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BOLESŁAW IWAN
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

WYBRANE PROBLEMY PROMOCJI PRODUKTÓW 
TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH

SELECTED PROBLEMS OF PROMOTING TRADITIONAL  
AND REGIONAL PRODUCTS

Wstęp

Turystyka jest pojęciem wielowymiarowym, a zarazem powszechnym we współczesnym 
świecie. Tak złożone zjawisko powinno być rozpatrywane w różnych jego aspektach: psy-
chologicznym, społecznym, kulturowym oraz przestrzennym. Z punktu widzenia ekono-
miczno-gospodarczego jest to istotny produkt rynkowy i posiada coraz większe znaczenie 
w wielu krajach. Można ją nazwać nawet „przemysłem XXI w.”, ponieważ koncentruje 
znaczny odsetek osób czynnych zawodowo oraz generuje dużą część produktów naro-
dowych brutto.

Ważną determinantą rozwoju sektora turystycznego (obok wielu pozostałych) są 
rozliczne walory rekreacyjne poszczególnych miejscowości i regionów świata. Atrakcje, 
zwłaszcza naturalne (przyrodnicze) oraz kulturowe, w tym kulinarne, sprawiają, że miliony 
osób w różnym wieku decydują się na podjęcie trudu udania się w podróż. Pragną bowiem 
poznać nowe destynacje turystyczne, elementy innej kultury, obyczaje miejscowej ludności, 
jej tradycje i wyznawane systemy wartości, a także kulinaria różnych regionów świata. 
Rozwój turystyki, również kulturowej, sprzyja doskonaleniu szeroko pojętej infrastruktury 
rekreacyjno-wypoczynkowej oraz aktywizacji lokalnych społeczności w różnych sferach. 
Ważnym problemem rozważań w kontekście niniejszego opracowania jest rozwój produkcji 
i podaży tradycyjnych artykułów spożywczych i napojów.

W zestawie elementów tworzących współczesną turystykę oraz sprzyjających jej roz-
wojowi zazwyczaj mniej uwagi poświęca się analizie oferty gastronomicznej adresowanej 
do zwiedzających, jak również roli wytworów lokalnych i regionalnych. Bez wątpienia 
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ludzie chętnie przyjadą powtórnie do danej destynacji, jeśli znajdą tam wysokiej jakości 
oryginalne napoje oraz specjały żywnościowe. W związku z tym trzeba zaakcentować, że 
należy w sposób profesjonalny promować zarówno lokalną kuchnię, jak i specyfikę oraz 
niepowtarzalność regionalnych produktów spożywczych.

Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza problemów związanych 
z wybranymi metodami popularyzacji i promocji tradycyjnych oraz regionalnych artykułów 
rolno-żywnościowych oraz ich przetworów, a także napitków (trunków) i kulinariów. W tym 
kontekście różne, a więc i nietypowe, instrumenty promocji mają dwa wymiary celów do 
osiągnięcia. Z jednej strony głównymi adresatami tych działań są oczywiście konsumenci, 
w tym także turyści oraz odwiedzający. Różne formy promocji mają zachęcić przyjezd-
nych do zakupu tradycyjnych regionalnych produktów oraz do korzystania z nich, także 
w lokalnych placówkach gastronomicznych. Drugi wymiar celów promocji odnosi się do 
samych wytwórców tradycyjnych regionalnych oraz lokalnych artykułów rolno-żywnościo-
wych. Promocja i związany z nią wzrost popytu inspiruje rolników i przetwórców do zwięk-
szania produkcji, tym samym powodując wzrost podaży rynkowej tego rodzaju produktów.

Opracowanie zawiera krótkie omówienie istoty i specyfiki tradycyjnych regionalnych 
napojów i artykułów żywnościowych. Część tekstu poświęcono charakterystyce dzie-
dzictwa kulinarnego i turystyki kulinarnej. Znaczna partia publikacji dotyczy różnych form 
popularyzacji produktów spożywczych, w tym niektórych wydarzeń promujących tradycyjne 
specjały regionalne.

Metody badawcze zastosowane podczas pracy nad niniejszym opracowaniem wynikają 
z jego celów. Przygotowanie artykułu rozpoczęto od zgromadzenia literatury przedmiotu 
oraz zebrania informacji z innych źródeł. Ważną metodą zastosowaną w trakcie tworzenia 
tekstu była uczestnicząca obserwacja naukowa. Autor w czasie wyjazdów służbowych 
i turystycznych uważnie analizował imprezy oraz wydarzenia związane z promocją oraz 
sprzedażą produktów tradycyjnych. Zastosował też metodę swobodnego wywiadu nie-
skategoryzowanego z producentami i oferentami produktów tradycyjnych. Posłużono się 
ponadto metodą analizy opisowej i porównawczej. Praca została wzbogacona ilustracjami. 
Źródłem informacji była literatura naukowa, a także odpowiednio dobrane strony interne-
towe, w tym witryna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tradycyjne produkty spożywcze

Tradycyjne produkty rolno-spożywcze oraz napoje i inne komponenty dziedzictwa 
kulinarnego są ważnymi elementami kompleksu atrakcji turystycznych określonych de-
stynacji oraz regionów. Walory tego typu artykułów spożywczych i tradycyjnych kulinariów 
są ważnymi motywami podejmowania decyzji o wyborze kierunku oraz celu podróży dla 
wielu osób. Na rynku turystycznym, gdzie narasta konkurencja wewnętrzna i zewnętrzna, 
przewagę zdobywają te oferty, które w pakiecie zawierają poznanie dziedzictwa kulturo-
wego, w tym kulinarnego. Jest ono bowiem integralną częścią szeroko pojętego folkloru 
określonej społeczności.
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Tradycyjne produkty rolno-żywnościowe oraz kuchnia regionalna są także ważnym 
elementem budowania silnej pozycji danej destynacji turystycznej. Marka utrwalona 
w świadomości turystów ułatwia promocję i wpływa na jej skuteczność. Wytwarzanie 
tradycyjnych produktów, a także podtrzymywanie przez lokalne społeczności, subregiony 
oraz regiony turystyczne tradycyjnych, odziedziczonych po przodkach metod produkcji 
artykułów spożywczych, potraw i napojów, powinny być także przedmiotem profesjo-
nalnej promocji. Działalność w jej zakresie sensu largo przyczynia się do popularyzacji 
danej destynacji i związanej z nią oferty turystycznej. W tym przypadku promocja pełni 
przede wszystkim funkcję informacyjną. Przyczynia się także do intensyfikacji sprzedaży.

We współczesnym świecie, a zwłaszcza w państwach rozwiniętych gospodarczo, 
w placówkach handlowych, w tym supermarketach, dominują artykuły rolno-żywnościo-
we produkowane na skalę przemysłową w wielkich korporacjach czy też holdingach 
przetwórstwa spożywczego. Ich zaletą jest to, że są relatywnie tanie i można je nabyć 
w wielu miejscach na świecie. Bardziej zamożni oraz świadomi konsumenci poszukują 
jednak oryginalnych towarów spożywczych – nietypowych i unikatowych, wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami na małą skalę w reżimie ekologicznym – i chętnie je nabywają. 
Zasadniczego znaczenia dla turystów i szerzej: konsumentów, nabierają takie cechy żyw-
ności oraz napojów, jak pochodzenie (miejsce produkcji), oryginalność i niepowtarzalny 
smak. Proces różnicowania popytu na produkty żywnościowe i napoje wśród konsumen-
tów, w tym turystów, powodowany jest m.in. coraz wyższą świadomością rynkową oraz 
zainteresowaniem pozytywnym oddziaływaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych 
na zdrowie i kondycję człowieka. Żywność tradycyjna, wytwarzana w oparciu o stare 
i sprawdzone receptury, postrzegana jest jako bardziej naturalna, mniej przetworzona, 
a co za tym idzie – zdrowsza. Oryginalny smak jest najbardziej charakterystyczną oraz 
pożądaną cechą wyrobów tradycyjnych. Kupując je, nabywcy oczekują wyjątkowości 
i niepowtarzalności smaku oraz dobrej jakości1.

We współczesnym świecie wielu turystów, a więc i tych kulinarnych, dla których cena 
towarów spożywczych i dań kuchni lokalnych nie jest podstawowym kryterium podejmowa-
nia decyzji rynkowych, poszukuje właśnie żywności i napojów tradycyjnych wysokiej jakości. 
Dlatego też należy sprecyzować określenie „tradycyjne produkty rolno-żywnościowe”. Są 
to takie artykuły, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają z wytwarzania 
metodami tradycyjnymi, czyli stosowanymi od co najmniej 25 lat. Powstają więc z trady-
cyjnych komponentów albo też cechują się tradycyjnym składem lub sposobem produkcji 
oraz przetwórstwa zgodnym z metodami tradycyjnymi.

Polska posiada bardzo dobre warunki do dalszego rozwoju wytwarzania tradycyjnych 
i ekologicznych artykułów żywnościowych. Uzasadnieniem tej tezy jest fakt, że państwo 
posiada relatywnie duże tereny nieskażonego naturalnego środowiska, stosunkowo 

1 B. Iwan, Promocja produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych , „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. 
Turystyka i Rekreacja” 2015, z. 15 (1), s. 141–143; G. Russak, M. Hutnikiewicz, Rynek żywności naturalnej i tra-
dycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej, [w:] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki 
w Polsce, red. C. Jastrzębski, WSEiP, Kielce 2010, s. 75.
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niskiego uprzemysłowienia i chemizacji rolnictwa. Na znacznym obszarze kraju znajdują 
się ponadto gleby wolne od skażenia metalami ciężkimi. W Polsce dominuje też rolnictwo 
indywidualne z długoletnią tradycją produkcji dobrej naturalnej żywności i istnieje bogate, 
różnorodne dziedzictwo kulinarne2.

Wyróżnia się cztery podstawowe kategorie produktów tradycyjnych i regionalnych:
1. Żywność tradycyjna to artykuły, których wartość dodaną stanowi dziedzictwo kuli-

narne danego regionu. Te produkty mają więc relatywnie wyższą cenę. Ich wyjątkowe 
walory smakowe i konsumpcyjne osiąga się dzięki stosowaniu tradycyjnych technologii 
produkcji oraz przetwarzania specyficznych dla danego regionu i użyciu unikatowych 
lokalnych surowców.

2. Produkt tradycyjny jest z kolei chroniony prawem polskim lub unijnym i wytwarzany 
z tradycyjnych surowców, ma tradycyjny skład lub sposób produkcji. Produkt tradycyjny 
znamionuje konkretny region, wyraża jego tożsamość i wpływa na postrzeganie jego 
odmienności, jak również uosabia jego historię oraz dziedzictwo kulturowe. Produkt 
tradycyjny zawiera więc w sobie element przeszłości oraz tradycję narodową. Oprócz 
miejsca pochodzenia produkt tradycyjny reprezentuje także społeczność, która dany 
artykuł wymyśliła i używała przez lata oraz chce go zachować dla przyszłych pokoleń. 
Każdy produkt tradycyjny pochodzi z „małej ojczyzny”, tj. z konkretnego miejsca oraz 
stanowi część tradycji i społeczności lokalnej.

3. Produkt regionalny jest wytwarzany w określonym regionie. Produkty regionalne 
nazywane są inaczej produktami znanego pochodzenia. Ich wysoka jakość i renoma 
związane są z konkretnymi regionami, gdzie są wytwarzane. Przy czym nie musi to 
być koniecznie region w ujęciu geograficznym, ponieważ może to być tylko obszar, 
z którym związane jest wytwarzanie danego produktu.

4. Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którymi utożsamiają się mieszkańcy danego 
obszaru. Taki produkt jest wytwarzany w sposób przyjazny dla środowiska i z surow-
ców dostępnych lokalnie3.

Elementy polityki jakości żywności w Unii Europejskiej

Na obszarze Unii Europejskiej (UE) segment żywności naturalnej oraz tradycyjnej jest 
wyróżniany i chroniony przez system prawny na poziomie Wspólnoty Europejskiej i na 
poziomie krajowym. Chronione artykuły są sygnowane odpowiednimi oznaczeniami i sym-
bolami. Stanowią one wiarygodne informacje dla nabywców, a także elementy promocji 
żywności na rynku krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z polskimi przepisami4 nazwy 

2 B. Iwan, Promocja produktów…, op. cit., s. 142–143; G Russak, M. Hutnikiewicz, Rynek żywności…, op. cit., 
s. 76.
3 M. Duczkowska-Piasecka, Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich. Specyfika budowy rynku, [w:] O produk-
tach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, 
Warszawa 2005, s. 53.
4 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 216, poz. 1368).
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produktów rolnych i środków spożywczych mogą być chronione na trzy sposoby – jest to 
kompatybilne z europejskim systemem jakości:
1. Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) – nazwa produktu bezpośrednio lub po-

średnio nawiązuje do regionu lub konkretnego miejsca, a w wyjątkowych przypadkach 
kraju (państwa), gdzie dany artykuł jest wytwarzany. Proces technologiczny powinien 
się odbywać na terenie, którego dotyczy nazwa artykułu. Cechy charakterystyczne 
oraz jakość produktu wiążą się ze specyfiką obszaru geograficznego, na którym jest 
on produkowany.

Rys. 1. Chroniona Nazwa Pochodzenia
Źródło: www.potrawyregionalne.pl [15.05.2020].

2. Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) dotyczy produktów, których nazwa 
związana jest z regionem, konkretnym miejscem (miejscowością), a w szczególnych 
przypadkach również z krajem, gdzie dany produkt jest wytwarzany. Chroniony w ten 
sposób produkt lub potrawa muszą się cieszyć uznaniem oraz mieć specyficzne ce-
chy lub wysoką jakość przypisywane pochodzeniu geograficznemu. Jakość produktu 
może wynikać z warunków danego obszaru geograficznego (np. klimat, ukształtowanie 
terenu), lokalnego know-how producentów czy też innych czynników naturalnych lub 
społecznych.

Rys. 2. Chronione Oznaczenie Geograficzne
Źródło: www.potrawyregionalne.pl [15.05.2020].



Bolesław Iwan10

3. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) – określony produkt może uzyskać 
ten znak (rodzaj ochrony), gdy jego nazwa jest specyficzna sama w sobie lub wyraża 
wyjątkowy charakter produktu rolnego lub środka spożywczego, a dany artykuł jest 
unikatowy i posiada cechy odróżniające go od innych produktów tej samej kategorii, 
i ma tradycyjny charakter. Może być on wyrażony poprzez użycie tradycyjnych surow-
ców, tradycyjny skład lub tradycyjną technologię produkcji5.

Rys. 3.Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, znak Jakość Tradycja
Źródło: biocert.pl, polskasmakuje.pl [15.05.2020].

W Polsce powstała Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Powstanie tego spisu ma na celu promocję 
i rozpowszechnienie informacji o artykułach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie 
ugruntowanymi metodami na terenie kraju oraz za granicą. Ma on również zachęcać 
producentów do rejestracji nazw na szczeblu UE. Od 2004 r. działa także Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jej głównym celem jest propagowanie rozwoju 
wyrobu regionalnej żywności wysokiej jakości oraz artykułów tradycyjnych.

Istota promocji

Kultywowanie i podtrzymywanie produkcji tradycyjnych lokalnych oraz regionalnych 
artykułów rolno-żywnościowych, a także kontynuowanie zwyczajów kulinarnych, same 
w sobie stanowią atrakcję turystyczną danego regionu. Specyficzne i oryginalne oferty 
są ponadto ważnym czynnikiem wykorzystywanym w procesie promocji produktów 
lokalnych i kuchni regionalnych. Profesjonalna promocja powinna także przyczynić 
się do budowania marek lokalnych wyrobów oraz regionalnej gastronomii. Drogą do 
osiągnięcia coraz większych korzyści ekonomicznych z szeroko pojętej gospodarki 
rolno-żywnościowej jest promocja polskich produktów nie tylko w państwach UE, ale i na 
świecie. Stwierdzenie to w całej rozciągłości dotyczy spożywczych towarów regionalnych 

5 M. Grębowiec, Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, „Zeszyty 
Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2012, z. 9 (1), s. 139–143; B. Iwan, Promocja produk-
tów tradycyjnych i kuchni regionalnych, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2015, 
z. 15 (1), s. 146–147.
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i lokalnych. We współczesnym świecie i w warunkach globalizacji rynku światowego 
nie wystarczy bowiem wytworzyć nawet najlepszych artykułów rolno-żywnościowych. 
Trzeba jeszcze poinformować w sposób profesjonalny potencjalnych konsumentów 
o niepowtarzalnych walorach produktów oraz ich oryginalności, a także o tym, gdzie 
można je nabyć lub konsumować. W polityce promocji należy położyć nacisk na działa-
nia mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności. Współczesny 
marketing wymaga więc nie tylko wytworzenia dobrego produktu i ustalenia adekwatnej 
do jakości ceny, lecz także udostępnienia go klientom docelowym. Firmy i gospodar-
stwa muszą się ponadto komunikować z nabywcami. Należy zatem fachowo zarządzać 
złożonym systemem komunikacji. Podmioty gospodarcze realizują tzw. promotion mix. 
Składa się on z czterech podstawowych elementów: reklamy, sprzedaży osobistej, 
promocji sprzedaży oraz public relations, które są wykorzystywane przez firmy, aby 
osiągnąć cele marketingowe6.

Promocja jest ważnym marketingowym instrumentem oddziaływania na rynek. Jej ce-
lem jest wzmacnianie oddziaływania każdego elementu marketingu miks. Promocja kreuje 
nowe potrzeby, a zatem i popyt. Jest to bardzo ważne w przypadku tradycyjnych produktów 
żywnościowych, dla których należy budować rozległy rynek docelowy. W szerokim ujęciu 
promocja utożsamiana jest natomiast z systemem komunikacji marketingowej. Promocja 
oddziałuje na potrzeby nabywców oraz pobudza i ukierunkowuje popyt7. Producenci 
i sprzedawcy powinni więc na różne sposoby zachęcać klientów do zakupu ich towarów. 
Przekaz musi być przystosowany do specyficznych segmentów konsumentów8. Jest to 
szczególnie ważne w odniesieniu do promocji produktów tradycyjnych i regionalnych. Są 
to bowiem artykuły posiadające swoją specyfikę ze względu na fakt, że nie są wytwarzane 
i oferowane na szeroką skalę.

Specyficzne instrumenty promocji produktów tradycyjnych 
i lokalnych

W przypadku tradycyjnych regionalnych produktów rolno-żywnościowych należy 
z przekazem promocyjnym docierać do segmentów konsumentów zainteresowanych 
nabywaniem i konsumowaniem tych artykułów – należą do nich osoby poszukujące 
dobrej, wartościowej i oryginalnej żywności i unikatowych napojów. Promocja stanowi 
bowiem integralny element strategii marketingowej każdego podmiotu rynkowego, w tym 
rolnego i przetwórczego. Producenci i sprzedawcy produktów tradycyjnych i potraw re-
gionalnych muszą więc zrozumieć jej wagę i stosować ją w swojej działalności. Bez me-
todycznych działań promocyjnych wytwórcy nie mogą oczekiwać efektywnej sprzedaży 

6 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, tłum. M. Belka, Gebethner i Ska, Warszawa 
1994, s. 724.
7 J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2006, s. 40–41.
8 P. Kotler et al., Marketing. Podręcznik europejski, tłum. L. Adamus et al., PWE, Warszawa 2002, s. 826–827.
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swoich towarów. Dzięki promocji gospodarstwa rolne przekazują wiarygodne informacje 
na rynek, a także reklamują się i budują swój pozytywny wizerunek.

Do celów promocji należy zaliczyć także podtrzymywanie popytu na już mniej lub 
bardziej znane produkty oraz rozbudzanie potrzeby poznawania i spożywania nowych 
oryginalnych potraw oraz napojów wytwarzanych lokalnie. W każdej kampanii promo-
cyjnej rolnicy i producenci powinni wykorzystać różne metody dotarcia do aktualnych 
i potencjalnych konsumentów. W konsekwencji zwiększy się popyt oraz sprzedaż promo-
wanych potraw i napojów tradycyjnych9. Producenci rolni i inni sprzedawcy tych artykułów 
korzystają z różnych form promocji, na skutek czego będą mogli wybrać i stosować jej 
najbardziej skuteczne instrumenty.

Jednym ze specyficznych instrumentów marketingowych, którymi dysponują rolnicy, 
jest sprzedaż bezpośrednia. Producenci mogą już bez przeszkód sprzedawać własne 
produkty i ich przetwory we własnych gospodarstwach, na targach oraz kiermaszach. 
Rolnicy i drobni przetwórcy oferujący własne artykuły rolno-żywnościowe bezpośrednio 
konsumentom realizują jednocześnie promocję bezpośrednią – interpersonalną. Sprze-
dający przekazują kupującym wiarygodne informacje o walorach oferowanych towarów. 
Producenci rolni mogą wręczać konsumentom ulotki reklamowe oraz wizytówki, gdzie 
podane są możliwości kontaktu oraz sposoby zamawiania i kupowania promowanych 
towarów. Sprzedaż bezpośrednia połączona z promocją interpersonalną (personal selling) 
posiada wiele zalet. W ten sposób można personalizować informacje oraz pomagać klien-
tom wybrać odpowiednie produkty spożywcze10. Oferenci produktów tradycyjnych i potraw 
regionalnych realizują też inne uzupełniające formy promocji – organizują degustacje, 
biorą czynny udział w festynach ludowych, dożynkach i lokalnych świętach.

W promocji produktów tradycyjnych i regionalnych kulinariów oraz napitków wspomaga-
ją producentów również różne urzędy i organizacje szczebla gminnego, np. lokalne grupy 
działania (LGD), powiatowego, wojewódzkiego oraz krajowego. Jednak nadrzędną rolę 
w promowaniu produktów tradycyjnych i regionalnych odgrywa Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz jego agendy. W ramach działań promocyjnych wspieranych przez 
różne filie administracji rolnej coraz powszechniej organizowane są na terenach agrar-
nych różnorodne konkursy na potrawy, napoje oraz przetwory regionalne przyrządzane 
według tradycyjnych receptur. Dużą rolę odgrywają w tej dziedzinie koła gospodyń wiej-
skich (KGW). Władze państwowe doceniły rolę tych grup w podtrzymywaniu dziedzictwa 
kulturowego, w tym dziedzictwa kulinarnego polskiej wsi, i przeznaczyły odpowiednie 
środki z budżetu państwa na cele wsparcia ich funkcjonowania, by organizacje te mogły 
zintensyfikować swoją działalność. Koła gospodyń wiejskich powinny rozszerzać produkcję 
potraw według starych receptur, a także podtrzymywać i upowszechniać kulturę ludową, 
w tym lokalny folklor.

9 B. Iwan, Strategie marketingowe możliwe do realizacji w przedsiębiorstwach turystycznych, „Zeszyty Naukowe 
WSTiJO. Turystyka i Rekreacja” 2010, z. 5 (1), s. 40–42.
10 Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 236–237.
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Skuteczną formą promocji tradycyjnej żywności, a zarazem destynacji turystycz-
nych, stały się wspomniane już dni miast, gmin, a także poszczególnych miejscowości. 
W trakcie tych imprez plenerowych promowane i sprzedawane są regionalne produkty 
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Wydarzenia te są organizowane głównie w sezonie 
wiosenno-letnim, a więc również turystycznym. Wówczas można oczekiwać uczestnictwa 
dużej liczby okolicznych mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych11. Innym 
relatywnie nowym trendem w dziedzinie promocji kuchni regionalnych jest organizowanie 
i upowszechnianie sieci gospód wiejskich i restauracji regionalnych oferujących tury-
stom i innym konsumentom lokalne napoje i potrawy.

Dodatkowe inicjatywy promocyjne w działalności MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło działania zmierzające do realizacji ukie-
runkowanej i przemyślanej strategii promocji polskich produktów rolno-żywnościowych. 
Są one promowane pod hasłem „Polska smakuje” („Poland tastes good”). Akcentuje ono 
atuty krajowych produktów, a jednocześnie podkreśla ich pochodzenie. Informacja „pro-
dukt polski” jest adresowana do konsumentów krajowych i zagranicznych12. Profesjonalna 
kampania promocyjna polskiej żywności, obok wielu innych aspektów, przyczynia się do 
rozwoju turystyki kulinarnej krajowej oraz przyjazdowej.

Ważnym kierunkiem w polityce promocji i aktywizacji sprzedaży produktów tradycyjnych 
i lokalnych jest zbudowanie wirtualnego narzędzia, które połączy lokalnych producentów 
żywności z kupującymi. Bardziej świadomi konsumenci zgłaszają bowiem coraz większy 
popyt na zdrową żywność wysokiej jakości. Internetowa aplikacja Polska Smakuje jest 
zbiorem wizytówek i krótkich prezentacji ofert rolników oraz lokalnych producentów żyw-
ności. Każda osoba wytwarzająca artykuły spożywcze zgodnie z systemem jakości może 
założyć profil z informacjami o sobie i swoich produktach oraz niezbędnymi danymi kon-
taktowymi. Profil będzie publiczny i na bieżąco uzupełniany. W aplikacji zainstalowanych 
jest kilka algorytmów i na smartfonach użytkowników wyświetlane będą oferty kulinarne 
z określonego regionu kraju. Aplikacja miała swoją premierę na początku lata w 2017 r. 
Wdrożenie jej umożliwia szerokie informowanie konsumentów o bogactwie kulinarnym 
Polski, a także ułatwia nabywcom wyszukanie miejsc, w których mogą znaleźć najlepsze 
polskie produkty rolno-żywnościowe. Aplikacja zawiera też informacje o lokalnych targach 
żywności i piknikach. Jest bezpłatna, a jej cel to zgromadzenie pod jednym szyldem możli-
wie największej liczby polskich producentów żywności i upowszechnienie hasła: „kupujcie 
to, co najlepsze i najsmaczniejsze”. Informacje są dostępne w języku polskim i angielskim, 
by dotrzeć także do turystów zagranicznych przybywających do Polski13.

11 B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia 
w turystyce, red. H. Makała, WSTiJO, Warszawa 2013, s. 239.
12 Promocja i produkcja żywności wysokiej jakości motorem polskiej gospodarki, „Biuletyn Informacyjny Agencji 
Rynku Rolnego” 2016, nr 3, s. 2–3.
13 P. Kocon, Po co nam aplikacja z lokalnymi producentami żywności, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku 
Rolnego” 2017, nr 2, s. 30–31.
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Coraz więcej Polaków szuka zdrowych produktów spożywczych. Stopniowo zmniej-
szają oni kupno żywności wysoko przetworzonej produkowanej metodami wielkoprzemy-
słowymi. Konsumenci bardziej świadomi częściej udają się po zakupy na lokalne bazary 
oraz do placówek handlowych z wyrobami regionalnymi i ekologicznymi. Targi żywności 
i sklepy z tego typu artykułami znajdują się niestety głównie w dużych miastach. Aplikacja 
Polska Smakuje ułatwia odpowiedź na pytanie, gdzie można kupić produkty regionalne 
w danej części Polski. Istnieje również strona internetowa o tej samej nazwie. Po uru-
chomieniu portalu i aplikacji zwrócono się z prośbą do rolników i lokalnych producentów 
żywności, by zamieszczali swoje wizytówki. Celem jest stworzenie jednej bazy danych 
zawierającej informacje o rolnikach produkujących i sprzedających produkty rolno-żywnoś-
ciowe oraz o lokalnych wytwórcach działających w ramach uznawanych przez MRiRW 
krajowych i europejskich certyfikatów. Już po kilku miesiącach zarejestrowało się w bazie 
danych około 300 producentów żywności; swoje profile wciąż zakładają nowi producenci.

W 2017 r. opracowano też kampanię informacyjną skierowaną do finalnych konsumen-
tów, którzy szukają produktów regionalnych oraz podróżują po kraju, a jej hasłem i głównym 
przekazem było: „Zobacz, gdzie Polska smakuje”. Celem tej kampanii było wskazanie, że 
w każdym regionie kraju można znaleźć zdrową żywność od lokalnych rolników i produ-
centów. Do promocji lokalnych wytwórców żywności wykorzystano trasę koncertową Lata 
z Radiem, która odbyła się pod hasłem Polska smakuje”. Do miast, w których odbywały się 
koncerty, zapraszano 16 producentów żywności z danego regionu. Na ścianach targów 
zamieszczano też ekrany dotykowe z aplikacją, dzięki czemu każdy uczestnik wydarzenia 
mógł sprawdzić, jacy producenci i jakie artykuły rolno-żywnościowe znajdują się w okolicy. 
Do celów promocji wykorzystano też Magazyn turystyczny I Programu Polskiego Radia.

W programie telewizyjnym Pytanie na śniadanie wyemitowano serię reportaży o wy-
branych regionach Polski i o ich atrakcjach kulinarnych. Reklama realizowana była też 
w pociągach i na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Efektem działań było odnotowanie 
10 000 użytkowników i 115 074 odsłon strony internetowej Polska smakuje, co oznacza, 
że kampanię można uznać za bardzo udaną14.

Zorganizowano też, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, wiele imprez promujących re-
gionalną żywność pod wspólnym hasłem dla producentów: „Polska smakuje”. Adresatami 
rozmaitych form promocji byli mieszkańcy miast i turyści podróżujący po różnych regionach 
kraju. Akcja promocyjna „Polska smakuje” miała na celu inspirowanie i zachęcanie do 
nabywania i spożywania regionalnych produktów wysokiej jakości oraz budowanie właści-
wych postaw konsumenckich. Aplikacja Polska Smakuje była wiodącym instrumentem 
wakacyjnej kampanii promocyjnej. Jednak akcja pod tym hasłem nie ogranicza się do 
okresu wakacyjnego, ale jest realizowana systematycznie przez cały rok15. Kampania ta 
była również realizowana na Targach AgroEkoTurystycznych w Augustowie. Na podstawie 

14 P. Kocon, Gdzie Polska smakuje. Pierwsze podsumowanie, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 
2017, nr 4, s. 21–22.
15 Przekonać konsumentów, że Polska smakuje, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 2017, nr 1, 
s. 10–11.
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tych wydarzeń promocyjnych można sformułować twierdzenie, że niestety mieszkańcy 
miast wciąż mało wiedzą o żywności tradycyjnej i certyfikowanej. Dla wielu z nich było 
nowością, że w poszczególnych regionach kraju jest tak wielu producentów wysokiej 
jakości serów, olejów, miodów, wędlin itp. Artykuły te stanowią dobrą alternatywę dla 
żywności wytwarzanej masowo metodami przemysłowymi. Lokalni wytwórcy żywności 
wysokiej jakości produkują na niewielką skalę, a ich towary nie są przedmiotem sprzedaży 
w supermarketach. Z tego względu konieczne jest umacnianie świadomości Polaków 
co do istnienia tych produktów oraz upowszechnienie informacji, gdzie i jakie artykuły 
można kupić. W tym celu należałoby kontynuować wysiłki MRiRW związane z kampanią 
promującą oferty rynkowe produktów regionalnych.

Jednym z rozwiązań w dziedzinie sprzedaży jest z pewnością internetowy kanał 
dystrybucji. Budowanie platform komunikacji między producentami żywności tradycyjnej 
a nabywcami wypełnia lukę w systemie dostaw bezpośrednio od wytwórców do finalnych 
konsumentów. Inną możliwością jest organizowanie lokalnych grup działania pracujących 
na rzecz miejsc dystrybucji tradycyjnej żywności. Dobrą inicjatywą są także pertraktacje 
z PKN Orlen S.A., których celem jest wprowadzenie do sprzedaży na stacjach benzyno-
wych tego koncernu produktów regionalnych16.

Podsumowanie

Tradycyjne lokalne produkty rolno-spożywcze oraz napoje i inne komponenty dziedzic-
twa kulturowego, w tym kulinarnego, są niezwykle ważnymi składowymi atrakcji danych 
destynacji turystycznych. Możliwość nabycia wyjątkowych tradycyjnych artykułów spo-
żywczych o niepowtarzalnych wartościach odżywczych i smakowych jest coraz częściej 
motywem podejmowania decyzji o kierunkach wypraw turystycznych. Dzięki temu rozwija 
się turystyka kulinarna, a także doskonali się szeroko pojęta infrastruktura turystyczna.

Bardziej świadomi i zamożni konsumenci poszukują coraz częściej unikatowych arty-
kułów spożywczych i napojów. Dla nabywców i turystów znaczenie mają takie cechy pro-
duktów jak: pochodzenie, tradycyjna receptura oraz oryginalność. Żywność tradycyjna jest 
postrzegana przez konsumentów jako zdrowa, naturalna i nisko przetworzona. Produktami 
tradycyjnymi określa się te, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają 
ze stosowania tradycyjnych metod wytwarzania, tj. metod stosowanych od co najmniej 
25 lat. Produkty rolne i spożywcze są produkowane ponadto przy użyciu tradycyjnych 
i lokalnych surowców lub charakteryzują się tradycyjnym składem.

Tradycyjne artykuły żywnościowe, zgodnie z przepisami prawa, są chronione i sygno-
wane odpowiednimi oznaczeniami oraz symbolami. Są one też wykorzystywane w pro-
mocji oraz budowaniu tożsamości poszczególnych regionów turystycznych. Promocja 
naturalnych regionalnych artykułów rolnych i żywnościowych oraz napojów pełni ważną 

16 P. Kocon, Gdzie można kupić produkty regionalne, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 2017, nr 5, 
s. 20–21.
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rolę w pielęgnowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulinarnego, które jest integralną 
częścią dziedzictwa kulturowego regionów i państw.

Ważną rolę odgrywa promocja produktów tradycyjnych i potraw regionalnych w ich 
popularyzacji wśród turystów i innych konsumentów. Różni się ona od promocji realizowa-
nej przez wielkie korporacje przemysłowe i usługowe – wykorzystuje pewne specyficzne 
instrumenty. W promocji omawianych produktów wykorzystuje się m.in. sprzedaż osobistą, 
reklamę, w tym internetową, promocję sprzedaży, itp. W upowszechnianiu i popularyzacji 
analizowanych artykułów ważną rolę pełnią różnego rodzaju lokalne oraz regionalne im-
prezy folklorystyczne, festyny, konkursy, dożynki oraz targi turystyczne, dni miast i gmin. 
Kampanię promocyjną produktów tradycyjnych i regionalnych wspomagają również urzędy 
i organizacje szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego.
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Streszczenie

Produkty tradycyjne oraz oferty kuchni regionalnych są ważnym motywem w podejmowaniu 
decyzji przez rzesze turystów o wyborze destynacji turystycznych. Produkty tradycyjne to takie, 
których jakość lub wyjątkowe cechy wynikają z wykorzystania tradycyjnych metod produkcji. 
Produkty tradycyjne oraz potrawy i napoje są ważnym elementem dziedzictwa kulinarnego 
poszczególnych regionów. Promocja tradycyjnych produktów regionalnych pełni ważną rolę 
w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego. W promocji omawianych produktów wykorzystuje się 
różne instrumenty: sprzedaż osobistą, lokalne imprezy folklorystyczne, festyny ludowe, konkursy, 
dni miast i wsi oraz targi turystyczne.

Słowa kluczowe: turystyka, produkty tradycyjne i regionalne, kuchnia regionalna, promocja

Abstract

Traditional products and regional cuisine are an important factor in chosing tourist destinations 
for many tourists. Traditional products are those whose quality and unique characteristics are 
the result of using traditional production methods. Traditional products, food and drinks are an 
inportant part of the culinary heritage of individual towns and tourist regions. Promoting traditional 
products plays and important role in the cultivation of cultural heritage. Variosu instruments are 
used to promote such products: direct sale, local folclore events, fairs, competitions, days of 
towns and villages as well as tourist fairs.

Keywords: tourism, local and traditional products, traditional cuisine, promotion
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Wstęp

W Polsce dopiero od niedawna, na skutek przemian gospodarczych i ustrojowych, 
marketing terytorialny traktuje się jako koncepcję właściwego zarządzania miejscem, 
prezentowania jego walorów i wartości poszczególnym grupom odbiorców, jak również 
wykorzystuje się go do zapewniania danej destynacji rozwoju kulturalnego, społecznego 
i gospodarczego. W związku z tym władze lokalne zobowiązane zostały do konkurowania 
między sobą i podejmowania nowych działań, które przyciągałyby kolejnych mieszkańców, 
inwestorów oraz turystów do danej jednostki samorządowej. W tym celu samorządy tery-
torialne wykreowały własny sposób na zarządzanie i kierowanie posiadanymi zasobami, 
pozwalający im na stworzenie produktu, który zaspokoi potrzeby i oczekiwania odbiorców.

Z racji tego, że władze lokalne pełnią rolę menedżerów kierujących rozwojem i podno-
szących jakość życia ludności, zdecydowały się tworzyć wizerunek miasta przez ukazywa-
nie go jako miejsca idealnego i przyjaznego dla każdego. Dzięki temu zaczęto realizować 
filozofię marketingu terytorialnego, która polega zarówno na ciągłej wymianie korzyści 
i realizowaniu wielowymiarowych celów, mających zadowolić działające na danym tery-
torium podmioty gospodarcze, jak i na pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego 
jednostki przestrzennej. Marketing terytorialny daje możliwość stworzenia wyróżniającej się 
wizytówki miasta, tym samym przyczyniając się do wykreowania unikalnego i niespotyka-
nego charakteru miejsca. To na władzach lokalnych spoczywa obowiązek podtrzymywania 
wyjątkowego charakteru danych jednostek, który w przyszłości przyniesie największy zysk, 
jakim jest dobrobyt społeczny.

Głównym celem niniejszego opracowania jest określenie roli marketingu terytorialnego 
w kreowaniu wizerunku miasta Mława, z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, 
jak również materiału źródłowego. Wyróżniono także cele szczegółowe. Pierwszym z nich 
jest identyfikacja działań promocyjnych podejmowanych przez władze lokalne w zakresie 
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rozwoju turystycznego Mławy. Ponadto ważnymi celami są: wskazanie realizowanych 
w mieście działań marketingowych i określenie roli marketingu terytorialnego w rozwoju 
Mławy. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przegląd danych na temat funkcjonowania 
miasta i jego rozwoju w latach 2015–2020, a także strategii promocji miasta.

Marketing terytorialny – istota i cele

Przez wiele lat marketing interpretowany był jako forma pozyskiwania klientów dzięki 
dokładnemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich potrzeb, jednak to spojrzenie z biegiem 
czasu musiało ulec znacznej modyfikacji. Przekształcenie to nastąpiło już na początku 
lat 70. XX wieku po opublikowaniu historycznej tezy Philipa Kotlera i Sidneya J. Levy’ego 
o rozrastaniu i pogłębianiu się marketingu i przedstawieniu nowego spojrzenia na rozwój 
procesu wymiany między różnego rodzaju podmiotami1. Koncepcja ta podkreśla potrzebę 
interesu publicznego, dzięki czemu znacznie zwiększa się przedmiotowy i podmiotowy 
obszar działań marketingowych – obejmuje m.in. instytucje i organizacje non profit oraz 
rożnego szczebla jednostki terytorialne2. W związku z tym do nowych obszarów zainte-
resowań marketingowych doszedł place marketing, w języku polskim nazywany marke-
tingiem terytorialnym lub komunalnym. W zależności od zróżnicowania przestrzennego 
jednostek można wymienić terminy pochodne i pokrewne występujące w piśmiennictwie, 
mianowicie marketing: miejsc, gminny, przestrzenny, terytorialny, urbanistyczny lub regio-
nalny. W literaturze anglojęzycznej występuje natomiast głównie pojęcie place marketing, 
czyli marketing miejsc, lub city marketing, tłumaczone jako marketing miast, rzadko kiedy 
można spotkać określenie territorial marketing, oznaczające marketing terytorialny3.

W Polsce jako początek marketingu terytorialnego określa się moment przemiany 
ustrojowej zapoczątkowanej we wczesnych latach 90. XX wieku, gdy powstały pierwsze 
jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy. Specjaliści są zgodni co do tego, że 
wyodrębnienie terminu „marketing terytorialny” i nadanie mu należytej roli było jak naj-
bardziej potrzebne i przełomowe w celu usprawnienia działań jednostek samorządów 
terytorialnych, odpowiedniego zaspokajania potrzeb mieszkańców danego regionu oraz 
działających w nim przedsiębiorstw.

Postęp, jaki zachodzi w marketingu terytorialnym, jest bardzo podobny do tego, który 
występuje w marketingu ogólnym. Opiera się na wydarzeniach, które odbywają się pod-
czas kierowania jednostkami samorządowymi, głównie tymi zaangażowanymi w sprzedaż 
i promocję wyszczególnionej przestrzeni oraz pozyskiwanie nowych inwestorów i turystów4.

W związku z coraz większym zainteresowaniem takim sposobem promocji zarów-
no w Polsce, jak i na całym świecie wyróżniono różnorodne przesłanki, które były siłą 

1 P. Kotler, S. J. Levy, Broadening the Concept of Marketing, „Journal of Marketing” 1969, nr 38, s. 321; P. Kotler, 
A generic concept of marketing, „Journal of Marketing” 1972, vol. 46, no. 2, s. 56.
2 T. Cholewa, Marketing terytorialny a marketing relacyjny, „Marketing i Rynek” 2000, nr 12, s. 11.
3 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2013, s. 15.
4 Z. Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2007, s. 266.
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sprawczą ukształtowania roli marketingu terytorialnego w rozwoju społeczno-ekonomicz-
nym. Zaliczyć do nich należy5:
 – podniesienie świadomości ludności na temat przynależności do poszczególnych wspól-

not etnicznych, narodowych, lokalnych oraz regionalnych;
 – modernizację myślenia marketingowego i możliwość funkcjonowania poza obszarem 

komercyjnym w sferze non profit;
 – upodmiotowienie jednostek samorządów terytorialnych różnych szczebli i ich nieza-

leżność;
 – usamodzielnienie jednostek przestrzenno-administracyjnych w podejmowaniu decyzji 

i ustanowienie ich niezależności finansowej;
 – zwiększenie natężenia rywalizacji i współzawodnictwa w celu zdobycia czynników 

rozwoju między jednostkami lokalnymi, rejonami, regionami i różnymi państwami lub 
grupami państw;

 – wprowadzenie w życie zdobytej wiedzy z zarządzania publicznego oraz doświadczeń 
menadżerskich w prowadzeniu jednostek osadniczych tak, aby mogły one przynosić 
profity w danych jednostkach;

 – podniesienie ekonomicznej i społecznej świadomości mieszkańców w zakresie praw 
i obowiązków samorządów terytorialnych;

 – etapowe zwiększanie zakresu usług publicznych oraz poprawy ich jakości za sprawą 
zwielokrotnienia oczekiwań i potrzeb uczestników społeczności terytorialnej.
Tak samo jak w przypadku marketingu ogólnego eksperci nie potrafią jednoznacznie 

określić definicji marketingu terytorialnego. Zróżnicowanie jest stosunkowo niewielkie 
i przejawia się głównie w braku jednoznaczności terminu „marketing”.

Gdy przyjmie się, że marketing to charakterystyczny sposób myślenia o tryumfie we 
współczesnym biznesie, ten terytorialny będzie strategią służącą osiągnięciu postawio-
nych celów przez jednostki samorządowe w otoczeniu konkurującym o umiarkowane 
zasoby, która będzie opierać się na przekonaniach, iż orientacja na klientów-partnerów 
jest kluczem do uzyskania zadowalających rezultatów6.

Jeżeli jednak spojrzy się na marketing jako proces zarządzania mający pozwolić na 
rozpoznanie, przewidzenie oraz zaspokojenie potrzeb klientów, to zdefiniowanie marke-
tingu terytorialnego będzie się różnić do wcześniejszego, gdyż będzie on rozumiany jako 
rynkowa koncepcja kierowania jednostką samorządową, polegająca na zaspokojeniu 
pragnień i potrzeb jej mieszkańców7.

Według Kotlera marketing terytorialny jest „procesem społecznym i kierowniczym, który 
skierowany jest na stworzenie wymiany wartości oraz wzajemnego oddziaływania podmio-
tów komunalnych z ich partnerami”8. Uważa on także, iż marketing pojawia się wszędzie 

5 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 39.
6 Ibidem, s. 28.
7 Ibidem, s. 29.
8 P. Kotler , D. Haider, I. Rein, Marketing places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States 
and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 37
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tam, gdzie występuje czynność wymiany określonych wartości między jednostkami czy 
grupami9. W wyniku tego jednym z decydujących czynników, które formują marketing, jest 
podejście do klienta jako kluczowego podmiotu transakcji dóbr. Istotne jest tu rozpoznanie 
jego potrzeb i pragnień oraz zidentyfikowanie sposobów na ich zaspokojenie.

Zarówno Uwe Manschwetus, jak i Heribert Meffert podkreślili w swoich pracach aspek-
ty związane z marketingiem terytorialnym, z tą różnicą, że ten drugi zwrócił wcześniej 
uwagę na analizowany aspekt strategiczno-operacyjny, który daje gwarancję położenia 
szczególnego nacisku na sprawną obsługę, którą zapowiada stworzenie długofalowego 
planu postępowania, oraz na zastosowanie elementów wchodzących w skład marketing 
miksu, takich jak10:
 – reklama i promocja;
 – przewidzenie niektórych inwestycji;
 – ożywienie podaży dóbr i usług;
 – kształtowanie cen;
 – publicity.

Andrzej Szromnik (2006) twierdzi, iż „marketing w dużej ilości przypadków traktowany 
jest jako proces kierowania, który daje możliwość rozszyfrowania, przewidzenia, a w wy-
niku czego zaspokojenia pragnień jak i potrzeb klientów”11. Zakładając, że patrzymy z tej 
perspektywy na zagadnienie, marketing terytorialny pozostaje jedynie uznać za „rynkową 
koncepcję prowadzenia jednostki terytorialnej w charakterze zarządzania, nakierowanego 
na spełnianie potrzeb i pragnień danej społeczności lokalnej”12.

Najważniejszym zadaniem marketingu terytorialnego jest „ingerencja w opinie, postawy 
czy sposoby zachowania się wewnętrznego lub zewnętrznego grona zaintrygowanych 
klientów za pomocą kształtowania odpowiedniego zestawu instrumentów oraz środków 
stymulujących relacje wymienne”13. Z tak skonkretyzowanego celu działań marketingowych 
jednostek samorządowych wynikają istotne cechy podejmowanych inicjatyw, a mianowicie: 
kształtowanie zachowań, poglądów i postaw konsumentów, które są adekwatne z intere-
sem gminy, miasta, regionu czy też województwa. Synchronizacja działań instrumentów 
marketingowych wprost związanych z tworzeniem wizerunku jednostek terytorialnych, 
a także tych uzupełniających podejmowane działania, wchodzących w skład promotion 
miksu musi być podstawą w formułowaniu założeń profesjonalnej strategii marketingowej 
danej jednostki przestrzennej, ponieważ połączenie tych wszystkich narzędzi w jedno 
bezpośrednio wpływa na wyobrażenie i odbiór otoczenia zarówno przez obecnych, jak 
i przyszłych mieszkańców i inwestorów. Aktualnie najbardziej popularnym narzędziem 

9 P. Kotler, Marketing Management: Analysis, Phanning, Implementation and Control, The Prentice-Hall, Engle-
wood Cliffs 1994, s. 22.
10 H. Meffert, Stadtemarketing – Pflicht oder Kűr?, Symposium „Stadtvisionen”, Stadtstrategien und Städtemar-
keting in der Zukunft, Münster, 2–3 Martz 1989, s. 273.
11 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] Marketing Terytorialny, 
red. T. Markowski, Studia KPZK, t. 116, Warszawa 2002, s. 36.
12 A. Szromnik, Marketing…, op. cit., s. 28–29.
13 H. Meffert, Stadtemarketing…, op. cit., s. 284.
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komunikacji stosowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na jego 
szybką i tanią formę, staje się Internet.

Charakterystyka Mławy i jej walorów

Mława jest miastem powiatowym położonym na Wzniesieniach Mławskich w północnej 
części województwa mazowieckiego, nieopodal rzeki Mławki, tuż przy samej granicy z wo-
jewództwem warmińsko-mazurskim14. Miasto odgrywa ważną rolę w węźle komunikacji 
drogowej i kolejowej na trasach Warszawa–Gdańsk oraz Warszawa–Olsztyn, które łączą 
centralną i północą Polskę. Warto też wspomnieć, iż w omawianej miejscowości krzyżują 
się trzy ważne drogi wojewódzkie oraz pięć powiatowych. Podobnie jak dawniej, obecnie 
Mława również jest traktowana jako centrum administracyjne, kulturalne i gospodarcze 
północnej części Mazowsza.

