich pro-
cesów można szukać w ostatnich latach w Dubaju, dynamicznie rozwijającym się mieście 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich37. Sztuczne wyspy (Palm Jumeirah, Jebel Ali, World 
Islands, Palm Deira), kryty narciarski stok zjazdowy (Ski Dubai), luksusowe hotele (Burj 
Al Arab), najwyższe na świecie drapacze chmur (Burj Khalifa) czy nawet megalotnisko – 
to generalnie obiekty infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, ale same w sobie są 
spektakularnym inżynieryjnym i budowlanym osiągnięciem, budzącym zainteresowanie 
turystów z całego świata38. Budowa wspomnianych sztucznych wysp stworzyła dosłownie 
nową przestrzeń turystyczną, pozwalając uzyskać 520 km nowych plaż39. Do usypania 

34 Między innymi z tych powodów są one kłopotliwe z punktu widzenia klasyfikacji (funkcjonalnej) walorów tury-
stycznych. Problemy z ich przyporządkowaniem najczęściej są po prostu omijane, ale generalnie uznaje się je 
za atrakcje turystyczne, co jest dyskusyjne. Przykładowo park linowy czy aquapark to obiekty służące rekreacji, 
dla miejscowej ludności – ten ostatni, jak każdy basen, nawet tak rozbudowany, stanowi ewentualnie element 
zagospodarowania turystycznego.
35 To pozwala odsunąć granice ryzyka, co jest istotne w parkach, których tematem jest „przygoda”.
36 Pomijając inne aspekty, w tym zagrożenia, które takie praktyki stwarzają.
37 Zob.: H.H. Salama, Dubai: An Urbanism Shaped for Global Tourism, “Journal Architectural Engineering Tech-
nology” 2015, 4, s. 154.
38 Są one promowane na całym świecie za pomocą paradokumentalnych seriali, takich jak Megalotnisko w Dubaju 
etc., co wspiera odbieranie całego kompleksu raczej w kategoriach atrakcji turystycznej, a nie obszaru, gdzie 
świadczone są pewne usługi.
39 Paradoksalnie jednak nowe przestrzenie turystyczne powstają często kosztem starych: budowa sztucznych 
wysp u wybrzeży Dubaju zmieniła układ prądów morskich – w innych miejscach na wybrzeżu zaobserwowano 
intensywną erozję, skutkującą zmianą linii brzegowej i utratą plaż, zob. Wielkie Konstrukcje. Palmowa Wyspa 
w Dubaju, film dokumentalny, 2005. 
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tylko dwóch najmniejszych wysp: Jumeirah i Jebel Ali użyto około 100 mln m3 piasku i skał, 
pozyskiwanych dużym nakładem pracy i kosztów z dna morskiego. Utrzymanie krytego 
stoku narciarskiego Ski Dubaj wymaga natomiast produkcji 6000 ton śniegu, 30−40 ton 
każdej nocy40. 

Nie tylko intencyjnie tworzone atrakcje turystyczne znajdują się w zasięgu zaintereso-
wań turystów. Także powstałe dla innych celów konstrukcje czy wykorzystane rozwiązania 
mogą gromadzić zwiedzających. W te z pozoru zwyczajne miejsca, obiekty czy urządzenia 
techniczne, komunikacyjne, niekoniecznie przyciąga odium nowoczesności, postępu, futu-
rystycznej przyszłości, co raczej pamięć o tym. Są ważnym dowodem roli, jaką odegrały, 
niejednokrotnie rodzajem „technologicznych skamielin”, jeszcze może użytecznych, ale 
już historycznych. Jest wiele kategorii tego typu obiektów: mosty, wiadukty, kanały, wieże, 
dworce, pałace i różne inne budynki. Przykładem mogą być tu niegdysiejsze zdobycze 
technologiczne, nadal zachwycające – rzymskie akwedukty, Iron Bridge nad rzeką Severn, 
tunel kolejowy Fréjus pod Alpami, Hala Stulecia we Wrocławiu, wieża Eiffla w Paryżu, 
drapacze chmur z początków XX wieku w Nowym Jorku (Chrysler Building, Empire State 
Building), Unité d’habitation w Marsylii Colbusiera czy katowicka „Superjednostka”.

Coraz popularniejsze są atrakcje turystyczne prezentujące turystom zdobycze tech-
nologii i nauki w muzeach czy w nowoczesnych centrach nauki i techniki. Popularność 
zwłaszcza tych ostatnich nie wynika tylko z samej tematyki – multiplikuje ją sposób 
prezentacji, przybliżenia czasem bardzo skomplikowanych zjawisk turystom. Wykorzy-
stywana jest właśnie nowoczesna technologia, by opowieści o historii i współczesności 
innowacji i procesów uczynić przystępniejszymi i ciekawszymi. Wartością może być także 
możliwość prześledzenia procesu lub wykonania doświadczenia (chociażby w mikroskali) 
przez samego turystę, niezależnie od jego kwalifikacji. W ramach międzynarodowego sto-
warzyszenia European Network Science Centres and Museums w 2017 roku funkcjonuje 
już 218 udostępnianych turystom centrów i muzeów nauki41. 

Podsumowanie

Skupienie się przede wszystkim na wpływie technologii na turystykę, a nie odwrotnie, 
jest uzasadnione, gdyż turystyka raczej wchłania, wykorzystuje innowacje technologiczne 
pochodzące zewsząd, niż inspiruje/przyczynia się do ich wynalezienia/wytworzenia. Tak 
więc wpływ technologii na turystykę jest generalnie wpływem z zewnątrz, a sama turystyka 
nie wydaje się być dziedziną innowacyjną. 

Z wyliczenia A.M. Hjalager42 wynika, że dwie trzecie spośród najważniejszych innowacji 
wpływających na turystykę stanowią technologiczne wynalazki i usprawnienia (a wśród 
nich 15 to urządzenia transportowe). Pięć innowacji, których wpływ jest największy, 

40 P. Ouis, Engineering the Emirates: The Evolution of a New Environment, [w:] Engineering Earth, red. S.D. Brunn, 
Springer Science+Business Media B.V. 2011, s. 1412−1413.
41 www.ecsite.eu [03.04.2017].
42 A.M. Hjalager, op. cit., s. 3–21.
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ze względu na jednoczesne oddziaływanie na różnorodne aspekty turystyki, to: kolej, 
samochód, samolot pasażerski, Internet oraz media społecznościowe43 – to wyliczenie 
też podkreśla znaczenie technologii w turystyce, a jednocześnie jej konsumpcyjny, a nie 
twórczy charakter. Tak duża grupa urządzeń transportowych (prócz tego inne wynalazki 
usprawniające podróż, poprawiające jej bezpieczeństwo czy wpływające na wygodę) oraz 
trzy z nich wśród najważniejszych pokazują, że „pochłanianie” przestrzeni to dziedzina tury-
styki, w której technologia ma największe znaczenie, na co zwracaliśmy uwagę wcześniej.

Technologia pozwala rozciągnąć oraz przesunąć granice przestrzeni turystycznej. 
Najczęściej przyczynia się do jej poszerzenia, jednak, co wydaje się równie częste i zna-
czące, także przekształca ją (wyolbrzymia, zaciemnia, rozbudowuje, przesłania, odsłania 
itp.). Znacznie rzadziej ogranicza dostęp, blokując czy zamykając fragment przestrzeni 
turystycznej. Zwykle więc wpływa pozytywnie, ułatwia i udostępnia, chociaż gdy dzięki 
niej rośnie popyt na jakieś miejsce – jednocześnie, mimochodem, inne miejsca mogą 
pozostać w cieniu czy nawet tracić na wartości (wpływ autostrady itp.).

Technologia nie zastępuje (na razie?), ale przyczynia się do wzbogacenia przestrze-
ni turystycznej: dodaje i tworzy atrakcje, sieci, powiązania, możliwości – rekonfiguruje 
przestrzeń turystyczną, kopiuje i rozpowszechnia. Zmusza też – powinna zmuszać – do 
zastanowienia się nad jej współczesnym znaczeniem i paradoksalnie coraz mniej mate-
rialnymi związkami z przestrzenią geograficzną. Pod wpływem nowoczesnych technologii, 
zwłaszcza w kontekście tzw. turystyki wirtualnej, turystyka traci po trosze swój do niedawna 
ściśle telluryczny charakter.
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Streszczenie 

Technologiczne wynalazki w dziedzinie transportu oraz dostępu i zarządzania informacją zmie-
niały, a nawet rewolucjonizowały turystykę. Wzajemny wpływ obu zjawisk był zmienny, chociaż 
wydaje się, że to przede wszystkim technologia oddziaływała na turystykę, a nie odwrotnie. 

Rozwój technologii informacyjnych oraz powstanie globalnej sieci Internet zapewniły wolny 
i w większości przypadków nieograniczony dostęp do informacji i to zdaje się najbardziej intere-
suje wielu badaczy zajmujących się tym tematem. Dostępność informacji na każdym właściwie 
etapie podróży to jednak nie jedyne znaczenie technologii dla turystyki i być może wcale nie 
najważniejsze. Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka istotnych związków między 
technologią a przestrzenią turystyczną. Technologia pozwala rozciągnąć/przesunąć granice 
przestrzeni turystycznej, czyniąc z niej jednak przestrzeń mniej jednorodną. Przyczynia się do jej 
poszerzenia, ale także stale przekształca ją (wyolbrzymia, zaciemnia, rozbudowuje, przesłania, 
odsłania itp.). Tworzy atrakcje turystyczne, będąc niekiedy sama w sobie atrakcją turystyczną. 
Autorzy omawiają każdy z wymienionych procesów, poddając pod dyskusję także współczesne 
rozumienie pojęcia przestrzeni turystycznej, a w konsekwencji i turystyki. 

Słowa kluczowe: technologia, turystyka, przestrzeń turystyczna, atrakcja turystyczna 

Abstract

Technological inventions and discoveries in the fields of transportation and information manage-
ment have changed and revolutionized tourism. Mutual influence of given phenomena was float-
ing, however it seems that first of all technology has a greater impact on tourism, not vice-versa. 

Development of information technologies and creation of global network – Internet ensure 
free and mostly unlimited access to information of tourism and tourism resources what seems to 
be the most interesting for many researchers. Availability of information at each stage of a travel 
is not the single or the most important in relation between technology and tourism. The main 
objectives of the paper is an identification and a characteristics of meaningful relationships be-
tween technology and tourism space. Technology allows spread or pan tourism space borders, 
making tourism space less homogenous. Causing tourism space bigger, technology constantly 
remolds its (or exaggerates, fogs, develops, masks, denudes its, etc.). Technology creates new 
tourist attractions and it becomes a tourist attraction itself. Authors examine each mentioned 
processes, mooting also the modern meanings of specific tourism terms: tourism space and 
tourism as a consequence. 

Keywords: technology, tourism, tourism space, tourist attraction
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ANALIZA WYBRANYCH POZAEKONOMICZNYCH DETERMINANT 
POPYTU TURYSTYCZNEGO W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

NON-ECONOMIC DETERMINANTS OF THE TOURISM DEMAND  
IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION

Wstęp

Turystyka jest sektorem usług, którego znaczenie na świecie stale rośnie. Wraz z roz-
wojem transportu, powszechniejszym dostępem do informacji, upraszczaniem przepisów 
związanych z ruchem międzynarodowym oraz rosnącym standardem życia obserwujemy 
wzrost znaczenia tego sektora w wielu gospodarkach świata. 

Jedna z definicji popytu turystycznego podaje, że jest to ilość produktu turystycznego, 
który konsumenci chcą nabyć przy danym poziomie cen w pewnym czasie, miejscu i przy 
określonym zbiorze warunków1. Morley stwierdził, że popyt turystyczny jest specyficzną 
formą popytu, gdyż produkt turystyczny jest koszykiem komplementarnych dóbr i usług2. 

Według Burkarta i Medlika, determinanty popytu na usługi sektora turystyki to te czyn-
niki, które w każdym społeczeństwie napędzają i limitują jego wielkość. Ich działanie wy-
jaśnia, dlaczego uczestnictwo w podróżach mieszkańców jednych państw jest wyższe 
niż innych3. W literaturze istnieje wiele klasyfikacji determinant popytu na usługi sektora 
turystyki. Według UNWTO, są trzy główne grupy:
1. ekonomiczne,
2. społeczno-psychologiczne,
3. podażowe4. 
Middleton wyodrębnił aż dziewięć kategorii: 
1. czynniki ekonomiczne,
2. czynniki cenowe uwzględniające kurs walutowy,
3. czynniki demograficzne,
4. czynniki geograficzne,
5. czynniki socjologiczne i kulturowe,

1 H. Song, S.F. Witt, Tourism Demand Modelling and Forecasting, Pergamon 2000, s. 2.
2 H. Song, Tourism demand modelling and forecasting: how should demand be measured?, “Tourism Economics” 
2010, 16(1), s. 64.
3 N. Vanhove, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier 2005, s. 50.
4 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007, s. 92–93.
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6. mobilność,
7. czynniki prawne i instytucjonalne,
8. media i komunikacja,
9. czynniki informacyjno-technologiczne,

i stwierdził, że popyt jest wrażliwy również na czynniki podażowe takie jak pojemność 
bazy noclegowej czy dostępność miejsca recepcji turystycznej5.

Wśród czynników ekonomicznych najważniejszymi są: dochód konsumentów, ceny 
dóbr i usług turystycznych, czynniki makroekonomiczne, takie jak: stopa bezrobocia, 
wzrost gospodarczy, kurs walutowy itd. 

Poza czynnikami ekonomicznymi niezwykle istotne są również determinanty 
społeczno- psychologiczne: liczba i struktura wiekowa ludności, liczba osób w gospo-
darstwie domowym, wykształcenie, znajomość języków obcych, dostępność Internetu, 
zwyczaje i motywacje, a także czynniki instytucjonalne, takie jak: liczba dni wolnych od 
pracy, długość wakacji szkolnych, brak barier w ruchu międzynarodowym itp. Nie można 
również pominąć wpływu czynników geograficznych i podażowych, takich jak: wielkość 
powierzchni kraju, warunki klimatyczne, zróżnicowanie topograficzne oraz walory naturalne 
i antropogeniczne państwa. 

Bardzo szybki rozwój sektora usług turystycznych i ciągle rosnące zapotrzebowanie na 
jego usługi przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania naukowców i przedsiębiorców 
prowadzeniem badań, których efektem byłaby możliwość prognozowania wielkości popytu. 

Jednakże większość analiz i modeli dotyczy wpływu determinant ekonomicznych na 
popyt turystyczny. 

Celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych czynników pozaekonomicznych na 
zróżnicowanie wielkości popytu turystycznego wśród państw Unii Europejskiej. Zosta-
ła przeprowadzona również analiza wpływu wybranych determinant pozaekonomicznych 
na wybory mieszkańców UE pomiędzy podróżami krajowymi a zagranicznymi.

Materiał i metoda badania

Analizowane w artykule determinanty zostały podzielone na geograficzne (powierzch-
nia kraju, klimat, walory antropogeniczne, stan środowiska naturalnego) i społeczne 
(bezpieczeństwo, wykształcenie społeczeństwa i znajomość języków obcych, czas wolny 
obywateli).

Miernikami efektywnego popytu turystycznego są ruch i wydatek turystyczny6. Większość 
danych wykorzystanych w pracy pochodzi z bazy danych Eurostatu, a więc do zdefiniowania 
i dokładnego określenia mierników popytu turystycznego została zastosowana metodologia 
badań Eurostat7. Tak więc za mierniki popytu turystycznego przyjęto: liczbę podróży tury-
stycznych zrealizowanych w ciągu roku, liczbę noclegów spędzonych podczas wyjazdów, 

5 N. Vanhove, op. cit., s. 50–51.
6 A. Panasiuk, op. cit., s. 97.
7 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6454997/KS-GQ-14-013-EN-N.pdf [28.06.2017].
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roczne wydatki ponoszone na podróże turystyczne oraz uczestnictwo w podróżach turystycz-
nych. Wszystkie mierniki analizowane były w podziale na turystykę krajową i wyjazdową oraz 
w podziale na podróże krótkookresowe (1–3 noclegi) i podróże długookresowe (co najmniej 
4 noclegi). Turystyka przyjazdowa nie była analizowana w artykule. 

W celu zbadania wpływu wybranych determinant pozaekonomicznych na wybory 
mieszkańców UE pomiędzy podróżami krajowymi a zagranicznymi za mierniki popytu 
turystycznego przyjęto liczbę noclegów, podróży i wielkość wydatków w podziale na tury-
stykę krajową i wyjazdową w roku 2015. Dla każdego z powyższych mierników policzono 
udział wyjazdów, noclegów i wydatków krajowych w ogóle podróży, noclegów i wydatków 
w podziale na podróże krótko- i długookresowe. 

Wielkości analizowanych zmiennych dla poszczególnych państw zostały odniesione do 
średnich wartości liczonych dla dwudziestu ośmiu krajów UE lub do mediany. Na tej podsta-
wie stwierdzono, w których państwach poziom badanego zjawiska jest niższy lub wyższy 
niż średni poziom Unii Europejskiej, i dokonano analizy opisowej przedstawionych danych.

W celu zbadania wpływu wybranych czynników pozaekonomicznych na zróżnicowanie 
wielkości popytu turystycznego wśród państw Unii Europejskiej za miernik popytu tury-
stycznego przyjęto uczestnictwo w długookresowych podróżach turystycznych w roku 
2015 (najnowsze dostępne dane dotyczące rynku turystycznego pochodzą z tego roku). 

Do badania współzależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi został użyty współ-
czynnik korelacji liniowej Pearsona, którego istotność statystyczna była zbadana testem 
istotności t-Studenta na poziomie istotności 0,05, po uprzednim zbadaniu testem Sha-
piro-Wilka normalności rozkładu zmiennych.

Wpływ wybranych czynników geograficznych na wybór 
pomiędzy ofertą krajową a zagraniczną rynku dóbr i usług 
turystycznych w krajach Unii Europejskiej w 2015 roku

Pośród czynników wpływających na rozmiary zapotrzebowania na dobra i usługi sektora 
turystyki danego kraju bardzo istotny wpływ ma jego wielkość, położenie geograficzne, 
a tym samym klimat, a także walory naturalne i antropogeniczne. Są to czynniki, które nie 
ulegają gwałtownym zmianom z roku na rok, dlatego też dla zbadania ich wpływu na popyt 
turystyczny została przeprowadzona statyczna analiza porównawcza krajów UE oparta na 
danych z roku 2015. Trzeba zaznaczyć również, że powyższe determinanty wpływają nie 
tyle na wielkość zapotrzebowania na turystykę mieszkańców danego kraju, ale raczej na 
wybór między ofertą krajową i zagraniczną. Tak więc analizowanymi zmiennymi były: udział 
wydatków na turystykę krajową, odsetek liczby podróży krajowych i udział noclegów 
udzielonych na terenie kraju w podziale na podróże krótkoterminowe i długoterminowe. 

W tabeli 1 został przedstawiony udział wydatków ponoszonych na turystykę krajową, 
udział liczby podróży krajowych oraz udział noclegów udzielonych podczas wyjazdów 
krajowych dla poszczególnych państw Unii Europejskiej, które zostały uszeregowane 
od największej do najmniejszej powierzchni kraju. Kolorem szarym zostały zaznaczone 
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wartości wyższe od 50%. Średni udział liczby krajowych, krótkoterminowych podróży 
turystycznych w Unii Europejskiej wynosił 80%, noclegów spędzonych podczas tego typu 
podróży 78%, a wydatków ponoszonych na tego rodzaju wyjazdy stanowił 65% ogółu 
wydatków na podróże z co najwyżej trzema noclegami. W przypadku podróży z co naj-
mniej czterema noclegami średni udział liczby podróży krajowych stanowił jedynie 48%, 
noclegów 43%, a wydatków 29%. 

