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edwaRd kaRczewski
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

TurysTyka a wykraczanie poza granice 
indywidualnych dokonań

Wstęp

Jak wiadomo, turystyka ma nie tylko bogatą przeszłość, ale – co równie istotne – 
wspaniałą przyszłość, ponieważ jest dziedziną rozwijającą się, a także odporną na kryzy-
sy oraz różnego typu zawirowania ekonomiczne. Fenomen turystyki uwidacznia perma-
nentny wzrost jej udziału w tworzeniu PKB. Dla przykładu, w 1950 r. liczba podróżujących 
w skali światowej wynosiła ok. 25 mln, a uzyskany dzięki temu przychód – 2 mld USD. 
Natomiast dane statystyczne z 2009 r. informują, że w tym okresie mieliśmy już 900 mln 
turystów, a przychód wzrósł do 852 mld USD.

Według raportów UNWTO (United Nations World Turism Organization) światowy ruch 
turystyczny obejmie w 2020 r. prawie 1,6 mld osób.

Duże znaczenie dla globalnego i lokalnego rozwoju turystyki ma ścisła współpraca 
UNWTO z ECT (Europejską Komisją Podróży)1. Nie ulega wątpliwości, iż nowe poro-
zumienie, zawarte między nimi w marcu 2012 r., ułatwi lepsze reagowanie na potrzeby 
członków tych organizacji i całej branży turystycznej. Europa, jako miejsce docelowe 
podróży, wiele zyska na tym współdziałaniu; chodzi głównie o handel, pracę, stabilność 
kulturalną czy spełnienie ludzkich aspiracji. Obie strony będą łączyć wysiłki dotyczące 
m.in. badań marketingowych, trendów i segmentów rynku, zrównoważonego rozwoju 
oraz łagodzenia sytuacji kryzysowych. Można powiedzieć, że wiele tych działań korzyst-
nie wpłynie na zmiany rozwojowe turystyki w Polsce.

Celem artykułu jest określenie roli otwarcia się na dialog oraz komunikacji jako psy-
chospołecznych czynników pozytywnej transgresji w zakresie działalności turystycznej. 
Przedsiębiorcy transgresywni zdają sobie sprawę, że osobiste osiągnięcia, sukcesy lub 
niepowodzenia determinowane są przez struktury osobowościowe (motywacje, zdolno-
ści, umiejętności itp.) oraz że osobowości inwencyjne, ekspansywne ulepszają systemy 

1 http://msport.goy.pl/współpraca-międzynarodowa-turystyka [4.06.2012].
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ustabilizowane i mogą być źródłem tworzenia nowych wartości. Rzeczywista otwartość na 
świat oraz dialogiczna komunikacja międzykulturowa są tego doskonałą egzemplifikacją.

W przygotowaniu artykułu oparłem się na analizie materiałów naukowych, a także na 
badaniach własnych dotyczących psychospołecznych aspektów otwarcia się w procesie 
kształcenia.

Nowoczesność a transgresja dialogu międzykulturowego

Problematyka nowoczesności, a głównie jej kształt instytucjonalny, zaistniała na nowo 
w skomplikowanym wymiarze psychospołecznym2. Nowoczesność radykalnie zmienia 
codzienność, wpływa m.in. na nasze indywidualne doświadczenia turystyczne. Jest ona 
porządkiem posttradycyjnym. Wątpienie, które desygnuje aktualne myślenie krytyczne, 
przenika wyobraźnię, tworząc odmienną perspektywę świata ludzkiego i poruszania się 
w nim. I nie ulega wątpliwości, że w życiu zbiorowości społecznych ludzka otwartość 
i dialog powinny być coraz bardziej utrwalane. Natomiast w sytuacji niepewności czy 
momencie dokonywania wyboru istotne znaczenie mają pojęcia „zaufania” i „ryzyka”. 
Kategoria ryzyka zwraca naszą uwagę na to, jak inaczej czy lepiej można spożytkować 
ludzką aktywność dzisiaj lub jutro, ponieważ – jak wiadomo – przyszłość jest też konty-
nuacją teraźniejszości, ale według nowego sposobu myślenia i działania. Uznanie ryzyka 
zabezpiecza na przykład przed terroryzmem, ale nie jest ono wszechobecne.

Charakterystycznymi elementami naszej egzystencji są m.in. takie zagrożenia, jak 
dysfunkcje globalnych mechanizmów rynkowych albo odradzanie się utopijnych syste-
mów totalitarnych. W tym kontekście tzw. refleksyjny projekt własnej tożsamości odrzuca 
dawne, a generuje nowe obszary samorealizacji czy samodoskonalenia. Autentyczność, 
otwartość i dialog stają się niezastąpionymi wartościami w tworzeniu społecznie oczeki-
wanych miar rozwojowych turystyki.

 Pojęcie stylu funkcjonowania człowieka w warunkach nowoczesności jest odmienne. 
Słabnie zwłaszcza rola tradycji na korzyść wzrostu znaczenia współzależności pomię-
dzy globalnością i lokalnością w organizowaniu życia indywidualnego bądź zbiorowego. 
Z powodu masowej produkcji dóbr, jak również wielości ośrodków zarządzania, rośnie 
rola kreowania własnej indywidualności. Okoliczności te generują nową „politykę życia”, 
nierzadko przedziwne „scenariusze uznania”.

Transgresja dialogiczna w turystyce to zachowania werbalne i czynnościowe, rozu-
miane jako działania inwencyjne przekraczające utarte schematy proceduralne, ulepsza-
jące relacje człowieka ze światem zewnętrznym. K. Przecławski3, na przykład, uważa, 
że nowoczesna turystyka nie może się obyć bez dialogu, albowiem jest ona również 
podróżą w głąb siebie. Nie ma więc rzeczywistych przemian w osobowości „gości” i „go-
spodarzy”, jeżeli brakuje miedzy nimi autentycznego interpersonalnego porozumienia. 
Można powiedzieć, iż transgresja dialogiczna jako podróż w obszary ludzkiej duchowo-

2 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2002, s. 42.
3 K. Przecławski, Człowiek a turystyka, Albis, Kraków 1997, s. 136–138.
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ści jest żeglowaniem w nieznane, jest eksploracją świata intuicji, w który zapuścił się 
poszukiwacz. Wielu autorów uważa, że wymaga ona zdolności antycypacyjnego myśle-
nia i odwagi, ponieważ coraz częściej będziemy działać również w świecie wirtualnym, 
a umiejętne wykorzystanie go zwiększa między innymi szanse przetrwania.

Działania tego rodzaju to czynności ekspansywne – anulujące jakieś niedobre struk-
tury, a wprowadzające wartości będące źródłem rozwoju. Ludzie transgresywni cechują 
się dużym poczuciem skuteczności; są przekonani, że sukcesy oraz niepowodzenia za-
leżą od czynników osobowościowych: stopnia zdolności, motywacji, wiedzy czy umiejęt-
ności. W koncepcji transgresywnej osobowość jest układem otwartym, polegającym na 
ciągłej integracji ze środowiskiem.

Można wyróżnić dwa rodzaje transgresji:
 • indywidualna – oznacza, że zarówno turyści, jak i „gospodarze” wychodzą poza to, 

kim są i co mają do zaoferowania, rozszerzają obszary usługowe, dokonują ulepszeń 
instytucjonalnych, tworzą siebie według nowych projektów;

 • zbiorowa – eksponuje działania globalne organizowane przez grupy społeczne, ruchy 
nowatorskie, większe zbiorowości. Dzięki temu ludzie pomnażają swoje osiągnięcia 
materialne i duchowe, zdobycze naukowe, wspierają kulturę i sztukę.
Transgresja jest zmianą celową. W powyższym rozumieniu mamy więc do czynienia 

z czterema zespołami działań o szerszym zasięgu społecznym, tj.:
 • działania skierowane na produkcję dóbr materialnych, wartości użytkowych;
 • działania skierowane ku ludziom, czyli wzbogacanie czynności altruistycznych, po-

większanie zakresu dobrostanu psychofizycznego;
 • działania o charakterze symbolicznym, np. poszerzanie wiedzy o świecie zewnętrz-

nym, rozwój filozofii, nauki lub sztuki;
 • zabiegi autokorekcyjne – dynamizujące samorozwój, kształtujące struktury poznaw-

cze i osobiste doświadczenia człowieka. 
Niektórzy autorzy utrzymują, że wielu samodzielnych podróżników kieruje się pra-

gnieniem „autentyczności egzystencjalnej”, chcą tego, by „żyć” (real living)4. Podczas 
kontaktu z odmiennością kulturową maleją naciski obyczajowe. To, co standardowo było 
zabraniane w jednej kulturze, w innej może okazać się przystępne i w ogóle niesankcjo-
nowane. Bywa, że turysta uwolniony od nacisków miejscowego porządku społecznego, 
jest w stanie zbudować zdrowe więzi, które umożliwiają mu pełniej realizować siebie. 
Jest to etap sprawdzania funkcjonowania nowych idei, myśli, zachowań. I wszystko jest 
niepowtarzalnym doświadczeniem. Transgresywne doznania z odbytej podróży włącza-
my do struktury tożsamości. Dzięki owej internalizacji podróżnik ma świadomość, że 
jego dogmaty, myśli czy emocje, które dotychczas uważał za uniwersalne, są w istocie 
uwarunkowane kulturowo.

Istnieje jednak przekonanie, że ekspansja cywilizacji zachodniej – lidera transgresji 
globalnej – może zagrażać odradzaniu regionalnej osobliwości kulturowej w niektórych 

4 http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty?action=dynamic&nr=23&dzial=48id=438 [28.05.2012].
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państwach azjatyckich. Zachód eksportuje innowacje technologiczne, które pogłębiając 
dystans rozwojowy, naruszają specyfikę tożsamości społeczeństw tradycyjnych. Próby 
unifikacji świata pod wpływem jednej cywilizacji kolidują z naturą na przykład części kra-
jów Azji Środkowej i grożą unicestwieniem przyrody występującej na tym obszarze. Za-
tem przeciwwagą dla zachodnich wzorców modernizacji jest kontrmodernizacja, i tylko 
ona stanowi optymalny model niezakłóconego rozwoju oraz utrzymania specyfiki naro-
dowej w warunkach globalizującego się świata. Chodzi o lokalne warianty modernizacji 
na podstawie rodzimych tradycji.

 Okazuje się natomiast, że mechanizmy „dyfuzji” lub „konwersji kulturowej” (np. po-
przez migracje ludności, szeroko rozumiane kontakty medialne) sprawiają, iż prezen-
towane poniżej elementy kultury stają się innowacją dla odbiorcy. Według R. Lintona5 
na dyfuzję mają wpływ takie procesy, jak: przedstawianie własnych celów, dokonań 
i wartości; zapożyczanie pewnych elementów przez odbiorców; integrowanie elementów 
z własnym systemem kulturowym. Dyfuzje te mogą być bezpośrednie, spontaniczne, 
zamierzone, prestiżowe itp. 

Zdaniem innych, człowiek transgresywny poszukuje zachwytu w świecie, który choć 
niezmiennie immanentny, jest sferą przejawiania się świętości. Podmiot nie aprobuje 
izolowanego bytu, narzucanego mu przez kulturę, i wciąż zwraca się ku „niemożliwemu”6

. 
Oznacza to, że nie godzi się istnieć poza komunikacją międzyludzką, czyli przeciwsta-
wia się ujednoliconym schematom. Doktrynalne respektowanie zakazu, wykluczające 
transgresję, oznaczałoby dla człowieka jego służalczość. Transgresja nie przeciwstawia 
się zakazowi, ale go uzupełnia. Osoba przełamuje narzucone jej rygory, nie znosząc 
ich, ponieważ gdyby reguły zostały anulowane, zniesiony zostałby również sens ich 
przekraczania. Ludzie przekraczają określone granice, ale jednocześnie je utrwalają. 
W przeciwnym razie transgresja zniknęłaby, a działania podejmowane wbrew zakazom 
straciłyby na swojej niepowtarzalności.

Przechodzenie poza granice własnych dokonań jest konstruktywne wówczas, gdy 
zachowania i czyny jednostki zmierzają do osiągania celów wcześniej niedostępnych. 

Przekraczanie własnej podmiotowości może być skierowane ku sobie (np. rozwój osobi-
sty); ku innym (tj. w wymiarze interpersonalnym); czy wreszcie – dotyczyć rzeczy, okre-
ślonych symboli. Transgresja to inaczej programowanie świata według nowych wartości.

Uważam, że jedną z ciekawszych ilustracji rzeczywistych miar pozytywnej transgresji 
jest kompleks przygotowań strukturalno-organizacyjnych do EURO 2012 oraz wynikają-
ce stąd efekty społeczno-ekonomiczne o szerszym, globalnym zasięgu.

Według raportu IMPACT, przygotowanego przez zespół naukowy po kierunkiem dr. Ja-
kuba Borowskiego z Głównej Szkoły Handlowej na zlecenie PL.2012 – spółki celowej Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA 
Euro 2012 na polską gospodarkę przedstawia się następująco: ekonomicznym efektem 
organizacji Euro 2012 jest „przyrost PKB o 2,1 proc. jego wielkości z roku 2009 dla scena-

5 L. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa 2000, s. 47.
6 G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, KR, Warszawa 1998, s. 62.
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riusza podstawowego, przy czym przyrost ten rozłożony jest na lata 2008–2020. Absolutna 
wartość skumulowanego wzrostu PKB wynosi 27,9 mld zł w wariancie podstawowym”7. Je-
śli chodzi o strukturę tego wzrostu, to najważniejszą jego częścią składową są inwestycje 
w infrastrukturę transportową, które mają odpowiadać za 77,5% jego wartości. Kolejnymi 
– według rangi – czynnikami tego wzrostu są: przyspieszenie BIZ (udział w „efekcie EURO” 
wynoszący 7,8%), a następnie wzrost konsumpcji turystycznej (7,3%), wykorzystanie sta-
dionów i centrów pobytowych (6,4%) oraz budżet operacyjny UEFA (1,0%). Euro powinno 
także przełożyć się na zwiększenie skumulowanych (realnych) dochodów podatkowych 
w analizowanym okresie o 5,9 mld zł (scenariusz podstawowy) oraz na wzrost liczby miejsc 
pracy w latach 2008–2020 (średnio w roku o 8,2 tys., a w samym 2012 r. o 20–30 tys.).

Tabela 1. Skumulowane efekty Euro 2012 – wpływ na polską gospodarkę w latach 2008–2012 (w mld 
zł, w cenach stałych z 2009 roku)

Źródło: Raport IMPACT – Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 na 
polską gospodarkę.

Mimo że raport IMPACT został opublikowany już jakiś czas temu (w czerwcu 2010 r.), 
pozostaje on najobszerniejszym i najbardziej wyczerpującym opracowaniem dotyczą-
cym wpływu Euro 2012 na gospodarkę. W raporcie przedstawiono analizy wpływu Euro 
2012 na gospodarkę kraju w okresie 2008–2020, w 3 scenariuszach – pesymistycznym, 
podstawowym i optymistycznym w porównaniu ze scenariuszem „bez Euro”, określają-
cym sytuację w latach 2008–2020 w przypadku, gdyby Polska nie organizowała turnieju.

Korzyści z organizacji Euro 2012 a rezultaty uboczne

Praktycznie wszystkie publikowane obecnie przez ekonomistów prognozy polskie-
go wzrostu gospodarczego uwzględniają „efekt Euro”. W majowym raporcie analityków 
Ernst & Young, turniej Euro 2012, a właściwie inwestycje infrastrukturalne z nim związa-

7 http://inwestor.mps.gov.pl/si338/21790/Mistrzostwa_Europy_w_piłce_nożnej_Euro_2012_i_ich_wpływ_na_
polską_gospodarkę.htlm/ [4.06.2012].

Kategoria
Scenariusz

Podstawowy Optymistyczny Pesymistyczny

PKB 27,9 36,6 18,4

Konsumpcja 20,5 26,7 12,8

Inwestycje 2,7 3,8 1,8

Eksport 21,9 28,7 14,2

Import 17,2 22,6 10,3

Wpływy podatkowe 5,9 7,7 4,1
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ne, wymieniane są obok silnej konsumpcji jako główne czynniki, które umożliwią Polsce 
osiągnięcie w 2012 r. wzrostu PKB na poziomie 2,4%, pomimo „mniej korzystnych pro-
gnoz makroekonomicznych dla strefy euro”.

Pozytywny wpływ Euro 2012 na polski PKB podkreśla też w najnowszym raporcie 
firma Wood & Company, prognozując jednocześnie jeszcze większy wzrost gospodar-
czego w Polsce w 2012 r. – do 3,3%. Analitycy firmy zastrzegają przy tym, iż trudno jest 
przewidzieć gospodarczy wpływ Euro 2012. „Polska to pierwszy kraj dawnego bloku 
wschodnioeuropejskiego, który jest gospodarzem wydarzenia tych rozmiarów i nie mo-
żemy porównać tego bezpośrednio do mistrzostw organizowanych przez państwa rozwi-
nięte. W krótkim terminie widzimy odbicie sprzedaży detalicznej, w terminie średnim do 
długiego, wzrost turystyki, ponadto, nowa infrastruktura powinna w przyszłości wspierać 
handel zagraniczny” – czytamy w komunikacie Wood & Co.

Nie brak także głosów postulujących więcej ostrożności w prognozach. Ekonomiści 
firmy doradczej Capital Economics utrzymują w najnowszym raporcie, że szacunki ko-
rzyści z organizacji Euro 2012 są zawyżone. Zdaniem autorów raportu skończył się już 
wpływ zwiększonych inwestycji na PKB, a prognozy przychodów z turystyki są nazbyt 
optymistyczne. Po pierwsze, chociaż „(...) inwestycje w stadiony i infrastrukturę miały 
znaczący wpływ na wzrost gospodarczy, większość tego efektu już się dokonało”. Po 
drugie, według raportu CE, nowe miejsca pracy związane z Euro w większość będą tym-
czasowe i słabo płatne. Po trzecie, „szacunki mówiące, że każdy z krajów (organizatorów 
turnieju – PAP) odwiedzi dodatkowy milion gości mogą okazać się zbyt optymistyczne – 
zwłaszcza w świetle ostatnich kontrowersji wokół turnieju. Biorąc powyższe pod uwagę, 
zakładamy bardziej realistyczną prognozę wpływów z turystyki na około 0,2 proc. PKB 
w Polsce i 0,4 proc. na Ukrainie” – napisano w raporcie8

.
Jednocześnie specjaliści zwracają uwagę na „ciemną stronę” tego wzrostu – wyższą 

inflację. Ekonomiści banku Raiffeisen szacują, że w czerwcu i lipcu 2012 inflacja CPI może 
się zbliżyć się do maksimów obserwowanych w lutym, czyli 4,3%, przy czym dodatkowy 
wzrost inflacji w okresie Euro 2012 nie powinien być silniejszy niż 0,17 punktu procento-
wego. „Efekt Euro” ma być w tym przypadku krótkotrwały: Raiffeisen ocenia, że CPI wróci 
poniżej górnego pasma odchyleń pod koniec 2012 r. W podobnym tonie wypowiadają się 
ekonomiści banków Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Suisse i JP Morgan. Na wysoki 
poziom inflacji w miesiącach letnich (nawet do około 4,5% rdr) wpływać będzie, oprócz 
impulsu inflacyjnego turnieju Euro 2012, także niska baza porównawcza sprzed roku.

Jak wynika z wyliczeń zawartych w raporcie IMPACT, organizacja Euro 2012 będzie 
procentowała w kolejnych latach tzw. efektem barcelońskim, czyli zwiększeniem atrak-
cyjności turystycznej kraju. Dzięki temu, w latach 2013–2020 Polskę może odwiedzać 
każdego roku około 500 tys. osób więcej niż miałoby to miejsce według scenariusza „bez 
Euro”, co ma się przełożyć na dodatkowe 5 mld zł przychodu z turystyki zagranicznej 
w latach 2012–2020.

8 Ibidem.
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Źródła wzrostu PKB związanego z organizacją przez Polskę 
mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012

Efekt zwiększonego zainteresowania Polską jako państwem atrakcyjnym turystycz-
nie wiąże się pośrednio z pojęciem soft power, które jest jednak dużo szersze: według 
jednej z definicji określa bowiem zdolność kraju do pozyskiwania sojuszników i zdobywa-
nia wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki i ideologii. W rankingu 20 ryn-
ków wschodzących, o najwyższym wskaźniku soft power, przygotowanym przez Ernst 
& Young i Moskiewską Wyższą Szkołę Zarządzania Skolkovo, Polska w 2010 r. zajęła 
10 miejsce ex aequo ze Słowacją, poprawiając wynik z 2006 r. o 1/3. Euro 2012 nato-
miast to doskonała okazja, by jeszcze bardziej zwiększyć owe efekty. 

Wielu specjalistów turystyki biznesu jest zdania, że im lepsze będą mistrzostwa 
w oczach osób przyjezdnych i telewidzów, tym większy będzie wpływ Euro na wysokość 
naszego wskaźnika soft power.

Turystyka kognitywna a doskonalenie naszej podmiotowości 

Turystyka kognitywna jest powiązana z psychologią poznawczą, której obszarem 
zainteresowania są procesy psychiczne, a więc percepcja i mechanizmy warunkujące 
tworzenie się doświadczenia. Współpracując z lingwistyką, kładzie nacisk na informa-
cyjne i semantyczne tworzenie wiedzy o otoczeniu, która może być spożytkowana w za-
chowaniu każdego z nas. Jak wiadomo, nie zawsze jako turyści dostrzegamy to, na 
co patrzymy, a co dostrzec warto, ażeby lepiej rozumieć rzeczywistość. W dopełnianiu 
niniejszego spojrzenia i rozumienia – jak akcentuje m.in. ks. J. Tischner – konieczne jest 
więc dostrzeganie twarzy innego. Bo ludzie mają twarze, a rzeczy wyglądy. Dzięki twa-

77,7% 

7,8% 

6,4% 

1,0% 
7,3% Infrastruktura transportowa

77,7 %

BIZ 7,8 %

Stadiony i centra
projektowe 6,4%

Budżet UEFA 1,0 %

Turystyka 7,3 %

Wykres 1. Oddziaływanie Euro 2012 na różne sektory krajowej gospodarki
Źródło: Raport IMPACT – Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 na 
polską gospodarkę.
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rzy da się określić istotę spotkania. „Objawienie twarzy leży u źródeł wszelkiego istotnie 
pojętego dramatu. Dopiero od tego objawienia może się rozpocząć dialog z innym”9. 
Człowiek ukazujący swoje „ego” jawi się przed innym takim, jakim jest.

Tajemnica ludzkiego „ja”, niedająca się empirycznie ująć, polega – według I. Kona10 
– na tym, że określa ona jedność tego, co najbardziej intymne, i tego, co ogólne w oso-
bowości. Każdy człowiek to jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny świat, którego nie 
da się wyrazić w jakimkolwiek systemie pojęć; zyskuje realność jedynie w działalności 
twórczej. Uświadomienie sobie tego faktu – to odkrycie „ja”. Wartość istoty ludzkiej zaś 
nie zależy od tego, czy postępuje ona zgodnie z jakimiś ustaleniami, ale od tego, jakie 
to są wytyczne.

Można powiedzieć, że przestrzeń penetracji turystycznej, która sprzyja otwarciu się, 
wytwarza w stosunku do jego członków osobliwy rodzaj komunikowania, jest niezastą-
pionym miejscem życia jednostki. Prowadzi ono do umocnienia łączności psychicznej 
i bliskości związków. Środowiska obce zaś, w odczuciu podróżnika, nie sprzyjają od-
krywaniu siebie, a deficyt naturalnej więzi rodzi obojętność i relacje zmechanizowane, 
powoduje izolowanie się od nich oraz ugruntowanie swoistej odporności na procesy 
kształtowania oczekiwanych relacji międzykulturowych. Natomiast to, jak dalece się-
ga wpływ otwartości na dążenia, na reakcje werbalne lub czynnościowe człowieka, ma 
niekwestionowanie znaczenie dla pogłębiania demokracji, humanizacji, całego zespo-
łu przewartościowań celem doskonalenia „życia w życiu”. Chodzi m.in. o eliminowanie 
niektórych zjawisk bezzasadnego „rozmiękczania” lub udziwniania prawa, ograniczanie 
agresji i wandalizmu, ograniczanie zawierania mało optymistycznych umów „śmietniko-
wych” i kilka innych obszarów. Nade wszystko, rzecz dotyczy prawidłowego rozwoju tych 
cech lub właściwości ludzkich, które są niezbywalne w kształtowaniu wzajemnej podmio-
towości i współdziałania.

Obserwacje dotyczące kognitywnego ujmowania turystyki dowodzą, że nie może 
być innego przygotowania do funkcjonowania w otoczeniu, jak poprzez zaangażowa-
nie w pracę, działalność twórczą; przez rozwój osobowości nie udawanych, lecz au-
tentycznych.

Zarówno turystyka, jak i towarzysząca jej komunikacja międzykulturowa służy otwar-
ciu się jednostki. Istnieje przeświadczenie, że kultura etniczna formuje specyficzny „por-
tret” człowieka danej zbiorowości. Europejskie doświadczenia kulturowe afirmują przede 
wszystkim jedność, spójność i tożsamość „ja” we wszystkich jego przejawach,11

 a wie-
lość obrazów „ego” może być rozumiana jako coś niedobrego, rozproszonego.

 Na gruncie innych wzorców zachowań obserwujemy zaś stanowiska całkiem od-
mienne. Osobowość traktuje się jako różnorodność dążeń czy zachowań, ale nie w sen-
sie klasyfikowania celu lub motywu działania, tylko w kontekście obowiązującej normy. 
Dla przykładu, w kulturze japońskiej albo koreańskiej indywidualność też nie stanowi 

9 J. Tischner, Filozofia dramatu, Znak, Kraków 2006, s. 28.
10 I. Kon, Odkrycie „ja”, PIW, Warszawa 1987, s. 46.
11 Ibidem, s. 12.
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wartości samej w sobie, a zespół powinności wynikających z przynależności do wspól-
noty. Oznaczałoby to, że nie ma czegoś takiego, co niektórzy autorzy nazywają „charak-
terem narodowym”, jest natomiast pojęcie „wychowanie narodowe”. 

Nie ulega wątpliwości, że obserwowanie oraz uświadomienie sobie zmienności prze-
różnych zjawisk i procesów, tak bardzo typowe w uprawianiu turystyki poznawczej, ma 
niesubstytucyjne znaczenie edukacyjne. Znaczenie to wiąże się z zaspokajaniem po-
trzeby ciekawości świata. Istnieje bowiem niepowtarzalna sposobność weryfikowania już 
posiadanej wiedzy z konkretnymi obiektami lub obrazami rzeczywistości. Rzutuje ona 
bezpośrednio na efekty samokształcenia uczestników podróży turystycznych.

W myśl koncepcji kognitywnej czynniki motywujące ludzkie działania są ulokowane 
w mechanizmie przetwarzania informacji funkcjonującym w umyśle.

Mówi się, iż procesy myślenia i procesy emocjonalne wynikają nie tyle z obiektyw-
nych cech samej sytuacji, lecz z tego, jak „coś” jest odbierane i interpretowane. Tego 
rodzaju zjawisko dobrze ilustruje powiedzenie – „piękne jest to, co się nam podoba”. 
Zatem należałoby na przykład badać, w jaki sposób określone walory przyrodnicze czy 
antropogeniczne danego regionu są odzwierciedlane w świadomości turystów i dlaczego 
tworzą różnorodne nastawienia poznawcze.

Kognitywistyka, w ujęciu niektórych autorów, dotyczy naszych sądów, naszych zdań, 
dążeń i postaw. Zdania takie nazywa się „raportami pierwszoosobowymi”12

 a zdolność do 
ich formułowania jest oznaką bycia autonomicznym podmiotem. Natomiast orientacja we-
wnętrzna i zdawanie sobie sprawy z tego, co dzieje się wokół nas jest cechą autorefleksji, 
zgłębiania własnej tożsamości. Nazywanie, opisywanie rzeczywistości tworzy w człowieku 
ważną umiejętność poznawczą, ponieważ rozwija treść kolejnych spostrzeżeń. Jak ważne 
są te spostrzeżenia oraz wynikające stąd wzory zachowań przekonuje lub nie – doświad-
czenie lokalne. Podróże edukacyjne uwrażliwiają i otwierają ludziom oczy.

Dzisiejsza turystyka uległa daleko idącym przemianom, a swym zasięgiem obejmuje 
wszystkie kraje świata. Poza klasycznymi funkcjami stała się również doskonałym bizne-
sem globalnym. Rozwój tej sfery usług jest bardziej dynamiczny niż, na przykład, w prze-
myśle elektronicznym lub transporcie. Mówi się, iż każde zatrudnienie jednej osoby 
w sektorze turystycznym wytwarza trzy stanowiska pracy w innych działach gospodarki.

W opinii G. Lipmana, rzecznika Światowej Organizacji Turystyki przy ONZ, rozwijają-
ce się turystycznie rynki świata czeka prawdziwy boom. 

Zgodnie z prognozami na 2020 r. liczba międzynarodowych podróżników ma oscy-
lować w granicach 1,6 miliarda populacji świata.13 Oznacza to, że w ciągu dekady licz-
ba osób uczestniczących w międzynarodowym ruchu turystycznym ulegnie podwojeniu. 
Największymi zaś beneficjentami rozkwitu staną się przede wszystkim kraje Dalekiego 
i Środkowego Wschodu. Czy tak będzie? Mimo iż niniejsza prognoza brzmi dość optymi-
stycznie, to jednak nie da się określić całego szeregu zmiennych pośredniczących, m.in. 

12 A. Pacholik-Żuromińska, Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samoświadomości, Wyd. Naukowe 
UMK, Toruń 2011, s. 35 i nn.
13 http://dom.money.pl/wiadomości rynki-zagraniczne/ [21.05.2012].
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niekorzystnych czynników politycznych czy ogólnorynkowych, jako barier w zakresie sty-
mulacji turystyki.

Formy turystyki kognitywnej i ich znaczenie marketingowe 

W uprawianiu turystyki poznawczej spotykamy następujące jej formy:14 
 • turystyka przyrodnicza – podróże dotyczące obserwowania i poznawania roślin, zwie-

rząt, obszarów wodnych;
 • geoturystyka – penetrowanie obszarów geologicznych (wulkany, jaskinie itp.);
 • ekoturystyka – minimalizowanie negatywnego wpływu turystów na przestrzeń eksplo-

racji turystycznej;
 • turystyka krajoznawcza – chęć zwiedzania danych obiektów, miejscowości, regionów 

(często organizowana w szkołach);
 • turystyka kulturowa – zwiedzanie miejsc o walorach antropogenicznych (interesują-

cych w sensie artystycznym czy historycznym);
 • turystyka religijna – gdzie motyw poznawczy góruje nad motywem religijnym; dotyczy 

osób, które odwiedzają miejsca święte ich własnej religii;
 • turystyka polarna – podróże na obszary podbiegunowe, ekspedycje polarne;
 • turystyka etniczna – poznawanie grup odmiennych kulturowo;
 • safari – podróże mające na celu obserwowanie i fotografowanie dzikich zwierząt 

(szczególnie charakterystyczne w Afryce);
 • turystyka filmowa – określana jako set jetting, to wycieczki do miejsc ciekawych pro-

dukcji filmowych;
 • turystyka festiwalowa – wyjazdy na festiwale muzyczne, koncerty rozrywkowe itp.;
 • turystyka sentymentalna – podróże do miejsc, z którymi jesteśmy bardzo związani 

emocjonalnie;
 • turystyka kulinarna – w której przedmiotem zainteresowania są np. organizowane 

festiwale kulinarne;
 • fanoturystyka – podróże związane z uczestnictwem w imprezach sportowych; 
 • turystyka lingwistyczna – służąca nauce języka obcego;
 • turystyka wolontariuszy – polegająca na badaniu i ochronie środowiska oraz udziela-

niu dobrowolnej pomocy ludności odwiedzanej;
 • czarna turystyka – odwiedzanie miejsc cierpienia i męczeństwa narodu lub wyznaw-

ców jakiejś religii.
Powyższe formy aktywności turystycznej bywają współzależne, uzupełniają się na-

wzajem.
Z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego wykorzystywania różnych form turystyki 

wynika, że w 2008 r. region europejski odwiedziło 370 milionów turystów, co stanowi 
ponad 40% wszystkich odbytych podróży turystycznych.

14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka [23.05.2012].
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Turystykę tworzy ok. 1,8 mln firm (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa). Zapew-
nia ona 5,2% miejsc pracy i wytwarza ponad 5% europejskiego PKB. Chodzi więc o dal-
sze inicjatywy promujące konkurencyjność tego sektora usług, opartego na jakości roz-
woju oraz wizerunku Europy w aspekcie najpopularniejszego kierunku turystycznego na 
świecie. W związku z powyższym Komisja sugeruje działania mające na celu utrzymanie 
regionu europejskiego jako najbardziej cenionego trendu turystycznego, a szczególnie:
 • zwiększenie konkurencyjności sektora turystycznego (przedłużenie sezonu turystycz-

nego, umożliwienie ludziom o niskich dochodach podróżowanie w mniej atrakcyjnym 
okresie turystycznym);

 • pobudzenie rozwoju zrównoważonej turystyki jakości (na przykład przyznawanie eu-
ropejskich nagród dla przedsiębiorstw i kierunków turystycznych);

 • umocnienie postrzegania Europy w zakresie turystyki wysokiego standardu usług 
(opracowanie i promowanie ścisłej współpracy z państwami członkowskimi – „euro-
pejskiej marki”);

 • odważniejsze włączenie turystyki w całość polityki UE i wykorzystanie na jej rzecz 
obecnych instrumentów finansowych (zwiększenie m.in. takich obszarów polityki, jak 
prawa pasażerów czy ochrona konsumentów).
Wydaje się, że dobrymi przykładami działań marketingowych Unii Europejskiej, do-

tyczących promocji oraz rozwoju turystyki, są: przyznawanie nagrody Eden dla najlep-
szych rynków docelowych oraz prowadzenie internetowego przewodnika w zakresie 
wsparcia turystyki ze środków UE. Istotną kwestię marketingu terytorialnego stanowi 
m.in. „budowanie marki”. Aktualne dane wykazują, że najwięcej uznania wśród krajów 
Unii Europejskiej zyskały Włochy i Francja. Natomiast czynnikami ułatwiającymi budo-
wanie marki są przede wszystkim: silna pozycja gospodarcza, dobra opinia o krajach 
w aspekcie międzynarodowym, duży udział Europy w rozwoju cywilizacji światowej. 

Mówiąc o dobroczynnym wpływie turystyki na kształtowanie się i rozwój tożsamości 
„ja”, warto mieć na uwadze fakt, że niebagatelną rolę odgrywają tu właściwości antro-
pogeniczne i naturalne oddziałującego środowiska, czyli specyficzne przestrzenie tury-
styczne15. Zatem należy uwzględnić:
 • przestrzeń eksploracji turystycznej,
 • przestrzeń penetracji turystycznej,
 • przestrzeń asymilacji turystycznej,
 • przestrzeń kolonizacji oraz urbanizacji turystycznej. 

Przestrzenie tego rodzaju w różnorodny sposób modelują wzorzec psychofizyczny 
turysty, głównie dlatego, że oferują mu różnorakie profity poznawczo-emocjonalne i spo-
łeczne. Wzorzec ten poddany jest swoistej obróbce w psychice, na wielu poziomach wy-
obraźni, percepcji, myślenia lub oceniania. Nabywa nowe eksploracyjne bądź asymila-
cyjne doświadczenia. Zmieniając indywidualne procedury i punkty widzenia, internalizuje 
doskonalsze modele budowania siebie.

15 Turystyka szansą rozwoju kraju, red. A. Gordon, Warszawa 1996, s. 63.
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W tym kontekście, istotnego znaczenia nabiera ciekawa sugestia poznawcza A. Gid-
densa: „(…) jeśli człowiek chce, żeby jego życie zmieniło się na lepsze musi podjąć ryzy-
ko. Musi zerwać z rutyną, poznać nowych ludzi, przetestować nowe pomysły i podążyć 
nieznanymi szlakami. Ryzyko związane z jego rozwojem przypomina podróż w nieznane, 
do obcego kraju, gdzie jest inny język i inne zwyczaje i samemu trzeba się we wszystkim 
orientować. (...) Paradoks polega na tym, że jeżeli nie zrezygnujemy ze wszystkiego, co 
pozwala nam czuć się bezpiecznie, nie możemy naprawdę zaufać przyjacielowi, partne-
rowi ani pracy, która nam coś daje. Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa nie przychodzi 
z zewnątrz, ale z wewnątrz. Żeby czuć się naprawdę bezpiecznie, musimy bez reszty 
zaufać sobie.

Jeśli nie podejmiemy świadomego ryzyka dla własnego rozwoju, na pewno pozosta-
niemy więźniami naszej sytuacji. Albo w końcu podejmiemy ryzyko bez przygotowania. 
Tak czy inaczej okaże się, że sami sobie ograniczyliśmy rozwój naszej osobowości i od-
cięliśmy się od działania podnoszącego własną wartość”16.

 Można chyba zaryzykować twierdzenie, że osią samorealizacji jest autentyczność, 
rozumiana jako „bycie w zgodzie z samym sobą”, a rozwój osobisty polega na przezwy-
ciężaniu blokad emocjonalnych i znoszeniu napięć, które uniemożliwiają zrozumienie, 
kim jesteśmy naprawdę.

Uwagi końcowe

Badania i towarzyszące im obserwacje dowodzą, że przemiany we wzajemnych na-
stawieniach oraz zachowaniach turystów i „gospodarzy” mają miejsce w dialogu, w au-
tentycznym przestawaniu z innymi; polegają zwłaszcza na równowadze między zainte-
resowaniem sobą a zainteresowaniem przybyszami. W powyższym układzie nadmierna 
troska o siebie trąci narcyzmem, natomiast wyjątkowa dbałość o dobro innych staje się 
„wazeliniarstwem”. Dlatego istotną sprawą w nabywaniu umiejętności społecznych jest 
znalezienie „złotego środka” w przejawianiu tych kompetencji w określonym miejscu 
i czasie. W większości sytuacji społecznych bycie sobą oraz panowanie nad sobą, eks-
presywność czy refleksyjność będzie powodowała u innych ludzi pozytywne nastawienie 
do nas. Okazuje się jednak również, że każda umiejętność ma swoje osobliwe granice, 
poza którymi eksponowanie jej może ograniczać czyjąś kompetencję.

Warto zauważyć, iż (w teorii naukowej, a tym bardziej w praktyce edukacyjnej) spo-
radycznie – jeśli w ogóle się to uwzględnia – rozumiemy odkrywanie siebie jako główny 
warunek łączności psychicznej z innymi, tego, by mógł zaistnieć proces kształtowania 
się coraz lepszych relacji interpersonalnych.

Na tle wcześniejszych rozważań jawią następujące konstatacje, mające bezpośred-
nie odniesienie do ewolucji aktywności rekreacyjno-turystycznej:17

16 A. Giddens, op. cit., s. 109.
17 E. Karczewski, Psychopedagogiczne aspekty otwarcia się w systemie edukacyjnym uczelni wojskowej, War-
szawa 1990, s. 224–226.
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1. Otwarcie się (bycie sobą) nie jest wszystkim, ale bez niego nie ma oczekiwanych 
zmian rozwojowych w zbiorowościach czy instytucjach społecznych, w nowym ro-
zumieniu i zróżnicowaniu turystyki. Jest ono ciągłym stawaniem się. To właściwość, 
którą zdobywamy dzięki coraz silniejszemu włączeniu się we wzajemny dialog. I nie 
otwieramy się dla samego „otwierania”, lecz odsłaniamy siebie innym po to, by za-
chować względną równowagę czynnościową zewnętrzną i wewnętrzną. Otwarcie 
się sprzyja procesowi upodmiotowienia „gości” i „gospodarzy”. Upodmiotowienie 
jest opłacalne; być może nie służy ono budowaniu czegoś niewyobrażalnego, ale 
ulepszaniu „cegieł”, które powinny odpowiadać normom doskonalenia rzeczywistości 
społecznej.

2. Istnieje tendencja, że stopień otwartości na wymianę informacji zależy od typu nasta-
wienia partnerów interakcji. U osób nastawionych emocjonalnie w sposób podejrzli-
wy, chęć do wzajemnego odsłaniania siebie i wymiany myśli jest znacznie niższa niż 
u osób nastawionych obojętnie. Powyższe relacje zmiennych ugruntowuje koncep-
cja „znaczenia hedonistycznego”, zgodnie z którą mamy skłonność do pozytywnych 
ustosunkowań do tych ludzi, którzy wyrażają się o nas dobrze i nastawienie do nega-
tywnych reakcji wobec tych, którzy oceniają nas ujemnie. Im większe zaspokojenie 
potrzeby uznania, dowartościowania, tym silniejsza dążność do zażyłości między-
ludzkiej, jak również bardziej stabilna postawa wobec otoczenia.

3. Otwartość odgrywa bardzo ważną rolę w humanizacji, uszlachetnianiu kontaktów 
społecznych, przekraczaniu własnej podmiotowości. Dane empiryczne wykazują, że 
nasilenie potrzeby doznawania uczuć stenicznych (dodatnich) jest bardzo silne oraz 
silne u 78,1% respondentów, a całkowicie obojętne dotyczy tylko 1,9% badanych. 
Jeżeli więc w życiu człowieka rodzą się rzeczy niedobre, nielubiane, nie dzieje się to, 
czego pragnie – reaguje wówczas napięciem, postawą wrogości, która sprawia, że 
całe biopsychiczne „ja” staje się zakłócone i pełne udręki. Sugeruje to odrzucanie na 
przykład takiego rodzaju „partnerstwa” międzykulturowego, które nie jest autentycz-
ne, lecz pozorne lub udawane. Brak odpowiedniego stopnia otwarcia się na innych 
powoduje swoistą deprywacje sensoryczną, wywiera również negatywny wpływ na 
główne procesy psychiczne, jak np.: wrażenia, spostrzeganie, myślenie czy pamięć.

4. Kolejne wskaźniki pokazują istotną zależność pomiędzy stopniem poczucia własnej 
wartości a tym, jak człowiek jawi się w oczach innych. Ludzie oceniający wyżej wła-
sne predyspozycje osobowościowe częściej niż inni oczekują wyższej oceny sie-
bie. Wynika z tego, że podmiot interakcji dokładniej i silniej koordynuje cele własne 
i społeczne wtedy, gdy stosujemy wobec niego na przykład zasadę akceptowania 
go takim, jakim jest. Dotyczy to tzw. autonomii wspomaganej, która w nowoczesnym 
wychowaniu, demokracji czy rozwoju wymaga ostrożności oraz cierpliwości, zarów-
no ze strony osób udzielających wsparcia, jak i adresatów „wspierania”. Procesowi 
osobowościowego „budowania” otwarcia się służą najczęściej te sytuacje kształcące, 
które charakteryzuje autentyzm, spontaniczność, współpraca bądź współdziałanie. 
Człowiek autentyczny nie zakłada maski.
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5. Do głównych motywów odsłaniania siebie innym ludziom należą: chęć zwierzania się, 
oczekiwanie na pomoc w rozwiązaniu własnych czy cudzych spraw, potrzeba pozna-
nia i rozumienia otoczenia. Czynnikami natomiast najbardziej ograniczającymi zakres 
i poziom otwartości są: usztywnienie osobowości, władczość, nieufność, brak docho-
wania tajemnicy, brak życzliwości. Wydaje się, iż otwartość i zaufanie prowadzi do 
głębszych przemian psychicznych, a uzyskany tą drogą rozwój wewnętrzny znajduje 
wyraz w manifestowaniu odreagowania. Ma to również istotny wpływ na odrzucanie 
efektu halo w postrzeganiu oraz wydawaniu ocen wobec jakiegoś obiektu postawy.

6. Znaczący wpływ na dynamikę procesu otwarcia się wywierają czynniki egzotenaksyj-
ne oraz endotenaksyjne, a więc te, które zapewniają utrzymanie równowagi czynno-
ściowej zewnętrznej czy wewnętrznej. Główne uwarunkowania powyższego faktu to: 
generowanie nowej świadomości polegającej na myśleniu antycypacyjnym, skiero-
wanym bardziej ku ludziom, pozytywne stosunki środowiskowe, mniejsze obciążenia 
emocjonalne, niedopuszczenie do zakłóceń w sferze aktywności. Widzenie dialogu 
jako procesu uczenia się oraz możliwości uzyskiwania konstruktywnych odpowiedzi 
na wiele dylematów życia i działania.
Autentyczne rozumowanie skoncentrowane na rzeczywistości – twierdzą psycholo-

gowie – nie istnieje w odosobnieniu „wieży z kości słoniowej”, lecz w otwarciu się jako 
przesłanki dodatniej transgresji. Jeśli jest prawdą, że ma ono wartość jedynie wtedy, 
gdy rodzi się w działaniu, to również prawdą jest, iż rozwija się dzięki odkrywaniu siebie 
i oczekiwanym relacjom interpersonalnym. Transgresja lokalna czy międzykulturowa – 
oparta na otwartości i partnerstwie – afirmuje ludzi zwiększających granice własnych 
dokonań. I nie jest to sprawą losu lub przypadku.
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TourisM Vs. eXceeding The Borders oF indiVidual achieVeMenTs

Abstract. Tourism, apart from its textbook definitions, is mainly about education, familiariz-
ing and explaining our self-awareness; learning how differently the world can be organized. 
Tourism is also about appreciating the miracles of nature, among others, the value of things 
judged as either good or bad and perception of interconnected events as a uniform whole. 
An important role is played by our cognitive curiosity, freed from excessive self-satisfaction. 
Apparently, the sense of surprise and conscious principles of ‘building’ own identity extend 
the cognitive possibilities of an individual and facilitate the answer to the ‘Who are you?’ 
question; provide the opportunity for the development of motivation for active and creative 
functioning.
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie

nurkowanie jako rodzaj TurysTyki kwaliFikowanej

Wstęp

Turystyka jest formą aktywności rekreacyjno-poznawczej, która umożliwia zaspoka-
janie potrzeb ruchowych i psychiczno-intelektualnych człowieka. Dzięki turystyce moż-
liwy jest kontakt ze środowiskiem naturalnym, które ma korzystny wpływ na zdrowie 
ludzkie. Jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu, dostępnym dla wszystkich, bez 
względu na wiek, płeć i stan majątkowy, jest turystyka piesza. 