Rys. 1. Mława na tle województwa mazowieckiego
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014–2020, Mława 2013, s. 3.

14 Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020, Mława 2015, s. 10.
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Obok 10 gmin wiejskich Mława jest jedyną gminą miejską w powiecie. Graniczy ona 
z takimi gminami jak: Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, oraz 
Iłowo-Osada z województwa warmińsko-mazurskiego15.

Powierzchnia Mławy wynosi 34,87 km2, czyli 3% całej powierzchni powiatu. Zespół 
miejski został podzielony na 15 osiedli16. Według danych GUS z dnia 31 grudnia 2019 
roku Mławę zamieszkiwało 33 700 osób17, co plasuje ją w przedziale niewielkich miast 
kraju. Władze lokalne na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowały, iż struktura ludno-
ści nieustannie się pogarsza, gdyż społeczeństwo zaczyna się zbyt szybko starzeć. 
W 2009 roku osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły jedynie 15,02% ogółu ludności 
miejskiej, natomiast dane z 2018 roku ukazują wzrost do 20,29%, czyli prawie 1/5 ca-
łej ówczesnej populacji Mławy. Tendencja spadkowa, jednak już nie tak dynamiczna, 
występuje z kolei w przypadku ludzi w wieku przedprodukcyjnym. Dzieci i młodzież 
w 2009 roku stanowili 18,90% obywateli Mławy, a w 2018 liczba ta zmniejszyła się 
do 18,19%. Równie intensywnie zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym, 
z 66,08% ogółu mieszkańców w 2009 roku do 61,52% w 2018 roku. W społeczeństwie 
Mławy przeważają kobiety, które stanowią 52,4%, a mężczyźni 47,6%18. W związku 
z tym podjęto szereg inicjatyw ukazujących walory miasta oraz mających na celu 
przyciągniecie nowych mieszkańców.

Mława może poszczycić się wieloma prężnie działającymi instytucjami zarówno o cha-
rakterze kulturalno-sportowym, jak i historycznym i rekreacyjnym Należą do nich m.in. 
poniżej opisane jednostki.

Miejski Dom Kultury w Mławie

Powstał w latach 50. ubiegłego stulecia. W tamtym okresie jego działalność skupiała 
się głównie na najróżniejszych formach teatralnych i nieoficjalnych zespołach smycz-
kowych. W związku z wprowadzeniem zmian dotyczących podziału administracyjnego 
Polski w 1976 roku Powiatowy Dom Kultury został przemianowany na Miejski Dom Kultury, 
zorientowany na kwestię środowiska mławskiego. Obecnie MDK jest samorządową pla-
cówką, w której prowadzone są zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne oraz taneczne 
dla każdej grupy wiekowej, a także instytucją, która odpowiada za organizowanie imprez 
mających zasięg lokalny i powiatowy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1977 roku. Na jego 10-hektarowym obszarze 
znajduje się zmodernizowany w 2004 roku stadion miejski posiadający uprawnienia do or-
ganizowania zawodów lekkoatletyki, z 3000 miejsc dla widowni, 3 boiskami do piłki nożnej, 

15 Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020, Mława 2015, s. 10.
16 Diagnoza Miasta Mława, Mława 2015, s. 3.
17 Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 
GUS, 2019.
18 Diagnoza…, op. cit., s. 4–5.
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koszykowej i siatkowej oraz 2 kortami tenisowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
rekreacyjnych mieści się prywatny hotel, w którym może nocować aż do 100 gości19.

Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

To największy otwarty teren rekreacyjny w Mławie – zajmuje łącznie około 3,8 ha po-
wierzchni. Od chwili swojego powstania jest popularnym miejscem wypoczynku mieszkań-
ców, organizowane są w nim najróżniejsze uroczystości narodowo-patriotyczne i imprezy 
plenerowe. Wchodząc do parku głównym wejściem i idąc dalej wzdłuż alei kasztanowców, 
łączącej część centralną z wejściem od ulicy Żeromskiego, w linii prostej do Dębu Nie-
podległości, można dojść do pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy którym w dniu 
11 listopada odbywają się uroczystości patriotyczne20.

Muzeum Juszkiewiczów

To jedyna tego typu placówka, powstała 20 marca 1994 roku, na terenie dawnego 
województwa ciechanowskiego oraz jedna z nielicznych w kraju. Zbiory instytucji o profilu 
historycznym pochodzą z okresu 1863–1995 i pozyskiwane były na przeróżne sposoby, 
takie jak aukcje, zakupy w antykwariatach, wymiany kolekcjonerskie czy też dary oraz 
szeroko prowadzona korespondencja.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

Miejskie Muzeum Regionalne w Mławie powstało w 1929 roku i od początku istnienia 
połączone było swoimi zbiorami oraz działalnością z obszarem północnego Mazowsza.

Obecnie ma pięć działów, każdy poświęcony jest innej dziedzinie: archeologiczny, 
historyczny, edukacji, sztuki oraz przyrody. W muzeum znajduje się także sala papieska.

W pomieszczeniu tym gromadzone i eksponowane są pamiątki mające związek z pa-
pieżem Janem Pawłem II, który w 2003 roku został ogłoszony Honorowym Obywatelem 
Miasta Mławy. W zbiorach muzeum znajdują się zdjęcia przedstawiające duchownego, 
archiwalia oraz książki poświęcone jego osobie i nauczaniu21.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Rozpoczęła swoją działalność w 1975 roku jako zwykła szkoła podstawowa, czyli 
I stopnia, dopiero dzięki sukcesom jej uczniów w 1986 roku stała się Państwową Szkołą 
Muzyczną II stopnia. Obecnie PSM kształci dzieci i młodzież na dwóch wydziałach: wo-
kalnym (śpiew solowy) i instrumentalnym (wiolonczela, organy, klarnet, perkusja, skrzypce, 
gitara, akordeon, flet, altówka, fortepian, saksofon, puzon).

19 Historia MDK w Mławie, https://www.mdkmlawa.com/kultura/historia [31.03.2020].
20 A. Puzio-Dębska, Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, https://www.mlawa.pl/artykul/park-miej-
ski-im-marszalka-jozefa-pilsudskiego [18.04.2020].
21 Łożyński K., „Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Archeologia. Zbiory, badania i najciekawsze zabytki działu ar-
cheologicznego”, Andrzej Grzymkowski, Mława 2007; „Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Historia”, Leszek Andrzej 
Arent, Mława 2008, „Rocznik Mazowiecki” 2009, t. 21, s. 310–312.
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Zdecydowana większość absolwentów PSM w Mławie kontynuuje rozwój swoich pasji 
i talentów, studiując na Akademiach Muzycznych w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, 
Katowicach i we Wrocławiu22.

Fortyfikacje bojowe z 1939 roku

Historyczna Ziemia Zawkrzeńska, na której położone jest miasto Mława, już przed 
wiekami uważana była za obszar pogranicza, narażony na wszelkie agresje ze strony 
sąsiadów, czyli Krzyżaków, Prus oraz Niemiec. Pomimo istniejących zagrożeń nie podej-
mowano jakichkolwiek działań mających na celu ochronę granic. Dopiero na początku 
lipca 1939 roku zapadła decyzja o wybudowaniu żelbetonowych schronów, czyli tak 
zwanych bunkrów, wzdłuż mławskiej linii obrony. Prace nad umocnieniami ruszyły jednak 
już w marcu, gdyż autorzy projektu zdawali sobie sprawę z opóźnień związanych z nad-
gorliwą biurokracją w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie fortyfikacje 
te są jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji historycznych dawnej nadgranicznej 
Mławy. Wojnę, zaciętą bitwę we wrześniu 1939 roku oraz niełatwą historię przetrzymały 
aż 54 żelbetonowe schrony – 48 na linii mławskiej mającej 18 km długości i 6 na linii 
rzęgnowskiej liczącej 6 km. Jedyny bunkier, który nie przetrwał do naszych czasów, zlo-
kalizowany był na linii mławskiej w miejscowości Krajewo, a dzisiaj jednej dzielnic Mławy. 
Stan większości jedno- i dwustronnych kojców fortecznych do ognia tradytorowego ckm 
i fortyfikacji drewniano-ziemnej, pozostawia wiele do życzenia, jednak nadal przyciągają 
one rzesze turystów23.

Szlaki turystyczne w okolicach Mławy

W roku 1979 lokalny Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego podjął decyzję o wyznaczeniu dwóch szlaków turystycznych wokół całej Mławy 
i jej okolic, mającą uczcić 550. rocznicę istnienia miasta oraz 40. rocznicę hitlerowskiej 
napaści na Polskę. Pierwszy szlak, oznaczony czerwonym kolorem, o łącznej długości 
niecałych 40 km, przebiegający w głównej mierze po linii obronnej, nazwany został Szla-
kiem Walk Wrześniowych 1939 roku. Drugi natomiast został oznaczony kolorem zielo-
nym i nosi nazwę Szlaku 550-lecia Mławy, ma długość nieco ponad 4 km. Turysta może 
także odwiedzić cmentarz, na którym spoczywają niemieccy żołnierze polegli w walkach 
I i II wojny światowej.

Dodatkowo miasto przy współpracy z mieszkańcami i okolicznymi sąsiadami stworzyło 
trasę rowerową Śladami Obrońców Mławy o długości 45 km. Zaczyna się ona przy stacji 
kolejowej Mława Miasto i kieruje wzdłuż starego nasypu kolejowego, który został wybu-
dowany przez jeńców polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, do miejscowości Wyszyny, 
gdzie znajduje się kościół i cmentarz żołnierzy z września 1939 roku24. Dalej trasa wiedzie 

22 A. Puzio-Dębska, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mławie, https://www.mlawa.pl/artykul/panstwowa- 
szkola-muzyczna-i-i-ii-stopnia-w-mlawie [1.04.2020].
23 A. Puzio-Dębska, Fortyfikacje 1939, https://www.mlawa.pl/artykul/fortyfikacje-1939 [3.04.2020].
24 Śladami obrońców Mławy, https://www.traseo.pl/trasa/sladami-obroncow-mlawy [6.04.2020].
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przez Wiśniewo, Podkrajewo, Wojnówkę, Korboniec, Turzę (czerwony szlak turystyczny, 
aż do szosy Mława–Żuromin), Lewiczyn. Po drodze do tego ostatniego, po prawej stronie 
drogi dostrzec można pierwszy z ośmiu położonych na trasie rowerowej bunkrów, czyli 
polskich umocnień z II wojny światowej. Następnym miejscem wartym chwili odpoczynku 
jest Zalew Ruda, a po nim jezioro na Krajewie. Ostatnim punktem trasy jest Mauzoleum 
Żołnierzy Września 1939 roku, położone w Uniszkach Zawadzkich25.

Przykładowe kampanie społeczne i inicjatywy marketingowe 
realizowane przez władze miasta

Kampania „Zamieszkaj w Mławie”

Od 2015 roku miasto Mława wraz z przedsiębiorcami z branży budowlanej oraz firmą 
Palazzi, rozpoczęli akcję promocyjną miasta pod hasłem „Zamieszkaj w Mławie”. Od 
samego początku kampania skierowana jest do osób, które poszukują dobrego miejsca 
do osiedlenia się i życia, bez względu na to, w jakim są wieku i jaki jest ich stopnień za-
możności. Akcja promocyjna ma ukazywać i podkreślać atuty miasta i przedstawiać je 
w pozytywnym świetle, jako miejsce przyjazne dla rodzin, ale także seniorów, a w efekcie 
nieustanie zwiększać liczbę mieszkańców.

Celem działań ratusza była zmiana postrzegania miasta i pierwszych skojarzeń, jakie 
nasuwają się po usłyszeniu słowa „Mława”, gdyż opinia w dzisiejszym świecie to jeden 
z najważniejszych czynników decydujących o przeprowadzce w dotychczas nieznaną 
lokalizację. Często miejscowość kojarzona była, i sporadycznie nadal jest, z „pogromem 
cygańskim” lub „mafią cygańską” z początku lat 90. Chciano więc, aby Mława zaczęła być 
postrzegana jako miejsce przyjazne i bezpieczne do zamieszkania. Początkowo akcja 
opierała się na umieszczeniu billboardów przy trasie krajowej nr 7 i w innych miastach 
położonych na terenie Północnego Mazowsza, które miały przyciągnąć potencjalnych 
mieszkańców do Mławy darmowymi przedszkolami dla dzieci, bezpłatną komunikacją miej-
ską, dobrze przygotowaną bazą sportową i kulturalną, a także dobrymi wynikami uczniów 
kształcących się w publicznych i społecznych szkołach, w tym również odnoszącej wielkie 
sukcesy szkoły muzycznej I i II stopnia. W dalszych akcjach do promocji zaangażowano 
akordeonistkę, mieszkankę Mławy Ingę Piwowarską, która obecnie promuje miasto poza 
granicami kraju, uczestnicząc w różnego rodzaju festiwalach i swoim autorskim tournée. 
Innym artystą, także pochodzącym z Mławy, który jest twarzą kampanii, jest Janusz Pru-
sinowski promujący muzykę tradycyjną Północnego Mazowsza. W akcję zaangażował się 
również światowej sławy kompozytor, performer i producent muzyki filmowej i telewizyjnej 
Miro Kępiński – promuje on swoje rodzinne miasto w USA.

25 Szlaki turystyczne w okolicach Mławy, https://www.mlawa.pl/artykul/szlaki-turystyczne-w-okolicach-mlawy 
[6.04.2020].
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Pod koniec 2019 roku miasto postanowiło ruszyć z nową edycją kampanii, którą wspiera 
i promuje inny znany na całym świecie producent, a także kompozytor muzyki filmowej, 
laureat dziesięciu złotych płyt i jednej platynowej, czyli Rafał RX Sielawa. W licznych 
wywiadach podkreśla on swoje mławskie pochodzenie i jego wpływ na ukształtowanie 
muzyczne, dzięki któremu odnosi wiele sukcesów.

Rys. 2. Akcja promocyjna „Zamieszkaj w Mławie”
Źródło: https:// www.mlawa.pl/artykuly/zamieszkaj-w-mlawie [15.04.2020].

Warto podkreślić iż wszyscy artyści, którzy zaangażowali się w kampanię społeczną 
„Zamieszkaj w Mławie” odnoszą ogólnopolskie i światowe sukcesy, co w rzeczywistości 
przekłada się na promowanie i zwiększenie popularności miasta. Dane statystyczne 
pokazują, że w momencie rozpoczęcia akcji miasto zamieszkiwało niecałe 30 000 osób, 
a obecnie ta liczba wynosi już niespełna 34 000 Mława w związku z tą kampanią nie po-
niosła żadnych kosztów, gdyż każdy z artystów użyczył jej swojego wizerunku nieodpłatnie.

Kampania „Kierunek Mława”

Władze miasta, widząc pozytywne skutki wcześniej rozpoczętej kampanii „Zamieszkaj 
w Mławie”, postanowiły stworzyć dalszą jej część, czyli akcję promocyjną pod hasłem 

„Kierunek Mława”, której twarzą została Małgorzata Babiarz, pseudonim: Megitza. Bur-
mistrz miasta przyrównał osobę polskiej wokalistki i kontrabasistki do Mławy, gdyż tak 
samo jak miasto, jest ona interesująca dla innych oraz ciekawa świata26. Do promowania 
akcji wykorzystano banery przedstawiające Megitzę oraz hasło „Kierunek Mława”. Kilka 
dużych banerów ustawiono na drodze prowadzącej do promowanego miasta na krajowej 

26 M. Grzywacz, Kierunek Mława!, https://www.mlawa.pl/artykul/kierunek-mlawa [6.04.2020].
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trasie nr 7 oraz na odcinku łączącym Kraków z Zakopanem, potocznie zwany „zakopian-
ką”, natomiast mniejsze wersje plakatów zamieszczono w całej Mławie oraz na stronie 
internetowej ratusza. W związku z działaniami kampanii promocyjnej wokalistka wystąpiła 
także na corocznym koncercie podczas Summer City Festival Mława. Podczas imprezy 
artystka z własnej inicjatywy zaprezentowała mieszkańcom Mławy piosenkę i teledysk ją 
promujący o tytule „Nie ma takiej drogi”, które zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez 
mieszkańców.

Rys. 3. Kierunek Mława
Źródło: https://www. mlawa.pl/artykul/kierunek-mlawa [6.04.2020].

Działania outdoorowe kampanii „Kierunek Mława” obejmowały27:
 – sesję zdjęciową;
 – stworzenie dwóch kreacji graficznych w 20 rozmiarach, które były dopasowane do 

wielkości wcześniej zamówionych przez miasto billboardów;
 – przygotowanie pięciu projektów graficznych do prasy w formacie A4;
 – zakup 12 billboardów o powierzchni minimalnie 10 m2, a maksymalnie 40 m2;
 – wydrukowanie i zamontowanie kreacji graficznych na billboardach.

Kampania „Witajcie w Mławie”

Kolejną kampanią promocyjną, o odmiennym charakterze niż wcześniejsze, które 
skupiały się na rodzinach i seniorach, jest akcja „Witajcie w Mławie” skierowana do naj-
młodszych mieszkańców miasta oraz ich rodziców.

W ramach tej kampanii od stycznia 2020 roku wszystkie osoby, którzy zarejestrują 
swoje nowo narodzone dzieci w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mławie, otrzymują od Urzędu 
Miasta zestaw oryginalnych upominków. Zestaw ten składa z28:
 – kolorowej, przeciwsłonecznej osłonki na szybę samochodu z miłą dla oka grafiką 

i nazwą kampanii;
 – listu z gratulacjami i życzeniami podpisanymi przez burmistrza;

27 Zamieszkaj w Mławie, https://www.mlawa.pl/artykuly/zamieszkaj-w-mlawie [6.04.2020].
28 K. Napierski, Witajcie w Mławie, https://www.mlawa.pl/artykul/witajcie-w-mlawie [19.04.2020].
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 – materiałów promocyjnych miasta (dwa kubki, książka Mława – poznaj miasto, dwie 
koszulki, breloki, długopisy, ekologiczna torba, notesy, naklejki, smycze).
Tą akcją burmistrz chce podziękować wszystkim mieszkańcom przyczyniającym się 

do zwiększania ludności miasta i wiążącym z nim przyszłość swoich dzieci.

Mławska Skrzynia Czasu

Pomysł na Mławską Skrzynię Czasu władze miasta zaczerpnęły ze Śląska – wcześniej 
taka inicjatywa nie była realizowana na terenach powiatu mławskiego. Akcja zbierania 
najróżniejszych materiałów (zdjęć, dyplomów, płyt, listów, pamiątek), które mieszkańcy 
chcieliby przekazać następnym pokoleniom, rozpoczęła się 13 lipca 2015 roku, czyli w dniu 
856. rocznicy powstania Mławy, a zakończyła się 30 października tego samego roku29.

Pamiątki do skrzyni mogli złożyć mieszkańcy miasta oraz osoby ściśle z nim powiązane. 
Przedmioty mogły mieć maksymalnie format A4 i nie więcej niż 2 cm grubości. Wszyst-
kie rzeczy przynoszone do urzędu były umieszczane w specjalnych kwasoodpornych 
kopertach i teczkach. Na każdej zamieszczono również unikalny numer potwierdzający 
złożenie do skrzyni, a jej właściciel otrzymywał certyfikat, który był opatrzony ozdobną 
pieczęcią miasta z podpisem burmistrza oraz unikalnym stemplem Mławskiej Skrzyni 
Czasu i takim samym numerem, jakim została oznaczona teczka czy koperta. W dniu 
ponownego otwarcia skrzyni certyfikat ten będzie dokumentem, który upoważni jego 
właściciela do odbioru pamiątki.

Rys. 4. Mławska Skrzynia Czasu
Źródło: https:// www.mlawa.pl/artykul/mlawska-skrzynia-czasu [18.04.2020].

Urząd Miasta Mławy umieścił w skrzyni dodatkowo zestawienie przedstawiające listę 
mieszkańców z nazwiskami i ich adresami, którzy złożyli swoje koperty, a także aktualny 
album fotograficzny ukazujący piękno miasta i film przedstawiający uroczystości oddania 
do użytku publicznego odnowionej pompy i zakopania Skrzyni Czasu. Poza prywatnymi 

29 M. Grzywacz, Zbieramy pamiątki do Mławskiej Skrzyni Czasu, https://www.mlawa.pl/artykul/zbieramy-pamiat-
ki-do-mlawskiej-skrzyni-czasu [19.04.2019].
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kopertami mieszkańców w skrzyni umieszczono jeszcze koperty specjalne, które zostały 
przygotowane przez mławskie instytucje i firmy.

Mławska Skrzynia Czasu o krawędzi 1 m została wykonana ze stali nierdzewnej, co ma 
na celu zabezpieczenie jej zarówno przed wcześniejszym otworzeniem, jak i zniszczeniem. 
Umieszczono ją w betonowym sarkofagu 11 listopada 2015 roku w północno-zachodnim 
narożniku Starego Rynku obok stylizowanej pompy wodnej30. Przykryto ją również me-
talową pokrywą, na której znajduje się herb miasta i nazwa: „Mławska Skrzynia Czasu 
2015–2115”.

Wydarzenia kulturalne w mieście

Dni Miasta Mławy

Jedną z największych imprez organizowanych przez władze lokalne już od wielu lat, 
która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców miasta, całego powiatu 
mławskiego, a także sąsiednich powiatów, są Dni Mławy. Jest to cykliczna impreza, któ-
ra odbywa się z okazji nadania praw miejskich 13 lipca 1429 roku. Termin wydarzenia 
to każdorazowo weekend (sobota i niedziela), który jest najbliższy wspomnianej dacie, 
a miejsce – plener, najczęściej Stadion Miejski, czyli tereny MOSiR.

Obchody Dni Mławy, inaczej zwane Summer City Festival Mława, obejmują:
 – najróżniejsze pokazy;
 – koncerty;
 – prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży;
 – różnego rodzaju atrakcje, czyli strefę Game Zone i Lunapark;
 – zawody sportowe;
 – zabawę taneczną;
 – widowiska historyczne;
 – ekspozycje rzemieślników i artystów ze Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej;
 – strefę gastronomiczną i strefę kibica;
 – Jarmark Wojciechowy;
 – wspólną biesiadę uczestników.

Coroczny jarmark św. Wojciecha jest ważnym punktem Dni Mławy, gdyż nie jest to 
tylko miejsce handlu regionalnymi produktami, ale także mające przybliżyć mieszkańcom 
kulturę ludową i cały proces powstawania wytworów. Na kiermaszu wszyscy artyści, rze-
mieślnicy, lokalni twórcy ludowi, członkowie różnego rodzaju stowarzyszeń i osoby, które 
tworzą najróżniejsze artykuły ściśle powiązane z kulturą ludową Ziemi Zawkrzeńskiej, 
a także wytwarzające rękodzieła, mają możliwość prezentowania i sprzedawania swoich 
produktów i dzieł.

30 Mława – poznaj miasto, Urząd Miasta Mława, Mława 2019, s. 23.
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Mława we współpracy z Miejskim Domem Kultury i firmą Palazzi co roku stara się 
zapewnić mieszkańcom coraz ciekawsze atrakcje i imprezę organizowaną z roku na rok 
z większym rozmachem i najbardziej popularnymi gwiazdami w kraju.

W 2019 roku Mława obchodziła 590-lecie nadania praw miejskich, w związku z czym 
miasto zorganizowało dla mieszkańców atrakcje upamiętniające to ważne wydarzenie. 
12 lipca w godzinach wieczornych na estradzie w parku miejskim odbyła się inscenizacja 
ukazująca wręczenie przez książąt mazowieckich dokumentu lokacyjnego burmistrzowi 
miasta i przewodniczącemu rady miasta oraz pokaz kawalerzystów. Towarzyszyła temu 
zabawa w iście średniowiecznym stylu z wystrzałami z bombard i muzyką z tamtych lat. 
Nazajutrz, 13 lipca obszar całego MOSiR zamieniony został w Planetę Disco, na której 
odbywały się koncerty z gatunku wskazanego przez samą nazwę. Dzień rozpoczęto od 
tradycyjnego dla miasta jarmarku św. Wojciecha, a następnie skupiono się na promocji 
krwiodawstwa. Następnie mieszkańcy mogli postawić się w roli jury i oceniać w pięciu 
kategoriach (najlepsze auto, najlepsze felgi, najładniejsze wnętrze, najgłośniejszy wy-
dech i najładniejsza komora silnika) 60 pojazdów biorących udział w zlocie samochodów 
tuningowanych 2019. Natomiast niedziela, 14 lipca upłynęła pod hasłem „Letnie granie”. 
Zaprezentowały się takie gwiazdy jak Miasto Wewnętrzne, Adam Rudnicki „Rudnik”, 
Norbert Smoliński „Smolasty”, Jacek Mejer „Mezo” i Kamil Bednarek. Zarówno 13, jak 
i 14 lipca do dyspozycji mieszkańców były także wszystkie atrakcje z corocznego programu 
Summer City Festival Mława.

Rys. 5. Plakaty promujące Dni Mławy 2017–2019
Źródło: https://www.mlawa.pl/search/node?keys=dni+m%C5%82awy [16.04.2020].

Najważniejszymi i najbardziej znanymi artystami, którzy do tej pory wystąpili na ob-
chodach Dni Mławy, byli m.in.: Maryla Rodowicz, Najlepszy Przekaz w Mieście, Video, 
Kombi, Norbi, Bracia, Bajm, Brathanki, Feel, Kasia Popowska, Dawid Kwiatkowski, Ewa 
Farna i Kamil Bednarek.
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Obchody bitwy pod Mławą 1939

Obchody bitwy pod Mławą to wyjątkowe, nawet na skalę europejską, widowisko hi-
storyczne, które organizowane jest w autentycznych fortyfikacjach bojowych z czasów 
II wojny światowej.

Bitwa pod Mławą trwająca w dniach 1–4 września przez historyków uważana jest za 
jedno z najważniejszych strać wojny obronnej Polski 1939 roku. Przeważająca jej część 
rozegrała się na terenach Uniszek Zawadzkich, gdzie posuwające się wojska niemieckie, 
których zadaniem było jak najszybsze dotarcie do Warszawy, napotkały na gwałtowny 
opór polskich oddziałów31. Mimo iż jednostki niemieckie dysponowały prawie trzykrot-
nie większą przewagą liczebną, to właśnie one odniosły więcej strat w ludziach. Łącznie 
w bitwie pod Mławą32:
 – zginęło 1200 żołnierzy polskich i 1800 niemieckich;
 – rannych zostało ok. 1500 żołnierzy polskich i ok. 4000 niemieckich;
 – zniszczone zostały 72 niemieckie czołgi;
 – w wyniku nalotu bombowego zniszczone zostało aż 65 % infrastruktury miejskiej.

Od 2008 roku, gdy po raz pierwszy z inicjatywy burmistrza Mławy Sławomira Kowa-
lewskiego zorganizowano obchody, zainteresowanie ludności całego powiatu mławskiego 
oraz sąsiednich powiatów było na tyle duże, że wydarzenie to przybrało formę tradycji, 
bez której nie można się obejść.

Co roku w obchodach poświeconych pamięci walki oddziałów Armii „Modlin” z niemiec-
ką 3 Armią, której dowodził Georg von Küchler, bierze czynny udział ponad 300 rekon-
struktorów wojskowych oraz cywilnych33. Inscenizacja bitwy granicznej odbywa się pod 
koniec sierpnia na terenach Uniszek Zawadzkich, zwanych przedpolami Mławy, na których 
20 Dywizja Piechoty dowodzona przez płk. Wilhelma Andrzeja Lawicza-Liszkę dzielnie 
odpiera atak ze strony niemieckiego wroga. Te bohaterskie zmagania wojenne na stałe 
zapisały się w historii jako jedne z najsłynniejszych i najwaleczniejszych potyczek oręża 
polskiego.

Rekonstrukcja bitwy pod Mławą jest największą, jednak nie jedyną atrakcją miasta, 
w której uczestniczą mieszkańcy podczas dwudniowych obchodów poświęconych pamięci 
jednego z najgłośniejszych i kluczowych starć kampanii wrześniowej. Dzień przed od-
tworzeniem bitwy na Starym Rynku odbywa się widowisko utrzymane w konwencji teatru 
ulicznego nawiązujące do wydarzeń sprzed wybuchu wojny. Biorą w nim udział aktorzy 
z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej (GRHLC), działającej przy MDK 
w Mławie, którzy miesiącami przygotowują się do przedstawienia pt. „Nalot bombowy na 
Mławę”34. Efekty ich ciężkiej pracy podziwiają tysiące ludzi zgromadzonych w samym 
centrum miasta. Co więcej, dla widzów miasto przygotowuje dodatkową atrakcję w postaci 
pikniku militarnego, który powiązany jest z pokazem żołnierskiego wyposażenia, w tym 

31 K. Komorowski, Boje Polskie 1939–1945. Przewodnik encyklopedyczny, Bellona, Warszawa 2009, s. 248.
32 A. Aksamitowski, W. Zalewski, Mława 1939, Altair, Warszawa 1996, s. 39.
33 Bitwa pod Mławą 1939, http://www.bitwa1939.mlawa.pl/ [20.04.2020].
34 Wydarzenia w Mławie, https://mdkmlawa.com/ atrakcje/wydarzenia [20.04.2020].
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również ekwipunku patrolu saperskiego i ciężkiego wojskowego sprzętu, między innymi 
czołgów PT-91 Twardy i Leopard 2A5 oraz pojazdów wojskowych Langusta, Dana i Krab35. 
Po widowisku historycznym „Nalot bombowy na Mławę” w centrum odbywa się defilada 
pododdziałów honorowej kompanii 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, a tuż po 
niej koncert pieśni patriotycznych.

Rys. 6. Rekonstrukcja bitwy pod Mławą i „Nalot bombowy na Mławę”
Źródło: Archiwum Miejskiego Domu Kultury w Mławie i Urzędu Miasta Mławy.

35 Archiwum Urzędu Miasta Mława.
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Od 2017 roku, czyli 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, miasto na 
polu bitwy organizuje Drużynowy Bieg Żołnierski na 3000 metrów o Puchar Sztabu Ge-
neralnego WP oraz Burmistrza Mławy. Biorą w nim udział tylko żołnierze zawodowi wraz 
z kandydatami do odbycia zawodowej służby wojskowej oraz uczniowie klas mundurowych. 
W 2018 roku wprowadzono również kategorię Open, w której warunkiem uczestnictwa 
było założenie stroju w moro i wojskowych opinaczy.

W wyniku ciągłych starań Mławy w pielęgnowaniu historii w 2014 roku została ona 
wyróżniona Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym Kustosza Tradycji, Chwały 
i Sławy Oręża Polskiego, które w głównej mierze przyznawane są za działania mające na 
celu upowszechnianie i kultywowanie tradycji oręża polskiego oraz organizowanie uroczy-
stości patriotyczno-wojskowych36. Mława jest trzecim miastem, po Warszawie i Krakowie, 
któremu zostało przyznane tak ważne wyróżnienie.

Noce muzeów w Mławie

Impreza kulturalna funkcjonująca pod nazwą Noc Muzeów jest już bardzo dobrze 
znana na całym świecie, jednak do mniejszych miast dociera ona nieco później niż do 
dużych aglomeracji. Owe wydarzenie polega na udostępnianiu zwiedzającym muzeów, 
galerii czy instytucji kultury w określone przez dane miasto dni i w wyznaczonych przez 
biorące udział w akcji jednostki z uwzględnieniem w programie specjalnych atrakcji. które 
zazwyczaj nie są dostępne.

W Mławie taka forma promocji działa od niedawna. Pierwsza tego typu impreza odbyła 
się 17 maja 2014 roku w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i obejmowała prezentacje wystaw 
wcześniej nieznanych odwiedzającym. Dopiero w 2018 roku do imprezy kulturalnej dołą-
czył Miejski Dom Kultury i ratusz, tworząc przy tym prawdziwą atrakcję dla mieszkańców 
Mławy i całego powiatu.

Dnia 19 maja 2018 roku oferta MZZ obejmowała zajęcia plastyczne dla dzieci pod 
hasłem „Pocztówka z Mławy”, przedstawienie historii mławianek, o których było głośno 
na całym świecie, recital ucznia Szkoły Muzycznej w Mławie, archeologiczne opowieści 
z dreszczykiem oraz projekcje opisujące ciemną stronę muzealnictwa. Za to ratusz, de-
biutując na tego typu imprezie, połączył swoje siły z MDK i zorganizował pierwszą nocną 
wycieczkę po siedzibie miejskich władz, która jest najstarszym murowanym budynkiem 
zabudowy miejskiej. Za oprowadzanie odpowiedzialni byli pracownicy ratusza, którzy grali 
rolę bajarzy i bohaterów opowieści, oraz przewodników. Zwiedzający mogli zobaczyć m.in. 
biuro urzędnika z początku XX wieku, salę ślubów, strych ratusza, areszt magistracki 
zlokalizowany w piwnicach budynku oraz gabinet burmistrza Mławy. Zaangażowany 
w akcję regionalista Jarek Janiszewski zaprezentował rozkładaną makietę ratusza oraz 
opowiedział o dosyć burzliwej historii budynku, za to Jacek Malinowski udostępnił na ten 
dzień elementy ubrania i uzbrojenia rycerza. Zwiedzanie przyjęło coraz bardziej popularną 

36 M. Grzywacz, Burmistrz odebrał Medal dla Mławy, https://www.mlawa.pl/ artykul/burmistrz-odebral-medal- 
dla-mlawy [21.04.2020].
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formę gry miejskiej, gdzie na starcie każdy uczestnik otrzymał ulotki z miejscem na stem-
ple ze wszystkich odwiedzonych punktów, które w efekcie utworzyły swoisty pamiątkowy 
certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w zabawie.

Początkowo ratusz nie zakładał cykliczności takiej formy rozrywki i promocji miasta, 
jednak po bardzo dużym zainteresowaniu akcją władze stwierdziły, że odbędzie się ich 
druga odsłona.

W związku z tym 18 maja 2019 roku mławski ratusz ponownie cofnął się w czasie, tym 
razem jednak do okresu PRL. Tego dnia w nieco przerysowanej i momentami zabawnej 
formie zaprezentowano strukturę ówczesnego urzędu oraz sprawy, które w tamtych latach 
można było w nim załatwić. W akcję ponownie zaangażowali się pracownicy urzędu wy-
posażeni w odpowiednie rekwizyty. Podczas wędrówki po ratuszu, zaczynając od kiosku 
Ruchu usytuowanym przy samym wejściu, skończywszy na saturatorze znajdującym 
się na wewnętrznym dziedzińcu, można było obejrzeć wystawę fotografii Celiny i Teofila 
Błaszczyków, plakaty propagandowe, umundurowania funkcjonariuszy formacji Obrona 
Cywilna PRL, zapoznać się z użytkowaniem sprzętu biurowego oraz audio. Podobnie jak 
we wcześniejszej odsłonie Nocy Muzeów, odwiedzający otrzymywali od ratusza książeczkę 
systematycznego oszczędzania; talony na mięso, mleko, zeszyty, benzynę – tak zwane 
kartki na żywność; alkohol i papierosy oraz ówczesne banknoty. Każdy zbierał w swojej 
książeczce oszczędnościowej stemple za odwiedzone atrakcje i wykonane zadania, co 
stanowiło kolejną pamiątkę z udziału w Nocy Muzeów w mławskim ratuszu.

Natomiast Miejski Dom Kultury w nawiązaniu do przyjętego stylu imprezy zapre-
zentował wystawę „Czar PRL-u” prezentującą miasto takie, jakie było w rzeczywistości, 
z blaskami i cieniami słusznie minionych lat. Zbiór fotografii przedstawiał życie codzienne 
mieszkańców, ich rozrywkę i rekreacje, infrastrukturę miasta i jego przebudowę na prze-
strzeni tego okresu. Można było obejrzeć również zdjęcia wnętrz wtedy funkcjonujących 
lokali gastronomicznych, skarbów sklepowych witryn, a także uchwyconych emocji, jakie 
panowały w mieście w dniu zaprezentowania pierwszego fiata 126p na parkingu przed 
mławskim Domem Handlowym. Co więcej, na wystawie znalazły się niepublikowane 
dotąd archiwalne kroniki dokumentujące konkursy, przedstawienia, organizowane zaję-
cia artystyczne w MDK, a także zawierające materiały prasowe dotyczące działalności 
wiejskich klubokawiarni powiatu.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w swoim programie zawarło z kolei pokaz sokolnictwa, 
który odbył się w parku miejskim, i warsztaty dla dzieci „Czarodziejki są wśród nas”. Uczest-
nicy atrakcji dowiedzieli się również, jakie były dawne wierzenia plemion mazowieckich 
oraz jakie stosowano kary i tortury w okresie średniowiecza. Odwiedzający muzeum mogli 
także zwiedzić wystawy stałą i czasową.
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Rys. 7. Plakat „Czar PRL-u” i Książeczka Systematycznego Oszczędzania
Źródło: https://mdkmlawa.com/news/986/noc-muzeow-w-miejskim-domu-kultury [19.04.2020], archiwum 
własne.

Victor Young Jazz Festival

Mława wraz z Fundacją For ART i współorganizatorami Miejskim Domem Kultury 
i Państwową Szkołą Muzyczną zorganizowały I Międzynarodowy Victor Young Festival 
Mława w dniach 18–19 października 2019 roku, który miał przybliżyć mieszkańcom Polski, 
Europy i całego świata sylwetkę wybitnego kompozytora muzyki filmowej o mławskich 
korzeniach. Rodzice i dziadkowie Victora Younga pochodzili bowiem właśnie z Mławy, a on 
sam spędził w niej swoje dzieciństwo. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Warszawie.

Do udziału w wydarzeniu zostali także zaproszeni wybitni polscy i zagraniczni jazz-
mani, w tym Jan Ptaszyn Wróblewski, znany muzyk, kompozytor, aranżer oraz dyrygent, 
dziennikarz, a zarazem krytyk muzyczny, prowadzący autorskie audycje jazzowe w Pro-
gramie III Polskiego Radia.
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Rys. 8. Victor Young Jazz Festival Mława 2019
Źródło: https://www.mlawa.pl/artykul/dwudniowe-swieto-jazzu-w-mlawie [18.04.2020].

Festiwal był transmitowany w audycjach radiowych, a także streamowano przekaz wi-
deo na cały świat. Patronem głównym imprezy był Program III Polskiego Radia, w którym 
wyemitowano relacje Jacka Niedzieli i Jana Ptaszyna Wróblewskiego na żywo z Mławy 
w programie „Trzy kwadranse jazzu”. Lokalnymi patronami zostali natomiast: Radio 7, 
Mława Life, Nasza Mława, Nowy Kurier Mławski, Tygodnik Ciechanowski, Codziennik 
Mławski37.

Budżet miasta Mławy na lata 2017–2020

Finansowanie poszczególnych działań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Mława 
do 2020 roku pochodzić będzie z poniższych źródeł38:

 – Budżet Miasta Mława;
 – środki pomocowe z funduszy unijnych;
 – środki od inwestorów;
 – środki od sponsorów sektora publicznego i prywatnego;
 – środki od lokalnych fundacji i stowarzyszeń;

37 Afisz reklamowy promujący Victor Young Jazz Festival Mława’19.
38 Strategia Rozwoju Mławy do roku 2015, Urząd Miasta Mława, Mława 2007, s. 84, Strategia Rozwoju Miasta 
Mława do 2020 roku, Urząd Miasta Mława, Mława 2015, s. 62–64.
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 – fundusze celowe;
 – środki centrale m.in. od Ministerstwa Gospodarki czy Ministerstwa Środowiska;
 – inne możliwe formy finansowania.

Wsparcia finansowego z pozabudżetowych źródeł dokładnie nigdy nie da się określić 
i przewidzieć, gdyż są to elementy zależne od wielu innych czynników. W związku z tym 
Mława w głównej mierze musi polegać na swoim kapitale majątkowym. Aby można było 
zrealizować wszystkie zawarte w strategii promocji zadania, Urząd Miejski musi dokładnie 
przeanalizować własne możliwości finansowe.

Tabela 1. Klasyfikacja budżetowa z podziałem na działy w latach 2017–2020

Podział na działy kla-
syfikacji budżetowej

Rok
2017 2018 2019 2020

D
O

C
H

O
D

Y

Transport i łączność 300 000,00 3 250 170,36 300 000,00 350 000,00

Gospodarka  
mieszkaniowa 3 977 771,00 6 215 777,00 3 960 777,00 5 051 400,00

Działalność usługowa 40 000,00 50 000,00 50 000,00 70 000,00

Administracja  
publiczna 237 500,00 249 619,00 242 936,00 299 385,00

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, ochrony 
prawa oraz kontroli 

6 174,00 6 160,00 6 205,00 6 173,00

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Od osób prawnych, 
fizycznych i innych 
jednostek nieposia-
dających osobowości 
prawnej 

50 014 333,00 52 666 335,00 60 514 435,00 62 792 739,00

Rożne rozliczenia 20 349 727,00 22 122 956,00 24 172 525,00 24 703 549,00

Oświata i wychowanie 1 812 700,00 1 285 340,00 1 441 002,00 1 520 221,00

Ochrona zdrowia 2 000,00 2 000,00 1 800,00 1 800,00

Pomoc społeczna 1 287 450,00 1 352 500,00 1 319 056,00 1 173 228,00

Rodzina 30 324 000,00 31 821 775,00 31 344 755,00 43 397 710,00

Gospodarka  
komunalna i ochrona 
środowiska

15 448 183,91 11 940 716,01 6 892 042,19 12 432 344,75

Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 35 000,00 59 000,00 69 000,00 74 000,00

Kultura fizyczna 979 700,00 1 026 200,00 1 689 600,00 3 252 500,00

Razem dochody 124 864 538,91 132 098 548,37 132 054 133,19 155 175 049,75
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Podział na działy kla-
syfikacji budżetowej

Rok
2017 2018 2019 2020

W
YD

AT
K

I

Rolnictwo i łowiectwo 22 414,00 27 420,00 19 140,00 18 890,00

Transport i łączność 6 459 698,00 12 560 433,60 8 566 584,00 8 477 940,00

Gospodarka  
mieszkaniowa 3 472 045,86 4 446 103,96 4 296 945,00 5 092 799,66

Działalność usługowa 338 500,00 348 500,00 293 500,00 273 500,00

Administracja  
publiczna 8 319 513,00 9 604 533,00 9 987 834,00 10 529 057,75

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, ochrony 
prawa, kontroli i są-
downictwa

6 174,00 6 160,00 6 205,00 6 173,00

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

747 355,00 803 990,00 880 542,00 931 856,00

Od osób prawnych, 
fizycznych i innych 
jednostek nieposia-
dających osobowości 
prawnej

5 540,00 2 100,00 1 900,00 1 600,00

Obsługa długu  
publicznego 667 066,96 794 547,85 978 633,22 760 796,00 

Różne rozliczenia 500 000,00 600 000,00 600 000,00 630 000,00

Oświata i wychowanie 35 803 906,00 39 562 356,00 42 392 084,00 45 132 134,00

Ochrona zdrowia 797 000,00 602 000,00 611 800,00 641 800,00

Pomoc społeczna 6 020 747,00 6 119 547,00 6 446 747,00 6 832 904,00 

Pozostałe zadania 
polityki społecznej 68 330,00 68 330,00 212 486,00 56 100,00

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 1 010 164,00 1 358 540,00 1 548 561,00 1 740 953,00

Rodzina 31 457 423,00 32 945 056,00 32 541 170,00 45 751 718,00

Gospodarka  
komunalna i ochrona 
środowiska

25 155 490,09 27 526 066,96 16 989 494,47 24 023 468,34

Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 3 641 050,00 5 442 806,00 4 097 304,00 4 507 446,00

Kultura fizyczna 5 372 122,00 6 280 058,00 7 583 203,00 11 057 288,00

Razem wydatki 129 864 538,91 149 098 548,37 138 054 133,19 166 466 423,75

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Mława w la-
tach 2017–2020, s. 2–9, 49–58.
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Tabela 1 ukazuje coraz większe kwoty przeznaczane na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego oraz kulturę fizyczną, co podkreśla tylko świadomość władz Mławy odnośnie 
do konieczności inwestowania w turystykę wypoczynkowo-kulturową w celu podniesienia 
atrakcyjności miasta na tle innych destynacji położonych na terenie Północnego Mazowsza.

Sprawozdanie na temat wydatków magistratu na działania promocyjne zostało przed-
stawione podczas posiedzenia komisji rewizyjnej 15 maja 2017 roku. Jak obliczono, łącznie 
na ten cel w 2017 roku wydano 157 642 zł. Ta kwota w ratuszowych zestawieniach jest 
podzielona na dwie części. Pierwsza pula wydatków dotyczy zakupów materiałów i wypo-
sażenia, na co wydano 35 247 zł. Zakupiono m.in.: koszulki i teczki promocyjne, nagrody 
w konkursach, rollupy, medale i upominki dla zaprzyjaźnionych miast zagranicznych. Przy-
kładowo nagrody w konkursach „Karta ma farta” i „Dlaczego woda jest ważna” kosztowały 
łącznie 3183 zł, a koszulki promocyjne 7318 zł. Z kolei 2878 zł wydano na teczki. Druga 
pula wydatków jest określona jako „zakup usług pozostałych”. W tym przypadku chodzi 
m.in. o projekty i wykonanie banerów, emisję materiałów promocyjnych w lokalnych tele-
wizji i radiu, wydruk „Informatora Miejskiego”, wydruk kartek świątecznych oraz kampanię 

„Zamieszkaj w Mławie”. Ta ostatnia kosztowała mieszkańców Mławy (wszak to pieniądze 
z ich podatków) 35 682 zł. Na akcje promocyjne w lokalnym radiu urzędnicy wydali około 
7000 zł, a na emisję materiałów w telewizji – 30 020 zł. Mowa tu oczywiście o wydatkach 
całorocznych. Na emisję „Kroniki filmowej” przeznaczono z kolei 12 177 zł. Za wydruk 

„Informatora Miejskiego” i książki promocyjnej magistrat zapłacił 14 450 zł. Wydrukowanie 
kartek świątecznych kosztowało natomiast 2814 zł39.

Podsumowanie

Rzeczywistość pokazała, iż marketing terytorialny, często zamiennie zwany marketin-
giem miejsc, dąży do zaspokojenia potrzeb zarówno mieszkańców, jak i innych atrakcyj-
nych dla miasta grup. Aktualnie nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że progresywny 
proces globalizacji gospodarki wpływa na zwiększenie podmiotowości oraz samodzielności 
lokalnej społeczności. W świecie, w którym dobra reklama jest metodą na odniesienie 
sukcesu, każda marka miejsca winna inwestować w promocję, a także opracowywać 
spójną strategię, dostosowaną do możliwości i warunków geograficznych i ekonomicznych, 
dzięki czemu możliwy będzie rozwój jednostki przestrzennej. Najistotniejszym elementem 
dla jednostki samorządu terytorialnego jest pozyskanie kapitału ludzkiego, a w dalszej 
kolejności finansowego, który ułatwi realizację pozostałych ustalonych wcześniej planów.

Konkurencyjność oraz poprawa atrakcyjności jednostki przestrzenno-administracyjnej 
jest wynikiem wspólnych działań wszystkich podmiotów oraz instytucji funkcjonujących na 
jego terytorium. Do elementów świadczących o konkurencyjności Mławy należy poprawa 
poziomu życia mieszkańców na przestrzeni 15 lat, zmniejszenie bezrobocia, polepsze-
nie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost liczby nowo powstałych 

39 R. Bartosewicz, Ile ratusz wydaje na promocję miasta?, http://kuriermlawski.pl/514953,Ile-ratusz-wydaje-na-pro-
mocje-miasta.html [9.06 2020].
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lokalnych przedsiębiorstw, zlokalizowanie instytucji oraz imprez mających zasięg krajowy 
i międzynarodowy, a także przyciąganie na swoje tereny dużych inwestorów.

Rozwój gospodarczy Mławy ma bezpośredni wpływ na wzrost dochodów budżetowych 
oraz powstanie nadwyżki budżetowej, co daje możliwość realizacji wielu inwestycji, ma-
jących na celu poprawienie stanu lokalnej infrastruktury społecznej i drogowej, a także 
przeznaczenia większych kwot na promocję i rozwój turystyki miasta.