Tabela 1. Udział popytu na usługi krajowego sektora turystyki w popycie turystycznym ogółem w krajach 
UE w roku 2015

Kraj Udział licz-
by podróży 
krótkookre-
sowych, 
krajowych 
w ogólnej 
liczbie 
podróży 
krótkookre-
sowych

Udział 
liczby 
podróży 
długo-
okreso-
wych, 
krajowych 
w ogólnej 
liczbie 
podróży 
długo-
okreso-
wych

Udział 
noclegów 
udzielonych 
podczas 
krótkookre-
sowych 
podróży 
krajowych 
w całkowi-
tej liczbie 
noclegów 
udzielonych 
podczas 
tego typu 
podróży

Udział 
noclegów 
udzie-
lonych 
podczas 
długookre-
sowych 
podróży 
krajowych 
w całkowi-
tej liczbie 
noclegów 
udzie-
lonych 
podczas 
tego typu 
podróży

Udział wy-
datków na 
turystykę 
krajową 
krótkoter-
minową 
w wydat-
kach na 
turystykę 
krótkoter-
minową

Udział wy-
datków na 
turystykę 
krajową 
długoter-
minową 
w wydat-
kach na 
turystykę 
długoter-
minową

Francja 95% 82% 94% 80% 86% 63%
Hiszpania 96% 80% 95% 77% 88% 58%
Szwecja 87% 58% 85% 54% 65% 21%
Niemcy 85% 44% 83% 36% 72% 25%
Finlandia 85% 58% 85% 49% 68% 25%
Polska 93% 65% 92% 61% 77% 40%
Włochy 88% 73% 85% 68% 78% 62%
Wielka 
Brytania* 90% 39% 87% 24% 81% 20%

Rumunia 99% 85% 99% 79% 96% 69%
Grecja 93% 87% 92% 88% 85% 80%
Bułgaria 92% 74% 91% 68% 79% 57%
Węgry 80% 54% 80% 46% 62% 24%
Portugalia 97% 80% 95% 79% 87% 57%
Chorwa-
cja 67% 60% 65% 58% 42% 38%

Austria 69% 33% 66% 27% 60% 21%
Czechy 93% 63% 92% 63% 77% 32%
Irlandia 77% 23% 73% 17% 58% 10%
Litwa 81% 29% 79% 24% 57% 6%
Łotwa 85% 33% 82% 33% 53% 8%
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Słowacja 87% 45% 86% 42% 75% 22%
Estonia 85% 30% 82% 22% 67% 7%
Dania** 88% 42% 86% 38% 83% 27%
Holandia 82% 36% 77% 29% 61% 14%
Belgia 42% 12% 39% 8% 31% 4%
Słowenia 51% 20% 47% 15% 36% 12%
Cypr 87% 21% 82% 12% 56% 6%

Luksem-
burg*** 7% 0% 2% 0% 2% 0%

Malta 73% 9% 68% 8% 37% 2%

∗ Dane z roku 2013.
∗∗ Dane z roku 2014.
∗∗∗ Dane z roku 2011.

Źródło: dane Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [28.06.2017], opracowanie własne.

Francja, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Grecja, Bułgaria i Portugalia to kraje, w których 
przeważa krajowy ruch turystyczny i wydatki nań ponoszone zarówno podczas podróży 
krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Są to kraje o bardzo sprzyjającym klimacie 
i z wyjątkiem Portugalii o powierzchni przekraczającej 110 tys. km2. Szwecja i Polska to 
jedne z większych państw Unii Europejskiej (Szwecja – trzecie miejsce, Polska – szóste 
miejsce), o niezbyt sprzyjającym klimacie, zwłaszcza latem, w których zarówno w przy-
padku podróży krótko-, jak i długoterminowych przeważa krajowy ruch turystyczny oraz 
wydatki ponoszone na krajowe wyjazdy turystyczne z co najwyżej trzema noclegami. 
Jednak fundusze przeznaczane na zagraniczne, długookresowe podróże turystyczne 
są wyższe niż na podróże krajowe. Kolejnym takim krajem są Czechy, które choć sporo 
mniejsze, charakteryzują się lepszą niż Polska infrastrukturą zimową i cieplejszym latem. 
W dwunastu krajach udział krajowych podróży turystycznych, krótkoterminowych jest wyż-
szy niż zagranicznych, jednak w przypadku wyjazdów z co najmniej czterema noclegami 
przeważa zarówno wyjazdowy ruch turystyczny, jak i fundusze nań przeznaczane. W Belgii, 
Słowenii i Luksemburgu krajowa oferta turystyczna nie cieszy się dużym powodzeniem. 
Wszystkie mierniki udziału krajowego popytu turystycznego nie przekraczają 50% tak dla 
podróży krótko-, jak i długoterminowych.

Kryterium powierzchniowe zdaje się mieć bardzo istotne znaczenie dla wyboru po-
między turystyką krajową i zagraniczną. Udział wydatków na krajowe podróże z co naj-
wyżej trzema noclegami w ogóle wydatków na tego typu podróże nie jest przeważający 
jedynie w pięciu najmniejszych państwach UE: Belgii, Słowenii, na Cyprze i Malcie oraz 
w Luksemburgu. Dla mieszkańców tych państw klimat zdaje się nie mieć istotnego zna-
czenia; zarówno Słowenia, Cypr, jak i Malta mają doskonałe warunki pogodowe. Jedynie 
dla Belgów i obywateli Luksemburga pogoda w ich kraju może wpływać dodatkowo na 
preferencje co do miejsca spędzania wakacji. Większość mieszkańców Unii Europejskiej 
chętniej spędza krótkie urlopy na terenie własnego kraju, a udział wydatków na krajową 
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turystykę krótkoterminową w ogóle wydatków na takie podróże wśród tych 23 państw 
waha się od 53% na Łotwie do 96% w Rumunii. Analiza pozostałych dwóch mierników 
popytu turystycznego jeszcze silniej wskazuje na to, że obywatele większości państw UE 
preferują własny kraj jako cel podróży krótkoterminowych. Odsetek krajowych wyjazdów 
z co najwyżej trzema noclegami w ogólnej liczbie podróży krótkookresowych jest niższy 
niż 50% jedynie w dwóch państwach: Belgii (42%) i Luksemburgu (7%). W 25 krajach 
udział noclegów udzielonych podczas podróży krajowych krótkookresowych stanowi ponad 
60% ogółu noclegów spędzonych podczas podróży tego typu. Wyjątkiem są: Luksemburg, 
Belgia i Słowenia, a więc kraje o niewielkiej powierzchni.

Na dłuższy wypoczynek obywatele piętnastu państw UE chętniej udają się za granicę i są 
wśród nich zarówno mieszkańcy małych powierzchniowo państw, jak i krajów o dużej po-
wierzchni i niezbyt sprzyjających warunkach klimatycznych jak Niemcy czy Wielka Brytania. 
Podróże krajowe stanowią większość wszystkich wyjazdów długoterminowych w trzynastu 
państwach UE, a ich udział waha się od 54% na Węgrzech do 93% w Grecji. Liczba nocle-
gów spędzonych podczas podróży krajowych stanowi większość w ogólnej liczbie noclegów 
spędzonych podczas podróży długookresowych jedynie w jedenastu państwach. Wydatki 
ponoszone na krajowe podróże z co najmniej czterema noclegami są wyższe od wydatków 
ponoszonych na tego typu podróże zagraniczne tylko w siedmiu krajach. 

W celu zbadania współzależności między wielkością powierzchni kraju i decyzją o wy-
borze pomiędzy turystyką krajową a zagraniczną został policzony współczynnik korelacji 
liniowej Pearsona (tabela 2). Wcześniej zweryfikowano hipotezę o normalności rozkładu 
badanych zmiennych testem Shapiro-Wilka (obliczone wartości testu wykazały brak pod-
staw do odrzucenia hipotezy zerowej o normalności rozkładu na poziomie istotności 0,05).

Tabela 2. Współczynnik korelacji Pearsona policzony dla wielkości powierzchni kraju i mierników wyboru 
pomiędzy turystyką krajową a zagraniczną

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy powierzchnią kraju a

udziałem po-
dróży krótko-
okresowych, 
krajowych 
w podróżach 
krótkookreso-
wych ogółem

udziałem po-
dróży długo-
okresowych, 
krajowych 
w podróżach 
długookreso-
wych ogółem

udziałem 
noclegów 
udzielonych 
podczas 
krótkookreso-
wych podróży 
krajowych 
w całkowitej 
liczbie nocle-
gów udzielo-
nych podczas 
podróży 
krótkookreso-
wych

udziałem 
noclegów 
udzielonych 
podczas 
długookreso-
wych podróży 
krajowych 
w całkowitej 
liczbie nocle-
gów udzielo-
nych podczas 
podróży 
długookreso-
wych

udziałem 
wydatków 
na turystykę 
krajową krót-
koterminową 
w wydatkach 
na turystykę 
krótkotermi-
nową

udziałem 
wydatków 
na turystykę 
krajową dłu-
goterminową 
w wydatkach 
na turystykę 
długotermi-
nową

0,43 0,61 0,49 0,58 0,52 0,53
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Test istotności (statystyka t)

2,44 3,93 2,56 3,63 3,09 3,19

Wartość krytyczna (poziom istotności = 0,05)

2,056

Źródło: opracowanie własne.

Jego dodatnia wartość wskazuje na to, że wraz ze wzrostem wielkości kraju rośnie 
zainteresowanie turystyką krajową. Współzależność ta jest silniejsza dla wyjazdów dłu-
gookresowych. Zależność ta kształtuje się na średnim poziomie, gdyż poza tą cechą na 
wybór pomiędzy podróżami krajowymi i zagranicznymi wpływają również inne czynniki 
pozaekonomiczne i ekonomiczne. Jednak można uznać, że kryterium wielkości kraju ma 
istotne znaczenie dla decyzji o wyborze destynacji turystycznej.

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na krajowe dobra 
i usługi turystyczne są walory naturalne i antropogeniczne danego kraju oraz stan środo-
wiska naturalnego. Jednymi z licznych mierników, które mogą służyć do porównywania 
atrakcyjności turystycznej danego kraju, są: liczba obiektów z listy światowego dziedzic-
twa UNESCO, wielkość obszarów chronionych oraz Environmental Performance Index.

Włochy i Hiszpania to kraje, które mogą poszczycić się największą liczbą obiektów 
wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na ich terytorium znajduje się 
nieco ponad 25% wszystkich obiektów leżących na obszarze całej Unii Europejskiej. 
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy są właścicielami ponad połowy 
unijnych obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tak wielkie 
bogactwo zabytków sprawia nie tylko to, że Włosi, Hiszpanie i Francuzi preferują swój 
własny kraj jako miejsce docelowe podróży turystycznych, ale również to, że olbrzymie 
ilości turystów zagranicznych rok rocznie odwiedzają te państwa. Niemcy i mieszkańcy 
Wielkiej Brytanii wolą w celach turystycznych wyjeżdżać za granicę, co może być spo-
wodowane czynnikiem klimatycznym. Jednakże oba kraje są również licznie odwiedzane 
przez turystów zagranicznych. Zależność między liczbą obiektów wpisanych na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO a udziałem krajowych podróży krótko- i długotermi-
nowych jest widoczna w tabeli 3. Mieszkańcy państw z większą liczbą obiektów rzadziej 
decydują się na spędzenie dłuższego urlopu poza krajem. Współczynniki korelacji 
liniowej Pearsona policzone dla tej zależności wynoszą około 0,5, co wskazuje na do-
datnią korelację między liczbą obiektów UNESCO a udziałem długookresowych podróży 
krajowych, noclegów spędzanych w tego typu podróżach i wydatków nań ponoszonych. 
Współczynniki obliczone dla podróży krótkookresowych są niższe i w dwóch przypadkach 
nieistotne statystycznie. Można więc stwierdzić, że liczba posiadanych przez dany kraj 
zabytków UNESCO nie wpływa w znaczący sposób na wybór destynacji turystycznej 
podczas wyjazdów krótkookresowych.
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Tabela 3. Współczynnik korelacji Pearsona policzony dla liczby zabytków wpisanych na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO i mierników wyboru między turystyką krajową a zagraniczną

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy liczbą zabytków wpisanych listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO a:

udziałem po-
dróży krótko-
okresowych, 
krajowych 
w podróżach 
krótkookreso-
wych ogółem

udziałem po-
dróży długo-
okresowych, 
krajowych 
w podróżach 
długookreso-
wych ogółem

udziałem noc-
legów udzielo-
nych podczas 
krótkookreso-
wych podróży 
krajowych 
w całkowitej 
liczbie nocle-
gów udzielo-
nych podczas 
podróży 
krótkookreso-
wych

udziałem noc-
legów udzielo-
nych podczas 
długookreso-
wych podróży 
krajowych 
w całkowitej 
liczbie nocle-
gów udzielo-
nych podczas 
podróży 
długookreso-
wych

udziałem 
wydatków 
na turystykę 
krajową krót-
koterminową 
w wydatkach 
na turystykę 
krótkotermi-
nową

udziałem 
wydatków 
na turystykę 
krajową dłu-
goterminową 
w wydatkach 
na turystykę 
długotermi-
nową

0,35 0,53 0,35 0,51 0,48 0,56

Test istotności (statystyka t)

1,90 3,20 1,90 3,02 2,77 3,48

Wartość krytyczna (poziom istotności = 0,05)

2,056

Źródło: opracowanie własne.

Environmental Performance Index (EPI) jest wskaźnikiem liczonym od 2002 roku 
przez uniwersytety Yale i Columbia przy współpracy World Economic Forum. Ranking 
EPI został opracowany w celu porównania analizowanych krajów pod względem stanu 
środowiska i polityki realizowanej w tym zakresie. W celu skonstruowania tego zesta-
wienia wziętych zostało dwadzieścia pięć wskaźników, począwszy od wpływu jakości 
wody i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie obywateli, a skończywszy na zmianach 
klimatycznych i wpływie działalności człowieka na ekosystem. W 2016 roku ranking objął 
180 krajów z całego świata. Wszystkie państwa UE zajmują bardzo dobre miejsca w ran-
kingu, który możemy określić jako ranking wydajności środowiska. Wyraźne powiązanie 
między stanem środowiska mierzonym przez EPI a udziałem wyjazdów krajowych nie jest 
widoczne, współczynniki korelacji okazały się nieistotne w sensie statystycznym.

Tabela 4. Państwa Unii Europejskiej w rankingu EPI 2016

Kraj Miejsce w rankingu EPI Kraj Miejsce w rankingu EPI

Finlandia 1 Łotwa 22
Szwecja 3 Litwa 23
Dania 4 Słowacja 24
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Hiszpania 6 Czechy 27
Portugalia 7 Słowenia 28
Estonia 8 Węgry 28
Malta 9 Włochy 29
Francja 10 Niemcy 30
Wielka Brytania 11 Bułgaria 33
Chorwacja 15 Rumunia 34
Austria 18 Holandia 36
Irlandia 19 Polska 38
Luksemburg 20 Cypr 40
Grecja 21 Belgia 41

Źródło: http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf [28.06.2017].

Wpływ wybranych czynników społecznych na popyt turystyczny 
w krajach Unii Europejskiej

Wśród czynników społecznych można wyróżnić bardzo wiele elementów wpływających 
na wielkość zapotrzebowania na dobra i usługi mieszkańców danego kraju. 

Jedną z najsilniej odczuwanych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa, sytu-
owana w piramidzie potrzeb Maslowa na drugiej pod względem ważności pozycji. Turysta 
tym chętniej podróżuje po własnym kraju lub wybiera się do innego, im dany obszar jest 
bezpieczniejszy. Wszystkie statystki mierzące ruch turystyczny ukazują, że w momencie 
gdy dochodzi do jakiegokolwiek zagrożenia na danym obszarze, czy to będzie kataklizm, 
czy atak terrorystyczny, liczba turystów maleje. 

W celu oceny bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej zostanie przedstawiony tzw. 
Global Peace Index liczony przez Institute for Economics and Peace, w którym są brane 
dwadzieścia dwa wskaźniki mierzące bezpieczeństwo życia w danym kraju, począwszy 
od wydatków militarnych, a skończywszy na poziomie demokracji, korupcji i wykształcenia 
obywateli. Indeks ten jest używany do oceny bezpieczeństwa przez wiodące organizacje 
międzynarodowe, rządy państw i instytucje naukowe.

Tabela 5. Miejsca państw UE w rankingu Global Peace Index w roku 2015

Kraj Miejsce w rankingu GPI Kraj Miejsce w rankingu GPI

Dania 2 Słowacja 23
Austria 3 Rumunia 26
Finlandia 6 Chorwacja 27
Czechy 10 Bułgaria 32
Portugalia 11 Włochy 36
Irlandia 12 Litwa 37
Szwecja 13 Estonia 38



Anetta Majchrzak-Jaszczyk190

Kraj Miejsce w rankingu GPI Kraj Miejsce w rankingu GPI

Belgia 14 Wielka Brytania 39
Słowenia 15 Łotwa 40
Niemcy 16 Francja 45
Polska 19 Grecja 61
Holandia 20 Cypr 68
Hiszpania 21 Luksemburg bd
Węgry 22 Malta bd

Źródło: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.
pdf [28.06.2017].

Co innego jednak ranking międzynarodowej instytucji, a co innego stereotypy funkcjo-
nujące wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Kraje najczęściej i najchętniej odwiedzane 
przez turystów zajęły w rankingu bezpieczeństwa jedne z ostatnich miejsc wśród państw 
UE, Włochy trzydzieste szóste, Wielka Brytania trzydzieste dziewiąte, a Francja czter-
dzieste piąte. Jednocześnie i Włosi, i Francuzi chętniej podróżują po własnym kraju niż 
za granicę. Mieszkańcy państw wysokorozwiniętych na pewno postrzegają swój kraj jako 
bezpieczniejszy niż Czechy, Słowenię czy Polskę, które w rankingu GPI zajęły bardzo wy-
sokie miejsca. Można też mieć wątpliwości co do jakości i obiektywizmu rankingu, patrząc 
na fakt, że wyższe niż Polska miejsce zajęły kraje takie jak Belgia i Niemcy, w których 
dochodziło do aktów terroryzmu. Należy też zauważyć, że stan bezpieczeństwa danego 
kraju ma większy wpływ na turystykę przyjazdową (nieanalizowaną w tym artykule), a nie 
na turystykę krajową i wyjazdową. 

Kolejnym ważnym czynnikiem pozaekonomicznym jest wykształcenie społeczeństwa. 
Można pokusić się o stwierdzenie, że wraz ze wzrostem wykształcenia i znajomości języ-
ków obcych rośnie chęć i potrzeba podróży zarówno po własnym kraju, jak i za granicę. 
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona policzony dla udziału osób z wykształceniem 
wyższym i udziału osób uczestniczących w długoterminowych podróżach turystycznych 
dla dwudziestu ośmiu krajów Unii Europejskiej wyniósł 0,61. Oznacza to, że istnieje silna, 
dodatnia zależność wykształcenia obywateli badanych krajów i udziału osób podróżujących 
w celach turystycznych. Z kolei ten sam współczynnik obliczony dla odsetka osób znają-
cych przynajmniej jeden język obcy i odsetka osób uczestniczących w długoterminowych 
podróżach zagranicznych wyniósł 0,64. Oznacza to, że nieznajomość języków obcych jest 
istotnym czynnikiem wpływającym na niechęć podróżowania za granicę. Wykształcenie 
stanowi zatem silny czynnik motywujący do podróżowania, natomiast brak znajomości 
języków działa demotywująco. Należy zadać sobie oczywiście pytanie, czy wzrost wy-
kształcenia nie przekłada się na wzrost dochodów, a tym samym to nie większa wiedza 
byłaby motywatorem podróżowania, tylko zasobniejszy portfel. Czyli tak naprawdę może 
tu chodzić o czynnik ekonomiczny, a nie społeczny.



Analiza wybranych pozaekonomicznych determinant popytu turystycznego… 191

W tabeli 6 zostały przedstawione dane dotyczące udziału osób z wykształceniem 
wyższym oraz uczestnictwa w podróżach długookresowych w roku 2015. Kolorem szarym 
zaznaczono wartości badanej cechy znajdujące się poniżej mediany liczonej dla dwudziestu 
ośmiu państw Unii Europejskiej. 

Tabela 6. Uczestnictwo w podróżach długookresowych i odsetek osób z wykształceniem wyższym 
w roku 2015

Kraj

Odsetek obywa-
teli z wyższym 
wykształceniem 
(%)

Uczestnictwo 
w długookreso-
wych podróżach 
(%)

Kraj

Odsetek oby-
wateli z wyż-
szym wykształ-
ceniem (%)

Uczestnictwo 
w długookre-
sowych po-
dróżach (%)

Austria 28,1 58,60 Litwa 33,2 28,11

Belgia 32,7 51,04 Luksemburg 35,2 74,60

Bułgaria 24,1 21,61 Łotwa 28,1 29,45

Chorwacja 19,7 30,10 Malta 18,1 38,39

Cypr 36,4 52,88 Niemcy 23,8 63,61

Czechy 19,8 60,47 Polska 24,4 36,56

Dania 30,7 73,05 Portugalia 20,7 29,11

Estonia 33,3 41,47 Rumunia 15,0 10,55

Finlandia 35,5 68,92 Słowacja 18,9 46,57

Francja 30,4 62,15 Słowenia 26,6 52,29

Grecja 25,4 29,96 Szwecja 34,0 53,60

Hiszpania 32,1 47,43 Węgry 20,9 36,38

Holandia 30,5 71,22 Wielka Bry-
tania 37,6 56,90

Irlandia 37,4 55,16 Włochy 15,5 36,25

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportlet-
prod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_
id=column-2&p_p_col_count=1 [28.06.2017].