Turystyka kwalifikowana jest najdoskonalszą formą turystyki, często nazywaną „mat-
ką turystyki”, a uprawiających ją określa się mianem „prawdziwych turystów”. Jest to 
nowoczesna forma spędzania wolnego czasu, regeneracji sił fizycznych i psychicznych. 
Umożliwia ona zaspokajanie i wzrost potrzeb poznawczych człowieka oraz oddziałuje 
pozytywnie na ich rozwój i osobowość.

Turystyka kwalifikowana wymaga od jej uczestników koncentracji, wysiłku oraz po-
święcenia czasu na zgłębienie wiedzy na temat zagadnień związanych z jej wybraną 
formą. Uczestnicy tego rodzaju turystyki powinni wykazywać się odwagą, hartem ducha 
i mądrością. Umiejętności zdobyte podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej wpływa-
ją pozytywnie na życie codzienne turystów. 

Istnieje wiele form turystyki kwalifikowanej, m.in.: turystyka piesza, narciarska, spele-
ologiczna, rowerowa, kajakowa, jeździecka, żeglarska, nurkowa.

Cel pracy oraz metody badań i źródła informacji

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest pogłębiona analiza nurkowania jako 
specyficznego rodzaju turystyki kwalifikowanej i aktywnej rekreacji oraz uwarunkowań jej 
uprawiania. W opracowaniu przedstawiono w sposób syntetyczny zarys istoty turystyki 
oraz kryteria klasyfikacji i wybrane rodzaje turystyki. Dla pełniejszej realizacji celu artyku-
łu dokonano również analizy specyfiki oraz niektórych rodzajów turystyki kwalifikowanej, 
także ekstremalnej. 

Uwagę poświęcono jednak głównie nurkowaniu jako jednemu z rodzajów turystyki 
kwalifikowanej, a zarazem nurkowaniu jako coraz bardziej popularnej formie rekreacji 
i spędzania wolnego czasu. W tym kontekście zostały zaprezentowane geneza i rozwój 
nurkowania, jak również jego specyfika i rodzaje. W niniejszym opracowaniu przedsta-
wiono również podstawowy sprzęt konieczny do bezpiecznego nurkowania.
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Metody badań zastosowane w niniejszym opracowaniu są ściśle związane z jego 
celami. Przygotowanie publikacji rozpoczęto od zgromadzenia rzetelnych informacji 
związanych z turystyką, także kwalifikowaną, a zwłaszcza z nurkowaniem rekreacyj-
nym. Informacje te poddano następnie ocenie i selekcji pod kątem przydatności do 
zrealizowania celu pracy. W trakcie sporządzania opracowania zastosowano metodę 
indukcji, metodę analizy opisowej oraz metodę analizy porównawczej. Posłużono się 
także metodą graficzną dla lepszego zilustrowania niektórych omawianych zagadnień, 
jak również metodą obserwacji naukowej oraz osobistego doświadczenia jednego ze 
współautorów niniejszej publikacji.

Wśród źródeł wykorzystanych informacji należy wymienić literaturę naukową doty-
czącą turystyki, turystyki kwalifikowanej oraz nurkowania, a także odpowiednie strony 
internetowe.

Istota turystyki w zarysie

Przyjmuje się, że termin „turystyka” pochodzi od angielskiego słowa tour – „podróż”, 
które zapożyczono z języka francuskiego. Po francusku tour oznacza „jazdę okrężną” 
lub „wycieczkę”. Uważa się, że po raz pierwszy termin „turystyka” został użyty w książce 
Daniela Defoe pt. „The tour through the whole island of Great Britain”. Słowem tourists 
określano angielską młodzież arystokratyczną, która podróżowała w XVII w. po konty-
nencie europejskim w celu zdobycia wykształcenia. Podróże wspomnianej młodzieży 
nazywano the grand tour. O ewolucji i rozpowszechnieniu pojęć „turystyka” i „turysta” 
świadczy fakt, iż w pierwszej połowie XIX w. przez „turystykę” rozumiano ogół podróży 
i wycieczek do miejsc atrakcyjnych, jak również migracje mające znaczenie naukowe 
lub rozrywkowe. Każdą osobę, która podróżowała dla przyjemności lub zaspokojenia 
ciekawości, nazywano „turystą”.

Pierwszymi autorami szerszej interpretacji pojęcia „turystyka” byli W. Hunziker 
i K. Krapf, którzy w 1951 r. określili turystykę jako „całokształt stosunków i zjawisk zwią-
zanych z podróżą i pobytem w jakiejś miejscowości osób przyjezdnych, jeśli pobyt nie 
wynika z motywu osiedlenia się i nie wiąże się z jakąkolwiek działalnością zarobkową”1.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) turystyka to „zjawisko przestrzen-
nej ruchliwości społeczeństwa związane z dobrowolną i czasową zmianą miejsca stałe-
go zamieszkania i trybu życia”. To szerokie określenie należy wzbogacić o następujące 
elementy:
 • podróż i pobyt poza miejscem zamieszkania nie dłuższe niż rok,
 • brak podjęcia działalności zarobkowej w czasie podróży turystycznej,
 • zaspokajanie potrzeb związanych z kontaktami międzyludzkimi,
 • interakcje podróżujących ze społecznościami w miejscach odwiedzanych itp.2

1 W. Kurek, M. Mika, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka, PWN, Warszawa 2008, s. 12.
2 B. Iwan, Istota i rola turystyki biznesowej w gospodarce narodowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Tury-
styki i Języków Obcych w Warszawie” 2008, z. 1 (1).
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Podobne zdefiniowanie turystki podaje Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) 
– „turystyka to ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynko-
wych, służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy, poza swoim codzien-
nym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność 
zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości”3.

Kryteria klasyfikacji i rodzaje turystyki

Kryteria klasyfikacji turystyki

Złożoność zjawiska, jakim jest ruch turystyczny, powoduje, że nie opracowano jego 
jednoznacznej klasyfikacji. Najczęściej stosowanym kryterium podziału ruchu turystycz-
nego jest motyw wyjazdu, który wynika z określonej potrzeby i celu podróżowania. 
W czasie wyjazdu turystycznego jego uczestnicy realizują różne potrzeby i często kierują 
się kilkoma motywami podróżowania. 

Ze względu na najczęstszy powód podróżowania można wyróżnić następujące ro-
dzaje ruchu turystycznego:
 • turystyka wypoczynkowa (rekreacyjna), która jest ukierunkowana na regenerację 

sił fizycznych i psychicznych,
 • turystyka poznawcza, związana z rozwojem wewnętrznym jednostki,
 • turystyka religijna, nastawiona na rozwój duchowy podróżujących,
 • turystyka biznesowa, związana z załatwianiem spraw służbowych,
 • turystyka zdrowotna, mająca na celu profilaktykę zdrowia,
 • turystyka kwalifikowana (specjalistyczna), związana z aktywnością sportową.

Biorąc pod uwagę potrzeby turystów, wymienione rodzaje turystyki mają charakter 
nadrzędny, a w ich zakresie znaczeniowym mieszczą się różne formy ruchu turystyczne-
go, np. w ramach turystyki kwalifikowanej mieści się turystyka narciarska oraz turystyka 
rowerowa.

Funkcje i znaczenie turystyki

Turystyka wpływa nie tylko na osoby w niej uczestniczące, ale również na obszar, 
w którym się rozwija. Zmiany spowodowane przez rozwój ruchu turystycznego mogą 
mieć charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. W celu charakterystyki zmian o pro-
filu ilościowym można posłużyć się koncepcją „funkcji turystyki”. Funkcje turystyki, w od-
niesieniu do turystów i terenów odwiedzanych, dzieli się na pozytywne (eufunkcje) i ne-
gatywne (dysfunkcje).

Turystyka ma pozytywne znaczenie dla turystów, gdy:
 • umożliwia wypoczynek, poprawę zdrowia, rozrywkę,
 • ułatwia poznawanie świata,
 • sprzyja uczeniu się,

3 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 5.
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 • umożliwia uczestnictwo w kulturze.
W odniesieniu do terenów odwiedzanych turystyka pełni funkcje pozytywne, jeśli:

 • wpływa na poprawę warunków życia ludności,
 • pomaga w rozwoju gospodarczym miejscowości turystycznych,
 • przyczynia się do eliminacji zjawisk patologicznych w odwiedzanych miejscowościach4.

Wśród głównych funkcji turystyki należy wymienić przynajmniej kilka:
 – funkcja wypoczynkowa – związana jest z koniecznością odnowy sił fizycznych 

i psychicznych (wypoczynek sprawia, że osoby mogą po powrocie działać i pracować 
efektywniej, co – poza korzyściami osobistymi – wpływa także pozytywnie na gospo-
darkę narodową),

 – funkcja zdrowotna – wypływa z konieczności poprawy stanu zdrowia osób biorą-
cych w niej udział, realizowana np. przez turystykę uzdrowiskową,

 – funkcja wychowawcza – związana z rozwojem człowieka w trakcie wyjazdu tury-
stycznego (spełnia ją na pewno turystyka krajoznawcza i kwalifikowana),

 – funkcja ekonomiczna – pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy terenów odwie-
dzanych,

 – funkcja kształceniowa – wiąże się z poznawaniem nowych społeczności, miejsc, 
ośrodków kultury poprzez bezpośredni kontakt z nimi,

 – funkcja ochrony przyrody – związana jest z tworzeniem obiektów ochrony środowi-
ska przyrodniczego, dziedzictwa kultury itp., łączy się również z funkcją wychowaw-
czą turystyki, ponieważ wpływa na wzrost świadomości ekologicznej turystów.

 – funkcja etniczna – związana z przyjazdami emigrantów i ich potomków do kraju, 
z którego pochodzą,

 – funkcja miastotwórcza – jest wynikiem procesu rozwoju miast i urbanizacji tury-
stycznej na terenach związanych z ruchem turystycznym,

 – funkcja polityczna – wpływ masowego charakteru turystyki na zmiany w formalno-
ściach granicznych (celne, paszportowe, dewizowe), a także na rozwój kontaktów 
z innymi krajami i budowanie wizerunku kraju za granicą.
Z rozwojem turystyki związane są także pewne negatywne zjawiska: 

 • oddziaływanie na środowisko przyrodnicze – na skutek rozwoju turystyki maso-
wej i rozbudowy infrastruktury turystycznej niszczone jest środowisko przyrodnicze.

 • oddziaływanie na środowisko społeczno‑kulturowe – turyści korzystający z dóbr 
niedostępnych dla mieszkańców terenów odwiedzanych wywołują wśród nich poja-
wienie się uczucia rezygnacji i niezadowolenia. Powoduje to zanikanie tradycyjnej 
gościnności na rzecz podejścia komercyjnego. Turyści często prezentują postawę 
wyższości wobec miejscowej ludności, próbując narzucić jej swój sposób zachowa-
nia, co powoduje wzrost nieufności do osób przyjezdnych.

 • Wzrost patologii społecznej – ruch turystyczny sprzyja rozwojowi prostytucji, zwięk-
szeniu liczby kradzieży, chorób wenerycznych i pijaństwa.

4 W. Kurek, M. Mika, Turystyka..., op. cit., s. 48–49.
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Rozwój turystyki przynosi generuje jednak korzyści społeczno-gospodarcze, takie jak:
 – rozwój gospodarki związany z produkcją towarów i usług na rzecz sektora turystycz-

nego,
 – wszelkiego rodzaju inwestycje związane z turystyką,
 – budowa oraz modernizacja infrastruktury turystycznej,
 – wykorzystanie istniejącej infrastruktury turystycznej przez turystów i ludność miej-

scową,
 – napływ obcej waluty.

Koszty społeczno-gospodarcze, jakie pochłania rozwój turystyki, to:
 – niepełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury turystycznej przez ludność miejsco-

wą, spowodowane brakiem środków finansowych,
 – niszczenie krajobrazu wskutek rozbudowy obiektów turystycznych,
 – sezonowość działalności gospodarczej związanej z turystyką, a co za tym idzie okre-

sowy wzrost bezrobocia,
 – duże obciążenie ekologiczne na skutek działalności turystycznej5.

Istota i specyfika turystyki kwalifikowanej

Nowoczesne społeczeństwo coraz bardziej odczuwa skutki przemian cywilizacyj-
nych, które wpływają w sposób negatywny na układ nerwowy. Jednym z niewielu spo-
sobów wzmacniania wydolności psychofizycznej organizmu jest aktywność ruchowa. 
Turystyka jako forma aktywności wiąże się z zaspokojeniem potrzeby odnowy sił fizycz-
nych i psychicznych oraz rozwoju, a także potrzeb poznawczych, poza miejscem stałego 
zamieszkania.

Pojęcie „turystyka kwalifikowana” zostało wprowadzone do polskiej terminologii 
naukowej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) w latach 50. 
XX w. Celem wprowadzenia go przez PTTK było nazwanie nowych dziedzin turystyki, 
które wymagały od turystów użycia specjalnego sprzętu i posiadania specyficznych 
umiejętności.

Zdefiniowanie turystyki kwalifikowanej przedstawił W.W. Gaworecki: „[…] turystyka 
kwalifikowana jest czasową, dobrowolną, wymagającą przygotowania kondycyjnego 
i zawodowo-turystycznego, częstą zmianą miejsca w przestrzeni, połączoną z wysiłkiem 
fizycznym i obcowaniem z innym środowiskiem społecznym, przyrodniczym oraz kultu-
rowym i zaspokajaniem potrzeb informacyjno-poznawczych”6.

Turystyka kwalifikowana zapewnia minimum aktywności ruchowej, które według obo-
wiązujących w Polsce norm higienicznych wynosi: 4,5 godziny dziennie dla małych dzie-
ci, 2,5 godziny dla młodzieży w wieku maturalnym i około 1 godziny dla osób w wieku 
emerytalnym. Jest nowoczesną formą regeneracji sił fizycznych i psychicznych, poma-
ga zaspokoić potrzeby poznawcze, oddziałuje na rozwój i osobowość osób biorących 

5 W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 387–430.
6 Ibidem, s. 33.
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w niej udział. Wymaga ona od uczestników koncentracji, wysiłku, poświęcenia czasu na 
zgłębienie wiedzy na temat zagadnień związanych z jej wybraną formą. Osoby chcące 
uczestniczyć w określonej formie turystyki kwalifikowanej powinna cechować odwaga, 
hart ducha i mądrość. Umiejętności zdobyte podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej 
wpływają pozytywnie na życie codzienne turystów.

Cechą wspólną turystyki kwalifikowanej z pozostałymi formami turystyki jest dobro-
wolna zmiana miejsca codziennego pobytu w celu zaspokajania potrzeb kontaktu ze 
środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Tym, co wyróżnia turystykę 
kwalifikowaną od pozostałych form turystyki, jest konieczność przygotowania fizycznego 
i psychicznego, znajomość obsługi sprzętu turystycznego, posiadanie pewnego zasobu 
wiedzy ogólnej oraz zaspokajanie biologicznego minimum aktywności ruchowej.

Turystyka kwalifikowana staje się trwałym składnikiem życia współczesnych społe-
czeństw. Pogarszający się stan kondycji biologicznej społeczeństwa polskiego powinien 
wpłynąć na podniesienie świadomości społecznej odnośnie wpływu turystyki kwalifiko-
wanej na wypoczynek oraz na wychowanie społeczeństwa7. Jednym z istotnych przykła-
dów turystyki kwalifikowanej jest nurkowanie.

Pojęcie „turystyki nurkowej” obejmuje swym znaczeniem wyjazdy turystyczne do 
miejsc, które umożliwiają uprawianie nurkowania swobodnego dla wypoczynku i przy-
jemności. Nurkować można w morzu, jeziorach, rzekach i innych miejscach.

Osoby chcące korzystać z tej formy turystyki muszą odbyć specjalistyczne szkolenie, 
zdać egzamin praktyczny i teoretyczny, m.in. z zakresu fizjologii nurkowania, budowy 
i posługiwania się sprzętem nurkowym.

Turystyka kwalifikowana to zjawisko o charakterze dynamicznym. Jest ściśle zwią-
zana z rozwojem i postępem technicznym, bowiem pojawiają się wciąż nowe rodzaje 
sprzętu turystycznego. Powoduje to rozwój istniejących form turystyki, a także pojawia-
nie się nowych.

Trudno w prosty sposób oddzielić turystykę kwalifikowaną od turystyki ekstremal-
nej, której uprawianie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Przykładem jest piesza 
turystyka górska, która z powodu złych warunków pogodowych może być bardzo nie-
bezpieczna. Inny przykład to nurkowanie jaskiniowe, które wiąże się z ryzykiem dla 
nurków. Również kajakarstwo górskie jest formą turystyki ekstremalnej – duże umiejęt-
ności nie są w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z uprawianiem tej 
formy turystyki8.

Dyscypliny ekstremalne, poprzez ryzyko związane z ich uprawianiem, dostarczają 
dużego ładunku przeżyć emocjonalnych. Uczestnicy turystyki ekstremalnej dochodzą 
czasem do wyczerpania limitu wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Działają oni niekie-
dy na granicy bezpieczeństwa. Zachowanie takie jest związane z chęcią odreagowania 
stresu związanego z życiem codziennym, pracą i innymi obowiązkami.

7 Ibidem, s. 32–36.
8 W. Kurek, M. Mika, Turystyka..., op. cit., s. 256–279.
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Najbardziej popularne formy turystyki ekstremalnej 

 • Skoki na bungee (ang. bungee jumping) – jest to chyba najbardziej popularny sport 
ekstremalny. Polega na skoku z dużej wysokości na gumie przypiętej do nóg skaczą-
cej osoby. Najczęściej skacze się z mostów i dźwigów. Skok wywołuje u skoczków 
duży wzrost poziomu adrenaliny. Po skoku otrzymuje się certyfikat potwierdzający 
jego wykonanie z oznaczoną wysokością skoku9.

 • Canyoning – pokonywanie stromych rzek, wodospadów oraz potoków. Z niższych 
wodospadów skacze się bez zabezpieczenia, inne wyższe wodospady pokonuje się 
techniką alpinistyczną. Na niektórych odcinkach rzeki płynie się wpław. Uczestnicy 
muszą umieć pływać, wykazywać się dobrą ogólną sprawnością fizyczną. Osoby 
uprawiające canyoning muszą być również zdolne do bezpiecznego wykonywania 
czynności sportowych na dużych wysokościach, które mogą przekraczać nawet 50 m.

 • rafting – spływ rzekami górskimi na gumowym pontonie, który może pomieścić oko-
ło dziesięciu osób. W zależności od stopnia przygotowania uczestników, wybiera się 
poziom trudności trasy spływu. Uczestnicy są wyposażeni w kaski ochronne, kami-
zelki ratunkowe oraz często w neoprenowe kombinezony, które chronią przed utratą 
ciepła. 

 • Kajakarstwo górskie – spływanie jednoosobowym kajakiem po górskich rzekach. 
Nazywane również spływem po „białej wodzie” (ang. white water). Poziom trudności 
rozciąga się od „WW I” (łatwy) do poziomu „WW VI” (na granicy ludzkich możliwości). 
Kajakarstwo górskie wymaga posiadania pewnych umiejętności. Naukę osób planu-
jących realizowanie tej formy turystyki rozpoczyna się od zajęć w wodzie stojącej (np. 
na basenie), a następnie przechodzi się do treningu na rzekach, o coraz większym 
poziomie trudności.

 • Hydrospeed – to spływanie z nurtem rzeki, leżąc na plastikowej desce. Uczestnik 
ubrany jest w grubą piankę neoprenową, chroniącą częściowo przed utratą ciepła 
i przed uderzeniami o kamieniste dno. Osoby chcące uprawiać hydrospeed powinny 
charakteryzować się dobrą kondycją fizyczną, umiejętnością pływania i odpornością 
na uczucie bólu towarzyszące uderzeniom o kamienie10.

 • Skialpinizm – polega na połączeniu wspinaczki, wędrówki na nartach oraz zjazdu 
narciarskiego w terenie o dużym stopniu nachylenia. Wiąże się to z wykorzystaniem 
odpowiedniego sprzętu, m.in. specjalne narty, przyrządy asekuracyjne, zjazdowe, 
liny. Uczestnicy są narażeni na duże niebezpieczeństwa, dlatego skialpinizm wyma-
ga od uczestników doświadczenia związanego z przebywaniem w górach, umiejęt-
ności orientacyjnych, praktycznej znajomości techniki zjazdu narciarskiego oraz od-
porności psychicznej11.

9 http://www.smkextreme.pl/k/rodzaje-sportow-ekstremalnych [27.03.2012].
10 http://4risk.net/ [27.02.2012].
11 http://skitury.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?276901 [27.03.2012].
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Geneza i etapy rozwoju nurkowania

Nurkowanie rekreacyjne jest stosunkowo nową formą turystyki, która nie ma nawet 
100 lat. Żyją jeszcze osoby, które przyczyniły się do jego powstania. Podchodząc do 
zagadnienia w sposób szczegółowy, etapy rozwoju nurkowania rekreacyjnego można 
podzielić na pięć okresów. Nurkowanie początkowo było zajęciem osób, które bazowały 
na własnoręcznie wykonanym sprzęcie, a około 40 lat temu stało się powszechnie uzna-
ną formą spędzania wolnego czasu. Etapy rozwoju nurkowania:

Lata 1930–1949 
Nurkowanie rekreacyjne zapoczątkowali nurkowie, którzy odkrywali podwodny świat 

na długo przed wynalezieniem automatu z otwartym obiegiem powietrza. Nurkowali oni 
wyposażeni w rurki przygotowane z węża ogrodowego. Rejonem, w którym praktycz-
nie nurkowanie się zaczęło, była południowa część Kalifornii oraz śródziemnomorskie 
wybrzeże Francji. Jedynym dostępnym sprzętem w tym czasie były prymitywne płetwy 
i maski firmy Corlieu. Były one trudne do zdobycia, więc pływano z własnoręcznie wyko-
nanym sprzętem. 

Najbardziej znanym pionierem tego okresu był Guy Gilpatric – amerykański dzienni-
karz, który zajmował się eksploracją śródziemnomorskiej Francji. Napisał on pierwszy 
podręcznik nurkowania sportowego pt. „The Compleat Goggler”. Gilpatric wprowadził do 
nowego sportu wiele osób, wśród których znalazł się m.in. Jacques Cousteau. Zaczął on 
swoją przygodę z nurkowaniem, nurkując na wstrzymanym oddechu. W miarę upływu 
czasu on i jego przyjaciele zaczęli eksperymentować z czystym tlenem oraz aparatami 
oddechowymi używanymi przez nurków wojskowych. 

W 1942 r. Cousteau poprosił inżyniera Emila Gagnana o zaprojektowanie urządze-
nia, które dostarczałoby powietrza nurkom wtedy, gdy chcą zrobić wdech pod bezpiecz-
nym ciśnieniem. Gagnan i Cousteau opatentowali pierwszy na świecie aparat oddechowy 
o obiegu otwartym – akwalung (ang. The Aqua Lung). Akwalung stał się przełomowym wy-
nalazkiem w dziedzinie nurkowania. Dla Cousteau i jego towarzyszy możliwość dłuższego 
przebywania pod wodą stała się początkiem nowych pasji – podwodnej fotografii i filmowa-
nia. Do 1950 r. filmy Cousteau stały się popularne w Stanach Zjednoczonych i Europie. 

Lata 1950–1965
W tym okresie otwarto pierwsze sklepy ze sprzętem do nurkowania. Pojawiły się nowe 

firmy produkujące automaty z otwartym obiegiem powietrza, które stawały się konkuren-
cją dla Aqua Lunga. Wyposażenie nurków w tamtym okresie było prymitywne w porówna-
niu z używanym po 1965 r. (brakowało urządzeń do kontroli pływalności, alternatywnych 
źródeł powietrza, manometrów, kombinezonów itp.), kiedy nastąpił postęp – pojawiły się 
mokre kombinezony, pierwsze manometry i inne części wyposażenia nurków.

Z uwagi na fakt, że większość instruktorów nurkowania w tamtym okresie była do-
świadczonymi nurkami wojskowymi, szkolenia składały się z wyczerpującego treningu 
fizycznego oraz ćwiczeń, które nie miały zastosowania pod wodą. Szkolenie teoretyczne 
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zawierało również wiele niepotrzebnych aspektów fizyki i fizjologii, które nie pomagały 
w nurkowaniu, a jedynie utrudniały szkolenie.

Kiedy młoda społeczność nurkowa uświadomiła sobie, że szkolenie jest niezbędne, 
aby zmniejszyć ryzyko w nurkowaniu, zaczęto wprowadzać certyfikaty. Początkowo były 
to referencje wystawiane przez sklepy nurkowe, a z czasem referencje międzynarodowe 
wydawane m.in. przez NAUI (ang. National Association of Underwater Instructors). 

Lata 1965–1975 
Przełomem w tamtym czasie było pojawienie się kamizelki wypornościowej francu-

skiej firmy Fenzy. Kamizelkę można było napełnić powietrzem z automatu nurkowego 
oraz przymocować do niej butlę. Wszyscy producenci zaczęli wytwarzanie kamizelek na 
wzór Fenzy. Wpłynęło to diametralnie na poprawę kontroli pływalności, a w konsekwencji 
zwiększyło bezpieczeństwo nurków. Nurkowie mogli poprzez naciśnięcie przycisku na-
pełnić kamizelkę powietrzem. W tym samym czasie nurek jaskiniowy Hal Watts wymyślił 
alternatywne źródło powietrza w postaci dodatkowego automatu oddechowego drugiego 
stopnia. Pojawiły się równocześnie mierniki dekompresji, które były dostępne od 1959 r., 
lecz większość nurków ciągle stosowała tablice dekompresyjne. Manometr, głębokościo-
mierz, zegarek i kompas, dotychczas stosowane jako wyposażenie dodatkowe, stały się 
standardem. Wyprodukowano pierwsze suche skafandry, które umożliwiły nurkowanie 
w zimnych wodach. 

Początkowo społeczeństwa postrzegały nurkowanie jako ryzykowny sport dla od-
ważnych i wysportowanych osób. Było to spowodowane tym, że szkolenie nurkowe nie 
potrafiło dotrzymać kroku rozwojowi technologii. Instruktorzy ciągle kładli nacisk na kwa-
lifikacje fizyczne kandydatów na nurków, które – przy użyciu nowego sprzętu – nie były 
już takie ważne.

Po prawie dziesięciu latach szkolenie zaczęło się zmieniać. W 1966 r. John Cronin 
– instruktor i przedstawiciel firm, które produkowały sprzęt nurkowy, oraz Ralph Erick-
son – instruktor nurkowania, utworzyli nową organizację szkolącą nurków – PADI (ang. 
Professional Association of Diving Instructors). Organizacja zaczęła wprowadzać zmiany 
w znanym dotychczas systemie szkoleniowym12.

Lata 1975–1985 
Najważniejsze wydarzenia tego okresu to:

 – modyfikacja kamizelki wypornościowej – pojawiła się kamizelka typu „jacket”,
 – wyprodukowanie w 1983 r. pierwszego szeroko stosowanego komputera Orca Edge,
 – uznanie alternatywnego źródła powietrza za standard,
 – wprowadzenie przez organizację PADI systemu szkolenia nurków, podzielonego na 

stopnie i następujące po sobie kursy,
 – wzrost liczby ośrodków szkolących nurków,

12 A. Brylske, D. Richardson, Encyklopedia nurkowania rekreacyjnego [tyt. oryg. The Encyclopedia of Recre-
ational Diving], PADI, California 1996, http://chmielowski.eu/POLITECHNIKA/Doktoranci/KINGA/ERD_pl.pdf 
[29.02.2012].
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 – pojawienie się samowystarczalnych, mogących tygodniami pozostawać na morzu 
łodzi nurkowych. 
Udoskonalenie sprzętu nurkowego i zmiany w szkoleniu nurkowym wpłynęły na 

wzrost liczby szkolonych dzieci i kobiet oraz osób powyżej 60. roku życia.
Lata 1985–2011 
Od początku lat 80. XX w. nurkowanie stale ewoluuje. Przykładem może być kom-

puter nurkowy, który stał się niezawodny i o wiele tańszy. W 1988 r. PADI wprowadziła 
na rynek Planer Nurkowań Rekreacyjnych (ang. RDP – Recreational Dive Planner). Były 
to pierwsze tabele nurkowe, przeznaczone wyłącznie dla nurkowania rekreacyjnego. 
W 2005 r. tabele nurkowań rekreacyjnych doczekały się swojego elektronicznego odpo-
wiednika w postaci eRDP (ang. electronic Recreational Dive Planner).

 Szkolenie nurkowe również się rozwinęło. Pojawiły się pomoce naukowe w postaci 
podręczników oraz płyt DVD. Dużą popularnością cieszą się wykłady w sieci interneto-
wej, które są wygodną formą nauki. Rozwój sprzętu i szkolenia nurkowego spowodował, 
że nurkowanie stało się bezpieczną formą spędzania wolnego czasu. 

Konkurencja na rynku nurkowym wpływa korzystnie na kształtowanie się cen szkole-
nia i wyposażenia nurkowego. Czynniki te powodują powiększenie liczby osób chcących 
korzystać z tej formy rekreacji fizycznej13.

Istota i specyfika nurkowania jako formy turystyki 
kwalifikowanej

Nurkowanie jest formą turystyki kwalifikowanej, która wymaga użycia specjalistycz-
nego sprzętu oraz odbycia szkolenia z zakresu jego obsługi, a także zdobycia informacji 
na temat środowiska wodnego i jego wpływu na życie oraz zdrowie nurków. Nurkowanie 
jest zazwyczaj związane z koniecznością podróży do miejsc umożliwiających kontakt ze 
środowiskiem wodnym – są to morza, jeziora, rzeki oraz inne zbiorniki wodne. Podróże 
te mają również charakter krajoznawczy. Osoby chcące nurkować w danym miejscu, 
muszą zdobyć szereg informacji na temat trasy dojazdu, warunków pogodowych tam 
panujących, jak również informacji związanych z nurkowaniem, takich jak: temperatura 
wody, charakter i ukształtowanie dna, przejrzystość, występowanie prądów morskich, 
niebezpiecznych zwierząt itp.

Ważnym aspektem nurkowania są zagadnienia związane z bezpieczeństwem i szko-
leniem nurków. Analiza przyczyn wypadków nurkowych dowodzi, jak ważnym elemen-
tem jest wychowanie rozsądnych i świadomych swoich możliwości turystów.

 Istnieje wiele organizacji szkolących nurków na całym świecie. Najbardziej popularne 
z nich to PADI (Professional Association of Diving Instructors), NAUI (National Associa-
tion of Underwater Instructors) oraz CMAS (Confédération Mondiale des Activités Sub-
aquatiques).

13 Ibidem. 
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Dla większości osób podwodny świat staje się dostępny dzięki nurkowaniu rekre-
acyjnemu, które nazywa się nurkowaniem do głębokości 40 m bez przystanków dekom-
presyjnych. Jeśli nurkowie rekreacyjni mają wysokie umiejętności i zamierzają podjąć 
większe ryzyko, mogą spróbować nurkowania technicznego, tzn. najtrudniejszej formy 
nurkowania sportowego.

Nurkowanie rekreacyjne

Nurkowanie rekreacyjne narodziło się w latach 40. XX w., kiedy Jacques Cousteau 
i Emile Gagnan wynaleźli aparat oddechowy (ang. scuba regulator). Wynalezienie apa-
ratu oddechowego spowodowało, że nurkowanie stało się również dostępne dla kobiet 
i dzieci. Dotychczas było jedynie popularne wśród wytrzymałych i młodych mężczyzn14. 

Nurkowanie rekreacyjne bez opieki jest możliwe, jeśli zdobędzie się podstawowy cer-
tyfikat, np. PADI open Water Diver, NAUI Scuba Diver, Płetwonurek KDP/CMAS P1. 
Porównując do innych rodzajów nurkowania, nurkowanie rekreacyjne ma mniejsze wyma-
gania sprzętowo-szkoleniowe, co powoduje, że jest to forma rekreacji dostępna dla coraz 
większej liczby osób.

Limity w nurkowaniu rekreacyjnym są wyznaczone głównie przez ograniczenia sprzę-
towe. Największym osiągnięciem w nurkowaniu rekreacyjnym, związanym z bezpie-
czeństwem osób nurkujących, jest możliwość wykonania bezpośredniego wynurzenia 
na powierzchnię w momencie wystąpienia problemów ze sprzętem. Wynurzenie musi 
odbywać się z odpowiednią szybkością i przy spełnieniu ściśle określonych warunków 
bezpieczeństwa.

Nurkowanie rekreacyjne można podzielić w zależności od tego, jaki aspekt zostaje 
poddany analizie. Typowy podział obejmuje umiejętności zdobyte przez nurków oraz oto-
czenie, w którym odbywa się nurkowanie.

Ze względu na umiejętności wyróżnia się kilka rodzajów nurkowania rekreacyjnego:
 • Nurkowanie wrakowe – wiąże się ono z koniecznością odbycia kursu nurkowania 

wrakowego, na którym nurkowie uczą się bezpiecznego nurkowania na wraku, m.in. 
„poręczowania” (zaznaczania drogi płynięcia wewnątrz wraku linką, która – w razie 
pogorszenia widoczności – umożliwi nurkom bezpieczne wyjście z wraku), uwalnia-
nia się z sieci, lin i innych rodzajów sprzętu, które mogą stanowić śmiertelne zagro-
żenie dla nurków.

 • Nurkowanie głębokie – związane jest z nurkowaniem na głębokości 18–40 m. Nur-
kowie muszą odbyć kurs nurkowania głębokiego, na którym uczą się jak planować 
zapas gazu oddechowego na daną głębokość, jak kontrolować perfekcyjnie swoją 
pływalność (pozostawanie na danej głębokości bez niekontrolowanych zanurzeń lub 
wynurzeń), jak zauważać narkotyczny wpływ azotu na organizm15.

14 Ibidem.
15 Ibidem.
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 • Nurkowanie w suchym skafandrze – wymaga przeszkolenia z zakresu nurkowania 
w skafandrze, różniącym się w swojej budowie i użyciu od tradycyjnych kombinezo-
nów neoprenowych (wykonanych z poddanego obróbce kauczuku, w którego struktu-
rze zostają uwięzione pęcherzyki gazu). Nurkowanie w suchym kombinezonie wyma-
ga również zachowania specjalnych środków ostrożności. Nurkowie trenują m.in. jak 
poradzić sobie z odwróceniem do góry nogami, co w przypadku braku szybkiej reakcji 
ze strony nurków może skończyć się poważnym wypadkiem.

 • Nurkowanie nocne – nurkowie uczą się perfekcyjnej nawigacji pod wodą przy użyciu 
kompasu i ukształtowania terenu. W czasie szkolenia zdobywają oni informacje na 
temat planowania nurkowania nocnego, wymogów sprzętowych itp.16

 • Nurkowanie na wysokości – podwodna penetracja jezior położonych powyżej 
300 m n.p.m. Wymaga to zdobycia informacji z zakresu planowania nurkowania na 
danej wysokości i związanej z tym różnicy w dekompresji (usunięcia gazów nagro-
madzonych w tkankach nurków podczas oddychania w warunkach podwyższonego 
ciśnienia), która zmienia się wraz z wysokością położenia akwenu wodnego.

 • Nurkowania z nitroksem – polega na użyciu gazu o podwyższonej zawartości tle-
nu. Nurkowie używający nitroksu muszą posiadać przeszkolenie i certyfikat, który 
potwierdza, że zdobyli informacje i umiejętności z zakresu planowania nurkowania, 
obsługi analizatora tlenowego (urządzenie informujące o zawartości tlenu w mieszan-
ce oddechowej) oraz praktycznego nurkowania w ten sposób.

 • Nurkowanie ze skuterem – to znaczy z obsługą skutera podwodnego. Umożliwia 
on szybkie przemieszczanie się nurków pod wodą. Analiza wypadków nurkowych 
dowodzi, że użycie skutera podwodnego wymaga przeszkolenia na kursie w celu 
umiejętnej obsługi tego urządzenia. Skutery mają coraz szerszą rzeszę zwolenników 
na całym świecie.

 • Podwodna fotografia – polega na wykonywaniu zdjęć pod wodą.
 • rozpoznawanie ryb – zdobywanie informacji i umiejętności rozpoznawania gatun-

ków ryb.
 • Nurkowanie z łodzi oraz nurkowanie z brzegu – związane jest z miejscem, z któ-

rego odbywa się nurkowanie, i posiadaniem umiejętności bezpiecznego wejścia do 
wody oraz wyjścia z wody. Nurkowie powinni wiedzieć, jak bezpiecznie poruszać się 
na pokładzie łodzi nurkowej i na co należy zwracać szczególną uwagę, aby nie do-
szło do wypadku17.
Ze względu na otoczenie wyodrębnia się kilka rodzajów nurkowania rekreacyjnego:

 • Nurkowanie w morzach – jest zazwyczaj związane z utrudnieniami w postaci prą-
dów morskich i falowania oraz występowaniem flory i fauny morskiej.

 • Nurkowanie w jeziorach – to nurkowanie, które wymaga przygotowania się nurków 
do niskiej temperatury wody, ograniczonej widoczności oraz nawigacji za pomocą 
kompasu.

16 D. Richardson, Divemaster Manual, PADI, California 2010.
17 Idem, Adventures in diving. Manual, PADI, California 2000.
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 • Nurkowanie na rafach – wiąże się z koniecznością zwrócenia uwagi na zwierzęta 
żyjące z pobliżu rafy, ochroną powierzchni raf koralowych, a więc utrzymaniem dobrej 
pływalności.

 • Nurkowanie pod powierzchnią lodu – związane jest z zejściem nurków pod po-
wierzchnię lodu na zamarzniętym zbiorniku wodnym. Łączy się to z użyciem dodat-
kowego wyposażenia nurkowego i może nieco odbiegać od typowego nurkowania 
rekreacyjnego, w zależności od panujących warunków, ewoluując w stronę turystyki 
ekstremalnej18.

 • Nurkowanie w środowisku zamkniętym – jest to nurkowanie w zalanych grotach, 
gdzie istnieje możliwość swobodnego wpłynięcia i wpada światło dzienne. Wymaga 
to od nurków zwrócenia szczególnej uwagi na elementy skalne mogące powodować 
zagrożenia.
Umiejętności nurkowe są ściśle związane z otaczającym środowiskiem, nie można 

więc jednoznacznie oddzielić jednego od drugiego. Przykładem jest nurkowanie pod lo-
dem, które wiąże się z odpowiednim otoczeniem (nurkowie znajdują się pod powierzch-
nią lodu) oraz niezbędnymi umiejętnościami, jakie powinni posiadać nurkowie.

Nurkowanie techniczne

Nurkowanie techniczne (ang. Technical diving, skrót – Tec diving) jest stosunkowo 
nową formą nurkowania. Nurkowie techniczni używają rozbudowanego wyposażenia 
i skomplikowanych procedur nurkowych, które wykraczają poza limity nurkowania re-
kreacyjnego. Jest to nurkowanie bardziej ryzykowne niż rekreacyjne, dlatego wymaga 
przejścia intensywnego szkolenia. Nurkowie muszą wykazać się odpowiednim doświad-
czeniem i gotowością podjęcia większego ryzyka. Porównując do nurkowania rekreacyj-
nego, nurkowanie techniczne jest zjawiskiem niszowym. 

Początki tego rodzaju nurkowania wiążą się z nurkowaniem w jaskiniach, które do 
połowy lat 80. XX w. zostało przyjęte jako specjalistyczna forma nurkowania. Pojawiły 
się grupy nurków wrakowych stosujących sprzęt do nurkowania jaskiniowego oraz pro-
cedury, które nie mieściły się w limitach nurkowania rekreacyjnego. Termin „nurkowanie 
techniczne” oraz uznanie tej formy nurkowania za osobną kategorię nurkową nastąpiło 
w 1995 r., wraz z ukazaniem się czasopisma „aquaCorps”, które poświęcono tej formie 
nurkowania. Wyodrębniono pięć typów nurkowania technicznego: głębokie, trymiksowe, 
jaskiniowe, wrakowe oraz nurkowanie z użyciem nowych technologii19.

Atrakcyjność nurkowania technicznego jest związana z tym, że nurkowie techniczni 
próbują przekraczać granice możliwości człowieka poprzez zwiększanie głębokości, od-
ległości i czasu trwania nurkowania sportowego.

Cechy charakterystyczne dla nurkowania technicznego, mogące występować samo-
dzielnie lub łączyć się ze sobą w trakcie nurkowania: 

18 J. Mayol, Człowiek Delfin [tyt. oryg. Homo Delphinus], Wielki Błękit, Warszawa 2009.
19 A. Brylske, D. Richardson, Encyklopedia…, op. cit.
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 • głębokość większa niż 40 m,
 • wymagany etap dekompresji,
 • przyspieszona dekompresja,
 • użycie różnych mieszanek gazowych w trakcie jednego nurkowania,
 • nurkowanie w środowisku zamkniętym, na głębokość przekraczającą 40 m w linii pro-

stej do powierzchni,
 • nurkowanie w środowisku pozbawionym dostępu do światła słonecznego,
 • użycie mieszanki oddechowej z zawartością tlenu powyżej 36%,
 • użycie sprzętu wymaganego przy nurkowaniu technicznym,
 • skomplikowany etap przygotowania nurkowania,
 • częsty brak partnera nurkowego w czasie bardzo głębokiego nurkowania lub nurko-

wania jaskiniowego20.
Przekroczenie limitów wyznaczonych dla nurkowania rekreacyjnego nie czyni nur-

kowania technicznym. Limity zostały opracowane na podstawie analizy wypadków nur-
kowych oraz sytuacji niebezpiecznych i są wprowadzane po to, aby te sytuacje się nie 
powtarzały.

W nurkowaniu rekreacyjnym możliwe jest wynurzanie się nurków bez konieczności 
wykonywania przystanków dekompresyjnych. W nurkowaniu technicznym zaś, wynu-
rzanie bezpośrednie nie jest możliwe, z uwagi na konieczność przeprowadzania de-
kompresji lub ograniczenia przestrzenne w jaskiniach oraz wrakach. W związku z tym 
nurkowanie techniczne wymaga użycia sprzętu zapasowego i dodatkowych zapasów 
gazów oddechowych, które umożliwiają wyjście z sytuacji niebezpiecznych, zagrażają-
cych nurkom. Skomplikowane procedury i wyposażenie nurków technicznych zwiększają 
wymagania szkoleniowe.

Nurkowanie techniczne wymaga perfekcyjnych umiejętności z zakresu obsługi wielo-
częściowego sprzętu, planowania nurkowania (np. ustalanie rodzaju gazu do dekompre-
sji, czasu nurkowania, planu awaryjnego).

Czynniki ograniczające dostęp do nurkowania technicznego dla osób o słabej kondy-
cji psychofizycznej: 
 • ciężar sprzętu używanego w trakcie nurkowania,
 • niska temperatura wody, która powoduje wychłodzenie organizmu,
 • mała widoczność pod wodą,
 • ograniczenia przestrzenne w jaskiniach i wrakach,
 • ryzyko utraty życia lub zdrowia.

Osoby spełniające wysokie wymagania psychofizyczne, związane z nurkowaniem 
technicznym, często napotykają na dodatkową barierę, którą jest czynnik ekonomiczny. 
Złożoność sprzętu technicznego oraz mieszanek gazowych do oddychania wymaga du-
żych nakładów finansowych.

20 H. Dederichs, A. Priboschek, Nurkowanie na wrakach, Alma-Press, Warszawa 2007.
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Nurkowanie techniczne jest podzielone na odrębne kategorie, które różnią się od 
siebie wymogami szkoleniowymi. Wiele z tych kategorii łączy się jednak ze sobą, czego 
przykładem mogą być nurkowie badający wnętrze wraku na głębokości 60 m. Nurkowie 
powinni być wyszkoleni w nurkowaniu z mieszankami gazowymi, technicznym nurkowa-
niu głębokim oraz nurkowaniu wrakowym.

Kategorie nurkowania technicznego
 • Techniczne nurkowanie głębokie (ang. Technical deep diving) – jest to nurkowanie 

na głębokość większą niż 40 m, wymagające dekompresji. Szkolenie nurków jest 
skoncentrowane na ćwiczeniu sytuacji awaryjnych, obliczaniu ilości gazu oddecho-
wego i wyborze jego rodzaju, obsłudze wyposażenia, wyznaczaniu głębokości oraz 
czasu trwania przystanków dekompresyjnych. Nurkowie uczą się praktycznego wy-
korzystania mieszanek gazowych, aby skrócić czas dekompresji i bezpiecznie wrócić 
na powierzchnię wody. Odbycie szkolenia upoważnia do nurkowania na głębokość do 
50 m i jest wprowadzeniem do innych rodzajów nurkowania technicznego.