W ideę marketingu terytorialnego włączają się różnego rodzaju działania promocyjne, 
jak festyny, eventy, festiwale, dni miasta, rekonstrukcje bitewne, które wykorzystuje się do 
kreowania wizerunku konkretnego miejsca. Promocja, bardzo często nazywana polityką 
komunikacji lub też komunikowania się miasta z rynkiem, tworzy spójny element strategii 
marketingowej danej jednostki terytorialnej. Składa się ona z zespołu działań i środków, 
dzięki którym miasto przekazuje na rynek informacje cechujące dany produkt, region, 
kształtując jednocześnie potrzeby klientów.

Niektóre jednostki samorządowe z dużym powodzeniem wykorzystują instrumenty 
promocji, przy wcześniejszym dostosowaniu ich do lokalnych uwarunkowań i posiadanych 
walorów środowiska naturalnego. Warto podkreślić, iż stosowane przez miasto działania 
marketingowe mają ogromny wpływ na poziom jego rozwoju lokalnego w sferze gospo-
darczej i społecznej.
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Streszczenie

W Polsce dopiero od niedawna marketing terytorialny traktuje się jako koncepcję właściwego 
zarządzania miejscem, prezentowania jego walorów i wartości poszczególnym grupom odbiorców, 
jak również wykorzystuje się go do zapewniania danej destynacji rozwoju kulturalnego, społecz-
nego i gospodarczego. Najistotniejszym elementem dla jednostki samorządu terytorialnego jest 
pozyskanie kapitału ludzkiego, a w dalszej kolejności finansowego, który ułatwi realizację pozo-
stałych ustalonych wcześniej planów zawartych w strategiach marketingowych. To na władzach 
lokalnych spoczywa obowiązek podtrzymywania unikalnego charakteru danych jednostek, który 
w przyszłości przyniesie największy zysk, jakim jest dobrobyt społeczny.

Głównym celem opracowania jest określenie roli marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerun-
ku miasta Mława, z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu oraz materiału źródłowego. 
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Wyodrębniono także cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest identyfikacja działań promocyj-
nych podejmowanych przez władze lokalne w zakresie rozwoju turystycznego Mławy. Ponadto 
ważnymi celami są: wskazanie realizowanych w mieście działań marketingowych i określenie 
roli marketingu terytorialnego w rozwoju Mławy.

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, marketing mix, strategia promocji miasta, promotion 
mix, miasto

Abstract

In Poland, only recently, territorial marketing has been treated as a concept of area manage-
ment, directing its values and values to various groups of entities, as well as to ensure cultural, 
general and commercial development. The most important element for local government units 
is obtained as a result of control, and in the final financial arrangement, which allows the use of 
various planned activities related to activities in marketing strategies. It is the local authorities 
who are obliged to preserve the unique character of the individuals concerned, which in the 
future will bring the financial result of social well-being.

The aim of the study is to determine the role of territorial marketing that it plays in creating the 
image of the city of Mława, using the available literature on the subject as well as available 
source materials. The main goal has been assigned specific objectives, namely: identification 
of promotional activities undertaken by local authorities in the field of tourism development in 
Mława. In addition, an important goal was to indicate the marketing activities carried out in the 
city and to determine the role of territorial marketing in the development of Mława.

Keywords: marketing terytorialny, marketing mix, strategia promocji miasta, promotion mix, 
miasto
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WSPÓŁCZESNY WYMIAR FUNKCJONOWANIA 
WYSOKOJAKOŚCIOWYCH PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH 
I REGIONALNYCH W POLSCE

THE CONTEMPORARY DIMENSION OF THE FUNCTIONING  
OF HIGH-QUALITY TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS IN POLAND

Wstęp

Polska posiada bogate tradycje oraz doskonałe warunki do wytwarzania produktów 
żywnościowych o wysokiej jakości i niepowtarzalnych parametrach smakowych. Wiejski 
krajobraz oraz różnorodność biologiczna stanowią także doskonałą podstawę do rozwoju 
rynku produktów o tradycyjnym charakterze. Konsumenci coraz częściej decydują się na 
zakup artykułów regionalnych w celu m.in. poznania smaków danego regionu. Towary 
te odznaczają się wysoką jakością i określonym składem chemicznym, dlatego dla osób 
dbających o zdrowe odżywianie jest to bardzo ciekawa propozycja. Istnieje wiele czynników, 
jakimi nabywcy kierują się przy wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych. Można 
podzielić je na trzy grupy, mianowicie są to: aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe 
oraz psychologiczne. Jednak przy określeniu preferencji konsumenta trzeba zawsze 
pamiętać o tym, że każda jednostka jest inna i nie jest łatwo dokładnie wskazać, co nią 
kieruje przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Różnorodność kulturowa państw i regionów Europy to wielki atut. Dlatego też współ-
cześnie istnieje idea ochrony artykułów rolnych, związana z tradycyjną produkcją i po-
chodzeniem geograficznym żywności wytwarzanej w różnych miejscach Unii Europejskiej. 
Niestety na rynku znajduje się coraz więcej podrabianych towarów, imitujących oryginalne 
wyroby regionalne i tradycyjne. Posiadają one jednak zmieniony skład chemiczny i mniej-
sze walory zdrowotne.

Systemy ochrony żywności wysokiej jakości. Historia, specyfika 
i podstawy funkcjonowania

W 1935 r. Francja jako pierwszy kraj stworzyła Narodowy Instytut Nazw Znanego Po-
chodzenia (fr. INAO – l’Instytut National des Apellations d’Orgine), który miał początkowo 
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chronić nazwę win odnoszącą się do danego regionu poprzez znakowanie AOC, a dziś 
działa w procesie ochrony i rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych1. Po II woj-
nie światowej w miejscach, gdzie narastał głód i ubóstwo, naturalne było zwiększenie 
produkcji rolniczej, jak również przemysłowej. W niektórych państwach europejskich 
odbywała się reforma rolnictwa, która miała na celu zwiększenie upraw i hodowli, aby 
doprowadzić do niezależności żywnościowej poszczególnych państw. Takie działania 
trwały do lat 60. W 1962 roku Państwa EWG (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) 
podjęły decyzję o stworzeniu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Pierwszą zaletą takiej 
praktyki stał się wzrost produkcji rolniczej, który był dofinansowany przez UE. Natomiast 
wadami było niszczenie środowiska naturalnego, a po pewnym czasie stopniowo nara-
stająca nadprodukcja żywności. W latach 80. pojawił się kolejny problem, ale tym razem 
związany ze zmniejszeniem przyrostu ludności i przejściem mieszkańców wsi do miast. 
Od lat 90. celem WPR jest sukcesywna poprawa jakości żywności, a także działania 
mające zmniejszyć zanieczyszczenia środowiska naturalnego, jak również likwidacja 
nadwyżek, a co za tym idzie – marnotrawstwa żywności. W 1992 roku powstał traktat 
z Maastricht, który wprowadził zasady funkcjonowania rolnictwa. Miały one na celu m.in.: 
dostarczenie żywności i dbanie o przyrodę, popieranie gospodarowania ochraniającego 
środowisko naturalne oraz propagowanie produkcji ekologicznej. Ponadto ochronę zaso-
bów naturalnych, różnorodności krajobrazowej i biologicznej oraz zmniejszenie szkód 
spowodowanych rolnictwem2.

W Unii Europejskiej produkty regionalne i tradycyjne stały się dziedzictwem kulturo-
wym. Są one także stale towarzyszącym i istotnym walorem turystycznym. Współczesna 
ludność europejska zaczęła coraz bardziej interesować się kulturą przodków oraz pod-
trzymywaniem dziedzictwa kulinarnego. Skutkiem tego była chęć produkowania żywności 
tradycyjnej i regionalnej i kierowania jej na rynek ogólnoeuropejski. Drugim aspektem był 
wpływ wytwarzania tego typu artykułów na poprawę dochodów społeczności mieszkającej 
na terenach wiejskich. Prowadzi to do powstawania nowych miejsc pracy, co idzie w parze 
ze zmniejszeniem bezrobocia, a jednocześnie zwiększa się zyskowność produkcji rolnej. 
Wielkim plusem wytwarzania artykułów tradycyjnych i regionalnych jest także podniesienie 
atrakcyjności i popularności regionu, z którego one pochodzą3.

System ochrony jakości żywności doskonale wpisuje się w założenia ciągle reformo-
wanej Wspólnej Polityki Rolnej (od bezpieczeństwa żywności do bezpiecznej żywności) 

1 M. Duczkowska-Piasecka, Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich. Specyfika budowy rynku, [w:] O produk-
tach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, 
Warszawa 2005, s. 5.
2 Z. Winawer, H. Wujec, Wspólna polityka rolna – produkty regionalne i tradycyjne ważnym źródłem dochodu 
dla producentów, poszukiwane przez konsumentów, atrakcyjne dla turystów, sprzyjające ochronie środowiska, 
[w:] eidem, Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Poradnik dla producentów, Fundacja 
dla Polski, Warszawa 2010, s. 61–63.
3 G. Russak, Idea produktów regionalnych lokalnych w Unii Europejskiej, [w:] O produktach tradycyjnych i re-
gionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, 
s. 61.
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i szybko stał się stymulatorem rozwoju produkcji towarów regionalnych i tradycyjnych 
w całej UE.

Pojęcia produktów regionalnych i tradycyjnych często stosowane są zamiennie, natomiast 
znaczenia ich nie są takie same. Te tradycyjne to środki spożywcze, produkty rolne, jak 
również napoje spirytusowe, których właściwości, wyjątkowe cechy, a szczególnie jakość 
związane są z tradycyjnymi metodami produkcji4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 
z dnia 20 marca 2006 roku dodaje, że przymiotnik „tradycyjny” określa produkt będący użyt-
kowany na rynku przez okres przypisywany jednemu pokoleniu – co najmniej 25 lat. Produkty 
regionalne zaś to „płody rolne, wyroby i przetwory o specyficznej jakości, powiązane ściśle 
z warunkami określonego obszaru, z ukształtowaniem terenu, typem gleby, charaktery-
stycznym klimatem itp.”5. Główną cechą takich towarów jest umiejscowienie geograficzne 
oraz stała, kilkudziesięcioletnia produkcja. Wyroby regionalne zazwyczaj mają wyższe 
ceny, lecz ich główną zaletą jest wysoka jakość i naturalne metody produkcji, co właśnie 
przyciąga klientów. Warto zauważyć, że takie artykuły często stają się symbolem danego 
regionu. Za sprawą rozwoju rynku towarów regionalnych i tradycyjnych również konsumenci 
mogą czerpać korzyść, jaką jest bezpieczeństwo spożywanego jedzenia. W tym celu został 
stworzony system identyfikacji, ochrony i promowania omawianych produktów6. Artykuły 
tego typu posiadają bowiem określone pochodzenie geograficzne lub metodę wytworzenia. 
Główną przyczyną powstania odrębnych przepisów było zapewnienie ochrony przed pod-
róbkami, które wprowadzałyby w błąd konsumenta. Ważne było stworzenie mechanizmu, 
który oferuje mieszkańcom danego regionu promocję miejscowych wyrobów, co wpływa 
jednocześnie na promowanie regionu. Producenci, oprócz ochrony nazwy, mogą umieszczać 
na opakowaniu symbole mówiące o wyjątkowości towarów. Wygląd oznaczeń jest wszędzie 
taki sam i obowiązuje w całej UE. Ich rozpoznawalność w Europie sięga kilkunastu procent. 
Pomysł znakowania przejęto z francuskiej ochrony nazw geograficznych, co wpłynęło na 
bezpieczeństwo produktu i większą sprzedaż na przestrzeni kilkudziesięciu lat7.

W unijnym systemie symboli zostały wyróżnione dwie zasadnicze kategorie: produkty 
tradycyjne oraz regionalne znanego pochodzenia. Tym ostatnim jest przyznawany znak 
Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP) lub Chronionego Oznaczenia Geograficznego 
(ChOG). Natomiast produktom tradycyjnym – Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności 
(GTS). W systemach Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geogra-
ficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności można rejestrować produkty rolne 
oraz środki spożywcze, natomiast w przypadku Gwarantowanych Tradycyjnych Specjal-
ności również potrawy. Napoje spirytusowe i wina są chronione w ten sam sposób, ale 
na podstawie odrębnych przepisów. Prawo unijne zezwala także na tworzenie krajowych 
systemów jakości notyfikowanych przez Komisję Europejską.

4 M. Kupracz, Z problematyki żywności tradycyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, t. 4, s. 102.
5 E. Kijak, Produkty tradycyjne, regionalne i lokalne, „AgroBazar” 2008, nr 4–5, s. 14.
6 A. Borowska, Tendencje zmian na rynku tytoniowym w Polsce w latach 1990–2006, „Zeszyty Naukowe SGGW 
w Warszawie – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 73, s. 145–150.
7 M. Rzytki, J. Jasiński, Produkty regionalne, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 3–5.
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Rys. 1. Oznaczenia geograficzne produktów żywnościowych
Źródło: J. Kilar, B. Kusz, M. Ruda, Produkty regionalne i tradycyjne innowacyjnym powrotem do korzeni 
żywności, „Wiadomości Zootechniczne” 2019, t. 57, nr 1, s. 23.

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) to znak przyznawany produktom re-
gionalnym wysokiej jakości o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym są wytwarzane, 
i podkreślającej ich ścisły związek z tym obszarem. Jest on jednak słabszy niż w przypadku 
ChNP. Znak ChOG mogą otrzymać produkty, których przynajmniej jedna faza wytwarzania 
odbywa się w danym obszarze.

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) to unijny znak przyznawany produktom regio-
nalnym wyjątkowej jakości o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym są wytwarzane, 
i podkreślającej ich związek z tym terenem. Wszystkie surowce potrzebne do wytworzenia 
produktów pochodzą z określonego obszaru geograficznego oraz wszystkie fazy wytwa-
rzania odbywają się w tym miejscu.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) to unijny znak nadawany produktom 
o tradycyjnej nazwie nawiązującej do jego specyficznego charakteru lub tradycyjnie uży-
wanego do tego towaru. Artykuł musi być wytwarzany z tradycyjnych surowców, według 
tradycyjnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury lub tradycyjnymi metodami, 
które są wykorzystywane od co najmniej 30 lat. Specyficzny charakter oznacza unika-
towe właściwości procesu produkcji, wyraźnie wyróżniające dany wyrób spośród innych 
podobnych z tej samej kategorii8.

Produkty regionalne i tradycyjne oraz dynamika ich rejestracji 
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Do końca października 2018 roku w unijnych systemach jakości zarejestrowane było 
1438 produktów żywnościowych, w tym 744 z oznaczeniem ChOG, 635 z oznaczeniem 
ChNP i 59 z oznaczeniem GTS.

Niezmiennie dominującymi w liczbie certyfikowanych produktów są prekursorzy tych 
oznaczeń, czyli Włochy (298) i Francja (248). Blisko 200 towarów mają Hiszpanie, a 100 
przekroczyli Portugalczycy (139) i Grecy (106). Dużą aktywność w ochronie produktów 

8 J. Kilar, B. Kusz, M. Ruda, Produkty regionalne i tradycyjne innowacyjnym powrotem do korzeni żywności, 
„Wiadomości Zootechniczne” 2019, t. 57, nr 1. s. 69.
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żywnościowych wykazują też Niemcy (90) i Wielka Brytania (71). Żadnych produktów nie 
zgłosiły natomiast Estonia i Malta (tabela 1).

Tabela 1. Liczba produktów zarejestrowanych jako ChNP, ChOG i GTS w krajach należących do Unii 
Europejskiej (stan na dzień 21 listopada 2018 roku)

Kraje Unii Europejskiej

Wyszczególnienie ChNP ChOG GTS Razem

Świat 635 744 59 1438

Włochy 167 129 2 298

Francja 104 143 1 248

Hiszpania 102 90 4 196

Portugalia 64 72 1 139

Grecja 76 30 0 106

Niemcy 12 78 0 90

Wielka Brytania 26 41 4 71

Polska 9 23 10 42

Czechy 6 23 5 34

Słowenia 8 13 3 24

Belgia 3 11 5 19

Austria 10 6 1 17

Chorwacja 10 9 0 19

Holandia 6 5 4 15

Słowacja 2 10 7 19

Węgry 6 8 1 15

Finlandia 5 2 3 10

Szwecja 3 3 2 8

Bułgaria 0 2 5 7

Irlandia 3 4 0 7

Litwa 1 4 3 8

Cypr 1 4 0 5

Dania 0 7 0 7

Łotwa 1 2 3 6

Luksemburg 2 2 0 4

Rumunia 1 2 0 3

Estonia 0 0 0 0

Malta 0 0 0 0

Źródło: Baza DOOR. Stan na 16.10.2018 r.
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Polska do tej pory zarejestrowała 42 produkty, z czego ze znakiem ChOG 23 wy-
roby, ChNP – 9 i GTS – 10. Pierwszym z nich była bryndza podhalańska, oznaczona 
znakiem ChNP w 2007 roku. W 2018 zgłoszono czosnek galicyjski (ChOG) i kiełbasę 
krakowską suchą staropolską (GTS). W 2017 roku opublikowane zostały 2 rozporządzenia 
wykonawcze Unii Europejskiej, na podstawie których do rejestru GTS zostały wpisane 
zastrzeżone nazwy następujących produktów: półtorak staropolski tradycyjny, dwójniak 
staropolski tradycyjny, trójniak staropolski tradycyjny, czwórniak staropolski tradycyjny, 
kiełbasa jałowcowa staropolska, kiełbasa myśliwska staropolska, olej rydzowy tradycyj-
ny, kabanosy staropolskie.

Do połowy października 2018 roku do Komisji Europejskiej wpłynęło kolejne 81 wnios-
ków o zarejestrowanie produktów żywnościowych, w tym 48 o oznaczenie ChOG, 
31 o ChNP oraz 2 o GTS.

Struktura rozwoju rynku produktów tradycyjnych w Polsce

Podstawą prawną krajowego systemu ochrony i promocji produktów regionalnych 
i tradycyjnych jest Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw 
oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych (Dz.U. 
2017, poz. 1168).

Lista produktów tradycyjnych dokumentuje tradycje kulinarne poszczególnych regionów 
Polski. Wpisane są na nią m.in. produkty i potrawy, których jakość lub wyjątkowe cechy 
i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod wytwarzania (wykorzystywane 
od co najmniej 25 lat), stanowią element tożsamości lokalnej. Artykuły mogą być rejestro-
wane w dziesięciu kategoriach m.in.: produkty mleczne, mięsne, produkty rybołówstwa, 
warzywa, owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania 
i potrawy, napoje i inne.

Mimo że wpis na listę nie daje pełnej ochrony prawnej, a jedynie służy identyfikacji 
i promocji produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami, zainteresowanie nim nie 
słabnie. Do końca października 2018 roku na liście było skatalogowane 1846 wyrobów, 
gotowych dań i potraw tradycyjnych. W zależności od kategorii najwięcej było produk-
tów mięsnych (409), gotowych dań i potraw (387), a także wypieków (339).

W rankingu województw najwyższą pozycję zajmuje województwo podkarpackie 
z 228 produktami tradycyjnymi, zaś najniższą warmińsko-mazurskie z 33. Dużą liczbą 
mogą pochwalić się województwa: małopolskie (213), lubelskie (204) i pomorskie (178) 
(wykres 1).
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Wykres 1. Liczba produktów wpisanych na Listę produktów tradycyjnych w Polsce według województw
Źródło: Lista produktów tradycyjnych, MRiRW, stan na 16.10 2018 r.

Oprócz wyróżniania żywności na Liście produktów tradycyjnych w Polsce Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 
roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu PROW na lata 
2014–2020 (Dz.U. z 2015 poz. 349), uznaje w drodze decyzji administracyjnej krajowe 
systemy jakości żywności, są to:
 – Jakość Tradycja (JT);
 – Quality Meat Program (QMP);
 – System Jakości Wieprzowiny – Pork Quality System (PQS);
 – System Gwarantowanej Jakości Żywności – Quality Assurance for Food Products 

(QAFP);
 – Integrowana Produkcja Roślin (IP).

Najbardziej rozpoznawalny na rynku jest system Jakość Tradycja. Został on stworzony 
przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy ze Związkiem Wo-
jewództw Rzeczypospolitej Polskiej. Jest otwarty dla wszystkich producentów, zarówno 
indywidualnych, jak i dla grup oraz zakładów produkcyjnych, także za granicą. Obejmuje 
artykuły rolne, spożywcze i spirytusowe, do których wytwarzania używa się wyłącznie 
surowców o identyfikowalnym pochodzeniu i niezawierających komponentów GMO. W sys-
temie Jakość Tradycja znajdują się jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym 
składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, a także szczególną jakością wynikającą 
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z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą go. Posiadają też wyjątkową jakość lub 
reputację odróżniającą je od innych wyrobów należących do tej samej kategorii. W przy-
padku produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub odmiana. 
Za takie uważa się użytkowane przed 1956 rokiem. Ponadto za tradycyjny uznaje się 
towar, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania. Według danych Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego do końca 2018 roku wydano 330 certyfikatów 
Jakość Tradycja dla 201 producentów. Wyróżnionych jest 256 produktów, najwięcej (50) 
z województwa łódzkiego9.

Rola i zakres działań marketingowych na rynku żywności 
wysokiej jakości

Według Bertila Sylvandera (2002) bardzo ważne jest eksponowanie oznaczeń produk-
tów regionalnych, ponieważ powoduje to marketingowe umocnienie wizerunkowe terenów 
i gospodarki wiejskiej. Według autora istnieje wiele korzyści wynikających z posiadania 
w danym regionie wyrobów regionalnych i tradycyjnych, a mianowicie: wykorzystanie 
zasobów naturalnych, aktywizowanie miejscowej ludności, zwiększenie rozwoju regionu, 
wzmocnienie działalności gospodarczej, promocja regionu i dziedzictwa kulturowego10. 
Ponadto dodatkowe możliwości działania poprzez produkt (nowe rodzaje działalności 
gospodarczej), promocja dla małych firm11. Można również zwrócić uwagę na takie pozy-
tywy jak: zwiększenie wartości produktu i identyfikowalność czy też ochrona produktów 
na terenie ojczystym i w całej Unii Europejskiej12.

Wzorem w efektywnej promocji jest m.in. województwo pomorskie, które buduje markę 
i wizerunek miejsca poprzez nowoczesną kulturę kulinarną i tradycyjne produkty. Przykła-
dem jest projekt „Gdańsk Pomorskie Culinary Prestige”, którego celem jest promowanie 
gastronomii lokalnej w Polsce, Niemczech i Skandynawii poprzez produkty tradycyjne 
regionalne, jak również tworzenie konkurencyjnej i całorocznej oferty.

Z kolei województwo świętokrzyskie, aby promować swój region w 2011 roku, wpro-
wadziło projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, w ramach którego w 2015 został uru-
chomiony szlak kulinarny o tej samej nazwie. Celem jego istnienia jest pokazywanie 
konkretnych miejsc sprzedaży i produkcji produktów regionalnych i tradycyjnych. Został 
umiejscowiony w czterech powiatach: sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim i kielec-
kim. Ich zadaniem jest promowanie i eksponowanie tradycyjnych produktów oraz potraw13. 

9 J. Kilar, B. Kusz, M. Ruda, Produkty…, op. cit., s. 73.
10 B. Sylvander, WP3. Link between Origin Labeled Products: and rural development. Final Report, Concerned 
Action DOLPHINS (Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability), INRA- 

-UREQUA, Le Mans 2002, s. 7–9.
11 K. Czarnecki, Produkcja i podaż produktów regionalnych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu” 2012, t. 14, z. 1, s. 99.
12 Z. Winawer, Przetwórstwo lokalne – definicje i przykłady. Systemy jakości żywności, [w:] Produkt tradycyjny 
i lokalny: promocja, marka, dystrybucja. Kompendium dobrych praktyk, Społeczny Instytut Ekologiczny, Fundacja 
Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, Warszawa 2013, s. 17.
13 A. Sieczko, Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2014, nr 2.
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Polska może pochwalić się również wieloma innymi szlakami turystyki kulinarnej. wśród 
nich są: Małopolski Szlak Owocowy, Szlak Oscypkowy, Lubuski Szlak Wina i Miodu, Kuli-
narny Szlak Turystyczny Kuchnia Polska, Szlak Janosika, Szlak Jadła Mazurskiego, Szlak 
Specjalności Kuchni Kwater Wiejskich, Fasolowa Dolina, Podlaski Szlak Tatarski itp. Mają 
one na celu promocję zakładów gastronomicznych oraz wybranych produktów i potraw, 
a także umożliwienie poznania tradycji kulinarnej14.

Niewątpliwym liderem w działaniach projakościowych ostatnich lat, jak już wspomniano 
wyżej, jest województwo podkarpackie. Cechą charakterystyczną rolnictwa tego regionu 
jest duża liczba rozdrobnionych gospodarstw. Średnia wielkość gospodarstwa w tym 
województwie wynosi bowiem około 4,3 ha. Województwo posiada także dwa produkty 
zarejestrowane w unijnym systemie ChNP, są to: podkarpacki miód spadziowy oraz fasola 
wrzawska. Znakiem Jakość Tradycja wyróżnione jest około 20 produktów, które posiadają 
co najmniej 50-letnią tradycję wytwarzania. Rozwój i ochronę podkarpackich regionalnych 
i tradycyjnych produktów wspierają różne inicjatywy, programy i działania promocyjne. 
Jednym z nich, o charakterze międzyregionalnym, jest utworzony w 2016 roku Kulinarny 
Szlak Wschodniej Polski biegnący od Podkarpacia, poprzez Lubelskie, aż do Podlasia. Od 
2013 roku działają tam Klaster Podkarpackie Smaki oraz Szlak Kulinarny Podkarpackie 
Smaki, który w 2017 roku znalazł się w gronie 7 Nowych Cudów Polski. Tworzy go ponad 
40 restauracji, 3 winnice, 3 cukiernie i 3 gospodarstwa agroturystyczne. Każdy podmiot 
oferuje swym gościom co najmniej 3 potrawy regionalne bądź tradycyjne.

Do znaczących inicjatyw promocyjnych w temacie produktów wysokiej jakości należą 
m.in. Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA, Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, Festiwal Dziedzictwa Kresów i wiele innych. 
Przykładowymi organizacjami pozarządowymi, które zaangażowane są w promocję i ochro-
nę produktów regionalnych, są: Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, 
Slow Food oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego15.

Od kilku lat wśród konsumentów w Polsce rozwija się pozytywny trend, jakim jest na-
bywanie żywności na lokalnych targach czy jarmarkach. Zaletami takiej formy handlu są: 
bezpośredni kontakt klienta z wytwórcą, możliwość zakupu po niższej cenie, jak również 
niższe straty w sprzedaży produktów. Współcześnie dominujący w sprzedaży tego typu 
towarów jest kanał bezpośredni, szczególnie na rynkach lokalnych, m.in.: w prywatnych go-
spodarstwach rolnych, gospodarstwach agroturystycznych, restauracjach, jak również przy 
okazji lokalnych imprez, na których można danych produktów spróbować oraz je nabyć. 
Do najczęściej kupowanych artykułów zalicza się: mięsa i wyroby wędliniarskie, wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, owoce, warzywa i zboża, przetwory i soki owocowo-warzywne 
oraz sery. Rynek takich produktów musi się mierzyć z ciągłą niesprawnością dystrybucji16. 

14 A. Stasiak, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, red. B. Kra-
kowiak, A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015, s. 140–141.
15 J. Kilar, B. Kusz, M. Ruda, Produkty…, op. cit., s. 73.
16 K. Krajewski, R. Zabrocki, Rynek produktów tradycyjnych – szanse, potrzeby, możliwości, [w:] Tradycyjne 
i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, red. Z. J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wy-
dawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2008, s. 114.
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Obecnie w Polsce jest ona utrudniona z powodu niskiej świadomości istnienia produktów 
tradycyjnych i braku ich znajomości przez konsumentów, a dostarczanie wyrobów na 
dany rynek nie jest zbyt opłacalne dla producentów. Natomiast dużą szansą na zmianę 
tego stanu rzeczy jest Internet. Poczta i przesyłki kurierskie będą dominującym rodzajem 
logistyki tych produktów w najbliższym czasie. Dane wskazują także na to, że w Polsce 
istnieje duży potencjał rozwojowy. Natomiast do tej pory ilość produktów wytworzonych 
w tradycyjny sposób w sklepach jest niewielka, co wykazują badania przeprowadzone 
m.in. przez Annę Sieczko. Aż 60% respondentów określiło, że wybór żywności tradycyjnej 
i regionalnej jest mały lub bardzo mały, a tylko 6% odpowiedziało – duży17.

Badania wykazują również, że konsumenci którzy mają regularnie styczność z tego 
typu produktami, bardzo wysoko oceniają ich zalety. Zwracają uwagę głównie na ich walory 
jakościowe (59%) i zdrowotne (78%). Istotnym czynnikiem w ocenie tego typu artykułów 
spożywczych jest również aspekt ich naturalności w stosunku do masowej żywności 
(56%) oraz wyjątkowy smak (48%) i wysoka wartość żywieniowa (36%). Zdaniem wielu 
respondentów są to jednak towary luksusowe (18%) o bardzo wysokich cenach (38%) 
w stosunku do żywności masowo produkowanej w sposób konwencjonalny. Zdaniem 
części badanych respondentów (9%) wyroby tradycyjne i regionalne nabierają coraz więk-
szego znaczenia, a ich nabywanie staje się stosunkowo modne, ponieważ współcześnie 
duży nacisk kładzie się na propagowanie zdrowego trybu życia (wykres 2).

Wykres 2. Ocena cech produktów regionalnych i tradycyjnych z punktu widzenia klienta
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Sieczko, Produkty regionalne i tradycyjne w promocji 
regionów, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2014, nr 2.

Na rynku produktów tradycyjnych ważnymi czynnikami w procesie wyboru przez konsu-
mentów będzie wciąż niewątpliwie: koszt, konkurencja, popyt i podaż, ale również szeroko 
pojęte działania marketingowe. Producenci tego typu żywności to najczęściej niewielkie 
firmy, które nie mają wpływu na cenę wyznaczoną dla kupujących, gdyż ich udział rynkowy 

17 A. Sieczko, Produkty…, op. cit., s. 404.
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jest jeszcze wciąż niski. Muszą oni także produkować w sposób zgodny z zasadami wy-
twarzania tego typu produktów oraz nie mogą swoich towarów modernizować. Oznacza 
to, że ten rynek jest bardzo określony. Producent nie ma bowiem możliwości stosowania 
nowoczesnej technologii, automatyzacji czy przyspieszenia pewnych procesów.

Podsumowanie

Przedstawione rozważania podkreślają bardzo ważny, ale wciąż mało doceniany 
wkład produktów regionalnych i tradycyjnych w funkcjonowanie współczesnego rynku 
bezpiecznej i wysokiej jakości żywności.

Wyroby te są elementem zarówno budowania tożsamości narodowej wielu regionów 
UE, jak i szansą na wzrost dochodów gospodarstw rolnych które zajmują się ich produkcją 
i dystrybucją. Jest to oczywiście ułamek procenta w ogólnej skali dochodów, lecz istotny 
szczególnie na terenach o niskiej skali produkcji oraz niskiej produktywności prowadzo-
nych gospodarstw.

Ponadto oryginalne (niepodrobione) produkty regionalne i tradycyjne z punktu wi-
dzenia nabywców uchodzą wciąż za wyroby o niepowtarzalnych walorach smakowych, 
użytkowych, a także bezpieczne dla zdrowia. Jednak świadomość ich istnienia i pełnej 
identyfikacji jest współcześnie nadal niewystarczająca. Dzieje się tak głównie za sprawą 
wciąż niskich nakładów na promocję tego typu artykułów, szczególnie jeśli chodzi o te 
rodzime. Problemem jest także zbyt niska skala wytwarzania, aby jednostki produkcyjne 
mogły z powodzeniem konkurować z producentami żywności masowej. Ponadto w dalszym 
ciągu wyraźnie zarysowują się istotne niedoskonałości związane z dystrybucją tego typu 
dóbr, choć, jak wspomniano powyżej, jedną z recept na przełamanie tego stanu może być 
Internet, jak również inne formy dystrybucji, które współcześnie stają się bardzo ważnymi 
instrumentami nie tylko w sprzedaży, ale również w promocji tejże żywności.

Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań na drodze szerszego rozpropagowania 
idei produkcji, a szczególnie konsumowania żywności regionalnej i tradycyjnej, która to jest 
nie tylko zdrowa i bezpieczna, ale także zawiera pierwiastek rozwoju lokalnych inicjatyw 
na rynku bezpiecznej wysokojakościowej żywności.
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Streszczenie

Opracowanie przybliża problematykę wysokojakościowych produktów regionalnych i tradycyjnych 
na współczesnym jednolitym rynku europejskim. Ukazuje przemiany zachodzące od kilku lat na 
tym polu nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Zdefiniowano tu również pojęcia pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych, jak również przedstawiono rys historyczny powstania tychże 
oraz procedurę ich rejestracji zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej na przestrzeni 
ostatnich lat. Zwrócono także uwagę na potrzebę informacyjną związaną z uwypuklaniem cech 
zdrowotnych i istotnej przewagi jakościowej tego typu żywności wśród tej masowej produkowanej 
metodami konwencjonalnymi. Ukazano również praktyczne działania marketingowe prowadzone 
na rynku przez producentów wyrobów tradycyjnych i regionalnych.

Słowa kluczowe: produkty regionalne, produkty tradycyjne, konkurencyjność, jakość

Abstract

The study introduces the issues of high-quality regional and traditional products on the con-
temporary single European market. It shows the changes that have taken place on this market 
in recent years, not only in Poland but also in other countries. The concept of regional and 
traditional products is also defined here, as well as a historical outline of the creation of these 
products and the procedure for registering regional and traditional products at both national and 
European Union level in recent years. Attention was also paid to the information need related to 
emphasizing health features and a significant quality advantage of this type of products among 
mass products manufactured by conventional methods. Practical marketing activities carried out 
on the market by producers of this type of food were also shown.

Keywords: regional products, traditional products, competitiveness, quality
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ROZWÓJ SPRZEDAŻY POSIŁKÓW PRZEZ INTERNET

DEVELOPMENT OF MEAL SALES ONLINE

Wstęp

Wraz z dynamicznym rozwojem handlu elektronicznego coraz więcej produktów 
i usług jest oferowanych w sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Do towarów tych 
zaliczają się też artykuły żywnościowe, a wspomniane zjawisko można zaobserwować 
także w branży gastronomicznej. Restauracje i inne rodzaje firm o podobnym profilu 
działalności starają się docierać do konsumentów również z wykorzystaniem Internetu 
i nowych technologii informacyjnych. Coraz więcej lokali decyduje się na oferowanie 
posiłków w sprzedaży online. Wraz z rozwojem Internetu i urządzeń mobilnych branża 
gastronomiczna zyskała jeszcze jeden kanał sprzedaży. Dzięki sieci klienci mają lepszy 
dostęp do zróżnicowanej oferty wielu restauracji i innych punktów gastronomicznych. 
W ostatnich latach konsumenci coraz częściej zamawiają dania do domu lub do miejsca 
pracy, wykorzystując zarówno strony internetowe, jak i aplikacje mobilne. W Internecie 
można ich znaleźć coraz więcej.

Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska rozwoju handlu elektronicznego w branży 
gastronomicznej ze szczególnym uwzględnieniem handlu elektronicznego B2C, który przy-
biera postać zamówień na posiłki składanych przez Internet. W szczególności dokonano 
identyfikacji czynników wpływających na rozwój kupowania gotowych dań online przez 
konsumentów. Zostaną również przedstawione modele biznesowe charakterystyczne dla 
internetowych zamówień posiłków oraz ich funkcjonowanie. Do napisania artykułu posłu-
żył przegląd literatury przedmiotu oraz własne obserwacje stron internetowych i aplikacji 
służących kupowaniu potraw z restauracji online.

Czynniki warunkujące zamówienia posiłków online

Zamawianie potraw przez Internet jest coraz popularniejsze wśród konsumentów. 
W niektórych krajach rozwiniętych jest to już powszechny sposób na organizowanie sobie 
posiłku w domu lub w pracy. Na przykład w USA (jak wynika z badań przeprowadzonych 
w 2020 roku) 1/3 Amerykanów twierdzi, że kupuje jedzenie online co najmniej 2 razy 
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w tygodniu1. Na świecie zamówienia posiłków w Internecie stanowią około 4% sprzedaży 
restauracji i rynek ten zwiększa się o 3,5% rocznie2. Światowa pandemia sprawia, że 
tempo zmian jest jeszcze szybsze. W badaniach polskich użytkowników sieci przepro-
wadzonych w 2019 roku na próbie 1039 osób 46% zadeklarowało, że choć raz zamówiło 
jedzenie online3.

Czynniki warunkujące rozwój internetowej sprzedaży posiłków można podzielić na kilka 
głównych grup. Pierwszą są czynniki technologiczne, które warunkują możliwość składa-
nia zamówień produktów przez Internet. Wzrasta jakość połączeń z siecią, jak również 
występuje coraz lepsza jej dostępność dzięki rozpowszechnieniu urządzeń mobilnych, 
a w tym głównie smartfonów, które pomimo małego ekranu w porównaniu z monitorami 
komputerów stacjonarnymi są wygodne w użyciu w każdym miejscu i o każdej porze. 
W efekcie konsumenci mogą zamawiać produkty nawet wtedy, kiedy są poza domem 
lub poza miejscem pracy. Jakość stron internetowych wyświetlanych na telefonach czy 
tabletach także jest wysoka.

Należy również zaznaczyć, że wraz z wprowadzeniem w niedalekiej przyszłości sieci 
dużych prędkości 5G możliwości techniczne urządzeń mobilnych pod względem zakupów 
internetowych znacząco się zwiększą. Rozwój tej sieci będzie miał przede wszystkim 
wpływ na jakość połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Szybkość ładowania się 
stron internetowych znacząco wzrośnie, przez co korzystanie z nich stanie się jeszcze 
wygodniejsze i skuteczniejsze pod względem tempa wykonywanych czynności w środo-
wisku wirtualnym.

Czynniki technologiczne mają również duży wpływ na możliwości, jakie firmy branży 
gastronomicznej mają w sprzedaży online. Przyjmowanie zamówień przez restauracje 
odbywa się często z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, także przewoźnicy dostar-
czający produkty do konsumentów często są wyposażeni w przenośne sprzęty, które 
informują ich o nowych zleceniach oraz umożliwiają nabywcom śledzenie swoich dostaw 
w Internecie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii GSM, która ułatwia również 
szybkie dotarcie kierowców (przewoźników, kurierów restauracji) w miejsce wybrane 
przez konsumenta4.

Następną istotną grupą są czynniki społeczno-kulturowe. Szybkie tempo życia, szcze-
gólnie w dużych miastach, sprawia, że ludzie są bardzo zajęci wieloma codziennymi 
czynnościami5. Z jednej strony pochłania ich specjalizacja w pracy, a z drugiej wzrasta-
jące dochody rozporządzalne nabywców sprawiają, że są oni pochłonięci konsumpcją 

1 The Food Delivery Business Model – A Complete Guide, https://productmint.com/the-food-delivery-business-
model-a-complete-guide [15.06.2020].
2 Online Food Delivery – worldwide, https://www.statista.com/outlook/374/100/online-food-delivery/worldwide 
[17.06.2020].
3 A. Sawicki, Jedzenie jako branża, która rozwija się najszybciej w e-commerce?, [w:] PizzaPortal.pl, Klikasz 
i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2018 r., 2019, s. 8.
4 M. Gupta, A Study on Impact of Online Food Delivery App on Restaurant Business special reference to zomato 
and swiggy, „IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews” 2019, vol. 6, no. 1, s. 891.
5 L. T. Chai, D. N. C. Yat, Online Food Delivery Services: Making Food Delivery the New Normal, „Journal of 
Marketing Advances and Practices” 2019, vol. 1, no. 1, s. 65.
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różnych dóbr i usług. W społeczeństwie nowoczesnym ludzie chcą szybkich rozwiązań, 
tak aby mieć dla siebie jak najwięcej czasu. W takich warunkach staje się on bardzo 
istotnym czynnikiem determinującym wiele wyborów rynkowych i zachowań zakupowych6. 
Dlatego też konsumenci przywiązują dużą wagę do wygodnego, szybkiego zaspoka-
jania swoich potrzeb, również żywieniowych. Wzrasta popyt na jedzenie przetworzone, 
gotowe, w tym posiłki z restauracji. Należy jednak zwrócić uwagę, że ludzie, dysponując 
większym wyborem produktów i usług w domu dzięki rozwojowi telewizji i Internetu, 
spędzają więcej czasu w miejscu zamieszkania, co wpływa również na ich styl życia7. 
Obecnie wyjście do restauracji może być traktowane jako jedna z rozrywek i sposób na 
spędzenie wolnego czasu, lecz konsumenci mają do wyboru coraz więcej usług konku-
rencyjnych we wspomnianym zakresie. Lokal gastronomiczny w tym aspekcie spełnia 
potrzeby wyższych rzędów. Jednakże tą podstawową, pierwszego rzędu, jaką realizują 
restauracje, jest oczywiście zaspokajanie głodu. Z kolei pojawiające się w Internecie 
możliwości zamawiania posiłków online dają konsumentom możliwość zjedzenia bez 
konieczności gotowania w domu oraz jednocześnie uniknięcia niektórych niedogodno-
ści, które mogą być związane z wizytą w restauracji np. konieczności przejścia długiej 
drogi do lokalu, trudności w znalezieniu miejsca parkingowego, stania w kolejce, prze-
bywania w zatłoczonym pomieszczeniu, wyczerpującego oczekiwania na obsłużenie 
i przygotowanie posiłku.

Istotnym czynnikiem społeczno-kulturowym z punktu widzenia zamówień posiłków 
online jest rosnące znaczenie pokolenia millenialsów na rynku. Osoby urodzone mię-
dzy 1980 i 2000 rokiem są konsumentami o specyficznych cechach. Charakteryzują 
się dużą biegłością w posługiwaniu się narzędziami komunikacji elektronicznej8. Na 
rynku poszukują szybkich, prostych, a przede wszystkim wygodnych rozwiązań. Są bar-
dziej sceptyczni w stosunku do komunikatów reklamowych w porównaniu ze starszymi 
pokoleniami, a bardziej ufają opiniom znajomych i innych konsumentów o produktach. 
W celach nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich często korzystają z portali 
społecznościowych. Są również relatywnie bardziej innowacyjni w zakresie stosowania 
nowych technologii informacyjnych, w tym aplikacji mobilnych. Istotną kwestią jest również 
fakt, że wraz z dorastaniem millenialsi zaczynają stanowić grupę konsumentów o wysokich 
dochodach, dzięki czemu mogą generować duży popyt na posiłki9. Wszystkie te cechy 
sprawiają, że członkowie tego pokolenia stanowią bardzo atrakcyjny segment rynkowy do 
zagospodarowania dla wielu innowacyjnych start-upów, które oferują innowacyjne usługi 
online, również te związane z gastronomią.

6 P. Alreck et al., Time Pressure, Time Saving And Online Shopping: Exploring A Contradiction, „Journal of 
Applied Business Research” 2009, no. 25 (5), s. 85.
7 European Commission, Eurostat, THEME 3 Population and social conditions, How Europeans spend their 
time. Everyday life of women and men, European Communiteis, Luxembourg 2004, s. 107–115.
8 P. Kisiel, Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego?, „Studia Socialia Cracoviensia” 2016, t. 8, nr 1, 
s. 88.
9 D. Suhartanto et al., Millennial Experience with Online Food Home Delivery: A Lesson from Indonesia, „Inter-
disciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management” 2019, vol. 14, s. 278.
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Można wskazać także trendy, takie jak troska o środowisko naturalne, dbałość o zdro-
wie, o dobrostan zwierząt, zrównoważona konsumpcja, zakupy żywności wytwarzanej 
lokalnie w danym regionie lub kraju. Są to zjawiska, które mają coraz większy wpływ 
na sposób funkcjonowania branży gastronomicznej. Preferencje konsumentów w tych 
aspektach muszą być uwzględniane w tworzeniu oferty przez restauracje. Trendy te mogą 
być również postrzegane jako możliwości zagospodarowania nowych rynków niszowych 
oraz dla obszarów specjalizacji profilu restauracji, a szczególnie tych, które sprzedają 
produkty online.

Jak pokazały ostatnie miesiące na omawianą branżę duży wpływ mają także epidemie 
chorób. Światowa pandemia COVID-19 spowodowała duży zastój w sprzedaży w trady-
cyjnych lokalach restauracyjnych oraz innych obiektach gastronomicznych. Głównym 
powodem tego był urzędowy zakaz gromadzenia się osób w lokalach tego typu w Polsce 
oraz w innych krajach na świecie. Nawet po odmrożeniu gospodarki w wielu państwach 
w związku z trwaniem epidemii duża grupa konsumentów stara się zachować dystans 
społeczny w obawie przed zakażeniem i unika większych skupisk ludzkich, w tym restau-
racji. Chcąc mieć nadal dostęp do swych ulubionych potraw, decydują się oni zamawiać 
jedzenie przez Internet.

Czynniki ekonomiczne mają również duży wpływ na przedsiębiorstwa z branży ga-
stronomicznej. Pierwszą kwestią jest tu fakt, że umożliwianie przez restauracje zama-
wiania posiłków online staje się istotnym instrumentem konkurowania firm produkujących 
żywność i przygotowujących gotowe dania10. Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej przez 
restauracje sprawia, że mogą one osiągnąć przewagę konkurencyjną nad lokalami, które 
tego nie robią i oferują jedynie posiłki tradycyjnie na miejscu. Wykorzystanie Internetu 
w handlu potrawami otwiera przed branżą gastronomiczną możliwość zdobycia nowych 
klientów. Przykładowo, jak wskazują badania firmy doradczej Deloitte, korzystające ze 
sprzedaży przez e-pośredników restauracje warszawskie zwiększyły liczbę zamówień 
o niemal 2%11. Dzięki Internetowi menu lokalu może być dostępne dla konsumentów na 
większym obszarze. Niekiedy podmioty korzystające ze stron czy aplikacji mają możliwość 
wyspecjalizowania się w określonej niszy rynkowej, dzięki temu, że łatwiej jest dotrzeć ze 
swoją ofertą do rozproszonych w różnych częściach miasta konsumentów. Z zamówień 
online mogą korzystać osoby, dla których odwiedzenie lokalu mogłoby stanowić kłopot ze 
względu na np. odległość, trudność w dojechaniu samochodem, zbyt długi czas podróży 
i oczekiwania na obsługę. Można zatem stwierdzić, że restauracje, decydując się na 
sprzedaż internetową, otrzymują jeszcze jeden instrument konkurowania na rynku. Inną 
kwestią jest to, że nowo powstające miejsca (lub już istniejące) mogą zdecydować się 
na sprzedaż wytworzonych przez siebie potraw wyłącznie online. Tego typu restauracje 

10 Z. He et al., Evolutionary food quality and location strategies for restaurants in competitive online-to-offline 
food ordering and delivery markets: An agent-based approach, „International Journal of Production Economics” 
2018, vol. 215, s. 61.
11 Aplikacje do zamawiania jedzenia to 1,6 mln dodatkowych posiłków, http://www.gastrohoreca.pl/aplikacje-do- 
zamawiania-jedzenia-ponad-16-mln-dodatkowych-posilkow/ [10.06.2020].
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są nazywane wirtualnymi kuchniami, które nie posiadają tradycyjnego lokalu przezna-
czonego dla klientów na spożywanie posiłków. W takiej sytuacji mogą odnosić duże 
korzyści, ponieważ nie mają wydatków związanych z funkcjonowaniem tradycyjnego 
obiektu gastronomicznego, takich jak czynsze, utrzymywanie lokalu wraz z kosztami ob-
sługi klientów. Można więc stwierdzić, że sprzedaż dań online stanowi konkurencję dla 
klasycznie działającej restauracji z pomieszczeniami użytkowymi dla klientów. Pomimo 
to zamówienia posiłków online powiększają sprzedaż branży gastronomicznej, ponieważ 
zaspokajają one również potrzeby osób, które napotykają na trudności związane z odwie-
dzeniem określonego miejsca. Zatem sprzedaż internetowa stanowi również w pewnym 
sensie uzupełnienie tradycyjnej działalności restauracji.