Dane dla jedenastu krajów przeczą postawionej hipotezie, że mieszkańcy krajów z więk-
szym udziałem osób o wykształceniu wyższym chętniej biorą udział w długoterminowych 
podróżach turystycznych. Austria, Czechy, Francja, Holandia i Niemcy to kraje, w których 
odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie jest niższy niż średnio w Unii Europej-
skiej, natomiast udział osób uczestniczących w podróżach turystycznych jest wyższy niż 
średni poziom w UE. Z kolei Belgia, Cypr, Hiszpania, Estonia, Litwa i Szwecja to państwa, 
w których odsetek osób wyjeżdżających jest niższy od średniej, natomiast odsetek osób 
z wykształceniem wyższym jest większy niż średnia liczona dla wszystkich krajów UE. 
Zapewne wysokie dochody Austriaków, Francuzów, Holendrów i Niemców, osiągane bez 
względu na poziom wykształcenia, pozwalają im na swobodne podróżowanie. W przy-
padku Czech można upatrywać czynników kulturowych i zwyczajowych. Odsetek Belgów 
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z wykształceniem wyższym jest bardzo wysoki, jak również ich dochody, natomiast udział 
obywateli w podróżach długoterminowych jest niższy niż mediana obliczona dla krajów 
Unii Europejskiej. Należałoby się przyjrzeć wskaźnikom demograficznym, które być może 
pozwolą na wyjaśnienie takiej sytuacji. Belgowie zdecydowanie nie lubią podróżować po 
własnym kraju, odsetek wyjazdów krajowych jest tutaj bardzo niski. Osoby starsze nie 
lubią opuszczać własnego państwa, tak więc starzejące się społeczeństwo i duży udział 
osób w wieku emerytalnym mogą tłumaczyć niski udział osób podróżujących. Z kolei 
u Hiszpanów można by się dopatrywać czynników kulturowych i zwyczajowych, jak rów-
nież ciągle pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju i rosnącego bezrobocia osób 
z wykształceniem wyższym. Litwini i Estończycy, chociaż wykształceni, nie mają dosta-
tecznych funduszy, aby odsetek osób uczestniczących w podróżach długoterminowych 
był wyższy niż średnio w UE.

Pozostałe kraje potwierdzają hipotezę, że zależność pomiędzy udziałem osób z wyż-
szym wykształceniem a odsetkiem osób uczestniczących w podróżach z co najmniej czte-
rema noclegami jest dodatnia. Kraje, dla których udział osób z wykształceniem wyższym 
jest niższy niż mediana liczona dla dwudziestu ośmiu państw Unii Europejskiej, mają 
jednocześnie niższy od mediany odsetek osób podróżujących. A zatem można stwierdzić, 
że stopień wykształcenia jest dodatnio skorelowany z potrzebą podróżowania.

Znajomość języków obcych jest czynnikiem oddziałującym na popyt na zagraniczne 
usługi turystyczne. Osoby nieznające żadnego języka obcego rzadziej podejmują decyzję 
o spędzeniu urlopu poza granicami własnego kraju. 62,5% obywateli Unii Europejskiej 
włada choć jednym językiem obcym, a 26,6% wyjeżdża na odpoczynek poza granice 
własnego kraju. Węgry, Rumunia, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Grecja, Francja i Wło-
chy to kraje, w których znajomość języków jest słabsza od średniego poziomu unijnego 
i jednocześnie odsetek osób podróżujących za granicę w celach turystycznych jest niższy 
niż w UE. Tylko 25,2% Węgrów posługuje się choć jednym językiem obcym, a 13,9% 
wyjeżdża na wakacje poza granice własnego kraju. Węgry są narodem z najgorszą zna-
jomością języków obcych wśród krajów Unii Europejskiej. Polska, Chorwacja i Łotwa to 
kraje, w których odsetek osób znających przynajmniej jeden język obcy jest wyższy niż 
wartość tego wskaźnika liczona dla całej Wspólnoty, natomiast udział osób wyjeżdżających 
w celach turystycznych za granicę jest niższy niż w UE. Tylko 10,9% Polaków i 10,4% 
Chorwatów udaje się na odpoczynek poza granice własnego kraju. Zapewne tak niski 
odsetek wyjeżdżających za granicę spowodowany jest niskimi dochodami mieszkańców 
Polski, Chorwacji i Łotwy. Tylko te trzy kraje przeczą hipotezie, że znajomość języków 
obcych i chęć spędzania urlopu za granicą są ze sobą skorelowane dodatnio. W pozosta-
łych dwudziestu pięciu krajach niższy od średniego poziomu UE odsetek osób znających 
co najmniej jeden język obcy oznacza również niższy udział osób spędzających wakacje 
za granicą, a wyższa wartość pierwszego wskaźnika związana jest z wyższą wartością 
wskaźnika drugiego. Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że nieznajomość języków 
obcych może być nie tylko barierą dla osób chcących spędzić urlop za granicą, ale również 
dla turystów zagranicznych pragnących wyjechać na wakacje do danego kraju. 



Analiza wybranych pozaekonomicznych determinant popytu turystycznego… 193

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość popytu na dobra i usługi tury-
styczne jest ilość czasu wolnego, którym człowiek dysponuje. Czas wolny danego społe-
czeństwa zależy od uregulowań prawnych dotyczących urlopu, tygodniowych godzin pracy, 
a także liczby dni świątecznych ustalonych przez państwo. Większa ilość czasu wolnego 
powinna przyczyniać się do rozwoju rynku turystycznego, aczkolwiek może się również 
wiązać ze spadkiem dochodu, co z kolei działa niekorzystnie na popyt turystyczny. Wśród 
krajów Unii Europejskiej obserwuje się tendencję do zmniejszania tygodniowego czasu 
pracy wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. A więc dla rynku turystycznego jest 
to najbardziej korzystna sytuacja, rosnącym dochodom towarzyszy większa ilość czasu 
wolnego. 

Tabela 7. Liczba dni wolnych i średnia liczba tygodniowych godzin pracy w krajach UE w roku 2015

Kraj

Średnia liczba 
godzin prze-
pracowanych 
w tygodniu

Liczba dni  
wolnych od 
pracy

Liczba dni  
płatnego urlopu

Ogólna liczba  
dni wolnych

Austria 36,58 13 25 38

Belgia 37,08 10 20 30

Bułgaria 40,80 11 20 31

Chorwacja 39,55 13 20 33

Cypr 39,50 15 20 35

Czechy 40,45 12 20 32

Dania 33,45 11 25 36

Estonia 38,60 13 28 41

Finlandia 36,85 13 25 38

Francja 37,23 13 25 38

Grecja 42,18 12 20 32

Hiszpania 37,83 10 22 32

Holandia 30,10 7 20 27

Irlandia 35,85 10 20 30

Litwa 38,35 15 28 43

Luksemburg 37,38 10 25 35

Łotwa 39,05 14 20 34

Malta 38,38 14 24 38

Niemcy 35,15 9 20 29

Polska 40,73 13 26 39

Portugalia 39,45 9 22 31

Rumunia 39,75 11 21 32

Słowacja 40,23 16 25 41
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Kraj

Średnia liczba 
godzin prze-
pracowanych 
w tygodniu

Liczba dni  
wolnych od 
pracy

Liczba dni  
płatnego urlopu

Ogólna liczba  
dni wolnych

Słowenia 39,30 17 20 37

Szwecja 36,35 12 25 37

Węgry 39,80 13 25 38

Wielka Brytania 36,68 9 28 37

Włochy 37,03 11 20 31

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do; https://www.feiertagskalender.ch/
index.php?geo=3058&jahr=2015&klasse=5&hl=en; https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8441&acr
o=living&lang=en&parentId=7784&countryId=LV&living= [wszystkie 29.06.2017].

W tabeli 7 przedstawiono liczę dni wolnych od pracy, liczę dni płatnego urlopu o raz 
średnią liczbę godzin przepracowanych w tygodniu w roku 2015. Kolorem szarym zostały 
zaznaczone wartości znajdujące się poniżej średniej liczonej dla dwudziestu ośmiu państw 
UE w przypadku dni wolnych od pracy i wartości wyższe od średniej dla średniej liczby 
godzin przepracowanych w tygodniu.

Obywatele Unii Europejskiej średnio w ciągu tygodnia pracują 37,99 godzin, mają 
12 wolnych dni świątecznych i 22,82 dni płatnego urlopu. Jednakże zróżnicowanie wśród 
poszczególnych krajów Wspólnoty jest bardzo duże. Najmniej czasu na pracę w ciągu 
tygodnia poświęcają Holendrzy, którzy spędzają w pracy tylko 30,10 godzin tygodniowo. 
Jednakże są również narodem, który ma najmniej dni wolnych od pracy w ciągu roku, 20 dni 
urlopu płatnego i tylko 7 dni świątecznych. Krajem, którego obywatele pracują najwięcej 
w ciągu tygodnia jest Grecja (średnio 42,18 godzin tygodniowo), która jednocześnie daje 
swoim mieszkańcom tylko 20 dni płatnego urlopu.

Austria, Finlandia, Francja i Szwecja to państwa, w których obywatele pracują średnio 
krócej w ciągu tygodnia niż obywatele UE, mają więcej dni płatnego urlopu i świątecznych 
dni wolnych. Obywatele Austrii przepracowują tygodniowo 36,58 godzin i mają łącznie 
(suma dni urlopowych i świątecznych) 38 dni wolnych, mieszkańcy Finlandii poświęcają 
na pracę w tygodniu 36,58 godzin i mają 38 dni wolnych, obywatele Francji pracują tygo-
dniowo 37,23 godziny i mają 38 dni wolnych od pracy, zaś mieszkańcy Szwecji pracują 
średnio 36,35 godzin tygodniowo i mają 37 dni wolnych od pracy.

Mieszkańcy Bułgarii, Portugalii i Rumunii pracują dłużej w ciągu tygodnia, mają mniej 
dni świątecznych i płatnego urlopu niż średnio mieszkańcy Unii Europejskiej. Obywatele 
pozostałych krajów albo pracują krócej w tygodniu niż wynika ze średniej liczonej dla 
dwudziestu ośmiu państw UE, albo mają więcej dni wolnych w ciągu roku. Analizując 
powyższe dane, można stwierdzić, że obywatele państw zamożniejszych poświęcają na 
pracę mniej godzin w tygodniu. Liczba dni świątecznych wolnych od pracy waha się od 
siedmiu w Holandii do siedemnastu w Słowenii. Wydaje się nie zależeć od poziomu rozwoju 
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kraju ani stopnia zamożności obywateli, tak więc zdaje się być podyktowana względami 
zwyczajowymi, religijnymi i tradycją. Liczba dni urlopu płatnego również nie ma związku 
z poziomem rozwoju danego państwa i waha się od dwudziestu w dwunastu krajach UE 
do dwudziestu ośmiu w Wielkiej Brytanii, Estonii i na Litwie.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona obliczony dla liczby godzin poświęcanych 
na pracę tygodniowo i odsetka osób uczestniczących w podróżach długoterminowych 
wyniósł -0,67. Oznacza to, że wraz ze wzrostem czasu poświęcanego na pracę maleje 
zainteresowanie turystyką. 

Tabela 8. Średnia liczba godzin przepracowanych w tygodniu a uczestnictwo w podróżach długotermi-
nowych w 28 krajach UE

Kraje potwierdzające hipotezę o tym, że więk-
sza ilość czasu wolnego wpływa dodatnio na 
chęć podróżowania

Kraje przeczące hipotezie o tym, że większa 
ilość czasu wolnego wpływa dodatnio na chęć 
podróżowania

Kraj

Średnia licz-
ba godzin 
przepra-
cowanych 
w tygodniu

Odsetek osób 
uczestniczą-
cych w podró-
żach długoter-
minowych (%)

Kraj

Średnia liczba 
godzin prze-
pracowanych 
w tygodniu

Odsetek osób 
uczestniczą-
cych w podró-
żach długoter-
minowych (%)

Austria 36,58 58,60 Cypr 39,50 52,88

Belgia 37,08 51,04 Czechy 40,45 60,47

Dania 33,45 73,05 Słowenia 39,30 52,29

Finlandia 36,85 68,92 Włochy 37,03 36,25

Francja 37,23 62,15

Hiszpania 37,83 47,43

Holandia 30,10 71,22

Irlandia 35,85 55,16

Luksemburg 37,38 74,60

Niemcy 35,15 63,61

Szwecja 36,35 53,6

Wielka Brytania 36,68 56,90

Bułgaria 40,80 21,61

Chorwacja 39,55 30,10

Estonia 38,60 41,47

Grecja 42,18 29,96

Litwa 38,35 28,11

Łotwa 39,05 29,45

Malta 38,38 38,39

Polska 40,73 36,56
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Kraje potwierdzające hipotezę o tym, że więk-
sza ilość czasu wolnego wpływa dodatnio na 
chęć podróżowania

Kraje przeczące hipotezie o tym, że większa 
ilość czasu wolnego wpływa dodatnio na chęć 
podróżowania

Kraj

Średnia licz-
ba godzin 
przepra-
cowanych 
w tygodniu

Odsetek osób 
uczestniczą-
cych w podró-
żach długoter-
minowych (%)

Kraj

Średnia liczba 
godzin prze-
pracowanych 
w tygodniu

Odsetek osób 
uczestniczą-
cych w podró-
żach długoter-
minowych (%)

Portugalia 39,45 29,11

Rumunia 39,75 10,55

Słowacja 40,23 46,57

Węgry 39,80 36,38

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_dem_totot&lang=en 
[30.06.2017], opracowanie własne.

W większości krajów hipoteza mówiąca, że udział w turystyce rośnie wraz ze spadkiem 
czasu poświęcanego na pracę, wydaje się być prawdziwa. Obywatele państw, w których 
średnia liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia była wyższa od średniej liczo-
nej dla wszystkich krajów UE, rzadziej uczestniczyli w podróżach długookresowych niż 
przeciętny mieszkaniec Wspólnoty. Natomiast wyższy odsetek podróżujących w celach 
turystycznych od przeciętnego poziomu UE mieli obywatele tych krajów, w których ty-
godniowy czas pracy był krótszy. Obywatele czterech państw zachowują się niezgodnie 
z postawioną hipotezą. Mieszkańcy Czech, Cypru, Słowenii pracują dłużej i podróżują 
częściej, natomiast Włosi pracują krócej i podróżują rzadziej. W przypadku Czech faktu 
tego nie tłumaczy również ogólna liczba dni wolnych; Czesi pracują dłużej, mają mniej 
dni wolnych, a ich udział w podróżach turystycznych jest wysoki. Obywatele Cypru i Sło-
wenii poświęcają na pracę więcej godzin tygodniowo, ale mają też więcej dni wolnych 
od pracy, co może przyczyniać się do wyższego niż średni poziom unijny uczestnictwa 
w podróżach z co najmniej czterema noclegami. Włosi co prawda pracują mniej godzin 
tygodniowo, ale mają też mniej dni wolnych od pracy, co z kolei może powodować niższy 
poziom uczestnictwa w długookresowych wyjazdach turystycznych. 

Podsumowanie

Popyt turystyczny jest zjawiskiem niezwykle złożonym, wpływa nań wielka liczba 
czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. W artykule zostały omówione dane 
dotyczące krajów Unii Europejskiej dla wybranych determinant pozaekonomicznych popytu 
turystycznego. Każda z nich w jakiś sposób kształtuje albo sam popyt turystyczny, albo 
wpływa na wybór pomiędzy podróżami krajowymi i zagranicznymi. 

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie pewnych wniosków. Wielkość kraju 
i jego położenie mają bardzo istotny wpływ na wybór pomiędzy krajową a zagraniczną 
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ofertą turystyczną. Mieszkańcy małych powierzchniowo państw częściej podróżują poza 
granicami swojego kraju i to zarówno w przypadku wyjazdów krótko-, jak i długotermino-
wych. Obywatele dużych państw o niekorzystnym klimacie takich jak Niemcy czy Wielka 
Brytania, wolą spędzać urlop z co najmniej czterema noclegami za granicą, natomiast 
mieszkańcy krajów o dużej powierzchni i korzystnym klimacie takich jak Hiszpania, Wło-
chy, Francja nawet dłuższe podróże turystyczne odbywają w ramach własnego kraju. 
We wszystkich państwach o powierzchni poniżej 85 000 km2 wydatki na zagraniczne 
podróże długoterminowe znacznie przewyższają wydatki krajowe. A więc w przypadku 
krajów o dużej powierzchni czynnikiem dodatkowo oddziałującym na miejsce podróży 
turystycznej jest klimat, natomiast w przypadku małych państw nawet sprzyjająca pogoda 
nie jest w stanie powstrzymać obywateli przed spędzaniem urlopu za granicą. 

Mieszkańcy krajów o zróżnicowanych walorach turystycznych naturalnych i antropo-
logicznych rzadziej korzystają z zagranicznej oferty turystycznej. 

Jakość środowiska naturalnego i poczucie bezpieczeństwa nie wpływają na decyzje 
obywateli Unii Europejskiej o wyborze między ofertą własną a zagraniczną. Tak więc 
w przypadku Europy te czynniki nie mają istotnego znaczenia, zapewne ze względu na 
to, że kraje UE znajdują się w większości na wysokich pozycjach zarówno w rankingach 
dotyczących stanu środowiska, jak i bezpieczeństwa. Analizowane dane pochodziły 
z roku 2015, można się spodziewać, że rosnące zagrożenie terroryzmem w zachodnich 
państwach UE może znacząco wpłynąć na ruch turystyczny mieszkańców Europy. 

Wykształcenie społeczeństwa i znajomość języków obcych wpływają na zapotrzebo-
wanie na usługi turystyczne. Z małymi wyjątkami kraje, dla których udział osób z wykształ-
ceniem wyższym jest większy, mają również wyższy odsetek osób podróżujących w celach 
turystycznych. Mieszkańcy państw o niższym udziale osób władających przynajmniej 
jednym językiem obcym mniej chętnie podróżują za granicę. W większości krajów UE 
wraz ze wzrostem czasu poświęcanego na pracę maleje uczestnictwo w długotermino-
wych podróżach turystycznych, czyli rosnąca ilość czasu wolnego dodatnio wpływa na 
zainteresowanie turystyką.
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Streszczenie

Celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych czynników pozaekonomicznych na zróżnico-
wanie wielkości popytu turystycznego wśród państw Unii Europejskiej w podziale na turystykę 
krajową i wyjazdową. Dodatkowym celem pracy była analiza wpływu omawianych determinant 
popytu na wybór pomiędzy turystyką krajową a wyjazdową. 
Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wielu wniosków dotyczących wpływu geo-
graficznych i społecznych determinant popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: popyt turystyczny, turystyka krajowa, turystyka wyjazdowa, determinanty 
pozaekonomiczne

Abstract

The article was thought to study the influence of the selected non-economic factors on the di-
versity of the tourism demand in the countries of the European Union, both in the domestic and 
outbound tourism. The additional aim of the thesis was to analyze the influence of the discussed 
non-economic determinants of demand on choosing between domestic and outbound tourism. 
Basing on the analysis it’s possible to arrive at numerous conclusions.

Keywords: tourism demand, domestic tourism, outbound tourism, non-economic determinants
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HALINA MAKAŁA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

ZALECENIA ŻYWIENIOWE A PRIORYTETY W ZAKRESIE ZDROWIA 
PUBLICZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

NUTRITION RECOMMENDATIONS AND PRIORITIES IN THE FIELD  
OF PUBLIC HEALTH IN THE EUROPEAN UNION

Wprowadzenie

Polityka unijna chroni zdrowie ludzkie w całym łańcuchu rolno-spożywczym – obejmują-
cym wszystkie etapy produkcji żywności od hodowli po konsumpcję – przez zapobieganie 
skażeniu żywności, promowanie higieny żywności i rozpowszechnianie informacji na temat 
żywności, zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. 

Celem unijnej polityki bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie obywatelom Unii 
Europejskiej bezpiecznej żywności o wysokiej wartości odżywczej i jednocześnie zagwa-
rantowanie, aby przemysł spożywczy mógł działać w możliwie najlepszych warunkach 
przez m.in.: 

 – zapewnienie, aby żywność i pasza dla zwierząt były bezpieczne i miały wysoką war-
tość odżywczą, 

 – zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony 
roślin,

 – zapewnienie dokładnych i przejrzystych informacji o pochodzeniu, składzie i etykieto-
waniu oraz wykorzystaniu żywności1.
W ostatnich latach żywność przestaje być postrzegana jedynie jako źródło składników 

odżywczych, służących pokryciu odpowiednich potrzeb pokarmowych człowieka, ale co-
raz częściej zwraca się uwagę na jej właściwości funkcjonalne, a zwłaszcza pozytywne 
oddziaływanie na stan zdrowia. Współczesna dieta jest jedną z najistotniejszych przyczyn 
występowania szeregu zaburzeń metabolicznych i stanowi podłoże rozwoju wielu chorób 

1 Strona Komisji Europejskiej o bezpieczeństwie żywności: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm, Bez-
pieczeństwo żywności. „Od pola do stołu” – bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego, Unia Europejska 2014 
[22.11.2017].
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dietozależnych – otyłości, miażdżycy, niektórych postaci nowotworów. Rosnąca często-
tliwość ich występowania rodzi świadomość potrzeby modyfikowania składu produktów 
spożywczych w kierunku zwiększenia w nich udziału substancji bioaktywnych, korzystnie 
wpływających na funkcjonowanie organizmu, jak również przez stosowanie odpowiednich 
zaleceń żywieniowych2. 

Celem pracy była analiza priorytetów w zakresie bezpieczeństwa żywności w Unii Eu-
ropejskiej oraz najnowszych zaleceń żywieniowych na podstawie danych literaturowych.