 • Nurkowanie trymiksowe (ang. Trimix diving) – podczas nurkowania na dużych głę-
bokościach, tlen i azot zawarty w powietrzu zaczynają działać na organizm nurków 
narkotycznie. Prowadzi to do opóźnienia reakcji, błędnej oceny sytuacji, ograniczenia 
koordynacji ruchów. Tlen, stając się toksycznym, może wywołać drgawki i doprowa-
dzić do utonięcia nurków. Rozwiązaniem jest użycie trymiksu, który jest mieszanką 
azotu, tlenu i helu. Hel nie jest gazem toksycznym ani narkotycznym, a dodany do 
powietrza zmniejsza negatywny wpływ azotu i tlenu na organizm nurków. Nurkowie 
techniczni używają zazwyczaj trymiksu w trakcie nurkowania na głębokość powyżej 
50 m. Jeśli warunki nurkowania są trudne (np. panuje niska temperatura, zła widocz-
ność, prądy), trymiks jest używany na mniejszych głębokościach. Szkolenie trymik-
sowe nurków koncentruje się głównie na umiejętnościach związanych z użyciem helu 
(planowanie mieszanki gazu i dekompresji, praktyczne użycie mieszanki pod wodą). 
Nurkowanie trymiksowe nie wyznacza wyraźnej granicy głębokości. Doświadczeni 
nurkowie schodzą na głębokość 100 m i większą.

 • Nurkowanie jaskiniowe (ang. Cave diving) – zazwyczaj nurkowanie jaskiniowe nie 
przekracza 40 m, ale zdarzają się dużo głębsze nurkowania. Głównym niebezpie-
czeństwem jest odległość, która dzieli nurków od powierzchni, zła widoczność oraz 
brak światła słonecznego we wnętrzu jaskini. Zgubienie drogi w jaskini może zakoń-
czyć się śmiercią, ponieważ nurkowie mają ograniczony zapas powietrza w butli. 
Awaria latarki również może być tragiczna w skutkach. Dlatego szkolenie w nurko-
waniu jaskiniowym jest skoncentrowane wokół aspektów związanych z precyzyjnym 
planowaniem nurkowania (odpowiednia ilość gazu oddechowego, latarek zapaso-
wych), odpowiednią konfiguracją sprzętu, treningiem pływalności, radzeniem sobie 
w sytuacjach awaryjnych. Nurkowanie jaskiniowe wymaga od nurków szczególnie 
mocnej psychiki i samodzielności.
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 • Wrakowe nurkowanie techniczne (ang. Technical wreck diving) – jest to nurkowa-
nie w zatopionym statku lub innym obiekcie, na głębokości większej niż 40 m w linii 
prostej od powierzchni wody. Wymaga ono zazwyczaj odbycia szkolenia z zakresu 
nurkowania trymiksowego i głębokiego nurkowania technicznego. Szkolenie jest 
zbliżone do nurkowania jaskiniowego z uwagi na małe przestrzenie panujące we-
wnątrz wraków oraz ograniczoną widoczność związaną z unoszeniem się osadów. 
Dodatkowo nurkowie uczą się, jakich niebezpieczeństw unikać, np. ostre części 
wraku mogą przeciąć skafander, mogą również zawalić się, odcinając w ten sposób 
wyjście z wraku21.

Prezentacja sprzętu nurkowego i jego zastosowanie 
w nurkowaniu

Nurkowie potrzebują specjalistycznego sprzętu, aby dostosować się do warunków 
środowiska wodnego. Widzenie pod wodą, utrzymywanie ciepła, oddychanie, porusza-
nie się wymagają użycia jednego lub kilku elementów wyposażenia. Sprzęt nurkowy 
umożliwia utrzymanie funkcji życiowych oraz poruszanie się pod wodą. Wymagania 
sprzętowe osób nurkujących różnią się od siebie i są uzależnione od celu nurkowania 
i rodzaju nurkowiska. Jeśli np. wykonuje się nurkowanie w wodzie o niskiej temperaturze, 
ważnym elementem jest dobra ochrona termiczna ciała. Istnieje jednak pewien podsta-
wowy zestaw sprzętu, który jest niezbędny dla każdego nurka, niezależnie od rodzaju 
aktywności podwodnej, zarówno do nurkowania rekreacyjnego, jak i technicznego. 

Nurkowanie wymaga dostosowania się pod trzema zasadniczymi względami:
 • widzenia pod wodą,
 • oddychania,
 • pływania.

Wyraźne widzenie pod wodą jest możliwe dzięki użyciu maski nurkowej. Maska ściśle 
przylega do twarzy nurka, uniemożliwiając wodzie wtargnięcie do wnętrza. Oczy nie są 
narażone na bezpośredni kontakt z wodą. Dzięki temu nurek ma możliwość obserwowania 
podwodnego świata. Istnieje wiele rodzajów masek o różnych kształtach. Każda osoba 
chcąca nurkować może dopasować maskę do swoich potrzeb. Istnieją również maski dla 
osób z wadą wzroku, umożliwiające założenie szkieł korekcyjnych22.

Oddychanie jest oparte na użyciu przez nurków powietrza z butli. Nurkowie używają 
podczas nurkowania akwalungu. Jest on połączeniem trzech elementów: 
 • butli ze sprężonym gazem,
 • automatu oddechowego,
 • kamizelki ratunkowo-wypornościowej, nazywanej „jacketem” (ang. BCD – Buoyancy 

Control Device).

21 http://chmielowski.eu/POLITECHNIKA/Doktoranci/KINGA/ERD_pl.pdf [29.02.2012].
22 A. Brylske, D. Richardson, Encyklopedia…, op. cit.
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Butla jest wykonana ze stali lub aluminium. W Europie najczęściej używa się butli sta-
lowych, w Stanach Zjednoczonych – aluminiowych. Ciśnienie w butli wynosi około 200 
atmosfer, ale używane są również takie, które napełnia się do 300 atmosfer. W nurkowa-
niu rekreacyjnym używa się zazwyczaj jednej butli, najczęściej napełnianej powietrzem. 
Nurkowie techniczni używają zwykle dwóch butli połączonych ze sobą zaworem (mani-
foldem). Używają oni również innych gazów oddechowych poza powietrzem.

Automat oddechowy składa się z dwóch części – pierwszego stopnia automatu, który 
przykręca się do zaworu butli, i drugiego stopnia automatu, zaopatrzonego w ustnik. 
Pierwszy i drugi stopień automatu są ze sobą połączone za pomocą gumowego węża. 
Nurek za pomocą automatu oddycha powietrzem z butli. Funkcja tego urządzenia po-

Rysunek 1. Maski nurkowe
Źródło: http://scuba.about.com/od/masks/ig/Scuba-Mask-Styles-and-Features/Silicon-and-Glass-Masks.
htm [09.05.2012].

Rysunek 2. Butle nurkowe
Źródło: http://www.butle-nurkowe.pl/images/Sortyment%20Vitkovice%20maly%202.jpg [09.05.2012].
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lega na redukcji wysokiego ciśnienia powietrza wypływającego z butli do poziomu bez-
piecznego dla oddychającego w ten sposób nurka. Automat posiada dodatkowe źródło 
powietrza, którego można użyć w razie awarii. Do automatu podłączony jest manometr, 
z którego nurek odczytuje poziom powietrza w butli. 

Kamizelka ratunkowo-wypornościowa pełni kilka funkcji. Przypięta jest do niej butla 
wraz z automatem oddechowym. Kamizelka jest połączona za pomocą gumowego węża 
z butlą (z pierwszym stopniem automatu oddechowego). Do kamizelki można dodać lub 
wypuścić powietrze za pomocą naciśnięcia przycisku inflatora. Umożliwia ona utrzymy-
wanie się bez wysiłku na powierzchni wody i pływanie w kontrolowany sposób pod wodą. 
Kamizelki mogą być wyposażone w kieszenie na balast.

Rysunek 3. Automat oddechowy
Źródło: http://www.bitsystem.com.pl/automaty-oddechowe/56-automat-apeks-xtx-100-octo-xtx-40.html 
[09.05.2012].

Rysunek 4. Kamizelka ratunkowo-wypornościowa
Źródło: http://global.rakuten.com/en/store/aqros/item/1400824/ [09.05.2012].



39Nurkowanie jako rodzaj turystyki kwalifikowanej

Nurkowie techniczni posługują się bardziej wyszukanym rodzajem akwalungu. Używa-
ją oni kamizelek nazywanych „skrzydłami”, które mogą być wyposażone w dwa zbiorniki 
powietrza. Nurkowie korzystają więc z dwóch niezależnych automatów oddechowych. 
Wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa osób w trakcie nurkowania. Pływanie 
jest ułatwione poprzez użycie dwóch rodzajów płetw:
 • płetwy kaloszowe – zakładane na gołą stopę, nie posiadają możliwości regulacji,
 • płetwy regulowane – są zakładane na buty nurkowe i można je dopasować do długo-

ści stóp nurka.
Ważne jest także, aby nurkowie zabezpieczyli się przed działaniem niskiej temperatu-

ry wody. Woda przewodzi ciepło około 20 razy szybciej niż powietrze. W zawiązku z tym 
organizm nurków szybko może ulec wychłodzeniu. 

Elementy wyposażenia służące zabezpieczeniu termicznemu nurków:
 • skafander nurkowy,
 • kaptur,
 • rękawice,
 • buty.

Skafander nurkowy chroni nurków przed utratą ciepła, ale również przed skaleczenia-
mi i otarciami. Skafandry dzieli się na trzy rodzaje:
 • neoprenowe,
 • suche,
 • z lycry.

Skafander neoprenowy – jest wykonany z kauczuku syntetycznego. W jego struktu-
rze zamknięto pęcherzyki powietrza. Skafander ten nie chroni przed kontaktem z wodą, 
ale woda wsiąkająca w skafander szybko się nagrzewa. Dzięki temu nurkowie czują się 
komfortowo. Wyróżnia się kilka grubości skafandrów neoprenowych. Cienkie, 5-milime-
trowe, są stosowane w czasie nurkowania w wodzie o temperaturze około 200C. Grub-
sze, 12-milimetrowe, stosuje się w wodzie chłodniejszej.

Skafander suchy – jest wykonany z tworzywa sztucznego. Często wzmacnia się go 
dodatkową warstwą, np. cordury, zwiększającą odporność na przecięcie i rozerwanie. 
Zaletą tego rodzaju skafandra jest całkowita izolacja od wody. Nurkowie mogą pod 
skafander ubrać ciepły strój, który w trakcie nurkowania pozostaje suchy. Skafander 
suchy połączony jest z automatem oddechowym. Za pomocą naciśnięcia przycisku 
można dopompować lub wypuścić powietrze ze skafandra. Skafander suchy stanowi 
najlepsze zabezpieczenie termiczne. Za jego pomocą można również kontrolować pły-
walność.

Skafander z lycry – jest popularny w czasie nurkowania w bardzo ciepłych wodach. 
Jego zadaniem jest ochrona przed otarciami ciała nurków.

Kaptur z kolei jest wykonany z neoprenu o grubości 3–10 mm. Chroni on głowę nurka 
przed wychłodzeniem i zranieniem w trakcie nurkowania. Powinien być dopasowany do 
wielkości głowy poszczególnych nurków. 
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Rękawice nurkowe dzielą się na dwa rodzaje:
 • Rękawice neoprenowe – chronią dłonie nurków przed wychłodzeniem i skaleczenia-

mi. Różnią się rozmiarami i grubością neoprenu, która wynosi 2–7 mm.
 • Rękawice suche – są wykonane z grubej gumy. To właściwe rozwiązanie podczas 

nurkowania w zimnej wodzie. Można pod nie ubrać inne rękawice, np. wełniane. Rę-
kawice suche połączone są z kombinezonem nurka za pomocą specjalnych pierście-
ni, które chronią przed dostaniem się wody do wnętrza rękawic.
Buty do nurkowania – wykonane są z gumy połączonej z neoprenem. Chronią stopy 

nurków przed otarciami, które mogą powstać podczas użycia płetw z regulacją. Stoso-
wane są podczas nurkowania w skafandrze neoprenowym lub z lycry. W skafandrach 
suchych buty są wykonane z gumy i zazwyczaj są połączone ze skafandrem na stałe. 

Nurkowie ubrani w skafandry posiadają dodatnią pływalność. Integralnym elemen-
tem wyposażenia nurków jest system balastowy. Umożliwia on nurkom zejście pod po-
wierzchnię wody. Jest to zazwyczaj kilka odważników wykonanych z ołowiu, których cię-
żar dobiera się odpowiednio do wagi ciała nurków oraz kombinezonu nurkowego. Waga 
balastu nie może być zbyt duża, aby nie powodowała zbyt szybkiego zanurzania23. 

Istnieją trzy rodzaje systemów balastowych:
 • balast umieszczony na pasie,
 • balast umieszczony na szelkach,
 • balast zintegrowany z kamizelką ratunkowo-wypornościową.

Nurkowie rekreacyjni stosują system balastowy na pasie, z klamrą umożliwiającą 
szybkie zrzucenie pasa w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej pod wodą. Nurkowie tech-

23 D. Richardson, Open Water Diver Manual, PADI, California 2006.

Rysunek 5. Skafander neoprenowy
Źródło: http://www.nauticexpo.com/prod/sea-quest/diving-suits-22338-276089.html [09.05.2012].
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niczni na ogół nie używają balastu, ponieważ wyposażenie, którego używają, jest na tyle 
ciężkie, że nie mają problemu z zanurzeniem.

Inne ważne elementy wyposażenia nurków:
 • Manometr – służy do kontroli ilości powietrza w butli.
 • Zegarek – umożliwia kontrolę czasu przebywania pod wodą oraz służy do obliczania 

limitów dekompresji.
 • Głębokościomierz – wskazuje głębokość, na której przebywają nurkowie. 
 • Komputer nurkowy – wskazuje m.in. czas trwania nurkowania, głębokość, tempera-

turę wody, prędkość wynurzania, limity dekompresyjne. Komputer wyznacza również 
przystanki dekompresyjne, zapamiętuje wszystkie parametry nurkowania. Jest popu-
larnym narzędziem pomiarowym stosowanym w nurkowaniu.

 • Kompas podwodny – umożliwia nawigację. Używany jest podczas nurkowania w wo-
dzie o ograniczonej widoczności.

 • Noże i nożyce – umożliwiają nurkom przecięcie sieci, linek i innych elementów, któ-
rych dużo znajduje się pod wodą, zwłaszcza w rejonie zatopionych wraków.

 • Latarka – używana jest w trakcie nurkowania w nocy, ale również podczas wpływa-
nia do jaskiń, grot, wraków. W Polsce podczas nurkowania w jeziorach promienie 
słoneczne docierają na głębokość około 20 m, na większej głębokości użycie latarki 
jest konieczne.

 • Bojki sygnalizacyjne – po napełnieniu powietrzem służą do zasygnalizowania pozycji 
nurków pod wodą. Pełnią też funkcję informacyjne dla jednostek pływających, aby nie 
powodowały zagrożenia dla życia i zdrowia osób nurkujących.

 • Tabele i planery nurkowań rekreacyjnych – służą do planowania nurkowania. Plan 
rozpisuje się na tabliczce, którą zabiera się pod wodę. W razie awarii komputera 
umożliwia ona bezpieczne kontynuowanie nurkowania. Na tabliczce wypisuje się 
najważniejsze parametry, takie jak: głębokość maksymalna, czas nurkowania, przy-
stanki dekompresyjne. Ułatwia ona komunikację z partnerami, gdyż można na niej 
pisać pod wodą.

 • Książeczka nurkowa (ang. Dive log book) – zapisuje się w niej parametry każde-
go nurkowania, np. datę, czas, miejsce, głębokość maksymalną, temperaturę wody, 
widoczność, rodzaj używanego gazu itp. Książeczka jest potwierdzeniem doświad-
czenia nurkowego zdobytego przez daną osobę. Organizatorzy i szkoły nurkowania 
często wymagają, aby nurkowie przedstawili, poza certyfikatem nurkowym, również 
swoją książeczkę24.
Nurkowie techniczni oraz nurkowie rekreacyjni z dużym doświadczeniem zabierają 

pod wodę dodatkowe elementy wyposażenia. Częstą praktyką jest zabieranie dwóch la-
tarek, dwóch narzędzi tnących, dwóch komputerów, a nawet masek. Wszystko to wpływa 
na poprawę bezpieczeństwa nurków pod wodą.

24 A. Brylske, D. Richardson, Encyklopedia…, op. cit.
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Uogólnienia i wnioski

Turystyka jest związana zawsze z przemieszczaniem się osób poza miejsce codzien-
nego zamieszkania na okres nieprzekraczający jednego roku, a także z rekreacją i zała-
twianiem spraw służbowych.

Turystyka kwalifikowana jest najdoskonalszą formą turystyki, która bazuje na wy-
branych dyscyplinach sportowych dla realizacji celów turystycznych. Łączy działania 
zdrowotne, takie jak poprawa wydolności i sprawności fizycznej organizmu człowieka, 
rekreacja, wypoczynek z elementami krajoznawczymi. Główne formy turystyki kwalifiko-
wanej to: turystyka piesza, narciarska, speleologiczna, rowerowa, kajakowa, jeździecka, 
żeglarska, nurkowa. Do turystyki kwalifikowanej zalicza się również sporty ekstremalne, 
np. skoki na bungee, canyoning, rafting, kajakarstwo górskie, hydrospeed, skialpinizm. 
Korzystanie z turystyki kwalifikowanej wymaga od turystów specjalistycznego przygoto-
wania. Dotyczy to zarówno korzystania ze specjalistycznego sprzętu, systematycznego 
treningu, jak i dobrej kondycji psychofizycznej.

Turystykę kwalifikowaną można uprawiać indywidualnie i zespołowo. Element współ-
zawodnictwa wpływa na podniesienie poziomu sprawności psychofizycznej turystów, ale 
może również powodować narażanie się osób na dodatkowe niebezpieczeństwa. Dotyczy 
to głównie sportów ekstremalnych, których uprawianie jest związane z wysokim ryzykiem. 

Nurkowanie jest formą turystyki kwalifikowanej, której szybki rozwój nastąpił po 
1975 r. Było to związane z postępem technicznym w budowie sprzętu nurkowego, a tak-
że udoskonaleniem metod szkolenia nurków. Organizacje szkolące nurków oferują po-
dobny program szkoleniowy. Zbadanie oferowanych programów oraz umiejętności nur-
ków wyszkolonych w różnych organizacjach ułatwia sformułowanie ważnych wniosków. 

Nurkowie, bez względu na organizację, w której zostali wyszkoleni, prezentują takie 
umiejętności, jakie przekazali im instruktorzy, od których zależy poziom prowadzonych 
szkoleń. Ważnym elementem jest również doskonalenie umiejętności nurkowych po za-
kończeniu kursów oraz utrzymywanie sprzętu nurkowego w dobrym stanie technicznym. 

Zbadanie wypadków nurkowych z ostatnich 15 lat wskazuje, że główną ich przyczy-
ną było nieodpowiedzialne zachowanie osób nurkujących, bez względu na ich stopień 
wyszkolenia nurkowego. Należy zwracać uwagę na wszelkie odstępstwa od dobrej 
praktyki nurkowej, aby zapobiegać wypadkom. Korzystanie ze sprzętu nurkowego 
w sposób odpowiedzialny zapewnia osobom nurkującym najwyższy poziom bezpie-
czeństwa.

Rozwój nurkowania oraz innych form turystyki kwalifikowanej jest związany również 
z zamożnością społeczeństw. Sprzęt nurkowy oraz podróże do miejsc umożliwiających 
uprawianie nurkowania są na tyle kosztowne, że znaczna część społeczeństwa polskie-
go nie może korzystać z tej formy turystyki.
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie

TurysTyka Biznesowa w regionie święTokrzyskiM

Wstęp

Turystyka biznesowa jest prężnie rozwijającym się sektorem rynku turystycznego 
w Polsce. Wielką zaletą tego rodzaju turystyki jest relatywnie mała sezonowość w skali 
roku, a także mała wrażliwość na ceny usług turystycznych, bowiem koszty uczest-
nictwa w spotkaniach biznesowych pokrywają przedsiębiorstwa i inne organizacje de-
legujące pracowników lub swoich członków. Dynamika ruchu turystycznego w sferze 
biznesowej nie zależy więc od indywidualnych dochodów uczestników spotkań biz-
nesowych, lecz od kondycji finansowej przedsiębiorstw, uczelni, stowarzyszeń oraz 
agend rządowych i organizacji pozarządowych. Istotą turystyki biznesowej są podróże 
w celach służbowych, trwające nie dłużej niż dwanaście miesięcy. Zalicza się do nich: 
uczestnictwo w kongresach, konferencjach, seminariach naukowych, sympozjach, ne-
gocjacjach, targach, różnego rodzaju wystawach, a także podróże handlowe i nego-
cjacyjne itp.

Polska jako kraj i poszczególne jego regiony, w tym również region świętokrzyski, ze 
względu na położenie w centrum Europy, ponad 1000-letnią historię, bogate dziedzic-
two kulturowe oraz urozmaicone atrakcje turystyczne – naturalne i antropogeniczne, 
posiada wszelkie uwarunkowania, by stać się ważnym celem dla turystyki biznesowej. 
Region świętokrzyski, wraz ze swoją stolicą – Kielcami, staje się znaczącym centrum 
turystyki biznesowej, obok Warszawy, Poznania, czy Wrocławia. Kielce dysponują dru-
gim co do wielkości Centrum Targowo-Wystawienniczym Targi Kielce S.A.

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest charakterystyka oraz analiza rozwo-
ju turystyki biznesowej w woj. świętokrzyskim oraz próba ich ewaluacji. Dla zrealizowa-
nia tak nakreślonego celu głównego w opracowaniu wiele uwagi poświęcono prezentacji 
naturalnych i antropogenicznych walorów turystycznych, niekiedy unikatowych w regio-
nie świętokrzyskim. Artykuł zawiera także charakterystykę infrastruktury dla potrzeb tu-
rystki biznesowej badanego regionu. W opracowaniu wiele uwagi poświęcono również 
badaniom dotyczącym imprez biznesowych odbywających się na terenie województwa 
świętokrzyskiego, a zwłaszcza w obiektach Targi Kielce S.A. 
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Niniejsze opracowanie jest niejako kontynuacją mojego artykułu zamieszczonego 
w Zeszytach Naukowych „Turystyka i Rekreacja” 2011, z. 8 (2), zatytułowanego: „Uwa-
runkowania rozwoju turystyki biznesowej”.

Należy podkreślić, iż region świętokrzyski zalicza się do stosunkowo nowego i dy-
namicznie rozwijającego się centrum recepcji turystyki biznesowej na terenie dawnego 
Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Metodyka badawcza zastosowana w trakcie przygotowywania publikacji jest związa-
na z jej celami. Pracę nad artykułem rozpoczęto od zgromadzenia odpowiednich i rze-
telnych informacji, które poddano następnie starannej ocenie i selekcji. W opracowaniu 
posługiwano się metodami analizy opisowej i porównawczej, metodą analizy tabelarycz-
nej oraz metodą indukcji i dedukcji. Dla bardziej przejrzystego zilustrowania niektórych 
zagadnień wykorzystano także metodę graficzną. W pracy posłużono się również meto-
dą obserwacji uczestniczącej.

Źródłem informacji była literatura naukowa, publikacje statystyczne Meetings Poland, 
Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2010”, informacje dostępne w sieci in-
ternetowej oraz niektóre opracowania Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach.

Charakterystyka regionu świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie (w niniejszym opracowaniu wyrażenia „wojewódz-
two świętokrzyskie” i „region świętokrzyski” będą traktowane zamiennie) położone jest 
w środkowo-południowej części Polski, na obszarze Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziań-
skiej i Wyżyny Przedborskiej. Graniczy ono z sześcioma innymi województwami: mazo-
wieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz łódzkim. Odległość Kielc 
(stolicy woj. świętokrzyskiego) od największych aglomeracji Polski – warszawskiej, łódz-
kiej, krakowskiej i katowickiej wynosi 120–180 km. Województwo świętokrzyskie jest po-
łożone pomiędzy dwoma korytarzami infrastruktury transportowej relacji wschód–zachód 
o znaczeniu europejskim (autostrady A2 i A4) i na wschód od korytarza relacji północ–
południe (autostrada A1).

Powierzchnia omawianego województwa wynosi zaledwie 11,7 tys. km2, co stano-
wi 3,7% terytorium Polski (15 miejsce). Nieco mniejsze jest tylko woj. opolskie. Region 
świętokrzyski zamieszkuje 1,3 mln osób (3,4% populacji kraju). Pierwszy rysunek pre-
zentuje herb Kielc oraz podział woj. świętokrzyskiego na powiaty.

Województwo świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, cechuje go dość wy-
soki stopień koncentracji tradycyjnych działów przemysłu, związanych z produkcją i obrób-
ką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz produkcją artykułów 
żywnościowych. W szczególności obszar dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowe-
go posiada bogate tradycje w dziedzinie rozwoju przemysłu maszynowego i hutniczego 
oraz wydobywczego. Z dotychczasowej analizy wynika, że region świętokrzyski jest pre-
destynowany do rozwoju turystyki biznesowej.
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Analizowane województwo należy również do najczystszych obszarów Polski, bo-
wiem jego większą część objęto różnego rodzaju formami ochrony przyrody. Powierzch-
nia o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chroniona, stanowi 61,9% ogólnej 
powierzchni regionu i pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Na teryto-
rium regionu świętokrzyskiego istnieją też obszary wchodzące w skład europejskiej sieci 
ekologicznej Natura 20001. W związku z tym wybrane miejscowości regionu są bardzo 
interesującym miejscem dla konferencji oraz spotkań biznesowych poświęconych szero-
ko pojętej problematyce przemysłowej i przyrodniczej.

Niezwykle istotną wartość kulturową, poznawczą i naukowo-dydaktyczną posiadają 
także walory i dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego, który zapisał się chlubną 
przeszłością w dziejach Polski. Dla turystów biznesowych dostępne są atrakcyjne obiek-
ty o wartości historycznej i naukowej – zamki, pałace, muzea, zespoły klasztorne oraz 
inne obiekty sakralne.

Region świętokrzyski jest swoistym zapisem dziejów człowieka na ziemiach polskich. 
Początki historii badanego regionu sięgają czasów prehistorycznych, a jego przeszłość 
i teraźniejszość jest niezwykle bogata i fascynująca. Kielecczyzna jest swego rodzaju 
pomnikiem narodowej kultury. 

Województwo świętokrzyskie wyróżnia się bogatym dziedzictwem przeszłości – ar-
cheologią i pradziejami polskich ziem, historią polskiej państwowości, literaturą, uni-
katowymi zabytkami techniki, batalistyką, budowlami obronnymi, miejscami pamięci 
narodowej i kultu religijnego, a także obiektami budownictwa wszystkich stylów architek-

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2008.

Rysunek 1. Województwo świętokrzyskie z podziałem na powiaty
Źródło: http://albumpolski.pl/hmp/rows.php?woj=13&view=hmig [23.07.2012].
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tonicznych. Na terenie województwa znajdują się m.in. neolityczne kurhany, najstarsza 
kopalnia hematytu, największe w Polsce grodziska plemienne oraz pogańskie sanktu-
aria. Z chlubną przeszłością Polski związane są zabytki Sandomierza, Kielc i Wiślicy, 
a także działalność wybitnych Polaków – wielu królów i biskupów: Jana Długosza, Ste-
fana Czarnieckiego, Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, 
Józefa Piłsudskiego, Stefana Żeromskiego itp.2

Na obszarze Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego zachowało się około 1000 
zabytków techniki, w tym tak cenne, jak w starej Kuźnicy, Maleńcu, Nietulisku, Chlewi-
skach itp. Dzieje przemysłu ziemi kieleckiej gromadzi i prezentuje Muzeum Staropol-
skiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Wielkiej. Kielecczyzna jest bogata również 
w zabytki architektury różnych epok. Do rejestru konserwatorskiego wpisano 1445 
obiektów, a sześć spośród nich przedstawia wartości o znaczeniu światowym (klasy 
zerowej), np.:

 – opactwa cysterskie w Wąchocku i Sulejowie-Podklasztorzu,
 – układ urbanistyczny i kościół św. Jakuba w Sandomierzu itp.3

W omawianym województwie występuje też unikatowy Europejski Szlak Zakonów 
Benedyktynów i Cystersów. 

Reasumując, woj. świętokrzyskie można zaliczyć do najbardziej atrakcyjnych celów 
turystycznych w Polsce, a także do niezwykle interesujących w skali europejskiej ze 
względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i antropogeniczne. Potencjalne możliwości 
rozwoju różnych rodzajów turystyki, w tym biznesowej, nie są jednak w pełni wykorzy-
stane z kilku powodów, m.in. ze względu na niedostateczny rozwój bazy turystycznej, 
brak hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych oraz niewystarczająco profesjonalną promocję 
regionu jako atrakcyjnego obszaru aktywności turystycznej4.

Potencjał turystyczny regionu świętokrzyskiego 

Potencjał turystyczny danego regionu obejmuje zasoby strukturalne (walory turystycz-
ne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną) oraz zasoby funkcjonal-
ne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, polityczne i technologiczne, a także ekologiczne. 

 Jednym z podstawowych elementów infrastruktury turystycznej jest baza noclego-
wa. Jest ona zarazem częścią składową zagospodarowania turystycznego. Do bazy 
noclegowej zalicza się obiekty i urządzenia umożliwiające turystom noclegi poza swoim 
miejscem zamieszkania – są to: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, pola 
biwakowe i kempingi. Dla potrzeby turystyki biznesowej można jedynie wykorzystywać 
hotele zapewniające wysoki standard usług, a więc hotele cztero- i pięciogwiazdkowe, 

2 C. Jastrzębski, Charakterystyka środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego Kielc i Regionu 
Świętokrzyskiego, Jedność, Kielce 2008. 
3 W. Sadowski, A. Jankowski, Województwo Kieleckie. Przewodnik. Walory turystyczne i krajoznawcze, Sport 
i Turystyka, Warszawa 1973.
4 B. Iwan, Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Regionie Świętokrzyskim, [w:] Turystyka kulturowa 
a regiony turystyczne w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2010. 
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turystom biznesowym nie można bowiem proponować noclegów na polach namiotowych 
czy kempingach.

Hotele czterogwiazdkowe muszą posiadać klimatyzowane pokoje z łazienką i tele-
fonem, dwie restauracje dobrej klasy, bar itp. W takich obiektach musi znajdować się 
ponadto dobrze wyposażone centrum biznesowe, sale konferencyjne i centrum odnowy 
biologicznej, siłownia oraz basen, Internet w pokojach. Hotele powinny mieć także loka-
lizację w centrum miasta.

 Hotele pięciogwiazdkowe cechują się najwyższym standardem wyposażenia. Muszą 
posiadać profesjonalne centrum biznesowe i lokalizację w ścisłym centrum miasta lub 
przy centrach biznesowych5. 

W woj. świętokrzyskim nocleg zapewniają m.in. następujące obiekty hotelarskie:
 • Hotel Qubus **** – Kielce,
 • Hotel Łysogóry *** – Kielce,
 • Hotel Kongresowy *** – Kielce,
 • Hotel Tęczowy Młyn *** – Kielce, 
 • Hotel Gromada *** – Cedzyna koło Kielc,
 • Hotel Paradiso *** – Suchedniów,
 • Hotel Europa *** – Starachowice,
 • Hotel Senator *** – Starachowice.

Poza wymienionymi ośmioma hotelami na terenie woj. świętokrzyskiego znajdują 
się też hotele dwugwiazdkowe – mniej przydatne dla turystyki biznesowej. Obiektami 
zapewniającymi usługi noclegowo-gastronomiczne są też motele, których jest kilka na 
omawianym obszarze.

Bazę gastronomiczną tworzą restauracje, bary, stołówki i inne punkty gastronomiczne. 
W woj. świętokrzyskim jest wiele znanych i cenionych przez konsumentów restauracji. 
Niektóre z nich mają charakter regionalny i specjalizację w określonym rodzaju kuchni.

Istotny wpływ na natężenie ruchu turystycznego ma infrastruktura transportowa. 
Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna jest barierą w rozwoju również turystyki 
biznesowej. Kielce nie posiadają niestety lotniska pasażerskiego przystosowanego do 
międzynarodowego ruchu lotniczego, lotnisko w Masłowie koło Kielc ma bowiem charak-
ter lotniska sportowego.

W dziedzinie transportu dominującą rolę odgrywa transport drogowy. Stan techniczny 
dróg w woj. świętokrzyskim nie jest jednak zadowalający – drogi te wymagają remontów 
i modernizacji. Istniejący system dróg krajowych zapewnia jednak dobre połączenia ze 
wszystkimi sąsiednimi regionami. Reasumując, należy stwierdzić, iż niedostateczny stan 
infrastruktury drogowej w regionie, w szczególności brak dostatecznej liczby nowocze-
snych dróg ekspresowych i autostrad, utrudnia konkurowanie z ościennymi wojewódz-
twami6. Stan infrastruktury drogowej ogranicza także tempo rozwoju ruchu turystycznego, 
w tym biznesowego. Obok transportu drogowego istotnym elementem systemu transporto-

5 http://www.echodnia.eu [23.07.2012].
6 Regionalny Program…, op. cit. 
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wego w woj. świętokrzyskim jest transport kolejowy. Przez badane województwo przebie-
ga dziesięć linii kolejowych o łącznej długości 707 km7. W pierwszej tabeli zamieszczono 
elementy Analizy SWOT woj. świętokrzyskiego z punktu widzenia możliwości rozwoju tu-
rystyki biznesowej.

Tabela 1. Elementy Analizy SWOT dla województwa świętokrzyskiego

MoCNE STroNy SłABE STroNy

 – bogate tradycje związane z przemysłem 
wydobywczym i przetwórstwem surowców 
naturalnych oraz hutnictwem,

 – dobrze wykwalifikowana kadra dla przemysłu 
i innych dziedzin gospodarki,

 – potencjał i doświadczenia Targów Kielce 
i innych organizacji otoczenia biznesu,

 – atrakcyjne turystycznie położenie geograficz-
ne woj. świętokrzyskiego, jego dziedzictwo 
kulturowe, historyczne miejsca i atrakcje dla 
turystów, dobry stan środowiska, duże kom-
pleksy leśne itp., 

 – położenie w centralnej części kraju w pobliżu 
wielkich aglomeracji miejskich – Krakowa, 
Warszawy, Śląska i Łodzi. 

 – niekorzystna struktura gospodarki regionu, 
dominują mało efektywne gałęzie produkcji,

 – niewystarczające powiązania komunikacyjne 
województwa z krajowymi ośrodkami wzrostu,

 – niezadowalający stan techniczny i parametry 
większości dróg,

 – niewystarczająco rozwinięty ośrodek akade-
micki w Kielcach, 

 – słabe związki pomiędzy sferą kultury a sferą 
gospodarki i przedsiębiorczości, 

 – bogato reprezentowana tradycyjna kultura 
i sztuka ludowa, 

 – niedostateczne wyposażenie w infrastruk-
turę techniczną, co ogranicza rozwój ruchu 
turystycznego.

szaNse ZAGrożENIA

 – utworzenie regionalnego systemu innowa-
cji, bazującego na współpracy regionalnych 
ośrodków akademickich i naukowo-badaw-
czych z lokalną gospodarką, w oparciu o reali-
zację Strategii Rozwoju Innowacji Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2005–2013,

 – wzrost nakładów inwestycyjnych na działal-
ność innowacyjną,

 – wykorzystanie technologii (ICT) informa-
tycznych w gospodarcze, nauce, edukacji 
i administracji,

 – rozwój Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego,
 – rozbudowa ośrodka akademickiego w Kiel-

cach, 
 – kreowanie atrakcyjnych produktów turystycz-

nych. 

 – położenie województwa z dala od planowa-
nego układu autostrad oraz ograniczenie 
tras szybkiego ruchu do drogi E7, co może 
spowodować peryferyzację regionu,

 – postępująca degradacja zabytków,
 – osłabienie konkurencyjności regionu pod 

względem inwestycyjnym, spowodowane nie-
wystarczającym poziomem rozwoju przedsię-
biorczości i innowacyjności w regionie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Regionalny Program…, op. cit.

7 B. Iwan, Potencjał turystyczny Regionu Świętokrzyskiego, [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna 
żywność, Wyd. WSHiG, Częstochowa 2009. 
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Na tle zaprezentowanej Analizy SWOT można wyodrębnić kilka najważniejszych pro-
blemów badanego regionu, które należy rozwiązać celem przyśpieszenia rozwoju tury-
styki biznesowej i kwalifikowanej. Są to: 
 • stosunkowo niski poziom dochodów mieszkańców województwa jako czynnik wpły-

wający na funkcjonowanie sfery biznesu,
 • niezadowalający poziom rozwoju instytucji otoczenia biznesu, 
 • niedostateczne powiązania między sektorem naukowo-badawczym a gospodarką,
 • niewystarczające powiązania komunikacyjne województwa z krajowymi ośrodkami 

wzrostu,
 • nie dość dobry stan infrastruktury technicznej (transportowej, telekomunikacyjnej, ener-

getycznej itp.).
Celem zwiększenia potencjału turystycznego regionu świętokrzyskiego podjęto sze-

reg przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. Działania inwestycyjne w tym zakresie są dofinan-
sowywane ze środków Unii Europejskiej. Do zadań z zakresu infrastruktury turystycznej 
należy zaliczyć przynajmniej kilka: 

 – konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja obiektów historycznych, zabyt-
kowych i poprzemysłowych wraz z otoczeniem, jak również ich przystosowanie do 
celów turystycznych,

 – rozwój, modernizacja oraz wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej, w tym 
obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych, a także innej infrastruktury 
turystycznej, 

 – rozwój, modernizacja oraz wyposażenie infrastruktury informacyjnej i recepcyjnej (cen-
tra i punkty informacji turystycznej),

 – rozwój, modernizacja oraz wyposażenie publicznej infrastruktury służącej rozwojowi 
aktywnych form wypoczynku, w tym sal i hal sportowych, krytych pływalni, kręgielni, 
przystani wodnych, skoczni i tras narciarskich oraz innej infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej8.

Walory przyrodnicze województwa świętokrzyskiego w zarysie

W tak krótkim opracowaniu trudno jest poddać analizie wielkie bogactwo naturalnych 
walorów przyrodniczych woj. świętokrzyskiego. Z tego względu zostaną zaprezentowane 
tylko niektóre walory, ważne zwłaszcza dla rozwoju turystyki biznesowej. Nie ma ponadto 
potrzeby szczegółowej charakterystyki wszystkich naturalnych walorów turystycznych, 
gdyż nie jest to głównym celem niniejszego artykułu.

8 Regionalny Program…, op. cit.



52 Bolesław Iwan

Lasy jako atrakcja turystyczna

W woj. świętokrzyskim lasy zajmują ok. 330 tys. ha powierzchni. Największym komplek-
sem leśnym jest Puszcza Świętokrzyska i lasy w rejonie Końskich. Sama Puszcza Świę-
tokrzyska posiada 53 tys. ha powierzchni leśnej. Z roku na rok lasy Kielecczyzny zyskują 
coraz większą popularność wśród turystów pragnących spędzać tam swój wolny czas.

Gatunkami drzew występującymi w kieleckich kompleksach leśnych są buki, jodły, 
modrzewie, cisy i dęby. W lasach włoszczowskich i na Przedgórzu Iłżeckim występują 
też graby, olchy czarne i jesiony. Fauna regionu świętokrzyskiego również jest bogata 
i różnorodna, podobnie jak flora. W lasach żyją duże dzikie zwierzęta, takie jak: sarny, je-
lenie, łosie i dziki. Oprócz tego występują też mniejsze ssaki – lisy, zające, kuny, borsuki, 
wiewiórki i bobry. W omawianym regionie występuje ponad 160 gatunków ptaków. Jest 
to więc fascynujący teren dla turystów hobbystów – botaników, zoologów, a zwłaszcza 
ornitologów itp. Naturalnie najliczniej występują różne gatunki bezkręgowców9. 

Pomniki przyrody jako atrakcje turystyczne 

Na terenie woj. świętokrzyskiego znajduje się 712 pomników przyrody. Są to pojedyn-
cze twory przyrody ożywionej i nieożywionej bądź skupiska tworów o wartości przyrodni-
czej, krajobrazowej, kulturowej, historycznej oraz naukowej. Zalicza się do nich krzewy 
gatunków rodzimych lub obcych, drzewa o wyjątkowo dużych rozmiarach, wodospady, 
skałki, jary oraz głazy narzutowe. Do pomników przyrody ożywionej należą drzewa i gru-
py drzew, które odznaczają się sędziwym wiekiem lub niezwykłymi kształtami. Do pomni-
ków przyrody nieożywionej zalicza się duże głazy narzutowe i wodospady, skałki oraz 
wywierzyska10. Przykładami pomników przyrody ożywionej są:
 – Dąb Bartek w Zagnańsku koło Kielc – wiek tego drzewa oceniany jest na 645–670 

lat. Od 1952 r. dąb uznano za pomnik przyrody. Ma on ok. 30 m wysokości i ok. 10 m 
obwodu pnia. Drzewo jest częściowo spróchniałe i dlatego podtrzymują go telesko-
powe podpory.

 – Sosna Krocząca – rośnie na skraju lasu we wsi Wełcz koło Buska-Zdroju. Od 2002 r. 
objęto ją ochroną i uznano za pomnik przyrody. Sosna Krocząca swój wygląd za-
wdzięcza siłom przyrody, dzięki którym, mając korzenie tak wysoko, nadal żyje11. 
Przykładami pomników przyrody nieożywionej są:

 – Bałtów – w dolinie rzeki Kamiennej znajduje się grupa skał zbudowana z białych 
wapieni koralowych. Grupę tę tworzy kilka form skalnych, osiągających wysokość 
nawet do 10 m. 

 – Miedziana Góra – w części grzbietowej góry Kamień znajdują się skałki o długości 
ok. 15 m i wysokości 6–7 m. Skałki te zbudowane są z piaskowców kwarcytowych12.

9 R. Garus, Przewodnik dla turystów pieszych i zmotoryzowanych. Kielce–Góry Świętokrzyskie, Kielce 1998.
10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_przyrody [23.07.2012]. 
11 Województwo świętokrzyskie. Polska niezwykła, Demart, Warszawa 2008. 
12 http://www.swietokrzyskie.pl/obiekt.php?rodzaj=pomprz [23.07.2012]..
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Podziemne atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego
Na terenie analizowanego regionu znajduje się szereg tras turystycznych wiodących 

przez jaskinie oraz średniowieczne piwnice, udostępnione dla turystów i cieszące się 
wielką popularnością. Zwiedzających zachęcają:

 – Jaskinia Raj – wapienna jaskinia krasowa położona w pobliżu Chęcin, ok. 11 km 
od Kielc, na terenie rezerwatu przyrody. Jest to niewielka jaskinia, gdyż łączna dłu-
gość jej korytarzy wynosi 240 m, ale uważana za najpiękniejszą w Polsce. Odkryli 
ją czterej uczniowie Technikum Geologicznego w Krakowie w 1964 r. i to oni nadali 
jej nazwę. Jaskinię udostępniono turystom w 1972 r. W trakcie prowadzonych ba-
dań w odkryto w niej narzędzia kamieniarskie, ślady człowieka oraz szczątki zwie-
rząt. Do jaskini Raj prowadzi pawilon wystawowy, przechodząc dalej do Komory 
Wstępnej, gdzie można oglądać szatę naciekową oraz szczątki zwierząt morskich. 
Kolejną atrakcją jaskini jest Komora Złomisk – z ciekawą szatą naciekową oraz zwi-
sającymi stalaktytami i stalagmitami. Najbardziej interesującą częścią jaskini jest 
Sala Kolumnowa. W Sali Stalaktytowej na stropie znajduje się ok. 200 stalaktytów 
o długości 40 cm i średnicy 2–3 cm13.

 – Podziemna Trasa Turystyczna (Sandomierz) – jej długość to 470 m, a głębokość do-
chodzi nawet do 12 m poniżej poziomu rynku. Trasa powstała podczas prowadzenia 
górniczych prac zabezpieczających Stare Miasto, przez połączenie piwnic i podziem-
nych składów kupieckich. W 2007 r. Podziemna Trasa Turystyczna została wydłu-
żona o dodatkowo wyremontowane pomieszczenia znajdujące się pod kamienicą 
Oleśnickich14.

 – Rezerwat Przyrody Kadzielnia (Kielce) – jest to rezerwat przyrody nieożywionej na 
terenie Kielc. Obejmuje on Wzniesienie Kadzielnia (295 m n.p.m.). Rezerwat funk-

13 http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=99&subsub=144&menu=143&strona=1 [23.07.2012].
14 http://www.sandomierz.pl/index.php/pl/atrakcje_i_ciekawostki/art19.html [23.07.2012].

Rysunek 2. Dąb Bartek (po lewej) i Sosna Krocząca (po prawej)
Źródło: http://www.gory-swietokrzyskie.pl/dab-bartek; http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/738:Poni-
dzie/22842:Welecz_sosna_na_skraju_lasu.html [23.07.2012].
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cjonuje od 1962 r. i ma powierzchnię 2,4 ha; przedmiotem ochrony są zachowane, 
ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, grupy skał wapiennych 
o malowniczych kształtach, z żyłkami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin. W Ka-
dzielni można badać i analizować liczne procesy tektoniczne, mineralizacyjne i różne 
formy krasowe. Stanowi on największe skupisko grot i jaskiń na Kielecczyźnie – jest 
ich 26. U podstaw wzniesienia wkomponowano w skały amfiteatr – to miejsce licz-
nych imprez i koncertów, które może pomieścić 5,5 tys. widzów15.

15 http://www.geopark-kielce.pl [23.07.2012].

Rysunek 4. Rezerwat Przyrody Kadzielnia 
Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Kadzielnia_02_ssj_20041024.
jpg/250px [18.06.2012].