Internet zapewnia konsumentom szybki sposób przeglądania dań oferowanych przez 
restauracje. Łatwość wyszukiwania i szeroki wybór produktów sprawia, że popyt może 
być skuteczniej zaspokajany. Potrzeby i pragnienia klientów stale ewoluują i stają się 
coraz bardziej wysublimowane. W sieci są zarówno informacje o produktach, jak i moż-
liwość ich nabycia bez względu na odległość od miejsca, z którego one pochodzą. Wraz 
z globalizacją i coraz większą powszechnością towarów z całego świata zmieniają się 
również preferencje konsumentów względem artykułów żywnościowych. Internetowa 
sprzedaż dań przez restauracje zapewnia klientom możliwość obcowania z kuchniami 
z wielu krajów. Zapewnia to zaspokojenie wyszukanych gustów i dostęp do szerokiej gamy 
produktów w sposób wygodny i relatywnie tani. Mechanizmy szybkiego i skutecznego 
wyszukiwania w Internecie sprawiają, że konsumenci mogą w krótkim czasie znaleźć 
preferowany produkt. Sieć zapewnia także możliwość skutecznego porównywania cen 
dań oferowanych przez restauracje. W efekcie występuje większa presja na obniżanie 
cen przez uczestników branży gastronomicznej online. W Internecie panują warunki sil-
niejszej rywalizacji i konkurowania o pieniądze nabywców niż poza siecią, gdyż zmniejsza 
się tu bariera geograficznej lokalizacji restauracji. Choć w przypadku gastronomii online 
przeszkoda ta nadal występuje, ponieważ podmioty mogą obsługiwać konsumentów 
tylko na określonym obszarze np. w kilku dzielnicach miasta, to i tak jest o wiele mniej 
odczuwalna niż w przypadku tradycyjnych lokali. Poza tym w przypadku stacjonarnych 
restauracji bardzo istotnym czynnikiem konkurowania na rynku jest ich lokalizacja. Obiekty 
znajdujące się w centrach dużych miast lub w regionach popularnych wśród turystów lub 
też w ekskluzywnych miejscach mogą liczyć na większe obroty oraz ustalać wyższe ceny 
za oferowane posiłki. W Internecie czynnik ten traci na znaczeniu na rzecz odpowiedniej 
promocji, która ma zapewnić dobrą widoczność oferty restauracji w sieci. Na rozwój 
sprzedaży online ma również wpływ czynnik sposobu podejmowania decyzji o wyborze 
i zakupie produktu. Porównując nabycie dania oferowanego przez restaurację interneto-
wą do nabycia jedzenia na miejscu w restauracji tradycyjnej, można stwierdzić, że w tym 
pierwszym przypadku konsumenci nie odczuwają takiej presji na szybkie podjęcie decyzji 
zakupowej jak wtedy, gdy kelner czeka przy stoliku lub kiedy przychodzi kolej klienta na 
złożenie zamówienia przy kasie np. w fast foodzie. Gdy konsument zamawia przez Internet, 
może się spokojnie zastanowić w domowym zaciszu nad wyborem odpowiednich pozycji 
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z menu. Kupowanie dań online umożliwia więc wybór bardziej zgodny z preferencjami 
nabywcy, przez co popyt na gotowe dania jest lepiej dopasowany do podaży.

Modele e-biznesowe w gastronomii

Technologie informacyjne dają przedsiębiorcom wiele możliwości w tworzeniu nowych 
modeli biznesowych. W charakterystyce tychże bierze się pod uwagę takie zmienne jak: 
cechy nabywców i co stanowi dla nich wartość, cechy produktów i usług oferowanych 
przez firmę, procesy biznesowe konieczne dla wytworzenia i dostarczenia produktów, 
potrzebne zasoby dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, łańcuch dostaw i miejsce firmy 
w nim, model dochodowy (czyli metoda generowania dochodów)12. Można do nich zaliczyć 
m.in.: sprzedaż, opłaty transakcyjne, subskrypcyjne, afiliacyjne, za reklamę i prowizje.

Usługi gastronomiczne są specyficzną grupą o relatywnie dużym znaczeniu fizycznych 
produktów w postaci oferowanych posiłków. W przypadku dostaw jedzenia zamawianego 
przez Internet stopień materialnego towaru jest jeszcze wyższy niż w przypadku trady-
cyjnych restauracji, gdzie dużą część oferowanej usługi, oprócz samego posiłku, stanowi 
też specyficzna atmosfera, jaką zapewniają pomieszczenia lokalu wraz z odpowiednim 
wystrojem, nakryciem stołów i obsługą. W przypadku internetowego zamawiania posiłków 
koncentracja pada przede wszystkim na samo danie, odpowiednie zapakowanie i do-
starczenie go w taki sposób, aby zachowywało do chwili dostawy swoje walory zgodnie 
z intencją restauracji (np. utrzymanie odpowiedniej temperatury, formy itd.). W tym celu 
dostawca używa specjalnych opakowań, aby produkt nie utracił w transporcie swoich 
cech fizycznych.

Jak pokazują badania dla osób kupujących jedzenie przez Internet zalety stanowią: 
szeroki wybór produktów z menu różnych restauracji, wygoda zamówienia z domu oraz 
krótki czas dostawy13. Szybkie dostarczenie potrawy i punktualność dostawcy są nawet 
istotniejsze w przypadku, gdy danie zamawiane jest do pracy, gdzie posiłki mogą być 
spożywane w ustalonym czasie np. przerwy na lunch. Szczególnie dużą wartość dostaw 
mogą dostrzegać osoby żyjące według szybkiego rytmu z dużą ilością pracy i obowiązków, 
poświęcone karierze zawodowej, oraz single, którym może być trudniej gotować w domu 
i mogą nie mieć czasu na to, żeby odwiedzić ulubioną restaurację.

Mając na względzie wsparcie procesów sprzedaży posiłków przez Internet, należy 
wskazać, że są one realizowane elektronicznie, począwszy od wyszukiwania produktów, 
poprzez ich wybór, zatwierdzenie zamówienia, aż po płatność (jeżeli jest ona uiszczana 
online). Z kolei przygotowanie posiłków oraz ich transport są już realizowane tradycyjnie. 
Należy jednak wskazać, że również restauracje, jakim zamówienia są przekazywane przez 
platformę internetową, jak również przewoźnicy, którzy są informowani o zamówieniach, są 
wspierani przez procesy cyfrowe. Podobnie informowanie konsumentów o tym, w którym 

12 E. Turban et al., Electronic Commerce 2006. A Managerial Perspective, Pearson Education, 2006, s. 20.
13 M. Gmurek, Kto zamawia i dlaczego?, [w:] PizzaPortal.pl, Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia 
w Polsce 2018 r., 2019, s. 18.
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miejscu znajduje się w danej chwili przewoźnik, jak również przekazywanie kurierom 
danych o położeniu restauracji i destynacji dostawy, dzięki technologii geolokalizacji 
odbywają się cyfrowo.

Firmy zaangażowane w łańcuch dostaw posiłków zamawianych online są zmuszone 
do współpracy z wieloma partnerami biznesowymi w celu zapewnienia usługi na wysokim 
poziomie. W tym procesie uczestniczy wielu pośredników elektronicznych, tak zwanych 
cyberpośredników, jak np. Uber Eats, którzy łącząc oferty wielu restauracji, tworzą w Inter-
necie rynki elektroniczne, gdzie konsumenci mają dostęp do menu wielu restauracji. Zdarza 
się też, że lokale gastronomiczne starają się dotrzeć do klientów ze swoją ofertą poprzez 
własną stronę lub aplikację mobilną. Dla wydzielenia głównych modeli łańcuchów dostaw 
istotną kwestią są uczestnicy zaangażowani w proces obsługi konsumentów, począwszy 
od umożliwienia złożenia zamówienia, poprzez realizację tegoż, aż po fizyczną dostawę 
posiłków. Na rynku sprzedaży online można w związku z tym wskazać na następujące 
główne charakterystyczne modele wyróżnione z perspektywy łańcuchów dostaw oraz 
realizowanych w nich funkcji14:
 – Restauracja – dowóz restauracji – konsument. W tym modelu lokal stosuje sprzedaż 

posiłków przez własną stronę internetową lub aplikację mobilną. Realizuje również 
funkcję dowozu do nabywców. Jest to więc model sprzedaży bezpośredniej restauracji.

 – Restauracja – e-pośrednik – dowóz restauracji – konsument. W tym modelu wystę-
puje cyberpośrednik, którego główną rolą jest prezentowanie ofert i menu różnych 
podmiotów i przyjmowanie zamówień składanych przez konsumentów w Internecie 
i przekazywanie ich dalej do restauracji, które realizują zamówienie wraz z dowozem 
własnym do nabywców.

 – Restauracja – e-pośrednik – dowóz e-pośrednika – konsument. W tym modelu cyberpo-
średnik przyjmuje zamówienia od konsumentów, jak również zajmuje się dowozem dań.
Każdy z tych trzech systemów sprzedaży internetowej posiłków ma swoje wady i zalety 

z punktu widzenia restauracji. W pierwszym, kiedy lokal sam realizuje sprzedaż interne-
tową, odnosi korzyści z wyższych marż, którymi nie musi się dzielić z pośrednikami. Ma 
również lepszą kontrolę nad jakością świadczonych przez siebie usług, wliczając w to 
dowóz. Wadą jest to, że musi ponosić relatywnie wysokie koszty utrzymywania strony 
internetowej i aplikacji mobilnej oraz promocji w sieci. Musi również sam organizować 
transport potraw do domów konsumentów, co również wiąże się z wysokimi opłatami.

W drugim modelu e-pośrednik przyjmuje zamówienia, jednak funkcja transportu jest 
nadal realizowana przez restaurację. Ta nadal ponosi koszty dowozu, lecz jest odciążona 
w zakresie realizacji funkcji marketingowych, utrzymywania i promocji strony i aplikacji 
sprzedażowej, przyjmowania i przetwarzania zamówień oraz pobierania płatności za 
posiłki. W tym modelu restauracja musi się już dzielić marżą z e-pośrednikiem, który 
wyznacza opłatę prowizyjną.

14 S. Mohanavel, S. Gomathi, Evolving Business Models Of Online Food Delivery Industry In Indian Context, 
2018, s. 2–3.
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W trzecim modelu cyberpośrednik realizuje obsługę zamówień i dowóz posiłków, 
dzięki czemu restauracja może się skoncentrować na przygotowywaniu posiłków. Jed-
nakże e-pośrednicy w tym systemie pobierają najwyższe prowizje, często przekraczające 
20% wartości zamówień konsumentów.

Na świecie znane są również przykłady jednoczesnego stosowania przez restaura-
cje alternatywnych kanałów sprzedaży internetowej swoich produktów np. przez aplikacje 
własną i e-pośrednika. Taką strategię stosuje np. firma McDonald’s w Indiach15.

Mając na względzie modele dochodowe stosowane przez e-pośredników, można 
stwierdzić, że stosują oni przede wszystkim system prowizyjny. Pobierają od restauracji 
opłaty naliczane od wartości zamówień. Pośrednikom, którzy sami organizują transport, 
często trzeba zapłacić również za dowóz do konsumentów. Niektóre firmy, np. indyjskie 
Zomato, działające w wielu krajach na świcie, generują również znaczące dochody z re-
klam ofert restauracji w swoim serwisie internetowym.

Korzystanie przez konsumentów z platformy e-pośrednika  
na przykładzie Uber Eats

Uber Eats zapewnia wybór spośród menu setek restauracji. Aplikacja umożliwia prze-
glądanie ofert różnych lokali gastronomicznych, jeżeli konsument nie ma jeszcze spre-
cyzowanego zakupu, jak również dzięki polu wyszukiwania pozwala znaleźć konkretny 
rodzaj potrawy. Uber Eats zajmuje się również dowozem posiłków do nabywców. Za-
tem reprezentuje trzeci model biznesowy spośród opisywanych powyżej. Działanie jako 
cyber pośrednik w branży gastronomicznej stanowi dla Ubera rozszerzenie działalności, 
ponieważ jest on znany na całym świecie z bycia e-pośrednikiem na rynku przewozów 
i stał się istotnym konkurentem dla tradycyjnych korporacji taksówkowych. Dzięki swojej 
wiedzy i doświadczeniu zdobytym na rynku transportowym firma może również sprawnie 
działać na polu zamówień posiłków przez Internet.

Konsument, który zarejestruje się w serwisie, może korzystać z aplikacji mobilnej lub 
witryny internetowej. Na rysunku 1 zamieszczono widok strony głównej Uber Eats.

Rejestracja użytkownika w aplikacji Uber przebiega standardowo. Należy podać dane 
osobowe oraz utworzyć hasło. Można się zapoznać z warunkami korzystania aplikacji po 
wybraniu opcji jurysdykcji specyficznej dla danego kraju.

Dostępny jest także z dokument dotyczący polityki prywatności firmy. Już na samym 
jego początku użytkownicy są informowani, że Uber zobowiązuje się zachować w tajem-
nicy powierzone mu dane osobowe. Następnie firma szczegółowo opisuje swoje praktyki 
względem przechowywania, przetwarzania i rodzajów zbieranych informacji. Należą do 
nich między innymi: podstawowe dane o użytkowniku (imię i nazwisko, adres, wiek), o jego 

15 N. Thamaraiselvan, G. R. Jayadevan, K. S. Chandrasekar, Digital Food Delivery Apps Revolutionizing Food 
Products Marketing in India, „International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)” 2019, vol. 8, 
no. 2S6, s. 664.
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lokalizacji, urządzeniu elektronicznym, przeglądanych stronach; opinie i oceny. Uber za-
strzega również, że może korzystać ze zgromadzonych informacji w celach promocyjnych.

Rys. 1. Fragment strony głównej Uber Eats
Źródło: https://www.ubereats.com/pl [17.06.2020].

Wygląd strony internetowej i aplikacji mobilnej Uber Eats jest podobny. Jak pokazano 
na rysunku 1, na górze witryny pod menu głównym znajduje się duży przewijany banner 
reklamowy, na którym prezentowane są specjalne oferty promocyjne. Poniżej niego oferty 
podzielone są na sekcje tematyczne o takich nazwach jak: „Oferty specjalne”, „Gdy do-
skwiera Ci głód”, „Popularne w pobliżu”. W ostatniej części z nagłówkiem „Szukasz czegoś 
innego?” zgromadzone są odnośniki do menu wielu różnych restauracji.

Zarówno przeglądanie pozycji, jak i ich wyszukiwanie jest intuicyjne. Dla przykładu, 
wyszukując ofert związanych ze sprzedażą hamburgerów, po wpisaniu słowa kluczowego 
w wynikach otrzymujemy listę firm opatrzoną informacjami o wysokości opłaty za dowóz, 
orientacyjnym czasie dostarczenia produktu oraz średnią oceną rankingową restauracji 
nadaną przez użytkowników, którzy zamawiali już dania z danego lokalu. Odnośniki te 
formą przypominają raczej atrakcyjny banner reklamowy ze zdjęciem niż zwykły link do 
oferty. Zdjęcia są bardzo wysokiej jakości. Przedstawiają typowe danie reprezentujące 
wybrane miejsce, co ma zachęcić do kliknięcia. Wyniki wyszukiwania dla słowa kluczo-
wego „hamburger” pokazano na rysunku 2.
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Rys. 2. Wyniki wyszukiwania w serwisie Uber Eats
Źródło: https://www.ubereats.com/pl [17.06.2020].

W następnym kroku, po kliknięciu na baner danej restauracji, przechodzimy już do 
jej menu z cenami poszczególnych dań. Fragment przykładowej strony zaprezentowano 
na rysunku 3.

Rys. 3. Fragment menu restauracji na platformie Uber Eats
Źródło: https://www.ubereats.com/pl [17.06.2020].

Po wybraniu potrawy użytkownicy mają jeszcze możliwość zamówienia różnych do-
datków do dania. Fragment ekranu tej opcji zaprezentowano na rysunku 4.
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Rys. 4. Wybór dodatków do dania z menu na platformie Uber Eats
Źródło: https://www.ubereats.com/pl [17.06.2020].

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia możliwe jest śledzenie go w czasie rzeczywistym. 
Użytkownik jest informowany o etapach: akceptacji przez restaurację, przygotowaniu 
dania, odbioru jedzenia przez przewoźnika. Dostępne do wglądu są również: zdjęcie 
osoby odpowiedzialnej za dostawę, jej imię i nazwisko oraz trasa, którą przemierza kurier, 
z zaznaczonym miejscem jego obecnego położenia.

Podsumowanie

Rozwój sprzedaży posiłków przez Internet jest determinowany przez wiele czynników 
o charakterze technologicznym, ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Do istotnych 
zmiennych z tej pierwszej grupy można zaliczyć coraz lepszy dostęp do sieci z każdego 
miejsca dzięki poprawiającym się parametrom łączy internetowych oraz powszechności 
stosowania przez konsumentów urządzeń mobilnych. Sprzedaż zdalną posiłków ułatwia 
także technologia GPS, która usprawnia dowóz i umożliwia śledzenie dostawy przez 
zamawiającego.

Duży wpływ mają także czynniki społeczno-kulturowe, m.in.: mało chwil dla siebie, 
zróżnicowane style życia i szeroki wybór możliwości spędzania wolnego czasu, większa 
liczba singli w społeczeństwie, specyficzne cechy młodego segmentu millenialsów obe-
znanych z nowymi technologiami i szukających prostych rozwiązań.

Na rozwój branży internetowej sprzedaży gotowych dań wpływ mają także takie czynniki 
i trendy jak: troska o środowisko naturalne, dbałość o zdrowie, zrównoważona konsumpcja, 
zakupy żywności wytwarzanej w kraju oraz lokalnie. Pozwalają one na dostrzeganie szans 
rynkowych i nisz firmom zajmującym się sprzedażą posiłków online.
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Duże znaczenie mają także czynniki ekonomiczne. Rozwijanie przez restauracje inter-
netowej sprzedaży posiłków zwiększa konkurencję w branży gastronomicznej, pozwala 
restauracjom dotrzeć ze swoją ofertą do większej grupy nabywców oraz osiągać przewagę 
konkurencyjną nad lokalami, które obsługują konsumentów tylko tradycyjnie, na miejscu. 
W Internecie zmieniają się także warunki konkurowania obiektów gastronomicznych, 
gdzie czynnik lokalizacji fizycznej restauracji schodzi na plan dalszy, ustępując promocji 
w sieci. Restauracje, które opierają swoją działalność wyłącznie na zamówieniach online 
nie ponoszą kosztów związanych z utrzymywaniem lokalu restauracyjnego i obsługi w nim 
nabywców. Z kolei dla konsumentów dużymi korzyściami zamawiania dań przez Internet 
są: wygoda, możliwość dokonywania zamówień z każdego miejsca, oszczędność czasu 
oraz szeroki wybór restauracji i dań.

W branży posiłków online można wyróżnić trzy główne modele sprzedażowe. Ich wyod-
rębnienie jest determinowane głównie funkcjami, jakie pełnią podmioty w łańcuchu dostaw. 
W dwóch głównych systemach występują e-pośrednicy, którzy reprezentują jednocześnie 
nowe modele e-biznesowe w gastronomii. Odgrywają oni głównie rolę łączenia wielu menu 
różnych restauracji na jednej stronie internetowej, ułatwiając tym samym zamawianie 
posiłków i zapewniając konsumentom duży asortyment. Niektóre firmy przejmują również 
realizację transportu posiłków do domów konsumentów.

Zaprezentowany w artykule przykład Uber Eats pokazuje, że poprzez takie cechy 
aplikacji jak: intuicyjność i łatwość użycia, szeroki wybór posiłków i restauracji, dbanie 
o jakość obsługi w zakresie dostaw i ich śledzenia e-pośrednicy potrafią dostosować się 
do czynników i trendów w otoczeniu i odnosić sukcesy w prowadzeniu nowych modeli 
e-biznesowych w branży gastronomicznej.
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Streszczenie

Celem artykułu jest charakterystyka rozwoju handlu elektronicznego w branży gastronomicznej 
w postaci zamówień posiłków przez Internet. Dokonano identyfikacji czynników wpływających na 
to zjawisko oraz zidentyfikowano ważne przesłanki technologiczne, społeczno-kulturowe i eko-
nomiczne. Przedstawiono także modele biznesowe charakterystyczne dla zamówień posiłków 
online oraz ich funkcjonowanie ze szczególnym uwzględnieniem e-pośredników. Zaprezentowano 
w artykule działanie jednego z nich – Uber Eats.

Słowa kluczowe: restauracje, sprzedaż posiłków przez Internet, handel elektroniczny B2C

Abstract

The purpose of the article was to characterize the development of electronic commerce in the 
catering industry in the form of online meal orders.The article identifies factors influencing 
the development of online meal orders by consumers. Important technological, socio-cultural 
and economic factors have been identified. Business models specific to online meal orders and 
their functioning are also presented, with particular emphasis on e-intermediaries. The example 
of the Uber Eats e-intermediary is presented in the article.

Keywords: restaurants, online meal sales, B2C electronic commerce
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ABOUT TWO CONCEPTS OF TOURISM REGION

O DWÓCH KONCEPCJACH REGIONU TURYSTYCZNEGO

Introduction

Probably the most important contribution of geography into the overall body of sci-
ence is the concept of geographical region. Similarly, the most important contribution of 
tourism geography to the science of tourism is the concept of tourism region. As can be 
seen, both concepts have much in common. Their relationship is not however equal. It 
has a hierarchical character – tourism region is a special case of a geographical region, 
or more precisely, its special reflection.

The concept of geographical region developed in the long run, and became the ba-
sis on which the theory of tourism region developed later. Initially there was only one con-
cept on which the theory of geographical region developed, but when its ability to explain 
reality ended with time, another concept was introduced increasing the explaining power of 
the theory. Today the theory of geographical region is based on three concepts. These are:
 – the concept of analytical region,
 – the concept of real region,
 – and the concept of region as a planning tool.

The subject matter of the paper are the first two concepts. The last issue goes beyond 
the scope of the considerations contained in this article, and requires a separate publication.

The history of tourism region and its theory development is much shorter than that of 
geographical region. In its short run, however, the same two concepts have managed to 
emerge. The purpose of the paper is to present how the approaches that first appeared 
in geography, laid the foundations for the theory of tourism region.

The text presented below is divided into three subsections. In the first one, the concept 
of analytical region is described, in the second section, that of real region is presented, 
and the third section is devoted to the concepts of both analytical and real region, and how 
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they appeared in tourism geography drawing on the achievements previously developed 
in the theory of geographical region1.

The concept of analytical region

This concept emerged as the first. It was closely related to the process of collection 
and classification of information about unknown parts of the earth. The process started 
at the beginning of the 19 century when the European powers began the penetration of 
other continents in search of opportunities to develop their economies and national wealth. 
Most of explorers were geographers send by geographical societies that quickly developed 
then in leading European countries. They travelled the length and breadth of the whole 
continents. During their travels they realized an infinite wealth of geographical features on 
the earth’s surface – structure, climate, soils, vegetation, agriculture, mineral and industrial 
resources, settlement and distribution of population. At that time a basic method to grasp 
and learn this differentiated reality was a description. Facts and events were recorded in 
the places of their appearance. The more complex and differentiated was the geographi-
cal content of these places the larger was amount of the material to be gathered. It soon 
became apparent that the generalization was necessary of what was described to grasp 
the tendencies and regularities in the differentiated picture of the variability presented 
by places. It was difficult however to seek for regularities by comparing the differences 
between all the places where the observed phenomena were seen. To facilitate the gen-
eralization it was necessary to introduce an order to the complicated picture that appeared 
before the eyes of explorers. The method to introduce the order consisted in dividing the 
earth’s surface into smaller, homogeneous areas where manifestations of phenomena 
took similar forms. These areas were combined into larger spatial wholes which by reason 
of the similarity of their content presented relatively uniform (homogeneous) areas that 
were called (geographical) regions. The procedure of the division of the earth’s surface 
into regions was referred to as regionalization2.

As a rule, identifying a region by combining similar places was carried out on the basis 
of a predetermined criterion or criteria. To understand their role it is worth taking closer look 
at the process of delimitation. To delimit a region, a spatial range of a phenomenon under 
study should be first determined. Then the territory occupied by the phenomenon was 
divided into a set of places of small size, as compared with the whole size of the territory, 
that were called elementary (unit) places. Within the places, the phenomenon manifested 
in the form of facts or events. The criterion or criteria on which the delimitation was based 
were not facts however but their features. They could be quantitative or qualitative ones. 
They were selected in accordance with a predetermined purpose. This means that the 

1 The literature about geographical region theory already has its glory days behind it and is relatively old. On 
the other hand, works dealing with tourism region theory are much younger, and this has its reflection in the text 
below.
2 D. Grigg, Regions, models and classes, [in:] Models in geography, ed. R. J. Chorley, P. Haggett, Methuen, 
London 1965, pp. 461–501.
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same phenomenon could be characterized by completely different features, and as a re-
sult different regions are obtained characterizing its spatial distribution. Region was thus 
defined as a part of the earth’s surface which consisted of neighbouring elementary places 
within which the feature or features representing the phenomenon assumed a similar 
combination of values or sizes so that the whole collection of these places presented 
a relative homogeneity due to their features, and at the same time, differed from other 
areas where the same features take other values or sizes. To put it simply, a geographical 
region was the area uniform in terms of the occurrence of a specific feature or features 
thanks to which it differed from adjacent areas. Even simpler, this was a part of the earth’s 
surface differing in a certain way from surrounding areas3.

Applying the approach in which as a criterion of delimitation a subjectively determined 
set of features was used gave the separated region a conventional character. As it has 
been said, the features were selected for a specific research purpose. A change in purpose 
entailed a change in features, and for another set of them the obtained region might have 
a completely different shape and size. Delimitation (regionalization) understood in this 
way was called analytical, and the obtained regions, analytical ones.

Region identified on the basis of similarity in terms of values or sizes assumed by 
a predefined set of features is called an uniform one. There were distinguished two types 
of uniform region, a single feature region and a multi feature region The difference resulted 
from the number of features that were used as a criterion in the delimitation procedure.

An uniform region concept turned out to be useful to describe and analyze the phe-
nomena having a static nature, that for the long run were characterized by permanent 
location in space and relatively slight variation in time. Good examples were agricultural 
land use, types of rural settlement, the ways of revealing cultural phenomena, population 
distribution or the spatial distribution of diseases or pathologies.

Apart from phenomena that could be divided into spatial classes (regions), with their 
content internally coherent due to the similarity of their characteristics, over time, geog-
raphers began to deal with other new social phenomena. They had their own particular 
spatial structure whose nature, however, was completely different than in the case of 
uniform regions. Every such structure consisted of the set of neighboring elementary 
places or areas, within which the observed phenomenon assumed the form of different 
kind functions of social and economic character. These functions remained complementary 
with each other in the sense that some places (areas) presented the supply side of the 
socio-economic process, others its demand side. Elementary areas where the process 
occured were concentrated around the one that had dominating character and where 
the accumulation of functions was the largest. This was referred to as a node or central 
place. Supply functions predominated within it, while in remaining places demand func-
tions had advantage4.

3 Ibidem, pp. 464–468.
4 E. A. Wrigley, Changes in the Philosophy of Geography, [in:] Frontiers in Geographical Teaching, ed. R. J. Chor-
ley, P. Haggett, London 1965, pp. 3–20.
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The necessity of balancing supply and demand created the flows of spatial interac-
tion made up of people, products, services and information. Among them the easiest to 
grasp were flows of moving people, and the attention of geographers focused on them 
reducing the phenomenon of spatial interaction into flows made up of people moving 
between different areas. As a result, the definition of socio-economic functions was also 
changed. The supply side of these functions was interpreted in terms of the size of the 
set of places of job and service, while the demand side, in terms of the size of the set of 
places of residence. Interactions within the spatial set of these places were described 
either as movements of people from the source areas of consumption demand to the 
central place of supply, or in reverse5.

In both situations, relations of spatial interaction were created, the size or intensity 
of which became smaller, the further the source areas were located and the lower was 
their demand power (volume of demand related to the number of places of residence). At 
a certain distance from the central area, the interaction assumed minimum values or disap-
peared, thus defining the boundaries of the area in which the phenomenon of functional 
balance was closing. From what was said above, it follows that such an area basically 
separated itself within the broader structure that the social phenomenon represented in 
geographical space, assuming the form of a region. For the purposes of its delimitation, 
geographers did not, however, apply any special criterion other than that used in determin-
ing homogeneous regions. As before, a criterion were features (properties) of elementary 
areas (subareas) of which a region was made up, and more precisely one feature, although 
specific in its character. This was the property of the area consisting in the presence or 
absence of a spatial interaction relationship. With regard to a given elementary area, the 
fact that it was connected by this relationship with a central place (node) was the basis 
to count it to the area of the central place influence, and thus to a region. The process 
of a region identification (delimitation) consisted in combining one area, existing on the 
earth’s surface and dominating in terms of concentration of socio-economic functions, with 
other areas that were characterized by a property consisting in occuring the links with the 
former area in the form of spatial interaction6.

Regions distinguished in this way had, similarly to uniform regions, a conventional 
nature. Their indefinite character came from different ways of the interpretation of the 
phenomenon of spatial interaction. Depending on what it included and what was its limit 
value as to its size, the region obtained presented different size and shape.

Regions obtained by means of the above-mentioned method of delimitation were re-
ferred to as nodal or functional ones. In contrast to uniform ones served, and still serve as 
a tool to describe and analyze social phenomena having a dynamic nature. Their nature 
manifests itself, on the one hand, as a specific intensity of the occurence of this phenom-
ena in elementary areas, and on the other hand, the size of movement flows between 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
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these areas, being the consequence of this intensity. Functional regions should not be 
interpreted as single-feature ones by virtue of using merely one property that characterises 
a social phenomenon occuring in elementary areas of which regional structure is made 
up. They, as a rule, are described by means of many features concerning both the nature 
and intensity of social phenomena in their regional setting7.

In the understanding of this analytical concept, a region understood as a spatially 
compact whole, distinguished by its specific properties from other regions into which 
geographical space is divided, is a research tool in the sense that by introducing order 
into areal differentiation, enables describing and analysing this differentiation.

The concept of real region

Geographers were aware of the subjective and ephemeral nature of analytical regions, 
which they constructed as research tools. Their fleeting nature consisted in the fact that 
each change of the assumed criteria (taking into account additional features, a different 
definition of the spatial interaction composition) caused that the currently occurring region 
disappeared and a different one appeared in its place, about different reach and shape, 
(although there was a basic shape and range over which they coincided). It prevented or 
at least disturbed in learning its real nature.

To this day, it has not been decided whether the regions are a mental construct, a kind 
of conceptual grid imposed on a complicated reality, in order to capture its true struc-
ture, or also real entities hidden under a layer of apparent phenomena and processes 
that obscure the real nature of the region and which we cannot separate (separate) due 
to the imperfections of the cognitive tools we use and presumably the methods we apply. 
However, many geographers believed that the region existed as an objective reality. Their 
viewpoint was based on the belief that only then, when one accepted such assumption 
it was possible to get the truth. By not accepting it, one immediately gave up knowing it. 
Of the two types of regions, uniform and functional one, geographers indicated the latter 
as having a structure closer to the real one. The structure of the functional region was 
more complex and better suited to today’s organization of social life in space than the one 
represented by an uniform region. It is in its categories that attempts were made to define 
the nature of the region as a real being. The concept of the nodal region was detached 
from the assumptions on which it was formulated, and became the main model of the 
region in structural understanding8.

The assumptions on which the concept was based meant that, like the concept of an 
uniform region, it was used primarily as a tool to describe the spatial diversity of social 
phenomena. However, the explanatory power of both concepts was small and was es-
sentially limited to the function of classifying the spatial phenomena in the earth’s surface. 

7 D. Grigg, Regions…, op. cit., pp. 472–474.
8 Z. Chojnicki, T. Czyż, Region – regionalizacja – regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1992, nr 2 (54), pp. 2–13.



Ludwik Mazurkiewicz78

On the other hand, it was difficult to describe social processes occuring in this surface, 
not to mention explaining their spatial distribution.

The factor that caused the concept of the functional region acquired new content and 
reached a methodologically higher, supra-descriptive level (detached from the original 
assumptions) was the emergence of general system theory in social sciences, including 
geography. It gave the functional region a new theoretical justification, making it possible 
to treat it as a “model of the region in structural meaning”9.

In terms of the general system theory, functional region was defined as a set of ele-
ments (objects) and relations (relationships) between them and their attributes (properties). 
As an example, an urban region was often taken, with the dominant central center (large 
city) and the network of towns located in the area of influence of the town center. In this 
approach, the urban functional region was a system whose elements were the nodes of 
the settlement network, in which socio-economic life was focused, and whose relation-
ships were the flows of spatial exchange, covering people, products, information. Nodes 
of the settlement network (settlements) had different sizes due to the number of social and 
economic functions concentrated in them and therefore presented a different hierarchical 
position. The larger they were, the larger the interaction flows they generated, the smaller 
they were, the smaller were flows of interaction produced. The flows ran along the com-
munication infrastructure line connecting the localities. This hierarchical urban network was 
located in the region’s space, divided into various types of land use, forming the surfaces 
of this use, essentially presenting a specific type of regional system elements that, like 
network links, generated spatial exchange streams. The components of the nodal region 
were therefore: (1) flows of people, products, and information, (2) the communication 
network they travelled through, (3) nodes of this network, i.e. settlement units in which 
social and economic activity was concentrated, generating the above flows, (4) hierarchical 
structure of settlement units, and (5) surfaces presenting different land uses10.

Later, by the end of 90’ties, the approach above-described was broadened by the con-
cept of the territorial social system. It was defined by means of three notions: a composi-
tion, structure and surrounding11. The composition of the system consisted of community 
of people and a territory which they occupied, developed and controlled. The community of 
people was not made up only of individuals, but also of social groups and systems of ac-
tivity: economical, political and cultural, which were forming themselves in the process of 
using and developing the territory. The territory was the geographical space that included 
a definite (distinguished) part of the earth’s surface together with its natural and material 
content in the form of artificial objects being the result of human activity. The structure 
consisted of social relations, transformation activities, and eco-natural influences. Social 
relations took place between individuals, their groups and social subsystems. These were 

9 P. Haggett, Locational analysis in human geography, Methuen, London 1965.
10 Ibidem, pp. 276–286.
11 Z. Chojnicki, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, „Przegląd Geograficzny” 1988, t. 60, z. 4, 
pp. 491–510.
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the relations of kinship, communication, access to goods and services and participation in 
social activity. Transformation activities took place between people and material objects, 
and included transforming natural environment or material objects or their states12.

Geographical region was a subsystem of the territorial social system. As a subsystem 
of a larger system, it was itself territorial system together with its own composition, struc-
ture, and surrounding. It presented a definite community of people, the territory they oc-
cupied, and the structure composed of relationships binding these elementary and complex 
components of human regional community. Thus geographical region was a real social 
object or a component of social reality in the form of a certain spatially distinguished whole.

Two concepts of tourism region

At a time when the concept of geographical region was developing, apart from the 
notion of the earth’s surface another closely related term was introduced that was broadly 
used later in the language of tourism geography. It was the notion of geographical space, 
that was defined as “the space which consists of natural elements of the earth’s surface 
(natural environment), permanent effects of economic activity in this environment (eco-
nomic environment), as well as the social environment resulting from the activities of 
territorial communities (nations, regional and local communities)”13.

Within geographical space the all embracing process of mass tourism development 
started in the middle of the last century, and found its reflection within this space where the 
spatial structures appeared, related to the new phenomenon. Attractive places presenting 
high natural and cultural tourism attractions filled with hotels, restaurants, swimming pools, 
pubs, entertainment and recreation facilities, and other elements of tourism infrastructure. 
These new man-made elements not only overlapped the hitherto existing ones but also 
exerted a strong impact on natural environment making the appearance of the earth’s 
surface more and more complex.

In order to describe and explain a complicated mosaic of tourism phenomena against 
a background of the geographical space, an approach was applied that did not differ much 
in its essence from those used earlier in examining this space. That was the same method 
of regionalization which enabled to introduce an order into the complicated, spatial mo-
saic of the phenomena on the earth’s surface. Geographers involved in tourism were 
acquainted with the notion of an uniform and functional region. In relation to the tourism 
region, both notions appeared basically in parallel, although sometimes an uniform re-
gion was reported as applied earlier. Perhaps because one of the first definitions of the 
tourism region emphasized the decisive importance of tourism resources as the most 
important features for identifying a region. Tourism resources were defined as elements of 
natural and/or man-modified environment, which provided opportunities to satisfy tourism 
needs and wants. Tourism region thus was described as an area presenting high values 

12 Ibidem, pp. 491–510.
13 S. Liszewski, Region turystyczny, „Turyzm” 2003, t. 13, nr 1, pp. 43–54.
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of tourism resources that attracted flows of tourists journeys, and where these flows were 
concentrating14.

The approach specific to the uniform region was applied in an identical manner as it 
was previously done in relation to the geographical region. The complicated picture of the 
spatial diversity of tourist phenomena was generalized by combining small elementary 
areas (places), presenting similar tourist content, into larger areas, relatively homogeneous 
due to a similar combination of this content in each elementary area. The tourist content 
of the regions consisted of elements of the natural environment, such as forms of the lay of 
land, vegetation and forms of its occurrence, climate and weather, water resources and 
their forms, as well as elements of the cultural environment, presenting objects of material 
culture and non-material culture. The best example of this approach is the following defini-
tion: tourist regions are larger areas with the same type of geographical environment15.

An interesting method of identifying uniform tourism regions was a landscape ap-
proach16. It consisted in applying the concept of tourism landscape. It came directly from 
the notion of cultural landscape, and indirectly from the notion of natural landscape. The 
term landscape can be defined as “a portion of land or territory which the eye can compre-
hend in a single view, including all the objects so seen, especially in its pictoral aspect”17. 
A natural landscape was such a portion or a fragment of the earth’s surface where the 
objects within the range of vision presented primarily physical nature, and created a cer-
tain spatial unity in terms of its external appearance. This unity had its borders where the 
landscape ceased to exist changing its character into the landscape of different character.

As time passed, the natural landscape was, as a rule, filled with people and gradually 
changed into cultural landscape under the influence of the complex interactions between 
a human group – with its own practices, preferences, values and aspirations – and the 
environment of the natural landscape. Cultural landscape was defined as “an area made 
up of a distinct association of forms both physical and cultural”18. This was interpreted 
as a visible unity related to a fragment of the earth’s surface homogeneous in respect of 
cultural characteristics within which materiał objects of cultural heritage were linked into 
one whole together with natural forms of the physical environment and dependent one on 
another. Cultural landscape was eventually the result of human activity, at the same time 
however the form and character of cultural objects were in large measure the reflection 
of the conditions of natural environment.

Of the concept of the cultural landscape that of the tourism landscape was derived. 
In fact, it presented the elementary area discussed earlier, which maintained relative 

14 M. I. Mileska, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Instytut Geografii PAN, 
Warszawa 1963.
15 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
16 L. Mazurkiewicz, Region turystyczny – ujęcie krajobrazowe, 2006 [typescript].
17 M. Mikesell, Landscape, [in:] International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. D. L. Sills, vol. 8, New 
York 1968, pp. 575–580.
18 C. Sauer, The morphology of landscape, The University of California Publications in Geography, Berkeley 
1925, pp. 19–54.
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uniformity as to its content. Thus, distinguishing a region consisted in combining tourism 
landscapes of similar character presenting a similar face. As a result, the region obtained 
presented the class of uniform regions. Such an approach was used in regionalization 
of the country or some part of its territory. This enabled to determine which areas were 
attractive for tourism development, and worth investing in the right infrastructure.

Unlike the geographical region, the concept of a tourism region appeared not so much 
later, as it was superimposed on the first. Tourism geographers were aware that the 
content of the region in terms of its tourism resources alone did not exhaust the concept 
of the tourism region. These resources were only a prerequisite for its existence. They at-
tracted tourists but did not provide the necessary conditions for their stay. Such conditions 
were provided by tourism facilities, namely a transport infrastructure enabling tourists to 
come to a region of destination and to move inside it, accommodation facilities like hotels, 
motels, pensions, catering facilities, recreation sport and entertainment facilities, as well 
as various services making a stay pleasant, comfortable, and useful. Their quality made 
a significant contribution to the overall attractiveness of the tourism region. Tourism region 
therefore had a dual nature combining a uniform and functional approaches in itself. The 
former presented all elementary areas of the region in the form of tourism landscapes of 
a similar nature (face) joined together into one whole. The latter appeared as a subset 
of elementary areas endowed with tourism infrastructure that attracted tourists and cre-
ated flows of them moving between all the places inside the tourism region. This network 
of spatial relations reflected the functional structure of the region.

The approach specific to the concept of uniform and functional region was reflected 
in the following definition of tourism region. “As tourism region one can consider an area 
performing a tourism function on the ground of both the homogeneity of its natural en-
vironment, and the internal set of spatial interactions of service nature”. Tourism region 
was thus defined in terms of uniform region criteria, distinguished on the basis of the 
similarity of its properties, as well as in terms of functional region criteria related to its 
spatial organization19.

In the time when the concept of tourism region was formulated within the geography 
of tourism, there already existed the theory of geographical region widely accepted and 
applied in the science of geography. This was soon adopted for the needs of tourism 
geography to give the concept of tourism region more sound theoretical background. The 
first step to adopt the theory was to define the concept of tourism space which played 
the same, analogical role, as the concept of geographical space did in the theory of 
geographical region.

The tourism space was defined as a fragment (subspace) of geographical space. “The 
tourism space is a functionally distinct subspace within the geographical space, the latter 
being understood in a wide sense, as that composed of natural elements of the earth’s 
surface (a natural environment), and man-made material objects within which human 

19 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, p. 74.
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activity of economic character (economic environment), and social character (social 
environment) take place. […] The space defined like this […] is identified on the basis of 
functional premises only. This means that every geographical subspace within which the 
tourism activity is being developed can be treated as a tourism space”20.

As before,when the geographical region was defined using the concept of geographi-
cal space, the tourism region was defined analogically in terms of the concept of tour-
ism space. The latter was described using as a spatial subset within a larger set which 
was the tourism space. As such, tourism region was a space itself composed of smaller 
spatial units (tourism landscapes) among which spatial relations were explicitly defined 
in the form of the flows of travelling tourists and the flows of products and services to 
satisfy their needs. The tourism properties of both the landscapes and spatial relations 
were typical only to the region, and at the same time were not characteristic of the rest 
of the landscapes of tourism space. In terms of these properties and relations, a region 
presented a spatial set with a specific extent of closure. When not entirely closed in terms 
of their inner relations and distinct properties, tourism regions might be interpenetrate or 
overlap at least to some degree, but at the same time, some fragments of tourism space 
were not included by any region.

All this means nothing more than tourism regions existed where the flows of tourists 
movement found their ends. Since tourism regions could be distinguished on the basis 
of such concrete phenomenon as tourist flows of trips, a fundamental question raised 
whether tourism regions were, as it was mostly assumed, merely subjective, mental 
constructs, or rather they existed as concrete, real world objects? The latter point of view 
was shared certainly by those who pursued the functional approach. According to them, 
the homogeneity of geographical space should not be the main, decisive characteristic of 
tourism region. More important (significant) were another two characteristics: (1) a spatial 
contiguity of a region and (2) its functional cohesion based on internal links in the form 
of tourism movement. The latter played in fact a decisive role to identify tourism regions, 
and therefore, a tourism region was defined as a part of the general geographical space 
where tourism movement was concentrated21.

Tourism region formulated in such a functional vein lacked, however, some aspects 
so characteristic for a uniform approach. There was, first of all, neither physical (natural) 
nor cultural content taken into account nor tourism land use considered. Their existence 
was replaced by the assumption that tourists knew where to move and moved to places 
which attracted them by the values characteristic of their overall content and infrastructure. 
Thus, to define a tourism region, the most important was to know or to assess the size 
(scale) of tourism movement, its structure, intensity, range and seasonality. As a result, 
this made it possible to define the size of a region, its spatial and functional cohesiveness 
as well as its hierarchical rank within the broader regional structure. Perhaps the most 

20 S. Liszewski, Region…, op. cit., pp. 43–54.
21 Ibidem, pp. 43–54.
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peculiar characteristic of tourism region defined in such a way was its seasonality, the 
phenomenon which consisted in a cyclical emerging and disappearing tourism function 
and in consequence, emerging and disappearing the region itself22.

Conclusions

The problem of the dual nature of tourism region emerged when apart from the concept 
of uniform region, widely used by tourism geographers, another approach came into be-
ing. It was the concept of functional region. The nature of both regions was completely 
different. According to the former concept, tourism region was an uniform area in terms 
of the occurrence of a specific feature or features due to which it differed from adjacent 
areas. Even simpler, it was a part of geographical space that was distinct in a specific way 
from surrounding areas. The approach in which, as a delimitation criterion a subjectively 
determined set of features was used, gave the region a contractual character. The features 
or characteristics were selected for a specific research purpose. Changing the purpose 
of the study entailed a change in characteristics, and for a different set of them, the ob-
tained region could have a completely different shape and size. Such delimitation was 
often called an analitical one, and regions obtained were reffered to as analytical regions.

Apart from tourism phenomena that could be divided into spatial classes (regions), with 
their content internally coherent due to the similarity of their characteristics, geographers 
dealt with other new tourism phenomena. They had their own particular spatial structure 
whose nature, however, was completely different than in the case of uniform (analytical) 
regions. This structure consisted of elementary areas endowed with tourism attractions 
and infrastructure that attracted tourists and created flows of them moving between all 
the places inside the tourism region. The region reached as far as the tourist attractions 
of elementary places. Its coherence was based on the flows of people and services be-
tween elementary areas nad this network of spatial interactions reflected the functional 
structure of the region.

After identifying functional regions, tourism geographers found itself in an ambigu-
ous situation. On the one hand, the subject-matter of their discipline was presented by 
contractual, fleeting analytical regions, and on the other hand, functional regions, whose 
methodological situation was difficult to be explained. Tourism geographers tried to an-
swer the question whether tourism regions were mental constructs, a kind of conceptual 
grid imposed on a complicated reality in order to capture its true structure, or real entities 
hidden under a layer of apparent phenomena that obscured the real nature of the region. 
With time, however, more and more tourism geographers started to consider tourism re-
gion as a concrete object. Their point of view was based on the belief that only when this 
assumption is made, the truth can be found. By not accepting it, one immediately gave 
up knowing it. Of the two types of regions, they indicated the latter as having a structure 

22 L. Mazurkiewicz, Region turystyczny…, op. cit.
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closer to real. The structure of the functional region is more complex and better suited 
to today’s organization of social and tourism life in space than the one represented by 
a uniform (analytical) region. It is in its categories that attempts were made to define the 
nature of the tourist region as an objective reality.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu są dwie koncepcje, na jakich opiera się teoria regionu turystycznego. 
Podobnie jak samo pojęcie regionu turystycznego wywodzą się one z teorii regionu geogra-
ficznego. Są to koncepcja analitycznego regionu turystycznego i koncepcja realnego regionu 
turystycznego. W artykule omówiono historię ich powstania, założenia, na jakich się opierają, 
oraz sposób, w jaki opisują i wyjaśniają zjawiska turystyczne w przestrzeni.

Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, analityczny region turystyczny, realny region turystyczny

Abstract

The subject matter of the paper are two concepts on which the theory of turism region is based. 
Like the notion of tourism region itself, they originate from the theory of geographical region. 
These are called the concept of analytical tourism region, and that of real tourism region. In the 
article the history of their formation and underlying assumptions are discussed, as well as the way 
of how they describe and explain tourrism phenomena in spatial dimension.

Keywords: a tourism space, an analytical tourism region, a real tourism region
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WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
W ROZWOJU TURYSTYKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

THE USE OF SOCIAL MEDIA IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM  
OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Wstęp

Turystyka, mimo iż jest domeną ludzi zdrowych, coraz częściej stanowi zainteresowanie 
i cel osób dotkniętych różnego rodzaju kalectwem i/lub niepełnosprawnością. Turystyka 
osób z niepełnosprawnościami jest zarówno formą rekreacji i wypoczynku, jak i elemen-
tem terapeutycznym w rewalidacji, umożliwiającym utrzymanie kontaktów międzyludzkich 
i integrację społeczną. To nie tylko wypełnienie aktywnością czasu wolnego, ale też sposób 
na regenerację zdrowia fizycznego i psychicznego. Aby umożliwić osobom z niepełno-
sprawnościami korzystanie w pełni z ofert turystycznych i aktywne w nich uczestnictwo, 
niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków1.