Zdrowie i prawidłowe żywienie

Na zdrowie ma wpływ wiele czynników, w tym biologicznych, społecznych, ekono-
micznych, instytucjonalnych i ekologicznych. W wyniku tego wpływu kształtuje się zasób 
zdrowia, który z kolei wpływa na ekonomiczny efekt (na gospodarkę). Ekonomiczny efekt, 
mierzony najczęściej za pomocą PKB, wpływa z kolei zarówno na czynniki warunkujące 
zdrowie, jak i bezpośrednio na zasób zdrowia3. Mechanizmy wiodące od zdrowia do ko-
rzystniejszych wyników gospodarczych można zidentyfikować w takich aspektach, jak: 
wydajność pracy, podaż pracy, kapitał ludzki (zasób kwalifikacji i umiejętności), wyższe 
dochody, a w efekcie oszczędności oraz inwestycje. Dobry stan zdrowia człowieka stanowi 
zatem potencjał dla osobistego rozwoju i bezpieczeństwa ekonomicznego w przyszłości, 
słaby zaś jest czynnikiem hamującym możliwość zarobkowania m.in. z powodu absencji 
chorobowej i większych wydatków na zdrowie.

Z badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że żywienie stało się główną, 
poddającą się modyfikacjom, determinantą przewlekłych chorób niezakaźnych. Ciąg-
le rosnąca liczba dowodów naukowych uzasadnia opinię, że zmiany diety mają duży 
wpływ – zarówno korzystny, jak i szkodliwy – na zdrowie w ciągu całego życia. Zmiany 
diety mogą oddziaływać nie tylko na obecny stan zdrowia, ale też zdecydować o tym, 
czy człowiek zachoruje, czy nie zachoruje na takie choroby, jak: nowotwory, schorzenia 
układu krążenia, cukrzyca4.

Nieodzownym warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka, jego sprawności fizycznej, 
rozwoju intelektualnego, a także dobrego samopoczucia i stanu zdrowia jest prawidłowe 
odżywianie. Polega ono na spożywaniu takiej ilości składników pokarmowych o odpowied-
niej wartości energetycznej i odżywczej, które warunkują utrzymanie odpowiedniej masy 
ciała i normalne funkcjonowanie organizmu. Pożywienie musi więc być dostosowane do 
rzeczywistych potrzeb organizmu, z uwzględnieniem wieku człowieka, jego płci, stanów 
fizjologicznych oraz rodzaju wykonywanej pracy5. Nieprawidłowe odżywianie oraz niska 

2 J. Omieciuch, Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce, „Społeczeństwo i Ekonomia Society and Econo-
mics” 2016, 2(6), s. 123–134.
3 S. Golinowska, Przedmiot ekonomii zdrowia, [w:] Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, red. S. Golinowska, 
PWN, Warszawa 2015.
4 A. Kołłajtis-Dołowy, M. Schlegel-Zawadzka, Upowszechnianie wiedzy o żywieniu, [w:] Żywienie człowieka 
a zdrowie publiczne, red. J. Gawęcki, W. Roszkowski, PWN, Warszawa 2009.
5 H. Kunachowicz et al., Wartość odżywcza produktów spożywczych i typowych potraw, Wyd. Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2012.
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aktywność fizyczna lub jej brak zwiększają ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób nie-
zakaźnych.

Ze względu na to, że nie ma takiego produktu żywnościowego, który zawierałby 
wszystkie niezbędne składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji, zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu, specjaliści od żywienia człowieka podzielili je na 
pięć różnych grup:

 – produkty zbożowe – źródło węglowodanów złożonych, białka roślinnego, witamin 
z grupy B, niektórych składników mineralnych i błonnika; oraz ziemniaki – źródło 
skrobi i witaminy C;

 – warzywa i owoce – źródło witamin, głównie C i karotenów, składników mineralnych 
i błonnika;

 – mleko i przetwory mleczne – źródło dobrze przyswajalnego wapnia, pełnowartościo-
wego białka, witamin z grupy B, głównie B2, oraz witamin A i D;

 – mięso, drób i ryby oraz ich przetwory, jaja – źródło białka o wysokiej wartości odżywczej, 
witamin z grupy B, składników mineralnych, w tym żelaza, tłuszczu, a w przypadku 
jaj i ryb morskich – witaminy A; oraz rośliny strączkowe – źródło białka roślinnego, 
węglowodanów złożonych, witamin z grupy B, składników mineralnych i błonnika;

 – tłuszcze roślinne – oleje i margaryna; tłuszcze zwierzęce – masło, smalec, słonina, 
boczek, łój (główne źródło energii, tłuszczów, w przypadku masła i margaryny – wita-
min A i D, a w przypadku olejów – witaminy E i niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, NNKT)6.
Dla zachowania jak najlepszego zdrowia powinno się codziennie spożywać produkty z każ-

dej grupy. Różnorodność spożywanych produktów żywnościowych nie tylko chroni przed nie-
doborami pokarmowymi i chorobami powstającymi na ich tle, ale również zabezpiecza przed 
kumulacją zanieczyszczeń, które w różnym stopniu występują w produktach żywnościowych.

Przejawy pogarszania się jakości i bezpieczeństwa żywności 
w Polsce

Dostęp do wystarczającej ilości żywności, bezpiecznej i odpowiedniej pod względem 
wartości odżywczych, ma kluczowe znaczenie dla życia i dobrego stanu zdrowia konsu-
mentów. Ich wiedza na ten temat jest coraz powszechniejsza, o czym świadczy choćby 
utożsamianie jakości żywności z jej zdrowotnością. Podstawowym celem wszystkich 
regulacji prawnych dotyczących żywności jest ochrona zdrowia konsumenta. Konsument 
ma bowiem prawo do żywności bezpiecznej7.

Problemem, który istniał od zawsze i nie sposób znaleźć jego właściwe rozwiązanie, 
jest systematyczny spadek jakości dóbr żywnościowych w opinii konsumentów. Mimo 

6 Ibidem.
7 I. Kowalska, Przemiany demograficzne na progu XXI wieku – wyzwaniem dla ochrony zdrowia, [w:] Zdrowie 
i  jego ochrona. Między teorią a praktyką, red. V. Korporowicz, SGH, Warszawa 2004; I. Wrześniewska-Wal, 
Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej, „Postępy Nauk Medycznych” 2016, 29(5), s. 322–326.
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że wyniki podawane przez różne kontrole wykazują, że produkty są bezpieczne dla kon-
sumentów – tylko niewielki odsetek badanych próbek budzi zastrzeżenia urzędowych 
kontrolerów żywności – to i tak ostatnimi czasy w stosunku do żywności konwencjonalnej 
nastąpił duży spadek zaufania8. 

Fakt fałszowania produktów żywnościowych jest kolejnym przejawem pogarszania się 
jakości żywności. Z rezultatów pokontrolnych badań wynika, że skala fałszowania żywności 
w ostatnich latach znacznie się zwiększyła. Żywność zafałszowana jest mniej wartościowa 
pod względem składu chemicznego i wartości odżywczych. Ponadto takie produkty mogą 
być szkodliwe dla zdrowia, a co niepokojące, wiedza konsumentów na temat zafałszowań 
żywności jest nikła w naszym kraju. 

Kolejnym problemem na rynku żywności jest tzw. podwójna jakość produktów oferowa-
nych konsumentom na terenie UE. Zjawisko funkcjonujące pod nazwą „żywność podwójnej 
jakości”, polegające na oferowaniu konsumentom na wspólnym rynku produktów tej samej 
marki i w takim samym opakowaniu różniących się jednocześnie składem, zostało zauwa-
żone w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz konsumentów. W zakresie „podwójnej jakości” Polska 
uczestniczy w spotkaniach na poziomie UE oraz współpracuje z państwami GV4. Zarówno na 
poziomie unijnym, jak i GV4 problem był dyskutowany kilkakrotnie w 2016 i 2017 r. Aktywny 
udział w wyjaśnieniu zjawiska „podwójnej jakości’ biorą unijne stowarzyszenia producentów, 
które zobowiązały się do opracowania jesienią 2017 r. kodeksu postępowania w tej sprawie. 
W najbliższym czasie planują przeprowadzenie szeregu warsztatów z organami państw 
członkowskich zajmującymi się ochroną konsumentów i bezpieczeństwem żywności9.

Zalecenia żywieniowe

Zalecenia żywieniowe określane są jako wskazania dotyczące proponowanych zmian 
spożycia wybranych produktów żywnościowych i zawartych w nich składników odżyw-
czych, uzasadnione potrzebą poprawy stanu odżywienia i ochrony zdrowia społeczeństwa 
oraz profilaktyką chorób10. Prezentują wyniki najnowszych badań naukowych w zakresie 
żywienia człowieka. Stanowią one podstawowy instrument polityki rolnej, polityki żywno-
ściowej i polityki prozdrowotnej. Celem zaleceń żywieniowych jest realizacja racjonalnego 
żywienia oraz zapobieganie przewlekłym chorobom niezakaźnym, tzw. dietozależnym, 
w tym chorobom układu krążenia, niektórym nowotworom, cukrzycy, osteoporozie oraz 
nadwadze i otyłości11.

Zalecenia żywieniowe dla mieszkańców Europy formułowane są przez organizacje mię-
dzynarodowe zajmujące się problematyką wyżywienia ludności: Światową Organizację 

8 M. Śmiechowska, Autentyczność jako kryterium zapewnienia jakości żywności, „Ann. Acad. Med. Gedan.” 
2013, 43, s. 175–181.
9 B. Pławska, Zjawisko podwójnej  jakości w UE, Materiały konferencyjne XLVIII Dni Przemysłu Mięsnego, 
Warszawa 2017, s. 5–12.
10 H. Gertig, J. Gawęcki, Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2007.
11 M. Kwasek, Międzynarodowe zalecenia żywieniowe, „Przemysł Spożywczy” 2016, 12(70), s. 2–7.
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Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
a następnie adaptowane przez poszczególne kraje ze względu na odmienne uwarunko-
wania geograficzne, kulturowe i zwyczaje żywieniowe.

Zalecenia żywieniowe rekomendowane przez WHO i FAO dla mieszkańców Europy 
są następujące. Należy:

 – spożywać różnorodne produkty żywnościowe głównie pochodzenia roślinnego, 
a w mniejszym stopniu zwierzęcego;

 – spożywać przetwory zbożowe, w tym pieczywo, ziarna zbóż, makaron i ryż, a także 
ziemniaki – kilka razy dziennie;

 – spożywać owoce i warzywa, przede wszystkim świeże i pochodzące z lokalnej pro-
dukcji – kilka razy dziennie (przynajmniej 400 g);

 – utrzymywać prawidłową masę ciała, zgodnie z rekomendacjami WHO, tj. 18,5 < BMI 
< 24,9 (najlepiej przy codziennej umiarkowanej aktywności fizycznej);

 – kontrolować przyjmowanie tłuszczów (ich udział w codziennej diecie nie powinien 
przekraczać 30%) i zastępować spożywanie tłuszczów nasyconych olejami roślinnymi 
lub miękką margaryną;

 – zastępować tłuste mięso i przetwory mięsne roślinami strączkowymi, soczewicą, ry-
bami, drobiem lub chudym mięsem;

 – spożywać mleko i przetwory mleczne (kefir, kwaśne mleko, jogurt, ser) o niskiej za-
wartości tłuszczu i soli;

 – wybierać produkty o niskiej zawartości cukru, cukier rafinowany spożywać z umiarem 
oraz ograniczać częstotliwość spożycia napojów dosładzanych;

 – stosować dietę o niskiej zawartości soli. Całkowite spożycie soli nie powinno być 
większe niż 1 łyżeczka (5 g) dziennie, łącznie z solą zawartą w pieczywie i produktach 
przetworzonych (sól jodowana powinna być powszechnie stosowana, gdy występują 
niedobory jodu);

 – ograniczyć spożycie alkoholu do dwóch drinków dziennie (po 10 g alkoholu każdy);
 – przygotowywać jedzenie w bezpieczny i higieniczny sposób – gotowanie na parze, 

w kuchence mikrofalowej oraz pieczenie pomagają zredukować ilość dodawanego 
tłuszczu12.
Zalecenia żywieniowe sprowadzają się najczęściej do wskazówek, które produkty 

żywnościowe należy spożywać, których spożycie ograniczać, a które należałoby w ogóle 
wykluczyć z codziennego jadłospisu. Są to zalecenia proste, przejrzyste, łatwe do za-
pamiętania, zrozumiałe dla każdego konsumenta i kierowane do osób zdrowych w celu 
zachowania dobrego stanu zdrowia. Są one prezentowane i upowszechniane coraz 
częściej w formie graficznej w różnorodnej postaci: piramid (np. w większości krajów Unii 
Europejskiej, Nigerii, Malezji), talerzy zdrowego odżywiania (np. na Jamajce, w Omanie, 
Meksyku, Malawi, Wielkiej Brytanii, USA), schodów (np. we Francji), tęczy (np. w Kana-

12 A. Robertson, Food and health in Europ: a new basis for action, WHO Regional Publications. European Series 
No. 96, Copenhagen 2004.
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dzie), zdrowego dzbanka (np. w Gwatemali, Hondurasie), bączka (np. w Japonii, We-
nezueli), muszli ostrygi (np. w Katarze), flagi żywieniowej (np. w Tajlandii), czterolistnej 
koniczyny (np. w Turcji) i pagody (np. w Chinach)13.

Zalecenia żywieniowe określone jako „6+1 U” sformułował prof. Stanisław Berger. Są 
one łatwe do zapamiętania, przydatne w codziennym życiu i ciągle aktualne:

 – urozmaicenie – w każdym posiłku, w miarę możliwości produkty ze wszystkich grup;
 – umiarkowanie – jedzenie zgodne z indywidualnymi potrzebami pozwalające na zacho-

wanie odpowiedniej masy ciała;
 – uregulowanie – w miarę stała struktura i wielkość posiłków oraz zachowanie należytej 

częstotliwości i regularności ich spożycia;
 – umiejętność przyrządzania potraw – zachowanie w wysokim stopniu wartości odżywczej 

surowców i zapewnienie jakości sensorycznej;
 – uprawianie – różnych form aktywności fizycznej (dopasowanych do możliwości, np. 

spacer, sport), przyjętych jako stały element trybu życia, polecane zwłaszcza osobom 
o pracy siedzącej;

 – unikanie nadmiernego spożycia tłuszczów (zwłaszcza zwierzęcych), soli i cukru;
 – z uśmiechem łatwiej żyć – bądź optymistą14.

Podczas I Narodowego Kongresu Żywieniowego, który miał miejsce w 2016 r., Insty-
tut Żywności i Żywienia zaprezentował nową Piramidę zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej wraz z dziesięcioma zasadami zdrowego żywienia: 

 – posiłki spożywaj regularnie (4–5 posiłków co 3–4 godz.);
 – warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości, co najmniej o poło-

wę więcej tego, co jesz. Pamiętaj o właściwych proporcjach: 3/4 warzyw i 1/4 owoców;
 – spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste;
 – codziennie spożywaj co najmniej 2 szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogurtem, 

kefirem i częściowo serem;
 – ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mię-

snych do 0,5 kg na tydzień). Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja;
 – ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych (zastępuj je olejami roślinnymi);
 – unikaj spożycia cukru i słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami);
 – nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj ziół – mają cenne 

składniki i poprawiają smak;
 – pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 1 dziennie;
 – nie spożywaj alkoholu.

13 M. Kwasek, op. cit.
14 S. Berger, Dokąd zmierzasz człowieku, jeśli jesz i siedzisz?, „Przemysł Spożywczy” 2003, 1, s. 6–8; A. Koł-
łajtis-Dołowy, M. Schlegel-Zawadzka, op. cit.
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Rysunek 1. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (Instytut Żywności i Żywienia)

Źródło: B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, Żywność funkcjonalna szansą rozwoju nauki 
o żywności i żywieniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, [w:] Trendy w żywieniu człowieka, 
red. M. Karwowska, W. Gustaw, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 355–366.

Piramida powyższa jest odpowiedzią IŻŻ na zalecenia ekspertów WHO i FAO. Upo-
wszechnianie nowej piramidy w społeczeństwie może przyczynić się do poprawy zdrowia 
publicznego w Polsce i zmiany nawyków żywieniowych na bardziej prozdrowotne. 

W 2015 r. najczęstszymi przyczynami zgonów mieszkańców Polski były choroby 
układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia były przyczyną 45,1% wszystkich 
zgonów, nowotwory zaś – 26,6%, w tym nowotwory złośliwe – 25,4%. Nadmierna ilość 
spożywanej żywności jest główną przyczyną nadwagi i otyłości, na którą cierpi 18,1% 
mężczyzn i 15,6% kobiet15.

Zalecenia żywieniowe w profilaktyce chorób niezakaźnych w UE

Wobec ogromnego wzrostu zagrożenia zdrowia przewlekłymi chorobami niezakaź-
nymi Światowa Organizacja Zdrowia opracowała globalną strategię dotyczącą żywienia, 
aktywności fizycznej i zdrowia (Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health), 
która została przyjęta na 57. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Strategia wzywa kraje 

15 M. Kwasek, op. cit.
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członkowskie do rozwinięcia, wdrożenia i ewaluacji działań na rzecz poprawy stanu 
zdrowia społeczeństw przez promocję zdrowego żywienia, racjonalne żywienie, żywność 
bezpieczną dla zdrowia i wzrost aktywności fizycznej. Wskazuje także na konieczność 
wypracowania w każdym z krajów członkowskich konsekwentnej, prozdrowotnej polityki 
żywieniowej, korzystnej dla poprawy zdrowia całego społeczeństwa. Strategia zawiera 
także zalecenia żywieniowe, korzystne z punktu widzenia profilaktyki przewlekłych chorób 
niezakaźnych16.

Przykładowo w profilaktyce kardiologicznej szczególnie polecanym modelem żywienia 
jest dieta śródziemnomorska, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO w 2010 r. Dieta ta 
uznawana jest przez wielu specjalistów z dziedziny nauki o żywieniu za najlepszą dietę ze 
względu na profilaktykę chorób przewlekłych, zwłaszcza chorób układu krążenia. W diecie 
tej zaleca się wysokie spożycie warzyw, roślin strączkowych, owoców, orzechów i zbóż, 
umiarkowane spożycie ryb, mleka i przetworów mlecznych, niskie spożycie mięsa i jego 
przetworów, umiarkowane spożycie alkoholu, w tym czerwonego wina oraz znaczące 
wykorzystanie oliwy z oliwek17.

Obecnie zalecenia żywieniowe koncentrują się nie tylko na zdrowiu człowieka, ale 
także na środowisku. Z badań Centrum Żywności i Żywienia włoskiego koncernu Barilla 
(BCFN) wynika, że żywność korzystnie wpływająca na zdrowie człowieka ma jednocze-
śnie pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Dieta śródziemnomorska, jako model 
żywienia o najwyższej spójności z zaleceniami żywieniowymi, została uwzględniona przy 
konstrukcji Piramidy podwójnej: żywieniowej i środowiskowej przez naukowców z Centrum 
Żywności i Żywienia włoskiego koncernu Barilla18. Umieszczanie dwóch piramid obok 
siebie ilustruje, że żywność z większym zalecanym spożyciem (np. warzywa i owoce) ma 
najmniejszy wpływ na środowisko, produkty żywnościowe zaś, których spożycie należy 
ograniczać, w tym mięso czerwone, mają największy wpływ na środowisko przyrodnicze. 
Piramida podwójna spełnia dwa ważne cele: utrzymuje zdrowie ludzi i chroni środowisko 
przyrodnicze. Innymi słowy, żywność korzystnie wpływająca na zdrowie człowieka ma 
jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko.

16 Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, WHO, Geneva 2004.
17 M. Kwasek, op. cit.; J. Przysławski, Dieta śródziemnomorska. Specyficzne sposoby odżywiania się niektórych 
grup ludności, [w:] H. Gertig, J. Przysławski, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wyd. Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2006.
18 Double Pyramid 2014. Diet and environmental impact, BCFN, Milan 2014.
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Rysunek. 2. Piramida podwójna: żywieniowa i środowiskowa 

Źródło: B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, op. cit.

W związku ze zmianami we wzorcach konsumpcji żywności, zwiększonym popytem 
na produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza mięsa i jego przetworów, 
systematycznym wzrostem liczby osób z nadwagą i otyłych, stratami i marnotrawstwem 
żywności oraz degradacją środowiska przyrodniczego FAO opracowało definicję zrów-
noważonej diety. Jest to dieta, która ma najmniejszy wpływ na środowisko przyrodnicze, 
przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywie-
niowego oraz korzystnie wpływa na stan zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. Zrów-
noważona dieta chroni i odnosi się z szacunkiem do różnorodności i ekosystemów, jest 
kulturowo akceptowana, dostępna, ekonomicznie uzasadniona, odżywczo odpowiednia, 
bezpieczna i zdrowa przy jednoczesnej optymalizacji zasobów ludzkich i naturalnych19. 
Definicja zrównoważonej diety ma wielowymiarowy charakter, ponieważ obejmuje takie 
aspekty, jak: rolnictwo, żywność, żywienie, środowisko, społeczeństwo, kulturę i ekono-
mię, które wzajemnie oddziałują na siebie. Przyjęta definicja podkreśla współzależność 
produkcji żywności i konsumpcji żywności z zaleceniami żywieniowymi, a jednocześnie 
wskazuje, że zdrowie ludzi nie może być izolowane od zdrowia ekosystemów.