Rysunek 3. Jaskinia Raj
Źródło: http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=99&subsub=144&menu=143&strona=1 
[28.06.2012].
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 – Rezerwat Archeologiczny (Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego) – na terenie 
tego Rezerwatu o powierzchni ok. 350 ha znajduje się dobrze zachowany krajobraz 
nakopalniany – hałdy i leje poszybowe oraz zrekonstruowana architektura podziemi 
sprzed 5,4 tys. lat. Dzięki blisko 500-metrowej podziemnej trasie turystycznej turyści 
mogą prześledzić prawie wszystkie techniki wydobycia krzemienia pasiastego i zwie-
dzić unikatowe na skalę światową kopalnie komorowe. Znajduje się tam również re-
konstrukcja szybu i obozowiska przyszybowego, a ponadto zrekonstruowana wioska 
neolityczna z chałupami ówczesnej społeczności (epoki). 

 – Muzeum Zagłębia Staropolskiego (Sielpia koło Końskich) – stanowi unikatowy w ska-
li europejskiej zabytek techniki. Mieści się ono w halach dawnej walcowni i pudlingar-
ni z pierwszej połowy XIX w., która została zbudowana w ramach uprzemysłowienia 
ziem polskich. Zakład korzystał z energii wodnej, dzięki zbudowaniu zalewu na pobli-
skiej rzece Czarnej. Obiekt ten stał się pierwszym w kraju zabytkiem techniki i prze-
mysłu wpisanym do rejestru zabytków16.
Nie można także pominąć takich przyrodniczych atrakcji turystycznych woj. święto-

krzyskiego, jak parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp. Na terenie woje-
wództwa znajdują się: 

 – Świętokrzyski Park Narodowy, 
 – dziewięć parków krajobrazowych,
 – 11 obszarów chronionego krajobrazu,
 – 67 rezerwatów przyrody,
 – 712 pomników przyrody,
 – osiem zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
 – 83 użytki ekologiczne.

Dotychczasowa analiza dobitnie wskazuje, iż region świętokrzyski jest niepowtarzal-
nym obszarem recepcji turystycznej, gdzie mogą rozwijać się różne rodzaje turystyki, 
w tym turystyka biznesowa, kulturowa, hobbystyczna itd.17 

Infrastruktura dla turystyki biznesowej w województwie 
świętokrzyskim

Wybrane hasło do kampanii promującej region świętokrzyski – „Świętokrzyskie czaru-
je” – było skuteczne, gdyż z każdym rokiem przybywa turystów. Według danych GUS do-
tyczących liczby osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania w trzech 
kwartałach 2011 r. region świętokrzyski wybrało 342 tys. turystów, którzy korzystali ze 
skategoryzowanej bazy noclegowej. Poszerza się również wachlarz atrakcji turystycz-
nych. Sukcesy na tym polu są między innymi rezultatem realizacji wielu inwestycji tury-
stycznych, takich jak: wybudowanie „Osady Średniowiecznej” w Bielinach czy Centrum 
Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi – słynne Dymarki itp.

16 http://www.muzeum-techniki.waw.pl/educd/index.php?page=oddzialy/sielpia/info [23.07.2012].
17 B. Iwan, Potencjał turystyczny…, op. cit.
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Interesujący jest także fakt, iż w woj. świętokrzyskim nastąpił znaczny rozwój turystyki 
biznesowej, co miało znaczący wpływ na wzrost jakości usług turystycznych ogółem.

Wybrane obiekty konferencyjno‑kongresowe w regionie świętokrzyskim 

Przedstawię najpierw krótką prezentację Kielc. W odległości 10 km od miasta, w Ma-
słowie, znajduje się Port Lotniczy Kielce-Masłów. Obsługuje on niewielkie samoloty – do 19 
miejsc pasażerskich. Do najbliższego Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Ba-
lice jest 130 km od Kielc. Prace przygotowawcze związane z budową Regionalnego Por-
tu Lotniczego Kielce, na terenie Obic, są w trakcie realizacji. Kielce dysponują ośmioma 
hotelami w kategoriach od trzech do czterech gwiazdek18. Turystyka biznesowa w Kiel-
cach związana jest głównie z targami i wystawami. Dla zilustrowania tego faktu można 
podać, iż w 2009 r. odbyło się 46 wydarzeń targowo-wystawienniczych, w których wzięło 
udział ponad 5,3 tys. wystawców i 169,4 tys. zwiedzających19.

Obiekty przystosowane dla turystyki biznesowej to:
 • Qubus Hotel Kielce **** – jest to nowoczesny hotel, usytuowany w centrum stolicy 

woj. świętokrzyskiego, przy ul. Składowej 2. Położony jest w odległości ok. 5 km od 
Centrum Targowo-Wystawienniczego Targi Kielce. Hotel oferuje 90 pokoi w różnych 
standardach – 18 pokoi jednoosobowych, 21 pokoi dwuosobowych, 42 pokoje jedno- 
lub dwuosobowe Lux, sześć pokoi Junior Suite oraz trzy apartamenty. Hotel Qubus 
Kielce wyposażony jest w klimatyzację i dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi. Do dys-
pozycji gości jest także m.in. restauracja Ogień i centrum odnowy biologicznej. Hotel 
przystosowany jest do organizowania konferencji i innych spotkań biznesowych, gdyż 
posiada dwie nowocześnie wyposażone sale konferencyjne. Obiekt przystosowany 
jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponadto posiada parking z 40 miej-
scami postojowymi20. 

 • Hotel Kongresowo-Eventowy Łysogóry ***

18 Turystyka w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
19 Targi w Polsce 2009, pod red. M.E. Łukaszewicza, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań 2010.
20 http://www.qubushotel.com [23.07.2012].

Rysunek 5. Hotel Łysogóry
Źródło: http://www.lysogory.com.pl/pl/galeria-hotel-w-kielcach.html [20.06.2012].
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Hotel jest zlokalizowany w centrum Kielc, przy ul. Sienkiewicza 78. Gmach uosabia 
urok i elegancję. To najnowocześniejszy i największy obiekt konferencyjno-bankietowy 
w regionie świętokrzyskim. Hotel Łysogóry oferuje sale konferencyjne o zróżnicowanej 
powierzchni, wyposażone w systemy tłumaczeń symultanicznych, a także urządzenia 
konferencyjno-dyskusyjne, wideokonferencyjne oraz do rejestracji audio-video, interak-
tywną tablicę multimedialną, rzutniki multimedialne oraz ekrany. Dzięki korzystnemu po-
łożeniu obiekt jest bardzo dobrym miejscem na organizację konferencji, sympozjów oraz 
szkoleń. Pracownicy hotelu posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze spotkań 
biznesowych, oferując na tę okoliczność ekskluzywne sale VIP. W przestronnych wnę-
trzach restauracji goście biznesowi mogą konsumować potrawy kuchni staropolskiej, 
a także różne potrawy inspirowane przez kuchnie innych narodów. Druga tabela zawiera 
podstawowe informacje dotyczące Hotelu Kongresowo-Eventowego Łysogóry.

Tabela 2. Charakterystyka hotelu Łysogóry 

Łysogóry
Liczba 
miejsc 

teatralnych

Liczba 
miejsc przy 

stołach

Powierzch-
nia [m2]

Długość 
i szerokość 

[m]

Tłumacze-
nie symulta-

niczne

Zaciemnia-
nie sali

Klimatyza-
cja sali

Światło 
dzienne

SALE KoNFErENCyJNE

Łysogóry

Cisowa

Dębowa

Sosnowa

Jodłowa

Kasztanowa

Bukowa 

Klonowa

600

420

300

280

160

100

 45

 30

230

160

130

115

 65

 54

 20

 18

550

430

290

260

150

 90

 55

 42

28,2/19,7

19,7/19,7

19,7/14,9

13,2/11,1

13,2/11,1

14,8/5,9

15/4,5

10/4,2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

WyPoSAżENIE KoNFErENCyJNE

Nagłośnienie

Mikrofon bezprzewodowy

Projektor wideo-komputerowy

Ekran

Mównica

Flipchart

Obsługa techniczna

●

●

●

●

●

●

●

Zestaw wideo

Scena

Minibar konferencyjny

Business Centre

Dostęp do e-mail

Wideokonferencje

Bezprzewodowy Internet

●

●

●

●

●

●

●

Źródło: MeetingsPoland.pl. Katalog obiektów i usług konferencyjnych 2011–2012, Meetings Poland  
Sp. z o.o., Warszawa 2011.

Hotel Łysogóry posiada 148 pokoi, w tym siedem apartamentów i jeden pokój dla 
osób niepełnosprawnych. Goście biznesowi mogą korzystać z restauracji Victoria i drink 
baru oraz kasyna Olimpic. W pobliżu hotelu znajduje się płatny parking na 100 miejsc. 
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 • Centrum Konferencyjno-Bankietowe Dwór Dwikozy ***

Centrum jest zlokalizowane w Dwikozach koło Sandomierza. To stylowy, a zarazem 
nowoczesny obiekt, położony w malowniczej scenerii Wyżyny Sandomierskiej i Gór Pie-
przowych. Dwór Dwikozy przystosowano do przyjmowania turystów biznesowych. Dla 
potrzeb spotkań i imprez biznesowych przygotowano ekskluzywnie oraz nowocześnie 
zaaranżowane i sale konferencyjno-bankietowe, wyposażone w profesjonalne rozwią-
zania multimedialne i architektoniczne. W Centrum Konferencyjno-Bankietowym Dwór 
Dwikozy mogą odbywać się jednocześnie spotkania w kilku salach. 
 • Hotel Basztowy w Sandomierzu 

Hotel Basztowy jest położony na wzgórzu Starego Miasta Sandomierza, w otocze-
niu nowoczesnej architektury, wpisanej w malowniczy pejzaż lessowych wąwozów. 

Rysunek 6. Dwór Dwikozy
Źródło: http://www.dwordwikozy.pl/www/gfx/strona_1/flash/4/1300561682.jpg [18.06.2012].

Rysunek 7. Hotel Basztowy
Źródło: http://www.hotelbasztowy.pl/img/header.jpg [25.06.2012].
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Obiekt powstał z myślą o gościach, w tym również biznesowych – nie tylko jako miej-
sce wypoczynku oraz efektywnej pracy i twórczych służbowych spotkań, ale także jako 
przestrzeń, skąd umysł człowieka może rozpocząć kolejne ciekawe podróże. W hote-
lu znajdują się gustownie i nowocześnie urządzone pokoje z łazienkami, wyposażone 
w telewizory, mini bary, telefony oraz dostęp do Internetu. W budynku jest osiem pokoi 
jednoosobowych, 20 pokoi dwuosobowych oraz dwa apartamenty. Hotel przeznaczono 
dla mniejszych spotkań biznesowych, takich jak: wydarzenia korporacyjne, eventy, szko-
lenia, prezentacje marketingowe nowych towarów i usług itp. Omawiany obiekt oferuje 
trzy profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne, restauracje, klub hotelowy z kinem 
domowym, saunę, gabinet masażu oraz bilard.

Hotel Basztowy w Sandomierzu odpowiada wysokim wymaganiom związanym z or-
ganizacją mniejszych spotkań biznesowych oraz szkoleń. Oferuje on łącznie 55 miejsc 
w elegancko urządzonych pokojach21. 
 • Hotel Europa **** – Centrum Konferencyjne w Starachowicach 

Jest to nowoczesny i komfortowy hotel biznesowy, jedyny czterogwiazdkowy obiekt 
w Starachowicach i Górach Świętokrzyskich. Hotel Europa zlokalizowany jest w centrum 
południowo-wschodniej Polski, w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Kielcami. Obiekt 
jest w pełni klimatyzowany, z bezprzewodowym dostępem do Internetu. Hotel oferuje 
swoim gościom także możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu po męczących 
obradach, grając w bilard, tenis stołowy, futbol stołowy itp. Turyści przebywający w hotelu 
mogą również korzystać z centrum wellness oraz klubu hotelowego z dyskoteką. Usytu-
owanie tego obiektu na obrzeżach miasta gwarantuje spokój w czasie imprez bizneso-
wych oraz w chwilach wolnych od spotkań. Pobliski kompleks leśny, stanowiący otocze-
nie hotelu, umożliwia uprawianie joggingu, a także wycieczek pieszych i rowerowych22. 

21 Katalog Lokacje 2009. Najciekawsze miejsca eventowe w Polsce, Wyd. Na Czasie Sp. z o.o., Kraków 2008. 
22 MeetingsPoland.pl. Katalog obiektów i usług konferencyjnych 2010, Meetings Management, Warszawa 2010.

Rysunek 8. Hotel Europa 
Źródło:http://aff.bstatic.com/images/hotel/max500/168/1686562.jpg (po lewej), http://www.odkryjpolske.
pl/admin/datastore/upload/place/f_conf_europa_starachowice_big.jpg (po prawej) [28.06.2012].
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Tabela trzecia zawiera informacje dotyczące Hotelu Europa – Centrum Konferencyjnego 
w Starachowicach.

Tabela 3. Informacje o hotelu Europa w Starachowicach i jego wyposażeniu

SALE KoNFErENCyJNE

Nazwa sali 

Liczba 
miejsc 
teatral-
nych 

Liczba 
miejsc 
przy 

stołach 

Liczba 
miejsc 

bankieto-
wych 

Powierzch-
nia 

Zaciemnie-
nie sal

Klima-
tyzacja 

sal 

Światło 
dzienne 

Bruksela 350 190 106 325 • • •
Genewa 70 36 44 70 • • •
Wiedeń 70 36 44 70 • • •
Paryż 50 24 24 54 • • •
Berlin 50 24 24 54 • • •
Madryt – 12 12 25 • • •
Śródziemnomorska 116 58 58 116 • • •

WyPoSAżENIE KoNFErENCyJNE

Nagłośnienie • Zestaw wideo •
Mikrofon bezprzewodowy • Rzutnik slajdów 35 mm •
Ekran • Business centre •
Mównica • Dostęp email •
Flipchart • Wideokonferencje •
Obsługa techniczna • Bezprzewodowy Internet •

GMACH I ZAKWATEroWANIE

Całkowita liczba miejsc nocle-
gowych 137 Konferencyjne miejsca noclegowe 137

Kategoria **** Apartamenty 1

Telefon 

•

Pokoje jednoosobowe 1

TV

•

Pokoje dwuosobowe 67

Sejf na laptop 

•

Internet •
Parking dla samochodów 120 Parking dla autokarów 3

System obserwacyjny • Powierzchnia wystawiennicza 1000 m2

RekReacja

Siłownia • Sauna •
Bilard • Jacuzzi •



61Turystyka biznesowa w regionie świętokrzyskim

Spa. wellness • Oferty incentive •
RestauRacje Liczba 

miejsc BAry Liczba 
miejsc

Europejska 300 Klub Amsterdam 150

Śródziemnomorska 80 Piwnica Myśliwska 40

Piwnica Myśliwska 40

Źródło: MeetingsPoland.pl. Katalog obiektów i usług konferencyjnych…, op. cit.

 • Hotel Paradiso w Suchedniowie koło Kielc – jest bardzo dobrym miejscem na wy-
poczynek oraz różnego rodzaju imprezy integracyjne, szkoleniowe, kulturalne i roz-
rywkowe. Hotel jest położony w zacisznym i spokojnym miejscu na granicy Suche-
dniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu Góry Baranowskiej oraz 
Zalewu Rejów. Pobyt w hotelu turyści biznesowi mogą sobie urozmaicić, korzystając 
z licznych atrakcji turystycznych okolicy. Hotel Paradiso jest wyposażony w salę bilar-
dową, dwie sale konferencyjne ze sprzętem multimedialnym, salę bankietową i taras 
z radiowym bezprzewodowym łączem internetowym – Wi-Fi, restaurację, drink bar 
oraz parking. Tabela nr 4 zawiera informacje o salach w hotelu Paradiso.

Tabela 4. Informacje o pomieszczeniach w hotelu Paradiso 

Nazwa sali LICZBA M2 teatR oBIAD 

Bankietowa 200 250 200

Bilardowa 180 80 50

Mała 60 40 30

INForMACJE o HoTELU 

Liczba pokoi jednoosobowych 23

Liczba pokoi dwuosobowych 30

Liczba apartamentów 110

Źródło: Katalog Lokacje 2009..., op. cit. 

Pozostałe centra konferencyjne w regionie świętokrzyskim to: 
 • hotel Kongresowy *** (d. Exbud Skanska) – Centrum Biznesu (Kielce), 
 • hotel Tęczowy Młyn *** (Kielce). 

Od września 2008 r. odwiedzający Kielce mogą zatrzymać się w hotelu Tęczowy 
Młyn. Obiekt położony jest przy ul. Zakładowej, naprzeciw wejścia głównego na teren 
Targów Kielce. Hotel posiada 100 klimatyzowanych pokoi, restaurację z salą VIP, bar 
i pięć sal konferencyjnych. Budynek znajduje się w odległości ok. jednego km od drogi 
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E7, stanowiącej główny szlak prowadzący z północy Polski przez Warszawę na południe 
kraju oraz w pobliżu drogi krajowej nr 74, biegnącej z zachodu na wschód. Inne centra to:
 • Centrum Biurowo-Konferencyjne (Ostrowiec Świętokrzyski), 
 • Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji, Kultury i Sportu „Gołoborze” w Górach 

Świętokrzyskich (Rudki). 
Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji „Gołoborze” położone jest w Górach Świętokrzy-

skich, w pobliżu atrakcyjnych szlaków turystycznych. Obiekt oferuje usługi w zakresie 
organizacji wypoczynku, szkoleń, konferencji oraz rehabilitacji osób dorosłych i dzieci. 
Przy ośrodku funkcjonuje kryta pływalnia oraz gabinet rehabilitacyjny. Centrum posiada 
45 wygodnych i przestronnych pokoi z pełnym węzłem sanitarnym. W centrum znajduje 
się restauracja na 200 miejsc, sale szkoleniowe z pełnym wyposażeniem i klimatyzacją 
oraz rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna. Centrum „Gołoborze” dysponuje dwiema 
salami konferencyjnymi: 

 – sala konferencyjna na 150 osób – wyposażona w sprzęt nagłaśniający, multimedial-
ny, łącze internetowe oraz klimatyzację, 

 – sala na 40 osób – wyposażona w sprzęt multimedialny. 
Oprócz wymienionych sal są również sale typu Studio na 20 osób. Dzięki temu, że 

sale są wielofunkcyjne, można w nich organizować zarówno kameralne spotkania, jak 
i wieloosobowe wykłady, konferencje, szkolenia. W ośrodku znajduje się ponadto sauna 
fińska oraz infrared23. 
 • Centrum Konferencyjne Targi Kielce S.A. 

Centrum oferuje turystom biznesowym obiekty konferencyjno-szkoleniowe oraz usłu-
gi w zakresie organizacji i obsługi konferencji, seminariów, sympozjów, narad, spotkań 
branżowych oraz innych wydarzeń biznesowych i bankietów okolicznościowych. Centrum 
Konferencyjne posiada liczne klimatyzowane sale konferencyjne. Są one wyposażone 
w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nagłaśniający. Dzięki dźwiękochłonnym ruchomym 
ścianom nowoczesne rozwiązania architektoniczne z opcją łączenia i dzielenia sal umoż-
liwiają organizację kilku imprez biznesowych jednocześnie. Obszerne wnętrza foyer Cen-
trum Konferencyjnego Targów Kielce mogą również służyć jako miejsca wystaw i ekspozy-
cji24. Informacje o salach w omawianym centrum zamieszczono w tabeli 5. 

Tabela 5. Informacje o salach w Centrum Konferencyjnym Targi Kielce S.A.

Nazwa sali teatR oBIAD 

Sala B1 50 24

Sala B2 50 24

Sala B3 60 32

Sala B2 + B3 25 48

23 B. Iwan, Potrzeby nabywcze na rynku biznesowych usług turystycznych, [w:] Zachowania konsumentów na 
rynku turystycznym, pod red. B. Dobiegały-Korony, Wyd. WSE Almamer, Warszawa 2010. 
24 Katalog Lokacje 2009... op. cit.
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Nazwa sali teatR oBIAD 

Sala C1 65 40

Sala CK1 180 120

Sala CK2 160 100

Sala CK3 56 32

Sala kongresowa (CK1 + CK2) 350 200

Maksymalna liczba osób 1070 620

Źródło: Katalog. Lokacje 2009..., op. cit.

Reasumując, należy stwierdzić, że woj. świętokrzyskie to region, gdzie funkcjonują 
liczne obiekty konferencyjno-biznesowe. Zapewniają one profesjonalną obsługę imprez 
biznesowych, a ponadto gwarantują wysoki standard usług noclegowych i gastronomicz-
nych. Oprócz typowych usług biznesowych ośrodki te zapewniają szereg dodatkowych 
atrakcji (spa, wellness, baseny, sale bilardowe i inne propozycje rekreacji).

Wydarzenia i imprezy biznesowe w regionie świętokrzyskim 
(Kielce) 

Wizytówką biznesową woj. świętokrzyskiego są Targi Kielce. To drugi co do wielkości 
Ośrodek Targowo-Wystawienniczy (po Międzynarodowych Targach Poznańskich), usy-
tuowany na skrzyżowaniu najważniejszych dróg krajowych i międzynarodowych. Targi 
Kielce faktycznie stały się polskim centrum spotkań biznesowych. Obiekt ten działa na 
polskim rynku targowo-wystawienniczym od 1992 r. Targi Kielce S.A. (TK) zajmują pozy-
cję wicelidera polskiego rynku targowego.

Targi dysponują powierzchnią wystawienniczą wynoszącą 90 000 m2 (9 ha) oraz sze-
ścioma halami wystawienniczymi o łącznym metrażu 30 000 m2. Na ich terenie usytu-
owane jest Centrum Konferencyjne na ponad 1000 miejsc. Poza licznymi parkingami TK 
jako jedyne w Polsce posiadają poligon do pokazów dynamicznych – sprzętu budowla-
nego, transportowego oraz wojskowego. Omawiana Spółka Akcyjna TK organizuje rocz-
nie ponad 60 imprez targowo-wystawienniczych, w niektórych okresach roku odbywa się 
więcej niż jedna impreza w tygodniu.

Targi Kielce S.A. pod względem wynajętej powierzchni i liczby wystawców zajmują 
trzecią pozycję wśród ośrodków targowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyprze-
dzają one takie ośrodki, jak: Budapeszt, Praga, Bratysława, Bukareszt, Sofia.

Ugruntowana pozycja wicelidera umożliwia Targom Kielce S.A. organizowanie licz-
nych imprez, które stały się markami jednoznacznie kojarzonymi z Kieleckim Ośrodkiem 
Targowo-Wystawienniczym. Do najważniejszych targów i wystaw realizowanych w Kiel-
cach należy zaliczyć m.in.:

 – Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO),
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 – Międzynarodowe Tragi Techniki Rolniczej (AGROTECH),
 – Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki (AGROTRAVEL),
 – Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej 

i Dewocjonaliów (SACROEXPO).
Targi Kielce są drugim w historii polskim ośrodkiem targowym, który spełnił wysokie 

rygory i uwarunkowania uczestnictwa w światowej organizacji UFI, co gwarantuje mię-
dzynarodowy poziom oraz wysoki standard organizacyjny i ma istotne znaczenie dla 
odbywających się tam imprez targowo-biznesowych25. 

Na terenie obiektów TK odbyło się w kryzysowym 2008 r. 39 imprez targowych 
z udziałem prawie 6 000 wystawców i 300 000 zwiedzających. W 2009 roku liczba zreali-
zowanych celów była wyższa niż planowano. Porównując dane z 2009 roku do danych 
z 2008 roku, prawie o 5% wzrosła wynajęta powierzchnia wystawiennicza, liczba zwie-
dzających zwiększyła się o 11%, a liczba wystawców o 1,2%. Warto jeszcze dodać, iż 
na terenie omawianych targów, oprócz 39 wydarzeń targowych, odbyło się 47 wystaw 
w 2008 r., podczas gdy w 2009 r. zrealizowano 53 imprezy targowe. 

W czerwcu 2013 r. targi wzbogacą się o nowoczesne Centrum Kongresowe, które 
umożliwi organizowanie spotkań biznesowych dla 1000 osób jednocześnie. Budynek 
Centrum wraz z 57-metrową wieżą widokową wpisze się na stałe w panoramę Kielc. 
Istniejące od 1992 r. Targi Kielce sukcesywnie zwiększały swój udział w rynku. Dzięki 
temu w ostatnich kilku latach stały się jednym z dwóch liczących się w Polsce organiza-
torów wystaw i najbardziej dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem targowym w kraju. 
Jeszcze w 2002 r. udział badanej spółki akcyjnej w rynków targów wynosił jedynie 9,5%, 
w 2006 r. – 19%, w 2008 r. – 22%, a w 2009 r. – już 27%. Kielecka spółka dla przykładu 
wynajęła 155,5 tys. m2 powierzchni, to znaczy tylko o 1% mniej niż w 2008 r. Dla po-
równania Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) sprzedały o 30% mniej powierzchni 
targowej w tym samym okresie. 

Oprócz tradycyjnych imprez targowych wielkim zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież debiutujące na Targach Kielce imprezy, wśród nich: EXPOSURFACE, MSQ EXPO, 
CZAS DZIECKA, EXPOSITIO I SHOWEXPO26. 

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

W obiektach TK rocznie jest organizowanych ponad 400 konferencji i ponad 60 im-
prez targowych. Kielecki ośrodek jest jednym z dwóch najlepszych w Polsce pod wzglę-
dem infrastruktury wystawienniczo-kongresowej27. 

Wśród organizatorów wystaw z Europy Środkowo–Wschodniej, audytowanych przez 
CENTRAX (Centrex International Exhibiotion Statistic Union – Międzynarodowa Organi-

25 http://www.targikielce.pl [28.06.2012]. 
26 A. Mochoń, Kielce w górę, Poznań w dół, http://www.targikielce.pl [28.06.2012].
27 Kongres Profesjonalny, www.targikielce.pl [28.06.2012].
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zacja Statystyk Imprez Targowych), Kielecki ośrodek znalazł się na trzecim miejscu pod 
względem wynajętej powierzchni i liczby wystawców, wyprzedzając HUNGEXPO Buda-
peszt i Czeskie Budziejowice oraz Kiev Trade Fair. Jest to bez wątpienia wielki sukces, 
biorąc pod uwagę fakt, iż Targi Kielce są mniejszym ośrodkiem i posiadają o kilkadziesiąt 
lat krótszą tradycję. Dla przykładu HUNGEXPO działają w branży od 40 lat. CENTREX 
to najważniejsza tego typu organizacja w Europie Środkowo–Wschodniej, która promuje 
największe i najlepsze ośrodki targowe, kontroluje również ich rozwój oraz promuje ideę 
organizacji imprez targowych jako najlepszego narzędzia marketingowego. Organizacja 
ta zrzesza 20 członków. Targi Kielce S.A. przystąpiły do CENTREX w 2000 r., będąc 
wówczas firmą prawie nieznaną. Aktualnie kilka imprez wystawienniczych organizowa-
nych przez TK ma rangę wiodących, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Coraz więcej 
osób na świecie wie, gdzie znajdują się Kielce i że jest to miejsce, które należy odwie-
dzić, ponieważ w obszarze biznesu oraz budowania partnerstwa rynkowego ma wiele do 
zaoferowania28. Wybrane rankingi targowe z 2009 r. prezentują dane w kolejnej tabeli.

Tabela 6. Ranking organizatorów Targów Kielce S.A. w 2009 roku

WEDłUG CAłKoWITEJ PoWIErZCHNI TArGoWEJ (M2)

organizator Miasto Wynajęta  
powierzchnia (m2) Udział (%)

MTP Poznań 249 000 43,19

TK Kielce 155 588 26,99

Targi w Krakowie Kraków 22 851 3,96

MURATOR EXPO Warszawa 18 395 3,19

INTERSERVIS Łódź 14 990 2,60

WEDłUG LICZBy WySTAWCóW oGółEM

organizator Miasto Liczba wystawców Udział (%)

MTP Poznań 9 865 37,20

TK Kielce 5 311 20,03

Targi w Krakowie Kraków 2223 8,38

MURATOR EXPO Warszawa 1243 4,69

INTERSERVIS Łódź 1004 3,79

Źródło: http://www.expovortal.com [28.06.2012].

28 Targi Kielce w europejskiej czołówce, http://www.targikielce.pl [28.06.2012]. 
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Elementy rozwoju Targów Kielce

Międzynarodowe Targi Poznańskie posiadają ponad 80-letnią tradycję w branży 
targowo-wystawienniczej. Aktualnie w Polsce na tym rynku liczą się Poznań i Kielce. 
Inni polscy organizatorzy targów i wystaw posiadają po około 3% udziału w rynku tar-
gowo-wystawienniczym. Na początku dekady lat 90. XX w. targi w Kielcach startowały 
praktycznie od zera, rozpoczynając działalność w zdewastowanych halach poprzemy-
słowych, bez żadnych doświadczeń. Bardzo trafnym posunięciem okazała się pierwsza 
wystawa gospodarcza, zorganizowana w obiektach Targów Kielce – Międzynarodowy 
Salon Przemysłu Obronnego (MSPO). To impreza przełamująca dotychczasowe tabu 
ścisłej tajemnicy związanej z wyposażeniem wojska i służb mundurowych, która wzbu-
dziła wielkie zainteresowanie krajowych oraz zagranicznych środowisk wojskowych, 
naukowych i przemysłowych. Rekordowe było też zainteresowanie mediów, co poskut-
kowało wypromowaniem marki Kielc jako nowego ośrodka targowo-wystawienniczego. 
Kolejnym trafnym posunięciem TK było nastawienie się na organizację targów i wystaw 
specjalistycznych, poświęconych „dużemu przemysłowi”, gdyż w Polsce działało kilku-
dziesięciu organizatorów targów, ale głównie o profilu wielobranżowym. Większość firm 
nie sprostała jednak wymaganiom rynku. Kieleckie imprezy wystawiennicze przyciągają 
przedsiębiorców z różnych państw świata, którzy przyjeżdżają m.in. na takie imprezy 
wystawiennicze, jak: AUTOSTRADA-POLSKA, PLASTPOL, AGROTECH oraz SACRO-
EXPO – największe targi sakralne w Europie29.

Z kolei tabela siódma i ósma zawierają dane dotyczące imprez targowo-wystawienni-
czych zrealizowanych w obiektach TK w 2009 i 2011 roku. 

Tabela 7. Wybrane targi i wystawy w 2009 roku

WIoSNA 2009 JESIEń 2009
Imprezy biznesowe Data Imprezy biznesowe Data 
KIELCE SPorT‑ZIMA
XIX Międzynarodowe Targi Branży 
Sportowej i Outdoorowej

19–22.02
KIELCE SPorT‑LATo
XX Międzynarodowe Targi Branży 
Sportowej i Outdoorowej

21–23.08

ekotecH 
X Targi Ekologiczne, Surowców Wtór-
nych, Utylizacji i Recyklingu 

3–5.03
aiR sHow
XI Międzynarodowe Pokazy Lotnicze 29–30.08

eNeX
XII Międzynarodowe Targi Energetyki 3–5.03

MSPo
XVII Międzynarodowy Salon Przemy-
słu Obronnego

31.08–
3.09

AGroTECH 
XV Międzynarodowe Targi Techniki 
Rolniczej

13–15.03
LoGISTyKA 
XV Międzynarodowe Targi Logistycz-
ne

31.08–
3.09

29 Wspinaczka. Ulubiona dyscyplina Targów Kielce, http://www.targikielce.pl [28.06.2012]. 
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WIoSNA 2009 JESIEń 2009
LAS‑EXPo 
IX Targi Przemysłu Drzewnego i Go-
spodarki Zasobami Leśnymi 13–15.03

ALUMINIUM & NoNFErMET
VII Międzynarodowe Targi Aluminium 
i Technologii, Materiałów i Produktów 
Metali Nieżelaznych

29.09–
1.10

edukacja
XIV Targi Edukacyjne 18–20.03

GASTro‑TECH 
III Targi Wyposażenia dla Piekarstwa, 
Gastronomi i Przemysłu Przetwór-
czego

15–17.10

SToM
II Salon Technologii Obróbki Metali 25–27.03

MTS
Międzynarodowe Targi Spółdziel-
czości 

15–17.10

GLASS‑TECH
II Międzynarodowe Targi Produkcji, 
Technologii i Obróbki Szkła oraz 
Ceramiki

1–3.04

RotRa 
Targi Transportu Drogowego 21–23.10

INTErKAMIEń
XIV Międzynarodowe Targi Kamienia 
i Maszyn Kamieniarskich 

1–3.04
PLASTUKrAINA
V Międzynarodowe Targi Przetwór-
stwa Tworzyw Sztucznych

22–24.09.

rEHMED‑EXPo
IX Targi Rehabilitacji i Lecznictwa 
Uzdrowiskowego

1–3.04
SPorT‑oBIEKT
X Wystawa Wyposażenia i Budowy 
Obiektów Sportowych 

4–5.11

DoM 
XVI Ogólnopolskie Targi Materiałów 
Budownictwa Mieszkaniowego i Wy-
posażenia Wnętrz

17–19.04

kielce FasHioN
III Targi Mody i Wzornictwa 6–8.11

oGróD I Ty
XVI Targi Ogrodnicze i Działkowe 17–19.04

WySTAWA PSóW
IV Międzynarodowa Wystawa Psów 
Rasowych

14–14.11

VoyAGEr
VIII Świętokrzyskie Targi Turystyki 17–19.04 ToPGUM 

III Targi Przemysłu Gumowego 18–20.11

EXPo‑GAS
VIII Targi Techniki Grzewczej 22–23.04

BAKEPoL
Targi Przemysłu Piekarniczego i Cu-
kierniczego

23–24.04

AUToSTrADA‑PoLSKA
XV Międzynarodowe Targi Budownic-
twa Drogowego

12–15.05

MASZBUD
XI Międzynarodowe Targi Maszyn 
Budowlanych i Specjalistycznych 

12–15.05

PLASTPoL
XIII Międzynarodowe Targi Przetwór-
stwa Tworzyw Sztucznych 

26–29.05

SACroEXPo
X Międzynarodowa Wystawa Bu-
downictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 

8–10.06

Źródło: http://www.targikielce.pl [28.06.2012].
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Tabela 8. Wybrane targi i wystawy 2011 roku 

WIoSNA 2011 JESIEń 2011
Imprezy biznesowe Data Imprezy biznesowe Data 

KIELCE SPorT‑ZIMA 16–19.02
KIELCE SPorT‑LATo
XXIV Międzynarodowe Targi Branży 
Sportowej i Outdoorowej

4–6.08

ekotecH 
XII Targi Ekologiczne, Surowców 
Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu

1–3.03
MSPo
XIX Międzynarodowy Salon Przemy-
słu Obronnego

5–8.09

eNeX
XIV Międzynarodowe Targi Energe-
tyki

1–3.03
LoGISTyKA 
XVII Międzynarodowe Targi Logi-
styczne

5–8.09

ENEX‑NoWA ENErGIA
IX Targi Odnawialnych Źródeł Energii

1–3.03
TrANSEXPo
IX Międzynarodowe Targi Lokalnego 
Transportu Zbiorowego

20–22.09

PrACA KArIErA roZWóJ
V Ogólnopolskie Targi Pracy dla 
Studentów i Absolwentów Szkół 
Wyższych

7.03
tiws
IV Targi Infrastruktury Wodno-Ście-
kowej

20–22.09

AGroTECH 
XVII Międzynarodowe Targi Techniki 
Rolniczej

11–13.03
METAL
XVII Międzynarodowe Targi Techno-
logii dla Odlewnictwa 

28–30.09

LAS‑EXPo 
XI Targi Przemysłu Drzewnego 
i Gospodarki Zasobami Leśnymi

11–13.03

ALUMINIUM & NoNFErMET
X Międzynarodowe Targi Aluminium 
i Technologii, Materiałów i Produktów 
Metali Nieżelaznych

28–30.09

SPAWALNICTWo
VI Międzynarodowe Targi Urządzeń 
i Technologii dla Spawalnictwa

22–24.03
KIELECKI BIKE‑EXPo
II Międzynarodowe Targi Rowerowe

7–9.10

CoNTroL‑SToM
XIII Targi Techniki Pomiarowej

22–24.03
GIS MEETING
II Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinfor-
macyjnych

13–14.10

EXPo‑SUrFACE
II Targi Technologii Antykorozyjnej 
Oraz Ochrony Powierzchni

22–24.03
II Forum „Inwestycje w Polsce 
Wschodniej”

14.10

czas dziecka
II Międzynarodowe Targi Zabawek 
i Artykułów dla Matki i Dziecka

1–3.04
TWoJE 4 KĄTy
VI Świętokrzyskie Targi Mieszkanio-
we i Inwestycyjne

21–23.10

BAKEPoL
III Targi Przemysłu Piekarskiego 
i Cukierniczego 

2–6.04
KIELECKI BUSSINESS FASHIoN
II Targi Mody Służbowej i Zawodowej 

4–6.11

oPTEXPo
VII Międzynarodowe Targi Optyki, 
Optometrii i Okulistyki

6–8.04
VeNus
VII Targi Medycyny Estetycznej, Arty-
kułów Fryzjerskich i Kosmetycznych

4–6.11

rEHMED‑EXPo
IX Targi Rehabilitacji i Lecznictwa 
Uzdrowiskowego

6–8.04
SHoWEXPo
II Międzynarodowe Targi Tańca 
i Eventów

4–6.11
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WIoSNA 2011 JESIEń 2011
TArGI PrACy
XIV Ogólnopolskie Targi Pracy

11.04
PoDróż MArZEń
Targi Turystyki 

4–6.11

DoM 
XVIII Ogólnopolskie Targi Materiałów 
Budownictwa Mieszkaniowego i Wy-
posażenia Wnętrz

15–17.04
DrINK‑PLUS 
III Salon Alkoholi i Używek

4–6.11

oGróD I Ty
XVIII Targi Ogrodnicze i Działkowe

15–17.04
ALArM
XII Konferencja i Wystawa Monitorin-
gu Wizyjnego

8–9.11

VoyAGEr
X Świętokrzyskie Targi Turystyki

15–17.04
SPorT‑oBIEKT
XI Wystawa Wyposażenia i Budowy 
Obiektów Sportowych 

8–9.11

AGroTrAVEL
III Międzynarodowe Targi Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki

15–17.04
WySTAWA PSóW 
V Międzynarodowa Wystawa Psów 
Rasowych

19–20.11

MSQ‑EXPo
II Międzynarodowe Targi Skuterów 
i Quadów

30.04–
1.05

zoo saloN
Targi zwierząt domowych

19–20.11

AUToSTrADA‑PoLSKA
XVII Międzynarodowe Targi Budow-
nictwa Drogowego

10–13.05
CEPLAST
Środkowo-Europejska Wystawa 
Tworzyw Sztucznych i Gumy

22–24.11

MASZBUD
XIII Międzynarodowe Targi Maszyn 
Budowlanych i Specjalistycznych

10–13.05
VeNus
VII Targi Medycyny Estetycznej, Arty-
kułów Fryzjerskich i Kosmetyków 

04–06.11

til
V Targi - Technologia i Infrastruktura 
Lotnisk

10–13.05
WySTAWA GołĘBI MłoDyCH
Krajowa Wystawa Gołębi Młodych 

10–11.12

eduRa
VII Międzynarodowa Wystawa 
Ratownictwa i Techniki Przeciwpo-
żarowej

9–11.06

SACroEXPo
XII Międzynarodowa Wystawa Bu-
downictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 

13–15.06

EXPoSITIo
II Europejski Salon Nowych Techno-
logii dla Muzeów, Konserwacji Zabyt-
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W trakcie trwania poszczególnych targowo-wystawienniczych imprez biznesowych 
w Centrum Konferencyjnym Targi Kielce odbywają się liczne wydarzenia towarzyszące 
– konferencje, kongresy, seminaria, warsztaty oraz wizyty studyjne itp. Dla przykładu: 
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL są jednocze-
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śnie promocją dziedzictwa kulturowego wsi kieleckiej oraz lokalnych i regionalnych pro-
duktów kulinarnych, połączoną z ich degustacją. Podczas targów odbywają się również 
konkursy, m.in. na najciekawsze stoisko. Targi Kielce to także profesjonalny i doświad-
czony organizator eventów. W Centrum Kongresowym odbywa się ponad 400 konferen-
cji rocznie30.

Warto także wspomnieć o innowacyjnej usłudze, jaką wprowadził Zarząd Targów 
Kielce S.A. Chodzi o usługę „podniebne taksówki”, która oferowana jest klientom biz-
nesowym Kieleckiego Ośrodka Targowo-Wystawienniczego. Tego rodzaju usługę TK 
wprowadziły jako pierwsze w Polsce. W tym celu zawarto umowę z warszawską firmą 
Coll and Fly. Dzięki temu goście targowi mogą korzystać z samolotowych taksówek po 
promocyjnych cenach. Do dyspozycji jest siedem typów samolotów. Na terenie całego 
kompleksu targowo-wystawienniczego wystawcy i goście mogą także korzystać z bez-
przewodowego Internetu, eliminując w ten sposób kosztowne okablowanie i towarzyszą-
cą infrastrukturę. 

Nagrody i wyróżnienia Targów Kielce 

Targi Kielce zostały dostrzeżone przez różne instytucje i organizacje dzięki swoim 
dokonaniom biznesowym, zarówno na rynku targowym, jak i gospodarczym. Targi Kielce 
są laureatem licznych nagród i wyróżnień. Otrzymały one m.in. Złotą Statuetkę Lidera 
Polskiego Biznesu, Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych – za promocję Polski na 
świecie i organizację prestiżowych Międzynarodowych Targów oraz Wystaw Gospodar-
czych, Geparda Biznesu, Gazelę Biznesu, Pierwszy, Drugi, Trzeci i Czwarty Diament do 
Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu – przyznawanych przez Business Centre Club, 
Świętokrzyską Nagrodę Jakości itp. 

Za osiągnięcie należy także uznać przyjęcie Spółki Akcyjnej Targi Kielce do Między‑
narodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI z siedzibą w Paryżu. Firma 
kielecka jest drugim polskim ośrodkiem targowo-wystawienniczym, który spełnił wyso-
kie wymagania i warunki uczestnictwa w tej światowej organizacji. Spółka została także 
przyjęta do Międzynarodowej Organizacji CENTREX. Wiele imprez wystawienniczych 
nagrodzono również Medalem Europejskim dla Usług przyznawanym przez Urząd Inte-
gracji Europejskiej i Business Centre Club.

ogólna charakterystyka Convention Bureau w Kielcach

Convention Bureau w Kielcach (CB) to miejskie Biuro Kongresów, reprezentujące 
usługodawców z dziedziny przemysłu turystycznego, takich jak: centra kongresowe, biu-
ra podróży, hotele, restauracje, firmy transportowe itp. Głównymi zadaniami CB są: pro-
mocja miasta i regionu jako celu konferencyjno-kongresowego oraz wsparcie organiza-
torów podczas planowania wydarzeń biznesowych. Kielecki CB funkcjonuje w regionie 
posiadającym dobrą infrastrukturę dla turystyki biznesowej. W regionie świętokrzyskim 

30 http://www.targikielce.pl [20.06.2012].
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jest aż około 200 miejsc, w których można zorganizować spotkania biznesowe, z Targa-
mi Kielce na czele. Convention Bureau w Kielcach skupia się na ekspozycji atutów woj. 
świętokrzyskiego, czyli przyjaznej atmosfery oraz dobrej infrastruktury ośrodków położo-
nych w atrakcyjnych miejscach. Convention Bureau to nowe przedsięwzięcie realizowa-
ne przez Izbę Gospodarczą Grono Targowe Kielce, skupiającą 76 podmiotów z branży 
targowo-kongresowej31.

Uogólnienia i wnioski 

Turystyka biznesowa obejmuje uczestnictwo w kongresach, konferencjach, semi-
nariach naukowych, sympozjach, targach i wystawach oraz wyjazdach motywacyjnych 
i korporacyjnych. 

Polska jako kraj i poszczególne jego regiony, w tym również świętokrzyski, ze wzglę-
du na położenie w centrum Europy, ponad 1000-letnią historię, bogate dziedzictwo kul-
turowe i różnorodne atrakcje turystyczne – naturalne oraz antropogeniczne, posiada 
wszelkie warunki, by stać się ważnym celem dla turystyki biznesowej.

Województwo świętokrzyskie jest położone w środkowo-południowej Polsce. Odle-
głość Kielc (siedziby woj. świętokrzyskiego) od największych aglomeracji Polski –war-
szawskiej, łódzkiej, krakowskiej i śląskiej – wynosi od 120 do 180 km.

Analizowane województwo należy też do najczystszych obszarów kraju. Większa 
jego część (61,9%) objęta jest bowiem różnymi formami ochrony przyrody. 

Wybrane miejscowości regionu świętokrzyskiego są więc interesującymi miejscami 
do organizacji konferencji oraz innych spotkań biznesowych poświęconych szeroko po-
jętej problematyce przyrodniczej, kulturowej i innej. 

Do podstawowych elementów bazy turystycznej zalicza się bazę noclegową i gastro-
nomiczną. W woj. świętokrzyskim turystom biznesowym noclegi zapewniają hotele czte-
ro- i trzygwiazdkowe w Kielcach, Suchedniowie, Starachowicach, Sandomierzu itp. Bazę 
gastronomiczną reprezentują znane i cenione restauracje. Część z nich ma charakter 
regionalny.

Analiza SWOT wskazuje wiele mocnych, ale też kilka słabych stron w kontekście 
uwarunkowań rozwoju turystyki w ogóle, w tym turystyki biznesowej na terenie woj. świę-
tokrzyskiego. Celem zwiększenia potencjału turystycznego analizowanego regionu pod-
jęto szereg istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. 