Wyjazdy wpływają bardzo pozytywnie na samopoczucie i stan psychiczny szczególnie 
tej grupy osób. Są z jednej strony wyzwaniem, a jednocześnie tworzą warunki integracji 
społecznej. Jest to również szansa na zrelaksowanie się i rozrywkę w całkiem innym, 
nowym otoczeniu. Osoby z niepełnosprawnościami realizują podczas wycieczek podsta-
wowe cele turystyki, m.in. edukacyjny, poznawanie nowych miejsc i ludzi, zdobywanie 
doświadczeń; które często są dla nich bardzo cenne i rozwijające.

Na całym świecie osoby z niepełnosprawnościami oraz ludzie w podeszłym wieku 
stają się coraz liczniejszymi grupami klientów sektora turystyki. Również w Polsce wi-
dać wyraźny wzrost tego segmentu odbiorców usług wypoczynkowych. Wyjazdy osób 
z niepełnosprawnościami stają się coraz bardziej popularne, a ta grupa klientów – coraz 
bardziej atrakcyjna rynkowo.

Organizacja turystyki osób z niepełnosprawnościami wymaga innego i znacznie szer-
szego zakresu przygotowań niż w przypadku tradycyjnych ofert skierowanych do ludzi 

1 B. Granosik, E. Nadolna, Analiza możliwości i bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne na 
przykładzie wybranych nadmorskich obiektów noclegowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 53, s. 663–675.
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w pełni zdrowych. Każda propozycja dla grupy turystów z niepełnosprawnościami, choćby 
prosta wycieczka, wymaga odpowiedniego, dokładnego zaplanowania i przygotowania. 
Powinna ona zawierać informacje o: celu wyjazdu i przebiegu trasy podróży, wyborze 
środka lokomocji, odpowiednio dobranych miejscach zakwaterowania i wyżywienia. Istotne 
jest też umieszczenie w ofercie zasad wstępu do obiektów kulturalnych, krajoznawczych 
czy na szlaki turystyczne2.

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwraca się na osoby z dysfunkcjami 
ruchowymi i sensorycznymi. Problem niepełnosprawności przestaje być tematem tabu. 
Istotną rolę w kształtowaniu nowej świadomości i oczekiwań tej grupy ludzi odgrywają 
social media.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie specyfiki turystyki osób z niepełnosprawno-
ściami oraz wpływu mediów społecznościowych na jej dostępność i ofertę na podstawie 
danych literatury przedmiotu oraz wyników badań ankietowych.

Określenie osoby z niepełnosprawnością

Światowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme 
of Action Concerning Disabled Persons) oraz Standardowe Zasady Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for 
Persons with Disabilities) przyjmują, że niepełnosprawność jest problemem społecznym. 
Jest to relacja między zdrowiem człowieka a społeczeństwem i środowiskiem, które go 
otaczają.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), uwzględniając stan zdrowia człowieka, wpro-
wadziła następujące pojęcia dotyczące niepełnosprawności:
 – „niesprawność – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funk-

cjonowaniu organizmu pod względem: psychologicznym, psychofizycznym lub ana-
tomicznym;

 – niepełnosprawność – każde ograniczenie bądź (wynikająca z niesprawności) niemoż-
ność prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe 
dla człowieka;

 – ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) – ułomność określonej osoby, 
wynikająca z niesprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli 
społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi 
uwarunkowaniami”3.
Zgodnie z Konwencją ONZ „do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają 

długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, co 

2 J. Śledzińska, Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, 
„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr 2 (3), s. 81–103.

3 A. Czupryna-Nowak et al., Analiza wybranych zagadnień turystyki z uwzględnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska” 2011, z. 57, s. 65–83.
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może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełne i skuteczne uczestnictwo 
w życiu społecznym, na równych zasadach z innymi osobami”4.

Osoba z niepełnosprawnością to człowiek o naruszonej sprawności funkcjonalnej lub 
aktywności życiowej w stopniu utrudniającym pełnienie dla niej właściwych ról społecznych. 
Niepełnosprawność nie jest też rozumiana tylko jako skutek choroby czy urazu. Jest ona 
przede wszystkim rezultatem barier, na jakie reprezentanci omawianej grupy napotykają 
w społeczeństwie5.

Obowiązująca obecnie w polskim prawie definicja pochodzi z Ustawy z 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Przyjmuje ona, że „osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny 
lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie 
ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli 
uzyskały odpowiednie orzeczenie”6.

Definicja osoby niepełnosprawnej przyjęta przez kraje Unii Europejskiej podaje, iż taki 
człowiek jest jednostką w pełni swych praw, znajdujący się w sytuacji upośledzającej go, 
stworzonej przez bariery środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, których nie może, tak 
jak inni ludzie, przezwyciężyć wskutek występujących w nim uszkodzeń7.

Sport, kultura, rekreacja oraz różne rodzaje turystyki pełnią istotną rolę w procesie 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, pozwalając na ich aktywne włączenie do 
życia społecznego. Turystyka oferuje aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez 
wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania zgodnie z indywidualnymi możliwościami 
i preferencjami. Przykładowo udział osób z dysfunkcją narządu ruchu w wyjazdach re-
kreacyjnych jest możliwy, jednak wiąże się z pokonywaniem wielu różnego rodzaju barier 
zarówno urbanistycznych, jak i architektonicznych. Przeszkody te mogą wystąpić w hote-
lach, restauracjach, obiektach rekreacyjnych i innych miejscach atrakcyjnych turystycznie8.

Bariery w turystyce dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Turystyka osób z niepełnosprawnościami określona została jako turystyka ludzi w róż-
nym wieku wykazujących dysfunkcje ustrojowe. Oddziałuje na omawianą grupę w takich 
aspektach jak:
 – fizyczny – poprzez usprawnianie lub rehabilitację ruchową;
 – psychiczny – poprzez psychoterapię;

4 Komisja Europejska, Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowią-
zanie do budowania Europy bez barier, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM(2010) 636 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
5 J. Grabowski, M. Milewska, A. Stasiak, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wydawnictwo 
WSTH, Łódź 2007.
6 Monitor Polski 1997, nr 50, poz. 474 i 475.
7 European Union, www.europa.eu [11.2019].
8 K. Trybuś, A. Rapacz, Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 697, s. 319–328.
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 – społeczny – poprzez rehabilitację społeczną, socjalizację, resocjalizację9.
Turystyka pełni lub może pełnić ważną rolę w rehabilitacji i poprawianiu stanu zdrowia 

osób z niepełnosprawnościami, przykładowo niewidomych, niesłyszących lub z dysfunkcją 
ruchu. Uczestnictwo w wyjazdach rekreacyjnych wpływa bardzo korzystnie na samopo-
czucie i stan psychiczny tej grupy osób, stanowiąc tym samym ważny element integracji 
społecznej. Aktywność fizyczna jest czynnikiem wpływającym na rozwój wszystkich sfer 
aktywności człowieka, podejmowanie jej realizuje terapeutyczne i profilaktyczne cele 
rehabilitacji.

Możliwość aktywnego uczestnictwa w turystyce osób z dysfunkcjami jest znacznie 
ograniczona, pomimo iż mają one do tego zagwarantowane i fundamentalne prawo – na 
zasadach równości z innymi ludźmi. Niezbędne są zatem zmiany na płaszczyźnie or-
ganizacyjno-prawnej, produktowej, instytucjonalnej, umożliwiające aktywizację społeczną 
osób z niepełnosprawnościami poprzez ich aktywny udział w różnych formach turystyki10.

Omawiana grupa napotyka na wiele czynników ograniczających lub utrudniających 
normalne korzystanie z różnych rodzajów turystyki i rekreacji. Do najczęstszych zalicza 
się: bariery urbanistyczne, architektoniczne, komunikacyjne, psychospołeczne, finansowe 
oraz informacyjne11.

Bariery dzieli się na wewnętrzne i zewnętrzne. Do tych pierwszych zalicza się niską 
samoocenę, strach przed opinią innych, brakiem akceptacji. Są to przeszkody, które tkwią 
w samej osobie z niepełnosprawnością, w jej psychice. Dodatkowo można wymienić tu 
stan fizyczny, np. ból przy poruszaniu się lub całkowity brak możliwości przemieszczania 
się, jak również stan ekonomiczny. Do drugiej grupy barier zalicza się niedostosowanie 
architektoniczne i infrastrukturalne, które jest jednocześnie najbardziej znaną i poważną 
przeszkodą dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu. Bariery te występują nie tylko 
w obiektach noclegowych, ale także w placówkach gastronomicznych. Często dosto-
sowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest kosztowne, wymaga 
dodatkowych nakładów pracy przedsiębiorców12.

Bariera ekonomiczna jest jednym z podstawowych elementów, które ograniczają 
możliwość uprawiania turystyki. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy należą 
do mniejszości, większość z nich utrzymuje się zazwyczaj ze świadczeń socjalnych. 
Według statystyk w polskim społeczeństwie tylko 8% osób wśród czynnych zawodowo 
to osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego też ich sytuacja materialna jest mocno ogra-
niczona. Dostępne środki finansowe tej grupy nie pozwalają na skorzystanie z drogich 
hoteli, a jedynie z najtańszych usług turystycznych, takich jak: schronisko, gospodarstwa 
agroturystyczne czy kwatery prywatne. Te obiekty z kolei często nie są przystosowane do 

9 M. Weiss, Możliwości uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne, Instytut Turystyki, Warszawa 1979, 
s. 44.
10 M. Popiel, Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii 
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013, nr 24, s. 119–134.
11 B. Granosik, E. Nadolna, Analiza…, op. cit., s. 663–675.
12 Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, red. A. Borowicka, 
A. Borowicka, W. Heliński, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007, s. 13.
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potrzeb osób z niepełnosprawnościami np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Hotele, mimo że coraz lepiej dostosowane do tej grupy osób, są najczęściej obiekta-
mi o wysokich kategoriach jakości usług, pięcio- lub czterogwiazdkowe, a tym samym 
o mniejszej dostępności ekonomicznej dla niepełnosprawnych13. Dobrym rozwiązaniem 
dla całej bazy noclegowej, byłoby wsparcie finansowe ze środków UE, umożliwiające 
ograniczenie istniejących barier14.

Turyści z niepełnosprawnościami, by dotrzeć do docelowego miejsca destynacji tury-
stycznej, najczęściej wybierają jako środek transportu własny samochód. Wyzwaniem dla 
tej grupy jest podróż autokarem czy koleją. Również infrastruktura turystyczna jest słabo 
przystosowana dla turystów z niepełnosprawnościami, co stanowi duży problem. Barierą 
są również często zbyt wysokie koszty wyjazdu, które dla wielu osób utrzymujących się 
z renty są dużym wyzwaniem15. Obniżenie ich jest możliwe, przede wszystkim wtedy, 
gdy zostanie udzielone dofinansowanie przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych) lub przez inne organizacje pozarządowe, które wspiera-
ją osoby z niepełnosprawnościami. PFRON wspomaga finansowo wszelkie działalności 
o charakterze kulturalnym i sportowym, zaś nie wspiera organizacji obozów wędrownych, 
kajakowych, konnych czy innym form turystyki kwalifikowanej, które również są dobrym 
źródłem rehabilitacji16.

Rozwiązaniem przedstawionego wyżej problemu byłoby stworzenie odpowiednich 
warunków prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Mogłoby to ułatwić 
kierowanie i przyznawanie dofinansowań w obrębie przygotowania i realizacji ofert tury-
stycznych dla omawianej grupy. Dałoby to nie tylko swobodny dostęp do usług wypoczyn-
kowych, ale również zwiększyłoby zainteresowanie organizatorów osobami z niepełno-
sprawnościami i tym segmentem turystyki17.

Kolejną przeszkodą jest brak ofert w biurach podróży lub niewielka liczba jednostek 
specjalizujących się w tej grupie docelowej. Przyczyną takiego stanu jest fakt, iż organiza-
torzy i touroperatorzy nie widzą w turystyce dla osób z niepełnosprawnościami potencjału 
i zysków dla swojego przedsiębiorstwa18. Dodatkowym utrudnieniem jest brak odpowied-
nio wykwalifikowanej kadry. Wielu pracowników tej branży nie ma odpowiedniej wiedzy 
i świadomości, jakie są potrzeby omawianej grupy, np. związane z uwarunkowaniami dla 
turysty poruszającego się na wózku inwalidzkim19.

13 M. Długokęcka, M. Ogonowska, Bariery ograniczające udział osób niepełnosprawnych w turystyce, „Roczniki 
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2006, t. 8, z. 4, s. 100.
14 R. Ziółkowski, Osoby niepełnosprawne w turystyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 
2010, s. 52.
15 K. Trybuś, A. Rapacz, Aktywność…, op. cit., s. 319–328.
16 M. Szczuciński, Przygotowanie psychologiczno-motoryczne i możliwości organizacyjne osób niepełnospraw-
nych oraz organizacji skupiających osoby o specjalnych potrzebach do udziału w ruchu turystycznym, [w:] 
Społeczne i organizacyjne aspekty aktywności turystyczno-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych, red. D. Ślęzak, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 2005, s. 23.
17 Tworzenie i dostosowywanie…, op. cit., s. 13.
18 Ibidem, s. 25.
19 T. Skalska, Turystyka osób niepełnosprawnych. Ograniczenia i możliwości rozwoju, WSHGiT, Warszawa 2004, 
s. 6–7.
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Wyjazdy dla osób z niepełnosprawnościami należy przygotowywać ze starannością, 
a jest to ważne z punktu widzenia samego turysty, który dzięki obsłudze przez wysoko 
wykwalifikowaną kadrę będzie mieć poczucie bezpieczeństwa, co jest dla niego najważ-
niejsze. Brak informacji o różnych usługach turystycznych jest kolejnym ograniczeniem 
w podejmowaniu wyjazdów przez osoby z niepełnosprawnościami. Ta grupa potrzebuje 
aktualnych i wiarygodnych informacji na temat obiektów noclegowych, gastronomicznych 
czy poszczególnych atrakcji, do których chce się udać. Brak danych może spowodować 
wiele trudności, a w rezultacie albo niezadowolenie z podróży albo rezygnację z niej. 
Informacje kierowane do osób z niepełnosprawnościami powinny zawierać adnotacje 
dotyczące stopnia i rodzaju dysfunkcji. Jest to kluczowe, ponieważ inny przekaz będzie 
skierowany do osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a inny dla niewidomych. 
W przewodnikach turystycznych istnieje aktualnie duża luka informacyjna w tym zakresie20.

Na rynku wciąż brakuje biur podróży, które mogłyby oferować usługi dla osób porusza-
jących się na wózku czy z innymi dysfunkcjami. Rozwój infrastrukturalny jest dostrzegalny, 
jednakże obiekty są wciąż za mało dostosowane do turystów z niepełnosprawnościami, 
którzy, głównie z przyczyn ekonomicznych, nie będą mieli do nich dostępu. Pomimo tego 
szereg organizacji oraz instytucji podejmuje się działania na rzecz poprawy stanu osób 
z niepełnosprawnością. Działania te mają różne założenia i charakter, jednakże wszystkie 
one są oparte na wiedzy i mądrości, by ułatwić dostęp osobom z niepełnosprawnościami 
do infrastruktury turystycznej21.

Social media jako inspiracja w podróżowaniu osób 
z niepełnosprawnościami

Atrybutami nieodzownymi w dzisiejszych czasach stały się tablety, smartfony, laptopy. 
To dzięki tym urządzeniom możliwe są: przeniesienie się do świata wirtualnego, kontakt 
z innymi użytkownikami sieci, wykreowanie przestrzeni w Internecie, w której o tym, kim 
jest człowiek, to, jak się zaprezentuje, wypowie, jakie treści zamieści – decyduje on sam. 
Postępowi cywilizacyjnemu nie da się zapobiec. Trzeba dopasować się do współczesnej 
rzeczywistości, aby się odnaleźć. Edyta Sadowska i Zdzisław Cutter (2005) podają, iż: 

„Postęp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów sprawia, że otocze-
nie, w którym żyjemy, podlega ogromnym zmianom. Mamy do czynienia z nową rewolucją, 
która z ery industrialnej przenosi nas wszystkich do nowego etapu rozwoju cywilizacji: 
społeczeństwa informacyjnego”22.

20 A. Bieganowska, Teoretyczny kontekst roli turystyki osób niepełnosprawnych w procesie kształtowania postaw 
społecznych, [w:] Społeczne i organizacyjne aspekty aktywności turystyczno-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych, 
red. D. Ślęzak, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 2005, s. 12.
21 M. Popiel, Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii 
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013, nr 24, s. 128.
22 E. Sadowska, Z. Cutter, Jakość kształcenia w szkole wyższej jako wyznacznik edukacji permanentnej w społe-
czeństwie informacyjnym (zarys problematyki), [w:] Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego. Między 
rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie, red. A. Marzec, I. Wagner, Wydawnictwo Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 139.
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Media społecznościowe, które mają szczególne zastosowanie w usługach turystycz-
nych, również dla osób niepełnosprawnych, to:
 – portale/serwisy społecznościowe polegające na udostępnianiu filmów i zdjęć (np. Face-

book, Instagram, YouTube, Snapchat);
 – blogi podróżnicze;
 – fora dyskusyjne (np. Globtroter.pl);
 – portale ratingowe (np. TripAdvisor, Booking.com, HolidayCheck)23.

Na rynku usług turystycznych wyróżnia się:
 – turystykę indywidualną, w której każdy element wyjazdu planowany i realizowany jest 

przez podróżującego we własnym zakresie;
 – turystykę zorganizowaną, gdzie biura podróży oferują rozwiązania kompleksowe – 

wszystkie elementy wyjazdu (lub ich większość) są z góry określone.
Turyści, którzy planują wyjazd we własnym zakresie, chętnie będą korzystali z nowych 

mediów. Wynika to z konieczności zaplanowania wszystkich elementów podróży, takich 
jak: transport, nocleg czy zagospodarowanie czasu wolnego. Według Liwii Delińskiej 
(2018) „nie oznacza to jednak, iż osoby preferujące turystykę zorganizowaną nie będą 
podejmować takich działań. Dostęp do informacji poprzez Facebooka obejmuje również 
aktywność biur podróży oraz strony skupiające okazyjne oferty na ostatnią chwilę (last 
minute)”24.

Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój mediów społecznościowych oraz wzmożoną 
aktywność ich uczestników. Social media to kanały komunikacji współczesnego świata. 
Docierają one do szerokiego grona osób, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu 
społecznego czy wieku. Komunikacja internetowa, która odbywa się głównie „poprzez por-
tale społecznościowe gromadzi duże grupy użytkowników. Dowodzi to znaczenia i potęgi 
mediów społecznościowych we współczesnym świecie”25. Wyparły one, choć nie w pełni 
zastąpiły, tradycyjne nośniki informacji w postaci gazet, książek, przewodników, a nawet 
telewizji czy radia. Ludzie na całym świecie, szczególnie młodzi, zaczęli żyć w coraz 
większym zakresie wirtualnie, „on-line”26.

Media społecznościowe to środki przekazu, które mogą być wykorzystywane na dowol-
ną skalę, zawierające zarówno treść przekazu, jak i możliwe punkty widzenia odnoszące 
się do informacji. Ich istota opiera się na treściach generowanych i upublicznianych przez 
końcowych użytkowników27. Media społecznościowe mają na celu „wymianę doświadczeń, 
opinii i poglądów w jak największej grupie obserwatorów. Dzięki temu pełnią one funkcje 
zarówno komunikacyjne, jak i informacyjne. Umożliwienie takiej formy wirtualnej rozmowy 

23 L. Delińska, Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych, „Ekonomiczne Problemy 
Usług” 2018, nr 130, s. 17–25.
24 Ibidem.
25 W. A. van der Schuur et al., The consequences of media multitasking for youth: A review, „Computers in Human 
Behavior” 2015, no. 53, s. 211–212.
26 L. Ochoa Siguencia, P. Kaczmarczyk, E. Sadowska, Rola mediów…, op. cit., s. 131–142.
27 D. Kaznowski, Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet 
startowy, red. J. Królewski, PWN, Warszawa 2014, s. 69–91.
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pomiędzy użytkownikami sprawia, iż znajdują one coraz szersze zastosowanie również 
na rynku usług turystycznych”28. Branża turystyczna wykorzystuje social media do działań 
marketingowych. Z raportu World Travel Market 2011 Industry Report wynika, że media 
społecznościowe mają coraz większe znaczenie podczas wybierania miejsc urlopowych. 
Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że informacje zawarte na portalach 
społecznościowych lub blogach wpływają na decyzje 40% respondentów.

Decyzje o zakupie imprezy turystycznej coraz chętniej podejmowane są „na podstawie 
rekomendacji znajomych, tym bardziej że media społecznościowe znacząco poszerzyły 
grono osób, z którymi łatwo i szybko można się kontaktować niezależnie od miejsca za-
mieszkania czy pory roku czy dnia”29. Wykorzystanie tego sposobu wymiany informacji 
ma, jak podaje Delińska (2018) „zastosowanie na każdym etapie podejmowania decyzji 
zakupowych: począwszy od zdefiniowania i określenia potrzeb, przez poszukiwanie in-
formacji, porównywanie ofert, wybór destynacji, aż po dzielenie się opiniami”30.

Media społecznościowe oraz wszelkie technologie mobilne zmieniły świat, sposób 
komunikacji, również w turystyce. Dzięki temu w czasie rzeczywistym można przeczytać 
opinie na temat danego miejsca noclegowego czy hotelu, jego wyposażenia i możliwych 
udogodnień. Można dowiedzieć się, jak i czym dojechać, oraz uzyskać szybko wiele 
ciekawych informacji o atrakcjach turystycznych dokumentowanych często pięknymi 
zdjęciami czy filmikami.

Znaleźć można również wiele informacji na temat lokalnych wydarzeń, festiwali i im-
prezach plenerowych. To tylko część z danych, jakie pozyskujemy dzięki dostępności 
Internetu. Fenomen social mediów wynika z szybkiego dostępu do nich i ogromnej róż-
norodności. Żyjemy w takich czasach, gdzie serwisy społecznościowe odgrywają kluczo-
wą rolę w tworzeniu źródła inspiracji, w tym turystycznej. Tak jest również w przypadku 
osób z niepełnosprawnościami, które bez problemu odnajdą coś dla siebie. Facebook, 
Instagram czy YouTube stały się formą i źródłem przekazywania informacji o różnych 
miejscach na świecie, o których nawet w przewodniku turystycznym nie można by prze-
czytać. Przedstawiciele omawianej grupy mają również coraz większą odwagę i tworzą 
konta na portalach społecznościowych jako źródła inspiracji dla innych osób o podobnych 
dysfunkcjach i problemach, by zachęcić je do podróżowania.

Media społecznościowe stały się doskonałą bazą, służącą zarówno do poszukiwania 
rozlicznych informacji, praktycznie na każdy temat, jak i uzyskiwania porad i wskazówek 
od innych użytkowników. Oceny porównawcze, jak również rekomendacje obiektów 
turystycznych można sprawdzić poprzez portale ratingowe. Są one często sprawdzane 
przy podejmowaniu decyzji o wyborze destynacji turystycznej. Delińska (2018) podaje, iż 

„opinie umieszczone przez użytkowników mają wpływ na rezerwację hoteli online. Podjęcie 
decyzji o zakupie i sama transakcja coraz częściej są dokonywane za pomocą internetu. 

28 L. Delińska, Media…, op. cit., s. 17–25.
29 M. Kachniewska, Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej, 

„Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, t. 50, s. 35–48.
30 L. Delińska, Media…, op. cit., s. 17–25.
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Przykładowo w 2016 roku aż 73% konsumentów znalazło ofertę połączenia lotniczego 
online, 63% osób – połączenia transportem naziemnym, a 61% tak wybrało hotel”31.

W Internecie można znaleźć wiele interesujących blogów i vlogów, jak również profile 
osób chorych lub niepełnosprawnych, które inspirują i motywują do działania oraz walki 
z przeciwnościami losu. Osoby te oczekują łatwego dostępu do usług turystycznych, ale 
ich podstawowym życzeniem jest uzyskanie jak największej samodzielności – minimali-
zowanie, często upokarzającej, zależności od osób w pełni sprawnych. Wypoczynek osób 
z niepełnosprawnościami to nie tylko organizacja turnusów rehabilitacyjnych, lecz także 
umożliwienie im udziału w podróżowaniu na równych prawach z ludźmi w pełni zdrowymi. 
Mimo wielu ograniczeń funkcjonalnych ta grupa, dzięki wykorzystaniu zdobyczy techniki, 
może uczestniczyć niemal we wszystkich współczesnych formach turystyki32. Ogromną 
rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie wyjazdu, wyborze jego formy odgrywają obecnie 
właśnie social media.

Możliwości i oczekiwania turystów niepełnosprawnych

Bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączenia ich 
do życia społecznego odgrywa sport, kultura, rekreacja i turystyka. Ta ostatnia obejmuje 
aktywnie formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamiesz-
kania w różnych celach według indywidualnych preferencji33. Uprawianie turystyki przez 
osoby niepełnosprawne może być dla nich czynnikiem nie tylko przeciwdziałającym zbyt 
małej aktywności fizycznej, ale również usprawniającym. Niedobór ruchu wpływa bowiem 
destrukcyjnie zarówno na zdrowie, jak i samopoczucie każdego człowieka. Dorota Mącz-
ka podaje34, „iż ta forma aktywności ruchowej łagodzi następstwa wywołane kalectwem 
i pozwala na pokonywanie trudności, na budzenie wiary w samych siebie i utwierdzanie 
w przekonaniu o pełnej wartości w społeczeństwie”35. Kalectwo jest czynnikiem, który 
ogranicza możliwości życiowe człowieka, czego następstwem jest stres, brak wiary, de-
presja, poczucie niższości”36.

Formy wypoczynku dostępne dla osób niepełnosprawnych muszą być dobierane 
indywidualnie (być spersonalizowane) i zapewnić bezpieczeństwo, zarówno samym 
uczestnikom, jak i koordynatorom. Działania organizacyjne muszą być bardzo dokładnie 
zaplanowane. „Zorganizowanie takiej formy turystyki byłoby niemożliwe bez pomocy 

31 Ibidem.
32 J. Grabowski, M. Milewska, A. Stasiak, Vademecum…, op. cit.
33 K. Trybuś, A. Rapacz, Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 697, s. 324.
34 D. Mączka, Rola przewodnika turystycznego w oprowadzaniu osób niewidomych, [w:] Osoby niepełnosprawne 
w turystyce, red. R. Ziółkowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.
35 A. Kasprzak, G. Gołub, Rola pilota i przewodnika w turystyce osób niepełnosprawnych, [w:] Krajoznawstwo 
i turystyka osób niepełnosprawnych, red. F. Midura, J. Żbikowski, PWSZ, Biała Podlaska 2005, s. 260, za: 
D. Mączka, Rola…, op. cit.
36 T. Łobożewicz, Turystyka ludzi niepełnosprawnych – wiadomości ogólne, [w:] Turystyka i rekreacja ludzi 
niepełnosprawnych, op. cit., s. 9, za: D. Mączka, Rola…, op. cit.
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różnych organizacji, wolontariuszy, instytucji oraz kadry instruktorów. Do uprawiania przez 
niepełnosprawnych turystyki potrzebna jest pomoc osób trzecich”37.

Turystyka jako forma rekreacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych po-
zwala chociaż w części kompensować występujące braki, usuwa przykre uczucie 
mniejszej wartości, pozwala utrzymywać kontakty społeczne, integrować ludzi nie-
pełnosprawnych ze społeczeństwem. Ludzie niepełnosprawni uprawiając turystykę 
podejmują wysiłek pokonywania własnych słabości i wyznaczania sobie coraz to 
trudniejszych, ambitniejszych celów38.

Działania podejmowane przez PTTK na rzecz osób z niepełnosprawnościami mają 
zasięg ogólnopolski. Ich celem jest spowodowanie niezbędnych zmian w świadomości 
społecznej, które przyczynią się do uznania praw omawianej grupy do pełnej integracji 
ze społeczeństwem. Zmiany te pociągają za sobą kolejne działania – wyrównanie szans 
w dostępie do różnych form turystyki oraz walkę z wszelką dyskryminacją osób z nie-
pełnosprawnościami39. Przykładowo w ramach projektu realizowanego przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Turystyka dla wszystkich” udostępniono stronę 
internetową z wykazem atrakcji oraz elementów infrastruktury turystycznej, dostosowanych 
do potrzeb osób z dysfunkcjami40.

Wybrane wyniki badań – oczekiwania turystów 
z niepełnosprawnościami

W niniejszej pracy wykorzystano jako technikę badawczą badanie ankietowe, które 
dotyczyło turystyki osób niepełnosprawnych. Zostało ono przeprowadzone w ośrodkach 
rehabilitacyjnych, jak również w Internecie. Wzięło w nim udział 70 respondentów, były 
to osoby z niepełnosprawnościami bądź dysfunkcjami ruchu. W badaniu uczestniczyło 
75% kobiet i 25% mężczyzn, najliczniejszą grupę tworzyli przedstawiciele przedziału 
wiekowego 19–29 lat, a najmniejszą (3%) – seniorzy po 60 roku życia. Respondenci 
stanowili grono zróżnicowane pod względem niepełnosprawności – były to osoby z dys-
funkcją kręgosłupa, po udarze z afazją mowy w stopniu znacznym, z niedowładem nóg, 
z niepełnosprawnością ruchową całkowitą, w stopniu średnim, w stopniu niskim, z niedo-
władem rąk i silnie rozwiniętym astygmatyzmem.

Ankietowani jako główny cel podróży deklarowali wyjazdy wypoczynkowe (>50%), 
wyjazdy rekreacyjne (13%) oraz w celach leczniczych (12%)41.

37 D. Mączka, Rola…, op. cit.
38 D. Walentynowicz, Rola turystyki w życiu osób niepełnosprawnych w warunkach jednoczącej się Europy, 
[w:] Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 
Warszawa 2008, s. 27, za: D. Mączka, Rola…, op. cit.
39 J. Śledzińska, Turystyka…, op. cit., s. 81–103.
40 M. Popiel, Turystyka…, op. cit., s. 119–134.
41 S. Nalej, Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych ruchowo w obliczu social-mediów, praca magisterska 
napisana pod kierunkiem dr H. Makały, WSTiJO, Warszawa 2020.
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Wykres 1. Cele podróży osób z niepełnosprawnościami
Źródło: badania własne.

Jako formę wypoczynku respondenci najczęściej podawali wyjazdy krajoznawcze, 
turystykę pobytową oraz kwalifikowaną.

Wykres 2. Formy turystyki wybierane przez osoby z niepełnosprawnościami
Źródło: badania własne.

Główną korzyścią wynikającą z podróżowania zdaniem ankietowanych jest poprawa 
samopoczucia (51%). Może nastąpić tylko wtedy, gdy zmianie ulega codzienne otoczenie. 
Kolejna zaleta brana pod uwagę przez badanych to poznanie nowych miejsc, zaspoko-
jenie ciekawości świata, która jest egzystencjonalną cechą każdego człowieka (30%). 
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W przypadku podróży osób z niepełnosprawnościami pojawiają się jednak różne wyobra-
żenia na temat potencjalnych przeszkód, z którymi przyjdzie się im zmagać. Taka forma 
aktywności jest dla nich pokonaniem pewnej bariery, jaką jest strach. Zdobycie szczytu 
Alp czy przeprawa kajakiem przez Hańczę to spore wyzwaniem nie tylko dla ciała, ale 
i umysłu. Osoby z dysfunkcjami mogą wiele osiągnąć. Przykładem może być choćby 
historia Jasia Meli, który jako nastolatek z niepełnosprawnością i najmłodszy na świecie 
człowiek zdobył biegun. Tylko determinacja tego młodego człowieka doprowadziła go do 
celu. W turystyce osób z niepełnosprawnościami można określić każdą wyprawę jako 
zdobycie kolejnego szczytu i pokonanie barier42.

Wykres 3. Korzyści wynikające z podróżowania przez osoby z niepełnosprawnościami
Źródło: badania własne.

Największą przeszkodą w odbyciu podróży, wypoczynku i relaksie są kwestie ekono-
miczno-finansowe respondentów. Na tę kategorie wskazało 34% badanych. Powyższy 
problem wynika z tego, iż osoby z niepełnosprawnościami często mają problem z pod-
jęciem pracy, a zasiłek, który otrzymują, często wystarcza tylko na podstawowe wydatki 
i leczenie43.

Przy wybieraniu ofert przez turystów, również w pełni sprawnych, istotnym ele-
mentem podjęcia decyzji o ich zakupie stanowi bariera finansowa. Cena odgrywa 
znaczącą rolę dla nabywców zarówno wakacji zorganizowanych jak i oferty last 
minute. Badania pokazują, że dla 32% Polaków cena jest bardzo ważna, a dla 
42% istotna, czyli ma ona znaczenie dla 74% badanych. Przejawia się to w zainte-
resowaniu okazyjnymi ofertami w mediach społecznościowych. Podobne wnioski 

42 Ibidem.
43 Ibidem.
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przedstawione są z badania Deloitte Travel Consumer (2015), z którego wynika, iż 
59% osób planujących wakacje porównuje ceny online i są one głównym czynnikiem 
podejmowania decyzji44.

Wykres 4. Bariery wpływające na ograniczenie podróżowania przez osoby z niepełnosprawnościami
Źródło: badania własne.

Kolejnym ograniczeniem jest brak czasu wolnego, który został wskazany przez 28% 
respondentów.

Wybrane wyniki badań dotyczące wpływu social mediów  
na turystykę osób z niepełnosprawnościami

Media społecznościowe nie tylko umożliwiają udział w turystyce samym zaintereso-
wanym, ale również ułatwiają biurom podróży dotarcie do potencjalnych klientów. Według 
Delińskiej (2018) największą popularnością na Facebooku cieszy się firma TUI. 

Wśród portali publikujących oferty zorganizowane można wyodrębnić profile last 
minute, np. Lastminuter oraz liczne strony nawiązujące do miejsca wylotu. Na uwa-
gę zasługują również strony ukazujące najlepsze oferty lotnicze z danego miasta. 
Najbardziej aktywny jest fanpage „Latamy z Gdańska”, gdzie każdego dnia publi-
kowanych jest kilka ofert. Mnogość stron i zainteresowanie odbiorców świadczą 
o dużym potencjale wykorzystania Facebooka w działaniach marketingowych na 
rynku usług turystycznych45.

44 L. Delińska, Media…, op. cit., s. 17–25.
45 Ibidem.
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Również badane osoby z niepełnosprawnościami stwierdziły, że bardzo często korzy-
stają z social mediów. Jedynie 7% z nich wskazało, że nie korzysta z portali, ponieważ 
nie potrafi ich obsługiwać.

Wykres 5. Korzystanie z social mediów przez osoby z niepełnosprawnościami
Źródło: badania własne.

Wśród osób, które zadeklarowały, że chętnie korzystają z social mediów, najwięcej 
wskazało na Facebooka – 38% respondentów. Na drugim miejscu znalazł się Insta-
gram – 30%. Blogi mają stosunkowo małe zainteresowanie, co wynika z tego, iż wcześniej 
wymienione portale, poza szukaniem informacji, służą do rozmów ze znajomymi.

Wykres 6. Rodzaje social mediów wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami
Źródło: badania własne.

Delińska (2018) podaje, iż „w trakcie podróży z zasobów cyfrowych korzysta ponad 95% 
turystów. Podczas jednego wyjazdu przeciętny podróżnik wykorzystuje ponad 19 stron 



Wykorzystanie mediów społecznościowych w rozwoju turystyki… 101

internetowych i aplikacji mobilnych”46. Na podjęcie decyzji zakupowej składają się takie 
elementy jak: rozpoznanie problemu, poszukiwanie informacji, ocena możliwości, decyzja 
o zakupie i ocena postdecyzyjna. Na każdym z etapów przydatne są media społecznoś-
ciowe.

Mimo że social media cieszą się popularnością wśród osób z niepełnosprawnościami, 
to niekoniecznie są wykorzystywane jako jedyna forma inspiracji. Prawdopodobnie wyni-
ka to z przeświadczenia, że każdy reprezentant tej grupy ma obawy i często wstydzi się 
pokazywać publicznie swoje zmagania.

Wykres 7. Social media jako inspiracja w podróżowaniu osób z niepełnosprawnościami
Źródło: badania własne.

Brak poszukiwań inspiracji do wyboru celu i miejsca podróży w social mediach przez 
osoby z niepełnosprawnościami wynika często z tego, że chcą one same zmagać się 
z przygotowaniami do podróży. Jednocześnie często nie mają pełnego zaufania do takich 
portali. Najczęściej korzystają z Facebooka, Instagramu i YouTube’a. Blogi internetowe 
czy konta w różnych mediach społecznościowych są niczym pamiętnik motywacyjny dla 
samych autorów, ale i wirtualnych obserwatorów. Są to idealne źródła zarówno inspiracji, 
jak i edukowania na temat niepełnosprawności w turystyce i nie tylko.

Dzięki temu, że w social mediach mówi się coraz więcej o osobach z dysfunkcjami, 
pewne stereotypy znikną, a sami zainteresowani z większą chęcią, a nie obawą, będą 
uczestniczyli w turystyce. Podróżowanie omawianej grupy pokazuje, że można pokonać 
wszystkie bariery.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość respondentów wy-
jeżdża w celach rekreacyjnych. Mimo wielu przeszkód urbanistyczno-architektonicznych 
decydują się spełniać marzenia, wypocząć, odzyskać siły fizyczne i psychiczne. Badani 
najczęściej sami organizują sobie podróż, lecz wielu z nich korzysta także z usług biur 
czy innych instytucji, ośrodków i fundacji. Niestety brakuje wyspecjalizowanych jednostek 

46 J. Guggenheim et al., Travel Goes Mobile, www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation_travel_
tourism_digital_economy_travel_goes_mobile/ [11.2020], za: L. Delińska, Media…, op. cit., s. 17–25.
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zajmujących się organizacją wypoczynku osób z niepełnosprawnościami, co tłumaczy się 
kwestiami finansowymi i zbyt małym zainteresowaniem grupy docelowej.

Podsumowanie

Każdy człowiek posiada określone potrzeby, które stara się w miarę swoich możliwości 
zaspokajać. Jedną z nich jest bez wątpienia podróżowanie w celach rekreacyjnych. Mniej 
istotny jest często rodzaj uprawianej turystyki, ważniejsza bywa zmiana miejsca stałego po-
bytu. Zainteresowanie w tym zakresie zgłaszają również osoby z niepełnosprawnościami.

Według Jolanty Śledzińskiej (2012) „osoby niepełnosprawne zaliczane są do grupy 
turystów o specjalnych potrzebach. Dla nich turystyka i krajoznawstwo ze względu na 
funkcje zdrowotne, poznawcze, społeczne ma niezwykle istotne znaczenie. Stwarza 
okazję do zmiany środowiska, obcowania z naturą”47.

Edukacja społeczeństwa daje możliwość zwiększania świadomości na temat osób 
z niepełnosprawnościami, jednakże wiedza ogółu w tym zakresie jest wciąż za mała. 
Sami reprezentanci omawianej grupy z coraz większą chęcią korzystają z social me-
diów, jednakże nie szukają tam inspiracji do przygotowywania się do podróży. Wynika 
to z tego, że turystyka wciąż postrzegana jest jako domena ludzi zdrowych. Jednak osoby 
z niepełnosprawnościami również mogą czerpać z niej wiele korzyści, np. hartowanie 
organizmu czy zwiększanie zaradności. Wyjazdy dostarczają także wielu emocji, wrażeń 
i dają satysfakcje z poznawania świata, kultur, poglądów innych nacji. Osoby z różnymi 
dysfunkcjami coraz częściej dla polepszenia zdrowia fizycznego i samopoczucia wybierają 
się na wyprawy piesze, spływy kajakowe, uprawiają narciarstwo. Traktują takie przeżycia 
jako inną formę rehabilitacji.

Osoby z niepełnosprawnościami coraz powszechniej korzystają z social mediów, lecz 
nie w ramach inspiracji do lepszego przygotowywania się do podróży. Portale społecz-
nościowe są obecnie źródłem wiedzy i zwiększania świadomości społeczeństwa. Sami 
zainteresowani wolą podejmować się podróży na własna rękę i z własną wizją przez to, 
że znają najlepiej swoje możliwości i mają największe zaufanie do samych siebie. Zatem 
social media jako sposób komunikacji wciąż nie są do końca wykorzystywane, pozostaje 
przestrzeń do wypełnienia przez organizatorów turystyki dla osób z niepełnosprawnościami.
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Streszczenie

Celem artykułu jest scharakteryzowanie i ocena wpływu social mediów na dostępność usług 
turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiono pojęcie osób niepełnospraw-
nych oraz bariery w turystyce, na które napotykają. Opisano rolę portali społecznościowych 
współcześnie, w tym w podróżowaniu osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano możli-
wości i oczekiwania turystów z tej grupy oraz wybrane wyniki badań dotyczące ich oczekiwań 
i wykorzystania social mediów.

Słowa kluczowe: usługi turystyczne, social media, turyści niepełnosprawni

Abstract

The aim of the article was to characterize and evaluate the impact of social media on the ac-
cessibility of tourist services for people with disabilities. The concept of disabled people and 
barriers in tourism encountered by people with physical disabilities are presented. The role of 
social media today, including in traveling for disabled people, has been described. The possibili-
ties and expectations of tourists with disabilities were presented, as well as selected research 
results concerning the expectations and use of social media in tourism of this group of people.

Keywords: tourist services, social media, disabled tourists
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WIELOKULTUROWOŚĆ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
I JEJ WYKORZYSTANIE W KSZTAŁTOWANIU OFERTY 
TURYSTYCZNEJ REGIONU

MULTICULTURALITY OF THE PODLASKIE VOIVODESHIP  
AND ITS USE IN SHAPING THE TOURIST OFFER OF THE REGION

Wstęp

Województwo podlaskie należy do najbardziej zróżnicowanych pod względem 
etniczno- kulturowym regionów w Polsce. W jego strukturze narodowościowej funkcjonuje 
liczna społeczność białoruska, zamieszkująca południowo-wschodnią część województwa, 
oraz mniejsze grupy Litwinów, Ukraińców, Tatarów, Rosjan, Romów, a także Żydów, Or-
mian i Karaimów1. Wieloetnicznemu charakterowi regionu towarzyszy mniej zróżnicowana 
mozaika religijna, gdzie obok wyznawców katolicyzmu i prawosławia region zamieszkują 
nieliczni muzułmanie, protestanci, a także starowiercy2.

Występowanie na obszarze województwa różnorodnych grup etnicznych i narodowych 
sprawia, iż coraz częściej i chętniej turyści umieszczają je w swoich planach podróży. 
Atrakcyjne dla nich są miejsca i obiekty, w których można zapoznać się z kulturą i tra-
dycjami wybranych mniejszości. Te ostatnie – narodowe i etniczne – w pewnym stopniu 
kultywują dawne zwyczaje, często posługują się odrębnym językiem i religią. Większość 
takich grup (Białorusini, Tatarzy, Litwini) wykształciła charakterystyczne tylko dla siebie style 
architektoniczne (np. zdobnictwo drewnianych domów w powiecie hajnowskim, bielskim, 
sejneńskim, obiekty sakralne, a także swoiste elementy małej architektury, tj. przydrożne 
kapliczki, krzyże, studnie). Niektóre z mniejszości (np. białoruska) zamieszkują wsie wy-
różniające się specyficznym układem przestrzennym, stanowiącym atrakcję samą w sobie. 
Dziedzictwo materialne i niematerialne tych grup staje się ciekawe dla podróżujących i ma 
wpływ na rozwój ruchu turystycznego, zwłaszcza w tych obszarach, które się wyludniają 
i są słabo uprzemysłowione.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie województwa podlaskiego jako 
regionu wielokulturowego, mającego duży potencjał dla rozwoju turystyki kulturowej, 

1 M. Barwiński, Podlasie jako region pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2014, t. 3, s. 282.
2 Ibidem.
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identyfikacja produktów turystycznych bazujących na wielokulturowości, a następnie 
ocena poziomu ich przygotowania oraz rozpoznawalności wśród turystów odwiedzających 
region. Artykuł opracowano na podstawie literatury przedmiotu, analizy materiałów źró-
dłowych (w tym materiałów promocyjnych województwa podlaskiego, stron internetowych 
produktów) oraz wyników własnych badań empirycznych.

Wielokulturowość i turystyka

Fenomenem obecnego świata, a jednocześnie jednym z największych wyzwań współ-
czesności, jest zjawisko wielokulturowości. Jest ono widoczne w całych krajach (np. w Sta-
nach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Indiach), wybranych regionach (np. Krym, 
Galicja) oraz przede wszystkim w dużych miastach, stanowiących swoisty tygiel kulturowy 
(np. Londyn, Nowy Jork, Paryż, Hong Kong, Singapur, Los Angeles)3. Jak pisze Elżbieta 
Puchnarewicz, „doświadczamy wszyscy wielokulturowości w skali globalnej, uczymy się 
życia w środowisku różnorodności kulturowej, a jako turyści uczymy się współistnienia, 
kontaktu z «innym», «obcym», kontaktu osobistego «twarzą w twarz»”4.

Wielokulturowość w najprostszym ujęciu to mnogość kultur, czyli występowanie zróżni-
cowania kulturowego w danym społeczeństwie. Może również oznaczać politykę rządową, 
która ma na celu zmniejszenie napięć społecznych w związku z faktem występowania 
wielokulturowości w danej populacji, a w ujęciu najszerszym – jest określeniem pewnej 
doktryny5. Na potrzeby artykułu wielokulturowość jest definiowana jako współwystępowanie 
na tej samej przestrzeni dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kulturowych 
cechach: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym, układzie wartości, które 
przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami6.

Polska na tle państw Unii Europejskiej i świata jest krajem postrzeganym jako etnicznie 
homogeniczny. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
z 2011 roku (NSP 2011) zaledwie 1,55% osób określiło swoją przynależność jako inną niż 
polska, a 2,26% – zarówno polską, jak i inną niż polska7. Oznacza to, że 94,8% miesz-
kańców Polski to ludność o jednorodnej, polskiej tożsamości narodowej. Jednak w tym 
homogenicznym środowisku istnieją regiony z zauważalnym odsetkiem osób o wyraźnej, 
lokalnej tożsamości, tj. Górale, Kaszubi, Ślązacy, oraz z mniejszości narodowych lub 
etnicznych, tj. Białorusini, Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Ormianie i Romowie, a także coraz 
częściej Wietnamczycy i Chińczycy (w aglomeracjach większych miast).

3 M. Jarecki, Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 10, s. 5.
4 E. Puchnarewicz, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, [w:] Wielokulturowość w tury-
styce, red. E. Puchnarewicz, Wydawnictwo Libron, Warszawa 2010, s. 29.
5 Wielokulturowość, [w:] Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3995791/wielokulturowosc.html 
[14.02.2020].
6 M. Gołka, Oblicza wielokulturowości, [w:] U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, 
red. M Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, s. 53–63.
7 G. Gudaszewski, Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 29.
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Według danych z NSP 2011 w Polsce mieszkają przedstawiciele 14 mniejszości 
narodowych i etnicznych, liczących ponad 5000 osób8. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym za mniejszości 
narodowe uznaje: mniejszość białoruską, ukraińską, rosyjską, czeską, słowacką, litewską, 
ormiańską, niemiecką oraz żydowską, natomiast za mniejszości etniczne: mniejszość 
romską, tatarską, łemkowską i karaimską9. Najwięcej osób deklarujących inną narodo-
wość niż polska mieszka w województwach: opolskim – 105 500, podlaskim – 53 800 
i śląskim – 32 70010.

Polska nie zawsze była krajem tak jednolitym etnicznie i kulturowo. Mniejszości wy-
stępujące współcześnie, mimo ich liczebnie niewielkiego udziału w strukturze ludności, są 
świadectwem wyjątkowego dziedzictwa polskiej przestrzeni11. W przedwojennej Polsce 
ok. 30% społeczeństwa stanowiły osoby o innej narodowości12, które uważały ją za kraj 
tolerancyjny oraz otwarty na inne kultury, co stanowiło dla Polaków powód do dumy. 
Dopiero po II wojnie światowej, po przesunięciu granic i akcji wysiedleńczej, kraj stał 
się prawie zupełnie jednolity narodowościowo i kulturowo. Zjawisko wielokulturowości 
dostrzeżono dopiero w 1989 roku.