Podsumowanie

Żywność i żywienie mają kluczowe znaczenie w prewencji i leczeniu wielu prze wlekłych 
chorób niezakaźnych, w tym chorób układu krążenia, niektórych nowotworów, cukrzycy, 

19 M. Kwasek, op. cit. 
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osteoporozy oraz nadwagi i otyłości. Właściwy wybór z bogatego asortymentu produktów 
żywnościowych ułatwiają zalecenia żywieniowe, które nie nakazują, jak społeczeństwa 
powinny się odżywiać, lecz są wskazaniami do osiągnięcia zdrowia i satysfakcji z życia 
codziennego.

W wielu krajach podejmujących programy racjonalnego żywienia podkreśla się, że w polity-
ce żywnościowej największy nacisk powinien być położony na edukację społeczeństwa. Edu-
kacja będzie sprzyjać świadomym wyborom żywności, zgodnym z zaleceniami żywnościowymi.

Inwestowanie w prawidłowe żywienie może przynieść wiele korzyści ekonomicznych: 
niższe koszty opieki zdrowotnej, mniejszy ciężar zniesienia przewlekłych chorób niezakaź-
nych, których prewencja, diagnozowanie i leczenie jest kosztowne.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono czynniki wpływające na zdrowie człowieka oraz rolę prawidłowego żywie-
nia dla jego zachowania. Omówiono zalecenia żywieniowe dla mieszkańców Europy, które są for-
mułowane przez organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką wyżywienia ludności: 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO). Przedstawiono zalecenia żywieniowe w Polsce, które są opracowywane przez 
Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Są one upowszechniane w formie graficznej w celu łatwiej-
szego ich przyswojenia przez konsumentów. Wskazano na przejawy pogarszania się jakości 
i bezpieczeństwa żywności w Polsce oraz zalecenia w profilaktyce chorób niezakaźnych w UE.

Słowa kluczowe: zdrowie, prawidłowe żywienie, zalecenia żywieniowe, priorytety w zakresie 
zdrowia

Abstract

The paper presents factors affecting human health and the role of proper nutrition for its behavior. 
Nutritional recommendations for the inhabitants of Europe are discussed, which are formulated 
by international organizations dealing with the issues of board: the World Health Organization 
(WH0) and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Nutritional recommenda-
tions in Poland, which are prepared by the Institute of Food and Nutrition (IŻŻ), were presented. 
They are disseminated in graphic form in order to facilitate their assimilation by consumers. The 
symptoms of deterioration of food quality and safety in Poland as well as recommendations in 
the prevention of non-communicable diseases in the EU were pointed out.

Keywords: health, correct nutrition, nutritional recommendations, health priorities
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CHURCH FAIR SWEETS AS AN ELEMENT OF CULINARY HERITAGE  
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Wprowadzenie

Dziedzictwo kulinarne w ostatnich kilku dekadach zyskało zupełnie nowy wymiar. 
Nie ma dzisiaj drugiego takiego „produktu” kojarzonego ze spuścizną przodków, a więc 
z wartościami, ze świętowaniem, z celebrowaniem ważnych momentów w życiu jednostki 
i społeczności, jak właśnie pożywienie. Motyw jedzenia, w kontekście tradycji, charak-
terystycznych potraw i smaków, pojawia się dosłownie tak w przestrzeni publicznej, jak 
i medialnej (np. reklamy, bilbordy, programy kulinarne, nazwy lokali gastronomicznych, 
konkursy i przeglądy organizowane przez rozmaite instytucje, wydawnictwa książkowe, 
czasopisma itp.). Treści „kuchenne” stanowią też wdzięczny temat rozmów podczas róż-
norodnych spotkań w kręgu bliskich i znajomych.

Dziedzictwo kulinarne – jeden z elementów dziedzictwa kulturowego – zostało objęte 
wielorakimi działaniami na rzecz jego ochrony i promocji. Dzięki instytucjom o zasięgu 
europejskim, krajowym, regionalnym, a także obowiązującym aktom prawnym możliwe 
stało się postrzeganie go w kontekście dobra kulturowego, o które trzeba odpowiednio 
dbać i je popularyzować. Przykładami takich właśnie działań są m.in.: system certyfika-
cji produktów spożywczych w krajach Unii Europejskiej, będący rozpoznawalną marką 
wyrobów regionalnych (w kategoriach: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Ozna-
czenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność), także funkcjonowanie 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (zrzeszającej producentów, 
przetwórców i restauratorów z poszczególnych regionów członkowskich Europy, ich 
celem jest zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych), działające i powsta-
jące nowe szlaki kulinarne (w związku z intensywnym rozwojem turystyki kulinarnej), 
festiwale i konkursy kulinarne itp.1, które przyczyniają się nie tylko do propagowania 
kuchni narodowych, regionalnych, ale także do wzrostu świadomości wartości tegoż 
dziedzictwa kulinarnego.

1 Zob. M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2015. 
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Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na jeden z elementów dziedzictwa 
kulinarnego Śląska – słodycze odpustowe. Autorka – na podstawie badań terenowych 
(obserwacji uczestniczącej, wywiadów z mieszkańcami różnych miejscowości, także pro-
ducentami tychże słodkości) – dokonała typologii słodyczy sprzedawanych na stoiskach 
podczas odbywających się uroczystości parafialnych; wskazała na ich znaczenie w kul-
turze regionu, a także na tworzenie się nowych tradycji w zakresie konsumpcji słodkich 
artykułów spożywczych. 

Dziedzictwo kulinarne Śląska 

Każda kultura opiera się na dziedzictwie przeszłości. Życie kolejnych pokoleń przebiega 
jednak nie tylko pod naciskiem owego dziedzictwa, znaczącą bowiem rolą odgrywają 
warunki bytu, działania wyrosłe na gruncie określonych potrzeb i społecznych dążeń. 
Ważne jest także całe podłoże historyczne, na które składa się całokształt wytworów 
kulturowych ogarniających wszelkie dziedziny działalności człowieka, oraz podłoże 
biologiczne i geograficzne, a więc miejsce, w którym żyje społeczność – konkretna 
przestrzeń, gdzie kolejne pokolenia tworzą swoje dziedzictwo. Czynniki te miały także 
znaczenie dla kształtowania się pewnej specyfiki kulturowej ludności rodzimej Śląska2. 

Przywołany powyżej cytat najpełniej oddaje złożoność dziedzictwa kulturowego Śląska 
i to zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Nie ulega wątpliwości, że dziedzictwo 
to jest jednym z najbardziej różnorodnych w Polsce. Do jego elementów wyróżniających 
z pewnością należą: bogactwo zwyczajów dorocznych oraz rodzinnych, wciąż żywa gwara, 
którą posługują się mieszkańcy regionu, kulinaria, wzory zachowań (w tym też religijne, 
np. uroczyste obchodzenie odpustów parafialnych, świąt zawodowych), zarówno cha-
rakter przemysłowy (np. budownictwo mieszkalne w postaci osiedli patronackich, zabytki 
techniki), jak i rolniczy itd.3 

Kuchnia śląska jest przykładem kuchni regionalnej bardzo zróżnicowanej, co ma bez-
pośrednio związek z historią Śląska (rozmaitą przynależnością państwową na przestrzeni 
ostatnich wieków), charakterem pogranicznym tego regionu, jego ukształtowaniem (tereny 
wyżynne, nizinne, górskie) oraz specyfiką (obszary rolnicze, przemysłowe). Mieszały się 
tu różne narodowości i kultury, dlatego w kuchni śląskiej odnaleźć można wpływy niemiec-
kie, czeskie, austriackie, żydowskie i kresowe (ludności osiedlonej po II wojnie światowej 
w wyniku akcji osadniczych). 

Tradycje kulinarne Śląska wyrażają się zarówno w kuchni codziennej, określanej 
gwarowo jako „na beztydzień”, jak i świątecznej, kiedy – zgodnie z obowiązującymi prak-
tykami zwyczajowymi – przygotowuje się pożywienie okolicznościowe, zarezerwowane 

2 I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo społeczno-kulturowe, [w:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności 
rodzimej w granicach województwa śląskiego, red. B. Bazielich, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Muzeum 
Śląskie w Katowicach, Wrocław–Katowice 2009, s. 13. 
3 Zob. np. Kulturowo-językowy obraz Śląska, red. L. Przymuszała i D. Świtała-Trybek, Wyd. Uniwersytet Opolski, 
Opole 2017; Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989. 
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na dni uważane za wyjątkowe4. Oczywiście, w dobie przemiany wzorów kulinarnych, które 
wyrażają się współcześnie m.in. w większym spożyciu określonych produktów, pierwotnie 
serwowanych tylko „od święta” (np. mięsa i jego przetwory), procesów globalizacyjnych 
(dostęp „tu i teraz” do prawie wszystkich kuchni świata), propagowania zdrowego stylu 
życia (bezpośrednio związanego ze stosowaniem niskokalorycznej diety) itp., kuchnia 
rodowitych mieszkańców Śląska – zwłaszcza młodego pokolenia – nieustannie ewoluuje. 
W miejsce tradycyjnie przygotowanych potraw pojawiają się ich modyfikacje, np. „od-
chudzone” wersje konkretnego dania. Uważa się bowiem, że kuchnia śląska jest tłusta, 
a przez to kaloryczna i niekoniecznie zdrowa. 

Największy konserwatyzm kulinarny Ślązaków – podobnie jak w przypadku mieszkań-
ców innych regionów kraju – dotyczy dwóch najważniejszych świąt religijnych w Kościele 
katolickim, a mianowicie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją na stołach 
pojawiają się wówczas potrawy, które spożywa się od pokoleń. W przypadku Bożego 
Narodzenia są to: „siemieniotka”/„siemionka”/„konopiotka” (zupa z nasion konopi), zupa 
grzybowa, wywar z ryb (głów) podawany z grzankami, śledzie w zalewie (serwowane ze 
śmietaną), kapusta z grochem, kapusta z grzybami, ryba smażona (głównie karp, daw-
niej także szczupak i inne gatunki), kompot z „pieczek” (suszonych owoców), „makówki” 
(deser z masy makowej z bakaliami i bułkami pszennymi), „moczka” (gęsty sos z suszo-
nych, rozgotowanych owoców i piernika) itd. Z kolei na Wielkanoc podaje się „wędzonki” 
(szynki własnej roboty), „szołdry” (zwane też „murzynami” – wędlina zapiekana w cieście 
drożdżowym), baby wielkanocne, serniki itd.5 

Okazjonalne menu towarzyszyło również innym wyjątkowym uroczystościom o charakte-
rze rodzinnym, przede wszystkim weselom, chrzcinom (zwanym niegdyś małymi weselami)6, 
„roczkom” (pierwsza rocznica urodzin dziecka), rozmaitym jubileuszom itp., które jeszcze 
i współcześnie hucznie odprawia się w rodzinach śląskich7. Trzeba jednakże zaznaczyć, 
że obecnie zaszły duże zmiany właśnie w przypadku wspomnianych okoliczności i serwo-
wanych wówczas dań i potraw. Oprócz charakterystycznego, odświętnego/niedzielnego 
zestawu obiadowego w postaci rosołu z „nudlami” (makaronem), rolady wołowej, białych 
klusek z „zołzą” (sosem), „modrej” (czerwonej) kapusty oraz wypieku, jakim jest „kołocz” 
śląski (placek drożdżowy z nadzieniem makowym, serowym, jabłkowym i „posypką”, czyli 
kruszonką), gospodynie coraz częściej rezygnują z typowych śląskich specjałów, hołdując już 
nieco innym smakołykom, czerpiąc przy tym receptury z programów telewizyjnych, kolorowej 
prasy, Internetu. W miejsce popularnego i obowiązkowego niegdyś kolacyjnego zestawu: 
„szałotu” (sałatki jarzynowej) i „frankfuterek” (rodzaj cienkich kiełbasek) gościom podaje się 

4 J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, Śląska spiżarnia, Wyd. Fundacja Spichlerz Górnego Śląska, Koszęcin 2014. 
5 Zob. np. W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w latach 1869–1914, Wyd. In-
stytut Śląski w Opolu, Opole 1993, s. 76–77; W. Sztabowa, Krupnioki i moczka, czyli gawędy o kuchni śląskiej, 
Wyd. „Śląsk”, Katowice 1990, s. 9–27 i 77–95; J. Ondrusz, Pożywienie ludu cieszyńskiego, [w:] D. Kadłubiec 
(z zespołem), Płyniesz Olzo. Monografia kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, Wyd. Kongres Polaków w Re-
publice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2016, s. 511–512. 
6 Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie  ludności wiejskiej na Śląsku, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 86. 
7 I. Bukowska-Floreńska, Rodzina na Górnym Śląsku, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 205–218. 
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różnego rodzaju zapiekanki, sałatki, nadziewane warzywa itp. Dowolność oraz inwencje 
kulinarne urządzających gościny są bardzo dobrze odbierane przez większość uczestników. 

Odpust parafialny – święto dla ducha i ciała 

Do zwyczajowych zachowań praktykowanych przez mieszkańców Górnego Śląska 
należy podniosłe obchodzenie odpustu parafialnego (czyli dnia wspomnienia patrona miej-
scowego kościoła), który traktowany jest jako trzecie najważniejsze święto w roku, zaraz 
po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy. Święto tytularne kościoła trwa zazwyczaj jeden dzień 
i odbywa się najczęściej w niedzielę przed lub w niedzielę po wspomnieniu określonego 
świętego, w nielicznych parafiach odpust ma miejsce ipsa die, czyli w tym samym dniu (np. 
w Bieruniu Starym w kościele pw. św. Walentego)8. Specyfika tej uroczystości polega przede 
wszystkim na jej dualizmie. Jeśli więc za podstawę przyjąć charakter odpustu oraz sposoby 
jego interpretowania i traktowania przez Ślązaków (czego wyrazem są m.in. przysłowia 
„Gdzie odpust, tam jest i rozpust”, „Odpust – rozpust”), wówczas homo festivus w sposób 
wyraźny funkcjonuje jakby na dwóch płaszczyznach: jako homo religiosus w przestrzeni 
sakralnej, co wyraża się w udziale wiernych w nabożeństwach sprawowanych w tym 
dniu – mszach św., nieszporach, procesjach, i homo ludens w przestrzeni ludycznej, na 
którą składają się przyjęcia odpustowe, stragany z różnymi rzeczami, karuzele, zabawy 
taneczne, festyny, a więc wszystko to, co składa się na „świat zabawy”9. Odpust parafialny, 
przebiegający do południa pod znakiem nabożeństw w kościele, a po południu przeradza-
jący się w radosne ucztowanie i zabawę, łączy w sobie te dwie sfery przeżywania.

Zatrzymajmy się przy biesiadach organizowanych z okazji odpustu. Zwyczaj ten jest 
mocno ugruntowany w rodzinach śląskich, choć w ostatnich dekadach zmieniła się nieco 
formuła przyjęć. Dawniej bowiem bliskich, przybyłych z różnych miejscowości na odpust do 
krewnych, obowiązkowo podejmowano już obiadem (zaraz po sumie odpustowej w kościele), 
dzisiaj coraz częściej zaprasza się ich dopiero na podwieczorek i kolację. Wyjątek stanowią 
dzieci, które uczestniczą w obiedzie u rodziców i odwrotnie – rodzice w domach swoich dzieci. 
W przypadku menu odpustowego nie ma jednego stałego obowiązującego zestawu potraw, 
zwłaszcza w przypadku serwowanego mięsa. Jedzenia zawsze musi być dużo, aby wszy-
scy biesiadnicy mogli najeść się do syta. Powinny to być potrawy uważane za świąteczne, 
stąd obiad składa się z rosołu z makaronem, drugie danie zaś z różnych gatunków mięs 
(rolad, gęsi, kaczek pieczonych, schabu pieczonego lub po sztygarsku itd.), klusek (białych 
i „czornych”) bądź ziemniaków oraz rozmaitych surówek (kapusty czerwonej, białej, mizerii 
ogórkowej lub fasolki szparagowej) i kompotu. Na podwieczorek – do kawy – serwuje się 
„szpajzę” (deser na bazie ubitych jajek z cukrem, alkoholu i żelatyny), ciasta biszkoptowe 
z owocami i galaretką, śląski „kołocz” i obowiązkowo pierniki z odpustu (zob. fot. 1 i 2)10. 

8 Szerzej na ten temat: D. Świtała-Trybek, Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, Wyd. Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2001, s. 41–46. 
9 D. Świtała-Trybek, Gdzie odpust, tam jest i rozpust. O przestrzeni odpustowej na Górnym Śląsku, [w:] Prze-
strzenie, miejsca, wędrówki, red. P. Kowalski, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 135–148. 
10 Śląska kucharka doskonała, zebrała i oprac. E. Łabońska, Wyd. Edytor, Katowice 1996, s. 195. 
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Fotografia 1. Odpustowy obiad (drugie danie)

Źródło: fotografia własna, Ruda Śląska, 2017 r. 

Fotografia 2. Słodycze odpustowe 

Źródło: fotografia własna, Ruda Śląska, 2017 r.
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Genetycznie z każdym prawie świętem związana jest ludyczność demonstrująca po-
trzebę zabawy, radość, wesołość, ekspresję, wspólnotowe uczestniczenie. Najbardziej 
widowiskowym elementem przestrzeni ludycznej odpustu śląskiego są kramy, nadające 
osobliwy koloryt miejscowościom, w których się odbywa. Stoiska te nazywane powszechnie 
„budami”, „sztandami” są największą atrakcją przede wszystkim dla dzieci i nastolatków. 
Kramy te ustawiane są zazwyczaj w pobliżu kościoła, na chodnikach i ulicach do niego 
wiodących, bądź na placach specjalnie na ten dzień wyznaczonych (np. na targowisku miej-
skim). Współcześnie stragany pojawiają dopiero w dniu święta, podczas gdy w okresie 
międzywojennym w wielu parafiach „budy” stały już przez cały miesiąc albo przez cały 
tydzień poprzedzający uroczystość, np. w Lipinach, Siemianowicach, Bojszowach, Wirku 
itd. W części przemysłowej Górnego Śląska przestrzenie z charakterystycznymi kramami 
odpustowymi, karuzelami, strzelnicami określano mianem „romla” („rumla”)11. Z obserwacji 
terenowych prowadzonych od lat 90. ubiegłego wieku wynika, że na liczbę stoisk podczas 
uroczystości odpustowych ma wpływ charakter miejscowości. Okazuje się bowiem, że 
w parafiach miejskich straganów jest zdecydowanie więcej niż w wiejskich, co bezpośred-
nio związane jest z potencjalną liczbą klientów, którzy będą nabywali określone artykuły. 

Dzisiaj, podobnie jak dawniej, wśród kramów dominują przede wszystkim te z zabaw-
kami i słodyczami (na ten temat w dalszej części artykułu). Trzeba jednak od razu podkreś-
lić, że w przypadku zabawek są to takie same produkty, jakie można nabyć w sklepach 
zabawkarskich, dominują wśród nich wyroby chińskie, plastikowe, wytwarzane taśmowo, 
szybko się psujące. Tymczasem dawne zabawki w dużej części stanowiły wytwór własny 
rzemieślników. Jak wspomina znany filmowiec spod Pszczyny: 

Te bawidełka miały nasze, śląskie nazwy, które mi pobrzmiewają do dziś: kalejdo-
skopy, piszczałki, trąbki, strzylowy na frópy, fyrtoki na koło, kryczki z bombonkami, 
baliki z tretym na gumce, szmaciane lalki, zdarzadełka, ślepe zygarki na rynka abo 
do kapski, piestrzonki, kiety, pistolety na patrony abo na frópy i wiele jeszcze innych12. 

Obecnie sprzedawane są także balony (w rozmaitych rozmiarach i kształtach), wia-
traczki, maskotki (dominują pluszaki), biżuteria (ze srebra, z różnych innych materiałów), 
ozdoby do włosów, apaszki, szale, galanteria (torebki, portfele, akcesoria do telefonów 
komórkowych) itd. 

„Odpust bez pierników to nie odpust” 

Powyższa wypowiedź mieszkańca Śląska w pełni oddaje znaczenie charakterystycz-
nych wypieków, także innych słodyczy, które stanowią o wyjątkowości odpustu parafialne-
go. Leksem „odpustowy” powszechnie kojarzy się z kiczowatością, bylejakością, rzeczą 
mało wartościową. W Słowniku języka polskiego można przeczytać, że odpustowy to „tan-

11 D. Świtała-Trybek, Święto i zabawa…, s. 103–111. 
12 J. Kłyk, Przedwojenny odpust, „Nasza Rodnia” 2006, nr 6(04), s. 12. 
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detny, w złym guście”13. Jak zatem określenie to ma się w kontekście charakterystycznych 
słodyczy sprzedawanych podczas uroczystości parafialnej, słodyczy spożywanych niekiedy 
tylko raz w ciągu roku? Czy rzeczywiście niosą one z sobą tylko pejoratywne skojarzenia? 