Badany region posiada także rozliczne atrakcje turystyczne antropogeniczne. Dla 
turystyki biznesowej dostępne są atrakcyjne obiekty o wartości historycznej i naukowej 
– zamki, pałace, muzea, zespoły klasztorne oraz inne obiekty sakralne. W wojewódz-
twie świętokrzyskim funkcjonują liczne obiekty konferencyjno-biznesowe. Zapewniają 
one profesjonalną obsługę imprez i wydarzeń biznesowych, profesjonalnie wyposażo-
ne sale konferencyjne itp. Oprócz typowych usług biznesowych obiekty biznesowe za-

31 http://www.targikielce.pl [20.06.2012].
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pewniają szereg dodatkowych atrakcji sportowo-rekreacyjnych (spa, wellness, baseny, 
siłownie itp.). 

Wizytówką biznesową woj. świętokrzyskiego są Targi Kielce S.A. Jest to drugi co 
do wielkości w Polsce i trzeci w Europie Środkowo-Wschodniej Ośrodek Targowo-Wy-
stawienniczy po Międzynarodowych Targach Poznańskich. Obiekty Targi Kielce działają 
od 1992 r. i zajmują już pozycję wicelidera polskiego rynku targowo-wystawienniczego. 
Targi Kielce S.A. jako jedyne w Polsce posiadają poligon do pokazów dynamicznych 
sprzętu budowlanego, transportowego oraz wojskowego. Spółka Akcyjna TK organizuje 
ponad 60 wielkich imprez targowo-wystawienniczych rocznie. W obiektach TK rocznie 
organizowanych jest także ponad 400 konferencji i innych spotkań biznesowych. 

Warto jeszcze zaakcentować, iż w regionie świętokrzyskim jest około 200 miejsc re-
cepcyjnych, gdzie można zorganizować w sposób profesjonalny spotkania i inne wyda-
rzenia biznesowe.
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Business TourisM in The święTokrzyski region

Abstract. The świętokrzyski region due to its location in the centre of Europe, rich cultural 
heritage and varied tourist attractions has a great potential for business tourism develop-
ment. The świętokrzyski region, together with its capital city Kielce, has become a signifi-
cant business tourism centre. 
The Kielce Fair is one of the most important business meeting places in Poland and oc-
cupies the second position on the fair-display market in Poland. It is also the third biggest 
fair centre in Central Europe with respect to the number of exhibitors and exhibition area.
The paper also discusses the infrastructure of business tourism in Świętokrzyskie Voivode-
ship. A very important part of the paper is also a presentation of the fair-display events that 
took place in the period of 2009–2011 on the Kielce Fair (Targi Kielce S.A.).
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JoANNA WyLEżAłEK 
MArHAryTA PUZyrEUSKAyA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych  
w Warszawie

oczekiwania TurysTów Biznesowych woBec oFerTy 
hoTeli warszawskich

Powodzenie biznesu nie zależy od producenta 
 czy usługodawcy, lecz od klienta.

Peter Drucker

Wstęp

W gospodarce rynkowej silna walka konkurencyjna sprawia, że warunkiem koniecz-
nym uzyskania dodatniego wyniku finansowego jest prowadzenie działalności w taki 
sposób, aby klient odczuwał satysfakcję. Oznacza to zogniskowanie uwagi przedsiębior-
ców na potrzebach i oczekiwaniach odbiorców. Imperatywem staje się uważne śledzenie 
nieustannie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów oraz dostosowywanie do 
nich oferowanych produktów – wszystko zgodnie z filozofią marketingu, która w centrum 
uwagi stawia klienta. Ta zasada działa podobnie w różnych sektorach gospodarki ryn-
kowej, chociaż wydaje się, że istnieją branże, w których ma ona szczególne znaczenie. 
Analizowana tutaj turystyka biznesowa jest pod tym względem bardzo specyficzna.

Współczesne społeczeństwo to społeczeństwo ciągłych zmian, szybkiego przemiesz-
czania się ludzi i nieustannej wymiany zarówno wartości duchowych, jak i materialnych. 
W takich warunkach turystyka biznesowa wydaje się mieć duże możliwości rozwoju. Jed-
nocześnie istotne jest to, że klienci korzystający z tego typu usług są klientami o określo-
nych, często bardzo wysokich wymaganiach. Pozwala to wnioskować, że rozpoznanie 
oczekiwań i potrzeb odbiorców usług jest jednym z najistotniejszych determinantów roz-
woju turystyki biznesowej.

W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań nad oczekiwaniami turystów 
biznesowych wobec oferty hoteli warszawskich. Założono, że baza noclegowa i zwią-
zany z nią obszar usług zaspokajają podstawowe potrzeby klientów, a więc są bardzo 
istotne dla osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji z podróży biznesowych.

Celem badań było uszczegółowienie, które aspekty oferowanych usług mają najsil-
niejszy wpływ na ogólną ocenę hoteli warszawskich, oraz wskazanie, jaki zakres oferty 
hotelowej należy poddać korekcie, aby podnieść poziom satysfakcji klientów.
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Potrzeby klientów jako przesłanka usług hotelowych

W praktyce wdrażania systemów zarządzania rozróżnia się trzy zbliżone pojęcia: po‑
trzeby, wymagania, oczekiwania. Analizując poszczególne z nich:
 • potrzeby to coś, bez czego trudno się obejść, pewne warunki podstawowe,
 • wymagania są zespołami warunków, którym ktoś lub coś musi odpowiadać, 
 • oczekiwania to przypuszczenia, nadzieje i pragnienia1.

W odniesieniu do klienta, potrzeba dotyczy głównej wartości dostarczanej przez pro-
dukt (np. nocleg, wyżywienie, bezpieczeństwo), wymagania odnoszą się do parametrów 
produktu (np. lokalizacja hotelu, zachowanie personelu, kulturowy charakter kuchni), 
oczekiwania zaś dotyczą sposobu, w jaki produkt zostaje zaprezentowany i sprzedany 
(np. wyposażenie pokoi, profesjonalizm personelu, czystość). Oczekiwania wiążą się 
zatem ze sposobem realizacji potrzeb i wymagań.

Potrzeba klienta powinna być znana organizatorom konferencji biznesowych. Od 
jego wymagań oraz znajomości rynku zależy, do którego przedsiębiorstwa zwróci się 
o dostarczenie usługi lub wyrobu. Zadaniem pracowników organizacji jest odgadnię-
cie oczekiwań klienta i takie ich spełnienie, aby był on usatysfakcjonowany. Można to 
osiągnąć poprzez kontakt bezpośredni, badania, doświadczenie lub stosowanie innych 
metod w zależności od specyfiki rynku i branży. Zwykle wymagania klienta znajdują swo-
je odzwierciedlenie w celach szczegółowych, konstruowanych dla różnych poziomów 
systemu. Cele te należy regularnie przeglądać, monitorować ich realizację i dostoso-
wywać do zmieniających się oczekiwań klientów. Z tego powodu w wielu organizacjach 
wprowadza się nadzór nad celami i ich realizacją przy okazji zarządzania dokumentacją 
systemową2. Wnioski wynikające z badania oczekiwań turystów biznesowych mogą być 
kluczowe dla rozwoju turystyki biznesowej, pod warunkiem, że zostaną one uwzględnio-
ne w programach ewaluacji instytucji usługowych, takich jak hotele.

Turystyka biznesowa jest specyficznym rodzajem turystyki. U jej podstaw leżą inne 
uwarunkowania socjoekonomiczne niż na przykład w przypadku turystyki krajoznaw-
czej – w turystyce biznesowej czynnik kosztów odgrywa zdecydowanie mniejszą rolę 
i nie wiąże się ona z czasem wolnym, po prostu uprawiana jest podczas i w celu wy-
konywania pracy.

W obszarze turystyki biznesowej mieszczą się: 
 • indywidualne podróże podejmowane w konkretnym celu służbowym,
 • spotkania biznesowe,
 • podpisanie kontraktów,
 • kongresy i konferencje, 
 • targi i wystawy,

1 Słownik języka polskiego PWN, red. nauk. M. Szymczak, PWN, Warszawa 2002, t. 2, s. 420 i 820; t. 3, s. 761. 
2 Zob. S. Wawak, Analiza i doskonalenie systemów zarządzania, jakością w urzędach gminnych, praca doktor-
ska pod kierunkiem A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, http://mfiles.pl/pl/index.php 
[20.02.2010]. 
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 • wyjazdy motywacyjne3.
Głównymi cechami turystyki biznesowej są:

 – wysoka dochodowość – zachowany wysoki standard usług noclegowych, transporto-
wych, biurowych, translatorskich czy wynajmu samochodu,

 – brak sezonowości (w okresie wakacyjnym nawet spadek),
 – mała wrażliwość na ceny (zazwyczaj wyjazd jest finansowany przez dane przedsię-

biorstwo, daną firmę, organizację, administrację publiczną)4.
Turyści biznesowi przyjeżdżają do miejsca docelowego najczęściej tylko na kilka 

dni, ale za to trafiają do najlepszych hoteli, jadają w eleganckich restauracjach, do-
konują drogich zakupów, ale aby ich zadowolić, jakość świadczonych usług powinna 
być na najwyższym poziomie. Turystyka biznesowo-konferencyjna w Polsce skupia 
się głównie w sześciu ośrodkach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu 
i Gdańsku, przy czym około 40% ruchu turystycznego przypada na stolicę5. W 2005 
roku Instytut Turystyki ocenił, że Polska ma duże szanse stać się znaczącym miejscem 
turystyki kongresowej, przede wszystkim ze względu na swoje centralne położenie 
w Europie. Istniejąca w tym zakresie infrastruktura pozwala na organizację kongresów 
i konferencji małej i średniej wielkości, natomiast brak dużego, profesjonalnego cen-
trum kongresowego uniemożliwia organizację w Polsce imprez dużych – najbardziej 
dochodowych.

Do dzisiaj, po pięciu latach od publikacji powyższych danych, sytuacja nie ule-
gła zmianie. Nadal w naszym kraju nie istnieje centrum kongresowe mogące przyjąć 
w jednym miejscu i czasie kilka tysięcy gości. Duże nadzieje w tym zakresie daje jed-
nak budowa wielofunkcyjnych stadionów w miastach-gospodarzach Euro 2012. Nie-
wątpliwie jednak turystyka biznesowa stale rozwija się na terenie Polski jako rodzaj 
turystyki wysokodochodowej, a podróże biznesowe należą do najszybciej rozwijające-
go się działu turystyki na całym świecie. W związku z powyższym wydaje się w pełni 
uprawnionym monitorowanie oczekiwań turystów biznesowych, zadowolenie tej kate-
gorii gości może bowiem wpłynąć nie tylko na prestiż hoteli, w których się zatrzymują, 
ale również, a może przede wszystkim, na rozwój gospodarczy poszczególnych regio-
nów i całego kraju.

Podstawy metodyki prowadzonych badań

Badania prowadzono wśród turystów biznesowych na warszawskim lotnisku Okę-
cie za pomocą narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza ankiety. Ankieta 
złożona była z kilku najistotniejszych dla potrzeb badawczych pytań, które posłużyły 
do weryfikacji postawionych hipotez. W trakcie konceptualizacji badań założono, że 
przeprowadzone zostaną w warszawskich hotelach, jednak taki przebieg badań okazał 
3 Por. J. Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa, [w:] Turystyka biznesowa – zbiór materiałów pokonfe-
rencyjnych, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2007, s. 111.
4 Por. ibidem, s. 113.
5 Zob. Z. Witkiewicz, Usługi hotelowe dla gości biznesu, [w:] Turystyka biznesowa – zbiór…, op. cit., s. 278.
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się niemożliwy ze względu na brak zgody kadry zarządzającej na ingerencję w czas 
wolny gości. Podawanym powodem odmowy były najczęściej już prowadzone badania 
wewnętrzne monitorujące poziom zadowolenia klientów z usług konkretnego hotelu 
i w związku z tym obawa przed zbyt dużym obciążeniem klientów kolejnymi badaniami 
prowadzonymi w podobnym obszarze. Chociaż niechętna postawa dysponentów była 
niewątpliwie sporym utrudnieniem, to w rezultacie nie wpłynęło to na rzetelność i wia-
rygodność przeprowadzonych badań.

Na potrzeby badań postawiono trzy hipotezy badawcze:
1. Wysokie wymagania turystów biznesowych wobec jakości usług hoteli warszaw-

skich powodują, że preferowanymi hotelami przez tę kategorię gości są hotele wie-
logwiazdkowe.

2. W ocenie turystów biznesowych na wysoki standard hotelu wpływają przede wszyst-
kim jakość baz konferencyjnych oraz dostępność usług rekreacyjnych i wypoczynko-
wych.

3. Standard i jakość usług warszawskich hoteli są przez turystów biznesowych oceniane 
jako dobre.
Badaniami objęto 50 osób. Struktura respondentów ze względu na płeć to 48 męż-

czyzn i dwie kobiety. Niewielka, w odniesieniu do mężczyzn, liczba przebadanych ko-
biet wynika przede wszystkim z łatwiejszej identyfikacji mężczyzn jako turystów bizne-
sowych w miejscu, które nie pozwala na taką identyfikację a priori, czyli na lotnisku. 
Przedział wieku respondentów to: 17 osób w przedziale wiekowym 36–45 lat, 14 osób 
w przedziale 26–35 lat, 12 osób – 18–25 lat, cztery osoby – 46–55 lat i trzy osoby 
– 56–60 lat. Tylko dwie osoby z badanej grupy pochodziły spoza granic Polski, co 
wstępnie może wskazywać, że nadal nie jesteśmy państwem bardzo znaczącym w sto-
sunkach gospodarczych z partnerami UE i świata. Respondenci najczęściej w celach 
służbowych wyjeżdżają kilka razy w roku – 20 osób, 15 osób wyjeżdża raz w roku, 
sześć osób – raz na dwa lata, cztery osoby – raz na trzy lata i pięć osób – rzadziej niż 
raz na trzy lata.

Najczęściej odwiedzane warszawskie hotele i wskaźniki 
standardu hoteli

Jedną z zasadniczych kwestii poruszonych w badaniu ankietowym była ocena, które 
z warszawskich hoteli odwiedzane są przez turystów biznesowych najczęściej. Ankieto-
wani mogli udzielać kilku odpowiedzi na to pytanie, a więc poniższy wykres przedstawia 
rozkład odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru.
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Wykres 2. Wskaźniki standardu hotelu. Skala ocen: 0 – nieistotne, 1 – ważne, 2 – bardzo ważne, 
3 – najważniejsze
Źródło: Badanie własne.

Wykres 1. Hotele najczęściej odwiedzane przez respondentów 
Źródło: Badanie własne.

Brak wskazania na hotel Bristol może wynikać z niewyodrębnienia go jako konkretnej 
alternatywy wyboru w pytaniu ze wskazaniem. Hotel ten oceniany był jednak bardzo wy-
soko, na co wskazują odpowiedzi udzielone na kolejne pytania ankietowe.

Zapytano również respondentów o wskaźniki standardu hoteli. Informacja ta była 
szczególnie istotna w konfrontacji z oceną usług i standardu poszczególnych hoteli.
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Ankietowani uznali, że wyposażenie pokoi, jakość baz konferencyjnych i obsługa 
hotelowa to wyznaczniki wysokiego standardu odwiedzanych przez nich hoteli, ocenia-
jąc jednocześnie najwyżej hotele: Bristol, Marriott i Sheraton Warsaw Hotel & Towers. 
Można zatem założyć, że właśnie w tych hotelach cenione przez turystów wyznaczniki 
standardu znajdują się na wysokim poziomie.

ocena poszczególnych aspektów oferowanych usług

W celu uszczegółowienia badania i ostatecznej weryfikacji hipotez poproszono 
o ocenę poszczególnych aspektów oferowanych usług w konkretnych hotelach. Roz-
kład odpowiedzi na temat oceny podanych przez respondentów wskaźników standardu: 
wyposażenia pokoi, baz konferencyjnych, obsługi hotelowej, usług gastronomicznych, 
czystości pomieszczeń, usług rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz dostępności skle-
pów na terenie hotelu (w kolejności poziomu istotności dla klientów) został przedsta-
wiony na poniższych wykresach:

Wykres 3. Ocena standardu i jakości usług warszawskich hoteli. Skala ocen: 1 – niedostatecznie, 
2 – miernie, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze; średnia ocena = 3,95
Źródło: Badanie własne.

Wykres 4. Ocena wyposażenia pokoi. Skala ocen: 1 – niedostatecznie, 2 – miernie, 3 – dostatecznie, 
4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze; średnia ocena = 3,96
Źródło: Badanie własne.



81Oczekiwania turystów biznesowych wobec oferty hoteli warszawskich

Wykres 5. Ocena baz konferencyjnych. Skala ocen: 1 – niedostatecznie, 2 – miernie, 3 – dostatecznie, 
4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze; średnia ocena = 3,80
Źródło: Badanie własne.

Wykres 6. Ocena obsługi hotelowej. Skala ocen: 1 – niedostatecznie, 2 – miernie, 3 – dostatecznie, 
4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze; średnia ocena = 4,17
Źródło: Badanie własne.

Wykres 7. Ocena usług gastronomicznych. Skala ocen: 1 – niedostatecznie, 2 – miernie, 3 – dosta-
tecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze; średnia ocena = 4,19
Źródło: Badanie własne.
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Wykres 8. Ocena czystości pomieszczeń. Skala ocen: 1 – niedostatecznie, 2 – miernie, 3 – dostatecz-
nie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze; średnia ocena = 4,28
Źródło: Badanie własne.

Wykres 9. Ocena usług rekreacyjnych i wypoczynkowych. Skala ocen: 1 – niedostatecznie, 2 – miernie, 
3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze; średnia ocena = 3,74
Źródło: Badanie własne.

Wykres 10. Ocena dostępności sklepów na terenie hotelu. Skala ocen: 1 – niedostatecznie, 2 – miernie, 
3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze; średnia ocena = 3,45
Źródło: Badanie własne.
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Respondenci najwyżej ocenili czystość pomieszczeń, usługi gastronomiczne i obsłu-
gę hotelową. W zestawieniu z ogólnymi informacjami dotyczącymi odbioru wskaźników 
standardu hoteli daje to wynik nie do końca zadowalający, ponieważ spośród trzech 
wskaźników standardu wymienionych przez respondentów tylko obsługa hotelowa zo-
stała oceniona wysoko. Pomimo to aż 41 osób zdecydowanie deklaruje zamiar korzy-
stania z warszawskiej bazy hotelowej w przyszłości, osiem osób jest niezdecydowa-
nych, a tylko jedna osoba nie zamierza w przyszłości korzystać z usług warszawskich 
hoteli. Oczywiście trudno przypisać tak wysoki odsetek deklarowanych w przyszłości 
przyjazdów do Warszawy jedynie dobrej ocenie warszawskich hoteli. Powodem może 
być tutaj rozwój polskich firm, który wymusza przyjazdy do stolicy w celach bizneso-
wych. Wśród preferowanych hoteli na przyszłe pobyty w Warszawie znajdują się przede 
wszystkim te najwyżej oceniane: Bristol, Marriott, Sheraton Warsaw Hotel & Towers oraz  
Jan III Sobieski.

Respondenci ocenili ogólny poziom jakości usług warszawskich hoteli na 3,95, a więc 
stosunkowo wysoko. Nie wyklucza to jednak konieczności poprawy w istotnych dla tury-
stów, a nisko przez nich ocenianych obszarach – zwłaszcza negatywnie opiniowanego już 
wcześniej zaplecza kongresowo-konferencyjnego oraz wyposażenia pokoi hotelowych.

Weryfikacja hipotez i wnioski z badań 

W rezultacie przeprowadzonych badań zweryfikowano wszystkie postawione hipotezy:
1. Wysokie wymagania turystów biznesowych wobec jakości usług hoteli warszaw-

skich powodują, że preferowanymi hotelami przez tę kategorię gości są hotele wie-
logwiazdkowe – hipoteza została potwierdzona. Do najczęściej odwiedzanych hoteli, 
podobnie jak tych preferowanych w trakcie kolejnych pobytów, należą hotele cztero-
gwiazdkowe, przede wszystkim: Bristol, Marriott, Sheraton Warsaw Hotel & Towers 
oraz Jan III Sobieski.

Wykres 11. Preferowane hotele podczas przyszłych pobytów w Warszawie
Źródło: Badanie własne.
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2. W ocenie turystów biznesowych na wysoki standard hotelu wpływa przede wszystkim 
jakość baz konferencyjnych oraz usług rekreacyjnych i wypoczynkowych – hipote-
za została potwierdzona częściowo. W ocenie turystów biznesowych obok jakości 
baz konferencyjnych na wysoki standard hotelu wpływa głównie wyposażenie pokoi 
i obsługa hotelowa. Jakość usług rekreacyjnych i wypoczynkowych znalazła się nato-
miast na przedostatnim miejscu, co może wskazywać na stricte zawodowy charakter 
pobytów tej kategorii gości w Warszawie.

3. Standard i jakość usług warszawskich hoteli są przez turystów biznesowych ocenia-
ne jako dobre – hipoteza została potwierdzona. Średnią oceną, jaką uzyskały hotele 
warszawskie pod względem standardu i jakości usług,   jest ocena 3,95, przy czym 
najwyższą notę uzyskał hotel Bristol (4,7), a najniższą Campanille Varsovie (2,9).
Oczekiwania turystów biznesowych wobec oferty hoteli warszawskich związane są 

z następującymi wskaźnikami ich standardu (oceny: 0 – nieistotne, 1 – ważne, 2 – bar-
dzo ważne, 3 – najważniejsze):
 •  wyposażenie pokoi (2,6),
 • jakość baz konferencyjnych (2,4),
 • obsługa hotelowa (2,3),
 • jakość usług gastronomicznych (2,1),
 • czystość pomieszczeń (2,0),
 • jakość usług rekreacyjnych i wypoczynkowych (1,3),
 • dostępność sklepów na terenie hotelu (0,9).

Średnia ocen uzyskanych dla ww. wskaźników standardu hoteli wynosi (oceny: 1 – nie-
dostateczna, 2 – mierna, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra):
 • wyposażenie pokoi (3,96),
 • jakość baz konferencyjnych (3,80),
 • obsługa hotelowa (4,17),
 • jakość usług gastronomicznych (4,19),
 • czystość pomieszczeń (4,28),
 • jakość usług rekreacyjnych i wypoczynkowych (3,74),
 • dostępność sklepów na terenie hotelu (3,45).

Ze względu na niski wskaźnik korelacji pomiędzy wysokimi oczekiwaniami wobec 
wyposażenia pokoi hotelowych i jakości baz konferencyjnych a ich relatywnie niskimi 
ocenami przez analizowaną kategorię usługobiorców należy założyć, że poprawa jako-
ści usług przede wszystkim w tych zakresach wpłynęłaby pozytywnie na ogólną ocenę 
standardu i jakości usług warszawskich hoteli przez turystów biznesowych, stanowiąc 
tym samym istotny wskaźnik dla działań naprawczych. 

Jakość usług rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz dostępność sklepów na terenie 
hotelu, oceniane niżej, nie wymagają aż tak pilnej korekty, ponieważ pod względem stop-
nia ważności w odbiorze turystów biznesowych plasują się na niskich pozycjach listy.
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Podsumowanie 

Turystyka biznesowa w dobie globalizacji jawi się jako imperatyw funkcjonalny współ-
czesnych, otwartych społeczeństw. Podobnie wymiar gospodarczy, polityczny i kulturo-
wy globalnych mechanizmów społecznych wymaga od państw w nich partycypujących 
zarówno pewnej elastyczności, jak i świadomości własnych potencjałów, połączonej 
z obiektywizmem wobec własnych niedomagań funkcjonalnych.

Polska na arenie międzynarodowej jest krajem specyficznym – nie tylko prekursorem 
transformacji ustrojowych na szeroką skalę, ale również geograficznym i kulturowym 
centrum Europy. Krajem, który pozbawiony przez wiele lat państwowości nie stracił na-
rodowej tożsamości, co niewątpliwie stanowi nasz istotny atrybut, również w obszarze 
kontaktu kulturowego związanego z turystyką. Umiejętne wykorzystanie posiadanych 
walorów, zarówno potencjału ludzkiego, jak i walorów kulturowych oraz geograficznych, 
pozwoliłoby prognozować szybki rozwój naszego kraju.

Musi jednak zostać spełniony podstawowy warunek: rzeczowa ocena własnych defi-
cytów, uwarunkowanych głównie historycznie, oraz stopniowe ich niwelowanie. Przykład 
stanowi weryfikacja niedomagań wynikających z nisko ocenianego przez respondentów 
zaplecza, niezbędnego dla rozwoju turystyki biznesowej. 
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Business TourisTs’ eXpecTaTions Towards The oFFer oF warsaw 
hoTels 

Abstract. In the article entitled “Business tourists’ expectations towards the offer of Warsaw 
hotels” an emphasis has been put on the significance of business tourism for economic 
development of the country under condition of a constantly transforming social reality. At 
the same time, it has been indicated that the clients using such type of services are clients 
with specified, often very high expectations, which allows assuming that identification of 
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their expectations and needs becomes one of the most crucial factors of business tourism 
development. 
The presented article describes the results of the research on the business tourists’ expec-
tations towards the offer of Warsaw hotels. It was assumed that accommodation facilities 
and the scope of the services connected with them meet the clients’ needs and, therefore, 
are crucial for obtaining high level of satisfaction from business trips. 
The aim of the research was to specify which aspects of the offered services have the 
strongest influence on the general assessment of Warsaw hotels as well as to indicate 
which scope of the hotel offer should be adjusted in order to improve the level of the clients’ 
satisfaction and, in the future, to lead to the increase of the number of business tourists 
visiting the hotels.
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ArKADIUSZ WErEMCZUK
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 

uBezpieczenie jako ForMa ograniczania ryzyka 
w TurysTyce

Wstęp

Turystyka jest specyficzną gałęzią gospodarki, w której występuje duże ryzyko. 
W związku z tym wprowadzono na mocy prawa obowiązek asekurowania klienta indywi-
dualnego oraz instytucjonalnego poprzez zawieranie umowy ubezpieczenia, której doku-
mentem potwierdzającym jest polisa ubezpieczeniowa. Obligatoryjne produkty ubezpie-
czeniowe obejmują zarówno osoby korzystające z usług firm turystycznych (turystów), 
jak i podmioty serwujące takie produkty na rynek (np. biura podróży). Warto podkreślić, iż 
produkty ubezpieczeniowe, których posiadanie jest obowiązkowe, w niewielkim stopniu 
zabezpieczają przed istniejącym ryzykiem. Asekurują klienta na wypadek zaistnienia tyl-
ko niektórych rodzajów ryzyka, natomiast zakres tych produktów jest dalece niewystar-
czający. Z tego powodu rynek oferuje wiele produktów ubezpieczeniowych mających na 
celu zmniejszenie ryzyka, zarówno dla podmiotów z branży turystycznej, jak i dla osób 
korzystających z jej usług.

Ubezpieczenie jest instrumentem ekonomicznym. Warto pokreślić, iż zamienia nie-
pewną, znaczącą stratę finansową w pewny, choć niewielki ekwiwalent za poniesioną 
stratę, który stanowi składka ubezpieczeniowa. Za pomocą tego instrumentu następuje 
„przeniesienie” ryzyka z jednego podmiotu na drugi za opłatą, która jest równa składce. 
W przestrzeni gospodarczej branży turystycznej występują grupy ryzyka, których niwelo-
wanie jest niemożliwe, ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie są zainteresowane przeję-
ciem ryzyka w danym zakresie.

Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie zakresu ryzyka w turystyce oraz 
sposobów asekuracji przed tym ryzykiem poprzez dostępne na rynku produkty ubezpie-
czeniowe. Opracowanie swoim zasięgiem przestrzennym obejmuje obszar jednolitego 
rynku europejskiego.

Definicja ryzyka 

Dążąc do przybliżenia definicji ryzyka, należy wspomnieć, iż w literaturze nie wy-
stępuje jedna uznana definicja. Słowo „ryzyko” posiada wiele interpretacji i w różnych 
językach znaczy co innego, i tak:1 

1 T.T. Karczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005, s. 51.
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 • w języku perskim „rozi(k)” to „los, dzienna zapłata”, ale również „chleb”;
 • w języku łacińskim czasownik „riscare” oznacza „omijanie czegoś”;
 • w języku arabskim słowo „risq” to „dopust boży, los”;
 • w języku hiszpańskim „el risco” oznacza „odwagę i niebezpieczeństwo”, podobnie 

w języku francuskim;
 • w słownikach niemieckich z XVIII wieku słowo „risco, risico” określa niebezpieczeń-

stwo związane z naruszeniem uczciwych zasad handlowych;
 • w języku angielskim wyróżnia się dwa słowa o zbliżonym znaczeniu: „risk” i „hazard”, 

pierwsze jest używane do charakterystyki sytuacji powodującej niebezpieczeństwo 
lub potencjalne źródło niebezpieczeństwa, natomiast słowa „hazard” używa się jedy-
nie w drugim znaczeniu;

 • w języku włoskim słowo „ris(i)co” lub „rischio” oznacza „rafę, którą statek powinien 
ominąć, niebezpieczeństwo, którego żeglarze muszą unikać”.
Słowo „ryzyko” w języku włoskim odnosi się w sposób bezpośredni do niebezpieczeń-

stwa, jakie może zaistnieć dla statku wpływającego w obszar występowania rafy koralo-
wej. W tym znaczeniu chodzi głównie o szkody finansowe, które mogą powstać w skutek 
zderzenia z rafą koralową. Taka definicja ryzyka ma swoje początki w okresie, w którym 
wyprawy morskie kojarzono z jednej strony z wielkim niebezpieczeństwem, a z drugiej 
strony z dużymi możliwościami zarobkowymi związanymi z handlem towarami. Ryzyko 
w tym zakresie obejmowało zarówno wariant pozytywny, związany z korzyściami finan-
sowymi, jak i wariant pesymistyczny, związany ze stratami, a także określało ostateczny 
wynik podejmowanych działań. 

A.H. Willer w 1901 roku stwierdził, iż ryzyko jest czymś obiektywnym, niezwiązanym 
z subiektywną niepewnością2. Przedstawiona definicja jest dość nieprecyzyjna, dlatego 
że „niepewność” jest pojęciem wieloznacznym. W latach 30. XX wieku podjęto próbę sfor-
mułowania definicji ryzyka. Próba ta miała na celu oddzielić pojęcie „ryzyko” od pojęcia 
„niepewność”. Szukając definicji pierwszego z nich, Frank Knight przyjął, iż „niepewność” 
to pojęcie dużo szersze niż „ryzyko”. Założył, że niepewność to sytuacja, w której moż-
na zidentyfikować źródła potencjalnego niepowodzenia, ale nie można w sposób ścisły 
określić prawdopodobieństwa ich materializacji. Niepewność nie jest mierzalna, a ryzyko 
to niepewność, którą można wyrazić za pomocą liczb3. Oskar Lange oraz Frank Knight 
założyli, iż ryzyko jest niepewnością, którą da się oszacować. W przekonaniu Oskara  
Lange’a z niepewnością mamy do czynienia wówczas, gdy dla przewidywania danego 
przebiegu zdarzenia niemożliwe jest zastosowanie metody probabilistyki.

W opinii J. Bizon-Góreckiej ryzyko na potrzeby organizacji gospodarczych definiuje 
się jako iloczyn prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia i skutków jego oddziały-
wania na procesy w organizacji4.

2 C.L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa 2002, s. 128.
3 Y.Y. Chong, E.M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 9.
4 J. Bizon-Górecka, Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – ujęcie holistycz-
ne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2007, s. 8. 
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M. Masny stwierdza, że ryzyko należy definiować jako „odchylenie od oczekiwań” 
czy też jako „wydarzenia, które mają wpływ na założony cel”. Twierdzi on również, że 
ryzyko „mierzy się miarą następstw, natężenia, częstotliwości – w konsekwencji – praw-
dopodobieństwa zajścia takiej a nie innej szkody”. Natomiast według zaleceń, „ryzyko to 
możliwość zajścia zdarzenia, które negatywnie wpłynie na osiąganie celów”5. 

Natomiast A. Stabryła definiuje ryzyko, posługując się aparatem statystycznym. Twier-
dząc, że ryzyko Ei = Yi × pi jest wartością oczekiwaną i-tego wyniku, gdzie wagą jest praw-
dopodobieństwo osiągnięcia określonego wyniku, będącego odpowiednikiem zdarze-
nia losowego, natomiast Yi to wartość i-tego wyniku. Autor przyjmuje, że ryzyko jest 
określane dla wybranej k-tej strategii i odpowiada określonym zdarzeniom. Definicja ta 
wskazuje również, że znane i policzalne są wszystkie wartości Yi oraz odpowiadające 
im wielkości prawdopodobieństwa pi dla i-tego parametru. Znany jest też rozkład praw-
dopodobieństwa6.

Kolejną definicję ryzyka przedstawił Chapman, wskazując, iż jest to „zagrożenie 
osiągnięcia celu przedsięwzięcia”. W myśl poglądów tego autora, jeżeli sukces przed-
sięwzięcia jest mierzony wielkościami finansowymi, wówczas ryzyko – w tej definicji 
– oznacza prawdopodobieństwo zwiększenia kosztów ponad wielkość, która była za-
planowana7.

Powyżej przytoczone definicje ryzyka można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich 
są definicje, które traktują ryzyko jako niepewność o charakterze probabilistycznym. Dru-
gą grupę stanowią koncepcje niezwiązane z niepewnością, które w sposób niezależny 
definiują to zjawisko.

Ryzyko w branży turystycznej także można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa 
dotyczy osób korzystających z usług turystycznych. Druga obejmuje przedsiębiorstwa 
serwujące usługi turystyczne. Możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem dla tych 
dwóch grup jest odmienna, ponieważ każda z nich narażona jest na inne ryzyko.

ryzyko ubezpieczeniowe

Nie ma definicji ryzyka ubezpieczeniowego w polskich przepisach prawa. Warto pod-
kreślić, iż nawet Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.8, która 
w zasadniczy sposób reguluje rynek ubezpieczeń, nie precyzuje tego zagadnienia. Jed-
nakże Komisja ds. Terminologii Ubezpieczeniowej od 1966 roku definiuje ryzyko ubez-
pieczeniowe, wskazując, iż jest to „niepewność co do nastąpienia określonego zdarzenia 
w warunkach istnienia dwóch i więcej możliwości” lub też „ryzyko to ubezpieczona osoba 
bądź przedmiot”.
5 Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO II [tyt. oryg. Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework: Executive Summary and Framework Enterprise Risk Management – Inte-
grated Framework: Application Techniqes], tłum. M. Dziadosz i Zespół PIKW, PIKW i PIB, Warszawa 2007, s. 40.
6 A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006, s. 310.
7 S. Berinato, Zarządzanie ryzykami, „CIO. Magazyn Dyrektorów IT” 2005, nr 2, s. 123.
8 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1151.
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Luka wynikająca z braku definicji ryzyka ubezpieczeniowego w polskich przepisach 
prawa jest uzupełniana przez naukowe definicje tego zagadnienia. E. Kowalewski iden-
tyfikuje ryzyko ubezpieczeniowe z „niebezpieczeństwem, niepewnością, z prawdopodo-
bieństwem wystąpienia strat i z samą możliwością ich wystąpienia, jak również z dysper-
sją rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych oraz prawdopodobieństwem wyniku innego 
niż oczekiwany”9.

Z kolei M. Orlicki wskazuje na potrzebę definicji umowy ubezpieczenia, określając 
pojęcie ryzyka jako „niepewność dotyczącą zajścia pewnego zjawiska czy niebezpie-
czeństwo jego zajścia”. Tak ujęte ryzyko powinno się traktować jako „potencjalną stratę, 
której ma zapobiec ubezpieczenie”10.

Reasumując, należy podkreślić, iż brak ustawowej definicji ryzyka ubezpieczeniowe-
go wpływa znacząco na interpretację tego zagadnienia w aspekcie prawnym. Natomiast 
definicje naukowe, które funkcjonują w literaturze przedmiotu, przedstawiają tę kwestię 
w różnych aspektach. Brak jednoznacznego zdefiniowania ryzyka ubezpieczeniowego 
prowadzi do podejmowania przez ubezpieczycieli prób stworzenia własnej definicji dla 
swoich potrzeb. Formuły takie spotykane są najczęściej w ubezpieczeniach odpowie-
dzialności cywilnej.

Definicja ubezpieczeń

Ubezpieczenia odgrywają ogromną rolę w ochronie przed finansowymi skutkami ry-
zyka w turystyce. W literaturze występuje wiele definicji ubezpieczeń w związku z wielo-
aspektową naturą tego pojęcia.

B. Hadyniak stwierdził, iż ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym, które po-
zwala firmie ubezpieczeniowej przejąć od ubezpieczającego ryzyko negatywnych, eko-
nomicznych skutków określonego zdarzenia losowego, dzięki wpłacie składki11.

Natomiast w opinii W. Uruszczak istotą ubezpieczenia jest rozłożenie ryzyka strat lub 
konieczności finansowego pokrycia nadzwyczajnych potrzeb na większą liczbę podmio-
tów uiszczających składki na fundusz ubezpieczeniowy – chodzi tu o podmioty zagrożo-
ne takim samym lub podobnym niebezpieczeństwem. Organizacja funduszu związana 
jest ściśle z jego przeznaczeniem i rodzajem ubezpieczenia12.

Kolejną definicję wskazują W. Workałło, W. Mark i W. Mogilski, według których ubez-
pieczenia to forma repartycji strat w dwóch wymiarach: w przestrzeni, gdy fundusz, z któ-
rego pokrywana jest strata, tworzony jest ze składek wielu osób, i w czasie, gdy składki 
te są płacone z reguły przez długi okres, często w ratach13.

9 E. Kowalewski, Ryzyko ubezpieczeniowe – podstawowe pojęcia i terminologia, „Prawo Asekuracyjne” 1996, 
nr 2, s. 11–19.
10 M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2002, s. 4.
11 B. Hadyniak, Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze. Podstawy ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2000, 
s. 24. 
12 W. Uruszczak, Umowa ubezpieczeniowa. Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1994, s. 55. 
13 W. Workałło, W. Mark, W. Mogilski, Prawo ubezpieczeniowe, PWN, Warszawa 1983, s. 51–57.
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M. Greene i J. Trieschmann stwierdzili, iż ubezpieczenie jest instytucją ekonomiczną, 
która redukuje ryzyko przez poddanie wspólnemu zarządzaniu grupy podmiotów, rozło-
żonych w taki sposób, że suma przypadkowych szkód im zagrażających jest możliwa do 
określenia w wąskich granicach14.

Wielość definicji ubezpieczeń w literaturze jest spowodowana dużym skomplikowa-
niem oraz wieloaspektowością tego pojęcia. Ubezpieczenia to instrument rynku finanso-
wego, którego podstawowym zadaniem jest przeniesienie ryzyka finansowego z jednego 
podmiotu na inny, który za wynagrodzeniem jest gotów przyjąć to ryzyko na siebie.

Wybrane ubezpieczenia dla osób korzystających z usług 
turystycznych

Osoby korzystające z usług turystycznych narażone są na wiele niebezpieczeństw 
podczas realizowania celów turystycznych. W związku z tym istnieje uzasadniona ko-
nieczność asekuracji przed nieszczęśliwymi wypadkami. Asekuracja co do zasady od-
bywa się poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia. Jednakże na rynku funkcjonują róż-
ne produkty ubezpieczeniowe w tym zakresie. Warto również wspomnieć, iż produkty 
ubezpieczeniowe w branży turystycznej dzielą się na dwie grupy. Po pierwsze, są to 
ubezpieczenia obowiązkowe, czyli takie, w których obligatoryjność zawarcia polisy wy-
nika z przepisów prawa. Pod drugie, na rynku występują produkty ubezpieczeniowe do-
browolne, czyli takie, które można nabyć celem asekuracji od skutków ryzyka, jednakże 
posiadanie takiego ubezpieczenia jest nieobowiązkowe. Na rynku produktów ubezpie-
czeniowych przeznaczonych dla osób korzystających z usług turystycznych występuje 
wiele produktów, do których zaliczamy:

Ubezpieczenia kosztów leczenia 

Ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie podroży należy do grupy ubezpieczeń do-
browolnych i jest szczególnie istotne podczas wyjazdów zagranicznych poza terytorium 
Unii Europejskiej. Nieposiadanie takiego produktu ubezpieczeniowego przez turystę wią-
że się z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z leczeniem, pobytem w szpi-
talu lub transportu do szpitala. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje niezbędne z punktu 
widzenia medycznego koszty leczenia osoby ubezpieczonej, przebywającej za granicą 
oraz wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej. Za koszty leczenia, które po-
wstały za granicą, według zasady uznaje się15:
 • koszty badań, zabiegów, operacji,
 • koszty pobytu w szpitalu,
 • koszt zakupu niezbędnych leków i środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza,
 • koszt transportu do szpitala lub przychodni,

14 M. Greene, J. Trieschmann, Risk and Insurance, South-Western Publishing Co., Cincinnatti 1981, s. 6.
15 M. Nestorowicz, Prawo turystyczne, Zakamycze, Kraków 2003, s. 215.
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 • koszt transportu osoby towarzyszącej osobie poszkodowanej, jeśli zachodzi taka ko-
nieczność,

 • koszty leczenia stomatologicznego do określonej kwoty.
W ubezpieczeniach kosztów leczenia w czasie podróży ubezpieczonemu przysługu-

je świadczenie w przypadku zaistnienia zdarzenia, które objęte zostało ubezpieczeniem, 
jednakże tylko do wyczerpania sumy gwarancyjnej. Kwota sumy gwarancyjnej dla jednego 
i wielu zdarzeń jest określona w umowie ubezpieczenia i różni się w zależności od wybra-
nego wariantu. Ubezpieczyciele w ogólnych warunkach umowy wskazują co do zasady, iż 
ubezpieczony, poza enumeratywnie wymienionymi sytuacjami, zobowiązany jest do pokry-
cia kosztów związanych z pomocą medyczną. Natomiast po powrocie do kraju przedkłada 
rachunki zakładowi ubezpieczeniowemu, po czym otrzymuje zwrot poniesionych kosztów. 
Niektóre zakłady ubezpieczeniowe stosują regulację, w myśl której za hospitalizację ubez-
pieczonego koszty pokrywane są automatycznie przez ubezpieczyciela, bez potrzeby an-
gażowania środków finansowych osoby poszkodowanej. Jednakże inne koszty związane 
z pomocą medyczną muszą zostać pokryte przez ubezpieczonego na miejscu. 

Wejście Polski do Unii Europejski spowodowało, że polscy turyści ubezpieczeni 
w NFZ mogą korzystać z pomocy medycznej podczas czasowego pobytu w krajach 
Unii Europejskiej. Jednakże, aby móc skorzystać z takiej pomocy medycznej, należy 
posiadać formularz E 111, który jest wydawany bezpłatnie przez wojewódzkie oddziały 
NFZ. Warto podkreślić, iż dokument ten jest ważny tylko przez dwa miesiące, natomiast 
w przypadku emerytów i rencistów ważność dokumentu wydłużono do 12 miesięcy. Za-
kres świadczeń określony został w przepisach wspólnotowych. Posiadanie formularza 
E 111 umożliwia uzyskanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w placówkach, 
które posiadają podpisany kontrakt z miejscowym ubezpieczycielem powszechnym. Po-
moc medyczna jest udzielana bezpłatnie w takim samym zakresie, jak dla obywatela da-
nego kraju. Warto również wskazać przepisy, które głoszą, że w większości krajów Unii 
Europejskiej obowiązuje zasada współpłacenia za świadczenia medyczne16. Oznacza to, 
iż turysta, który ulegnie wypadkowi i skorzysta z pomocy medycznej, będzie zobowiąza-
ny do pokrycia części kosztów leczenia, nawet posiadając formularz E 111.

Ubezpieczenia podróżne w turystyce krajowej co do zasady ograniczają się do zasto-
sowania różnego rodzaju ubezpieczeń następstw nieszczęśliwego wypadku. Przepisy 
prawa nie nakładają obowiązku ubezpieczenia się na wypadek zaistnienia np. akcji ra-
towniczej w turystyce kwalifikowanej i specjalistycznej. 

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, inaczej NNW, jest produktem 
ubezpieczeniowym zaliczanym do grupy dobrowolnych. Ubezpieczenie to polega na zo-
bowiązaniu zakładu ubezpieczeniowego do wypłaty świadczenia w przypadku śmierci 
lub trwałego inwalidztwa osoby ubezpieczonej, będących następstwem zaistniałego wy-

16 R. Furman, Kiedy zachorujemy za granicą, „Wiadomości Turystyczne” 2005, nr 5, s. 10.
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padku. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są uszkodzenia ciała bądź utrata zdrowia po-
wodująca trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby poszkodowanej. Ten produkt ubezpiecze-
niowy posiada wiele wariantów. Jako przykład tego ubezpieczenia należy podać NNW 
dołączane jako produkt dodatkowy do polisy OC posiadacza pojazdów mechanicznych. 
W chwili zaistnienia wypadku osoby będące w pojeździe są ubezpieczone od następstw 
nieszczęśliwych wypadków17. Jest to niezmiernie ważne w odniesieniu do autokarów, 
które przewożą turystów i w chwili zaistnienia wypadku każda osoba powinna być pod 
ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od posiadanych przez nią lub też nie produktów 
ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie assistance (Assistance Tourist)

Ubezpieczenie assistance jest ubezpieczeniem dodatkowym i występuje jako roz-
szerzenie lub uzupełnienie innych ubezpieczeń już posiadanych przez turystę. Niektóre 
zakłady ubezpieczeniowe automatycznie włączają pakiet assistance do produktu, jakim 
jest ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie trwania podróży. W ramach tego produk-
tu ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń gwarantuje osobie ubezpieczonej w czasie 
trwania podróży pomoc medyczną w chwili zaistnienia nagłego zachorowania lub wypad-
ku. Ubezpieczyciel gwarantuje transport ubezpieczonego lub jego zwłok do kraju, zwrot 
kosztów noclegu i transportu członków rodziny ubezpieczonego, opiekę nad małoletni-
mi dziećmi, pomoc prawną (opłatę honorarium adwokata, jeżeli ubezpieczony popadł 
w konflikt z wymiarem sprawiedliwości, w kraju, w którym się znajduje), pokrycie kaucji 
za zwolnienie z aresztu, pomoc w razie kradzieży dokumentów i kart kredytowej. Zakres 
świadczeń ubezpieczyciela zależy od wariantu ubezpieczenia i od sumy gwarancji okre-
ślonej w umowie18.