Kultura i turystyka są ze sobą nierozerwalnie połączone. Według Światowej Organizacji 
Turystyki (UNWTO) ta pierwsza jest często głównym stymulatorem rozwoju tej drugiej13, 
a jeśli na określonym obszarze występuje więcej niż jedna kultura etniczna czy religijna, 
staje się on jeszcze atrakcyjniejszy dla odwiedzającego. Związek tych dwóch obszarów 
jest silny i widoczny w wielu aspektach, a Krzysztof Przecławski wyróżnia pięć płaszczyzn, 
w których się on uwidacznia14:
 – turystyka jest funkcją kultury;
 – turystyka jest elementem kultury;
 – turystyka jest przekazem kultury;
 – turystyka jest spotkaniem kultur;
 – turystyka stanowi czynnik przemian kulturowych.

Poza wymienionymi powyżej obszarami powiązań można wskazać jeszcze kilka 
zależności, mianowicie:

 – turystyka sprzyja ochronie dóbr kultury – jeśli elementy kultury staną się przedmio-
tem zainteresowania turysty (np. hafciarstwo, koronkarstwo, garncarstwo, malarstwo, 

8 Ibidem.
9 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 
Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).
10 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Piąty Raport dotyczący mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 32.
11 A. Rykała, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce z perspektywy geografii politycznej, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2014, nr 17, s. 64.
12 E. Krajewska-Kułak, C. R. Łukaszuk, Wielokulturowość społeczeństwa polskiego, [w:] Problemy wielokultu-
rowości w medycynie, red. E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2010, s. 79.
13 UNTWO, Tourism and Culture Synergies, Madrid 2008, s. 25.
14 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004, s. 26.
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taniec, śpiew), odwiedzający poprzez wydatki mogą podtrzymywać tradycje lokalne 
i regionalne15;

 – turystyka może być inspiracją do tworzenia kultury – podróże są źródłem natchnienia 
dla malarzy, pisarzy czy muzyków, ponieważ pozawalają doświadczyć czegoś niezwy-
kłego, przeżyć coś interesującego, niecodziennego, emocjonalnego16;

 – turystyka odgrywa również dużą rolę w edukacji oraz upowszechnianiu kultury – nie-
koniecznie muszą to być zabytki na skalę światową, wystarczy lokalna atrakcja (jak 
chociażby ruiny zamku), aby budować poczucie jedności wśród społeczności oraz 
uczyć najmłodszych o ich korzeniach i historii17.
Najważniejszy w połączeniu turystyki i kultury jest fakt, iż obie wynoszą z niego korzyści, 

ponieważ, jak podkreśla Karolina Buczkowska, turystyka jest wytworem kultury, a kultura 
w dużym stopniu kreowana i kształtowana jest przez turystykę18. Nie tylko podróżnik odnosi 
korzyści z kontaktu z dziedzictwem kulturowym, ale także lokalne społeczności, małe wsie 
i ich mieszkańcy. Różnorodność etniczno-kulturowa jest niewątpliwie czynnikiem, który 
może znacznie zwiększyć atrakcyjność turystyczną określonego obszaru, a tym samym 
stać się impulsem dla wykreowania funkcji turystycznej i wypromowania regionu dla sze-
roko rozumianej turystyki kulturowej19. Na bazie walorów etniczno-kulturowych powstaje 
oferta turystyczna, która przyczynia się do popularyzacji danego terenu i generuje korzyści 
ekonomiczne. Poszczególne elementy kultury niezaprzeczalnie wpływają na atrakcyjność 
regionu, obszaru czy miejscowości, mogą tworzyć lub uzupełniać ofertę turystyczną, jak 
również stanowić produkt sam w sobie.

Walory etniczno-kulturowe jako element potencjału 
turystycznego województwa podlaskiego

Województwo podlaskie, położone w północno-wschodniej części Polski, graniczy 
z Litwą i Białorusią, a także z województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim 
i lubelskim. Jego powierzchnia wynosi 20 187 km2, co klasyfikuje je na 6. miejscu pod 
względem powierzchni spośród wszystkich województw w Polsce. Pod względem go-
spodarczym jest to region typowo rolniczy, o znaczącym udziale obszarów naturalnych 
sprzyjających produkcji zdrowej żywności, słabo uprzemysłowiony i o relatywnie niedużej 
populacji ludności (1 200 000, dane na dzień 30.06.2020 r.)20.

15 D. J. Timothy, G. P. Nyaupane, Introduction, [w:] Cultural Heritage and Tourism in the Developing World. A Re-
gional Perspective (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility), ed. D. J. Timothy, G. P. Nyaupane, 
London and New York 2009, s. 9.
16 A. Stasiak, Kultura i turystyka – wzajemne relacje, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, red. A. Sta-
siak, WSTiH, Łódź 2007, s. 9–10.
17 Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katowice), Instytut 
Turystyki, Katowice–Kraków 1999, s. 165.
18 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań, Poznań 2008, s. 10.
19 M. Durydiwka, P. Kociszewski, Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, „Turystyka 
Kulturowa” 2013, nr 6, s. 6.
20 Urząd Statystyczny w Białymstoku, Statystyczne Vademecum Samorządowca, Białystok 2018.
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Administracyjny obszar województwa podlaskiego zamieszkuje według NSP 2011 
i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 9 grup etniczno-narodowych. Najliczniejszą 
z nich stanowią Białorusini (39 105 osób), następnie Litwini (4904) i Ukraińcy (2686), 
a znacznie mniejszą – Rosjanie (831) i Tatarzy (541).

Tabela 1. Ludność województwa podlaskiego wg identyfikacji narodowo-etnicznej w 2011 r.

Wyszczególnienie Ogółem Procentowy udział (%)

białoruska 39 105 3,25
litewska 4904 0,41
ukraińska 2686 0,22
rosyjska 831 0,07
amerykańska 590 0,05
tatarska 541 0,04
romska 527 0,04
niemiecka 438 0,04
rusińska 219 0,02
nieustalona lub bez identyfikacji narodowościowej 23 181 1,93
Ogółem 120 236 100,00

Źródło: NSP 2011, GUS.

Mniejszości etniczno-narodowe zamieszkują kilka powiatów, w tym najliczniej: haj-
nowski (34,1%), sejneński (20,6%) i bielski (18,4%), oraz w mniejszej liczbie – siemia-
tycki (3,7%), miasto Białystok (3,7%), białostocki (3,1%), a pojedyncze rodziny – augu-
stowski (0,1%), suwalski (0,2%), miasto Suwałki (0,9%) i Łomżę (0,4%)21.

Tabela 2. Ludność powiatów wg. identyfikacji narodowo-etnicznych w 2011 r.

Powiat Liczba miesz-
kańców (os.)

Narodowość 
polska (os.)

Inna narodo-
wość (os.)

Procentowy udział innej 
narodowości (%)

augustowski 60 044 58 957 290 0,5

białostocki 142 831 137 188 4 384 3,1

bielski 58 813 50 603 10 815 18,4

grajewski 49 659 48 468 148 0,3

hajnowski 46 967 33 575 15 995 34,1

kolneński 40 124 39 348 77 0,2

łomżyński 52 201 51 217 115 0,2

moniecki 42 951 41 423 118 0,3

21 Na podstawie: NSP 2011, GUS.
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Powiat Liczba miesz-
kańców (os.)

Narodowość 
polska (os.)

Inna narodo-
wość (os.)

Procentowy udział innej 
narodowości (%)

sejneński 21 139 17 265 4348 20,6

siemiatycki 48 067 46 126 1777 3,7

sokólski 72 120 70 564 638 0,9

suwalski 36 207 35 796 158 0,4

wysokomazowiecki 59 661 58 868 151 0,3

zambrowski 45 141 43 954 157 0,3

m. Białystok 293 998 282 483 10 860 3,7

m. Łomża 63 203 60 846 479 0,8

m. Suwałki 69 239 67 693 801 1,2

Źródło: NSP 2011, GUS.

Z różnorodnością religijną i narodową mieszkańców regionu wiążą się jego unikatowe 
walory kulturowe (materialne i duchowe). Cechy te często nie mają rangi międzynarodowej 
czy nawet krajowej, podkreślają jednak w istotnym stopniu specyfikę obszaru, przybliżają 
jego historię mieszkańcom i odwiedzającym i mogą stanowić bazę dla tworzenia produktu 
turystycznego.

Najcenniejszą i najlepiej zachowaną grupą materialnych walorów, świadczących o róż-
norodności etniczno-kulturowej regionu są zabytki sakralne. Obejmują one:
1. Zespoły kościelno-poklasztorne (dominikanów w Choroszczy, Różanymstoku i Sej-

nach, kamedułów w Wigrach, pijarów w Szczuczynie, misjonarzy w Siemiatyczach, 
reformatorów w Boćkach i Stawiskach).

2. Obiekty poklasztorne (jezuitów, franciszkanów i benedyktynek w Drohiczynie oraz 
prawosławny Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu).

3. Kościoły rzymskokatolickie – w stylu późnogotyckim (Łomża, Szczepankowo, Niedź-
wiadna), barokowym (Wigry, Siemiatycze, Tykocin, Szczuczyn, Ciechanowiec, Sejny, 
Bielsk Podlaski, Drohiczyn, Choroszcz, Różanystok, Boćki).

4. Cerkwie prawosławne – 140 obiektów, w tym gotycko-bizantyjska cerkiew klasztorna 
w Supraślu z XVIII w., cerkwie w Szczytach, Dzięciołowie, Werstoku, Nowym Berezowie, 
Siemianówce i Topolanach, cerkwie z XIX w., cerkwie w Białymstoku i Zabłudowie oraz 
cerkwie w Siemiatyczach, Ciechanowcu, Topilcu, Fastach, Choroszczy i Kuraszewie.

5. Świątynie drewniane, tj. kościoły w: Kamiennej Starej (XVII w.), Winnej-Poświętnej 
(XVIII w.), Kramarzewie, Giełczynie, Milejczycach, Narwi (XVIII w.), Domanowie, Ostro-
żanach, Kalinówce Kościelnej, Berżnikach, Rudawce, Mikaszówce, Jeleniewie, Jami-
nach i Sokołach; cerkwie w: Nowym Berezowie, Narwi, Starym Korninie, Puchłach, 
Łosince, Trześciance, Dubiczach Cerkiewnych, Zubaczach.

6. Meczety – zachowane we wsiach tatarskich (Bohoniki i Kruszyniany).
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7. Synagogi – w Tykocinie z 1642 r., tworząca wraz z zrekonstruowanym domem tal-
mudycznym i klasycystycznymi kamienicami zespół zabudowy na terenie dawnej 
dzielnicy żydowskiej; w Siemiatyczach, Milejczycach, Orli, Krynkach, Ciechanowcu, 
Kolnie i Sejnach.

8. Molenny staroobrzędowców – zachowały się w Gabowych Grądach, Wodziłkach 
i Suwałkach.

9. Sanktuaria maryjne – Studzieniczna, Sejny, Różanystok, Krasnybór, Hodyszewo, 
Krypno Kościelne, Niewodnica Kościelna, Płonka Kościelna, Wasilków – wzgórze 
Święta Woda, uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą.

10. Miejsca kultu prawosławia – cerkiew prawosławna i żeński klasztor na Świętej Górze 
Grabarce, klasztor męski w Supraślu, sanktuaria i ośrodki pielgrzymkowe w uroczysku 
Krynoczka pod Hajnówką, Rogawce, Tokarach i Folwarkach Tylwickich.

11. Cmentarze wyznaniowe – rzymskokatolickie, prawosławne, greckokatolickie, żydow-
skie, muzułmańskie, ewangelickie oraz cmentarze wojenne, a także jaćwieskie cmen-
tarzyska jako obiekty istotnie archeologicznie.

12. Obiekty współczesnej architektury sakralnej – świątynie katolickie (Zambrów, Wysokie 
Mazowieckie, Hajnówka, Mońki, Grajewo, Łapy, Bielsk Podlaski) oraz prawosławne 
(Hajnówka, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Białystok).
Z kolei architektura świecka, występująca zarówno w małych miasteczkach oraz wsiach, 

jak i w dużych miastach (Białystok, Łomża, Suwałki) to nieodłączny element krajobrazu 
i świadek historii. Do najcenniejszych zabytków należą:
1. Zespoły dworskie i pałacowe – pałac Branickich w Białymstoku wraz z zespołem pa-

łacowo-parkowym w Choroszczy, zespoły pałacowo-ogrodowe z drugiej połowy XVIII 
w. w Rudce (Ossolińskich) i Strabli (Starzeńskich), XIX-wieczne pałace fabrykantów 
w Supraślu i Białymstoku, pałac z parkiem krajobrazowym w Ciechanowcu oraz park pa-
łacowy wraz z pozostałościami zabudowy carskiej rezydencji myśliwskiej w Białowieży.

2. Założenia dworsko-parkowe – zespoły z XIX w. (Drozdowo, Grabowo, Niećkowo, 
Szypliszki, Cisów, Andryjanki i Dowspuda), drewniane dwory (Dowiaciszki, Górka, 
Krasnogruda, Netta-Folwark, Siara, Tybory-Kamianka, Wólka Pietkowska, Łosośna 
Mała i Dołubowo).

3. Zespoły zabytkowe z historycznymi układami urbanistycznymi i starą zabudową:
 – zespół urbanistyczny Tykocina z rynkiem w kształcie trapezu i zabytkową drewnianą 

zabudową wokół niego, zespołem kościelnym i dzielnicą żydowską z renesansową 
synagogą oraz pozostałościami zamku;

 – oryginalne układy urbanistyczne w Krynkach, Sejnach, Szczuczynie, Supraślu 
i Surażu;

 – układy miejskie starego centrum Łomży i Suwałk z jednolitym zespołem klasycy-
stycznej zabudowy;

 – zabytkowe układy urbanistyczne ze starą zabudową w Białowieży, Bielsku Pod-
laskim, Choroszczy, Narwi, Radziłowie, Siemiatyczach, Stawiskach i Wasilkowie.
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Jak podkreśla Narodowy Instytut Dziedzictwa, materialna spuścizna kulturowa woje-
wództwa podlaskiego jest konglomeratem sztuki ludowej, architektury sakralnej i rezy-
dencjonalnej, wpływów Wschodu i Zachodu, kultury chrześcijańskiej, żydowskiej i muzuł-
mańskiej22. Tak zróżnicowane zasoby, zawierające nie tylko elementy materialne, lecz 
również niematerialne, stanowią doskonałą bazę do kreowania ponadlokalnego produktu 
turystycznego.

Produkty wielokulturowe województwa podlaskiego

Główną formą prezentacji dziedzictwa kulturowego regionów są szlaki kulturowe. Są 
to wytyczone i oznakowane trasy materialne, łączące obiekty i miejsca wybrane według 
ustalonego kryterium tematyzacji, będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem 
ilustrującym szeroko pojęty dorobek kulturowy danego regionu, społeczności, grupy et-
nicznej, mniejszości narodowej czy narodu23. Specyficzną ich formą są szlaki wielokultu-
rowe, które prezentują miejsca i obiekty świadczące o dawnej wielokulturowości regionu. 
W województwie podlaskim w 2020 roku funkcjonowało kilka takich tras, w tym:
 – Szlak Esperanto i Wielu Kultur w Białymstoku;
 – Wielokulturowy Szlak Nekropolii Podlaskich;
 – Szlak Ekumeniczny w Kruszynianach.

Szlak Esperanto i Wielu Kultur to trasa piesza w Białymstoku, która łączy lokalizacje 
związane z życiem i działalnością Ludwika Zamenhofa, twórcy esperanto, oraz Jakuba 
Szapiro, propagatora idei uniwersalnego języka. Na szlaku znajduje się miejsce urodzenia, 
pomnik i Centrum Zamenhofa, a także obiekty sakralne związane ze współistnieniem 
wielu kultur w Białymstoku (Rynek Sienny, synagoga i żydowska szkoła, katedra Wniebo-
wzięcia NMP).

Wielokulturowy Szlak Nekropolii Podlaskich to trasa samochodowa (139 km), która 
łączy sześć nekropolii reprezentujących kultury prawosławną, katolicką, tatarską, ży-
dowską, ewangelicką i pogańską (tatarski mizar w Kruszynianach, ewangelicki cmentarz 
w Supraślu, katolicki cmentarz w Wasilkowie, kirkut w Białymstoku, cmentarz prawosław-
ny w Dubiczach Cerkiewnych, Grabniak – pogańską nekropolię w Zbuczu).

Szlak Ekumeniczny to trasa piesza w Kruszynianach, wokół zbiornika Ozierany, która 
prezentuje historię i różnorodność kulturową regionu. Na szlaku znajdują się ludowe rzeźby 
starosłowiańskiej bogini Dziewanny, diabła Kuwasa, lokalnego potwora Łobody, kapliczka 
św. Eustachego – patrona leśników, oraz tzw. Wzgórze Trzech Religii (znajdują się na 
nim ołtarz, krzyże – prawosławny i katolicki oraz kamień z muzułmańskim półksiężycem).

Pozostałe produkty (obiekty, miejsca, imprezy), promujące i wykorzystujące wielo-
kulturowe dziedzictwo regionu to: Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie 

22 Charakterystyka dziedzictwa kulturowego, https://www.nid.pl/pl/Regiony/Podlaskie/Instytucje_ochrony_dzie-
dzictwa/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego/ [6.12.2020].
23 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, 
s. 76.
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w powiecie sejneńskim, Jarmark Żubra w Hajnówce, Suwalski Jarmark Folkloru, Podlaska 
Oktawa Kultur oraz spływ kajakowy „Pograniczem kultur”. Poziom ich przygotowania do 
oczekiwań współczesnego turysty przedstawia tabela 3. W ocenie uwzględniono obec-
ność lub brak (zaznaczone odpowiednio symbolami: * i -) elementów składających się 
na kompleksowy produkt turystyczny, tj. posiadanie oficjalnej strony internetowej, nazwy, 
logo, adresata, oferty oraz podmiotu zarządzającego produktem.

Tabela 3. Produkty wielokulturowe województwa podlaskiego

Typ  
produktu Nazwa 
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Szlak Szlak Esperanto 
i Wielu Kultur - * * - * * * http://odkryj. 

bialystok.pl

Szlak
Wielokulturowy 
Szlak Nekropolii 
Podlaskich

- * * - * * * http://kolumber.pl/

Szlak Szlak Ekumeniczny - * * - * * * http://atrakcje- 
podlasia.pl/

Wydarzenie Jarmark Żubra - * * - * * * http://www.hdk.
hajnowka.pl/

Wydarzenie Suwalski Jarmark 
Folkloru - * * - * * * http://soksuwalki.eu

Wydarzenie Podlaska Oktawa 
Kultur * * * * * * * http://oktawa.woak.

bialystok.pl

Miejsce

Ośrodek „Pograni-
cze – sztuk, kultur, 
narodów” w Sejnach 
oraz Międzynarodo-
we Centrum Dialogu 
w Krasnogrudzie

* * * * * * * www.pogranicze.
sejny.pl

Wydarzenie Spływ Kajakowy 
„Pograniczem kultur” - * * * * * * http://www.gorna- 

narew.pl

Źródło: badania własne na podstawie materiałów promocyjnych województwa podlaskiego.

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” jest szczególnym miejscem na kultural-
nej i turystycznej mapie Polski. Instytucja zajmuje się propagowaniem etosu pogranicza 
i budowania więzi międzykulturowych poprzez artystyczne i edukacyjne działania w Sej-
nach i Krasnogrudzie, a także „na innych pograniczach świata”.

Wielokulturowość i tradycje regionu Puszczy Białowieskiej promuje Jarmark Żubra 
w Hajnówce, organizowany przez lokalne Centrum Kultury. Suwalski Jarmark Folkloru 
to cykliczne święto tradycji ludowej sąsiadujących ze sobą trzech narodów: Polski, Litwy 
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i Białorusi. Program obejmuje m.in.: kiermasz potraw regionalnych Suwalszczyzny, Pod-
lasia, Białorusi i Litwy, rękodzieła i sztuki ludowej polskiej, białoruskiej i litewskiej, oraz 
pokazy warsztatowe (tkactwo, kowalstwo, garncarstwo, plecionka ze słomy) twórców 
z Polski i Białorusi. Międzynarodowym cyklicznym festiwalem muzyki, sztuki i folkloru, 
który prezentuje dorobek artystyczny zespołów polskich i innych narodowości zamiesz-
kujących Podlasie jest Podlaska Oktawa Kultur. W 2020 roku odbędzie się 13. edycja 
imprezy, która trwa zazwyczaj około sześciu dni, a koncerty i pokazy odbywają się głównie 
w Białymstoku oraz na mniejszych scenach m.in. w Suwałkach, Augustowie, Tykocinie, 
Łomży, Lipsku, Sokółce, Siemiatyczach, Hajnówce. Wielokulturowość prezentuje rów-
nież lokalny produkt – spływ kajakowy „Pograniczem kultur” rzeką Narew, połączony 
z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych. Na trasie znajdują się trzy parki 
narodowe: Białowieski, Narwiański i Biebrzański oraz elementy kultury białoruskiej, 
ukraińskiej, polskiej i żydowskiej.

Produkty turystyczne promujące dziedzictwo kulturowe 
mniejszości etniczno-narodowych

Oferta turystyczna promująca dziedzictwo kulturowe jest bardzo szeroka, ponieważ 
oprócz szlaków, obiektów i wydarzeń obejmuje produkty rozpowszechniające tradycje 
i historię poszczególnych mniejszości etniczno-narodowych (tabela 4).

Tabela 4. Produkty kulturowe mniejszości etniczno-narodowych

Typ  
produktu Nazwa
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Dziedzictwo kultury żydowskiej

Szlak
Szlak Dziedzictwa 
Żydowskiego  
w Białymstoku

* * * * * * * http://szlak.uwb.
edu.pl

Szlak Szlak Białostockich 
Fabrykantów - * * - * * http://odkryj. 

bialystok.pl

Dziedzictwo kultury białoruskiej

Miejsce Święta Góra  
Grabarka * * * * * * * http://www.grabarka.

pl/

Wydarzenie Basowiszcza  
(do 2019 r.) * * * * * * *

https://www.face- 
book.com/Baso- 
wiszcza/

Szlak
Podlaski Szlak 
Kulturowy „Drzewo 
i Sacrum”

* * * * * * * http://drzewo- 
isacrum.eu



Wielokulturowość województwa podlaskiego i jej wykorzystanie… 117

Szlak Szlak Prawosław-
nych Świątyń - * * - * * *

http://www.podlaska.
eu/szlak-prawoslaw-
nych-swiatyn/

Obiekt
Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce

* * * * * * *
http://www.muzeum-
bialoruskie.hajnowka.
pl/

Wydarzenie 

Międzynarodowy 
Festiwal Hajnow-
skie Dni Muzyki 
Cerkiewnej

* * * * * * * http://www.festiwal.
cerkiew.pl

Obiekt Muzeum Ikon  
w Supraślu * * * * * * *

http://www.muzeum.
bialystok.pl/s,mu-
zeum-ikon-w-supra-
slu,38.html

Dziedzictwo kultury tatarskiej

Szlak Podlaski Szlak 
Tatarski - * * * * * http://atrakcjepodla-

sia.pl

Miejsce Festiwal Kultury 
Tatarskiej - * * * * * * Podlaskie Muzeum 

Kultury Ludowej

Wydarzenie Sabantuj 2019 * * * * * * * http://www.kruszy-
niany.pl/

Dziedzictwo kultury litewskiej

Obiekt Skansen etnogra-
ficzny w Puńsku - * * - * * * http://skanseny.net

Obiekt
Muzeum Regional-
ne „Stara Plebania” 
w Puńsku

- * * - * * * http://www.cit.
ugpunsk.pl

Obiekt Karczma litewska 
w Sejnach * * * * * * * https://www.karcz-

masejny.pl/

Źródło: badania własne na podstawie materiałów promocyjnych województwa podlaskiego.

Najsilniej promowana w województwie podlaskim jest kultura białoruska. Produktami 
turystycznymi, kompleksowo przygotowanymi dla odwiedzających, są: Święta Góra Gra-
barka, Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum” oraz Muzeum Ikon w Supraślu. Stolica 
województwa (Białystok) z dumą eksponuje wielokulturowość, w tym tradycje żydowskie, 
poprzez Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, powstały w 2008 roku z inicjatywy studentów 
Uniwersytetu w Białymstoku, i Szlak Białostockich Fabrykantów. Mniejszość litewska skon-
centrowana w Puńsku w powiecie sejneńskim prezentuje swoją kulturę poprzez działalność 
obiektów muzealnych we wspomnianej wsi oraz karczmę litewską w Sejnach. Zwyczaje 
i tradycje kolejnej mniejszości można poznać na Szlaku Tatarskim oraz w trakcie imprez 
organizowanych w Białymstoku i Kruszynianach przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej. W przypadku analizowanych produktów kluczowym problemem wydaje się brak 
oficjalnej strony internetowej danego podmiotu turystycznego, co zmusza do poszuki-
wania informacji na stronach Regionalnej Organizacji Turystycznej (ROT) województwa 
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podlaskiego, samorządu województwa, stronach miejscowych instytucji związanych 
z turystyką bądź samorządów lokalnych i podmiotów branży turystycznej. Oznacza to, iż 
wybrane produkty turystyczne są słabo widoczne w Internecie.

Produkty turystyczne promujące dziedzictwo kultury ludowej

Kultura ludowa to kultura niższych warstw społeczeństw narodowych istniejąca od śred-
niowiecza aż do połowy XX wieku, utożsamiana z wytworami wiejskich wspólnot lokalnych. 
W województwie podlaskim prezentowana jest poprzez szlaki oraz skanseny (tabela 5).

Tabela 5. Produkty promujące dziedzictwo kultury ludowej

Typ  
produktu Nazwa 
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Dziedzictwo kultury ludowej 

Szlak Szlak Rękodzieła 
Ludowego - * * - * * * atrakcjepodlasia.pl

Szlak
Szlak architek-
tury drewnianej 
w Białymstoku

- * * - * * * http://odkryj.bialystok.
pl/pl

Szlak Kraina Otwartych 
Okiennic - * * - * * * http://atrakcjepodla-

sia.pl

Obiekt Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu * * * * * * * http://www.muzeum-

rolnictwa.pl/

Obiekt Podlaskie Muzeum 
Kultury Ludowej * * * * * * * http://www.skansen.

bialystok.pl/

Szlak Szlak Konopielki - * * - * * *

http://www.podlaskie-
it.pl/uploads/2014- 
podlaske-informator- 
czesc-ogolna- 
s-001-111.pdf

Szlak Transgraniczny 
Szlak Dominikański - * * - * * * http://www.podla-

skieit.pl

Źródło: badania własne na podstawie materiałów promocyjnych województwa podlaskiego.

Dwa produkty kulturowe ze względu na ich widoczność i dostępność w Internecie 
zasługują na szczególną uwagę. Pierwszym z nich jest Muzeum Rolnictwa w Ciechanow-
cu z klasycystycznym pałacem, oficyną, stajnią, wozownią, czynnym młynem wodnym, 
leśniczówką oraz parkiem etnograficznym, w którym zgromadzono 43 zabytkowe obiekty 
architektury drewnianej, sprowadzone ze wsi położonych na pograniczu mazowiecko-pod-
laskim. Drugi produkt to Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej koło Białegostoku (gmina 
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Wasilków), funkcjonujące jako skansen, gromadzące zabytki architektury drewnianej 
i zbiory etnograficzne z regionu białostockiego, łomżyńskiego i Suwalszczyzny.

Dla turystów preferujących pobyt poza tzw. utartym szlakiem stworzono Transgraniczny 
Szlak Dominikański, który promuje kościoły i klasztory podominikańskie znajdujące się na 
terenach północno-wschodniej Polski (Choroszcz, Różanystok, Krasnybór, Sejny), Litwy 
(Liszkowo, Troki, Wilno), Łotwy (Agłona) i Białorusi (Nowogródek). Kolejnym innowacyjnym 
pomysłem jest Szlak Konopielki, który nawiązuje do twórczości autora książki, Edwarda 
Redlińskiego. Szlak prowadzi przez małe miejscowości Podlasia (Kowale, Zawyki, Dok-
torce, Lesznię, Zimnochy, Rynki, Średzińskie i Suraż), promując jednocześnie zagrody 
z XIX w., świątynie oraz kapliczki.

Najbardziej znanym produktem z tej grupy w województwie podlaskim jest Kraina Otwar-
tych Okiennic, szlak wiodący przez unikatowe pod względem architektonicznym wsie po-
wiatu hajnowskiego (Trześcianka, Soce i Puchły), które charakteryzują się tradycyjnym 
układem przestrzennym i typową dla regionu drewnianą zabudową mieszkalną oraz bogatą 
ornamentyką (okiennice, wiatrownice, narożniki, elewacje i szczyty) niespotykaną w innych 
regionach kraju i nawiązującą do rosyjskiego budownictwa ludowego. Interesujący jest rów-
nież utworzony w 2011 roku szlak architektury drewnianej w Białymstoku, który prezentuje 
pozostałości zabudowy miasta z XIX i XX w. z jej unikatowymi konstrukcjami na ulicach: Mły-
nowej, Mazowieckiej, Słonimskiej, Wiktorii, Staszica, Koszykowej, Czarnej, Kaczorowskiego.

W obszarze turystyki kreatywnej funkcjonuje Szlak Rękodzieła Ludowego, utworzony 
w celu ochrony i udostępnienia odwiedzającym ośrodków twórczości tradycyjnej: kowal-
stwa, garncarstwa, łyżkarstwa, tkactwa oraz rzeźbiarstwa. Trasa prowadzi przez pracownie 
garncarskie i kuźnię w Czarnej Wsi Kościelnej, warsztat tradycyjnego wyrobu drewnianych 
łyżek w Zamczysku, izby unikatowego tkactwa dwuosnowowego w Lipsku nad Biebrzą, 
Janowie i okolicznych wsiach: Wasilówce i Nowokolnie, pracownię rzeźbiarza ludowego 
w Sokółce oraz warsztaty pisankarskie i plastyki obrzędowej. Szlak nie posiada jednak 
strony internetowej ani materiałów promocyjnych.

Rozpoznawalność produktów turystycznych województwa 
podlaskiego wśród turystów

Badania empiryczne przeprowadzone wśród 200 turystów odwiedzających woje-
wództwo podlaskie (w 4 miejscach atrakcyjnych turystycznie, tj. Góra Grabarka, Tykocin, 
Supraśl oraz Kruszyniany) wykazały, że dla 89% respondentów jest to region wielokul-
turowy. Podczas swoich podróży dostrzegają oni przejawy obecności przede wszystkim 
kultury białoruskiej (80%), tatarskiej (60%), litewskiej (38%) oraz żydowskiej (30%)24. 
Słabo widoczne i niewzbudzające zainteresowania turystów są kultury staroobrzędowców, 
niemiecka oraz romska.

24 Wyniki badań A. Laskowskiej, Wielokulturowość jako czynnik rozwoju wybranych produktów turystycznych 
województwa podlaskiego, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu SGGW, Warszawa 
2011 (maszynopis).
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Z badań wynika, iż najpopularniejszym produktem turystycznym województwa pod-
laskiego jest Święta Góra Grabarka, która jest znana niemalże 75% badanych. Wynikać 
może to z faktu, iż jest to również popularne miejsce prawosławnych pielgrzymek, które 
odbywają się co roku w sierpniu i o których informuje się w mediach.

Ponad 50% ankietowanych zna również Szlak Tatarski, który w ostatnich latach stał 
się markowym produktem turystycznym Podlasia. Trasa jest promowana przez władze 
lokalne i regionalne oraz przez samych Tatarów, którzy starają się ją urozmaicać oraz 
udzielają informacji na temat swojej kultury i religii, wydają foldery informacyjne.

Tabela 6. Najpopularniejsze produkty kulturowe województwa podlaskiego w opinii turystów

Produkt turystyczny Liczba osób % badanych
Szlak Tatarski 115 57%

Szlak Prawosławnych Świątyń 55 28%

Kraina Otwartych Okiennic 35 17%

Grabarka – Święta Góra Prawosławia 148 74%

Szlak Rękodzieła Ludowego 30 15%

Wędrówki Kresowe 65 33%

Szlak Religii i Świątyń Prawosławia 37 18%

Źródło: badania własne.

Wśród wymienionych produktów na trzecim miejscu znalazły się Wędrówki Kresowe, 
obejmujące sieć szlaków na terenie całego województwa – rowerowych, kajakowych 
i konnych – które umożliwiają połączenie sportu i aktywnego wypoczynku z poznawaniem 
walorów kulturowych obszaru. O Szlaku Świątyń Prawosławnych słyszało 28% badanych, 
co nie jest zadowalającym wynikiem, biorąc pod uwagę, iż województwo podlaskie jest 
polską „stolicą” prawosławia, a wpływy kultury białoruskiej zauważa 80% odwiedzających 
ten region.

Kolejne trzy produkty znane są 15–18% ankietowanych: Kraina Otwartych Okiennic, 
Szlak Rękodzieła Ludowego oraz Szlak Religii i Świątyń Podlasia. Pierwsze dwa podmioty 
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna stara się wypromować, m.in. poprzez 
umieszczenie treści o nich w informatorze, jednak aby odnieść sukces należy podejmować 
również działania na miejscu – należałoby stworzyć infrastrukturę turystyczną oraz bazę 
towarzyszącą, aby zachęcić ludzi do zatrzymania się w tych miejscach.

Podsumowanie

Województwo podlaskie jest postrzegane jako najbardziej wielokulturowy region Pol-
ski. Na jego obszarze znajduje się duża liczba produktów turystycznych, które powstały 
w oparciu o zróżnicowanie kulturowe regionu.
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Jak wynika z badań, produkty turystyczne odnoszące się do danej kultury, innej niż 
polska, cieszą się popularnością, a zasoby i walory kulturowe stają się wielkim i coraz czę-
ściej docenianym społecznie bogactwem. Bardzo intensywnie promowana i udostępniana 
odwiedzającym jest kultura białoruska, o czym świadczy obecność w materiałach promo-
cyjnych ponadregionalnych produktów turystycznych, tj. Podlaskiego Szlaku Kulturowego 

„Drzewo i Sacrum”, Świętej Góry Grabarka oraz organizowanego cyklicznie do 2019 roku 
festiwalu muzyki białoruskiej Basowiszcza. Wśród turystów znany i szeroko promowany 
jest również Szlak Tatarski, a ponieważ znaczną wartość dla kultury materialnej regionu 
stanowi tradycyjne budownictwo drewniane (sakralne i świeckie), funkcjonuje też kilka 
obiektów oraz szlaków i imprez z nim związanym.

Podsumowując wyniki badań, należy stwierdzić, iż województwo podlaskie powinno 
budować swoją markę turystyczną w oparciu o produkty bazujące zarówno na walorach 
przyrodniczych, jak i zróżnicowaniu kulturowym, bo to one są największą atrakcją dla 
osób przybywających w te rejony. Zdecydowanie powinno się jednak wzbogacić działa-
nia promocyjne na skalę całej Polski, gdyż obecnie są one słabo zauważalne, a czasem 
wręcz niewidoczne.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia wielokulturowość regionu podlaskiego oraz wykorzystanie zasobów kultu-
rowych różnych grup etniczno-narodowych w rozwoju turystyki. W pracy wykorzystano literaturę 
przedmiotu dotyczącą omawianej problematyki, a w części empirycznej przeanalizowano i oce-
niono istniejące produkty promujące dziedzictwo wielokulturowego Podlasia oraz przedstawiono 
wyniki badań własnych.

Słowa kluczowe: wielokulturowość, mniejszości etniczno-kulturowe, turystyka, produkt

Abstract

The article presents the multiculturalism of the Podlasie region and the use of its resources in the 
development of tourism. The work uses the subject literature on the discussed issues, and in 
the empirical part, the existing products promoting the multicultural heritage of Podlasie are 
analyzed and assessed, and the results of own research are presented.

Keywords: multiculturalism, ethnic and cultural minorities, tourism, product
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WPŁYW GLOBALNEJ PANDEMII COVID-19  
NA ZAINTERESOWANIE OFERTĄ GOSPODARSTW 
AGROTURYSTYCZNYCH W POLSCE

IMPACT OF THE GLOBAL COVID-19 PANDEMIC ON THE INTEREST  
IN THE OFFER OF AGRITOURISM FARMS IN POLAND

Wstęp

W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej doświadczamy szczególnego ożywienia 
w sferze działań mających na celu uatrakcyjnienie turystyczne obszarów wiejskich1. Wśród 
czynników na to wpływających szczególnego znaczenia nabierają usługi świadczone przez 
rolników, które są skierowane do potencjalnych klientów z obszaru miejskiego, edukacja 
w gospodarstwach najmłodszej części społeczeństwa; dostęp do nowych technologii czy 
też specjalizacje rekreacyjne2.

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie perspektyw potencjalnego wzrostu 
atrakcyjności ofert gospodarstw agroturystycznych w warunkach wprowadzonych w marcu 
i kwietniu 2020 roku przez władze państwowe – niektórych ograniczeń w funkcjonowaniu 
ludności spowodowanych pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa 
SARS-CoV-2. Artykuł przygotowano na podstawie analizy szeroko dostępnych w mediach 
informacji na temat makroekonomicznych aspektów kondycji gospodarki narodowej w wa-
runkach dotykającego ją kryzysu. Także pod względem modyfikacji zachowań i zwyczajów 
społecznych oraz preferencji ludności dotyczących organizowania wypoczynku, jak również 
prezentowanej obecnie oferty turystyki krajowej.

Autorki przedstawiają także badania pilotażowe przeprowadzone w dniach 4–15 czerw-
ca 2020 roku na losowej grupie osób metodą wywiadu bezpośredniego.

1 L. Malec-Kornajew, J. Kania, Sztuka na wsi. Alternatywne możliwości dla turystyki wiejskiej, [w:] Innowacyjność 
w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, red. W. Kamińska, PAN KPZK, 
t. 163, Warszawa 2015, s. 83.
2 V. O. Smoleńska, Specjalizacje rekreacyjne w ofercie agroturystycznej Wielkopolski, [w:] Innowacyjność 
w turystyce wiejskiej…, op. cit., s. 317–328.
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Kierunki i czynniki rozwoju działalności agroturystycznej

Kluczowym czynnikiem rozwoju działalności agroturystycznej jest możliwość wypo-
czynku w rodzinnej atmosferze, w naturalnym środowisku, ciszy i spokoju; pozwalającego 
na indywidualne spędzenie wolnego czasu. Najistotniejszym powodem korzystania z tej 
formy relaksu jest chęć podziwiania pięknego krajobrazu przyrody, bliskości z naturą, 
korzystania z dużych przestrzeni, wspólnego wypoczynku z najbliższymi.

Rosnący poziom zamożności społeczeństwa, zwiększenie jego mobilności oraz zauwa-
żalne znużenie globalną mechanizacją i przemożną urbanizacją życia codziennego idą 
w parze z rosnącą świadomością ekologiczną ludności i przypisywaniem dużego znacze-
nia dobroczynnemu wpływowi środowiska wsi na zdrowie człowieka. W Polsce występują 
szczególnie dogodne warunki dla rozwoju tej gałęzi branży turystycznej – korzystny 
klimat na przeważającym obszarze państwa, zróżnicowanie krajobrazowe, możliwość 
dopasowania oferty do szerokich warstw społeczeństwa niezależnie od poziomu osiąga-
nych dochodów, występowanie rejonów charakteryzujących się niskim poziomem uprze-
mysłowienia, dużym bezrobociem i chęcią uczynienia z agroturystyki wiodącego źródła 
utrzymania rodziny. Gwałtowny proces transformacji rynkowej skutkujący m.in. upadkiem 
państwowej gospodarki rolnej w połączeniu z wykluczeniem społecznym całych lokalnych 
społeczności – poprzez brak inwestowania w rozwój rynku pracy, zniesienie wielu osłon 
socjalnych oraz postępujące ograniczenia komunikacji z ośrodkami miejskimi – postawił 
wiele osób na terenach wiejskich przed wizją niedostatku3. Posiadając więc wolne za-
soby mieszkaniowe i starając się zdyskontować walory atrakcyjnego położenia swoich 
posesji, wielu gospodarzy zdecydowało się na rozpoczęcie organizowania wypoczynku 
we własnych gospodarstwach, co okazało się trafnym pomysłem.

Bodźcem do rozwoju agroturystyki jest też coraz lepsza współpraca z wyspecjalizo-
wanymi instytucjami działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym. Są to instytu-
cje: ośrodki doradztwa rolniczego, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 
Gościnne”, stowarzyszenia agroturystyczne czy też Europejskie Centrum Rolnictwa Ekolo-
gicznego i Turystyki w Polsce (ECEAT Polska), a także powszechna dostępność kredytów, 
które mogą być przeznaczone na podniesienie standardu usług agroturystycznych. Postu-
lowanym rozwiązaniem byłoby wszakże wprowadzenie powszechnego systemu rezerwacji 
i dystrybucji oferty agroturystycznej, do której obecnie kwaterobiorcy mają dostęp poprzez 
wiele konkurencyjnych portali internetowych, nie zawsze na bieżąco aktualizowanych.

Uznać należy, iż rynek usług agroturystycznych ma w naszym kraju duże możliwości 
rozwoju i mógłby chociażby częściowo zrekompensować postępujący spadek znaczenia 
rolnictwa poprzez utrzymujący się wysoki poziom podaży oferty oraz stosunkowo niską 
cenę usługi, ograniczającej rozmiar i znaczenie zysku4.

3 PGR-y: echo likwidacji, https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-pgr-y-echo-likwidacji,nId,3632577 [10.07.2020].
4 J. Sikora, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 84.
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Oferta gospodarstw agroturystycznych i jej odbiór  
przez kwaterobiorcę

Rynek usług agroturystycznych zarówno w Polsce, jak i krajach UE oferuje szerokie 
spektrum spędzenia wypoczynku. Może on przybrać formę pasywnego urlopu, ukierun-
kowanego na korzystanie przede wszystkim z samej obecności w gospodarstwie, do-
cenianiu ciszy i spokoju otoczenia oraz podziwianiu okolicznych uroków przyrody. Taki 
rodzaj relaksu da się jednakże wzbogacić – w zależności od preferencji turysty – o wiele 
aktywności pozwalających na połączenie spokojnego odpoczynku z poznawaniem tych 
miejscowych zachowań lub zwyczajów, których nie spotyka się na co dzień w mieście.

Wypoczynek może przybrać też postać specjalistycznych wycieczek przyrodniczych 
lub krajoznawczych, jak również obejmować turystykę pieszą, rowerową, wakacje w sio-
dle, myślistwo, wędkarstwo, warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, jogi itp. W miarę chęci 
i możliwości turyści mogą współuczestniczyć w wypełnianiu codziennych obowiązków 
gospodarzy, a równocześnie odpoczywać, poprawiać kondycję fizyczną i psychiczną. Do 
typowych usług oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne można zatem zaliczyć 
m.in.: noclegi z wyżywieniem lub bez, nieograniczone możliwości korzystania z ogrodu lub 
sadu, zbieranie owoców, ziół i plonów lasu, uczestnictwo w pracach polowych i gospodar-
skich, usługi lokalnych przewodników, naukę rzemiosła ludowego, obserwację przyrody, 
kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, wytwórstwo lokalnych smakołyków5.

Wysoki poziom ogólnie świadczonych usług turystycznych determinuje także konieczność 
odpowiedniego dostosowania oferty gospodarstw agroturystycznych. W przeważającej mie-
rze obiekty te proponują wysoki standard wypoczynku w nowych, czystych i wyposażonych 
w niezbędne sprzęty pomieszczeniach, z dostępem na miejscu do wszystkich mediów. Moż-
na to z łatwością zweryfikować w powszechnie dostępnych informacjach zamieszczonych na 
stronach internetowych danych podmiotów. Oczywiste jest już zapewnianie podstawowych 
standardów higieny oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia. Istotne jest 
również to, by goście czuli się jak u siebie w domu, nie tylko odpoczywając w samym go-
spodarstwie agroturystycznym, ale również w otoczeniu lokalnej społeczności.

Coraz częściej spędzanie urlopu w powyższy sposób nie musi oznaczać konieczności 
rozłąki na ten czas z domowym zwierzęciem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tury-
stów, wiele gospodarstw agroturystycznych zaprasza gości wraz z ich psami lub kotami, 
dla których pobyt w nowym środowisku także stanowi atrakcję. Mając przy sobie swojego 
pupila, odpoczywający nie musi się martwić o jego bezpieczeństwo, co korzystnie wpływa 
na sferę psychiczną i możliwość pełnego relaksu, zwłaszcza poprzez długie spacery po 
nieznanej okolicy, obfitującej w różnorodne atrakcje fauny i flory.

Urozmaiceniem aktywnego wypoczynku jest również coraz częściej uczestnictwo 
w wyrobie tradycyjnych produktów wiejskich6. Nauka robienia sera, warzenia piwa lub 

5 D. Knecht, Agroturystyka w agrobiznesie, C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 91.
6 V. Departament Rolnictwa i Modernizacji terenów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego, Produkty Tradycyjne i Regionalne Szansą na Rozwój Twojej Gminy; M. Grębowiec, Produkty regionalne 
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wędzenia wędlin czy ryb spotyka się z dużym zainteresowaniem turystów, zwłaszcza 
w dobie zwiększającej się popularności żywności ekologicznej. Część odwiedzających 
przypomina sobie z nostalgią czasy dzieciństwa, a młodsi goście mają niepowtarzalną 
okazję do spróbowania wyrobów o smaku innym niż te dostępne powszechnie w sklepach. 
Wielu rolnikom agroturystyka pozwala na sprzedaż wytwarzanych przez siebie produktów 
niszowych (np. alkoholowych, żywnościowych, rękodzielniczych, tekstylnych itp.), które nie 
są przedmiotem zainteresowania supermarketów lub wielkich przedsiębiorstw7, a nawet 
prowadzenie regionalnych punktów żywienia.

Nie sposób pominąć też ekonomicznego aspektu wypoczynku agroturystycznego. 
Dotychczasowa przystępna cena stanowiła zachętę dla licznego grona turystów – na 
skorzystanie z oferty mogli sobie pozwolić nawet ci mniej zamożni odwiedzający. Głę-
boki kryzys całej branży powodujący drastyczny spadek spodziewanych dochodów m.in. 
gospodarstw agroturystycznych może wywołać uzasadnioną obawę o podwyżkę cen tego-
rocznego wypoczynku, która przynajmniej częściowo będzie rekompensować poniesione 
przez gospodarstwa straty powstałe wskutek „zamrożenia” początkowego okresu sezonu 
turystycznego w 2020 roku. Istotne jest jednak, by ten kluczowy element oferty, czyli stosun-
kowo niski koszt odpoczynku, nie został wyeliminowany poprzez, zrozumiałe w warunkach 
pandemii, ale niekorzystne dla odwiedzających, dążenie do zbyt szybkiego przywrócenia 
pełnej ekonomicznej opłacalności prowadzonej działalności agroturystycznej8.

Fot. 1. Gospodarstwo agroturystyczne Gajki
Źródło: http://www.gajki.prv.pl/ [11.07.2020].

i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej ofert produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach 
Europy, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2017, t. 17 (32), z. 2, s. 65–80; 
N. Furtek, J. Krupa, J. Czachara, Lokalne i tradycyjne produkty żywnościowe szansą zwiększenia atrakcyjności 
terenów wiejskich, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój 
turystyki. Environmental protection, natural and cultural landscape of the Dynowskie Foothills and tourism deve-
lopment, red. J. Krupa, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2013.
7 M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 43.
8 M. Paszkowska, Potencjalny wzrost atrakcyjności oferty gospodarstw agroturystycznych w warunkach ogra-
niczeń funkcjonowania ludności, wprowadzonych przez władze państwowe w związku z globalną pandemią 
koronawirusa COVID-19, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr inż. M. Kacprzak, Warszawa 2020.
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Czynnikami wpływającymi na atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych z pew-
nością są przede wszystkim: lokalizacja i bliskość atrakcji, dopasowanie oferty do potrzeb 
i oczekiwań klientów, kreatywność oraz opłacalność finansowa. Niemniej spoiwem powyż-
szych powinno być przyznanie priorytetu osobie turysty, zapewniając mu jak najlepszą 
jakość usług9.