Kramy odpustowe, a zwłaszcza te z rozmaitymi łakociami, cieszyły i nadal cieszą nie 
tylko najmłodszych, ale i dorosłych, którzy nabywają je zazwyczaj po wyjściu z kościoła 
i zanoszą do swoich domów, by następnie serwować je do kawy podczas popołudniowego 
podwieczorku. Jednakże zwyczaj kupowania słodyczy odpustowych ma długą historię i to 
nie tylko na Górnym Śląsku. Warto przypomnieć, że zgodnie z tradycją, rodzice, chrzestni, 
bliscy krewni biorący udział w pielgrzymkach czy uczestniczący poza miejscem zamiesz-
kania w uroczystościach odpustowych, po powrocie do domu obdarowywali członków 
rodziny drobnymi pamiątkami (głównie dewocjonaliami) i właśnie słodyczami. Były to 
głównie wypieki w postaci pierników oraz cukierki. 

Na przestrzeni ostatniego stulecia asortyment śląskich słodyczy odpustowych zmieniał 
się, na co wpływ miały różne czynniki, w tym m.in. moda na określone gatunki wyrobów 
cukierniczych, tradycja kupowania konkretnych słodyczy w poszczególnych rodzinach, 
przyzwyczajenia kulinarne konsumentów, a także bogacenie się społeczeństwa. Z pew-
nością można stwierdzić, że współcześnie wybór odpustowych „maszketów” jest dużo 
większy niż przed II wojną światową i w okresie powojennym. Znaczące zmiany w ich 
różnorodności nastąpiły w latach 90. ubiegłego wieku, obok tych tradycyjnych bowiem, 
znanych od pokoleń, produkowanych zazwyczaj w niewielkich zakładach cukierniczych 
i piekarniach, pojawiły się nowe, które trudno nazwać odpustowymi, ponieważ są to wy-
roby firm spożywczych (w tym i zagranicznych), które znalazły dla nich nowy rynek zbytu. 

Typologia słodyczy odpustowych 

Słodycze odpustowe można podzielić na kilka kategorii, uwzględniając składniki i techniki 
ich wytwarzania oraz tradycje nazywania ich przez Ślązaków. Pierwszą grupę stanowią 
wypieki nazywane potocznie piernikami. Należą tu zarówno charakterystyczne pierniki 
w kształcie serc, Mikołajów, baranków, zajączków, koszów z kwiatami14, których powierzch-
nia malowana jest kolorowymi lukrami lub przyozdobiona oleodrukowanymi rysunkami 
(dziś rzadko można takie spotkać), jak również rozmaite ciastka o piernikowym smaku. 
Piernikowe serca – od niewielkich po kilkunastocentymetrowe i większe – były niegdyś 
najbardziej pożądanym prezentem, jaki chciała otrzymać dziewczyna od kawalera pod-
czas odpustu15. Taki bowiem dar był oznaką jego zalotów czy sympatii. Pierniki te, w za-
leżności od stopnia zaangażowania uczuciowego osoby ofiarowującej, miały różnorodne 
napisy, np. „Dla Kasi”, „Krysi” albo bardziej już deklarujące wyznania: „Od serca”, „Kocham 

13 https://sjp.pwn.pl/sjp/odpustowy;2493573.html [25.10.2017]. 
14 Niegdyś pierniki przedstawiające puste koszyki symbolizowały odmowę przy oświadczynach, stąd powiedzenie 
„dostać kosza”. 
15 G. Morcinek, Śląsk, Wyd. Polskie, Poznań 1933, s. 177; W. Korzeniowska, O targach, jarmarkach, odpustach 
kiermaszach i pielgrzymkach, [w:] Śląskie uciechy i zabawy (materiały etnologiczno-folklorystyczne), red. I. Bu-
kowska-Floreńska, Wyd. Śląski Instytut Naukowy, Bytom 1991, s. 116–119. 
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Cię” itp. Z obserwacji terenowej wynika, że w ostatnich kilku latach piernikowe serca znów 
wracają do łask, wielu sprzedawców oferuje je na straganach ze słodyczami. Nabywają je 
nie tylko zakochani, ale rodzice, którzy przekazują je swoim dzieciom, mężowie – żonom 
i odwrotnie, babcie i dziadkowie – wnukom itd. (zob. fot. 3). Jak zatem widać, zmienili się 
odbiorcy owych wyjątkowych wypieków, bowiem nie są to już tylko panny na wydaniu, co 
świadczy o tym, że transpozycji uległ sam kontekst sytuacyjny związany z ofiarowywaniem 
ich jako daru szczególnego. Dzisiaj pierniki te traktowane są jako miłe pamiątki z odpustu. 

Fotografia 3. Piernikowe serca 

Źródło: fotografia własna, Piekary Śląskie, 2016 r.

Do grupy wypieków określanych jako pierniki odpustowe należą również: całuski 
(pierniki w białej, lekko miętowej polewie, formowane przed pieczeniem w różne niere-
gularne kształty)16, futermeloki (pierniki pokrojone w kostkę i oblane polewą z cukru)17, 
urzinki (ciemne pierniki, które przed wypiekiem formowane są w romby, zob. fot. 4)18, 
krajanka zwana też kostką czekoladową (ciemny krojony w kostkę piernik przekładany 
nadzieniem z konfitury, oblany czekoladą). 

16 Określenie nawiązuje do wyglądu pierników, a przede wszystkim ich polewy, która nie jest gładka, ponieważ – 
zdaniem jednego z cukierników – „przy lukrowaniu pierniki są ułożone blisko siebie, jakby się całowały”. 
17 Pochodzenie nazwy tych wypieków informatorzy tłumaczą od gwarowego „futermel” (z jęz. niem. Futter – 
pokarm i Mehl – mąka), czyli otręby pszenne, które dawniej były głównym surowcem tych ciastek. 
18 Nazwa pierników pochodzi od gwarowego „urzinać” – ucinać. Pierniki przed wypiekiem są formowane („urzi-
nane”) za pomocą noża. 
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Fotografia 4. Wypieki odpustowe (od lewej: urzinki, całuski i makrony)

Źródło: fotografia własna, Chorzów, 2016 r. 

Osobny rodzaj wypieków stanowią ciastka na bazie ubitych białek z cukrem oraz 
różnych dodatków. Wśród nich są makrony w kilku wersjach: tradycyjne – z bułką tartą 
i olejkiem migdałowym; hawerflokowe (z płatkami owsianymi)19 i kokosowe (jak nazwa 
wskazuje – z dodatkiem kokosu, znane również pod nazwą kokosanki), anyżki (płaskie, 
okrągłe suche ciasteczka o anyżowym smaku). Do innych tradycyjnych wypieków należą 
także: zozworki (zwane też imbirkami, drobne, suche ciasteczka o wyraźnie imbirowym 
aromacie, charakterystyczne dla Śląska Cieszyńskiego)20, oblaty (kruche, cienkie wafle 
z odciśniętymi na powierzchni wzorami). Przywołane anyżki, zozworki i oblaty zostały 
wpisane na Listę produktów tradycyjnych. 

Kolejną grupę słodyczy odpustowych stanowią cukierki. Ich asortyment nie jest tak 
bogaty jak wypieków, ale równie często są one kupowane. Najbardziej charakterystyczne to 
kokosfloki (lub floki, w różnych kolorach i kształtach z miękkiej masy kokosowo-śmietan-
kowej i cukru)21; kartofelki marcepanowe (niewielkich rozmiarów kulki wykonane z masy 
ziemniaczanej i cukru pudru z dodatkiem aromatu migdałowego, obtoczone w kakao, 
zob. fot. 5); szkloki (landrynki, kształtem przypominające drobne kawałki szkła, obecnie 
produkowane w różnych smakach i kolorach). 

19 Nazwa pochodzi z jęz. niem. Haferflocken – płatki owsiane. 
20 Zozwór to w gwarze śląskiej określenie imbiru.
21 Nazwa tych cukierków pochodzi z jęz. niem. Flocke – płatek. 
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Fotografia 5. Cukierki odpustowe (od lewej: kartofelki marcepanowe, kokosfloki, powyżej nadziewane 
kokosanki i cukierki o smaku jagodowym) 

Źródło: fotografia własna, Mikołów, 2017 r. 

Z odpustami śląskimi kojarzą się także takie tradycyjne specjały, jak: zozwór (kilku-
centymetrowe kostki cukrowe o smaku miętowym, imbirowym), myszki, misie (z masy 
piankowej i żelatyny, zob. fot. 6), tatarak (gotowany korzeń tej rośliny, smażony z cukrem), 
suszone owoce w czekoladzie oraz lizaki (zob. fot. 7).

Fotografia 6. Zozwór (kostki cukrowe o smaku miętowym oraz imbirowym) i myszki – pianki 

Źródło: fotografia własna, Orzesze, 2015 r. 
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Fotografia 7. Lizaki 

Źródło: fotografia własna, Zabrze, 2015 r.

Uroczystości patronalne kościołów odbywają się w różnych miesiącach roku, co ma 
wpływ na sezonowość słodyczy sprzedawanych na straganach. Zdecydowana większość 
z nich pojawia się przez cały rok, ale są też takie, które można kupić tylko w określonym 
czasie, jak np. pierniki Mikołaje – w listopadzie i grudniu czy cukrowe, czekoladowe za-
jączki, kurki, baranki – przed Wielkanocą. 

Żelki, piankowe cukierki, kokosanki z budyniem – nowa 
odpustowa „tradycja”

Oprócz przywołanych powyżej tradycyjnych słodyczy odpustowych trzeba też wspo-
mnieć o innych, których jednak nie można zakwalifikować do produktów śląskich. Mam 
na myśli przede wszystkim bajecznie kolorowe żelki w rozmaitych smakach (często 
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łączonych, np. truskawkowo-jagodowe, cytrynowo-melonowe, zob. fot. 8) i rozmiarach 
(od kilku centymetrów do ponad półmetrowych), chętnie kupowane przez dzieci. Można 
odnieść wrażenie, że dzisiaj podczas każdej imprezy o charakterze plenerowym właśnie 
kramy z tymi „specjałami” – wytwarzanymi z żelatyny, syropu glukozowego i soków – poja-
wiają się obowiązkowo. Stąd chyba już nikogo nie dziwi ich obecność podczas jarmarków 
bożonarodzeniowych i wielkanocnych, dożynek, szkolnych festynów, a nawet zawodów 
sportowych. Co więcej, na dobre zadomowiły się one w centrach handlowych, będąc tym 
samym jedną z kulinarnych atrakcji. 

Fotografia 8. Kolorowe żelki 

Źródło: fotografia własna, Piekary Śląskie, 2016 r.

Badania terenowe wykazały również, że dużą popularnością wśród kupujących cieszą 
się piankowe cukierki, wyróżniające się intensywnymi barwami (żółte, pomarańczowe, 
czerwone, różowe, zielone, granatowe itd.), przypominające owoce, figury geometryczne 
(romby, małe kulki), sprzedawane zazwyczaj na wagę, bezowe misie (od lat 80. ubiegłego 
wieku) oraz galaretka w cukrze itd. 

Obserwując zatem współczesne stragany odpustowe, wyraźnie widać, że obok trady-
cyjnych słodyczy pojawiają się nowe, które z każdym rokiem zyskują coraz większe grono 
odbiorców, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. W większości przypadków są to wyroby 
firm cukierniczych, często spoza Śląska (np. Kampol z Łodzi, Adamek z Krakowa czy 
Karmel z Tarnowa), specjalizujących się w produkcji tego typu artykułów żywnościowych. 
Dokładna analiza materiałów zawartych w Internecie pozwoliła wysunąć wniosek, że na 
obszarze Polski takich działających firm jest wiele, co świadczy o tym, że zapotrzebowanie 
na słodycze odpustowe jest w naszym kraju znaczne. 
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Producenci tradycyjnych słodyczy odpustowych 

Słodycze odpustowe – jakkolwiek by o nich nie mówić – w powszechnym odbiorze zawsze 
będą się kojarzyły z produktami gorszego gatunku. Jednak nie do końca jest to prawda, biorąc 
pod uwagę chociażby wyroby (nie wszystkie) sprzedawane podczas śląskich odpustów i to, 
w jaki sposób są one traktowane przez samych kupujących. Z pewnością dla osób znających 
je od dzieciństwa, degustujących je regularnie podczas uroczystości patronalnych kościoła, 
są one wyśmienite, bo naznaczone sentymentem, a tym samym pozbawione opinii o ich 
bylejakości. To tylko jedna strona zjawiska. Druga – bardziej złożona – dotyczy różnorodne-
go asortymentu tychże słodyczy odpustowych i sposobów ich produkcji, w tym stosowania 
starych receptur, określonych składników itp. Nie sposób w tym miejscu szerzej zająć się tym 
zagadnieniem, na marginesie wspomnę tylko, że na zaproszenie jednej z firm cukierniczych 
(z Bujakowa) miałam okazję obserwować produkcję słodyczy odpustowych i byłam pod wra-
żeniem zarówno organizacji pracy w piekarni, jak i sposobów wytwarzania – według tradycyj-
nych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie – rozmaitych rodzajów słodkości. 

Producentami tradycyjnych słodyczy odpustowych – co wykazały badania terenowe – są 
w większości firmy rodzinne, które zajmują się tym od pokoleń. Nierzadko w takich rodzinach 
cukiernikami byli dziadkowie, rodzice, a następnie dzieci. Oni też zajmują się dystrybucją 
słodyczy, sami sprzedają wyroby na straganach, zatrudniają również na umowy-zlecenia 
osoby obce. Największe rodzinne ośrodki produkcji słodyczy odpustowych znajdują się 
w następujących miejscowościach: Piekarach Śląskich, Bujakowie, Katowicach, Opolu, 
Świętoszowicach, Ziemięcicach, Kozłowej Górze. Najstarszą i nadal działającą na Górnym 
Śląsku firmą zajmującą się wyrobem pierników i słodyczy odpustowych jest Wytwórnia 
Pierników i Cukrów, którą założył w 1932 roku Emil Widera w Bujakowie (zob. fot. 9)22. 

Fotografia 9. Stoisko Widerów z Bujakowa 

Źródło: fotografia własna, Knurów, 2016 r. 

22 D. Świtała-Trybek, Pierniki odpustowe Emila Widery z Bujakowa, „Twórczość Ludowa” 2000, nr 3, s. 9–11.



Fotografia 10. Stoisko ze słodyczami firmy Marcepanek z Piekar Śląskich 

Źródło: fotografia własna, Chorzów, 2016 r.

Podsumowanie 

Dziedzictwo kulinarne jest zjawiskiem bardzo złożonym, zawierającym wiele różno-
rodnych egzemplifikacji, odnoszących się do spuścizny kulinarnej przodków, a więc do 
szeroko rozumianego pożywienia wcześniejszych pokoleń, sposobów jego pozyskiwania, 
konserwowania itp. W każdym prawie narodzie, regionie, a nawet w poszczególnych 
rodzinach można mówić o dziedzictwie kulinarnym – dziedzictwie, które miało i ma nadal 
wpływ na kształtowanie się współczesnych kuchni, tak w wymiarze zbiorowym, wspólno-
towym, jak również indywidualnym. Dziedzictwo kulinarne, jak chyba żadne inne, zawiera 
najwięcej pozytywnych konotacji, ponieważ dotyka sfery cielesnej i duchowej człowieka, 
jego potrzeb, przeżyć, ale i marzeń. 

W kontekście dziedzictwa kulinarnego Śląska jawią się tradycyjne słodycze odpustowe, 
które należą do wyjątkowych artykułów żywnościowych, ponieważ: 

 – przynależą do święta kościelnego, które od pokoleń jest w tym regionie bardzo uro-
czyście obchodzone; 

 – tradycje ich spożywania w rodzinach śląskich dokumentują źródła archiwalne odno-
szące się do II połowy XIX wieku; 

 – ich zakup jest możliwy tylko w określonym miejscu i czasie – kiedy odbywa się w miej-
scowości odpust, można je zatem porównać do innych potraw obrzędowych, które 
serwuje się podczas dwóch najważniejszych świąt religijnych (Wielkanocy i Bożego 
Narodzenia);
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 – są artykułami, z którymi związane są konkretne praktyki zwyczajowe, jak: częstowanie 
nimi domowników i przybyłych gości, współcześnie także znajomych w pracy (następ-
nego dnia), ofiarowywanie ich jako szczególnej pamiątki (piernikowe serca); 

 – produkowane są przez firmy cukiernicze zajmujące się ich wyrobem od pokoleń; 
 – forma zakupu słodyczy – na straganach – współtworzy kulturową otoczkę odpustów 

parafialnych, buduje ludyczną przestrzeń święta patronalnego kościoła;
 – ich różnorodność, wygląd, a nawet gwarowe nazwy mają wpływ na zainteresowanie 

nimi przez osoby, które wcześniej ich nie znały bądź nie degustowały;
 – wartość kulturowa niektórych słodyczy została doceniona przez wpis na Listę produk-

tów tradycyjnych. 

Bibliografia 
Bukowska-Floreńska I., Dziedzictwo społeczno-kulturowe, [w:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturo-

we ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, red. B. Bazielich, Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze i Muzeum Śląskie w Katowicach, Wrocław–Katowice 2009. 

Bukowska-Floreńska I., Rodzina na Górnym Śląsku, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2007. 
Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989.
Korzeniowska W., Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w latach 1869–1914, Wyd. Instytut 

Śląski w Opolu, Opole 1993. 
Kulturowo-językowy obraz Śląska, red. L. Przymuszała i D. Świtała-Trybek, Wyd. Uniwersytet 

Opolski, Opole 2017. 
Ondrusz J., Pożywienie  ludu cieszyńskiego, [w:] D. Kadłubiec (z zespołem), Płyniesz Olzo. Mo-

nografia kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, Wyd. Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 
Czeski Cieszyn 2016. 

Szromba-Rysowa Z., Pożywienie ludności wiejskiej na Śląsku, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978. 

Sztabowa W., Krupnioki i moczka, czyli gawędy o kuchni śląskiej, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1990. 
Śląska kucharka doskonała, zebrała i oprac. E. Łabońska, Wyd. Edytor, Katowice 1996. 
Świtała-Trybek D., Gdzie odpust, tam jest i rozpust. O przestrzeni odpustowej na Górnym Śląsku, 

[w:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki, red. P. Kowalski, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2001. 
Świtała-Trybek D., Pierniki odpustowe Emila Widery z Bujakowa, „Twórczość Ludowa” 2000, nr 3.
Świtała-Trybek D., Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, Wyd. Polskie Towarzy-

stwo Ludoznawcze, Wrocław 2001. 
Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2015. 

Streszczenie 

Do zwyczajowych zachowań praktykowanych przez mieszkańców Górnego Śląska należy pod-
niosłe obchodzenie odpustu parafialnego (czyli dnia wspomnienia patrona miejscowego kościoła). 
W uroczystość tę zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich ustawiane są w pobliżu ko-
ścioła stragany z różnymi rzeczami, głównie z zabawkami i słodyczami, nazywane powszechnie 
„budami”. Przedmiotem artykułu są charakterystyczne słodycze odpustowe (pierniki, „makrony”, 
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„futermeloki”, „kokosfloki”, „zozwór”, „urzinki” „szkloki” itd.), które od pokoleń produkowane są 
w tym regionie przez lokalne zakłady cukiernicze. Autorka dokonała typologii tychże słodyczy, 
zwróciła uwagę na ich znaczenie jako na element dziedzictwa kulinarnego Śląska. 

Słowa kluczowe: Górny Śląsk, dziedzictwo kulinarne, odpust parafialny, pierniki, słodycze 

Abstract

Upper Silesian customs include solemn celebration of a parish fair (it is the day on which the 
patron of the local church is remembered). On that day, in cities, towns and villages stalls are 
set up close to churches. On the stalls – traditionally called “budy” – various things are offered, 
mainly toys and sweets. The following article describes typical church fair sweets (gingerbread, 
“makrony”, “futermeloki”, “kokosfloki”, “zozwór”, “urzinki” “szkloki” etc.). They have been made 
in this region by the local confectionaries for generation. The author has divided the sweets into 
different types, concentrating on their meaning as an element of the Silesian culinary heritage. 

Keywords: Upper Silesia, culinary heritage, parish fair, gingerbread, sweets 
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ŚLADAMI RODU LICHNOWSKICH –  
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TOURIST ROUTE ON THE SILESIAN-MORAVIAN BORDERLAND

Wprowadzenie

Życie współczesnego człowieka wypełnia nie tylko praca. Badania wykazują, że sprawą 
ważną w systemie wartości – szczególnie młodych ludzi – jest czas wolny. Jedną z form 
jego spędzania może być poznawanie nowych miejsc, obiektów czy kultury, języka i zwy-
czajów innych narodów. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja – w kontekście turystyki kulturowej – 
wyznaczonego i oznaczonego w 2017 roku transgranicznego szlaku turystycznego, ale 
o cechach również szlaku kulturowego, zlokalizowanego w dwóch gminach: Krzanowice (po 
stronie polskiej) i Chuchelna (po stronie czeskiej). Nadto przybliżone zostanie znaczenie 
społeczne i gospodarcze szlaku dla regionu oraz jego mieszkańców.