Wybrane ubezpieczenia dla przedsiębiorstw działających 
w branży turystycznej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów i pośredników 
turystycznych

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpo-
wiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie prowadzenia działalności orga-
nizatora lub pośrednika turystycznego. Ubezpieczony zobowiązany jest na podstawie 
ustawy o usługach turystycznych19 oraz umowy o świadczeniu usług turystycznych do 
pokrycia następujących kosztów:
 • powrotu klienta do kraju, jeżeli ubezpieczony, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie 

zapewni tego powrotu,

17 K. Romanowski, Ubezpieczenia turystyczne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 1999, s. 24.
18 M. Nestorowicz, Prawo…, op. cit., s. 219.
19 Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268).
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 • zwrot wniesionych przez klienta opłat w przypadku nie wykonania zobowiązań wyni-
kających z umowy,

 • szkód wyrządzonych klientowi, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań wynikających wprost z umowy,

 • dopuszczenie się przez pośrednika turystycznego lub organizatora turystyki czynu 
niedozwolonego, wyrządzenie szkód wobec osoby trzeciej polegających na uszko-
dzeniu ciała, rozstroju zdrowia, spowodowaniu śmierci czy też uszkodzeniu lub znisz-
czeniu mienia. 
Zakłady ubezpieczeniowe rozpatrują roszczenia osób poszkodowanych lub upraw-

nionych w odniesieniu do szkód powstałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz 
zgłoszonych w terminie ustawowym.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych zakłady ubezpieczeniowe nie odpowiadają co do zasady za 
szkody:
 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego albo osobę, za którą ponosi on odpo-

wiedzialność,
 • na skutek podjętych działań przez ubezpieczonego, na które nie miał on ważnego 

zezwolenia, 
 • wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, 
 • powstałe na skutek działań wojennych,
 • powstałe w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego działalności w swoim wła-

snym imieniu: hoteli, pensjonatów, barów i podobnych obiektów,
 • wynikające z naruszenia dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, znaków to-

warowych oraz wzorców zdobniczych.
Warto podkreślić, iż przy określanym ryzyku lub rodzaju szkody występuje możli-

wość określenia odrębnej sumy gwarancji, natomiast okres ubezpieczenia z reguły trwa 
jeden rok. Ochroną ubezpieczeniową klient zostaje objęty w chwili podpisania umowy 
lub w terminie określonym w umowie, jednak nie wcześniej niż po opłaceniu składki lub 
pierwszej raty składki. Dopuszcza się rozkładanie składki ubezpieczeniowej na raty, jed-
nak zwykle płatność jest jednorazowa.

W czasie trwania umowy ubezpieczony powinien zawiadomić zakład ubezpieczenio-
wy o każdym istotnym wzroście prawdopodobieństwa zaistnienia sytuacji objętej umową 
ubezpieczenia. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować naliczeniem podwyż-
szonej składki przez zakład ubezpieczeniowy, począwszy od chwili zaistnienia tej oko-
liczności, lub zmniejszeniem świadczenia. W niektórych przypadkach dochodzi również 
do odmowy wypłaty odszkodowania.

Zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową obliguje ubezpieczonego 
do podjęcia czynności mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody. Ubezpie-
czony jest także obowiązany do ustalenia w miarę możliwości wszystkich okoliczności 
zdarzenia, złożenia wyjaśnień oraz udostępnienia niezbędnych dokumentów. Z chwilą 
przejęcia działalności gospodarczej przez następcę prawnego wszystkie prawa i obo-
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wiązki wynikające z umowy przechodzą na przejmującego je. Jest on zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie ubezpieczyciela w terminie dwóch miesięcy od dnia przeję-
cia. Jeżeli nie dojdzie do dopełnienia tego obowiązku, umowa wygasa.

Wysokość zabezpieczenia finansowego
Wysokość minimalnych zabezpieczeń, jakie organizatorzy i pośrednicy muszą przed-

stawić organowi zezwalającemu, określa rozporządzenie20. Dla potrzeb ustalenia wyso-
kości zabezpieczenia, szczególnie kosztów powrotu do kraju, przyjęto podział na cztery 
obszary: Polska, kraje sąsiadujące z Polską, inne wymienione w rozporządzeniu – tzw. 
kraje europejskie oraz kraje pozostałe – tzw. pozaeuropejskie – i Wyspy Kanaryjskie. 

W przypadku gwarancji minimalną sumę określono na 6% rocznych przychodów z ty-
tułu prowadzonej działalności. Dla organizatora jest to „przychód wyłącznie z tytułu orga-
nizowania imprez turystycznych na rzecz klientów, w roku obrotowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
w zakresie organizowania imprez turystycznych lub poprzedzającym rok przedłożenia do-
kumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów gwarancji bankowej lub ubezpie-
czeniowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, w tym przychód, w którego 
uzyskaniu pośredniczyli agenci i pośrednicy turystyczni”21. Dla pośrednika turystycznego 
jest to z kolei „przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności polegającej na pośred-
niczeniu, na zlecenie klientów, w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, 
w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o wpis do rejestru organizato-
rów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie pośredniczenia, na zlecenie klientów, 
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych lub poprzedzającym rok przedło-
żenia dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, przy czym w przypad-
ku pośrednictwa w zawieraniu tych umów z przedsiębiorcami zagranicznymi, niewykonują-
cymi działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za przychód ten uważa się także 
całość wpłat wnoszonych przez klientów na opłacenie usług tych przedsiębiorców”22.

Minimalna suma gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawarta w umowach, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy23, wynosi dla24:
1) organizatorów turystyki – 6% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, 
nie mniej jednak niż równowartość:

20 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów tury-
styki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 poz. 279). 
21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwa-
rancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2003 r. Nr 209 poz. 2028 § 2.1).
22 Ibidem (§ 2.2).
23 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268).
24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwa-
rancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2003 r. Nr 209 poz. 2028 § 2.1.1).
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a) 30 000 euro – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz w państwach, o których mowa w § 1 pkt 2–4 rozporzą-
dzenia,

b) 7 500 euro – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz w państwach, o których mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia,

c) 6 000 euro – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz w państwach, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia,

d) 4 500 euro – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne wyłącznie na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów w zawieraniu 
umów o świadczenie usług turystycznych za granicą, przez przedsiębiorców zagra-
nicznych niewykonujących działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – 6% 
rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, nie mniej jednak niż równo-
wartość:
a) 30 000 euro – dla pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów 

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w państwach, o których mowa 
w § 1 pkt 2–4 rozporządzenia,

b) 7 500 euro – dla pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów 
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w państwach, o których mowa 
w § 1 pkt 3 rozporządzenia,

c) 6 000 euro – dla pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów 
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w państwach, o których mowa 
w § 1 pkt 2 rozporządzenia;

3) pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów wyłącznie w zawie-
raniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz umów z organizatorami wpisanymi do rejestru organizatorów turystyki i pośredni-
ków turystycznych – 6% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, nie 
mniej jednak niż równowartość 4 500 euro.

Przedsiębiorcy legitymują się zabezpieczeniem w formie polisy ubezpieczeniowej 
zawartej na rzecz klientów. Polisa opiewa na określoną sumę gwarancji. Warto dodać, 
iż ta kwota jest określona dla jednego klienta, a nie całej działalności. W związku z tym 
nie jest konieczne analizowanie przychodów danego przedsiębiorstwa. Suma gwarancji 
na rzecz jednego klienta określona jest jako równowartość ceny usługi. Istnieje jednak 
niebezpieczeństwo, że suma gwarancji jest niewystarczająca. Co do zasady z taką sy-
tuacją mamy do czynienia w odniesieniu do imprez charakteryzujących się niską ceną. 
W związku z tym ustawodawca sprowadził minimalne sumy gwarancji do następującej 
wysokości25:

25 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów 
w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 
22 lutego 2005 r. Nr 32 poz. 281 § 6.1.1 i 2).
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1) dla organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych dla imprez organizowa-
nych przez przedsiębiorców niewykonujących działalności na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej – kwotę stanowiącą równowartość ceny imprezy turystycznej, nie mniej jednak 
niż równowartość:
a) 500 euro – w przypadku uczestniczenia przez klienta w imprezie zagranicznej na 

terytorium państw, o których mowa w § 5 pkt 4,
b) 200 euro – w przypadku uczestniczenia przez klienta w imprezie zagranicznej na 

terytorium państw, o których mowa w § 5 pkt 3,
c) 120 euro – w przypadku uczestniczenia przez klienta w imprezie zagranicznej na 

terytorium państw, o których mowa w § 5 pkt 2,
d) 20 euro – w przypadku uczestniczenia przez klienta w imprezie na terytorium Rzecz-

pospolitej Polskiej; 
2) dla pośredników turystycznych dla imprez organizowanych przez przedsiębiorców 
wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy – sumę stanowiącą rów-
nowartość 50 euro, a dla usług turystycznych realizowanych wyłącznie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej – sumę stanowiącą równowartość 20 euro.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz za produkt w zakładzie hotelarskim

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej asekuracja klienta, dotycząca ry-
zyka związanego z odpowiedzialnością cywilną, jest niezbędna. Jednakże każdy pod-
miot gospodarczy potrzebuje ochrony w innym zakresie, w zależności od prowadzonej 
działalności. Wymienienie wszystkich zagrożeń oraz towarzyszących im ubezpieczeń 
z zakresu odpowiedzialności cywilnej jest trudne.

Występuje w tym zakresie ogromne zróżnicowanie, a liczba produktów dotyczących 
odpowiedzialności cywilnej, oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe, powiększa 
się z dnia na dzień26.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzenia działalności gospo-
darczej obejmuje swoim zakresem sytuacje, w których przedsiębiorca, w związku z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej lub posiadanym mieniem, dopuścił się czynu nie-
dozwolonego (deliktowego), na skutek którego doszło do poszkodowania osoby trzeciej 
lub jej mienia. Prawo w tym zakresie przypadku stanowi: „Kto z winy swojej wyrządził 
drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”27.

Czyn niedozwolony jest bardzo szeroko rozumiany – stanowi go działanie, jak również 
zaniechanie lub też niedbalstwo, które przyczynia się lub powoduje szkodę u osoby trzeciej. 

Istnieje także możliwość rozszerzenia tego ubezpieczenia o odpowiedzialność cy-
wilną pracodawcy, co chroni go przed finansowymi roszczeniami pracowników, którzy 
doznali szkody osobowej z winy pracodawcy. 

26 B. Kęszycka, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu, Poznań 
1999, s. 26. 
27 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 art. 415).
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W odniesieniu do gospodarstw agroturystycznych, do zakresu odpowiedzialności na-
leży zaliczyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu 
krajowym. Ubezpieczenie to swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność cywilną wynika-
jącą z zarobkowego transportu towarów, tytułem zawartej umowy o przewozie, w oparciu 
o własne lub wynajęte środki transportu. Ubezpieczenie dotyczy przewozu osób będących 
gośćmi w gospodarstwie agroturystycznym przez osoby uprawnione do tych czynności lub 
też transport towarów wytworzonych przez gospodarstwo.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt obejmuje swoim zakre-
sem ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które doznały uszczerbku na zdrowiu 
w związku z użyciem produktu wytworzonego przez ubezpieczonego oraz wprowadze-
niem go na rynek. Warto podkreślić, iż w myśl umowy ubezpieczenia OC produktem jest 
również usługa. Wady produktu pojmowane są nie tylko w sensie fizycznym, ale również 
jako zaniedbania związane z gotowym już produktem. Do takich wad możemy zaliczyć 
np. nieumieszczenie w instrukcji obsługi informacji o skutkach użycia albo o używaniu 
produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Warto zauważyć, że wada produktu nie 
musi być bezpośrednią przyczyną powstania szkody. W takiej sytuacji na poszkodowa-
nym spoczywa ciężar konieczności udowodnienia, iż dana wada pociągnęła za sobą 
zdarzenia dające w efekcie szkodę na nim lub jego mieniu – wtedy uzyska prawo do jej 
naprawienia.

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej powoduje, że odpowiedzialność za spełnie-
nie świadczenia odszkodowania względem pokrzywdzonej osoby trzeciej, o wysokości 
uzgodnionej sumy gwarancji, przechodzi na towarzystwo ubezpieczeniowe.

 W odniesieniu do odpowiedzialności za produkty w gospodarstwie agroturystycznym 
należy pamiętać, iż jest to gospodarstwo domowe, które przygotowuje posiłki dla swoich 
gości. Obowiązane jest ono przestrzegać zasad sanitarnych dotyczących żywienia zbio-
rowego i za wykonywane posiłki ponosi odpowiedzialność. Natomiast jako gospodarstwo 
rolne jest producentem produktów rolnych i ponosi ono również odpowiedzialność cywil-
ną za stan zwierząt przeznaczonych na ubój.

Podsumowanie

W opracowaniu poruszono zagadnienie ryzyka w turystyce oraz metod asekuracji 
przed jego skutkami. Nieodzownym elementem działalności w branży turystycznej jest 
ryzyko. Narażone na nie są zarówno firmy serwujące usługi turystyczne, jak i osoby korzy-
stające z tych usług. Do zabezpieczenia się przed ryzykiem w turystyce mają zastosowa-
nie produkty ubezpieczeniowe, jednakże te dostępne na rynku nie asekurują wystarczają-
co klientów. Warto również pokreślić, iż przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej 
co do zasady ograniczają się do asekuracji przed skutkami poniesionego ryzyka na pozio-
mie minimalnym, czyli zmniejszają zakres ochrony ubezpieczeniowej do pułapu określo-
nego przepisami prawa. Konsumenci produktów i usług turystycznych nie dbają również 
wystarczająco o zabezpieczenie się przed konsekwencjami ryzyka, na które są narażeni 
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podczas uprawiania turystyki. Warto podkreślić, iż rozwój cywilizacyjny i wzrost zamożno-
ści obywateli powoduje coraz większe zainteresowanie wyjazdami turystycznymi.

Należy zaakcentować, że produkty ubezpieczeniowe nie zabezpieczają w stopniu 
wystarczającym przed ryzykiem, jakie występuje w branży turystycznej. Produkty ubez-
pieczeniowe co do zasady mają znacząco ograniczony zakres ochrony. Małe zaintere-
sowanie ubezpieczeniami wynika z faktu posiadania bardzo ograniczonej wiedzy o ry-
zyku, na jakie są narażeni przedsiębiorcy z branży oraz konsumenci produktów i usług 
turystycznych. Praktyka pokazuje, iż skierowanie uwagi na produkty ubezpieczeniowe 
wzrasta w chwili realizacji ryzyka. Niezbędne jest zwiększenie zainteresowania ustawo-
dawcy branżą turystyczną i przedsiębiorstwami w niej działającymi oraz, w przekonaniu 
autora, należy znacząco zwiększyć zakres ubezpieczeń obligatoryjnych w tej gałęzi go-
spodarki. Spowoduje to większe bezpieczeństwo na tym rynku, jak również przyczyni się 
do podniesienia wiarygodności firm turystycznych. Wskazane wydaje się także działanie 
mające na celu poprawę stanu wiedzy na temat ryzyka i ubezpieczeń osób korzystają-
cych z produktów turystycznych.
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną 
przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 
poz. 279). 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie minimalnej wysokości 
sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością prowadzo-
ną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2003 r. 
Nr 209 poz. 2028 § 2.1.1).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz 
klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 poz. 281 § 6.1.1 i 2).

insurance as a ForM oF risk liMiTaTion in TourisM 

Abstract. A scope of this study includes a brief description of the concept of risk and presents 
selected financial instruments aimed at enterprises and consumers safety at tourism busi-
ness. Moreover, the paper discusses selected insurance products intended to protect con-
sumers of tourist services and companies in tourism industry. It is worth to underline that the 
insurance products secure sufficiently the risk that occurs on the tourism market. However, 
the insurance products generally have significantly limited scope of protection. Furthermore, 
a very limited knowledge of the risks, which are exposed on tourism entrepreneurs and con-
sumers of tourism products and services, leads to slight interest in insurance. Nevertheless, 
the apprenticeship confirms that the interest in insurance products is increasing at the time of 
risk. Therefore, a better awareness of tourism industry and its enterprises during the legisla-
tion process is required. Moreover, the author emphasizes that the scope of obligatory insur-
ance should be remarkably increased. This would cause greater security at the market as 
well as it will contribute to the credibility of companies. It also seems that activities designed 
to improve the state of knowledge in the field of risk and insurance beneficiaries of tourism 
products and services are needed to be undertaken.

Author’s address:
Arkadiusz Weremczuk
a.weremczuk@wp.pl



KATArZyNA GrALAK
MArZENA KACPrZAK 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

ForMy uczesTnicTwa Młodzieży licealnej w ruchu 
TurysTycznyM (przykład włodawy i luBlina)

Wstęp

Aktywność turystyczna człowieka, definiowana jako „całokształt czynności zwią-
zanych z przygotowaniem i uprawianiem turystyki oraz różnymi formami jej przeży-
wania”1, jest jedną z najchętniej podejmowanych form aktywności w czasie wolnym 
i stanowi dla wielu ludzi nieodzowny element życia. W związku z dynamiką rozwoju 
turystyki w XX wieku, aktywność turystyczna stała się znaczącym elementem tego zja-
wiska, a zarazem ważnym kierunkiem badań. Identyfikacja uwarunkowań uczestnicze-
nia w turystyce wpływa istotnie na branżę turystyczną, pozwalając jej na dostosowanie 
swojej działalności do potrzeb turystów. Zatem znajomość determinant aktywności tu-
rystycznej oraz jej struktury jest ważnym wyznacznikiem polityki turystycznej państwa, 
a także miernikiem efektywności podmiotów turystycznych. Niebagatelne znaczenie 
zjawiska sugeruje, że badania z zakresu uczestnictwa w turystyce są regularnie pro-
wadzone i udostępniane, a teoretyczny wymiar ujęty w licznych publikacjach. Dorobek 
naukowy jest jednak wciąż niewystarczający, ponieważ nie wyjaśnia dokładnie feno-
menu ruchu turystycznego. 

Zjawisko aktywności turystycznej przeanalizowano wśród uczniów liceum ogólno-
kształcącego w dużym mieście wojewódzkim (Lublinie) oraz małym mieście powiato-
wym (Włodawie). Dokonano analizy obecności na krajowych i zagranicznych wyjazdach 
turystycznych obu tych grup młodzieży, poddając analizie poziom, strukturę oraz de-
terminanty geograficzne, demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne tych wyjazdów. 
Jako materiał źródłowy wykorzystano wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono 
w liceach ogólnokształcących Włodawy i Lublina w roku szkolnym 2009/2010. Uczestni-
czyło w nich 100 licealistów.

1 A. Wartecka-Ważyńska, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 14. 
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Formy aktywności turystycznej młodzieży

Badania nad turystyką młodzieży rozpoczęto w Polsce w latach 70. Socjologicz-
ne ujęcie młodzieży traktuje ją jako kategorię przejściową pomiędzy okresem dzie-
ciństwa i dorosłości, a przejście do dorosłości wiąże się na ogół z dwoma kryteriami 
wyodrębnienia: posiadaniem dziecka i podjęciem pracy zawodowej2. Dla młodzieży 
ma to szczególne znaczenie, gdyż wartościuje dodatnio osoby aktywne turystycznie, 
budząc nierzadko uczucie zazdrości wśród mało aktywnych rówieśników. Tę sytuację 
doskonale obrazują słowa J. Urry: „bycie turystą to jeden z wyznaczników bycia nowo-
czesnym. Nigdzie nie wyjeżdżać to tak, jak nie mieć samochodu albo ładnego domu. 
W społeczeństwie nowoczesnym turystyka stała się symbolem statusu, a przy tym 
uchodzi za warunek zdrowia”3. Do inicjacji turystycznej dochodzi zazwyczaj w rodzinie. 
Zdarza się też, że ma to miejsce w szkole bądź w grupie rówieśniczej. U niektórych 
pierwszy wyjazd turystyczny odbywa się w dzieciństwie, a inni czekają na niego aż do 
lat młodzieńczych. Na tę różnicę wpływa wiele czynników, a turystyka młodzieżowa ma 
charakter różnorodny4.

Zabieganie o wysoki poziom aktywności turystycznej młodzieży od najmłodszych lat 
jest kluczowym elementem w przygotowaniu jej do odbierania i doceniania przeżyć tu-
rystycznych w dorosłym życiu. Wtedy dopiero stają się widoczne efekty wychowania 
do turystyki przez szkołę, rodzinę oraz różne instytucje, z jakimi człowiek wiąże wspo-
mnienia z wyjazdów turystycznych. Zgodnie z myślą M. Tarnowskiego: „niemożliwe jest 
pragnienie poznania czegoś, o istnieniu czego się nie wie”5 .

Skutki uprawiania turystyki mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny. Szero-
ko rozumiana rekreacja, która obejmuje aktywność turystyczną, może więc ułatwiać so-
cjalizację młodzieży oraz innych grup wiekowych poprzez dążenie do przekazania cech 
pełnowartościowego obywatela. Może być ona także czynnikiem ułatwiającym proces 
komunikowania. Rekreacja integruje ludzi, niejednokrotnie poprawiając relacje rodzinne 
i przyjacielskie. Jest także czynnikiem demokratyzującym oraz kształtującym wzory za-
chowań i styl życia człowieka. Co więcej, aktywność rekreacyjna jest skutecznym elemen-
tem socjoterapii i resocjalizacji, gdyż wychowuje ludzi nieprzystosowanych prawidłowo 
do życia w społeczności. Należy także zwrócić uwagę na negatywne skutki rekreacji, czyli 
towarzyszące tej formie aktywności patologie, takie jak: alkoholizm, hazard, prostytucja, 
przemyt. Ich przyczyna „nie leży jednak w samych zachowaniach wolnoczasowych, lecz 
w ich podłożu społeczno-ekonomiczno-kulturowym”6. Zdaniem A. Warteckiej-Ważyńskiej 

2 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996, s. 113. 
3 J. Urry, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007, [za:] Feifer, 1985, s. 17.
4 K. Przecławski, Człowiek…, op. cit., s. 23.
5 M. Tarnowski, Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szczecińskich szkół średnich, Wyd. Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 24. 
6 R. Winiarski, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej), AWF w Krakowie, 
Kraków 1989, s. 109–111.
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„aktywność turystyczna młodzieży stanowi zagadnienie interesujące, ale w badaniach 
naukowych mało doceniane”7.

Zainteresowanie młodzieży turystyką przejawia się raczej tylko w formie turystyki 
wypoczynkowej, kulturalnej, towarzyskiej i sportowej, choć czasem młodzi uczestniczą 
także w targach i wystawach, uprawiając tym samym turystykę związaną z gospodarką. 
Pozostałe formy turystyki są charakterystyczne dla ludzi dorosłych. 

K. Przecławski wyodrębnił tendencje i najczęściej uprawiane formy turystyki, typowe 
tylko dla młodzieży:
 • turystyka kwalifikowana,
 • turystyka krajoznawcza,
 • turystyka pielgrzymkowa i tzw. ruch oazowy,
 • wczasy zorganizowane przez zakłady pracy,
 • turystyka pobytowa w grupach nieformalnych.

Wymienione przez autora wczasy zorganizowane przez zakłady pracy stają się po-
woli rzadkością, a z biegiem lat dzieci będą się o nich dowiadywać jedynie z opowieści 
starszych pokoleń. Zatem aktywność turystyczna młodzieży zmienia swój charakter, tak 
jak życie i wszelkie jego aspekty ulegają zmianom w czasie. Jest to uwarunkowane cią-
głym wzrostem znaczenia i rozwojem turystyki na świecie8.

Cele wyjazdów turystycznych przyświecające młodzieży szkolnej to przede wszyst-
kim wypoczynek – najczęściej aktywny, chęć zmiany otoczenia i rozrywka. Realizacji 
tych celów służą określone formy ruchu turystycznego. Jedną z nich są wczasy, definio-
wane przez K. Naumowicz jako „najpopularniejsza forma zorganizowanego wypoczynku 
ludzi pracy w ramach dorocznych urlopów. Założeniem wczasów jest wypoczynek, który 
organizuje się w specjalnie do tego przystosowanych obiektach”9 . 

Młodzież przełomu wieku XX i XXI charakteryzuje duża samodzielność, przez co 
wczasy w postaci gotowych imprez turystycznych, oferowanych na rynku turystycznym 
przez wszystkich touroperatorów, stały się również dla nich sposobem na zorganizowa-
ny wypoczynek, niekoniecznie z rodzicami czy innymi opiekunami. Inną zorganizowaną 
formą uprawiania turystyki przez młode pokolenia są obozy młodzieżowe. Warto jednak 
zauważyć, że młodzież, przez wzgląd na różne czynniki, wybiera najczęściej indywidu-
alne formy aktywności turystycznej. Wyróżniana w wielu klasyfikacjach turystyka kwa-
lifikowana jest jedną z najstarszych form turystyki, gdzie istotą jest kontakt z przyrodą, 
kulturą miejsc odwiedzanych, nabywanie odporności psychicznej, ruch i wysiłek fizyczny. 
Mniejsze znaczenie ma tu aspekt wypoczynkowy. 

Ta forma ruchu turystycznego ulega modyfikacji wraz z rozwojem turystyki, ale wy-
mienione cechy pozostają praktycznie niezmienne. Z turystyki kwalifikowanej wykształ-
ciły się znane i lubiane przez młodzież rodzaje aktywności, jak: narciarstwo, kajakar-
stwo, żeglarstwo, turystyka motorowa, kolarska itp. Wyjazdy tego typu organizowane są 

7 A. Wartecka-Ważyńska, Turystyka…, op. cit., s. 7.
8 K. Przecławski, Człowiek…, op. cit., s. 117–118.
9 K. Naumowicz, Turystyka, cz. I, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1987, s. 61.
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przede wszystkim indywidualnie, ale zdarza się korzystanie z pomocy mniejszych biur 
podróży. Inną formą aktywności, chętnie podejmowaną przez młodych ludzi, jest turysty-
ka krajoznawcza – popularna także w innych grupach wiekowych. Rodzajem turystyki 
wypoczynkowej, często wybieranym przez młodzież ze względu na czas wolny podczas 
weekendów i w okresach świątecznych, jest turystyka weekendowa. Realizuje się ją 
zazwyczaj w okolicach miejsca zamieszkania bądź na innych, stosunkowo niedalekich 
od niego terenach . Od wielu lat turystyka weekendowa rozwija się bardzo dynamicznie, 
co wynika z rosnących potrzeb regeneracji sił, głównie mieszkańców miast. Stresujące 
warunki pracy, przede wszystkim dodatkowe obowiązki pozalekcyjne młodzieży, skut-
kują brakiem czasu na długo trwające wyjazdy, stąd zastępowanie ich 2 –3-dniowymi 
podróżami, często do miejsca pochodzenia oraz zamieszkania krewnych i znajomych. 
Stale wzrastająca liczba samochodów w gospodarstwach domowych w dużej mierze 
ułatwia decyzje o podjęciu weekendowej aktywności turystycznej, także osób młodych, 
coraz częściej zmotoryzowanych10.

Na podsumowanie tematu form aktywności turystycznej młodzieży można przybliżyć 
wzorzec zachowań turystycznych według W. Alejziaka, typowy dla okresu nastoletniego, 
tzw. wczesnej dorosłości. Autor uważa ten młodzieńczy okres za czas pełen niezależno-
ści, w którym istotną rolę odgrywają kontakty z rówieśnikami i poszukiwanie tożsamości. 
Pierwszy samodzielny wyjazd realizowany jest zazwyczaj w wieku około 15 lat. Bariery 
ekonomiczne rekompensuje duża ilość czasu wolnego i chęć poznawania świata. Ta 
faza życia charakteryzuje się najwyższym poziomem aktywności turystycznej. Najczę-
ściej młodzież wybiera niskobudżetowe wyjazdy z własnym wyżywieniem, różne środki 
transportu (rzadko samolot), a najważniejszym celem podróży jest przeważnie potrzeba 
i chęć zmiany codziennego otoczenia11.

Uczestnictwo młodzieży w krajowych i zagranicznych wyjazdach 
turystycznych – wyniki badań 

Ponad połowa ankietowanej młodzieży (61%) każdego roku wyjeżdżała w celach tu-
rystycznych. Wśród nich znalazło się 23% uczniów pochodzących z Lublina, 20% z Wło-
dawy i 16% ze wsi. Uczniowie liceum we Włodawie najczęściej podróżowali raz w roku 
(18%) albo nawet rzadziej niż raz w roku (14%). Wśród nich były także osoby znajdujące 
się w złej sytuacji materialnej. Uczniowie lubelskiego liceum, podobnie jak włodawskie-
go, wyjeżdżali najczęściej raz w roku (18%), bądź 2–3 razy w roku (17%). Zdecydowana 
większość (81%) wybierała krajowe wyjazdy turystyczne. Spośród osób wyjeżdżających 
za granicę (19%) większość (12%) stanowią uczniowie z Włodawy i okolic, co ilustruje 
poniższy wykres. 

10 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009 s. 30–33 oraz J. Łaciak, Aktyw-
ność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2011, s. 13–15.
11 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, AWF w Krakowie, Kraków 2009, 
s. 235.
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Biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację materialną, tylko jedna czwarta responden-
tów wybierała najczęściej wyjazdy zagraniczne. Preferowaną długość wyjazdów poka-
zuje wykres drugi.

Młodzież preferuje uczestnictwo wyjazdach długookresowych (56%) – w tej grupie 
dominowali uczniowie liceum z Włodawy (35%). Uczniowie z Lublina i okolic częściej 
wybierali wyjazdy krótkookresowe (29%). 

Uczniowie biorący udział w wyjazdach turystycznych deklarowali w większości dobrą 
sytuację materialną (62%) bądź sytuację przeciętną (28%). Osoby znajdujące się w do-
brym położeniu ekonomicznym podróżują przeważnie 2–3 razy w roku (40%), a osoby 
deklarujące bardzo dobrą sytuację materialną – raz w roku (37,5%) lub rzadziej (37,5%). 
Okresy, w jakich uczniowie wyjeżdżali najczęściej, przedstawia wykres trzeci.

Respondenci z obu szkół zdecydowanie najczęściej podróżują w wakacje (38%). Na 
długi weekend majowy chętniej wyjeżdżają uczniowie lubelskiego liceum (6%), a pod-
czas ferii zimowych uczniowie liceum włodawskiego (3%). Większość respondentów naj-
chętniej samodzielnie organizuje wyjazdy turystyczne (wykres 4).

Wykres 2. Liczba uczniów wg długości wyjazdów turystycznych (%)
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Wykres 1. Preferowane typy wyjazdów turystycznych (%)
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Z oferty szkoły jako organizatora korzystali częściej uczniowie z Włodawy i okolic (6%). 
Uczniowie z Lublina nie uczestniczyli w wyjazdach organizowanych przez inne podmioty, 
np. zakład pracy rodziców czy organizacje społeczne. Młodzież z powiatu włodawskiego 
zaś chętnie podróżuje w celach turystycznych razem z organizacjami społecznymi, do 
których należy np. Szkoła Tańca Polesie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Nieliczne 
osoby, które wyjeżdżają za pośrednictwem biura podróży (2%), określają swoją sytuację 
materialną jako dobrą, a ich rodzice posiadają wyższe wykształcenie. Głównym celem 
wyjazdów turystycznych młodzieży było zwiedzanie i wypoczynek (75%), co przedstawia 
następny wykres.

Wykres 4. Najchętniej wybierane sposoby organizacji wyjazdów turystycznych 
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Wykres 3. Preferowany okres podróżowania
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Wśród młodzieży wyjeżdżającej głównie w celach turystyczno-wypoczynkowych 
dominowali uczniowie z Lublina (43%), natomiast w odwiedziny do krewnych czy zna-
jomych częściej wybierali się uczniowie z Włodawy (12%). Na cel religijny wyjazdów 
turystycznych wskazała tylko jedna osoba – pochodząca ze wsi powiatu włodawskiego, 
z domu o dobrej sytuacji materialnej. Inne cele (np. sportowy) wskazało 5% ankietowa-
nych – byli to także uczniowie z Włodawy i okolic.

Zdania na temat wyboru kierunku wyjazdu turystycznego są podzielone dość rów-
nomiernie. Jak pokazują wyniki badań, około 1/4 młodzieży preferowała wyjazdy nad 
morze (23%), około 1/4 nad jeziora (26%) i w góry (26%), a pozostali do miast (25%). 
Uczniowie z włodawskiego liceum zdecydowanie chętniej wyjeżdżali nad morze (15% 
z 23% wyjeżdżających) i do ośrodków miejskich (18% z 25%), a uczniowie pochodzący 
z Lublina i okolic preferowali jeziora (22% z 26%). 

Kierunek „góry” jest równie często wybierany przez młodzież z małego miasta, jak 
z dużego (po 13%). Respondenci zostali zapytani także o czynnik, jakim kierują się przy 
wyborze miejsca wyjazdu turystycznego. Większość odpowiedziała, że w pierwszej kolej-
ności kierują się ceną (86%). Drugim istotnym dla młodzieży czynnikiem okazała się opinia 
znajomych dotycząca wybranego celu podróży (55%), a trzecim – oferta obiektu zaintere-
sowania turystycznego (53%). Na kolejnych miejscach w hierarchii młodzieży znalazły się 
popularność miejsca wyjazdu (50%) i odległość od miejsca zamieszkania (39%). 

Młodzież, zarówno z lubelskiego, jak i włodawskiego liceum, nie podróżowała sama 
(6%); wyjazdy turystyczne odbywały się najczęściej w towarzystwie rodziców (27%, 
z czego 17% stanowiła młodzież z powiatu włodawskiego) lub sympatii (21%), z którą 
częściej podróżowała młodzież z Lublina i okolic (15%). Podczas wyjazdów turystycz-
nych na towarzystwo koleżanek i kolegów decydowało się zaledwie 3% młodzieży. 
Osoby nieposiadające rodzeństwa podróżowały najczęściej z rodzicami bądź sympatią. 
Młodzież czerpała środki finansowe na wyjazdy głównie od rodziców i krewnych (71%). 

Wykres 5. Główne cele wyjazdów turystycznych
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Własne pieniądze posiadało 23% uczniów (13% pochodzących ze wsi), z dofinansowa-
nia korzystało jedynie 2% respondentów.

Najczęściej wybieranym rodzajem zakwaterowania podczas wyjazdów turystycz-
nych były mieszkania krewnych i znajomych (33%). Decydowali się na nie przeważnie 
uczniowie włodawskiego liceum (23%). W następnej kolejności młodzież wybierała na 
miejsce noclegu pensjonaty (20%, z czego 12% stanowiła młodzież z Lublina i okolic) 
i hotele bądź motele (17%). Namioty, przyczepy i domki letniskowe wybierało zaledwie 
po 8% młodzieży, w większości uczniowie lubelskiego liceum. Najrzadziej wybieranym 
rodzajem zakwaterowania są schroniska (1%). Wśród środków transportu największą 
popularnością cieszy się samochód (54%). W następnej kolejności jest autokar (21%), 
wybierany częściej przez uczniów z Włodawy (13%), i kursowy autobus (12% – po 6% 
uczniowie z Lublina i Włodawy). Na inny środek transportu wskazało 4% młodzieży, po-
dając za przykład samolot. 

Jedno z pytań w badaniu ankietowym dotyczyło zwiedzania najważniejszych pod 
względem turystycznym miast w Polsce. Najwięcej młodzieży przynajmniej raz w ży-
ciu odwiedziło w celach turystycznych Warszawę (90%). Odwiedziny pozostałych miast 
przedstawiono na wykresie szóstym.

Poza Warszawą, w której nie było nigdy tylko 10% ankietowanych, dużą popular-
nością wśród młodzieży licealnej województwa lubelskiego cieszył się również Kraków 
(76%), Gdańsk (55%) oraz Wrocław (38%). 

Młodzież została także zapytana o wymarzone miejsce w kraju lub na świecie, jakie 
chciałaby odwiedzić w przyszłości. Odpowiedzi były różne, jednak wielokrotnie powta-
rzającym się miejscem była Hiszpania (w tym, wyszczególnione przez kilku responden-
tów, Majorka i Ibiza) – 15% badanej młodzieży marzy o podróży do tego kraju, więk-
szość stanowią uczniowie z Lublina. Spośród respondentów, 12% chciałoby pojechać 
do Włoch – tej odpowiedzi udzielili w większości uczniowie z Włodawy. Młodzi marzą 

Wykres 6. Miasta Polski wg liczby młodzieży je odwiedzających (%)
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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również o Egipcie – 8% (w tym 5% uczniów z Włodawy), niewiele mniej (7%) chciałoby 
wyjechać do USA.

Wśród wymienionych miejsc znalazły się także: Karaiby (4%), Madagaskar (3%), 
Grecja (3%), Indie (3%), Japonia (3%) i inne.

Czas wolny i preferowane formy jego wykorzystania

Respondenci zdecydowanie wolą wypoczynek czynny (70%) niż bierny. W grupie en-
tuzjastów wypoczynku czynnego znalazło się 42% młodzieży z Włodawy i okolic. Wśród 
30% osób najchętniej wypoczywających w sposób bierny 22% pochodzi z Lublina i oko-
lic (były to w większości kobiety). Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież obu 
szkół podczas wyjazdów turystycznych przedstawia kolejny wykres.

Podczas podróży turystycznych młodzież zdecydowanie preferuje życie towarzyskie 
– 71%, aktywność ruchową (np. pływanie, gry sportowe, długie spacery, jazdę na rowe-
rze) – 69% i spokojny wypoczynek, plażowanie – 67%. Sporym zainteresowaniem cieszy 
się także narciarstwo i snowboard – 22%. Niewiele osób zaś wykazuje chęć zwiedzania 
zabytków, muzeów (12%) albo czytania literatury (8%). Nie ma wyraźnej zależności po-
między wyborem formy spędzania czasu wolnego a miejscem pochodzenia, sytuacją 
materialną czy wykształceniem rodziców.

Aktywny udział w funkcjonowaniu organizacji społecznych także jest powiązany 
z czasem wolnym. W badaniu ankietowym zawarto pytanie dotyczące tego zagadnienia 
i okazało się, że wśród respondentów zaledwie 5% przynależało do jakiejś organizacji 
społecznej – 3% uczniów liceum we Włodawie i 2% z liceum w Lublinie. Wymienione or-
ganizacje to: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Zespół Tańca Polesie i Szkolne Koło 
Sportowe. Preferowaną formą aktywności społecznej był także wolontariat. 

Wykres 7. Preferowane formy spędzania czasu wolnego w zestawieniu z liczbą wybierającej je młodzieży (%)
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Wpływ szkoły na aktywność turystyczną młodzieży

Przeprowadzone badania wykazały, że wyjazdy turystyczne organizowane przez szko-
łę nie należą do najczęściej wybieranych form uczestnictwa młodzieży w turystyce (tylko 
9% respondentów wskazało na tę formę organizacji podróży jako najczęściej wybieraną). 
Nie jest to jednak wyznacznikiem wielkości wpływu szkoły na aktywność turystyczną jej 
uczniów. W przeprowadzonym badaniu ankietowym dowodem tego jest odsetek młodzie-
ży z liceum we Włodawie, który dzięki szkolnej wycieczce dość licznie odwiedził Wrocław. 
Gdyby nie wycieczki do Wrocławia i Warszawy zorganizowane przez grono pedagogiczne 
liceum we Włodawie, statystyka odwiedzin polskich miast przez młodzież szkolną wygląda-
łaby na pewno inaczej – zmieniłaby się na niekorzyść uczniów z Włodawy i okolic. Z ankiet 
wynika również, że uczniowie z Lublina uczestniczyli w szkolnej wycieczce do Krakowa – 
stąd prawdopodobnie dość wysoki odsetek młodzieży, która odwiedziła to miasto. Nasuwa 
się pewien wniosek – wycieczki szkolne są niewątpliwie szansą dla dzieci i młodzieży na 
uczestniczenie w turystyce, z tym że dla niektórych jest to jedyna szansa na tego rodzaju 
formę spędzania czasu wolnego, a dla innych jest to szansa dodatkowa. 

Wspomniane 9% respondentów, wybierających najczęściej wyjazdy zorganizowane 
przez szkołę, należało prawdopodobnie do tej pierwszej grupy – „jedynej szansy”. Wy-
dawać by się mogło, że taki stan rzeczy wynika z nie najlepszej sytuacji materialnej. 
Badania jednak pokazują, że w grupie osób podróżujących najczęściej ze szkołą 78% 
deklarowało dobrą sytuację materialną. Zatem podłoże problemu jest inne, a czynników 
ograniczających uczestnictwo w turystyce wiele, o czym można się dowiedzieć z niniej-
szego opracowania.

Wpływ szkoły na aktywność turystyczną młodzieży na pewno jest znaczący, jednak 
możliwości wychowania do turystyki istnieje tak wiele, że wpływ ten będzie na pewno 
wzrastał, pod warunkiem odpowiednich działań ciała pedagogicznego. Znaczenie szko-
ły dla uczestnictwa młodzieży w turystyce nie przejawia się tylko poprzez organizację 
wyjazdów, ale także przekazywanie pożądanych wartości i kształtowanie turystycznej 
świadomości – nie tylko na przedmiocie „geografia”.

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowano różnice w aktywności tu-
rystycznej młodzieży licealnej z małego i dużego miasta. Stwierdzono, że nie wynikają 
one głównie z różnic w sytuacji materialnej. Badania wykazały przede wszystkim, że 
aktywność turystyczna młodzieży z liceum we Włodawie nie różni się diametralnie od 
aktywności ich rówieśników z lubelskiego liceum. Różnicę zauważono w częstotliwości 
podróżowania, która jest większa wśród uczniów z Lublina, potwierdzając w ten sposób 
drugą hipotezę. Jednak tylko 1/4 osób, które w badaniu zadeklarowały bardzo dobrą 
sytuację materialną, podróżuje 2–3 razy w roku lub częściej.
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Dowodzi to faktu, że środki finansowe nie są znaczącą barierą w podejmowaniu ak-
tywności u młodzieży. Na podstawie badań można ponadto stwierdzić, że wykształcenie 
rodziców oraz brak rodzeństwa nie warunkuje w istotny sposób uczestnictwa w turysty-
ce. Jedyna zauważalna różnica polega na tym, że dzieci z zamożnych rodzin korzystają 
z usług biur podróży. Biorąc pod uwagę formę wyjazdów turystycznych, zdecydowana 
większość respondentów preferowała wyjazdy krajowe. Na wyjazdy zagraniczne czę-
ściej decydowali się uczniowie z Włodawy, którzy także, częściej niż licealiści z Lublina, 
wyjeżdżali w celu odwiedzin u krewnych i znajomych.

Wynika to zapewne z sytuacji na rynku pracy w powiecie włodawskim, która zmu-
sza członków wielu rodzin do podjęcia pracy zarobkowej za granicą. Sytuacja ta jest 
więc także okazją do wyjazdów zagranicznych, niekiedy dodatkowo ukierunkowanych 
na turystykę . Młodzież z Włodawy i okolic najchętniej wyjeżdża nad morze i uprawia tu-
rystykę miejską. Wspomaga ją w tym szkoła, która organizuje wyjazdy do największych 
polskich miast. Wynikiem tego jest większy odsetek odwiedzin najważniejszych w kraju 
ośrodków miejskich przez uczniów z Włodawy. Młodzież z Lublina, równie chętnie jak ich 
rówieśnicy z Włodawy, wyjeżdża w góry, za to znacznie chętniej wypoczywa nad jezio-
rami (uczniowie z Włodawy mieszkają na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, stąd ich 
małe zainteresowanie wypoczynkiem nad wodą i poszukiwanie niecodziennych pomy-
słów na podróż). Poza tym częściej wybierano wyjazdy krótkookresowe i w większości 
samodzielnie je organizowano. Chętniej także wypoczywano czynnie. Młodzież z małe-
go miasta przynależy do różnych organizacji społecznych i lubi podróżować razem z ich 
członkami. Zdecydowana większość młodzieży z obydwu szkół najczęściej podróżowała 
w wakacje, a wolny czas w trakcie wyjazdów wolała spędzać towarzysko bądź spokojnie 
wypoczywać, plażować i uprawiać aktywność ruchową. Młodzież w niewielkim stopniu 
zainteresowana jest zwiedzaniem zabytków oraz czytaniem książek. 

W oparciu o wyniki własnych badań, które pokazały podobieństwa i różnice w aktywno-
ści turystycznej młodzieży z XVI Liceum Ogólnokształcącego im. A. i J. Vetterów w Lublinie 
oraz młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. A.F. Modrzewskiego we Włodawie, 
można zaryzykować stwierdzenie, że czas porzucić stereotypowe myślenie o zacofaniu 
i braku świadomości turystycznej u młodych mieszkańców małych miast i wsi. Różnice 
rzeczywiście istnieją, ale opierając się na obserwacjach i doświadczeniach własnych bądź 
ludzi z bliskiego otoczenia, widać wyraźnie powolną tendencję do ich zanikania. 