Decyzje organów państwowych w zakresie pandemii COVID-19

W Polsce sytuacja związana z COVID-19 zaczęła być właściwie monitorowana 
przez odpowiednie władze dopiero po ogłoszeniu stanu pandemii przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). Główny Inspektor Sanitarny w lutym 2020 roku wydał je-
dynie rekomendację wstrzymania się z podróżowaniem do krajów, w których wówczas 
występowała duża liczba przypadków zakażenia koronawirusem (przede wszystkim do 
Chin oraz pozostałych krajów Dalekiego Wschodu). W dniu 23 lutego 2020 roku zalecił 
powstrzymanie się przed wyjazdami do Włoch, jednak był to ostatni dzień ferii zimowych 
w Polsce i wiele osób wracało właśnie z urlopu spędzonego w tamtejszych górach. Tury-
ści nie byli sprawdzani pod względem obecności wirusa SARS-CoV-2 ani na lotniskach, 
ani na granicach. W dniu 4 marca 2020 roku w Zielonej Górze odnotowano pierwszy 
potwierdzony przypadek COVID-19 w Polsce, a po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego w dniu 10 marca 2020 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił począwszy 
od dnia następnego zamknięcie szkół i uczelni na dwa tygodnie. W dniu 13 marca 2020 
roku rząd wprowadził na terenie Polski stan zagrożenia epidemiologicznego (20 marca 
2020 roku przekształcony w stan epidemii)10, zamykając granice państwa i ograniczając 
znacząco działalność galerii handlowych, restauracji i miejsc rozrywki. Dla osób przeby-
wających za granicą zorganizowano akcję „Lot do domu” pozwalającą na szybki powrót 
do kraju samolotem. Jednak po przyjeździe do Polski wszystkie te osoby obowiązkowo 
musiały się poddać 14-dniowej kwarantannie pod groźbą wysokich kar finansowych za 
jej nieprzestrzeganie.

Na mocy stosownych aktów prawnych – przede wszystkim Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na ob-
szarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) – wprowadzono 
czasowy zakaz swobodnego przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi 
i zawodowymi, jak również związanymi z wolontariatem przy zwalczaniu skutków pandemii 
wywołanej koronawirusem. Zakazano także wszelkich zgromadzeń, zebrań, imprez czy 
spotkań, nakazano zamknięcie m.in. bibliotek, restauracji, miejsc wypoczynku i rozrywki.

9 K. Gralak, M. Kacprzak, Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce – stan, problemy i perspektywy, 
„Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2018, z. 22 (2), s. 193.

10 Wprowadzamy stan epidemii w Polsce, https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-stan-epidemii-w-pol-
sce [10.07.2020].
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Zabroniona została także działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych 
turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, takich jak ośrodki kolonijne i pozo-
stałe obiekty wypoczynku wakacyjnego (ośrodki wczasowe i szkoleniowo-wypoczynkowe), 
kwatery dla gości, domki lub chaty (bez obsługi), gospodarstwa wiejskie (agroturystyczne) 
oraz schroniska młodzieżowe i górskie. Czynne pozostały jedynie hotele i jednostki o po-
dobnym charakterze, jednak frekwencja w nich była znikoma. Zanotowano znaczny spadek 
poziomu wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych na terenie kraju – według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego aż o 17,3% w porównaniu z I kwartałem 2019 
roku, zaś odsetek turystów korzystających z kwater agroturystycznych wyniósł jedynie 
80,7% ogólnej liczby osób odwiedzających gospodarstwa tego typu w 2019 roku11.

W następnych krokach wprowadzania obostrzeń ustanowiono nakaz bezwzględnego 
zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, ograniczono znacząco sposób wspólne-
go podróżowania, zakazano przebywania na zewnątrz niepełnoletnim oraz zamknięto 
parki, bulwary, skwery i lasy. Jednocześnie władze państwowe rozpoczęły prace nad 
nadzwyczajnymi prawnymi rozwiązaniami systemowymi, które pozwoliłyby na zminima-
lizowanie skutków ogłoszonych zakazów, siłą rzeczy mających wielce negatywny wpływ 
na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Uchwalane kolejno etapy tzw. tarczy obejmowały udzielanie finansowej i organizacyjnej 
pomocy przez państwo tym wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które najbardziej zo-
stały dotknięte pandemią wywołaną przez koronawirusa.

Utrzymujący się od co najmniej kilkunastu lat wzrost gospodarczy został z powodu 
ogłoszonych ograniczeń dosłownie z dnia na dzień wyhamowany, a według zgodnej opi-
nii analityków finansowych Polska, podobnie jak wszystkie kraje dotknięte społecznymi 
i ekonomicznymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19, stanęła przed realną groźbą 
głębokiej recesji12, spowodowanej m.in. masową likwidacją miejsc pracy, utratą całości lub 
poważnej części źródeł przychodu przez szerokie masy społeczeństwa oraz załamaniem 
się rynku towarów i usług w wielu branżach.

Wpływ wprowadzonych ograniczeń funkcjonowania ludności 
na dotychczasowe sposoby zaspokajania przez społeczeństwo 
codziennych potrzeb

Wprowadzone ograniczenia diametralnie zmodyfikowały sposób funkcjonowania spo-
łeczeństwa. Dotychczasowy i utrwalony od dziesięcioleci zwyczajowy model realizacji 
potrzeb bytowych oraz styl spędzania wolnego czasu musiały ulec gwałtownej zmianie. 
W sytuacji braku możliwości swobodnego przemieszczania się oraz natychmiastowego 

11 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku, https://stat.gov.pl/obszary-te-
matyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/wykorzystanie-turystycznych-obiektow-noclegowych-w-i-kwartale-
2020-roku,6,17.html [7.07.2020].
12 D. Słomski, Recesja najgłębsza od czasów transformacji. To scenariusz głównego ekonomisty resortu finansów, 
https://www.money.pl/gospodarka/recesja-najglebsza-od-czasow-transformacji-to-scenariusz-glownego-ekonom
isty-resortu-finansow-6503992767109249a.html [10.07.2020].
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zakazania prowadzenia swojej działalności przez całe dziedziny gospodarki poważnemu 
przekształceniu uległo wiele zachowań społecznych.

Prozaicznym, aczkolwiek uciążliwym problemem stało się zaopatrywanie gospodarstw 
domowych w żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby wobec radykalnego zmniejszenia 
możliwości funkcjonowania placówek handlowych, a wręcz zamknięcia szeregu z nich. 
Okoliczności te stanowiły o wiele większą niedogodność dla osób starszych, które z racji 
swego wieku i związanego z nim nie najlepszego z reguły stanu zdrowia, szczególnie 
narażone były na zarażenie koronawirusem. Pozostając w swych miejscach zamieszkania, 
seniorzy byli zdani na sąsiedzką lub rodzinną pomoc w robieniu zakupów i załatwianiu 
pozostałych codziennych sprawunków, która od razu zaczęła sprawnie działać.

Konieczność odbywania przez wiele osób dwutygodniowej kwarantanny oraz zapew-
nienia opieki dzieciom i młodzieży pozbawionym możliwości uczęszczania do szkół spo-
wodowały duże zmniejszenie zewnętrznej aktywności ludności. Zaprzestano praktycznie 
korzystania ze stacjonarnych usług branży kulturalnej (kina, teatry) i rekreacyjnej (siłownie, 
baseny), a także np. z salonów fryzjerskich czy kosmetycznych.

Nie tylko w związku z realizacją nakazów władz, ale przede wszystkim z obawy o swoje 
własne bezpieczeństwo zdrowotne zrezygnowano w praktyce podróżowania – zwłaszcza 
w sytuacji odwołania wszelkich pasażerskich międzynarodowych i krajowych połączeń 
lotniczych, jak również istotnego zmniejszenia liczby połączeń kolejowych. Ustały także 
w całości świadczone usługi turystycznego przewozu osób, a z regularnych połączeń 
komunikacyjnych korzystała zaledwie nikła część dotychczasowych klientów.

Wszystkim osobom przebywającym w obiektach turystycznych, pensjonatach, sanato-
riach i innych tego typu obiektach nakazano natychmiastowe przerwanie pobytu i powrót 
do domów. Sama konieczność zmiany planów wypoczynku i tak wydawała się o wiele 
mniejszą dolegliwością w obliczu perspektywy nagłej utraty źródła przychodu przez osoby 
działające w szeroko pojętej branży transportowej i turystycznej.

Strukturalna pomoc państwa dla tych podmiotów, zważywszy na skalę problemu oraz 
w porównaniu z tożsamymi działaniami osłonowymi wielu krajów ościennych, nie stanowi-
ła w istocie wystarczającego wsparcia w utrzymaniu opłacalności prowadzenia działalności. 
Mogła być traktowana jako pomoc doraźna i niepozwalająca na realne zabezpieczenie 
bytu w przewidywanym długim jeszcze czasie występowania pandemii.

Oczywiste jest, iż wszystkie te ograniczenia miały swoje odzwierciedlenie w pogar-
szającej się sytuacji makroekonomicznej naszego kraju13, więc konieczne stało się postę-
pujące łagodzenie ogłoszonych obostrzeń i zakazów, w zależności od poziomu zakażeń 
koronawirusem i szacowanych perspektyw jego podmiotowej i terytorialnej ekspansji, 
rzecz jasna przy zachowaniu dotychczasowego reżimu sanitarnego. Zrozumiała obawa 
przed załamaniem gospodarki oraz eskalacją poważnych problemów ekonomicznych 
i społecznych, jak też konieczność przywrócenia normalizacji życiu codziennemu ludności 

13 Oto jak wygląda spustoszenie, które uczynił nam koronawirus, https://businessinsider.com.pl/finanse/makro-
ekonomia/gospodarka-polski-w-marcu-2020-r-po-uderzeniu-koronawirusa/2dgfm9x [7.07.2020].
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poskutkowały decyzjami o stopniowym odwoływaniu niektórych ograniczeń i przywracaniu 
funkcjonowania wstrzymanych gałęzi gospodarki kraju.

Od dnia 4 maja 2020 roku rozpoczęto stopniowe „rozmrażanie” turystyki – usługi hote-
larskie i noclegowe mogły być świadczone pod warunkiem zachowania rygorystycznych 
zasad bezpieczeństwa sanitarnego – sytuację epidemiczną na terenie Polski cały czas 
monitorowano i na tej podstawie miały być podejmowane kolejne decyzje. Wznowiono 
przede wszystkim w połowie czerwca 2020 roku międzynarodowe połączenia lotnicze do 
większości krajów Europy, także stanowiących główne destynacje turystyczne (tj. Hisz-
pania, Grecja, Turcja).

Podział preferencji konsumentów dotyczących miejsc 
i sposobów spędzania wypoczynku przed okresem pandemii 
oraz obecnie

Według informacji statystycznych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju14 odnoś- 
nie do wypoczynku w kraju, w I połowie 2019 roku – podobnie jak w roku 2018 – najczęś- 
ciej wybieranymi na wakacje województwami w Polsce były: małopolskie (15%, najchęt-
niej odwiedzane: Zakopane, Szczawnica, Kraków), mazowieckie (13,6%, najchętniej 
odwiedzana: Warszawa), pomorskie (10,2%, najchętniej odwiedzane: Władysławowo, 
Łeba, Ustka). Turystyka i wypoczynek były celem 47,7% podróży długookresowych oraz 
27,6% krótkookresowych, Wśród najczęściej wybieranych form zakwaterowania znalazły 
się kwatery i pokoje, podobnie było w roku ubiegłym. Turyści wybierali również domki 
i pensjonaty, wysoko uplasowały się także apartamenty.

Co do podróży zagranicznych15, w I połowie 2019 roku mieszkańcy Polski najczęściej 
odwiedzali: Niemcy (1 100 000), Wielką Brytanię (600 000), Włochy (500 000), Czechy 
(400 000), Hiszpanię (300 000) oraz Austrię (200 000), głównym celem zagranicznych 
wyjazdów była turystyka i wypoczynek (52,6%), natomiast co trzeci wyjazd odbył się w celu 
odwiedzin krewnych i znajomych. Podróże służbowe stanowiły 10,9% wszystkich wyjazdów 
za granicę. Podczas pobytu Polacy najczęściej korzystali z hoteli i moteli.

Pandemia spowodowana koronawirusem i związane z nią ograniczenia funkcjono-
wania oraz przemieszczania się ludności znacząco wpłynęły na planowane sposoby 
spędzania wypoczynku. Nie bez znaczenia pozostawał obowiązujący do 31 maja 2020 
roku zakaz międzynarodowego pasażerskiego transportu lotniczego, bez którego nie-
zmiernie dotychczas popularne wśród Polaków wyjazdy na wczasy zagraniczne przestały 
być postrzegane jako tak samo atrakcyjne. Ponadto zapowiadane sposoby organizacji 
wypoczynku w hotelach w obowiązującym reżimie sanitarnym, bardzo mocno rzutujące 
na dotychczasowy sposób spędzania pobytu, np. dotyczące swobodnego pobytu na plaży 
czy wydawania posiłków w zmienionej formule all inclusive, z pewnością zniechęciły co 

14 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, www.gov.pl/web/rozwoj [4.07.2020].
15 Ibidem.
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najmniej część turystów do wyboru tej opcji. Zainteresowanie klientów siłą rzeczy skon-
centrowało się (proces ten można było dość szybko zobserwować, monitorując doniesienia 
z krajowego rynku turystycznego) na spędzaniu wypoczynku w Polsce, bez konieczności 
odbywania wciąż ryzykownej podróży za granicę połączonej z uciążliwymi i wydłużonymi 
procedurami granicznymi oraz przebywania w dużych skupiskach ludzkich w hotelach, 
gdzie w warunkach panujących przeważnie upałów np. stałe noszenie maseczek może 
być niezmiernie uciążliwe.

Turyści w sytuacji pandemii w znacznie większym stopniu szukali miejsc stanowiących 
wytchnienie po tygodniach kwarantanny. Preferowane były lokalizacje z dogodnym do-
jazdem z dużych metropolii, co najmniej z osobnym węzłem sanitarnym oraz wejściem, 
w celu zminimalizowania kontaktu z innymi ludźmi odpoczywającymi w tym samym 
obiekcie. Prawdziwy boom dotyczył domków letniskowych i kwater agroturystycznych, 
z reguły położonych w ustronnych okolicach, w otoczeniu pól i lasów. Ważny jest też 
aspekt ekonomiczny; wypoczynek w kraju, „na łonie natury” wymaga poniesienia rela-
tywnie mniejszych kosztów aniżeli w przypadku wyjazdów zagranicznych, nawet biorąc 
po uwagę tak popularne oferty last minute.

Fot. 2. Ranczo pod Liwoczem – agroturystyka w Czermnej
Źródło: http://ranczoliwocz.pl/ [14.07.2020].

Niepewność przyszłości, w tym utrzymania dotychczasowych źródeł dochodu w wa-
runkach „zamrożenia” i spodziewanej poważnej recesji gospodarczej, każe rozsądniej 
planować wyjazdy wypoczynkowe, z których wiele osób musiało w roku 2020 po prostu 
zrezygnować lub wybrać np. urlop na mazurskiej wsi zamiast jak zwykle na Wyspach Ka-
naryjskich. Dane statystyczne publikowane i na bieżąco aktualizowane przez Ministerstwo 
Zdrowia (dane z dnia 11 lipca 2020 roku)16 wskazywały, że w województwach szczególnie 
popularnych wśród amatorów agroturystyki poziom wykrytych zakażeń koronawirusem 
był niski (tj. w województwach: warmińsko-mazurskim: 282, podlaskim: 899, lubelskim: 
774 i podkarpackim: 850) wobec kilkukrotnie większego poziomu zachorowań np. w wo-
jewództwie śląskim (13 748) czy w mazowieckim (5369). Względne bezpieczeństwo 

16 Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2), https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-korona-
wirusem-sars-cov-2 [11.07.2020].



132 Marzena Kacprzak, Marta Paszkowska

sanitarne tzw. ściany wschodniej stanowiło dodatkowy atut, który miał wpływ na wybór 
tych terenów na wyjazdy wakacyjne.

Obszary te mają bardzo szeroką ofertę spędzenia wolnego czasu w gospodarstwach 
agroturystycznych, w zasadzie na każdą kieszeń. Dla niektórych osób dodatkowym atutem 
takiego wypoczynku jest możliwość wspierania polskiej przedsiębiorczości i zaprezento-
wania lokalnego patriotyzmu.

Dalsze utrzymywanie ograniczeń funkcjonowania i przemieszczania się ludności 
spowodują zapewne spadek popularności tradycyjnych turystycznych miejscowości i kie-
runków wyjazdów, wzrośnie przy tym atrakcyjność oferty agroturystyki, zacisznie położo-
nych z dala od miast schronień i wakacji „pod chmurką”. Nie bez znaczenia jest też to, iż 
zauważalnie wzrosły ceny usług gastronomicznych oferowanych przez bary, restauracje itp. 
mieszczące się w tych miejscowościach, co nierzadko podyktowane jest chęcią właścicieli, 
by zrekompensować sobie straty spowodowane krótszym sezonem turystycznym. Nie 
należy przy tym się spodziewać, że na przestrzeni najbliższych miesięcy (a może i nawet 
lat) turystyka zagraniczna odzyska swoją dotychczasową pozycję rynkową.

Stopniowe ponowne uruchamianie całej branży na wstępie ograniczone zostało do 
kierunków, gdzie będzie można zagwarantować klientom bezpieczny wypoczynek, co 
jest w czasie pandemii najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze oferty wy-
poczynku17.

Szanse i wyzwania stojące przed branżą usług 
agroturystycznych w dobie pandemii COVID-19

Położenie gospodarstw agroturystycznych z dala od gwarnych ośrodków miejskich 
i tłumów, które odbierane są obecnie jako największe zagrożenie bezpiecznego spędza-
nia wolnego czasu, wydaje się największym walorem tej formy wypoczynku. Oazy ciszy 
i spokoju wsi stają się bezpieczną alternatywą dla popularnych kurortów lub egzotycznych 
miejsc za granicą. Przewidywano, że w sezonie turystycznym 2020 miejsca o znacznym 
rozproszeniu wypoczywających, będą cieszyły się sporym zainteresowaniem. Według 
informacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” podanych 
11 czerwca 2020 roku, w dniu tym już ok. 60% miejsc w gospodarstwach agroturystycznych 
było zajęte. Turyści planujący wypoczynek w omawianym sezonie, nie będąc świadomi 
sytuacji, jaką zastać mogą w krajach za granicą, oceniali, iż mniejszym ryzykiem będzie 
spędzenie wakacji w Polsce. Agroturystyka zachęca swoją ofertą osoby, które dotychczas 
nie korzystały z niej ze względu na chęć podróżowania po obcych krajach18.

Szansą na zwiększenie atrakcyjności pobytu w gospodarstwach agroturystycznych 
będzie też oferowanie na wyłączność przestrzeni wypoczynku, co umożliwi relaks jedynie 

17 Koronawirus w Europie. Dokąd mogą się wybrać Polacy?, https://podroze.onet.pl/aktualnosci/otwarcie-granic- 
w-dobie-koronawirusa-lista-krajow-gdzie-mozna-wyjechac/2nqmj86 [11.07.2020].
18 Wakacje na wsi. „Dużo ludzi pyta o samodzielne domki”, https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/wakacje-2020-gospodar- 
stwa-agroturystyczne-na-wsi-popularne-wsrod-polakow-4607956 [10.07.2020].
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w gronie rodziny lub znajomych. Utrzymujący się co najmniej od marca 2020 roku spad-
kowy trend korzystania z wakacji zagranicznych lub w krajowych hotelach lub pensjona-
tach może stanowić dla branży agroturystycznej niepowtarzalną w istocie sposobność 

„zagospodarowania” preferencji turystów poprzez akcentowanie bezpieczeństwa oferowa-
nego wypoczynku oraz spędzenia go bez obawy o zdrowie najbliższych. Nacisk położyć 
należy także na taki sposób przedstawienia oferty, który będzie ją określał jako swoistą 
odskocznię od uciążliwych dotychczasowych warunków kwarantanny w dużych miastach 
oraz ucieczki od ich zgiełku i tłumu.

Prawdziwym jednak wyzwaniem dla przedsiębiorców całej branży będzie pozyskanie, 
a następnie utrzymanie społecznego zaufania do świadczonych przez siebie usług w wa-
runkach stopniowego odbudowywania funkcjonowania ogólnokrajowej branży turystycznej, 
co nie będzie możliwe bez dokładnego przestrzegania rygoru sanitarnego. Wobec braku 
realnej wiedzy o przewidywalnym czasie zakończenia pandemii COVID-19 oraz zwią-
zanych z jej trwaniem ograniczeń funkcjonowania społeczeństwa, długofalowe strategie 
marketingowe winny zakładać wystrzeganie się jakichkolwiek zbytnich odstępstw od wspo-
mnianego reżimu, czemu służyć musi odpowiednie przeszkolenie właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych, jak również przygotowanie warunków technicznych organizowanego 
wypoczynku. Powyższe zachowania wspiera m.in. akcja Polskiej Organizacji Turystycznej, 
do której może się zgłosić właściciel każdego obiektu noclegowego działającego legal-
nie. Po zaakceptowaniu regulaminu i zadeklarowaniu spełnienia warunków będzie mógł 
przystąpić do programu „Obiekt Bezpieczny Higienicznie”.

Wyniki badań

Aby dobrze zobrazować poruszony problem, przeprowadzono badanie pilotażowe 
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Zawierał on osiem pytań, które dotyczyły 
preferencji respondentów na temat sposobu spędzania wypoczynku w warunkach panu-
jącej pandemii COVID-19 i wprowadzonych w związku z tym ograniczeń funkcjonowania 
branży turystycznej. Ankietowanych poinformowano o celu badania, zachowano przy tym 
wszelkie aspekty bezpieczeństwa sanitarnego.

Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziały wszystkie zapytane osoby. W badaniu 
uczestniczyło więcej kobiet (61,90%) niż mężczyzn (38,10%). Większość respondentów 
korzysta z wypoczynku kilka razy w roku (42,85%), raczej z wyjazdów organizowanych 
indywidualnie (52,38%), przy czym kieruje się rekomendacjami znajomych, rodziny, a tak-
że szuka opinii w Internecie (66,66%), bierze pod uwagę atrakcyjność oferty (57,14%) 
oraz jej cenę (52,38%). Zdecydowana część zapytanych swój wypoczynek w roku 2020 
planowała w kraju (80,95%), w ramach wyjazdu indywidualnego (61,90%) lub też pobytu 
w kwaterach prywatnych lub gospodarstwach agroturystycznych (71,42%). Co zrozumia-
łe, niemal wszyscy ankietowani swoje preferencje miejsc i sposobu wypoczynku wiązali 
z panującą pandemią (90,47%), biorąc pod uwagę względy powszechnego i osobistego 
bezpieczeństwa oraz obawę przed przebywaniem wśród innych i postronnych osób.
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Także i tym należy tłumaczyć wolę większości, by zorganizować wypoczynek w kraju, 
zwłaszcza iż jest on wciąż tańszy aniżeli ten zagraniczny. Niewielu badanych chciało 
w ogóle rezygnować z planowanego urlopu (14,28%), raczej pragnęło zmiany jego formy 
(76,19%). Bardzo duże znaczenie przywiązywano rzecz jasna do konieczności zapew-
nienia bezpieczeństwa sanitarnego turystów (90,47%) oraz przestrzegania warunków 
izolacji społecznej na terenie obiektu (85,71%).

Nie stanowi to większego problemu dla gospodarzy, przy obecnie powszechnie do-
stępnych środkach ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfek-
cyjne). Poluzowanie w okresie wakacyjnym obowiązującego reżimu sanitarnego – wbrew 
zamierzeniom władz, tym bardziej skłania ankietowanych do wyboru odosobnionych form 
wypoczynku. Niektórzy respondenci jako najważniejszą podstawę swoich odpowiedzi 
wskazywały szokującą dla nich niefrasobliwość znaczącej części naszego społeczeństwa, 
która dosłownie z dnia na dzień po przywróceniu możliwości w miarę swobodnego po-
dróżowania i korzystania z wyjazdów rekreacyjnych niemal zapomniała o elementarnych 
zasadach bezpieczeństwa w trakcie przebywania w większym gronie osób. Prezentowane 
szeroko w mediach obrazy m.in. plaż, szlaków turystycznych lub promenad popularnych 
kurortów położonych w górach lub nad morzem nierzadko przedstawiały wręcz tłumy 
wczasowiczów, którzy nie zachowywali koniecznego dystansu społecznego i nie korzystali 
z maseczek w sytuacjach bliskiego kontaktu. Takie warunki wypoczynku rodzić mogą 
zrozumiałe obiekcje tych osób, które rozsądnie oceniają sytuację i nie chcą być narażone 
na zwiększoną możliwość zarażenia koronawirusem w dużych skupiskach ludzkich.

Wybór agroturystyki jako pożądanego w czasie pandemii miejsca wypoczynku okazał 
się domeną większej liczby kobiet (72%) aniżeli mężczyzn (50%). Nie ma tu znaczenia 
wykształcenie ankietowanych, gdyż podobnych odpowiedzi udzielali oni niezależnie od 
tego. Chęć spędzenia urlopu na łonie natury wyraziło – co nie jest chyba zaskoczeniem – 
w przeważającej mierze grono mieszkańców średnich i większych miast (84%).

Fot. 3. Kaszuby – wieś Kluki
Źródło: https://pomorskie.naszemiasto.pl/kluki-niezwykle-miejsce-ukryte-przed-swiatem/ga/c8-3792434/
zd/21037016 [14.07.2020].
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Wielu ankietowanych rezygnację z np. wyjazdów zagranicznych na rzecz odpoczynku 
w kraju argumentowało również niepewną sytuacją ekonomiczną swoich rodzin i potrzebą 
zabezpieczenia w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb bytowych. Przystępna 
oferta cenowa gospodarstw agroturystycznych stanowi dla nich dodatkową zachętę do 
wyboru odpoczynku tamże.

Podsumowanie

Przedstawione rozważania podkreślają rolę gospodarstw agroturystycznym na rynku 
turystycznym oraz ich funkcjonowanie w okresie pandemii. Analiza wyników ankiety 
prowadzi do wniosku, iż w obliczu występowania na całym świecie choroby COVID-19 
znaczny odsetek respondentów zmienił swoje dotychczasowe preferencje wypoczynko-
we, zdecydowanie wiążąc je z urlopem w kraju, najlepiej w lokalizacjach oddalonych od 
skupisk ludzkich i zapewniających odwiedzającym maksimum bezpieczeństwa. Warunki 
te spełniają zwłaszcza gospodarstwa agroturystyczne, które mogą zaoferować spędzenie 
wolnego czasu w kameralnym gronie, nierzadko nawet bez obecności gospodarzy, bez 
bliskiego sąsiedztwa innych osób, w poczuciu obcowania z przyrodą i z dala od gwarnych 
ośrodków miejskich.

Poczynione obserwacje doniesień medialnych informujących na bieżąco o sytuacji na 
rynku usług turystycznych potwierdziły, iż w czasie pandemii turyści cenią sobie przede 
wszystkim wypoczynek na terenach niezurbanizowanych. Powyższe stwarza niepowta-
rzalną szansę na intensyfikację rozwoju całej branży agroturystycznej.

Przy odpowiednim podniesieniu standardu i atrakcyjności świadczonych usług – rów-
nież przy efektywnej polityce marketingowej i reklamowej – może nawet przez dłuższy 
czas stać się doskonałą alternatywą dla tak bardzo popularnego wśród Polaków spędzania 
wakacji za granicą lub w popularnych kurortach naszego kraju.
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noclegowych-w-i-kwartale-2020-roku,6,17.html [7.07.2020].
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Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie perspektyw potencjalnego wzrostu atrakcyjności 
oferty gospodarstw agroturystycznych w warunkach zaistniałych w marcu i kwietniu 2020 roku, 
gdy władze państwowe wprowadziły ograniczenia w funkcjonowaniu ludności spowodowane 
panującą pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

W artykule opisano badanie, które wykazało, że znaczny odsetek ankietowanych zmienił swoje 
dotychczasowe preferencje wypoczynku, zdecydowanie wiążąc je z urlopem w kraju, najlepiej 
w lokalizacjach oddalonych od skupisk ludzkich i zapewniających odwiedzającym maksimum 
bezpieczeństwa. Warunki te spełniają zwłaszcza gospodarstwa agroturystyczne, które mogą 
zaoferować spędzenie wolnego czasu w kameralnym gronie, nierzadko nawet bez obecności 
gospodarzy, bez bliskiego sąsiedztwa innych osób, w poczuciu obcowania z przyrodą i z dala 
od gwarnych ośrodków miejskich.

Słowa kluczowe: agroturystyka, gospodarstwa agroturystyczne, pandemia, bezpieczeństwo, 
turystyka, oferta gospodarstwa

Abstract

The aim of this research is to study perspectives of potential increase in attractiveness of 
agrotourism farms in conditions which occurred in March and April 2020 when Polish govern-
ment introduced limitations in people functioning due to COVID-19 pandemic. In the face of the 
pandemic, a significant percentage of the respondents changed their previous preferences for 
recreation, definitely linking them with rest in the country, preferably in locations distant from 
human gatherings and ensuring maximum safety for the guests. These conditions are met 
especially by agritourism farms, which can offer spending free time in an intimate circle, often 
even without the presence of the hosts, without the close proximity of other people, in a sense 
of communion with nature and in isolation from bustling urban centers.

Keywords: agritourism, agritourism farms, pandemic, safety, tourism, farm offer

NOTKA O AUTORKACH

Dr inż. Marzena Kacprzak, pracownik SGGW w Warszawie; adiunkt w Katedrze Polityki Roz-
woju i Marketingu; zainteresowania badawcze: turystyka wiejska, agroturystyka, rynek pracy, 
efektywność usług doradczych, rozwój usług turystycznych w regionie.

Marta Paszkowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz studiów podyplomowych na kierunku rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów 
wyższych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: ekologia, 
agroturystyka i turystyka indywidualna. Miłośniczka przyrody i życia w zgodzie z naturą.





BARTOSZ ŁUKASZEWSKI
Collegium Humanum
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Fundacja „Naszym Dzieciom”
ORCID iD: 0000-0002-1871-412X

CZAS WOLNY POLAKÓW W KONTEKŚCIE POTENCJAŁU 
TURYSTYCZNEGO

FREE TIME OF POLISH PEOPLE IN THE CONTEXT OF TOURISTIC 
POTENTIAL

Wstęp

Zagadnienia pracy i czasu wolnego zyskują na znaczeniu szczególnie w dzisiejszej, 
ponowoczesnej rzeczywistości, a zatem w obliczu dynamicznego rozwoju technologicz-
nego, społeczeństwa sieciowego, zdigitalizowanego1, określanego również jako społe-
czeństwo ryzyka2. Janusz Mariański przytacza w tym kontekście aż 158 kategorii opisu-
jących różne aspekty specyfiki funkcjonowania współczesnego społecznego systemu3. 
Oczywiste stwierdzenie, iż człowiek posiada prawo do pracy, implikuje posiadanie przez 
niego prawa do czasu wolnego i odpoczynku w jego zakresie. Jest zatem w prawie do 
pracy zapośredniczone. Są one immanentnie związane społecznie, ekonomicznie czy 
też biopsychologicznie (w związku z koniecznością reprodukcji zasobów indywidualnych 
i grupowych). Instytucje państwowe winny stać na straży nie tylko możliwości zatrudnienia, 
ale również fizycznej i mentalnej regeneracji po wykonaniu przez jednostkę obowiązków 
związanych z pracą zawodową. Zaawansowane potrzeby społeczne w zakresie organizacji 
czasu wolnego determinują rozwój potencjału turystycznego, stymulując jeden z kluczo-
wych współcześnie sektorów systemów gospodarczych społeczeństw rozwijających się 
i rozwiniętych.

Nieodzowne wydaje się w powyższym świetle odniesienie do koncepcji odpowiedzial-
ności społecznej, stanowiącej syntezę szeregu reguł tworzących fundamenty społecznej 
gospodarki rynkowej, które korespondują m.in. z katolicką nauką społeczną (KNS), a za-
tem zasad godności osoby ludzkiej, solidarności czy też pomocniczości. W ostatnich 
latach znaczenie owej koncepcji podnosi szczególnie papież Franciszek (w odniesieniu 

1 V. M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody et al., PWN, Warszawa 2007.
2 V. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Scholar, Warszawa 
2002.
3 J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 19–20.
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do konieczności spłaty tzw. zadłużenia społecznego4), a w sposób skrótowy ujęta ona 
została m.in. w publikacji Odpowiedzialność społeczna dzisiaj Alfreda Klosego poświęconej 
pamięci austriackiego socjologa Johannesa Messnera. Jak stwierdza pierwszy z wymienio-
nych autorów, prawa człowieka bywają łamane nie tylko przez działalność terrorystyczną, 
represje, zabójstwa, ale również w wyniku istnienia niesprawiedliwych struktur ekono-
micznych5. Działania zogniskowane wokół chęci wytworzenia warunków umożliwiających 
niepohamowaną maksymalizację zysku, tworzenie zależności wyzyskujących zasoby 
partnerów wymiany ekonomicznej – czyli podstawy tzw. zadłużenia społecznego – należy 
określać jako „niemoralne, niesprawiedliwe i bezprawne”6. Św. Jan Paweł II w encyklice 
Centesimus annus wskazał dobitnie na konieczność zakwestionowania „mentalności, 
która […] ludzi i narody – traktuje jako ciężar i jako dokuczliwych natrętów roszczących 
sobie prawa do użytkowania tego, co wytworzyli inni”7.

W tym miejscu zasada odpowiedzialności społecznej znajduje swoje podstawowe 
zastosowanie. W jej świetle społeczeństwo to wspólnota ludzi powołana do wzajemne-
go wsparcia w realizacji egzystencjalnych celów życiowych8. Każda decyzja ważna ze 
względu na znaczenie społeczne winna być zorientowana na dobro wspólne. Kierowanie 
się korzyściami ogółu w sytuacji pełnienia funkcji i zajmowania stanowisk tzw. publicznej 
użyteczności czy też publicznego zaufania bywa szczególnie trudne, gdy ogólnie funk-
cjonuje dominacja interesów partykularnych i oddziaływania określonych grup interesu – 

„[…] znalezienie odpowiedniej równowagi oznacza decyzję podjętą przez odpowiedzialne 
sumienie”9. Nie ulega wątpliwości, iż szeroka, instytucjonalna realizacja zasady odpo-
wiedzialności społecznej zapewnia wzrost poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego 
obywateli. Zasada ta funkcjonuje w pełni szczególnie w rozwiązaniach ustrojowych ba-
zujących na koncepcji zrównoważonego rozwoju10.

W tym kontekście należy stwierdzić, iż „[…] człowiek jest czymś więcej niż tylko pra-
cą, zarabianiem pieniędzy i konsumpcją. Człowieka tworzą również uwolniona wolność, 
święto i świętowanie […]”11. Posiadanie czasu wolnego jest konieczne dla realizacji przez 
rodzinę jej podstawowych funkcji, a jego praktyczna, prorozwojowa organizacja stanowi 
czynnik przeciwdziałający zróżnicowanym zachowaniom ryzykownym. W aspekcie eko-
nomicznym natomiast racjonalny podział pomiędzy obowiązkami zawodowymi a czasem 
wolnym zwiększa efektywność pracy. Jak stwierdza Joseph Höffner, „[…] to, w jakim 

4 Papież Franciszek kard. Jorge Mario Bergoglio, Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, Wydawnictwo M, 
Kraków 2013, s. 33–40.
5 Cf. A. Klose, Odpowiedzialność społeczna dzisiaj, tłum. Z. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej 
Akademii Teologicznej, Kraków 1999, s. 21–24.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem, s. 18.
9 Ibidem, s. 19.
10 V. Order Ethics: An Ethical Framework for the Social Market Economy, C. Luetge, N. Mukerji, Springer, New 
York 2016; J. Mariański, Kościół katolicki a społeczna gospodarka rynkowa, „Saeculum Christianum: pismo 
historyczno-społeczne” 2000, t. 7, nr 2, s. 199–218. 
11 J. Höffner, Chrześcijańska nauka społeczna, red. L. Roos, tłum. I. Bokwa, Wydawnictwo Fundacji ATK, War-
szawa 1999, s. 143.
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stopniu czas wolny jest w stanie wzbogacić człowieka, staje się widoczne wtedy, gdy 
umieścimy czas wolny w ramach czterech obszarów odniesień człowieka: w jego świe-
cie wewnętrznym, w jego środowisku naturalnym, w jego środowisku ludzkim i w świecie 
nadprzyrodzonym”12. Postulat organizacji życia społecznego uwzględniającej wygospo-
darowywanie i sposób wykorzystania czasu wolnego nie ma jedynie charakteru humani-
stycznego – „[…] historia religii uczy, że wypoczynek od pracy miał pierwotnie charakter 
religijny”13. Wprowadzenie do rytmu tygodnia wydzielonego dnia przeznaczonego na 
zaakcentowanie tożsamości człowieka, a jednocześnie uwzględniającego szeroką po-
trzebę życia rodzinnego i samorozwoju, organizuje życie społeczne w kierunku pełnego 
respektowania tak prawa do pracy, jak do odpoczynku – „[…] w rytmie tygodnia musi 
zostać wydzielony pewien dzień jako dzień wolny od pracy dla całego społeczeństwa”14. 
Zarówno kodeks pracy, jak i elementarna logika reprodukcji siły roboczej uwzględniają 
wielodniowy urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi w wybranym (najczęściej 
letnim) okresie. Tego typu prawne rozwiązanie umożliwia rozwój szeroko pojętej turystyki 
i rekreacji.

W celu możliwie jak najbardziej kompleksowej analizy wpływu zakresu czasu wolne-
go Polaków na potencjał turystyczny na podstawie dostępnych danych statystycznych 
w niniejszym artykule przedstawiono tendencje w jego organizacji od roku 1976 do dzi-
siaj, rozplanowanie niedzieli na tle innych dni tygodnia, wartości Polaków w kontekście 
zagospodarowania czasu wolnego, a także elementy życia religijnego społeczeństwa. 
Wykorzystano technikę metaanalizy danych zastanych na polu szeroko pojętych metod 
ilościowych – zestawienie komparatywne, a także możliwą syntezę dostępnych danych 
w zakresie określonej problematyki i ich ponowne przetwarzanie prowadzące do wy-
ciągania aktualnych wniosków. W zakresie prezentacji charakterystyki niedzieli w życiu 
Polaków uwzględniono próbę zidentyfikowania i zaakcentowania elementów potencjalnej 
zmiany społecznej po wprowadzeniu Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Rezultaty skorelowano z potencjałem 
rozwojowym poszczególnych specjalizacji turystyczno-rekreacyjnych.

Czas wolny Polaków w latach 1976–2018

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż czas wolny jest częścią budżetu 
czasu15, która nie jest zajęta przez pracę zarobkową normalną i dodatkową ani przez sys-
tematyczne kształcenie się bądź też zaspokojenie elementarnych potrzeb fizjologicznych 
(sen, posiłki, higiena), ani też przez stałe obowiązki domowe (gotowanie, pranie, sprzą-
tanie, opieka nad niesamodzielnymi członkami rodziny) i może być spożytkowana bądź 

12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 144.
14 Ibidem, s. 145.
15 Budżet czasu, czyli ogół czasu poświęcanego na wykonywanie typowych czynności w danym społeczeństwie 
dziennie bądź też w szerszych przedziałach czasowych, uwzględniający zarówno pracę zawodową, jak i czas 
wolny. V. GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część I, Warszawa 2015, s. 20–21.
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na wypoczynek, bądź na życie rodzinne, obowiązki społeczne i aktywność przynoszącą 
doraźne korzyści16. Czas wolny można definiować w postaci „czystej”, następnie jako 
specyficzne zachowania w nim podejmowane oraz jako stan umysłu. Z punktu widzenia 
badania budżetu czasu i sposobów jego organizacji najistotniejsze jest definiowanie 
w formie „czystej” oznaczającej, że jest naturalnym elementem egzystencji człowieka. 
Stanowi część jego 24-godzinnego budżetu czasu oraz jest wolny od jakichkolwiek czyn-
ności obligatoryjnych. Rozumienie czasu wolnego jako specyficznych zachowań w nim 
podejmowanych oznacza, że jest on przekształcany w działania o charakterze zarówno 
biernym, jak i czynnym. Aktywności te sprawiają przyjemność człowiekowi imają na 
celu odpoczynek (w znaczeniu fizjologicznym, psychicznym i duchowym), a także relaks 
i satysfakcję w zależności od subiektywnych preferencji oraz społecznie przyjętych 
norm i rytuałów. Czas wolny jako stan umysłu (tzw. duchowy wymiar czasu wolnego) 
rozumiany jest jako czas samourzeczywistnienia i samodoskonalenia – realizacji wyż-
szych potrzeb psychicznych17.

Problematyka struktury czasu wolnego Polaków i ich preferencji w tym zakresie jest 
stale obecna w debacie publicznej, jednak z racji samego charakteru dyskursu medialnego 
nie posiada pogłębionego charakteru. Pomimo to analiza samych materiałów prasowych, 
artykułów, komunikatów i krótkich informacji w formie newsów ukazuje wstępny obraz 
organizacji czasu wolnego w społeczeństwie, uwypuklając również istniejące na tym 
polu problemy. Wśród aktywności najczęściej wybieranych przez Polaków wymieniane 
są stale18:
 – korzystanie z Internetu;
 – oglądanie telewizji;
 – szeroko pojęte życie towarzyskie;
 – aktywność kulturalna (w tym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych);
 – aktywność sportowa (w tym uczestnictwo w wydarzeniach sportowych);
 – zamiłowania osobiste/hobby.

Charakter więzi społecznych dominujących w Polsce determinuje specyfikę interak-
cyjnego aspektu spędzania czasu wolnego. Poniższy wykres prezentuje rozkład danych 
w zakresie odpowiedzi na pytanie dotyczące osób, w których towarzystwie przebywają 
najchętniej poza pracą zawodową19.

16 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1972, za: B. Kolny, Analiza czasu wolnego 
w budżecie czasu Polaków, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 2, s. 228–229.
17 M. Bombol, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społecznego, Szkoła Główna Hand-
lowa w Warszawie, Warszawa 2008, za: B. Kolny, Analiza…, op. cit., s. 228–229.
18 V. 6 marca 2018 – Życie kulturalne i sposoby spędzania czasu wolnego Polaków, http://www.radiopik.
pl/139,353,6-marca-2018-zycie-kulturalne-i-sposoby-spedzani [24.09.2019]; Życie kulturalne i sposoby 
spędzania czasu wolnego Polaków (sondaż), http://ciekaweliczby.pl/zycie-kulturalne-sposoby-spedzania- 
czasu-wolnego-polakow/ [24.09.2019].
19 V. CBOS, Więzi społeczne, komunikat z badań nr 151/2017, 2017; v. CBOS: Polacy najchętniej spędzają 
czas wolny z najbliższą rodziną, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1085805,polacy-najchetniej-z-rodzina.html 
[24.09.2019].
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Wykres 1. Spędzanie czasu wolnego przez Polaków
Źródło: CBOS, Więzi społeczne, komunikat z badań nr 151/2017.

Jak wynika z powyższego wykresu, Polacy preferują spędzanie czasu wolnego przede 
wszystkim z najbliższą rodziną (37%), ewentualnie jedynie z mężem lub żoną, a także 
z dalszą rodziną. Wskazania dotyczące podstawowego kręgu znajomościowego to aż 
76% ogółu deklaracji. Wolny czas z przyjaciółmi spędza 12% Polaków, a 8% samodzielnie. 
W tym świetle alarmujące wydają się dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których 
wynika, iż prawie 20% osób nie ma czasu wolnego w dni powszednie20, a ponad 80% 
zostaje w pracy po godzinach21. Takie deklaracje składają głównie osoby w wieku pro-
dukcyjnym (25–34 i 35–44 lata), które czas wolny winny przeznaczać zarówno na życie 
rodzinne i towarzyskie, jak i na wszelakie aktywności prorozwojowe. Ów fakt bez wątpienia 
związany jest z transformacją ustrojową i obserwowaną zmianą społeczną w zakresie stylu 
życia w okresie ostatnich 44 lat (w roku 1976 przeprowadzano pierwsze ugruntowane 
badanie tzw. budżetu czasu Polaków). Zauważalne zmiany w latach1976–2003 – jeśli 
chodzi o dobowy czas wykonywania danych czynności oraz odsetek osób je podejmują-
cych – prezentuje tabela 1.

20 V. GUS: prawie jedna piąta Polaków nie ma w dni powszednie czasu wolnego, https://www.rp.pl/Dane-gospod-
arcze/302129968-GUS-prawie-jedna-piata-Polakow-nie-ma-w-dni-powszednie-czasu-wolnego.html [24.09.2019].
21 V. Polacy pracoholicy – ponad 80% z nas zostaje w pracy po godzinach, https://www.payback.net/pl/baza-wie-
dzy/komunikaty-prasowe/raport/polacy-pracoholicy-ponad-80-z-nas-zostaje-w-pracy-po-godzinach/ [12.09.2019].
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Tabela 1. Tendencje w zakresie organizacji czasu wolnego w przedziale 1976–200322 

Czynność Czas wykonywania 
(w minutach)23

Odsetek  
wykonujących (%)

Ćwiczenia osobiste, wycieczki sportowe - 82 + 22,3

Spotkania towarzyskie - 78 -

Odpoczynek bierny - 35 -

Teatr, balet, koncerty - 20 -

Kino - 16 -

Zamiłowania osobiste - 15 + 13,3

Słuchanie radia - 14 -

Czytanie gazet i czasopism - 3 -

Czytanie książek - 6 -

Praktyki religijne + 9 + 3,5

Oglądanie telewizji + 19 + 22,7

Źródło: B. Kolny, Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków, „Handel Wewnętrzny” 2016,  
nr 2 (361), s. 232–238.

Największy spadek zanotowano przy weryfikacji czasu przeznaczanego przez Polaków 
na ćwiczenia osobiste i wycieczki sportowe – o 1 godzinę i 22 minuty, przy czym odse-
tek osób wykonujących te czynności wzrósł o 22,3%. Czas przeznaczony na spotkania 
towarzyskie uległ skróceniu o 1 godzinę i 18 minut. Na odpoczynek bierny przeznaczano 
o 35 minut mniej niż w roku 1976, na aktywności kulturalne, takie jak teatr, balet i koncer-
ty – o 20 minut, zaś na kino – o 16 minut. Czas przeznaczany na zamiłowania osobiste 
zmniejszył się o 15 minut, przy czym odsetek osób podejmujących czynności w tym 
zakresie wzrósł o 13,3%; o 14 minut zmniejszył się czas wykorzystywany na słuchanie 
radia, a o 6 minut – na czytanie książek. Czas poświęcany na praktyki religijne zwiększył 
się o 9 minut, przy jednoczesnym wzroście odsetka o 3,5%; przeznaczany na oglądanie 
telewizji – o 19 minut, a odsetek osób o 22,7%.

W stosunku do roku 1976 budżet czasu wolnego Polaków uległ skróceniu aż o 4 go-
dziny i 31 minut. Kolejne zmiany w strukturze organizacji zanotowano w latach 2003–2013.

Tabela 2. Tendencje w zakresie organizacji czasu wolnego w przedziale 2003–201324 

Czynność Odsetek wykonujących (%)25

Korzystanie z komputera / Internetu + 21,8

Zamiłowania osobiste, hobby i gry + 17,8

Odpoczynek bierny + 6,6

22 B. Kolny, Analiza…, op. cit., s. 232–238.
23 W kolejności rosnącej – od największego spadku do największego wzrostu.
24 B. Kolny, Analiza…, op. cit., s. 232–238.
25 W kolejności malejącej – od największego wzrostu do największego spadku.
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Czytanie książek + 1,8

Sport i rekreacja + 1,2

Praktyki religijne - 3,5

Oglądanie telewizji - 4

Dobrowolna praca w organizacjach - 7,6

Czytanie czasopism i dzienników - 11

Życie towarzyskie i rozrywki - 12,2

Źródło: B. Kolny, Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków, „Handel Wewnętrzny” 2016,  
nr 2 (361), s. 232–238.