Z uwagi na wyjątkowość lokalizacji szlaku warto w tym miejscu omówić specyfikę po-
granicza śląsko-morawskiego. To geograficznie obszar w Polsce, na zachodnich rubieżach 
województwa śląskiego, w południowej części powiatu raciborskiego, który od północy 
i wschodu wytyczają koryta rzek Cyny i Odry, natomiast od południowego zachodu to 
granica polsko-czeska. Teren ten jest interesującym subregionem Górnego Śląska, miej-
scem stykania się, przenikania i konfrontacji różnych procesów społeczno-kulturowych, 
posiadającym bogatą historię i kulturę1. W przeszłości ziemie te należały m.in. do Czech 
oraz Moraw, Austrii, Prus, Niemiec, a po II wojnie światowej do Polski. Granice administra-

1 Zob. np. Tożsamość morawska na pograniczu polsko-czeskim. Materiały z konferencji popularnonaukowej, 
red. M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz 2012; K. Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza pol-
sko-czeskiego, PTL, Wrocław 2004. 
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cyjno-państwowe na tym obszarze nigdy nie pokrywały się z granicami etnicznymi. Ludność 
autochtoniczna, świadoma społecznej odrębności, współcześnie posługuje się w zasadzie 
trzema językami: polskim, czeskim i niemieckim oraz specyficzną (znaną po obu stronach 
granicy) gwarą morawską określaną przez dialektologów jako gwara laska. Wpływ na jej 
zachowanie miała bez wątpienia wielowiekowa przynależność mieszkańców do diecezji 
ołomunieckiej, zachowawczość w pielęgnacji dawnych zwyczajów i obrzędów oraz silne 
poczucie tożsamości regionalnej. 

Niebagatelny wpływ na rozwój kultury i gospodarki tego pogranicza miał ród Lichnow-
skich – znana i ceniona na Górnym Śląsku rodzina arystokratyczna, której początki sięgają 
XV stulecia. Lichnowscy, żyjąc przez stulecia na ziemi śląsko-morawskiej, pozostawili na 
niej liczne ślady kultury materialnej – w postaci: rezydencji, kościołów, kaplic czy obiektów 
gospodarczych – stanowiące współcześnie niemałą atrakcję turystyczną. 

Na uwagę zasługuje również charakter tego obszaru, piękne krajobrazy, jego bo-
gactwo fauny i flory. Jeden z blogerów podróżujący rowerem z Łazisk wzdłuż granicy 
polsko-czeskiej we wpisie Rowerem po granicy – trasa XVI zauważa, że „jazda tutaj jest 
wielką przyjemnością. W leśnej ciszy, bez większych pofałdowań terenu można spokojnie 
jechać i upajać się zielenią lasu i jego zapachem”2.

Utworzony szlak propaguje ideę wspólnego dziedzictwa kulturowego obu miejscowo-
ści, czyni ten obszar atrakcyjnym turystycznie, promuje region po obu stronach granicy 
i pobudza do tworzenia nowych miejsc pracy.

W publikacji wykorzystano metodę badawczą zwaną desk research3, bazującą na 
analizie polskiej i czeskiej literatury, stron internetowych, dokumentów urzędowych, fol-
derów promocyjnych, ulotek informacyjnych. Zaprezentowano i omówiono także materiał 
pozyskany w trakcie badań empirycznych (empirical research), tj. wywiady jakościowe 
(z burmistrzem Krzanowic, wójtem Chuchelnej, koordynatorami projektu), obserwacji 
uczestniczącej w inauguracyjnym rajdzie rowerowym nowo powstałym szlakiem tury-
stycznym. W trakcie eksploracji terenowej sfotografowano całą infrastrukturę (obiekty, 
oznakowanie, tablice informacyjne). 

Kilka słów o tematycznych szlakach kulturowych w Polsce

W turystyce kulturowej, uwzględniającej wyjazdy nie tylko do miejsc popularnych 
i uznanych za wspólne światowe dziedzictwo, ale coraz częściej do lokalnych, regional-
nych i narodowych skoncentrowanych np. wokół wiodącego tematu z zakresu dziedzictwa 
kulturowego4, ważną rolę odgrywają szlaki turystyczne. Badacze podkreślają, że są one 

2 http://henkro.blog.onet.pl/2011/01/16/rowerem-po-granicy-trasa-xvi-laziska-vovice-bohumin-chalupki-rudyszw
ald-ha-vesina-zavada-bla-chuchelna-krzanowice-borucin-tworkow-krzyz/ [03.11.2017].
3 O możliwościach tej metody i pełnym jej wykorzystaniu traktuje tekst m.in. Z. Bednarowskiej, Desk research – 
wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych, „Marketing 
i Rynek” 2015, 7, s. 18–26. 
4 A. Mikos von Rohrscheidt, Kulturowe szlaki  turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie  ich 
tworzenia i funkcjonowania, [w:] Kultura i turystyka razem, ale jak?, red. A. Stasiak, WSTH, Łódź 2009, s. 206. 
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środkiem tematyzacji podróży i swoistym magnesem przyciągającym turystów zaintere-
sowanych konkretnym tematem5. To właśnie szlaki tematyczne stanowią samodzielną 
wartość dla turystyki kulturowej6. 

Zygmunt Kruczek szlak turystyczny definiuje jako „wytyczoną trasę w przestrzeni tury-
stycznej dla potrzeb podróżujących (nie zawsze oznakowaną), prowadzącą do najbardziej 
atrakcyjnych miejsc (obiektów) z zachowaniem szeregu przepisów, w tym m.in. bezpieczeń-
stwa i ochrony walorów”7. W opinii Jacka Kaczmarka szlak – jako produkt turystyczny – po-
winien składać się z wielu miejsc lub obiektów powiązanych nadrzędną ideą, połączonych 
wytyczoną i oznakowaną trasą oraz infrastrukturą zlokalizowaną wzdłuż szlaku8.

W specjalistycznej literaturze przedmiotu funkcjonuje klasyfikacja szlaków kulturowych 
pod względem organizacji i możliwości korzystania z nich. To rozróżnienie okaże się przydat-
ne podczas charakterystyki transgranicznego szlaku turystycznego, który jest przedmiotem 
niniejszego artykułu. Szlak ten nazwano szlakiem turystycznym, bo poruszają się nim turyści 
na rowerach, ale wziąwszy pod uwagę jego temat przewodni, można go uznać również za 
szlak kulturowy, ponieważ jego celem jest zaznajomienie podróżujących z miejscami zwią-
zanymi z rodem Lichnowskich, a zatem z historią i dziedzictwem kulturowym tego regionu.

Armin Mikos von Rohrscheidt odróżnia szlaki w sensie ścisłym (szlaki materialne 
i realne) – spełniające wszystkie kryteria produktu turystycznego i szlaki wirtualne (po-
wtarzalne oferty turoperatorów i publikacje turystyczne) – pozostające w sferze pomysłów 
oraz trasy lokalne9. Mianem szlaku materialnego można określić tylko taki szlak, który 
posiada nazwę i logo, jest w stałej ofercie (a nie stanowi tylko ofertę jednorazową lub 
sezonową) oraz urzeczywistnia cztery podstawowe kryteria:
1. kryterium dostępności – wszystkie obiekty znajdujące się na szlaku są dostępne 

dla turystów,
2. kryterium oznaczenia „in situ” – informacje zawarte w postaci znaków w terenie, na 

trasach między poszczególnymi miejscowościami, którymi przebiega szlak, nieopodal 
obiektów i przy obiektach,

3. kryterium uzasadnionej tematyzacji – adekwatna do tematyki nazwa, szlak ma 
przebieg i dobór ważnych dla niego obiektów,

4. kryterium koordynacji – szlak pozostaje pod stałą opieką koordynatora10.
Szlaki niespełniające wyżej wyodrębnionych kryteriów, ale oznaczone w tere-

nie lub w systemie elektronicznej nawigacji, mogą zostać nazwane realnymi szlakami 
turystyczno- kulturowymi11.

5 Zob. szerzej na temat roli szlaków w różnych formach turystyki kulturowej: A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne 
szlaki tematyczne jako oferta turystyki kulturowej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 2010, s. 102–105. 
6 Por. G. Richards, Cultural Tourism in Europe, CAB International, Wallingford 1997, s. 232. 
7 Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków 2007, s. 277. 
8 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt  turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, 
Warszawa 2005. 
9 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010, s. 320–323.
10 Ibidem, s. 322. 
11 Zob. szerzej na temat kryteriów szlaku realnego: idem, Regionalne szlaki tematyczne jako oferta turystyki 
kulturowej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 2010, s. 124.
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Spośród najbardziej znanych europejskich szlaków kulturowych przebiegających przez 
Polskę wymienić trzeba: Drogę św. Jakuba, Szlak Hanzeatycki, Europejski Szlak Gotyku 
Ceglanego czy Szlak Cysterski. Pierwszy i ostatni z wymienionych powyżej znajdują się 
pod oficjalnym patronatem Rady Europy12. Zaś najważniejsze i najbardziej znane szlaki 
krajowe, tj. Szlak Piastowski, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Zam-
ków Piastowskich, Małopolski Szlak Architektury Drewnianej – związane są z rodzimą 
historią i oryginalną architekturą. 

W ostatnich latach powstało również kilka transgranicznych szlaków turystyczno-kul-
turowych. Na uwagę zasługują trzy zlokalizowane na pograniczu polsko-słowackim: 
1. Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich (879 km), który prowadzi przez najciekaw-

sze miejscowości związane z tym rodem na terenach województwa podkarpackiego, 
obwodu lwowskiego na Ukrainie i okręgu proszowskiego na Słowacji. Rozpoczyna się 
w Stalowej Woli, a kończy w Wiśniczu;

2. Beskidzkie Muzea – transgraniczny szlak rowerowy (321 km) wiodący przez powiat 
krośnieński, okresy Svidnik, Stropkov i Humenne na Słowacji13;

3. Szlak Świątyń Karpackich (150 km) biegnący ze Stropkova na Słowacji do Krosna, 
przez przejście graniczne w Barwinku14. 
Interesującym transgranicznym szlakiem tematycznym może być Szlak Naftowy, które-

go trasa związana jest z miejscami narodzin i rozwojem przemysłu naftowego w II połowie 
XIX wieku na terenie Galicji. Szlak rozpoczyna się w Harklowej (powiat jasielski) i wiedzie 
przez Jasło, Krosno, Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne, Sambor, Borysław, Drohobycz aż po 
Lwów. Na trasie można odkryć miejsca związane z działalnością spółki naftowej tworzo-
nej przez Ignacego Łukasiewicza, Karola Klobassę i Tytusa Trzecieskiego. To skanseny, 
muzea i stare kopalnie, w których jeszcze dziś można zobaczyć wciąż działające urzą-
dzenia naftowe15.

Ponad 200 km mierzy Białowieski Szlak Transgraniczny, którego trasa prowadzi 
Puszczą Białowieską po obu stronach granicy – przez powiat hajnowski (Rzeczpospolita 
Polska) i rejon prużański (Republika Białorusi). Turysta poznaje piękno przyrody, prawo-
sławne i katolickie obiekty sakralne oraz unikatową architekturę drewnianych domostw16. 

Ciekawym szlakiem turystyczno-kulturowym, tym razem zlokalizowanym na pograniczu 
polsko-ukraińskim, skierowanym zarówno do wycieczek zorganizowanych, jak i turystów 
indywidualnych (w tym rowerzystów), może być Transgraniczny Szlak Turystyczny 

12 Od 1987 roku Rada Europy przyznaje tytuł Europejskiego Szlaku Kulturowego trasom lub szlakom, które 
zajmują znaczące miejsce w utrzymywaniu europejskiej tożsamości, pielęgnowaniu kultury i wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego. Pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym ogłoszono Drogę św. Jakuba. Zob. https://
pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Szlaki_Kulturowe [17.01.2018].
13 Zob. http://wojaszowka.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=9&subsub=38&menu=249&strona=1 [05.11.2017]. 
14 Szczegółową charakterystykę ww. szlaków turystyczno-kulturowych pogranicza Polski i Słowacji prezentuje 
tekst: M. Buczek-Kowalik, R. Klamar, T. Mitura, Transgraniczne szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty tu-
rystyczne pogranicza polsko-słowackiego, [w:] Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu tury-
stycznego, red. J. Buko, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 86”, Szczecin 2012, s. 11–25. 
15 Zob. http://ignacylukasiewicz.pl/szlak-naftowy/ [05.11.2017]. 
16 Zob. http://powiat.hajnowka.pl/ctrpb/bialowieski_szlak_tra [05.11.2017]. 
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Bełżec–Bełz, prowadzący przez 33 przygraniczne miejscowości, w których znajdują się 
głównie zabytkowe obiekty sakralne (m.in. cerkwie, kościoły, klasztory, synagogi)17. 

Niewątpliwie szlaki turystyczno-kulturowe, będące produktami turystycznymi, dają 
szansę na korelację turystyki kulturowej z turystyką edukacyjną. 

Ród Lichnowskich i jego wkład w dziedzictwo kulturowe 
pogranicza polsko-czeskiego

Lichnowscy to jeden z najstarszych śląskich arystokratycznych rodów cieszący się wiel-
kim zainteresowaniem i sympatią na ziemi raciborskiej i w Kraju Hulczyńskim. Pełnili presti-
żowe funkcje państwowe: polityczne i dyplomatyczne oraz zaistnieli na europejskiej scenie 
kulturalnej. Byli rozsądnymi gospodarzami, przedsiębiorcami przemysłowymi i inwestorami. 

Założycielem rodu był Jan z Woszczyc (położonych pomiędzy Rybnikiem a Pszczyną), 
który dzięki małżeństwu nabył Lichnow koło Karniowa i od 1501 roku podpisywał się jako 
Lichnovsky18. 

Fot. 1. Zamek w Chuchelnej, obecnie zakład rehabilitacyjny

Fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.

W 1. połowie XVIII wieku ten pierwotnie ród ziemiański został podniesiony do godności 
barońskiej, następnie hrabiowskiej, aż w końcu w 1773 roku pruski król Fryderyk II nadał 
Janowi Karolowi Lichnowskiemu dziedziczny tytuł książęcy, który w 1846 roku został 

17 Zob. http://www.belzec-belz.pl/ [05.11.2017]. 
18 J. Jung, Lichnovští z Voštic a jej ich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848–1928, Ostavská univerzita, 
Ostava 2017, s. 13.
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uznany również przez Austrię19. Po ponad stu pięćdziesięciu latach Lichnowscy należeli 
do najwyższej arystokracji pruskiej i austriackiej. 

Karol Alojzy (1761–1814) – drugi z książąt Lichnowskich, często przebywając w Wied-
niu, zawarł znajomość z Ludwikiem van Beethovenem, któremu później ustanowił stałą 
pensję. Lichnowski utrzymywał także kontakty z takimi sławnymi muzykami, jak: Wolfgang 
Amadeusz Mozart czy Niccolò Paganini. Ponadto za jego panowania rozpoczęto hodowlę 
owiec merynosów przynoszącą spore dochody, najlepsze okazy były bowiem sprzedawane 
kupcom nie tylko z Europy, ale także z Australii i Ameryki Północnej. 

Kolejny z rodu – Edward Maria Lichnowsky (1789–1845) – interesował się literaturą, 
pisał dramaty, tłumaczył dzieła Voltaire’a. Popularność i uznanie zyskał, opracowując Hi-
storię Habsburgów wydaną w ośmiu tomach20. Jego najstarszy syn Feliks (1814–1848) to 
bodaj najbardziej barwna postać w tym arystokratycznym rodzie21. Walczył w wojnach kar-
listowskich w Hiszpanii i często podróżował. Zrobił też karierę polityczną i dyplomatyczną22. 

Kolejny, już piąty z rodu – Karol Maria Lichnowsky (1819–1901) rozwinął gospodar-
kę rodu23. W posiadłościach dokonano odważnych inwestycji: powstały nowe obiekty 
gospodarcze, majątki wzbogacały się o nowoczesne maszyny. Wprowadzono nowy spo-
sób uprawy ziemi oraz system melioracji pól i nawadniania łąk. Książę Karol angażował 
się w budowę dróg i mostów. Jedną ze znaczących zasług dla rozwoju komunikacji na 
pograniczu polsko-czeskim były starania księcia Karola Marii o budowę linii kolejowej 
Opole–Chałupki (przez Kędzierzyn i Racibórz). Magnat sfinansował prace projektowe przy 
wytyczaniu linii na odcinku Racibórz–Krzanowice–Chuchelna–Opawa. Oficjalne otwarcie 
nowej trakcji kolejowej miało miejsce 20 października 1895 roku24. 

Najsławniejszy z rodu był Karol Maksymilian Lichnowsky (1860–1928) – dobry gospo-
darz majoratu Krzyżanowice–Chuchelna, dyplomata (ambasador niemiecki w Wielkiej 
Brytanii w latach 1912–1914), autor książek politycznych przełożonych na kilka języków25. 
Dzięki trafnym inwestycjom w przetwórstwo płodów rolnych książę przejął większość 
udziałów w cukrowni w Raciborzu, zaś w Chuchelnej wybudował jedną z najnowocześniej-
szych fabryk lnu w Europie. W jego zakładach znalazło zatrudnienie ponad 2000 ludzi26. 

Schyłek rządów rodziny Lichnowskich na pograniczu śląsko-morawskim przypada na 
I połowę XX wieku. Książę Wilhelm (1905–1975) zmuszony był sprzedać pałac w Krzy-
żanowicach i willę w Berlinie. Odsprzedane zostały również dzieła sztuki, rodzinne zbiory 

19 R. Kincel, Karol Maksymilian książę von Lichnovsky (1860–1928) – najsławniejszy z rodu, [w:] Z dziejów ziemi 
raciborskiej. Miejsca – ludzie – problemy, Starostwo Powiatowe, Racibórz 2003, s. 107. 
20 E.M. Lichnowsky, Die Geschichte des Hauses Habsburg, Vol. 1–8, Wien 1836–1843. 
21 Zob. więcej: D. Uhlíř, Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Poslední láska kněžny Zaháňské, Paseka, Praha–Lito-
myšl 2009; R. Wolny, Fürst Felix Lichnowsky (1814–1848). Ein früh vollendetes Ritterleben, Eos-Verlag, Erzabtei, 
St. Ottilien 2003. 
22 Feliks Lichnowsky był posłem z okręgu raciborskiego do Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie nad 
Menem. Dał się poznać jako znakomity orator i aktywny polityk. W wieku 34 lat zginął z rąk demonstrantów. 
23 Zob. więcej: J. Jung, Lichnovští z Voštic…, op. cit., s. 27–107.
24 V. Štěpán, Dějiny obce Chuchelné, Obec Chuchelná, Opava 2009, s. 121–122. 
25 Zob. więcej: R. Kincel, op. cit., s. 105–116.
26 J. Jung, Julius Bühler – architekt knížete Karla Maxe Lichnowského, Filozofická fakulta Ostavské univerzity, 
Ostava 2011, s. 53–59.
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i pamiątki. Kres potęgi rodu nastąpił wiosną 1945 roku, kiedy książę Wilhelm musiał 
uciekać przed Armią Czerwoną27. 

Potomkowie słynnego rodu Lichnowskich – ówczesnych posiadaczy wielkiej własno-
ści ziemskiej na terenie Austrii, Czech, Moraw i Śląska – żyją współcześnie na emigracji 
w Ameryce Południowej. 

Burzliwe losy rodu, mającego niebagatelny wpływ na rozwój pogranicza polsko-cze-
skiego, na tyle zaintrygowały włodarzy Krzanowic i Chuchelnej, że w 2015 roku rozpoczęli 
starania o utworzenie szlaku turystycznego prowadzącego przez miejsca działalności kolej-
nych pokoleń rodu Lichnowskich. Gmina Krzanowice wespół z czeskim partnerem – Obec 
Chuchelna złożyła do Euroregionu Silesia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry 
wniosek o dofinansowanie projektu „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich/
Na kole za poznam historie stezkou rodu Lichnovských”. Koordynator projektu wymienił 
następujące przyczyny podjętych działań, o czym wspomniał podczas wywiadu:

Chcielibyśmy zwiększyć zainteresowanie gminami Krzanowice i Chuchelna wśród tury-
stów. Te dwie miejscowości powiązane są historycznie i kulturowo dziedzictwem, które 
w znacznej mierze zawdzięczają rodowi Lichnowskich oraz wspólnej diecezji ołomuniec-
kiej. Warunkiem rozwoju jest bezspornie jakościowo dobra infrastruktura turystyczna, 
dlatego zostanie stworzony szlak tematyczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
który zapewni zrozumienie i lepsze poznanie naszej wspólnej polsko-czeskiej historii28. 

Opracowany projekt bazuje na walorach kulturowych regionu, ale przede wszystkim 
uwzględnia aktualne potrzeby rynku turystycznego:

Celem projektu jest wzrost zainteresowania zwiedzaniem naszego regionu i zwiększenie 
liczby turystów na naszym terenie. Jakościowo dobra infrastruktura turystyczna jest ma-
gnesem, który przyciąga turystów, zarówno lokalnych, jak i ponadlokalnych. Obserwujemy, 
że wśród społeczeństwa wzrasta popularność turystyki jednodniowej. Nasz teren nadaje 
się idealnie do weekendowej turystyki rowerowej, nie ma utrudnień z powodu ukształtowa-
nia terenu, a wręcz przeciwnie, jazda rowerem jest przyjemnością, a widoki są piękne29. 