Młodzież ma swoje wymarzone cele turystyczne, które ujawniają niemałą znajomość 
geografii świata i dość duże potrzeby poznania go. Wśród badanych licealistów najbar-
dziej pożądanymi kierunkami okazały się Włochy i Hiszpania – w odpowiedziach niejed-
nokrotnie pojawiała się egzotyka, wskazująca na wzrastające w polskim społeczeństwie 
potrzeby turystyczne.
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Abstract. Socio-economic changes in Poland at the end of the eighties and at the begin-
ning of the nineties of the 20th century caused the increase in tourist mobility of the society. 
Secondary school pupils are one of more frequent participants in tourist attendance. 
The article presents characterization of the tourist activity and forms of involvement of young 
people in tourist operations on the example of tourist trips of secondary school pupils from 
two different places of origin – of a small town Włodawa and a large centre of a region – Lu-
blin. An analysis of the activity of young tourists in the context of geographical, demographic 
and socioeconomic determinants was performed.
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MeToda kano w ocenie jakości usług 
gasTronoMicznych

Wstęp

Zarządzanie jakością usług coraz częściej staje się ważnym aspektem działalności 
przedsiębiorstw. Nadal powszechny jest pogląd, że mierzenie tej jakości jest bardzo trud-
ne, a czasem wręcz niemożliwe. Istnieje jednak wiele metod, które doczekały się zarów-
no opracowań teoretycznych, jak i wniosków praktycznych, pozwalających na skuteczny 
pomiar jakości także sfery niematerialnej usług1.

Istotną, o ile nie najważniejszą kwestią, jest ciągłe podnoszenie poziomu usług, nie 
tylko w przedsiębiorstwach usługowych, ale również w organizacjach gospodarczych, 
w których dominującym rodzajem działalności jest produkcja. W przedsiębiorstwach 
produkcyjnych zapewnienie właściwego poziomu usług, na wielu płaszczyznach ich 
działania, decyduje o możliwości zbudowania pozytywnego obrazu produktu, a także 
uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Chociaż metody mające na celu podniesienie ja-
kości produktu mają także zastosowanie w sektorze usług, określenie tego, co powin-
no być udoskonalone, wymaga przede wszystkim dogłębnej analizy satysfakcji klienta 
zarówno z przebiegu świadczenia usług, jak i z poziomu jej realizacji2. Troska o jakość 
powinna być punktem wyjścia, a w dobie tak dużej konkurencyjności na rynku usług 
gastronomicznych polepszanie ich kondycji staje się koniecznością. Stąd powinno się 
egzekwować odpowiedni poziom usług gastronomicznych, wprowadzając wymogi za-
pewnienia jakości.

Obecnie zakres i charakter funkcjonowania zakładów gastronomicznych znacznie się 
zmieniły. Podstawowym założeniem rozszerzającej się działalności zakładów jest dostar-
czenie konsumentom pełnowartościowych i zdrowych posiłków, a jednocześnie zapew-
nienie wysokiego poziomu obsługi oraz usług dodatkowych3.

W artykule zaprezentowano fragment badań przeprowadzonych w celu poznania 
wpływu atrybutów usługi gastronomicznej na jakość postrzeganą przez klientów. Pomoc-
nym w realizacji założonego celu było sformułowanie następujących pytań badawczych:
1. Jakie cechy usługi gastronomicznej są cechami obowiązkowymi w opinii klientów?

1 J. Dziadkowiec, Wybrane metody badania i oceny jakości usług, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie” 2006, nr 717, passim.
2 R. Karaszewski, Servqual ― metoda badania jakości świadczonych usług, „Problemy Jakości” 2001, nr 5, s. 8–10.
3 S. Urbanik, K. Szlachta, Ekonomia i organizacja handlu żywnością, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu, Wrocław 2000, s. 200, 201.



114 Paulina Gajewska

2. Jakie cechy usługi przyciągają klientów do lokalu gastronomicznego?
3. Jakich cech w usłudze gastronomicznej klient sobie nie życzy?

Wykorzystanym narzędziem badawczym był kwestionariusz Kano, natomiast pod-
miotem badania były osoby dobrane celowo do badań – deklarujące częste wizyty w lo-
kalach gastronomicznych (grupa 20 respondentów). Badanie przeprowadzono w stycz-
niu 2012 roku.

Pojęcie usługi gastronomicznej

Usługi gastronomiczne należą do grupy najstarszych form działalności gospodar-
czej. We wczesnych etapach rozwoju cywilizacji zachodniej funkcje gastronomii peł-
niły tylko gospodarstwa domowe. Rozwój handlu, pielgrzymek oraz różnych ruchów 
migracyjnych przyczynił się do konieczności wprowadzenia żywienia ludności poza 
gospodarstwami domowymi. Za pierwszą formę zorganizowanej działalności usług 
gastronomicznych można uznać winiarnie, które już w czasach antycznych funkcjo-
nowały w regionach śródziemnomorskich. Inną formą gastronomii były tawerny, ukie-
runkowane na obsługę podróżujących. Zlokalizowane były one nie tylko w większych 
miastach, ale także przy szlakach komunikacyjnych, a w swojej ofercie łączyły usługę 
gastronomiczną z usługą noclegową. W początkach średniowiecza tendencja żywie-
nia podróżujących utrzymała się nadal. Do obiektów z tego okresu można zaliczyć: 
oberże, gospody, tawerny oraz zajazdy. Pod koniec XVI wieku w krajach islamskich 
powstały pierwsze kawiarnie, które w XVII wieku zaczęły się rozwijać w krajach euro-
pejskich, m.in. w Londynie. Przełom w gastronomii europejskiej stanowiło pojawienie 
się w połowie XVIII wieku restauracji. W XIX wieku obok restauracji powstały pierwsze 
punkty gastronomiczne o charakterze rozrywkowym oraz pierwsze odpowiedniki barów 
szybkiej obsługi, ze stosunkowo ograniczoną ofertą produktową, np. bistro w Paryżu – 
otwarte w 1815 roku. Masowy rozwój gastronomii nastąpił jednak dopiero w XX wieku. 
Dużą rolę odgrywa tu gastronomia hotelowa. Powodzeniem zaczynają się cieszyć bary 
szybkiej obsługi, niektóre przekształcają się w globalne systemy obsługi sieciowej, np. 
McDonald’s czy Pizza Hut4.

Współczesna gastronomia nie jest uzależniona od podróżujących. Z usług gastro-
nomicznych coraz częściej korzysta miejscowa ludność, a turyści stanowią nieraz tylko 
dodatkową grupę klientów. Dotyczy to głównie miast, gdzie odchodzi się od tradycyjnego 
przygotowywania posiłków w domu na rzecz konsumpcji w punktach gastronomicznych. 

Gastronomia to sztuka przygotowania posiłków wraz ze znajomością wykorzystywa-
nych w tym celu produktów oraz szeroko rozumiana baza gastronomiczna na danym 
obszarze. Gastronomia jest szerokim pojęciem – mieści w sobie dwa aspekty: sztukę 
kulinarną i bazę gastronomiczną (por. rys. 1). Oba te elementy częściowo łączą się ze 
sobą, a granica między nimi jest dość płynna5.

4 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 159.
5 M. Milewska, A. Prączko, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa 2010, s. 47–49.
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Pojęcie usługi gastronomicznej jest różnie określane w literaturze przedmiotu. We-
dług H. Rudeckiego ,,usługę gastronomiczną stanowi zespół czynności produkcyjnych, 
mających na celu uzdatnianie produktów spożywczych do konsumpcji oraz handlo-
wych, polegających na sprzedaży produktów kulinarnych, przy zapewnieniu warunków 
konsumpcji na miejscu”6. Ta definicja kładzie nacisk na kompletność funkcji zakładów 
gastronomicznych. Szczególnie ważne jest zapewnienie warunków konsumpcji na 
miejscu.

Natomiast według K. Kurka usługę gastronomiczną należy rozumieć jako zestaw 
działań, na który składają się czynności:7 
 • produkcyjne ― mające na celu przygotowanie wyrobów kulinarnych do konsumpcji,
 • handlowe ― sprzedaż gotowych wyrobów kulinarnych i innych produktów żywienio-

wych,
 • usługowe ― zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających konsumpcję 

w miejscu sprzedaży wyrobów kulinarnych.
Niektóre punkty gastronomiczne rozszerzają swoją ofertę usługową m.in. o rozrywkę. 

Usługę gastronomiczną tworzą usługi podstawowe i dodatkowe. Usługi podstawowe sta-

6 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 286.
7 W. Kurek, Turystyka…, op. cit., s. 160.

GASTRONOMIA

Rys. 1. Podstawowe komponenty pojęcia „gastronomia”
Źródło: M. Milewska, A. Prączko, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa 2010, s. 47–49.
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nowi wytwarzanie, sprzedaż potraw, napojów, towarów handlowych oraz obsługa klienta. 
Natomiast w skład usług dodatkowych wchodzą usługi:8

 • komplementarne – związane nieodłącznie z działalnością podstawową (m.in. wystę-
py artystyczne, imprezy taneczne, usługi toalet),

 • towarzyszące – pozostałe usługi świadczone przez placówkę gastronomiczną (m.in. 
organizacja imprez okolicznościowych, sprzedaż posiłków na wynos, zaopatrzenie 
innych zakładów gastronomicznych),

 • fakultatywne  – korzystanie z nich nie jest warunkiem koniecznym do czerpania po-
żytku z usługi podstawowej (m.in. usługi rozrywkowe typu: bilard, rzutki, kręgle).
Należy wyraźnie podkreślić złożoność usługi gastronomicznej, która składa się 

z dwóch nierozdzielnych elementów: materialnych oraz niematerialnych. Ich wzajemne 
proporcje mogą być bardzo różne, w zależności od rodzaju i standardu punktu gastrono-
micznego, a także potrzeb oraz oczekiwań samego konsumenta. Materialne i niemate-
rialne elementy usługi gastronomicznej obrazuje pierwsza tabela.

Tab. 1. Elementy usługi gastronomicznej

ELEMENTy NIEMATErIALNE ELEMENTy MATErIALNE

 • przygotowanie posiłku, 
 • sprzedaż i obsługa konsumenta (przyjmowa-

nie i realizacja zamówień),
 • możliwość relaksu i wypoczynku,
 • atmosfera obiektu,
 • gościnność, uprzejmość i życzliwość obsługi,
 • możliwość spotkania i przebywania z innymi 

ludźmi,
 • możliwość uczestniczenia w rozrywce.

 • surowce i produkty spożywcze, z których 
przygotowywane są napoje i potrawy,

 • sprzedawane w lokalu towary handlowe,
 • architektura obiektu,
 • najbliższe otoczenie (parking, ogródek),
 • aranżacja wnętrza,
 • wyposażenie sali konsumpcyjnej i zaplecza,
 • karta menu,
 • strój personelu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Milewska, A. Prączko, Podstawy gastronomii, PWE, 
Warszawa 2010, s. 54.

Tworzenie w Polsce rynku usług gastronomicznych narzuca potrzebę zwrócenia uwa-
gi na podejmowanie gości w kontekście marketingowym. Stworzenie atmosfery współ-
biesiadowania, ułatwiającej kontakt, również decyduje o ekonomicznej sferze usług ga-
stronomicznych. Należy tu zwrócić uwagę na tzw. psychologię recepcji w restauracjach. 
Ogromne znaczenie mają tu elementy, takie jak: szyld restauracji, dekoracja wnętrza, 
umeblowanie, toalety, jadłospisy, właściwy stosunek jakości do ceny oraz przystosowa-
nie oferty do typu klienteli. Te składniki wizerunku recepcji powinny być uzupełniane przez 
czynniki ludzkie: wzorowy i sympatyczny gospodarz, ujmujący i dyspozycyjny personel9.

8 M. Milewska, A. Prączko, Podstawy…, op. cit., s. 56, 57.
9 W.W. Gaworecki, Turystyka…, op. cit., s. 291.
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Jakość usług gastronomicznych

Jakość usług gastronomicznych jest pojęciem dwuaspektowym, tzn. można ją opisać 
zarówno z punktu widzenia usługodawcy, jak i usługobiorcy. Pierwszy aspekt ukazuje 
jakość usług gastronomicznych jako wypracowany na podstawie doświadczenia i narzu-
cony z zewnątrz standard usługi, czyli zespół cech, jakie powinna posiadać dana usługa, 
aby mogła w pełni zaspokoić potrzeby klienta. Z drugiej strony, jakość usług w charakte-
rystyczny sposób postrzegają sami klienci, określając ją jako różnicę między oczekiwa-
niami w stosunku do usługi a subiektywną oceną tej, którą otrzymali. Nabywcy z reguły 
analizują stopień zgodności otrzymanej usługi z własnymi wymaganiami. W wielu przy-
padkach wyznacznikiem jakości usługi jest jej cena – chęć skorzystania z tych o wyższej 
cenie zależy jedynie od klienta oraz jego siły nabywczej. Takie właśnie założenie można 
przyjąć, rozpatrując omawianą zależność w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstw 
gastronomicznych10.

Klient korzystający z usług gastronomicznych ocenia ich jakość na podstawie końco-
wego rezultatu w postaci zakupionych korzyści, a także na podstawie sposobu świadcze-
nia usług. Ogromną rolę odgrywa tu personel pierwszego kontaktu. Szczególne znacze-
nie mają kwalifikacje zawodowe, a także cechy komunikacji interpersonalnej z klientem. 
Od nich właśnie zależy atmosfera korzystania z usługi, co przekłada się na końcowy 
efekt w postaci zadowolenia lub niezadowolenia klienta. Poprzez właściwą obsługę na-
leży umiejętnie oddziaływać na postrzeganie przedsiębiorstw gastronomicznych przez 
klienta, związane z jakością usługi, polegające na porównywaniu oczekiwań ze stanem 
rzeczywistym. Na kształtowanie i funkcjonowanie właściwego systemu zarządzania ja-
kością w przedsiębiorstwie gastronomicznym zasadniczy wpływ mają dwa podstawowe 
elementy: proces świadczenia oraz końcowy rezultat.

W przypadku usług gastronomicznych można wyróżnić kilka uniwersalnych postula-
tów jakościowych, tj.:11

 • niezawodność realizacji ― firma zawsze świadczy usługi we właściwy sposób i we 
właściwym czasie,

 • szybkość obsługi ― związana z gotowością personelu restauracji do świadczenia 
danej usługi,

 • pewność i fachowość obsługi ― połączone z wiedzą i umiejętnością bezpośred-
niego kontaktu z klientami, posiadanymi przez personel, a także opinią o firmie, oso-
bowością personelu, zaufaniem do firmy,

 • indywidualne podejście do klienta ― składa się na nie m.in. umiejętność rozpo-
znawania stałych klientów firmy, pamięć o ich szczególnych wymaganiach.
Dla konsumenta produkt oferowany przez przedsiębiorstwo gastronomiczne jest sumą 

wielu elementów, takich jak:12

10 A. Panasiuk, Jakość usług turystycznych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 77.
11 Ibidem, s. 78.
12 Ibidem, s. 97.
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 • smak i aromat jedzenia,
 • wielkość porcji,
 • kompozycja posiłku,
 • lokalizacja zakładu,
 • dostępność usługi gastronomicznej,
 • wygląd wnętrza,
 • umeblowanie,
 • posiadanie toalet,
 • różnorodny jadłospis,
 • właściwy stosunek jakości do ceny usługi,
 • oferta i wyposażenie przystosowane do różnych typów klientów, np. niepełnosprawni, 

wegetarianie,
 • dyspozycyjność i uprzejmość personelu,
 • kwalifikacje personelu (profesjonalizm obsługi).

Cena posiłku zależy od klasy lokalu gastronomicznego i rodzaju kuchni. W przed-
siębiorstwach gastronomicznych zachodzi pewna zależność: im wyższa cena posiłku, 
tym lepszej obsługi oczekuje klient. Estetyka wnętrza jest wizytówką przedsiębiorstwa 
i pierwszym materialnym świadectwem klasy lokalu, zauważalnym przez klienta natych-
miast po wejściu. Chodzi przede wszystkim o wielkość pomieszczeń, meble i elementy 
dekoracyjne, kolorystykę, oświetlenie, klimatyzację. Atmosfera przedsiębiorstwa gastro-
nomicznego jest niematerialnym elementem kompozycji doznań, które mają duży wpływ 
na ogólne wrażenie i samopoczucie gości. Na atmosferę wpływa m.in. aranżacja wnętrz, 
styl mebli, muzyka, strój personelu, zachowanie obsługi. Dostępność usług gastrono-
micznych ma szczególne znaczenie w przypadku samodzielnych zakładów gastrono-
micznych, świadczących usługi dla ludności miejscowej13.

Model dr Noriaki Kano

Sposób myślenia o kliencie zmienił się i wciąż ewoluuje. Klient nie jest już wrogiem, 
kimś kto przeszkadza i zajmuje czas, lecz stał się partnerem, o którego firma dba i robi 
wszystko, by utrzymać z nim jak najlepsze relacje, m.in. poprzez satysfakcjonującą 
współpracę, pełne zadowolenie z produktów i usług. Chcąc odnieść sukces na rynku, 
analizuje się oczekiwania, sposób postrzegania oraz stopień zadowolenia swoich klien-
tów, co może stać się receptą na wieloletnią i owocną współpracę.

Model dr Noriaki Kano zakłada przybliżenie pojęcia satysfakcji pod kątem roli pew-
nych cech produktów oraz ich wpływu na poziom satysfakcji doświadczanej przez kon-
sumentów. Służy on do badania atrybutów produktu/usługi z punktu widzenia ich możli-
wego wpływu na jakość postrzeganą. Ponieważ ta jakość nie jest zwykle równa jakości 
dostarczanej, japoński konsultant z zakresu TQM, dr Noriaki Kano, dokonał analizy za-

13 A. Panasiuk, Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa 2008, s. 119–121.
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leżności pomiędzy satysfakcją klienta a oferowaną jakością. Na tej podstawie wszystkie 
atrybuty produktu/usługi można podzielić na cztery grupy14, według poniższej tabeli.

Tab. 2. Atrybuty produktu/usługi w modelu Kano

Atrybut 
produk-
tu/usługi

CHARAKTERYSTYKA  ATRYBUTU
Sposób postępowania przy projekto-
waniu produktu, usługi

O
bo

w
ią

zk
ow

e 
(o

cz
ek

iw
an

e 
po

śr
ed

ni
o)

Są to cechy, których obecności wymaga klient. 
Jeśli nie ma jakiegoś wyrobu lub usługi, jest 
on niezadowolony. Jeżeli natomiast są one 
obecne, nie ma to wpływu na satysfakcję 
klienta. Także podniesienie poziomu jakości 
wyrobu lub usługi nie ma praktycznie żadnego 
wpływu na satysfakcję ich odbiorcy. Ponieważ 
jego wymagania są oczywiste, istnieje niebez-
pieczeństwo, że klienci, pytani o preferencje 
i oczekiwania związane z danym produktem 
lub usługą, nie wymienią ich.

Wyrób lub usługa powinny zawie-
rać wszystkie cechy obowiązkowe. 
Nie potrzeba starań o osiągnięcie 
nadmiernego poziomu jakości tych 
cech, tylko zrealizować je w minimal-
nym stopniu, po możliwie najniższych 
kosztach.

Je
dn

ow
ym

ia
ro

w
e 
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cz
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iw
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e 
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oś
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dn
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)

Są to cechy, których klient szuka. Jeśli dostar-
czymy mu produkt mający te cechy, to rośnie 
jego zadowolenie. Im lepszy jest oferowany 
produkt lub usługa, tym bardziej zadowolony 
jest klient. Jeżeli poziom jakości jest zbyt niski, 
to klient staje się niezadowolony, jednakże to 
niezadowolenie narasta znacznie wolniej, niż 
w przypadku cech obowiązkowych. Cechy bez-
pośrednie są stosunkowo łatwe do określenia, 
ponieważ klienci mają świadomość istnienia 
tych potrzeb, dlatego zwykle znajduje się je za 
pomocą badań rynkowych.

Cechy jednowymiarowe należy pro-
jektować, zwracając baczną uwagę 
na to, co robi konkurencja. Poziom ich 
realizacji nie powinien odbiegać od 
tego, co oferuje konkurencja.

„Z
w
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cz
e”

 
(b

ud
zą

ce
 z

ac
hw

yt
, a
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)

Są to cechy klienta, które budzą jego zachwyt, 
gdyż nie spodziewał się ich otrzymania, a oka-
zują się bardzo przydatne. Atrybuty te zwięk-
szają satysfakcję odbiorcy w bardzo wysokim 
stopniu, sprawiając mu przyjemność. Jeśli brak 
takich cech, zasadniczo nie budzi to większego 
niezadowolenia klienta, ponieważ zazwyczaj 
nie są one przewidywalne lub klienci nie są 
świadomi ich istnienia. „Zwabiacze” mają za 
zadanie głównie różnicowanie oferty, wyróżnia-
nie jej od konkurencji i budzenie atrakcyjności.

W przypadku „zwabiaczy” nie należy 
realizować ich wszystkich. Powinno 
się wybrać kilka cech zaliczanych do 
tej kategorii i zapewnić ich maksymal-
ny poziom. Ma to na celu wyróżnienie 
oferty na rynku poprzez stworze-
nie wyrobu lub usługi o unikalnym 
charakterze. Najlepiej zrealizować 
te, w przypadku których jesteśmy 
w stanie uzyskać lepszą realizację 
danego atrybutu, niż mogą to uczynić 
konkurenci.

14 R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Ślą-
skiej, Gliwice 2011, s. 139–140.
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Atrybut 
produk-
tu/usługi

CHARAKTERYSTYKA  ATRYBUTU
Sposób postępowania przy projekto-
waniu produktu, usługi

P
om

ył
ki

Są to cechy nie zawsze wyróżniane w koncepcji 
Kano, których nie uważa się za szczególnie 
istotne. Producent umieszcza je w wyrobie lub 
usłudze, uważając, że będą dobrze przyjęte 
przez klienta, podczas gdy często okazują się 
zupełnie zbędne i nie mają wpływu na poziom 
jego zadowolenia

Korzystne jest unikanie pomyłek 
w celu oszczędzania kosztów i sku-
pieniu się na ważniejszych cechach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzędzia zarządzania 
jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 141–145.

Ogólnie koncepcję oczekiwań koniecznych można porównać z występującą w litera-
turze teorią motywacji Herzberga, zwaną inaczej teorią dwuczynnikową, według której 
istnieją dwa wymiary zadowolenia: czynniki tzw. higieny psychicznej oraz czynniki 
motywujące.

Występowanie czynników higieny psychicznej powoduje jedynie brak niezadowole-
nia, ale nie prowadzi bezpośrednio do zadowolenia człowieka. Natomiast czynniki moty-
wujące przyczyniają się bezpośrednio do zadowolenia człowieka. Odnosząc teorie Herz-
berga do modelu Kano, można uznać oczekiwania obowiązkowe za czynnik higieniczny, 
natomiast oczekiwania jednowymiarowe i „zwabiacze” za czynniki motywujące15.

15 R. Wolniak, B. Skotnicka, op. cit., s. 140.
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Rys. 2. Model Kano
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzędzia zarządzania 
jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 141.
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Posługując się modelem Kano, należy pamiętać, że ma on charakter dynamiczny. 
Określona cecha nie jest przyjęta raz na zawsze. Z biegiem czasu potrzeby klientów 
ulegają zmianom, stając się coraz bardziej wyrafinowanymi. Zmienia się wtedy również 
przynależność danego atrybutu klienta do określonej grupy modelu. Cechy, które na-
zywamy „zwabiaczami”, z czasem są coraz bardziej akceptowane przez konkurentów 
i stają się zwykłymi cechami jednowymiarowymi. Wraz z rozwojem innowacji zmniejsza 
się znaczenie konkurencji w zakresie dotychczasowych cech jednowymiarowych, któ-
rych istnienie w danym wyrobie lub usłudze staje się oczywiste. Wtedy te cechy stają się 
cechami obowiązkowymi16.

Analiza zależności pomiędzy poziomem jakości usługi 
gastronomicznej a satysfakcją klienta – metoda Kano

Punktem wyjścia dla przeprowadzenia badania był wybór najważniejszych atrybutów 
usługi gastronomicznej. Wzięto pod uwagę:17

 • lokalizację,
 • godziny otwarcia,
 • aranżację wnętrza,
 • atmosferę miejsca,
 • profesjonalizm obsługi,
 • przystosowanie lokalu dla gości z dziećmi,
 • przystosowanie menu dla gości z dziećmi,
 • jakość potraw i napojów,
 • cenę – promocje,
 • indywidualne podejście do gości.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie ankiety, stosując, specjalnie w tym celu 
opracowany, kwestionariusz Kano. Jeden z przedstawionych wariantów traktuje daną 
cechę w sposób pozytywny, natomiast drugi w negatywny. Taką kombinację możliwości 
wyboru stosuje się do każdego z pytań. Następnie, stosując zasady określania rodzaju 
cechy w metodzie Kano, wszystkie wymogi stawiane badanej usłudze podzielono na 
kategorie.

Celem badania, w oparciu o metodę Kano, było poznanie wpływu atrybutów 
usługi gastronomicznej na jakość postrzeganą przez klientów. 

Poniżej przedstawiono kwestionariusz Kano, przygotowany na potrzeby opisywane-
go badania.

16 Ibidem, s. 145.
17 Przeprowadzone badania są częścią obszerniejszych prac badawczych na temat zarządzania jakością usług 
gastronomicznych, realizowanych w Katedrze Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
-Białej, przez Agnieszkę Bury, pod kierunkiem naukowym dr inż. Pauliny Gajewskiej, w ramach pracy dyplomo-
wej. Wymienione wymagania klienta zostały zebrane podczas analizy QFD, przeprowadzonej dla oceny jakości 
usług w branży gastronomicznej (przyp. aut.).
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Kwestionariusz Kano dla usługi gastronomicznej w restauracjach z pełną obsługą

1. Czy restauracja powinna być zlokalizowa‑
na w centrum miasta?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

1. Jeżeli restauracja nie jest zlokalizowana 
w centrum miasta?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

2. Czy restauracja powinna mieć sztywno 
określone godziny otwarcia?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

2. Jeżeli restauracja nie ma sztywno określo‑
nych godzin otwarcia?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

3. Czy restauracja powinna mieć nowocze‑
sną aranżację wnętrza?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

3. Jeżeli restauracja nie ma nowoczesnej 
aranżacji wnętrza?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

4. Czy w restauracji powinna panować przy‑
jazna atmosfera?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

4. Jeżeli w restauracji nie panuje przyjazna 
atmosfera?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

5. Czy obsługa restauracji powinna być 
profesjonalna?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

5. Jeżeli obsługa restauracji nie jest profe‑
sjonalna?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada
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6. Czy restauracja powinna posiadać  
w swoim menu potrawy dla dzieci?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

6. Jeżeli restauracja nie posiada w swoim 
menu potraw dla dzieci?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

7. Czy restauracja powinna utrzymywać jed‑
nakową jakość serwowanych w niej potraw 
i napojów?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

7. Jeżeli restauracja nie utrzymuje jedna‑
kowej jakości serwowanych w niej potraw 
i napojów?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

8. Czy restauracja powinna wprowadzać 
promocje cenowe?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

8. Jeżeli restauracja nie wprowadza promocji 
cenowych?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

9. Czy restauracja powinna być przystosowa‑
na do gości z dziećmi?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

9. Jeżeli restauracja nie jest przystosowana 
do gości z dziećmi?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

10. Czy obsługa w restauracji powinna mieć 
indywidualne podejście do gości?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada

10. Jeżeli obsługa w restauracji nie ma indy‑
widualnego podejścia do gości?

a) odpowiada mi to
b) tak musi być
c) jest mi to obojętne
d) mogę z tym żyć
e) to mi nie odpowiada
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W kolejnej tabeli przedstawiono określenie rodzaju cechy w metodzie Kano.

Tab. 3. Określenie rodzaju cechy w metodzie Kano

NEGATYWNA CECHA
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a) odpowiada mi to Q A A A O

b) tak musi być R I I I M

c) jest mi to obojętne R I I I M

d) mogę z tym żyć R I I I M

e) to mi nie odpowiada R R R R Q

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzędzia zarządzania 
jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 144.

Cechę atrybutu odczytujemy sprawdzając, jaka liczba ankietowanych wybrała okre-
śloną kombinację. Zastosowane oznaczenia interpretujemy w następujący sposób: 
 • A – cecha jest „zwabiaczem”,
 • o – cecha jest jednowymiarowa,
 • M – cecha jest obowiązkowa,
 • I – klient nie wykazał preferencji co do danej cechy,
 • r – klient nie życzy sobie danej cechy,
 • Q – występuje sprzeczność, tzn. klienci jednocześnie chcą, aby dana cecha wystę-

powała i żeby jej nie było.
Wyniki z ankiety dotyczącej oceny usługi gastronomicznej w restauracji przedstawio-

no w poniższych tabelach.

Tab. 4. Zestawienie wyników badań zebranych za pomocą kwestionariusza Kano dla usługi gastrono-
micznej – część pierwsza

Atrybuty klienta
Odpowiedzi respondentów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N

Lokalizacja C C C C A A C C A C A D C C A D A C C C

Godziny otwarcia C C C C A C B E E A E A B E C D B E B E

Aranżacja 
wnętrza C C C C C C A D C C C C B C C D B D C C
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Atmosfera 
miejsca B E B E B E A E B E B E B E B E B E B E

Profesjonalizm 
obsługi B E B E B E A E A D A E B E B E B E B E

Przystosowanie 
lokalu dla gości 
z dziećmi

A D B E C C A E A D A E C D D C A D A D

Przystosowanie 
menu dla gości 
z dziećmi

A D B E C C C C D D C C B D C C A D D D

Jakość potraw 
i napojów B E B E B E B E B E B E B E B E B E B E

Cena – promocje D A A D A C B D A D C C A D C C C C A D

Indywidualne po-
dejście do gości A D B E B C A E A C A B D C B C A B B E

P – odpowiedź pozytywna
N – odpowiedź negatywna
Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 5. Zestawienie wyników badań zebranych za pomocą kwestionariusza Kano dla usługi gastrono-
micznej – część druga

Atrybuty klienta

Odpowiedzi respondentów

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N

Lokalizacja C C B E A D A E C C C C A D A C C C C C
Godziny otwarcia B E B B C A C C B E B E D D E B B E B E
Aranżacja wnę-
trza

C C D A C C E A E C A A A D C C A C C C

Atmosfera miej-
sca

B E B A B E B E A E B E B E B E B E B E

Profesjonalizm 
obsługi

B E A E A E B E B D A E B E B E A E B E

Przystosowa nie 
lokalu dla gości 
z dziećmi

B E D B C C C C C D C C A D A D B E C A

Przystosowa nie 
menu dla gości 
z dziećmi

B D D A A D A E C D A D D D A D C C C D

Jakość potraw 
i napojów

C E C A B E A E B E B E B E B E B E B E

Cena – promocje A D B E A D B D C D A D D D A D A D C D

Indywidualne po-
dejście do gości

A E A D A D C C C E A E B E A C A D B E

Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 6. Określenie rodzajów cech dla badanych atrybutów

Atrybuty klienta
Respondenci Ocena 

łączna 
cechy1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokalizacja I I Q I A A I A A I I M A O I I A A I I i
Godziny otwarcia I I A M R Q M I M M M I R I M M I R M M M
Aranżacja wnę-
trza I I I A I I I I I M I R I R R Q A I A I i

Atmosfera 
miejsca M M M O M M M M M M M R M M O M M M M M M

Profesjonalizm 
obsługi M M M O A O M M M M M O O M I O M M O M M

Przystosowanie 
lokalu dla gości 
z dziećmi

A M I O A O I I A A M I I I I I A A M R i

Przystosowanie 
menu dla gości 
z dziećmi

A M I I I I I I A I I R A O I A I A I I i

Jakość potraw 
i napojów M M M M M M M M M M M R M O M M M M M M M

Cena – promocje R A A I A I A I I A A M A I I A I A A I a
Indywidualne 
podejście do 
gości

A M I O A A I I A M O A A I M O M A A M a

Źródło: Opracowanie własne.

Posługując się modelem Kano, należy pamiętać, że ma on charakter dynamiczny. 
Oznacza to, że zebrany za jego pomocą zbiór preferencji klientów z biegiem czasu może 
ulec modyfikacji. Zmienia się wtedy przynależność danego atrybutu:
 • Cechy, które obecnie są „zwabiaczami” (A), z czasem przechwytywane są przez kon-

kurencję i rozpowszechniane, przez co stają się zwykłymi cechami jednowymiarowy-
mi (O) – nie sprawią już, że klienci wybiorą usługę właśnie tej, określonej restauracji.

 • Cechy, będące dotychczas jednowymiarowymi (O), stają się oczywistym elementem 
usługi, pewnego rodzaju koniecznym standardem, czyli cechą obowiązkową (M).

Wnioski z przeprowadzonej analizy metodą Kano

Na podstawie informacji zebranych od respondentów można wyciągnąć następujące 
wnioski:
1. W analizowanej usłudze gastronomicznej za cechy zwabiające klientów uznano: 

cenę (promocje) oraz indywidualne podejście do gości. Każda restauracja, działająca 
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na silnie konkurencyjnym rynku, powinna rozwijać swoje działania techniczne i mar-
ketingowe w tym kierunku – to cechy usługi gastronomicznej, dzięki którym zdobywa-
na jest nowa klientela.

2. Respondenci uznali, że sztywno określone godziny otwarcia, przyjazna atmos-
fera miejsca, profesjonalna obsługa oraz niezmiennie wysoka jakość potraw 
i napojów to cechy obowiązkowe dla osiągnięcia przez nich satysfakcji z usługi ga-
stronomicznej. Restauracja, chcąc wpłynąć korzystnie na postrzeganą przez klienta 
jakość oferowanych usług, musi zawrzeć w nich wszystkie wymienione cechy, na 
najwyższym możliwym poziomie.

3. W analizowanej usłudze respondenci nie wykazali szczególnych preferencji wobec 
następujących cech: lokalizacja restauracji, aranżacja wnętrza, przystosowanie loka-
lu i menu dla gości z dziećmi. Może to świadczyć o niskiej świadomości responden-
tów co do takich potrzeb. W sytuacji, gdy restauracja działająca na rynku rozwinie 
którąś ze wspomnianych cech, może w ten sposób uświadomić swoim klientom, jak 
ważny jest dany atrybut i uzyskać dzięki temu przewagę nad konkurencją (np. będąc 
jedynym lokalem z kącikiem bawialnym dla dzieci).

Zakończenie

Jakość usług gastronomicznych przez wielu właścicieli restauracji jest kojarzona wy-
łącznie z pozycjami w menu i obsługą. Większość z nich nie zdaje sobie jednak sprawy 
ze złożoności tego zagadnienia. Na postrzeganą jakość świadczonych usług w tej bran-
ży składa się bowiem wiele elementów: atmosfera miejsca, zagospodarowanie i wyposa-
żenie lokalu, doznania związane z pobytem gości (komfort, prywatność, muzyka, kolory, 
zapachy, humor obsługi).

Kluczem do sukcesu staje się indywidualne podejście do gości na każdym etapie ich 
pobytu oraz zharmonizowanie elementów doznań materialnych i niematerialnych w taki 
sposób, aby całość była miła dla zmysłów.

Mimo iż rynek usług gastronomicznych jest już mocno nasycony, nadal istnieje za-
interesowanie nowymi lokalami i jest widoczne zapotrzebowanie na nie (zwiększane 
głównie dzięki lukom, które powstają po restauracjach, upadających przez zły sposób 
zarządzania). Nie da się odnieść długofalowego sukcesu bez pełnego zaangażowania 
i ciągłego doskonalenia jakości. Ponieważ branża gastronomiczna cały czas ewoluuje, 
usługę gastronomiczną trzeba nieustannie rozwijać i udoskonalać, konfrontując z ocze-
kiwaniami klientów. Cytując Goethe’go: „Doskonałość jest miarą nieba, a dążenie do 
doskonałości miarą człowieka”.
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kano MeThod in The assessMenT oF The qualiTy oF caTering 
serVices 

Abstract. The article presents the issues regarding the use of methods of Kano in the 
assessment of the quality of catering. The industry of catering services is developing in-
cessantly and a constant improvement of the quality is a key to success. The perceived 
quality of customer service will affect both tangible and intangible assets. The knowledge of 
customers expectations certainly helps in the proper development and in gaining perfection 
in catering.
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MArIUSZ GrĘBoWIEC
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie

produkTy regionalne i Tradycyjne oraz ich rola 
w kreowaniu dziedzicTwa narodowego

Wstęp

Rosnące zainteresowanie producentów i konsumentów produktami regionalnymi 
i tradycyjnymi powoduje, że coraz więcej regionów ubiega się o rejestrację swoich 
produktów w ogólnoeuropejskim systemie chronionych nazw pochodzenia, a liczba 
tych wyrobów w całej Europie systematycznie się powiększa. Powstaje też coraz wię-
cej inicjatyw promujących regionalne specjały, stawiających sobie również za zadanie 
edukację konsumentów w zakresie obowiązujących znaków jakości oraz ochrony śro-
dowiska. 

Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku 
lat podlegał różnym, lecz niestety dosyć powierzchownym badaniom. Ograniczona ilość 
publikacji na temat tego ciekawego sektora gospodarki zachęca do poszukiwań w celu 
zapoznania się z jego strukturą, uczestnikami (szczególnie konsumentami) oraz warun-
kami rozwoju. 

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie roli i znaczenia produktów regional-
nych i tradycyjnych w kreowaniu pozycji konkurencyjnej tych produktów na rynku, jak 
również ukazanie ich roli w promowaniu dziedzictwa narodowego Polski zarówno w kra-
ju, jak i na pozostałym obszarze Unii Europejskiej.

W pracy wykorzystano dostępne materiały źródłowe – opracowania Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, a także publikacje wtórne dotyczące opisywanej tematyki.

Pojęcie produktu regionalnego i tradycyjnego 

Regionem nazywamy obszar, który charakteryzują specyficzne cechy odróżniające 
go od wszystkich innych. Powodem tej odmienności mogą być przyczyny przyrodniczo-
-geograficzne, historyczne oraz kulturowe. Wszystko to ma wpływ na wyodrębnianie tzw. 
„małych ojczyzn”1. Dla tradycji kulinarnych nie bez znaczenia są także warunki klimatycz-
no-glebowe.

Najprostszej definicji kultury należy szukać w słowniku języka polskiego. Kultura to 
przede wszystkim „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, przekazy-

1 J. Wojciechowska, Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego, [w:] Turystyka rekre-
acyjna oraz turystyka specjalistyczna, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Eurecna, Warszawa 2003, s. 156.
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wany z pokolenia na pokolenie oraz ulegający ciągłemu gromadzeniu, utrwalaniu, ale 
również wzbogacaniu w ciągu dziejów”2. Kultura ma wiele znaczeń, określa również po-
ziom rozwoju umysłowego i moralnego, ogładę człowieka oraz sposób, w jaki odnosi się 
on zarówno do rzeczy, środowiska, jak i do innych ludzi3. 

Tradycja jest nieodłącznym elementem kultury. Słownik języka polskiego definiuje ją 
jako „przekazywanie zasad postępowania, obyczajów, poglądów oraz wiadomości z po-
kolenia na pokolenie”4. Wystarczy zaledwie kilka charakterystycznych cech, aby można 
było mówić o kulturze regionu, co jest tożsame z kulturą społeczności5.

„Dziedzictwo kulturowe jest określane jako spuścizna dorobku kulturowego w sferze 
materialnej i duchowej oraz stan posiadania i wybór – poznanie, ochrona, pomnażanie”6. 
Inaczej ujmując, o dziedzictwie kulturowym można mówić m.in. w momencie, gdy do-
chodzi do przekazania tradycji w obrębie danej zbiorowości ludzkiej, co jest warunkiem 
zachowania kultury tejże społeczności7. Dopełnieniem tych dwóch definicji jest stwier-
dzenie, które można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO. 
Określa on dziedzictwo kulturowe jako: „ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarcze-
go, bez którego niemożliwe jest osiągnięcie porozumienia w regionach, na których toczą 
się konflikty na tle etnicznym lub religijnym. Jednocześnie stanowi ono odzwierciedlenie 
różnorodności kulturowej narodów całego świata”8.

Powyższe definicje pozwalają stwierdzić, że kultura przedsiębiorstwa, ale również 
przeświadczenie konsumenta, że ma okazję nabyć produkt tradycyjny, stanowiący dzie-
dzictwo kulturowe, mogą pełnić funkcję wartości dodanej produktu.

W literaturze jest dostępnych wiele definicji żywności regionalnej i tradycyjnej. Mimo 
że wszystkie są zbieżne, każda z osobna zawiera w sobie ciekawe wytłumaczenie tych, 
wydawałoby się oczywistych, pojęć. Grzegorz Russak, pracownik Polskiej Izby Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego, określa żywność tradycyjną jako „produkty, których war-
tość dodaną stanowi właśnie dziedzictwo kulturowe”9. Żywnością tradycyjną nazywa się 
również „produkty o stosunkowo wysokiej cenie, których wyjątkowy smak uzyskuje się 
w wyniku stosowania przez producentów naturalnych i tradycyjnych technologii, charak-
terystycznych dla danego regionu, przy użyciu unikatowych surowców”10.

Według Dolatowskiego żywność tradycyjna jest związana z historią oraz wierzeniami 
danego plemienia. Mimo że trudno jest odtworzyć ruchy migracyjne kolejnych społecz-

2 Słownik języka polskiego, red. nauk. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1999, tom I, s. 1015.
3 J. Wojciechowska, Dziedzictwo..., op. cit., s. 152.
4 Słownik..., op. cit., tom III, s. 482.
5 J. Wojciechowska, Dziedzictwo..., op. cit., s. 153.
6 Ibidem, s. 152.
7 J. Musiał, Rola dziedzictwa kulturowego i jego znaczenie edukacyjne dla rozwoju turystyki wiejskiej na przy-
kładzie subregionu limanowskiego, [w:] Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary, Wyd. AR 
w Poznaniu, Poznań 2007, s. 210.
8 http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe [31.10.2010].
9 G. Russak, Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej, [w:] O produktach tradycyjnych i re-
gionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, 
s. 62.
10 M. Gąsiorowski, Produkty z duszą, „Agro-Smak” 2006, nr 1, s. 4.
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ności, faktem pozostaje, iż jadłospis danej grupy etnicznej i cywilizacyjnej jest zapisem 
jej historii. Składniki w nim zawarte mogą świadczyć o kontaktach handlowych i sąsiedz-
kich, potrzebach żywieniowych związanych z warunkami klimatycznymi, a nawet tym-
czasowych miejscach bytowania społeczności, np. podczas wojen czy klęsk, gdyż wraz 
ze zmianą otoczenia zmieniały się dostępne surowce11.

Każde z pojęć zostało inaczej zdefiniowane. I tak, za tradycyjne składniki uwa-
ża się te, które były w użyciu na ograniczonym obszarze w przeszłości i pozostały 
w użyciu do dziś (biorąc pod uwagę przypadki, w których zaniechano użycia, a potem 
przywrócono do składu jakiś składnik lub surowiec), przy czym ich wykorzystanie musi 
być zgodne z obowiązującymi zasadami krajowych i unijnych przepisów12. Tradycyjny 
skład to unikalna, możliwa do zidentyfikowania kompozycja składników, która została 
ustalona jeszcze przed II wojną światową i była przekazywana z pokolenia na pokole-
nie zarówno ustnie, jak i za pomocą innego środka komunikacji. Dodatkowo musi się 
ona wyraźnie różnić od innych, powszechnie znanych receptur żywności tego samego 
typu13. Ostatnim wyznacznikiem żywności tradycyjnej, według tej definicji, jest użycie 
tradycyjnego sposobu produkcji i/lub metody przetwarzania. Oznacza to, że proces 
produkcyjny był przekazywany z pokolenia na pokolenie, a jego historia sięga okresu 
sprzed II wojny światowej, z zastrzeżeniem że bezpieczeństwo mikrobiologiczne i hi-
gieniczne procesów oraz cechy organoleptyczne wytworzonych w ten sposób produk-
tów muszą być zgodne z wymaganiami unijnymi14.

Bliższe powszechnemu rozumowaniu jest ujęcie socjologiczne, które za żywność 
tradycyjną uznaje produkty najczęściej spożywane w danej społeczności lub związane 
z obchodzeniem kultywowanych w danej grupie świąt. W tym przypadku zastrzega się, 
iż mimo stosowania tradycyjnych receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, 
dopuszcza się wprowadzanie innowacji, zarówno w technologii produkcji, jak i użytych 
składnikach15.

Wyżej wymienione definicje zawierają się w stwierdzeniu, że „przez produkty regio-
nalne należy rozumieć płody rolne, wyroby i przetwory żywnościowe, dzieła specyficznej 
jakości ściśle związane z danym terenem, jasno określonym co do obszaru jego pocho-
dzenia lub miejsc wytworzenia. Cechami charakterystycznymi takich produktów są ich 
geograficzne umiejscowienie oraz fakt, że nadal są wytwarzane”16.

11 Z.J. Dolatowski, Produkty regionalne i tradycyjne w Polsce oraz w Unii Europejskiej, [w:] Tradycyjne i regional-
ne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. Naukowe 
PTTŻ, Kraków 2008, s. 47. 
12 B. Benelam, H.S. Costa, E. Weichselbaum, Synthesis Report No 6: Traditional Foods in Europe, EuroFIR 
2005, s. 5. 
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 6.
15 M. Jeżewska-Zychowicz, Żywność znana i nieznana – istota i rodzaje, [w:] Nieznana żywność a postawy 
i zachowania konsumentów, red. M. Jeżewska-Zychowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 12.
16 M. Gąsiorowski, Produkty…, op. cit., s. 4. 