W roku 2013 w stosunku do 2003 o 21,8% wzrósł odsetek osób korzystających 
z komputera i Internetu. Wśród respondentów deklarujących zamiłowania osobiste, 
hobby i gry jako główny sposób spędzania czasu wolnego zanotowano wzrost o 17,8% 
(z 18,6% do 36,4%). O 6,6% wzrósł odsetek osób deklarujących bierny odpoczynek, 
a o 1,8% – czytających książki. Od roku 2003 do 2013 zanotowano również wzrost 
o 1,2% odsetka osób uczestniczących w sporcie i rekreacji (w tym deklarujących ćwi-
czenia fizyczne). Odsetek osób uprawiających sport i deklarujących aktywną rekreację 
zwiększył się z 25,9% do 26,3%, a osób deklarujących wykonywanie ćwiczeń fizycz-
nych – o 0,8%. O 3,5% spadł odsetek osób uczestniczących w praktykach religijnych, 
o 2 minuty wydłużył się czas przeznaczany na uczestnictwo w liturgiach i nabożeństwach, 
a o 4% zmniejszyła się liczba osób oglądających telewizję. Dobrowolnej pracy w orga-
nizacjach i poza nimi poświęcało swój czas 29% osób w roku 2003, zaś po 10 latach 
odsetek ten zmalał do poziomu 22,4% (spadło 7,6%). Aż o 11% zmniejszył się odsetek 
osób deklarujących czytanie czasopism i dzienników (co potencjalnie korelować może 
ze wzrostem odsetka osób korzystających z Internetu), natomiast na płaszczyźnie życia 
towarzyskiego i rozrywek zauważalny jest spadek o 12,2% – 64,3% badanych w latach 
2003/2004 deklarowało życie towarzyskie jako preferowaną formę organizacji czasu 
wolnego, a 52,1% w roku 2013.

W stosunku do roku 2003 budżet czasu wolnego Polaków się nie zmienił (4 godziny 
i 39 minut).

Tabela 3 oraz wykres 2 przedstawiają strukturę organizacji czasu wolnego Polaków 
zagregowaną w ramach najpopularniejszych bloków aktywności w latach 2013–201726.

26 Na podstawie zagregowanych wartości poszczególnych wskaźników w ramach badań z wymienionego okresu. 
Cf. CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku, komunikat z badań nr 17/2018, 2018, s. 2–3;GUS: 
prawie jedna…, op. cit. [24.09.2019];6 marca 2018 – Życie kulturalne…, op. cit. [24.09.2019], Życie kulturalne 
i sposoby…, op. cit. [24.09.2019].
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Tabela 3. Preferencje Polaków w zakresie organizacji czasu wolnego w latach 2013–201727

Czynność Odsetek wykonujących (%)
Oglądanie telewizji, korzystanie z mass mediów 80

Korzystanie z Internetu 75

Przebywanie z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, życie towarzyskie 54,8

Kultura (w tym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych) 48

Sport (w tym uczestnictwo w wydarzeniach sportowych) 41,6

Źródło: CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku, komunikat z badań nr 17/2018, 2018, 
s. 2–3.

Wykres 2. Preferencje Polaków w zakresie organizacji czasu wolnego w latach 2013–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie zagregowanych danych: B. Kolny, Analiza czasu wolnego 
w budżecie czasu Polaków, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 2 (361), s. 232–238; CBOS, Aktywności 
i doświadczenia Polaków w 2017 roku, komunikat z badań nr 17/2018, 2018, s. 2–3; GUS, Budżet 
czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 2016, s. 89–231.

Zdecydowanie najpopularniejsze formy spędzania czasu wolnego przez Polaków 
w latach 2013–2017 to oglądanie telewizji oraz korzystanie z mass mediów, a także 
użytkowanie Internetu (odpowiednio 80% i 75%). Z rodziną i przyjaciółmi, a także na polu 
życia towarzyskiego w analizowanym okresie, spędzało czas 54,8% Polaków, 48% prze-
jawiało aktywność kulturalną (również w ramach uczestnictwa w wydarzeniach kultural-
nych), a 41,6% – aktywność sportową (również w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach 
sportowych).

27 Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, stąd też poszczególne kategorie nie sumują się do 100%.
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Tabela 4 oraz wykres 3 przedstawiają strukturę organizacji czasu wolnego Polaków 
w roku 201828.

Tabela 4. Preferencje Polaków w zakresie organizacji czasu wolnego w roku 201829

Czynność Odsetek wykonujących (%)
Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół/znajomych 77

Wizyta z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji 76

Korzystanie z Internetu 73

Czytanie książki dla przyjemności 67

Aktywność kulturalna 51,5

Aktywność sportowa 43

Źródło: CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku, komunikat z badań nr 20/2019, 2019, 
s. 3–7.

Wykres 3. Preferencje Polaków w zakresie organizacji czasu wolnego w roku 2018
Źródło: CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku, komunikat z badań nr 20/2019, 2019, 
s. 3–7.

W roku 2018 77% Polaków zorganizowało przyjęcie dla przyjaciół/znajomych, a 76% 
poszło z rodziną bądź przyjaciółmi do restauracji. Z Internetu w celach pozazawodowych 
korzystało 73% badanych, a 67% przeczytało książkę dla przyjemności. Aktywność 
kulturalną przejawiało 51,5% Polaków – po raz pierwszy w historii badań odsetek osób 

28 CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku, komunikat z badań nr 20/2019), 2019, s. 3–7.
29 Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, stąd też poszczególne kategorie nie sumują się do 100%.
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uczestniczących w tego typu formach aktywności przekroczył 50%. Sport jako formę 
spędzania czasu wolnego wskazało 43% osób.

Na przestrzeni roku pomiędzy latami 2017 a 2018 zanotowano zauważalne zmiany 
w zakresie budżetu czasu wolnego Polaków.

Tabela 5. Tendencje w zakresie organizacji czasu wolnego w latach 2017–2018 

Czynność Odsetek wykonujących (%)30

Wizyta z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji + 5

Aktywność kulturalna + 3,5

Urządzenia przyjęcia dla przyjaciół/znajomych + 3

Czytanie książki dla przyjemności + 3

Korzystanie z Internetu + 2

Aktywność sportowa + 1,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie zagregowanych danych: CBOS, Aktywności i doświadcze-
nia Polaków w 2017 roku, komunikat z badań nr 17/2018, 2018, s. 2–3; CBOS, Aktywności i doświad-
czenia Polaków w 2018 roku, komunikat z badań nr 20/2019, 2019, s. 3–7.

O 5% Polaków więcej niż w roku 2017 poświęciło część swojego czasu wolnego na 
wizytę z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji. Odsetek osób uczestniczących w aktyw-
ności kulturalnej wzrósł o 3,5% w stosunku do roku 2017 (na seansie w kinie pojawiło 
się o 7% badanych więcej). Co ciekawe, 3,5% Polaków to około 1 330 000ludzi, a przed 
wprowadzeniem wspominanej już Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku w niedziele i świę-
ta pracowało, według danych NSZZ „Solidarność”, 1 300 000 Polaków31. W porównaniu 
z rokiem 2017 o 3% zwiększył się odsetek osób, które przynajmniej raz w roku przeczytały 
książkę dla przyjemności i wynosi obecnie 67%. O 3% Polaków więcej niż w roku 2017 
urządziło przyjęcie dla swoich przyjaciół/znajomych, a 2% więcej korzystało z Internetu 
w celach pozazawodowych32. Odsetek osób preferujących aktywność sportową (w tym 
uczestnictwo w wydarzeniach sportowych) w ramach organizacji czasu wolnego zwiększył 
się o 1,4%.

Niedziela na tle innych dni tygodnia

Polacy przeznaczają w niedziele – wedle różnych szacunków – od około 29% do około 
38% dobowego budżetu czasu na aktywności prorozwojowe, życie rodzinne i towarzyskie 
(od 7 do 9 godzin).Uczestnictwo w tychże deklaruje około 75% osób33. W niedziele czas 

30 Kolejność malejąca – od największego wzrostu do największego spadku.
31 V. 1,3 mln Polaków pracuje w niedzielę i święta, wgospodarce.pl/informacje/40948-13-mln-polakow-pracuje- 
w-niedziele-i-swieta [12.09.2019];Konferencja Episkopatu Polski wspiera projekt ustawy NSZZ „Solidarność” 
w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę, https://episkopat.pl/konferencja-episkopatu-polski-wspiera-projekt- 
ustawy-nszz-solidarnosc-w-sprawie-ograniczenia-handlu-w-niedziele/ [12.09.2019].
32 Spadek w porównaniu z uśrednionymi danymi za okres 2013–2017.
33 Można domniemywać, iż po wprowadzeniu ustawy odsetek wzrósł do ponad 78%.
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wolny jest dłuższy niż w przeciągu tygodnia średnio o 2 godziny i 14 minut34. Wybrane 
aspekty zmian w strukturze czasu wolnego pomiędzy dniem powszednim a niedzielą 
prezentują poniższe tabele i wykresy (zarówno w ujęciu czasu minutowego poświęcanego 
na dane aktywności, jak i odsetka osób wykonujących dane czynności).

Tabela 6. Porównanie wybranych form zagospodarowania czasu wolnego w niedziele i dni powszednie

Czynność Niedziela (czas wykony-
wania w minutach)35

Dzień powszedni (czas  
wykonywania w minutach)

Aktywność kulturalna 125 100,5

Życie towarzyskie 124 73

Zamiłowania osobiste 105 90

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 
2016, s. 89–231.

Wykres 4. Wybrane sposoby spędzania czasu wolnego w niedzielę (czas wykonywania w minutach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 
2016, s. 89–231.

Z niedzielnego czasu Polaków 125 minut przeznaczane jest na aktywność kulturalną, 
a zatem o 24,5 minuty więcej niż w dniu roboczym. Życie towarzyskie wypełnia 124 minuty, 
czyli aż o 51 minut więcej niż w dni powszednie. Podobnie jest, jeśli chodzi o zamiłowania 
osobiste – w niedziele czas im poświęcany to dodatkowe 15 minut (ogółem 105 minut). 

34 GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 2016, s. 89–231.
35 Kolejność malejąca.
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W przełożeniu na godziny przeciętny czas uczestnictwa w kulturze (jako widz) wyniósł 
2 godziny i 5 minut, wykonywania czynności z zakresu życia towarzyskiego – 2 godziny 
i 4 minuty, podczas gdy w dzień powszedni – 1 godzina i 13 minut. Czas wykorzystany 
na realizację zamiłowań osobistych był o 15 minut dłuższy niż przeciętnie w okresie po-
niedziałek–piątek i o 5 minut dłuższy niż w soboty (1 godzina 45 minut).

Aktywność kulturalna oraz zamiłowania osobiste wypełniają 16,3% niedzielnego bu-
dżetu czasu. Co ciekawe, ten dzień sprzyja również szeroko pojętej regeneracji – w ujęciu 
rodzinnym, biopsychologicznym i czysto biologicznym. Zależności te prezentują poniższa 
tabela oraz wykres.

Tabela 7. Porównanie wybranych czynności pomiędzy niedzielą a dniem powszednim

Czynność Niedziela (czas wykonywania 
w godzinach i minutach)36

Dzień powszedni (czas 
wykonywania w godzinach 

i minutach)
Sen 9:30 8:22

Opieka nad dziećmi (kobiety) 2:42 2:49

Opieka nad dziećmi (ogółem) 2:23 2:31

Opieka nad dziećmi (mężczyźni) 2:17 1:38

Jedzenie i picie 1:59 1:27

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 
2016, s. 89–231.

Wykres 5. Porównanie udziału (%) wybranych czynności w dobowym budżecie czasu pomiędzy nie-
dzielą a dniem powszednim
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 
2016, s. 89–231.

36 Kolejność malejąca.
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Aspekt zdrowotny i stricte rodzinny rozpoczyna się od snu – to właśnie w niedzielę 
Polacy śpią najdłużej – 9 godzin i 30 minut, czyli o ponad godzinę więcej niż w tygodniu 
roboczym; najdłużej spożywają również posiłki – prawie 2 godziny, co sprzyja animowaniu 
życia rodzinnego. W niedzielę wydłuża się czas przeznaczany przez mężczyzn na czyn-
ności opiekuńcze do 2 godzin i 17 minut, a zatem to właśnie ten dzień służy rozwijaniu się 
przez mężczyzn w roli ojca. Wszystko to wpływa na strukturę preferowanych niedzielnych 
form spędzania czasu wolnego.

Tabela 8. Wybrane sposoby spędzania czasu wolnego w niedzielę

Czynność Odsetek wykonujących (%)
Praktyki i działalność religijna 52,8

Praca na rzecz organizacji, pomoc innym (w tym wolontariat) 48,8

Sport i rekreacja 40,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 
2016, s. 89–231.

Wykres 6. Wybrane sposoby spędzania czasu wolnego w niedzielę 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 
2016, s. 89–231.

52,8% Polaków uczestniczy w praktykach religijnych i działalności religijnej w niedziele 
przynajmniej przez godzinę. Odsetek osób deklarujących pracę na rzecz organizacji (w tym 
wolontariat) i pomoc innym powiązaną z życiem religijnym był siedmiokrotnie wyższy 
niż w dni robocze i pięciokrotnie wyższy niż w soboty (48,8%)37. W sporcie i rekreacji 

37 „Przekazywaniu pieniędzy na cele charytatywne sprzyja wyższe wykształcenie i uzyskiwanie dochodów wy-
noszących co najmniej 2000 zł na osobę w gospodarstwie domowym, a także duże zaangażowanie w praktyki 
religijne”, v. CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku, op. cit., s. 5.



Bartosz Łukaszewski152

w niedziele uczestniczyło 40,4% Polaków (przy 41,6% jako całościowym wskazaniu 
uczestnictwa w szeroko pojętej aktywności na polu sportu i rekreacji). To właśnie w nie-
dziele notuje się najwyższe wartości uczestnictwa w aktywności ruchowej w porównaniu 
do innych dni tygodnia –2,8% doby poświęcane jest przez Polaków na aktywność ruchową.

Reasumując – w niedziele, szczególnie w godzinach około południowych, czas wolny 
przeznaczany jest przez Polaków na udział w praktykach religijnych, życie towarzyskie, 
zamiłowania osobiste, uczestnictwo w sporcie i rekreacji, udział w kulturze, pracę i zajęcia 
domowe, korzystanie ze środków masowego przekazu. Co ważne, wskazania uczestnictwa 
w sporcie i kulturze są do dwóch razy wyższe w niedziele niż w inne dni38, a średni czas 
korzystania ze środków masowego przekazu jest wyższy w tygodniu roboczym o 41%39.

Należy nadmienić, iż dotychczas nie zrealizowano jeszcze oddzielnego badania budże-
tu czasu Polaków (w tym struktury organizacji czasu wolnego) w niedziele po wprowadzeniu 
Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w nie-
które inne dni, ale już same badania z roku 2018 wskazują na wzrost partycypacji w życiu 
rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym, a także zwiększenie aktywności sportowej.

Wartości Polaków w kontekście organizacji czasu wolnego

W kwietniu 2020 roku zaprezentowane zostały rezultaty badań realizowanych w ra-
mach projektu badawczego Europejskie Systemy Wartości, których ostatnia edycja odbyła 
się w roku 2017. Omówione w debacie publicznej wnioski wskazują, iż „Polacy jeszcze 
w 2008 r. traktowali pracę z prawdziwym nabożeństwem. W tej chwili jednak widać, że 
sytuacja ulega zmianie. Ciągle jednak nasi rodacy – podobnie jak i obywatele innych 
rozwijających się krajów – cechują się wyższym etosem pracy niż obywatele krajów takich 
jak Wielka Brytania czy Holandia, które były kolebką kapitalizmu. A tam ludzie przestają 
uważać pracę za podstawowy obszar życia […] zamiast tego rośnie znaczenie czasu 
wolnego i relacji z przyjaciółmi czy znajomymi”40. Analiza aktualnych danych41 w zakresie 
hierarchii wartości Polaków wpisuje się po części w długofalowe tendencje, dostarczając 
również wielu innych ciekawych wniosków.

Tabela 9. Wartości w życiu Polaków42

Wartość Odsetek deklarujących (%)
Szczęście rodzinne 80

Zdrowie 55

Spokój 48

38 GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, op. cit., s. 89–130.
39 Ibidem.
40 V. Prof. Marody: Polacy coraz bardziej cenią przyjaciół i czas wolny, https://businessjournal.pl/prof-marody- 
polacy-coraz-bardziej-cenia-przyjaciol-i-czas-wolny/ [24.09.2019].
41 V. CBOS, Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, komunikat z badań 22/2019, 2019. s. 1–3.
42 Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną kategorię wartości, stąd też odpowiedzi nie sumują się do 100%.
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Wartość Odsetek deklarujących (%)
Grono przyjaciół 45

Praca zawodowa 33

Wiara religijna 28

Pomyślność ojczyzny 23

Dobrobyt/bogactwo 9

Sukces i sława 3

Źródło: CBOS, Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, komunikat z badań nr 22/2019, 2019, s. 1–3.

Wykres 7. Wartości w życiu Polaków
Źródło: CBOS, Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, komunikat z badań nr 22/2019, 2019, s. 1–3.

Szczęście rodzinne pozostaje najważniejszą wartością w życiu Polaków (80%)43, drugie 
miejsce zajmuje szeroko pojmowane zdrowie (55%). Kolejne wskazanie to niewątpliwie 
korelujący z powyższym spokój (48%). Grono przyjaciół jest najistotniejsze dla 45% Pola-
ków, natomiast pracę zawodową jako kluczową wartość w swoim życiu zadeklarowało 33%. 
Wiara religijna zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii 28% Polaków, a najważniejsza dla 
prawie 1/4 Polaków jest pomyślność ojczyzny (23%) – zanotowano wzrost o 12 punktów 
procentowych w stosunku do roku 2013. Dobrobyt i bogactwo wskazało 9%, natomiast 
sukces i sławę 3% obywateli.

Z zaprezentowanych danych wynika, iż wartości o charakterze niematerialnym zde-
cydowanie dominują w strukturze rozkładu preferencji aksjologicznych respondentów. 

43 Co ciekawe, odsetek wskazań rośnie wraz z wykształceniem respondentów.
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W stosunku do lat 2013 i 2008 w deklaracjach Polaków wyraźnie spada znaczenie pracy 
zawodowej, dobrobytu i bogactwa oraz wykształcenia44. Zauważalnie wzrasta natomiast 
odsetek osób deklarujących jako kluczową wartość w swoim życiu pomyślność ojczyzny, 
możliwość wolnego głoszenia poglądów, uczestnictwa w demokratycznym życiu spo-
łeczno-politycznym (łącznie o 19% w stosunku do roku 2013 i 13% w stosunku do roku 
2008)45.

Co szczególnie ważne,5% Polaków pomimo wskazania szczęścia rodzinnego jako 
najważniejszej wartości nie uczestniczy w życiu rodzinnym również w niedziele46, a w ciągu 
tygodnia nie bierze w nim udziału 25,2% badanych47.

Życie religijne Polaków w kontekście organizacji czasu wolnego

W długofalowej perspektywie wzrasta przyzwolenie na desakralizację czasu świątecz-
nego, pojawia się podział na ten „świąteczny” oraz „wolny”48. Jeszcze w badaniach z 2010 
roku stwierdzano, iż „nastąpił znaczący wzrost akceptacji odchodzenia od religijnego 
bądź rodzinnego celebrowania świąt (w tym niedziel). Nawet w tak krótkim okresie jak 
ostatnie dziesięciolecie możemy zaobserwować osłabienie tradycyjnych postaw i wzrost 
otwartości na alternatywne modele życia”49. Czas przeznaczany na praktyki religijne 
wzrósł o 11 minut w przedziale czasowym 1976–2003, a odsetek uczestnictwa w nich 
o 3,5%. W okresie 2003–2013 na praktyki religijne przeznaczano o kolejne 2 minuty 
więcej, natomiast odsetek powrócił do stanu z 1976 roku (spadł o 3,5%)50. Od 50,7% do 
55% wedle różnych badań (średnio 52,8%) Polaków uczestniczy w praktykach religijnych 
i działalności religijnej w niedziele przynajmniej przez godzinę51. Wiara zajmuje pierwsze 
miejsce w hierarchii 28% Polaków52 (dane pozostają kompatybilne z danymi z roku 2013 
i 2008 – odpowiednio 26 i 27%).

Podsumowanie

Dynamika zmian sposobu organizacji czasu wolnego przez Polaków w perspektywie 
długofalowej wskazuje na możliwość rozwoju potencjału wybranych specjalizacji tury-
styczno-rekreacyjnych. Wśród nich szczególne nadzieje wiązać należy z aktywnością 

44 Co może być związane z tzw. inflacją szkolnictwa wyższego.
45 CBOS, Rodzina…, op. cit., s. 3.
46 Cf. CBOS, Rodzina…, op. cit., s. 1–3; CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku, op. cit., s. 3–7.
47 V. GUS: prawie jedna piąta…, op. cit. [18.09.2019].
48 CBOS, „Czas świąteczny” czy „Czas codzienny” – o tradycjach wielkopostnych i wielkanocnych oraz święto-
waniu w niedziele, komunikat z badań nr 42/2010, 2019, s. 6–8.
49 Ibidem.
50 B. Kolny, Analiza…, op. cit., s. 232–238.
51 GUS, Budżet…, op. cit., s. 89–231. Odniesienie do wskaźnika dominicantes – 38,3% – uwypukla znaczącą 
różnicę, która może wynikać nie tylko z różnic metodologicznych w ramach realizacji poszczególnych projektów 
badawczych; v. Religijność Polaków w liczbach – najnowsze dane ISKK, https://ekai.pl/religijnosc-polakow-w- 
liczbach-najnowsze-dane-iskk/ [24.09.2019].
52 CBOS, Rodzina…, op. cit., s. 1–3.
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na polu szeroko pojętej kultury, również w zakresie turystyki historycznej (w związku 
ze wspomnianym wyżej wysokim odsetkiem osób deklarujących pomyślność ojczyzny 
jako najważniejszą wartość w swoim życiu), związanej z kultywowaniem tzw. pamięci 
zbiorowej53. Pomimo rodzinnego stylu życia Polaków coraz szerszy udział, szczególnie 
młodzieży, we wszelkich emanacjach „cyfrowej cywilizacji”, rozwój pośrednich form interak-
cji (poprzez media społecznościowe) stanowi zagrożenie dla trwałości więzi społecznych 
i aktywności fizycznej jako formy relaksu. Niezależnie od tego kolejnego pola rozwoju 
polskiej turystyki upatrywać należy w stale rozwijającym się, alternatywnym stylu życia 
opartym na zasadach zdrowego żywienia54, sportowej rekreacji i progresji indywidualnej 
świadomości egzystencjalnej55.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł zogniskowany jest wokół analizy sposobów organizacji czasu wolnego w polskim 
społeczeństwie w odniesieniu do budżetu czasu, jakim dysponują Polacy (zarówno w ujęciu 
dziennym, jak i tygodniowym). Na podstawie dostępnych badań zweryfikowano dynamikę zmian 
spędzania czasu wolnego w latach 1976–2018 i jej wpływ na możliwą progresję potencjału 
poszczególnych specjalizacji turystyczno-rekreacyjnych.

Słowa kluczowe: czas wolny, budżet czasu, społeczeństwo polskie, potencjał turystyczny

Abstract

Following article is focused on the analysis of the way of free time organization in the polish so-
ciety according to the budget of free time (in the daily and weekly range). Based on the available 
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research there were verified the dynamic of the changes of the ways of spending free time in 
the range of 1976–2018 and its influence on possible progression of the potential of chosen 
touristic-recreational specializations.

Keywords: free time, budget of time, polish society, touristic potential
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DYLEMATY I ZASADY DOSTĘPNOŚCI  
DÓBR PUBLICZNYCH W ASPEKCIE AKTYWNOŚCI 
TURYSTYCZNEJ (WYBRANY ZAKRES)

DILEMMAS AND RULES OF AVAILABILITY OF PUBLIC GOODS  
IN THE ASPECT OF TOURIST ACTIVITY (SELECTED RANGE)

Wstęp

Problematyka wspólnych zasobów to zagadnienie rozważane na gruncie wielu dys-
cyplin, w tym także nauk społecznych. Jednym z jego przejawów jest zamieszczenie 
u schyłku lat 60. minionego stulecia przez Garretta Hardina opisu problemu wiejskich 
społeczności wypasających krowy na wspólnych pastwiskach. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami, aby nie zaburzać równowagi ekosystemu, każdy mieszkaniec mógł wypro-
wadzać na nie tylko jedno zwierzę. Szybko okazało się jednak, że pokusa maksymalizacji 
indywidualnych korzyści bierze górę nad odpowiedzialnością za wspólne dobro. Wobec 
powyższego pewnego dnia jeden z pasterzy przyprowadził dwie krowy, niedługo potem, 
zachęceni wymiernym zyskiem, znaleźli się inni, którzy poszli w jego ślady. Choć po-
czątkowo negatywne skutki nadużyć były dla ogółu nieodczuwalne, z czasem pastwisko 
wyjałowiło się, a na złamaniu zasady przez pojedyncze osoby stracili wszyscy1. Biorąc pod 
uwagę zaprezentowane postępowanie, należy wskazać, iż jednym z typowych przykładów 
pułapek społecznych jest tzw. tragedia wspólnego pastwiska czy też VIII-wieczny przykład 
opisany przez Davida Hume’a, odnoszący się do problemu wspólnego zbierania plonów 
przez rolników. Większość pułapek społecznych łączy fakt, że wszystkie są związane 
z dobrami o charakterze wspólnym, czyli takimi, z których korzysta wiele osób i które są 
przeciwieństwem tzw. dóbr prywatnych2. Dobra wspólne postrzegane są bowiem jako te, 
które cechuje co do zasady:
 – powszechna i nieodpłatna (w przypadku czystych dóbr publicznych) dostępność;

1 Por. G. Hardin, The tragedy of the commons, „Science” 1968, vol. 162, no. 3859, s. 1243–1248, cit. per: Cen-
trum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z Badań BS/155/2012. O dobrach wspólnych i moralności publicznej, 
Warszawa 2012, s. 1.
2 A. Brelik, Dobra publiczne na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju działalności agroturystycznej na 
Pomorzu Zachodnim, PWN, Warszawa 2015, s. 31; zob. szerzej M. Słodowa-Hełpa, Odkrywanie na nowo dobra 
wspólnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 43(3).
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 – zaspokajanie potrzeb zbiorowych (w skali lokalnej, regionalnej lub krajowej);
 – równość w pozyskaniu (udostępnieniu), brak rywalizacji wśród konsumentów (dodat-

kowa osoba nie spowoduje wzrostu kosztów dla tych, którzy dotychczas korzystali lub 
nadal korzystają z tego dobra).
Celem tego artykułu jest identyfikacja dóbr publicznych, w tym głównie tych o charak-

terze społecznym, w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców dotyczących kultury 
fizycznej i podejmowanych inicjatyw turystycznych. Działania te są ze sobą skorelowane 
i czerpać z nich można m.in. poprzez dostęp do terenów zielonych. W artykule zwrócono 
także uwagę, iż korzystanie ze wskazanych dóbr może być ograniczane zarówno przez 
czynniki finansowe, jak i ze względu na ich specyficzny charakter. Wraz z rozwojem spo-
łeczeństw wzrasta świadomość oraz zmienia się struktura i zakres zgłaszanych potrzeb. 
Przy naturalnej ograniczoności określonej grupy dóbr następować zatem może ich regla-
mentowanie lub potrzeba partycypowania w kosztach ich utrzymania przez konsumentów.

W artykule wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa, aktów prawnych oraz wnio-
skowania indukcyjnego i dedukcyjnego.

Miejsce dóbr społecznych w strukturze dóbr publicznych

Przez dobro społeczne należy rozumieć takie zasoby, które przez wzgląd na cechy 
fizyczne można zakwalifikować jako prywatne, jednakże uwzględniając politykę prowa-
dzoną przez państwo, są one traktowane jako społeczne i sponsorowane m.in. z fundu-
szy publicznych. Sposób, zakres i częstotliwość tego finansowania zależne są m.in. od 
przyjętego modelu polityki społecznej, kondycji finansowej państwa oraz oczekiwań zgła-
szanych przez mieszkańców. Natomiast możliwość ich wytworzenia najczęściej dotyczy 
zaangażowania publicznych składników majątku, w tym udostępnianych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Nie wyklucza to jednak zarówno możliwości ich wytwarzania, 
jak i finansowania ze środków prywatnych (tak indywidualnych, jak organizacji). Głównym 
powodem wyłonienia takiej kategorii dóbr jest bowiem umożliwienie skorzystania z nich 
określonym grupom. Najczęściej są to osoby, których poziom dochodu dyspozycyjnego 
mogłyby uniemożliwić lub zupełnie pozbawić ich nabycia. Stałoby się tak w przypadku, 
gdyby były one udostępniane jako dobro prywatne, tylko na zasadach rynkowych. Ich 
funkcjonowanie nie wyklucza jednak istnienia sektora prywatnego (np. prywatne obiekty 
sportowe, przychodnie czy gabinety medyczne), który może świadczyć usługi na zasadach 
komercyjnych. Często także obydwa sektory współdziałają ze sobą, przynosząc korzyść 
konsumentom oraz zwiększając efekt synergii.

Do cech charakterystycznych dobra społecznego należą zatem:
 – wyższy koszt krańcowy użycia;
 – łatwość wykluczenia/ograniczenia z korzystania z tych dóbr osób (lub grup), jeżeli 

zostanie wprowadzona np. częściowa odpłatność bądź określony czas oczekiwania.
W literaturze przedmiotu pojawia się również pojęcie „dobra klubowego” oraz wcześniej 

wspomnianych wspólnych zasobów. Dobro klubowe to takie, w odniesieniu do którego 
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istnieje możliwość wyłączenia z konsumpcji, ale ta jest nierywalizacyjna, natomiast wspól-
ne zasoby to dobra, w odniesieniu do których trudno wykluczyć kogoś z konsumpcji, 
jednak kolejni użytkownicy obniżają ich ilość lub jakość3. W analizie dóbr publicznych 
uwzględnia się także poziom dojrzałości rynku i etapy rozwoju społeczno-gospodarczego 
w poszczególnych państwach. To determinuje bowiem zmienny w czasie zakres i dostęp 
tych zasobów. Należy także nadmienić, że we współczesnej literaturze wyróżnia się także 
globalne dobra publiczne. Kwalifikowane są do nich te mające cechy dóbr publicznych 
dla wielu narodów i pokoleń. Są nimi np. stabilność klimatu, dziedzictwo kulturowe czy 
też globalna infrastruktura.4 Za dobro publiczne uznaje się zatem w dużym stopniu infra-
strukturę publiczną, w tym parki krajobrazowe, narodowe oraz rezerwaty przyrody, które 
jednak, jak zauważa Marta Borek, ze względu na istotną konkurencyjność, wynikającą 
z ograniczoności zasobów naturalnych, nie we wszystkich warunkach mogą uchodzić za 
dobra publiczne5. W związku z tym obserwowany jest aspekt wprowadzania odpłatności 
za możliwość wstępu bądź zawężanie dostępności do pewnych obszarów. Biorąc zatem 
pod uwagę powyższe przesłanki, jako przykłady dóbr społecznych należy przytaczać: 
ochronę zdrowia, usługi edukacyjne, dostępność do kultury fizycznej i sportu.

Zieleń publiczna – dobro publiczne czy społeczne?

Tereny zieleni publicznej są elementem środowiska i tym samym oddziałują także na 
życie społeczeństwa w sposób bezpośredni i pośredni, motywując bądź ograniczając 
działalność i inicjatywy poszczególnych jednostek.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tereny 
zieleni „to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie 
z nimi związane, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności par-
ki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytko-
we, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym 
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom. lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom 
przemysłowym”. Przez „udostępnianie” natomiast należy rozumieć umożliwianie korzystania 
z parku narodowego, rezerwatu przyrody (lub niektórych ich obszarów i obiektów) w celach6:

 – naukowych;
 – edukacyjnych;

3 M. Jakubowski, Dobra publiczne i dobra wspólne, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej 
analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Scholar, Warszawa 2005, s. 32 – 33, cit. per: 
A. Kargol-Wasiluk, Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 
2008, nr 3(5), s. 92–93.
4 Ibidem.
5 K. J. Malesa, Tereny zielone jako przykład dóbr publicznych i połączenia tkanki miejskiej z obszarami wiej-
skimi, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2012, t. 14, z. 5, s. 146; zob. 
szerzej M. Borek et al., Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów 
wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji, Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Regionalnego, 2007, s. 47–48.
6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 
471, 1378).
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 – turystycznych;
 – rekreacyjnych;
 – sportowych;
 – zarobkowych;
 – filmowania;
 – fotografowania.

Rolą zieleni publicznej jest przede wszystkim osłabienie negatywnego wpływu ze śro-
dowiska miejskiego na zdrowie jego mieszkańców. Odbywa się to między innymi poprzez 
pochłanianie i neutralizację zanieczyszczeń, poprawę mikroklimatu, zapewnienie zacienio-
nych miejsc, tworzenie barier ochronnych tłumiących hałas czy też podniesienie walorów 
estetycznych zabudowy architektonicznej. Ponadto zapewnienie mieszkańcom możliwo-
ści codziennego kontaktu z naturą sprzyja zregenerowaniu sił fizycznych i zapewnieniu 
równowagi psychicznej.

Uwzględniając powyższe rozważania i zapisy zawarte w aktach prawnych, wskazane 
jest dokonanie ich reasumpcji. Szczegóły tego podsumowania zostały zaprezentowane 
w tabeli 1.

Tabela 1. Dostępność i odpłatność za użytkowanie terenów zielonych

Kategorie terenów zielonych (ze względu na dostępność i sposób finansowania)

Forma dostępności Dostępność pełna 
(nieograniczona)

Dostępność racjono-
wana (ograniczona)

Brak (lub wymagana zgoda 
właściciela lub posiadacza/ 
użytkownika terenu) 

Odpłatność Brak Możliwość wprowa-
dzenia odpłatności za 
korzystanie (jednora-
zowa bądź abona-
mentowa, voucher, 
wymiana barterowa: 
praca na rzecz 
ogrodu zoologicznego, 
zbiórka żywności za 
bilet wstępu)

W przypadku terenów prywat-
nych możliwość wprowadzenia 
odpłatności lub/i wymagana 
przynależność do określonej 
grupy, zawodowej lub społecz-
nej (np. w przypadku udostęp-
niania pól golfowych);
w przypadku publicznych: 
możliwość wprowadzenia 
odpłatności bądź zakazu 
korzystania ze względu na 
ochronę osób lub zgromadzo-
nego mienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Kłopotowski, Klasyfikacje i zadania terenów zieleni we 
współczesnym mieście, „TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2016, nr 4, 
s. 8.

Zatem dobra społeczne – biorąc pod uwagę cechy, którymi się charakteryzują – mogły-
by stanowić dobra prywatne, ale decyzją organów państwowych są świadczone w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich każdemu obywatelowi podobnie jak dobra publiczne. 
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Dobra społeczne są wytwarzane przy wykorzystaniu finansów publicznych, przez władze 
publiczne, nie wyklucza się jednak w tej sferze ingerencji osób prywatnych7.

Usługi społeczne umożliwiające dostęp do tej grupy dóbr mają za zadanie kształtować 
społeczeństwo i powodować jego rozwój w sferze fizycznej, intelektualnej czy też kultu-
ralnej. Zaspokajają one podstawowe potrzeby człowieka, takie jak potrzeba mieszkania, 
bezpieczeństwa, edukacji, kultury, ochrony zdrowia. Ich wpływ na poziom życia ludności 
jest istotnie duży, lecz co do zasady dobra te nie mają wymiaru materialnego. Według 
Alojzego Zalewskiego usługi społeczne nie są tak jednoznaczne i można je podzielić na 
dwie grupy8:
 – usługi społeczne sensu stricte, świadczone z funduszy publicznych i dotyczące wy-

mienionych powyżej obszarów, głównie w sferze utrzymywania i działalności jednostek 
oferujących usługi nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie;

 – świadczenia społeczne (socjalne), polegające na wspieraniu sektora prywatnego 
przez sektor publiczny w momencie, gdy poszczególne gospodarstwa domowe nie 
są w stanie samodzielnie poradzić sobie w kwestiach finansowych.
Umożliwienie korzystania z dobra, jakim jest zieleń publiczna, co do zasady nie wyma-

ga ponoszenia kosztów (wprowadzania odpłatności) dla beneficjentów. Niemniej jednak 
ze względu na charakter, uwarunkowania historyczne, specyfikę czy ochronę środowi-
ska mogą być „racjonowane” w dostępie. Dotyczyć to może wprowadzenia odpłatności, 
ograniczeń np. maksymalnej dziennej liczby odwiedzających osób czy też w zakresie 
godzin otwarcia.

Elementem wyjściowym do konstrukcji ceny jednostkowej są zwykle koszty powiększo-
ne o marżę lub pomniejszone o kwotę, która stanowiła pulę dofinansowania ze środków 
publicznych (o ile taka wystąpiła). Co do zasady są one zmienne w czasie i uzależnione 
od rodzaju dobra i zakresu wykonywanej usługi. Uwzględniając specyfikę danego dobra, 
można pogrupować koszty w cztery kategorie. Pierwszą z nich będą koszty początkowe. 
Zaliczyć do nich należy wszystkie te, które dany podmiot był zobowiązany ponieść do 
rozpoczęcia praktycznej realizacji i udostępniania usługi9. Kolejną grupą kosztów będą 
te rozłożone w czasie i związane z eksploatacją danego dobra. Na koszty eksploatacji 
wpływ będą miały takie składowe jak:
 – koszty rzeczowe i osobowe;
 – koszty odtworzenia (związane z utrzymaniem poziomu jakości udostępnianego dobra);
 – koszty dokonywanych zmian (związane z przygotowaniem dostępności dobra do zmie-

niających się oczekiwań społecznych, wzrostu poziomu potrzeb czy też ich struktury).
Kolejną grupą kosztów , które mogą być brane pod uwagę przy kalkulacji ceny, są 

koszty likwidacji. Zdaniem Beaty Filipiak-Dylewskiej10 do tej kategorii należy zaliczyć 

7 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 32.
8 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
2007, s. 333.
9 Zob. szerzej B. Filipiak-Dylewska, Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gmin, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 320–322 i nast.
10 Ibidem, s. 324 i nast.
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koszty związane z zakończeniem realizacji usługi publicznej jako całości. Należy przez 
to rozumieć, że w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu funkcjonowania danej usługi 
możliwe jest wystąpienie wydatków, które pozwolą zakończyć ją w określonym czasie.

Kultura fizyczna i rekreacja jako usługi społeczne realizowane 
przez samorząd lokalny

Na kulturę fizyczną według ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. składa się: wychowanie 
fizyczne, sport, rekreacja ruchowa oraz rehabilitacja ruchowa. Treść przywołanego doku-
mentu stanowi, że: „kulturą fizyczną jest wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmo-
wane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień 
i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia”.

Rekreację ruchową w ustawie określono jako „formę aktywności fizycznej, podejmo-
waną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych”. Sport natomiast zdefiniowano jako 

„formę aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, 
indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych”11. Odnośnie do świadczenia usług 
społecznych i udostępniania dóbr w tym zakresie jednym z podmiotów odpowiedzialnych 
są samorządy gminne. Zadania gminy dotyczące kultury fizycznej zostały zawarte w art. 7 
ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Należy uznać, iż 
tym aktem prawnym zobowiązano władze lokalne do budowy i utrzymania sportowych 
ośrodków oraz instytucji związanych z kulturą fizyczną, a także popularyzowania sportu 
i aktywności fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Działania związane z tury-
styką dotyczą przede wszystkim promocji turystycznej obszaru obejmującego działanie 
organizacji (najczęściej teren gminy lub kilku), wspomagania funkcjonowania i rozwoju 
informacji turystycznej.

Do tego zakresu zadań należy także inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów 
rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i współpraca z Polską Organizacją 
Turystyczną12. Aby wspierać i promować korzystanie z tego rodzaju usług, samorządy 
wykorzystują także metody racjonalizacji wydatków publicznych, szczególnie jedną z nich: 
metodę ekspertów. Polega ona na zaangażowaniu w proces wydatkowy osób, które 
zgodnie ze swoją wiedzą (praktyczną i naukową) i według potencjału regionu, proponują 
kształt i zakres finansowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku zmiany władz lokal-
nych, współpracy samorządów (w ramach związków międzygminnych) czy też możliwości 
wykreowania produktu turystycznego.

Zadania z zakresu kultury fizycznej finansuje się co do zasady z budżetu jednostki 
samorządu. Oznacza to, że indywidualny konsument nie dokonuje opłaty lub partycypuje 
tylko w części kosztów. W artykule tym nie będą brane pod uwagę sytuacje związane 

11 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz. U. 1996 Nr 25 poz. 1130 (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, 
poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801, Nr 226, poz. 1809. art. 3).
12 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz.U. 1999 Nr 62, poz. 689 (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 563 art. 4 ust. 3).
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z tworzeniem spółek handlowych czy też cyklicznej współpracy z innymi podmiotami 
(z organizacjami pożytku publicznego, umowy cywilno-prawne)13, a wybrany zakres świad-
czenia usług. Należeć będzie do nich zaprezentowanie możliwości korzystania z siłowni 
zewnętrznych określanych jako „siłownie pod chmurką”.

Mapa 1. Lokalizacje siłowni plenerowych w Warszawie
Źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/silownie-plenerowe-w-warszawie-zobacz-ktora-jest-najblizej/ar/
c1-3364860 [18.08.2020].
 *Odcienie znaczników na mapie są związane ze stanem realizacji na dzień 28.04.2015.

W połowie 2013 roku z inicjatywy prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz ruszył program 
„Warszawa w dobrej kondycji”. Zakładał on utworzenie 100 siłowni dostępnych przez 
cały rok, a był skierowany głównie do młodzieży i osób starszych. W proces wyboru lo-
kalizacji byli zaangażowani mieszkańcy stolicy, którzy mogli zgłaszać swoje pomysły na 
usytuowanie miejsc rekreacji. Zaproponowano ponad 5000 punktów, z których wyłoniono 
200 lokalizacji14. W dniach 20.09.2013–10.10.2013 roku przeprowadzone zostały kon-
sultacje społeczne. Oddano 26 000 głosów i ostatecznie wybrano 100 miejsc, w których 

13 Zob. szerzej K. Kowalczyk, Finansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – studium 
przypadku gminy miejskiej Skierniewice, „Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law” 
2019, vol. 3(23), s. 25–48.
14 A. Gałczyńska, Siłownie plenerowe w Warszawie. Zobacz, która jest najbliżej Ciebie!, https://warszawa.na-
szemiasto.pl/silownie-plenerowe-w-warszawie-zobacz-ktora-jest-najblizej/ar/c1-3364860 [11.08.2020].
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realizowane są projekty. Obecnie w Warszawie znajduje się ponad 100 siłowni zewnętrz-
nych. Najczęściej usytuowane są one w parkach i na skwerach, osiedlach, w okolicy placów 
zabaw i przy obiektach sportowych. Większość z nich postawiono w ramach programu 

„Warszawa w dobrej kondycji”, a w każdej znajduje się sześć maszyn: wyciskacz, wahadło, 
biegacz, twister, orbitrek i wioślarz15. Dostęp do tego typu obiektów nie jest ograniczony 
(poza sytuacjami konserwacji), nie wiąże się także z żadnymi opłatami.

Pozytywnie postrzeganym rozwiązaniem uwzględniającym oczekiwania mieszkańców 
może okazać się także przyjęcie przez władze gminy uchwały intencyjnej lub oficjalnego 
stanowiska wyrażającego poparcie dla inicjatywy wprowadzenia tzw. budżetu obywatel-
skiego. Znalazło ono swoje zastosowanie m.in. właśnie w Warszawie w 2013 roku, gdzie 
podstawą prawną dla zapoczątkowania tego mechanizmu było zarządzenie Prezydenta 
Miasta. Stanowisko Rady Miasta ma charakter dodatkowego wsparcia, a także jest oznaką 
jednomyślności organów gminy co do wprowadzenia w życie budżetu partycypacyjnego. 
Regulamin przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia, w którym szczegółowo opisuje się 
zasady lokalnej procedury, powinien być załącznikiem do dokumentów określających 
podstawę prawną dla budżetu obywatelskiego. Warto aby został on sporządzony w gronie 
mieszkańców, radnych i organizacji pozarządowych przy wspólnym opracowaniu zasad16. 
Budżet partycypacyjny w Polsce opiera się na umowie społecznej, czyli publicznej dekla-
racji strony rządzącej, że oczekiwania mieszkańców zgłoszone jako postulaty zostaną 
zrealizowane. Decyzja podjęta przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjne-
go nie jest formalnie wiążąca dla burmistrza, prezydenta lub wójta, ponieważ zgodnie 
z literą prawa istotą konsultacji gminnych jest ich niewiążący charakter17. Mieszkańcy, 
uczestnicząc w tym procesie, przejmują jednak na siebie częściową odpowiedzialność 
za realizację zadań. Łączy się to także z konsekwencjami ich decyzji dla zakresu i skali 
udostępnianych dla społeczności lokalnej usług publicznych.

Podsumowanie

Specyfika dóbr publicznych wskazuje na ich niejednorodny charakter. Występują 
tu czyste dobra publiczne, które dostępne są dla każdego obywatela i charakteryzuje 
je zerowy koszt krańcowy użycia. Następnie wyodrębniane są dobra publiczne, które 
charakteryzują się niskim, ale jednak występującym kosztem krańcowym, a dostęp do 
nich może być odroczony w czasie. Kolejną grupę stanowią dobra społeczne, które na 

15 A. Szkop, A. Sierant, K. Terentiew, Siłownie zewnętrzne w Warszawie – lista lokalizacji stołecznych siłowni 
plenerowych, https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/rekreacja/sporty-letnie/silownie-zewnetrzne-w-warszawie-lista- 
lokalizacji-aa-WTUL-mT7Z-x1LJ.html [18.08.2020].
16 A. Bluj, E. Stokłuska, Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków, Fundacja 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa 2015, s. 16.
17 R. Trykozko, Ekspertyza prawna dotycząca uwarunkowań funkcjonowania budżetu obywatelskiego w miastach 
i zakresu możliwości przyznania miejskim jednostkom pomocniczym uprawnień do określania finansowanych 
z budżetu zadań w sposób wiążący organy gminy, na zasadach zbliżonych do funduszu sołeckiego, Sieci Obywa-
telska Watchdog Polska, https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/04/Publikujemy-ekspertyze-prawna- 
autorstwa-Rafala-Trykozko-dotyczaca-mozliwosci-wprowadzania-budzetu-obywatelskiego-w-miastach.pdf 
[10.08.2020].
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tle pozostałych cechuje wyższy koszt krańcowy oraz możliwość wykluczenia np. poprzez 
wprowadzenie odpłatności czy limitowanie świadczeń. Należy jednak zwrócić uwagę, iż 
w zakresie aktywności turystycznej i fizycznej na terenach miejskich, samorządy oferują 
te usługi bezpłatne. Dokonuje się to poprzez zapewnienie dostępu do obiektów umoż-
liwiających takie działania. Można zatem uznać, że dobra te nie są ograniczane. Mogą 
jednak nastąpić czasowe wyłączenia związane z ich eksploatacją bądź zapewnieniem 
bezpieczeństwa. Ponadto samorządy co do zasady ponoszą koszty związane z ich utrzy-
maniem i nie obciążają mieszkańców odpłatnością za dostęp.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia próbę identyfikacji dóbr publicznych, w tym głównie społecznych, które 
mogą być udostępniane konsumentom w sposób nieodpłatny (bądź za częściową odpłatnością). 
Ponadto poruszono kwestię wykorzystania tych zasobów w aspekcie ich naturalnej ograniczono-
ści i kosztów utrzymania. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, zapisy aktów prawnych, 
a także doświadczenia samorządu warszawskiego we wdrażaniu projektów mających na celu 
realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Słowa kluczowe: dobro publiczne, dobro społeczne, ograniczoność, dostęp, usługa publiczna, 
odpłatność

Abstract

The article presents an attempt to identify public goods, including mainly social goods, which 
can be made available to consumers of public services free of charge (or for partial payment). In 
addition, the issue of using these resources in terms of their natural limitations and maintenance 
costs was also discussed. The work uses the subject literature, provisions of legal acts as well 
as the experience of the Warsaw self-government in implementing projects aimed at performing 
tasks in the field of physical culture.

Keywords: public good, social good, limited, access, public service, payment for access
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