Projekt (współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika 
Czeska–Polska 2014–2020 oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”) został 
zatwierdzony do realizacji przez Euroregionalny Komitet Sterujący w dniu 20 grudnia 2016 
roku30. Wartość ogółem projektu wyniosła 95 595,88 euro, z czego EFRR przekazał każdej 
ze stron projektu 30 000 euro, natomiast wartość dofinansowania z budżetu państwa dla 

27 L. Fulneczek, Lichnowscy, czyli o czasach, kiedy na Śląsku gościli z wizytą van Beethoven, Liszt i Paganini, 
„Nasza Historia”, nr 12 (25), s. 16–18. 
28 Inf.: Irena Duda, l. 52, Krzanowice, zapis. M. Szymańska 30.10.2017 r.
29 Inf.: Andrzej Strzedulla (burmistrz Krzanowic), l. 37, Krzanowice, zapis. M. Szymańska 30.10.2017 r. 
30 Zob. http://www.krzanowice.pl/new/site/index/144-projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/185-
-quo [04.11.2017]. 
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gminy Krzanowice wyniosła 1764,71 euro. Realizację zadań projektowych wyznaczono 
na okres: 02.01–31.12.2017 r.31 

W dokumentacji uwzględniono pięć działań kluczowych:
1. fazę przygotowawczą (wspólne ustalenia dotyczące realizacji projektu, sporządzenie 

dokumentacji projektowej, tłumaczenie wniosku na język czeski),
2.  zarządzanie projektem – praca nad realizacją zadań,
3. tworzenie transgranicznego szlaku turystycznego (m.in. postępowanie przetargowe 

i roboty budowlane),
4. inauguracyjny rajd rowerowy,
5. działania promocyjne (wykonanie dwóch tablic upamiętniających realizację projektu 

o współpracy transgranicznej oraz osiem tablic informacyjnych opisujących nowo utwo-
rzony szlak turystyczny; promocja szlaku przez: umieszczenie informacji o szlaku na 
oficjalnych stronach internetowych: www.krzanowice.pl, www.chuchelna.com, przygo-
towanie spotu przez czeską telewizję; wydanie ulotek w języku polskim i czeskim wraz 
z mapką opisujących szlak z zaznaczeniem ciekawych obiektów na trasie – 3000 sztuk; 
zorganizowanie konferencji popularnonaukowej, której tematem przewodnim będzie 
arystokratyczny ród Lichnowskich)32. 

Charakterystyka i znaczenie Szlaku Rodu Lichnowskich

Szlak Rodu Lichnowskich to transgraniczna trasa rowerowa o długości 20 km. Na 
przeważającym odcinku oznaczona jest żółtym kolorem, jedynie dwukilometrowa ścież-
ka rowerowa Kobeřice–Krzanowice (oddana do użytku w lipcu 2014 roku33), po której 
poza rowerami może odbywać się ruch pojazdami rolniczymi, ma logo koloru zielonego.

Szlak biegnie przez następujące miejscowości: Chuchelna (droga nr 466), następnie 
Krzanowice, Bojanów, Borucin i kończy się w Chuchelnej, tworząc pętlę. Na odcinku: 
Chuchelna–Krzanowice–Bojanów prowadzi drogą wojewódzką nr 917, zaś odcinek Bo-
janów–Borucin drogą lokalną. 

Po stronie polskiej trasa mierzy 17 km i prowadzi asfaltową nawierzchnią przez urokliwy 
krajobrazowo teren wiejski. Po stronie czeskich sąsiadów turysta ma do przebycia 3 km 
równie ciekawego obszaru, w którym niemalże na każdym kroku widoczne są historyczne 
i kulturowe ślady obecności rodziny Lichnowskich. Jedynie w okolicach dawnej roszarni 
trzeba podążać drogą gruntową, pozostały odcinek pokrywa asfalt. 

Opracowane i opublikowane materiały promocyjne uwzględniają dziesięć obiektów 
zlokalizowanych na szlaku: 

1. Kaplica pw. Podwyższenia św. Krzyża w Chuchelnej – neogotycki budynek wybudo-
wany w 1903 roku, z nieotynkowanej cegły, zwieńczony profilowanymi dachami i ogromnym 

31 „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich/Na kole za poznam historie stezkou rodu Lichnovských”. 
Wniosek o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska, s. 45–50. 
32 Ibidem, s. 16.
33 Zob. http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/36406-otwarto-now--261----347-cie--380-k-- 
281--rowerow--261--w-borucinie-.html [01.11.2017]. 
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piaskowcowym portalem z herbem rodowym. Przestrzeń wewnątrz jest rozdzielona na dwa 
piętra – dolną kryptę przeznaczono do składania trumien, górną natomiast stanowi kaplica 
św. Krzyża (miejsce modlitwy i refleksji). Budowlę usytuowano w pobliżu zamku, na miejscu 
wcześniejszego ogrodu dziecięcego, uzupełnionego o młyn, park i zbiornik wodny. Do 1945 
roku obiekt służył jako zamknięte rodowe mauzoleum, w którym złożono szczątki trzech 
członków rodu: Karla Marii Lichnowskiego (secesyjny sarkofag sejfowy z czterospadowym 
dachem, pokryty blachą miedzianą ozdobioną reliefami, jest przykładem niezwykłego kunsz-
tu artystycznego), księżnej Marie Lichnowskiej (jej szczątki złożono w miedzianej trumnie 
i schowano do dębowego sarkofagu z podwójnym dachem w kształcie oślego grzbietu i mo-
siężnymi uchwytami po bokach)34 oraz Karla Maksymiliana (marmurowy nagrobek ozdobiony 
emblematami heraldycznymi i alegorycznymi, uzupełniony przedstawieniem pełnej rzeźby 
głowy zmarłego, wykonanej przez Josefa Obetha – absolwenta wiedeńskiej Akademii 
Sztuk Pięknych)35. Jest to jedno z ośmiu mauzoleów znajdujących się na terenie Republiki 
Czeskiej36. Pod koniec II wojny światowej obrabowano kryptę i uszkodzono sarkofagi. Do 
1996 roku, tzn. do czasu oddania do użytku nowego kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża, 
w kaplicy odprawiano msze i nabożeństwa. 

W 1963 roku obiekt został wpisany na państwową listę zabytków kultury pod nume-
rem 44945/8-1385, z dopiskiem o wyjątkowej wartości architektonicznej. W 2008 roku 
rozpoczęto wieloletni program jego odbudowy dofinansowany przez Oddział Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa w Ostrawie. Celem całego przedsięwzięcia jest przywrócenie pier-
wotnego charakteru obiektu jako miejsca czci oraz prezentacja wyjątkowego znaczenia 
rodu Lichnowskich dla Chuchelnej i regionu37. 

34 V. Štěpán, op. cit, s. 159.
35 Por. https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/c/213-chuchelna [02.11.2017]. 
36 Zob. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum [02.11.2017]. 
37 Inf.: Rudolf Sněhotta (wójt Chuchelnej), lat 52, Chuchelna, zapis. M. Szymańska 01.11.2017 r. 

Fot. 3. Kaplica pw. Podwyższenia św. Krzyża 
w Chuchelnej,wejście do mauzoleum (fot.  
M. Szymańska, 01.11.2017 r.)

Fot. 2. Oznaczenie do kaplicy pw. Podwyższenia 
św. Krzyża (fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.)
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Fot. 4. Uczestnicy inauguracyjnego rajdu rowerowego Szlakiem Rodu Lichnowskich w rodowym mauzo-
leum (fot. M. Szymańska, 26.09.2017 r.)

2. Dawna stacja kolejowa Krzanowice Południe. Oficjalne otwarcie trakcji kolejowej 
miało miejsce 20 października 1895 roku. Na początku trasa ta miała służyć do transportu 
lnu i zboża, co miało ułatwiać prowadzenie interesów rodzinie Lichnowskich38. W 1941 roku 
uruchomiono pierwsze pociągi pasażerskie kursujące pomiędzy Raciborzem a Opawą39. 
Powstanie trakcji kolejowej w tym regionie przyczyniło się do szybszego przemieszczania 
się ludności i pogłębienia więzi sąsiedzkich. W końcu 1896 roku wybudowano pierwszy 
drewniany przystanek, który potem kilkakrotnie modernizowano (m.in. w 1899 i 1925 
roku)40. W wyniku działań wojennych tory na odcinku Racibórz–Krzanowice–Chuchelna 
zostały uszkodzone, a następnie (po wprowadzeniu granicy polsko-czeskiej) zlikwidowane. 
Połączenia na odcinku Krzanowice–Racibórz przywrócono latem 1947 roku i trwały do 
zimy 1993/1994 roku. 

38 https://www.nowiny.pl/27275-z-dziejow-gornoslaskiej-kolei-zelaznej-160-lat-linii-raciborz-chalupki.html 
[02.11.2017].
39 J. Delowicz, Z dziejów kolejnictwa na Śląsku, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2008. 
40 N. Mika, Historia miasta i gminy Krzanowice, Avalon, Kraków 2013, s. 159. 
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Dzięki przystąpieniu do projektu „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich” 
dawny budynek dworca zaadaptowano do celów turystycznych – na wiatę dla rowerów 
oraz schronisko dla turystów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W ramach 
adaptacji zaprojektowano także zewnętrzną siłownię z miejscem do grillowania, utwardzono 
teren i wyłożono go kostką brukową, dokonano nasadzeń niskiej zieleni. Nadto powstały 
obiekty małej architektury, m.in. betonowe ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, 
ręczna pompa (typu abisynka) wbudowana na istniejącą w tym miejscu studnię.

Fot. 5. Dawna stacja kolejowa Krzanowice Południe po adaptacji na obiekt turystyczny (fot. M. Szymań-
ska, 02.11.2017 r.)

3. Kościół parafialny pw. św. Wacława w Krzanowicach – to neobarokowy obiekt 
sakralny z lat 1914–1915, usytuowany na wzgórzu. Pierwotny z 1288 roku wielokrotnie 
ulegał zniszczeniu. Projektantem obecnego był Józef Seyfried z Krawarza. Orientowany, 
salowy, z trójprzęsłowym zamknięciem od wschodu pomieści 5000 wiernych41. Warto 
uzupełnić, że od 1201 roku parafia pw. św. Wacława w Krzanowicach i miejscowość 

41 Zob. więcej: P.J. Newerla, W. Siwik, Zarys historii Krzanowic. Abriß der Geschichte von Kranstädt, Antykwa 
Kluczbork, Krzanowice 1996, s. 59–65. 
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Chuchelna należały do archidiecezji ołomunieckiej. W czeskiej wsi nie było jeszcze ko-
ścioła, a zatem mieszkańcy uczęszczali na msze i wszelkie obrzędy religijne do świątyni 
w Krzanowicach. W 1801 roku właściciel Chuchelnej zabiegał u władzy duchownej, aby 
msze św. były odprawiane także w kaplicy pw. św. Krzyża. Przychylono się do jego proś-
by – jednak nabożeństwa mogły odbywać się w niej tylko w zwykłe niedziele. W czasie 
ważnych świąt kościelnych odprawiano je w kościele pw. św. Wacława, by nie umniejszać 
roli krzanowickiej świątyni. Od marca 1812 roku w kaplicy w Chuchelnej udzielano także 
chrztów i ślubów, natomiast pogrzeby miały miejsce dalej w Krzanowicach. Z tego powodu 
cmentarz przykościelny w Krzanowicach był miejscem pochówku Franciszka Bernarda 
Lichnowskiego oraz członków rodziny Lichnowskich, których ekshumowano z kaplicy 
Jana Baptysty w Borucinie42. 

Fot. 6. Kościół pw. św. Wacława w Krzanowicach (fot. M. Szymańska, 02.11.2017 r.)

4. Kościół pw. św. Mikołaja w Krzanowicach – obiekt późnobarokowy z 1744 roku, 
z cegły i otynkowany43; nazywany przez autochtonów „Mikołaszkiem”. Został wybudowa-

42 Ibidem, s. 45–58.
43 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 7: Województwo opolskie, z. 13: Powiat raciborski, red. T. Chrzanowski, 
M. Kornecki, Warszawa 1967, s. 16.
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ny jako wotum dziękczynne za ocalenie przed najazdem Węgrów. Poświęcenie świątyni 
było wielkim wydarzeniem, które stało się również udziałem rodziny Lichnowskich. We 
wnętrzu znajduje się neogotycki ołtarz główny oraz klasycystyczna ambona z baldachi-
mem zwieńczona rzeźbą baranka. Odkąd mieszkańcy sięgają pamięcią, każdego roku 
6 grudnia – w dniu wspomnienia św. Mikołaja – odbywają się tutaj procesje konne44. 

5. Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Bojanowie – świątynia została wybudo-
wana w 1928 roku dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Franciszka Janty (objeżdżał 
zamożniejsze miejscowości Górnego Śląska i zbierał fundusze, a także niezbędne mate-
riały do prowadzenia budowy). Warto wspomnieć, że drewno potrzebne do postawienia 
kościoła ofiarował książę Karol Maksymilian Lichnowsky. Wnętrze obiektu jest w stylu 
bazylikowym, piękne mozaiki przedstawiają Chrystusa Króla i dwunastu apostołów. Na 
zewnątrz parafianie postawili murowane ogrodzenie ze stacjami drogi krzyżowej, by uczcić 
poległych mieszkańców Bojanowa w I wojnie światowej45. 

6. Brama wjazdowa do dawnego folwarku Lichnowskich – mieści się na terenie 
dawnego folwarku, będącego jednym z trzech największych posiadłości Lichnowskich 
tego typu. Majątek został ulokowany wśród rozległych dóbr ziemskich rodu, między 
Chuchelną, Piszczem a Bolesławiem i stał się lokalnym centrum gospodarczym książąt. 
W folwarku w sezonie letnim zatrudnianych było około 120 pracowników46. Brama wjaz-
dowa wykonana została w stylu barokowym. W jej szczycie umiejscowiony jest lapidarnie 
wykonany herb rodowy. 

Fot. 7. Brama wjazdowa do dawnego folwarku Lichnowskich (fot. M. Szymańska, 02.11.2017 r.)

44 K. Lach, Piesze i konne procesje dziękczynno-błagalne w Raciborskiem, [w:] Potrzeba religii. Dynamika praktyk 
religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński, Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 276–278. 
45 N. Mika, op. cit., s. 128–129. 
46 J. Jung, Julius Bühler…, op. cit., s. 143–144.
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7. Kościół parafialny pw. św. Augustyna w Borucinie. Historia kościoła w Borucinie 
sięga 1894 roku, kiedy hrabia Lichnowski podarował wsi 6 morgów pola w celu wybudo-
wania szkoły, kościoła, plebanii i cmentarza. Dodatkowo przekazał na ten cel darowiznę 
w wysokości 15 000 marek. 28 sierpnia 1904 roku (w dniu wspomnienia św. Augustyna) 
położony został kamień węgielny pod budowę świątyni. Stan surowy budowli osiągnięto 
w 1905 roku, a w kwietniu 1906 roku dokonano jej poświęcenia47. 

8. Domek myśliwski i domek rybacki w Chuchelnej – obiekty gospodarcze znaj-
dujące się w dzielnicy Chuchelnej zwanej Resta, gdzie na początku XX wieku Karol 
Maksymilian, wybitny przemysłowiec, wybudował pokazowo prowadzoną fabrykę lnu 
i artykułów lnianych, należącą do największych i najlepiej prosperujących zakładów tego 
typu w ówczesnym państwie pruskim. 

Fot. 8. Tablica informacyjna umieszczona na szlaku turystycznym w dzielnicy Chuchelnej zwanej Resta 
(fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.)

9. Kamień upamiętniający ostatnie polowanie Karola Maksymiliana Lichnow-
skiego – obiekt zlokalizowany jest w miejscu ostatniego polowania (21.08.1927 r.) 
Karola Maksymiliana Lichnowskiego. W 1930 roku myśliwi zatrudnieni u Lichnowskich, 
w dowód szacunku, uznania i wdzięczności dla swojego pracodawcy, ufundowali pa-
miątkowy obelisk.

47 Zob. więcej: K. Lach, 100 lat parafii Borucin, Wyd. Świętego Krzyża, Opole 2006, s. 20–47. 



Śladami rodu Lichnowskich – o transgranicznym szlaku turystycznym… 241

Fot. 9. Kamień upamiętniający ostatnie polowanie Karola Maksymiliana Lichnowskiego, obok tablica 
informacyjna (fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.)

10. Rodzinny park im. Lichnowskich w Chuchelnej – znajduje się w parku ze sta-
wem, w pobliżu rodowego mauzoleum. Pierwotnie nosił nazwę: „Spielgarten”. Obecnie 
mieści się tam również wydzielony i odgrodzony teren z urządzeniami sportowymi. Dla 
turystów przygotowano ławki, stojaki dla rowerów i kosze na odpady. W ramach realizo-
wanego projektu dokonano także nasadzeń nowej zieleni. 

Fot. 10. Tablica informująca o Szlaku Rodu Lichnowskich na obszarze rodzinnego parku im. Lichnow-
skich w Chuchelnej (fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.)
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Scharakteryzowany Szlak Rodu Lichnowskich spełnia wszystkie kryteria szlaku mate-
rialnego zaproponowane przez Mikosa v. Rohrscheidta, propagując wspólne dziedzictwo 
kulturowe Krzanowic i Chuchelnej. 

Podsumowanie 

Pogranicze śląsko-morawskie jest interesującym obszarem i to z różnych wzglę-
dów. Wspólna historia, religia, obrzędowość doroczna i rodzinna łączą kolejne pokolenia 
mieszkańców po obu stronach granicy. W celu ochrony i jednocześnie popularyzowania 
spuścizny przodków – w dobie procesów globalizacyjnych i unifikacyjnych – rozmaite śro-
dowiska, instytucje, stowarzyszenia zabiegają o to, aby dorobek wcześniejszych pokoleń 
stał się atrakcyjny nie tylko dla osób żyjących na tym terenie, ale również dla tych, którzy 
są zainteresowani odkrywaniem nieznanych dotąd miejsc. 

Otwarcie granic państwowych, możliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, 
zapał samorządowców chętnych podjąć współpracę z sąsiadami sprawiły, że na po-
łudniowo-zachodnim skrawku powiatu raciborskiego zrodziła się inicjatywa powołania 
transgranicznego szlaku turystycznego propagującego wiedzę o arystokratycznym rodzie 
Lichnowskich, mającym duży wpływ na rozwój tych ziem. 

Szlak ten – obejmujący wiele atrakcyjnych obiektów – z pewnością może być inspiracją 
do poznania historii tego regionu, motywem do uprawiania szeroko rozumianej turystyki 
kulturowej i czynnikiem rozwoju obszaru pogranicznego. 

Miejsca związane z rodem Lichnowskich, wpisane w spokojny, wiejski krajobraz, stano-
wią też zachętę do „odkrycia” ich od nowa, zwłaszcza przez mieszkańców nie zawsze do 
końca zorientowanych, jaką wartość zarówno materialną, jak i niematerialną one prezentują. 
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyznaczonego i oznaczonego w 2017 roku transgranicz-
nego szlaku turystycznego zlokalizowanego w południowo-zachodniej części subregionu Górne-
go Śląska, w dwóch gminach: Krzanowice (po stronie Rzeczypospolitej Polskiej) i Chuchelna 
(w Republice Czeskiej). Jest to trasa rowerowa o długości 20 km, oznaczona żółtym kolorem, 
prowadząca przez najważniejsze i najbardziej wyeksponowane miejsca działalności rodu Lich-
nowskich – XV-wiecznej książęcej rodziny z Woszczyc koło Pszczyny. W latach 1608–1943 ten 
możny ród miał siedzibę w Chuchelnej, zaś okoliczne wsie były w jego posiadaniu. Lichnowscy, 
żyjąc przez stulecia na ziemi śląsko-morawskiej, pozostawili na niej liczne ślady kultury ma-
terialnej – w postaci: rezydencji, kościołów, kaplic czy obiektów gospodarczych – stanowiące 
współcześnie niemałą atrakcję turystyczną. Utworzony szlak propaguje wspólne dziedzictwo 
kulturowe Krzanowic i Chuchelnej. 

Słowa kluczowe: pogranicze śląsko-morawskie, turystyka kulturowa, transgraniczny szlak 
turystyczny, ród Lichnowskich

Abstract 

The article presents a cross-border tourist route mapped out and marked in 2017, located in the 
south-western part of the sub-region of Upper Silesia, in two districts: Krzanowice (in Poland) 
and Chuchelna (in the Czech Republic). It is a 20 km long cycle route, marked in yellow, leading 
through the most important and the most exposed places of activity of the Lichnowski family 
(15th-century duke family from Woszczyce near Pszczyna). For centuries they lived in the Sile-
sian-Moravian land and left many traces of material culture in the form of residences, churches, 
chapels, or economic objects - which are a great tourist attraction now. The route promotes the 
common cultural heritage of Krzanowice and Chuchelna. 

Keywords: Moravian-Silesian borderland, cultural tourism, cross-border tourist trail, the Lich-
nowski family
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