132 Mariusz Grębowiec

Czynniki rozwoju koncepcji produktów regionalnych 
i tradycyjnych

W związku ze wzrostem popytu na żywność regionalną i tradycyjną polityka Unii Eu-
ropejskiej zaczęła się koncentrować na promocji i ochronie oryginalnych produktów, które 
posiadają ściśle określony region pochodzenia lub specyficzne właściwości wynikające 
z wyjątkowego procesu wytwarzania. Celem Wspólnoty stało się ustalanie zasad, które 
umożliwiałyby utrzymanie wysokiej jakości oraz marki tych produktów. Konsekwencją 
takich założeń stało się powstanie systemu zastrzeżonych znaków, mających zarówno 
zapewniać konsumentów o unikalnych cechach i wysokiej jakości nabywanych przez 
nich produktów regionalnych i tradycyjnych, jak i chronić producentów przed nieuczciwą 
konkurencją ze strony fałszerzy (prawo do produkcji wyrobów niemal identycznych z ory-
ginalnymi mają np. producenci zza oceanu)17. Produkty regionalne i tradycyjne zaczęły 
być traktowane w Unii Europejskiej jako dziedzictwo kulturowe całego kontynentu. Stały 
się one nieodłącznym i bardzo ważnym produktem turystycznym. 

Ciekawy powód wzrostu zainteresowania tematyką tych produktów wśród konsumen-
tów wskazuje Russak. Jako że powstanie oraz rozwój wielu państw zostało spowodowa-
ne emigracją ludności z Europy na inne kontynenty, ich współcześni obywatele zaczęli 
odczuwać potrzebę poznania kultury i tradycji kulinarnych swoich przodków. Co więcej, 
stało się także modne ich kultywowanie. Konsekwencją takiej tendencji jest nasilenie się 
produkcji wysokiej jakości żywności tradycyjnej i regionalnej z myślą o eksporcie z Eu-
ropy. Działania te przynoszą bardzo duży zysk ze względu na gotowość konsumentów 
do zapłacenia wysokiej ceny za tak unikalne produkty18. Ten sam proces dotyczy grupy 
ludzi, która współcześnie zdecydowała się na emigrację i ma potrzebę kultywowania 
rodzimych tradycji. Na amerykańskiej stronie internetowej http://www.yelp.com, która 
stanowi bazę i wyszukiwarkę przedsiębiorstw w całych Stanach Zjednoczonych, na an-
gielskie hasło polish grocery (polski sklep spożywczy) w samym Chicago otrzymujemy 
14 adresów sklepów, które deklarują, że w swoim asortymencie mają żywność sprowa-
dzaną bezpośrednio z Polski19. Istnieje zatem duże zainteresowanie żywnością regional-
ną i tradycyjną.

Realizowanie potrzeb konsumenta nie jest jedyną motywacją rozwoju idei produktu 
regionalnego i tradycyjnego w Europie. Promowanie oraz ciągły postęp w rozszerzaniu 
skali produkcji żywności, której wartością dodaną jest dziedzictwo kulturowe, jest sposo-
bem na skuteczną walkę z bezrobociem oraz zwiększaniem dochodu ludzi zamieszku-
jących obszary wiejskie. Dodatkowo cały proces wpływa dodatnio na promowanie tych 
regionów20.

17 G. Russak, Idea..., op. cit., s. 62–63.
18 Ibidem, s. 63.
19 http://www.yelp.com/search?find_desc=polish+grocery&find_loc=Chicago%2C+IL [02.11.2010]. 
20 G. Russak, Idea..., op. cit., s. 61.
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Sposób wytwarzania żywność tradycyjnej i regionalnej stanowi także idealną prze-
ciwwagę dla zmasowanej produkcji, poddawanej postępującej chemizacji, dając konsu-
mentom alternatywę. Produkcja żywności z zastosowaniem metod tradycyjnych dotyczy 
zazwyczaj ubogich regionów, w których przeważa rolnictwo tradycyjne i ekstensywne. 
Pracochłonny proces produkcji tej żywności generuje zatem nowe miejsca pracy, zwięk-
sza opłacalność produkcji rolniczej i widocznie przyczynia się do zwiększenia atrakcyjno-
ści turystycznej regionu, a to przekłada się na kondycję finansową ludności, polepszając 
jej poziom życia21.

Wzrost występowania chorób cywilizacyjnych (miażdżycy, cukrzycy, alergii, nowo-
tworów, chorób serca czy osteoporozy) skierował działania lekarzy i dietetyków na mody-
fikowanie diety współczesnego człowieka. Wraz ze wzrostem świadomości konsumenta 
oraz zasobności jego portfela zaobserwowano zwiększone zainteresowanie żywnością 
naturalną, lokalną i tradycyjną, która byłaby produkowana w sposób zrównoważony, naj-
lepiej ekologiczny. Produkcja takiej żywności zaczęła się również odradzać w Polsce. 
Wzrosło zapotrzebowanie, m.in. na pieczywo tradycyjne, produkowane z mąki orkiszo-
wej na naturalnym zakwasie, czy przetwory mięsne tradycyjnie peklowane i wędzone, 
z rodzimych ras zwierząt, np. świni puławskiej22.

Specyfika surowcowa polskich produktów regionalnych 
i tradycyjnych 

Ze względu na warunki klimatyczne i glebowe można wyróżnić szereg produktów oraz 
surowców budujących polskie tradycje kulinarne. Jeżeli chodzi o produkty pochodzenia 
roślinnego, to są nimi przede wszystkim produkty zbożowe, których bazą są uprawiane 
od wieków na ziemiach polskich: pszenica, jęczmień, żyto oraz gryka, proso i soczewica. 
Szczególne miejsce w polskiej tradycji zajmuje chleb, któremu przypisywano głębokie 
znaczenie symboliczne, co spowodowało, że stał się on stałym elementem obrzędo-
wości polskiej. Kojarzono go z dobrem, dostatkiem, ciepłem rodzinnym oraz szlachetną 
pracą. Tradycyjne polskie wypieki to: sękacze, strucle makowe, miodowe pierniki czy 
bułki drożdżowe.

Najpopularniejszym wyrobem mącznym jest żur, produkowany z zakwaszonej mąki 
żytniej i owsianej. Stanowi on klasyczne danie wielkanocne. W polskiej kuchni ważne 
miejsce zajmują kasze: jęczmienna, pęczak, gryczana, okrąglica itp., które produkowa-
no nie tylko w kaszarniach działających przy młynach, ale również w domach. Kolejnym 
charakterystycznym produktem pochodzenia roślinnego na ziemiach polskich był słód 
jęczmienny, używany już w XIV wieku do produkcji piwa i wódki.

Warzywem, z którym do dziś kojarzy się Polskę, jest ziemniak. Pojawił się on w na-
szym kraju w XVII wieku – prawdopodobnie został przywieziony przez króla Jana III So-
bieskiego z wyprawy wiedeńskiej. Szybko stał się podstawowym pokarmem, został 

21 Ibidem, s. 63.
22 A. Swulińska-Katulska, Wartość tradycyjnej żywności, „Agro-Smak” 2006, nr 2, s. 9. 
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nawet nazwany „chlebem nędzarzy”. Regionami, w których jednym z podstawowych su-
rowców do produkcji żywności były ziemniaki, są: Wielkopolska, Małopolska, Pomorze 
oraz Podlasie. Innymi popularnymi roślinami okopowymi były: kapusta, rzepa, brukiew 
i pasternak.

Kapusta to warzywo o bardzo długiej tradycji użytkowania w Polsce. Znana w róż-
nych odmianach, jadana na surowo, kwaszona lub gotowana. W zamierzchłych cza-
sach nazwana była „krową w beczce”, ponieważ traktowano ją jako substytut mięsa 
i bazę wielu potraw, m.in. staropolskiego bigosu. Popularne niegdyś warzywa, jak rze-
pa, brukiew i pasternak, dziś używane są zazwyczaj w kuchniach regionalnych, np. na 
Pomorzu.

Kolejnymi charakterystycznymi składnikami potraw kuchni polskiej są strączkowe: 
groch, fasola oraz bób, często wykorzystywane do przyrządzania jarskich potraw wigi-
lijnych jako podstawa zup oraz farszów. Nieodłącznym elementem jadłospisu Polaków 
były oleje, tłoczone z lnu, konopi, rzepaku oraz maku, używane dodatkowo w celach 
leczniczych na rany i stłuczenia. Buraki ćwikłowe, cebula, marchew, pietruszka, czo-
snek, cebula dymka, por, seler, sałata, pomidory, kalafiory, szparagi pojawiły się w Pol-
sce w XV/XVI wieku. Wielkopolska była regionem przodującym w uprawie warzyw.

Owocami, które zaczęto uprawiać w Polsce najwcześniej, są śliwy i wiśnie. Potem 
w sadach pojawiły się jabłka, grusze, czereśnie, porzeczki, agrest, truskawki, morele, 
brzoskwinie, orzechy włoskie i winogrona. Najbardziej plenne sady rosły w Sandomier-
skiem, Lubelskiem, a także na Mazowszu (w okolicach Grójca oraz Łowicza), Ziemi 
Lubuskiej oraz Wielkopolsce.

W polskich domach powszechnie wykorzystywano również dziko rosnące rośliny 
oraz dary runa leśnego. Szczaw dziki, lebioda i komosa jadane były w czasie nieuro-
dzajów. Używano również bzu dzikiego (do wyrobu marmolad), soku brzozowego – tzw. 
oskoły (szczególnie na Podlasiu i Kurpiach), jałowca jako przyprawy oraz dodatku przy 
produkcji piwa, a także dzikiej róży, głogu, ziół leczniczych i przypraw (kmin, majeranek, 
szałwia, mięta, gorczyca, lubczyk), które z czasem zaczęto uprawiać w przydomowych 
ogródkach. Z runa leśnego pozyskiwano m.in. grzyby, orzechy laskowe, borówki, jagody, 
poziomki, maliny, owoce tarniny.

Popularnym produktem pochodzenia zwierzęcego było mleko, głównie krowie – słod-
kie i kwaśne oraz kozie, długo uważane za pokarm dla ubogich. Z mleka produkowa-
no śmietany, maślanki oraz serwatkę. Powszechnie wytwarzano sery twarogowe, pod-
puszczkowe, owcze podpuszczkowe, wędzone, dojrzewające (w regionach górskich).

Za produkty luksusowe uważano jaja (obficie dodawane do świątecznych ciast) 
oraz mięso. Najpopularniejszym w Polsce gatunkiem ubojowym od wieków były świ-
nie, hodowane głównie w województwie lubelskim, Wielkopolsce, Polsce centralnej, na 
Mazurach oraz Podlasiu. Z mięsa wieprzowego produkowano wędzone wędliny (szyn-
ki, kiełbasy, kindziuki, boczki, żeberka), tłuszcze (słoninę, smalec, podgardle, sadło); 
podroby przeznaczano do produkcji pasztetówek, kiszek oraz salcesonów. Używano 
również mięsa wołowego i cielęcego, głównie na Mazurach i Żuławach. Wołowina była 
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obowiązkowym elementem jadłospisów weselnych. Tradycyjnym mięsem na terenach 
podgórskich i górskich była oczywiście baranina i jagnięcina. W najbogatszych gospo-
darstwach domowych podawano dziczyznę – dziki, zające, kuropatwy oraz sarny. Kury 
ubijane były rzadko, ewentualnie na rosół dla chorych. W wykwintnej kuchni polskiej 
używano kaczek i gęsi (szczególnie w Wielkopolsce i na Pomorzu), perlic, indyków 
oraz kapłonów. 

Pierwsze osady powstawały nad wodami. W Polsce jadano zarówno ryby morskie, 
jeziorne, jak i rzeczne, które zaczęto hodować w stawach pod koniec XVII wieku. Głów-
nymi rybami jeziornymi i rzecznymi były: okonie, płocie, leszcze, klenie, karpie, szczu-
paki, węgorze, pstrągi i łososie z rzek górskich. Do II wojny światowej Polacy spożywali 
niewiele ryb morskich, najczęściej były to śledzie importowane z Niemiec. Delikatesem 
kuchni polskiej były rzadko spożywane dzisiaj raki.

Charakterystycznym produktem polskim są miody, które z początku podbierano le-
śnym pszczołom. Pierwsze pasieki powstały w gospodarstwach na Kurpiach, Mazow-
szu, Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Beskidzie Sądeckim. Miodu używano do słodzenia 
potraw, ciast (przede wszystkim pierników) oraz produkcji nalewek.

Staropolska spiżarnia pełna była przetworów kiszonych, solonych, suszonych (głów-
nie owoców – śliwek, jabłek, gruszek), jak również grzybów, ryb, serów i mięsa. Trady-
cyjnym sposobem konserwowania jest wędzenie i przyrządzanie marynat (tj. peklowanie 
mięsa oraz konserwowanie octem ogórków, grzybów, śliwek, jabłek). Niegdyś owoce 
prażono i utrwalano cukrem, od początku XX wieku pasteryzowano. Popularną prakty-
ką było robienie przecierów i konserw warzywnych. Produkowano również całą gamę 
domowych napojów alkoholowych: piwo (ze słodu jęczmiennego, chmielu, owoców ja-
łowca), samogony (ze śliwek i żyta), wina (m.in. z żyta, jabłek i dzikiej róży), nalewki spi-
rytusowe i wódczane (na wiśniach, czarnej porzeczce, ziołach oraz miodzie). Typowymi 
napojami staropolskimi są kompoty owocowe, warzywne oraz – na wschodzie Polski 
– kwasy chlebowe23.

Konsumenci często nie są świadomi, że wyżej wymienione produkty są od wieków 
spożywane i produkowane na ziemiach polskich, stanową niepodważalne dziedzictwo 
kulturowe całego narodu, a ich wytwarzanie to szansa dla polskich producentów rolnych 
ze wszystkich regionów, na których możliwe jest ich wytwarzanie.

Wspólna Polityka rolna a produkty regionalne i tradycyjne

Punktem zwrotnym w rozwoju europejskiego rolnictwa stało się zakończenie II woj-
ny światowej. Głód i ubóstwo, które dotknęły mieszkańców wszystkich krajów podczas 
jej trwania i w pierwszych latach powojennych, spowodowały zwiększenie produkcji 
rolniczej i przemysłowej. Celem nadrzędnym stało się osiągnięcie stanu, w którym 
wszystkie państwa Europy uzyskałyby samowystarczalność żywnościową, dlatego 

23 B. Ogrodowska, Polskie tradycje kulinarne, „Agro-Smak” 2006, nr 1, s. 10–12. 
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w tym okresie obserwowano intensyfikację upraw i hodowli oraz modernizację całego 
sektora rolnego24. 

W marcu 1957 roku, na mocy porozumienia państw należących wówczas do Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), zapoczątkowano prace nad ustanowieniem 
Wspólnej Polityki Rolnej, które zostały zakończone w 1962 roku. 

Dzięki dofinansowaniu z pieniędzy wspólnotowych faktycznie zaobserwowano szyb-
ki wzrost produkcji rolniczej, jednakże konsekwencją tego stała się degradacja środowi-
ska naturalnego, spowodowana przez chemizację i mechanizację rolnictwa, oraz nad-
produkcja żywności. W latach 80. zaczęto wycofywać się z idei intensywnego rolnictwa, 
gdyż oprócz wymienionych wyżej problemów postępowało wyludnianie się terenów 
wiejskich, a w latach 90. kryzys spowodowany rozprzestrzeniającą się chorobą wście-
kłych krów (BSE). 

Zjawiska te zaowocowały uchwaleniem w 1992 roku traktatu w Maastricht, w którym 
widziano sposób na przeciwdziałanie ubocznym skutkom intensywnego rolnictwa po-
przez:
 • wprowadzenie zasady, że zadaniem rolnictwa jest dostarczanie żywności i świadcze-

nie usług środowiskowych,
 • wspieranie form przyjaznych dla środowiska naturalnego, tj. w propagowaniu rolnic-

twa ekologicznego,
 • ochronę zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
 • redukcję szkód środowiskowych spowodowanych działalnością rolniczą.

Współcześnie celem Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie konsumentom wy-
starczającej ilości bezpiecznej żywności najwyższej jakości, produkowanej w sposób 
niezagrażający środowisku, a nawet wpływający na jego poprawę oraz współdziałanie 
w celu ograniczania zmian klimatycznych.

W ostatnich latach ważną stała się ogólnospołeczna funkcja rolnictwa. Wspólna Po-
lityka Rolna wspiera model wydajnego, konkurencyjnego rolnictwa opartego na rodzin-
nych gospodarstwach, które nie tylko oferują produkty o wysokiej jakości, ale także mają 
na względzie dobro środowiska naturalnego oraz dbają o zachowanie regionalnego dzie-
dzictwa kulturowego i ładu przestrzennego.

Już w 1992 roku Unia Europejska przyjęła system certyfikowania i znakowania takiej 
właśnie żywności, o wyżej opisanych właściwościach, przy zagwarantowaniu bezpie-
czeństwa i higieny, takiej jak w przypadku produktów masowych. Obejmuje on:
 • europejski system certyfikowania produktów rolnictwa ekologicznego,
 • zezwolenie na tworzenie krajowych systemów jakości, notyfikowanych przez Komisję 

Europejską (w Polsce są to: „Integrowana Produkcja” oraz „Jakość Tradycja”),
 • europejski system oznaczeń produktów związanych z regionem lub tradycją.

24 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:] Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Polityce Rolnej. Poradnik dla producentów, 
red. Z. Winawer, H. Wujec, Warszawa 2010, s. 25.
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Jednostką realizującą założenia Wspólnej Polityki Rolnej w krajach Wspólnoty jest 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)25.

Procedura rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych

Procedura rejestracji dla wszystkich trzech oznaczeń jest zbliżona. Oba rozporzą-
dzenia nakazują rejestrację nazw zarówno na poziomie krajowym, „z zastrzeżeniem 
zgodności z minimalnymi przepisami wspólnymi, w tym krajową procedurą sprzeciwu”, 
jak i wspólnotowym, w celu weryfikacji wniosków pod względem wymagań zapisanych 
w rozporządzeniu oraz kontroli zachowania jednolitego podejścia w każdym państwie 
członkowskim26.

Poziom krajowy

W rozumieniu przepisów unijnych jednostką odpowiedzialną za prowadzenie rejestra-
cji produktów regionalnych i tradycyjnych, w systemach: Chroniona Nazwa Pochodzenia, 
Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, jest 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według ustawy27 minister zobowiązany jest do 
przyjmowania, oceny, ewentualnie zmiany wniosku o rejestrację oraz weryfikacji złożo-
nych do niego zastrzeżeń. Jego zadaniem jest również przekazanie jednolitego dokumen-
tu Komisji Europejskiej celem dalszego postępowania oraz wypełnianie wymaganych pro-
cedur w razie zgłoszenia przez Rzeczpospolitą lub inne państwo członkowskie sprzeciwu  
do wniosku o rejestrację. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia przepływ ak-
tualnych informacji do Komisji Europejskiej w sprawach kontroli i certyfikacji produktów 
i środków spożywczych posiadających jedno z trzech oznaczeń (ChNP, ChOG, GTS). 

Procedura rejestracji rozpoczyna się wraz ze złożeniem do ministra wniosku o re-
jestrację. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia wniosku na stronach interneto-
wych oraz w dzienniku urzędowym ministra, publikuje się jego skróconą specyfikację. 
Po tych czynnościach przychodzi czas, w którym każda osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna może złożyć swoje zastrzeżenia do wniosku o rejestrację. 
Zarówno złożony wniosek, jak i ewentualne sprzeciwy są przekazywane do Rady do 
Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych, 
która wydaje na ich temat opinie w oparciu o Rozporządzenia Rady nr 509/2006 oraz 
nr 510/2006.

Po takiej weryfikacji może nastąpić prośba o uzupełnienie lub wyjaśnienie informacji 
zawartych we wniosku. W przypadku, gdy wniosek jest niezasadny, minister umarza po-
stępowanie, tym samym nie wysyłając go do Komisji Europejskiej w celu dalszego postę-
powania. Jeżeli stwierdza się niezgodności, wnioskodawca lub wnoszący zastrzeżenia 
zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie uzgodnionego wniosku o reje-

25 Ibidem, s. 21–28.
26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006, L93/2 oraz nr 510/2006, L93/13.
27 Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 68 rozdz. 5 art. 4.
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strację. Jeżeli ten wniosek zostanie sprawdzony ponownie przez Radę, która stwierdzi, 
że spełnia on stawiane wymagania, dokument zostaje niezwłocznie przekazany do Ko-
misji Europejskiej28.

Poziom wspólnotowy

Wniosek zaakceptowany przez państwo członkowskie trafia do Komisji Europejskiej, 
gdzie podlega gruntownej analizie i ocenie. Komisja ma prawo odesłać wniosek do 
państwa członkowskiego z prośbą o jego uzupełnienie lub skonkretyzowanie informacji 
w nim zawartych. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, dokonuje się jego publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej29. Po publikacji wniosku każde państwo 
członkowskie lub inne ma sześć miesięcy (od daty publikacji) na zgłoszenie sprzeci-
wu wobec proponowanej rejestracji przez złożenie stosownego oświadczenia. Sprze-
ciwu nie mogą wnosić mieszkańcy państwa, z którego pochodzi wniosek o rejestrację. 
W przypadku, gdy złożony wniosek napotka na protest, państwo składające sprzeciw 
wraz z państwem, z którego pochodzi protest, zobowiązane są do znalezienia rozwią-
zania zadowalającego obie strony i wspólnego sporządzenia nowego wniosku. Jeżeli 
strony nie dojdą do porozumienia w ciągu sześciu miesięcy, Komisja sama podejmuje 
decyzję, „uwzględniając uczciwe i tradycyjne stosowane oraz rzeczywiste ryzyko błędne-
go zrozumienia”30. Po wypełnieniu wszystkich procedur i ostatecznym zaakceptowaniu 
złożonego wniosku nazwa produktu zostaje zarejestrowana jako ChNP, ChOG lub GTS.

Charakterystyka oznaczeń geograficznych

W Rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geogra-
ficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych wyróżnia się 
dwa oznaczenia geograficzne: chronione oznaczenie geograficzne i chronione nazwy 
pochodzenia.

Rejestracji podlegają:
 • środki spożywcze według Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006, zał. I:

 – piwo,
 – napoje ekstraktów roślinnych,
 – chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze i inne wyroby piekarnicze,
 – naturalne żele i żywice,
 – musztarda,
 – makarony.

 • produkty rolne według Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006, zał. II:
 – siano,
 – olejki eteryczne,

28 Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 68 rozdz. 3.
29 Rozporządzenie nr 509/2006 art. 8 i nr 510/2006 art. 6.
30 Rozporządzenie nr 509/2006 art. 9 i nr 510/2006 art. 7.
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 – korek,
 – koszenila (surowiec pochodzenia zwierzęcego),
 – kwiaty i rośliny ozdobne,
 – wełna,
 – wiklina,
 – len międlony.

Dodatkowo rozporządzenie nie znajduje zastosowania w przypadku produktów z sek-
tora wina, z wyłączeniem octów winnych, ani produktów spirytusowych31.

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Zgodnie z Rozporządzaniem Rady nr 510/2006 przez nazwę pochodzenia rozumie 
się nazwę regionu, określonego miejsca lub kraju (w nielicznych przypadkach), służącą 
oznaczeniu produktu rolnego lub środka spożywczego:
 • który pochodzi właśnie z tego kraju, określonego miejsca lub regionu (nazwa powin-

na wykorzystywać nazwę rejonu, z którego pochodzi produkt),
 • którego specyficzne cechy lub jakość są w znacznej mierze zasługą środowiska geo-

graficznego (zarówno czynników środowiskowych, jak i ludzkich),
 • którego produkcji, sposobu przetwarzania i przygotowywania dokonuje się na okre-

ślonym obszarze geograficznym32. 
W wyjątkowych sytuacjach rejestracji mogą podlegać niektóre tradycyjne, ale nie 

geograficzne, nazwy określające produkt rolny lub środek spożywczy. Zatem produ-
cenci, których jakość wyrobów jest ściśle związana z pochodzeniem produktu z okre-
ślonego regionu geograficznego, mogą się ubiegać o rejestrację swojego wyrobu 
w systemie Chroniona Nazwa Pochodzenia (np. greckie sery „Sfela” czy „Kasseri)33. 

31 Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 art. 1 ust. 1.
32 Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 art. 2 ust. 1 lit. a.
33 J. Jasiński, M. Rzytki, Produkty regionalne. Polska wieś w Europie, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 4.

Rysunek 1. Symbole oznaczenia w systemie Chronionej Nazwy Pochodzenia, wersja anglo- 
i polskojęzyczna 
Źródło: http://www.potrawyregionalne.pl [12.11.2010].
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W Polsce zarejestrowanych w ten sposób jest siedem produktów, co przedstawia po-
niższa tabela.

Tabela 1. Polskie Chronione Nazwy Pochodzenia oraz daty ich rejestracji w Unii Europejskiej

NAZWA ProDUKTU data RejestRacji

Podkarpacki miód spadziowy 16.12.2010

Wiśnia nadwiślanka 16.12.2009

Redykołka 01.12.2009

Oscypek 14.02.2008

Bryndza podhalańska 12.06.2007

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca 25.10.2011

Bryndza Podhalańska 20.05.2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ec.europa.eu [10.01.2012].

Chronione oznaczenie Geograficzne

Produkt rolny lub środek spożywczy może zostać zarejestrowany w systemie Chro-
nionego Oznaczenia Geograficznego, gdy spełnia chociaż jeden z poniższych warunków:
 • ma określone miejsce pochodzenia, a jego nazwa powinna wykorzystywać nazwę 

rejonu, z którego pochodzi,
 • szczególna reputacja i jakość wyrobu ma związek z jego pochodzeniem geograficz-

nym,
 • jeden z trzech etapów procesu technologicznego (produkcja, przetwarzanie lub przy-

gotowywanie) odbywa się w tym określonym rejonie34.

34 Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 art. 2 ust. 1 lit. b.

Rysunek 2. Symbole oznaczenia w systemie Chronionego Oznaczenia Geograficznego, wersja anglo- 
i polskojęzyczna 
Źródło: http://www.potrawyregionalne.pl [12.11.2010].
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W przypadku Chronionego Oznaczenia Geograficznego związek między produk-
tem a miejscem jego pochodzenia nie musi być tak silny, jak w przypadku Chronionej 
Nazwy Pochodzenia, gdyż tylko jeden etap produkcyjny (wytwarzanie surowców, pro-
dukcja lub przygotowanie do sprzedaży) musi się odbywać na terenie, z którym ma 
związek nazwa35. 

Dotychczas w systemie zarejestrowanych jest 16 polskich produktów, według tabeli 
poniżej.

Tabela 2. Nazwy polskich produktów opatrzonych Chronionym Oznaczeniem Geograficznym oraz daty 
ich rejestracji w Unii Europejskiej

NAZWA ProDUKTU data RejestRacji

Jabłka grójeckie 05.10.2011

Kołocz śląski 27.02.2011

Miód drahimski 16.06.2011

Chleb prądnicki 12.03.2011

Jabłka łąckie 05.11.2010

Śliwka szydłowska 20.10.2010

Obwarzanek krakowski 30.10.2010

Kiełbasa Lisiecka 13.10.2010

Suska sechlońska 09.10.2010

Miód kurpiowski 13.07.2010

Fasola Korczyńska 13.07.2010

Truskawka Kaszubska  
Kaszëbskô malëna

28.11.2009

Andruty kaliskie 22.04.2009

Wielkopolski ser smażony 21.04.2009

Rogal świętomarciński 31.08.2008

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich 31.05.2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ec.europa.eu [08.11.2012].

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
W dniu 14 lipca 1992 roku wydano Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 w spra-

wie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożyw-
czych, które definiuje świadectwa o specyficznym charakterze. W 1993 roku zaś wyda-
no rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1848/93 ustanawiające i określające szczegółowe 

35 J. Jasiński, M. Rzytki, Produkty..., op. cit.
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przepisy wykonawcze do rozporządzenia nr 2082/92, wprowadzające pojęcie „gwaran-
towana tradycyjna specjalność”36. 

Rozporządzenie nr 509/2006 ostatecznie reguluje, kiedy produkt czy wyrób można 
nazwać tradycyjnym: „«Tradycyjny» oznacza udokumentowany jako będący w użyciu na 
rynku wspólnotowym przynajmniej przez okres wskazujący na przekaz z pokolenia na 
pokolenie; okres ten powinien odpowiadać okresowi zwykle przypisywanemu jednemu 
pokoleniu i wynosić co najmniej 25 lat”37. 

Przez „gwarantowaną tradycyjną specjalność” rozumie się „tradycyjny produkt rolny 
lub środek spożywczy zarejestrowany przez Wspólnotę ze względu na swój specyficzny 
charakter, tj. wszystkie te cechy, które jednoznacznie odróżniają ten wyrób od podob-
nych mu produktów tej samej kategorii”38. 

Rejestracji podlegają, według Rozporządzenia nr 509/2006, zał. I, następujące środki 
spożywcze:
 • piwo,
 • czekolada i inne preparaty zawierające kakao,
 • wyroby cukiernicze,
 • makaron gotowany lub nie, nadziewany lub nie,
 • dania przegotowane,
 • gotowe sosy zawierające przyprawy,
 • zupy lub buliony,
 • napoje z ekstraktów roślinnych,
 • lody na mleku oraz lody na wodzie.

 Komisja prowadzi rejestr gwarantowanych specjalności, czyli tradycyjnych produk-
tów rolnych lub środków spożywczych, które zostały uznane na terytorium całej Unii 

36 Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006, L 93/1.
37 Rozporządzenie nr 509/2006 art. 2 ust. 1 lit. b.
38 Rozporządzenie nr 509/2006 art. 2 ust. 1 lit. a. i lit. c.

Rysunek 3. Symbole oznaczenia w systemie Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności, wersja anglo- 
i polskojęzyczna 
Źródło: http://www.potrawyregionalne.pl [12.11.2010].
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Europejskiej ze względu na ich specyficzny charakter39. Aby produkt mógł się dostać do 
rejestru, „musi być produkowany przy użyciu naturalnych surowców lub musi charakte-
ryzować się tradycyjnym składem lub sposobem produkcji lub przetwarzania odzwiercie-
dlającym tradycyjny rodzaj produkcji lub przetwarzania”40. Do tej pory prawo do używania 
znaku Gwarantowana Tradycyjna Specjalność mają producenci dziewięciu produktów.

Tabela 3. Nazwy polskich produktów opatrzonych znakiem Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności

NAZWA ProDUKTU data RejestRacji

Kabanosy 20.10.2011

Kiełbasa Jałowcowa 19.04.2011

Kiełbasa Myśliwska 19.04.2011

Pierekaczewnik 30.06.2009

Olej rydzowy 16.06.2009

Trójniak 29.07.2008

Półtorak 29.07.2008

Czwórniak 29.07.2008

Dwójniak 29.07.2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ec.europa.eu [10.01.2012].

Analiza SWoT polskiego rynku produktów tradycyjnych 
i regionalnych

Żywnościowe produkty regionalne i tradycyjne stanowią ważną grupę produktów 
w Unii Europejskiej. Jest to stosunkowo nowy obszar aktywności polskich przedsiębior-
ców, a jego potencjał jest niewystarczająco wykorzystywany. Zaobserwowany w ostat-
nich latach wzrost zainteresowania żywnością tradycyjną i regionalną stwarza szansę 
do urynkowienia tych wyrobów41. Z tego powodu niezbędną czynnością jest jak najdo-
kładniejsze zapoznanie się z warunkami panującymi na rynku. Jednym z najprostszych 
instrumentów analizy rynku jest analiza SWOT.

Analiza ta jest narzędziem umożliwiającym wyznaczenie mocnych i słabych stron 
oraz identyfikację szans i zagrożeń związanych z otoczeniem zewnętrznym przedsię-
biorstwa. Aby opracować strategię działania, należy oszacować opłacalność przedsię-
wzięcia, szanse na sukces oraz rozpoznać sprzyjające okoliczności. Ważne jest odkrycie 
wszystkich czynników mogących zagrozić pozycji produktu przy niesprzyjających warun-

39 Rozporządzenie nr 509/2006 art. 3.
40 Rozporządzenie nr 509/2006 art. 4 ust. 1. 
41 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, Wyd. 
Naukowe PTTŻ, Kraków 2008, s. 101–102. 
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kach rynkowych. Świadomość istnienia słabych stron pozwala na niwelowanie, a nawet 
wyeliminowanie ich skutków42. Analiza SWOT polskiego rynku produktów tradycyjnych 
i regionalnych została przedstawiona w kolejnej tabeli.

Tabela 4. Analiza SWOT polskiego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych

szaNse ZAGrożENIA

możliwość budowania marki istnienie na rynku podróbek

wzrost dochodów ludności produkcja na małą, lokalną skalę

możliwość wykorzystania w produkcji ekologicz-
nej surowców i półproduktów

brak możliwości wykorzystania wszystkich pro-
duktów do wytwarzania na dużą skalę

rynek niszowych produktów rosnące wymagania konsumentów

źródło pozyskania dodatkowych dochodów ciągłe zmiany preferencji konsumentów

wzrost znaczenia przedsiębiorców produkujących 
żywność tradycyjną i regionalną jako pracodaw-
ców lokalnych

brak gwarancji wzrostu sprzedaży danego pro-
duktu dzięki zarejestrowaniu go 

szansa rozwoju dla mikro, małych i średnich firm 
oferujących produkty regionalne i tradycyjne

nieskoordynowane działania konkurencyjnych 
firm i producentów

aktywizacja środowisk lokalnych, rozwój agrotu-
rystyki niepełny przepływ informacji o żywności tradycyj-

nej i regionalnejstwarzanie szansy osiągnięcia korzyści skali 
poprzez integrację poziomą producentów

możliwość ubiegania się o ChNP, ChOG, GTS 
na szczeblu unijnym, a w Polsce znaku „Jakość 
Tradycja”

nieszczelny system ochrony, certyfikacji i znako-
wania produktów

doradztwo, edukacja w zakresie produktów trady-
cyjnych i regionalnych

mała świadomość konsumentów na temat walo-
rów produktów regionalnych i tradycyjnychnowe trendy w zachowaniu konsumentów, 

poszukiwanie produktów unikalnych, naturalnych, 
o wysokiej jakości

MoCNE STroNy SłABE STroNy

unijne oznakowania
wysokie koszty produkcji, a w konsekwencji 
wysokie ceny produktów

zidentyfikowanie i umocnienie pozycji produktów 
tradycyjnych i regionalnych

niewystarczająca rozpoznawalność produktów

budowa kontroli produktów przez jednostki ate-
stujące i certyfikujące

produkty tradycyjne i regionalne jako element 
rozwoju obszarów wiejskich, mogący zwiększyć 
atrakcyjność turystyczną regionu

słaba inicjatywa tworzenia grup producenckich 
oraz rozproszenie działalności producentów

42 B. Bilska, Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekono-
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 4, Poznań 2008, s. 28.
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alternatywa dla dywersyfikacji produkcji, np. 
gospodarstw rolnych

sezonowość produkcji, np. miodów czy owoców

istnienie instytucji wspomagających producentów
produkty o wysokiej jakości, lecz nie zawsze 
opatrzone certyfikatem

tworzenie krajowego systemu oznaczeń brak kanałów dystrybucji rozwiniętych

pomoc władz w procesie rejestracji produktów czaso- i pracochłonna produkcja

produkty regionalne i tradycyjne – wyjątkowe 
cechy organoleptyczne, wysoka jakość, renoma
oraz przeciwieństwo produktu masowego

wysokie koszty związane z rozpoczęciem działal-
ności produkcyjnej (nadmierna biurokracja)

Źródło: B. Bilska, Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych, Roczniki Naukowe Sto-
warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 4, Poznań 2008, s. 24 oraz A. Borowska, 
Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w Pol-
sce, [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s.151. 

Podsumowanie

Aby w Polce w pełni zrealizować ideę produktów tradycyjnych i regionalnych, ko-
nieczne jest stworzenie prawdziwego rynku tych produktów, który zacząłby stanowić 
znaczący procent obrotu produktami żywnościowymi. Należy stworzyć, zgodnie ze 
standardami unijnymi, system kontroli wyjątkowej jakości tych produktów oraz zmody-
fikować warunki prawne w sposób nadający polskim producentom te same możliwości, 
co w pozostałych krajach Wspólnoty. Rejestracja produktów regionalnych i tradycyj-
nych jest procesem żmudnym i wieloetapowym. Z roku na rok jednak coraz więcej 
produktów trafia na listę produktów regionalnych i tradycyjnych, co świadczy o dużym 
zainteresowaniu nimi. Produkty te bowiem są nie tylko wizytówką regionu, z którego 
pochodzą, ale również spełniają niebagatelną rolę w promowaniu dziedzictwa kraju na 
arenie międzynarodowej.
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Abstract. This thesis is devoted to regional and traditional products which became a sub-
ject of an increasing interest on the European and Polish market. Based on the available 
literature and internet resources, the market has been described with particular emphasis. 
Registration of a regional and traditional product is an arduous and multi-stage process. 
Every year, however, on the list of regional and traditional products there are more and more 
items, which shows a big interest in these products. Thus, these products are the pride of 
the region but also play an important role in promoting the cultural heritage of the country 
on the international stage.
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TurysTyka seksualna w ciechocinku – próBa 
weryFikacji Miejskiej legendy

Wprowadzenie

Zagadnienie turystyki erotycznej, zwanej również turystyką seksualną lub sekstury-
styką (ang. sex tourism) nie doczekało się jak do tej pory wielu projektów badawczych 
w Polsce. Trudna i delikatna materia tej tematyki sprawia, że zdecydowanie więcej poja-
wiło się artykułów w tak zwanej „prasie popularnej”, niż opracowań o charakterze nauko-
wym. Ta luka sprawia, że omawiane zagadnienie jest na ogół utożsamiane z wyjazdową 
turystyką zagraniczną.

Co więcej, znacznym i nadal nierozwiązanym problemem jest wciąż niepełne wy-
jaśnienie i tym samym brak zdefiniowania, jakiego rodzaju zachowania należy klasy-
fikować jako turystykę erotyczną. Wpływa to znacząco na zawężenie pola zaintereso-
wania badaczy, poruszających temat tego rodzaju ruchu turystycznego, do wyjazdów 
tradycyjnie uznawanych za seksturystykę, których celem jest korzystanie z prostytucji 
i innych patologicznych zjawisk podczas podróży do krajów rozwijających się. Brakuje 
choćby pilotażowych badań nad turystyką erotyczną w ujęciu przyjazdowym lub we-
wnątrzkrajowym na terenie Polski, jak również prób rozszerzenia definicji turystyki ero-
tycznej o takie formy turystyki, które – choć nierozerwalnie związane z zaspokojeniem 
potrzeb seksualnych człowieka – nie zawierają elementu prostytucji, stręczycielstwa 
czy handlu żywym towarem.

Celem nadrzędnym niniejszego opracowania jest próba przeniesienia badań nad tu-
rystyką erotyczną na rodzimy grunt, ze szczególnym naciskiem na wewnętrzny ruch tu-
rystyczny. Ponadto, prowadzony projekt badawczy miał zwrócić uwagę na zjawiska i za-
chowania turystów, które wykraczają poza tradycyjne definicje turystyki erotycznej, w tym 
odejście od wymogu odpłatności za usługi seksualne czy podległości jednej ze stron. 

V a r i a
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Realizacji tego miała posłużyć próba poznania i opisu zjawiska turystyki erotycznej 
na terenie Ciechocinka – znanej miejscowości wypoczynkowej i uzdrowiskowej. Wybór 
obszaru badań nie był przypadkowy – Ciechocinek jest popularnie postrzegany jako 
miejsce, gdzie pobytowi kuracjuszy towarzyszy bogate życie towarzyskie, a przede 
wszystkim zawieranie krótkotrwałych związków, w tym o charakterze seksualnym. 
Głównym pytaniem badawczym było, czy w Ciechocinku występują zachowania, jakie 
można zaklasyfikować jako seks turystykę, a jeśli tak, to jakie formy ona przyjmuje, 
jakiej części kuracjuszy dotyczy i jak jest postrzegana przez innych turystów oraz spo-
łeczność lokalną. 

Badania realizowano latem 2009 roku i wiosną 2010 roku. Ze względu na typowo 
społeczny i w dużej mierze niewymierny charakter opisywanego zjawiska, zdecydowa-
no się wykorzystać uznane i stosunkowo proste metody badań społecznych: obserwa-
cję niejawną, wywiad swobodny pogłębiony (40 respondentów) oraz, jako metodę uzu-
pełniającą, pozwalającą na uzyskanie danych liczbowych, wywiad kwestionariuszowy 
(200 respondentów). Dobór próby badawczej miał charakter celowy, przy czym starano 
się dobierać uczestników wywiadów tak, by uzyskana próba była możliwie wyważona. 
Wśród respondentów znalazły się zarówno osoby przebywające w Ciechocinku w ce-
lach kuracyjnych oraz turyści niekorzystający z leczenia sanatoryjnego, jak i osoby 
zatrudnione przy obsłudze ruchu turystycznego oraz personel zakładów leczniczych. 
Zanotowano duży odsetek osób niechętnych do udzielania odpowiedzi po wprowadze-
niu w tematykę badania. Wszystkie wypowiedzi respondentów były rejestrowane za 
ich zgodą.

Turystyka seksualna w badaniach naukowych

Turystyka erotyczna jest jednym z bardziej kontrowersyjnych aspektów współcze-
snego rynku usług turystycznych. Być może owa kontrowersyjność wpływa na to, jak 
omawiane zagadnienie jest postrzegane jako temat prac badawczych. 

Na początku warto przyjrzeć się samemu pojęciu seksturystyki i dotychczasowym 
próbom jego definiowania. Najbardziej rozpowszechniona definicja turystyki erotycznej, 
utworzona przez United Nations World Tourism Organization, czyli Światową Organiza-
cję Turystyki (UNWTO), określa ten rodzaj turystyki jako „podróże organizowane przez 
podmioty sektora turystycznego bądź działające poza nim, których głównym celem jest 
wchodzenie w relacje seksualne o charakterze komercyjnym przez turystów w stosunku 
do przedstawicieli społeczności odwiedzanych na obszarach recepcji turystycznej”1. 

W oparciu o powyższe rozumienie turystyki erotycznej prowadzono większość do-
tychczasowych badań tego tematu, skupiających się na aspekcie komercyjnym, prosty-

1 UNWTO Statement on the Prevention of Organized Sex Tourism: Adopted by the General Assembly of the 
World Tourism Organization at its eleventh session, Rezolucja nr A/RES/338 (XI), Cairo 1995.
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tucji i handlu ludźmi2, zagrożeniu rozprzestrzenianiem się AIDS i chorób wenerycznych3 
czy też funkcjach i dysfunkcjach tego rodzaju turystyki4. 

Z tradycyjnym pojmowaniem turystyki erotycznej zerwał M. Oppermann, który wska-
zuje na konieczność odejścia od klasycznych poglądów i rozszerzenia definicji zjawiska, 
również o niekomercyjne kontakty seksualne5. Również W. Kurek proponuje definicję, 
w której mowa nie tylko o komercyjnym wymiarze turystyki erotycznej: „Seksturystyka, 
turystyka erotyczna wyróżniana jest w ramach turystyki wypoczynkowej. Pod pojęciem 
seksturystyki określa się podróże (…), których głównym celem jest wchodzenie w rela-
cje seksualne o charakterze komercyjnym przez turystów w stosunku do przedstawicieli 
społeczności odwiedzanych na obszarach recepcji turystycznej. W szerszym ujęciu za-
licza się do niej także wyjazdy, których celem jest nawiązanie przygodnych kontaktów 
seksualnych, które nie mają charakteru komercyjnego”6. 

Warto również zauważyć, że pisząc o turystyce erotycznej skupia się uwagę na ob-
szarach recepcji turystycznej, tradycyjnie kojarzonych z tym zjawiskiem: południowo-
-wschodniej Azji (gł. Tajlandii), Jamajce, Kubie, Kenii, Hiszpanii i Krecie7. Nowością jest 
zwrócenie uwagi przez Kibicho na szybki rozwój tego zjawiska na niektórych obszarach 
Afryki, jednak nadal dominują publikacje dotyczące wielkich centrów turystycznych świa-
ta, bez zwrócenia uwagi na zdarzenia o charakterze lokalnym lub regionalnym8. 

Nowe spojrzenie na turystykę seksualną

Zdaniem autorów, należy przyjrzeć się zjawisku turystyki erotycznej na gruncie ro-
dzimym, gdzie często ma ono charakter lokalny, i spróbować zidentyfikować, a następ-
nie opisać jego charakter. W badaniach tych warto opierać się na szeroko pojętej tu-
rystyce seksualnej, obejmującej szereg zjawisk i działań dalece wykraczających poza 
jej tradycyjne rozumienie, oparte na ścisłym powiązaniu z prostytucją i branżą erotycz-
ną. Wydaje się, że seksturystyka niekoniecznie musi oznaczać wyjazd w celu odbycia 
stosunku płciowego, może to być również uczestnictwo w pokazie erotycznym (striptiz, 
peep show), zalotna rozmowa lub nawet taniec. Co więcej, szczególnie interesująca jest 
perspektywa i możliwość badania turystyki seksualnej w środowiskach zazwyczaj z nią 

2 H. Dahles, B. Bras, Entrepreneurs in Romance: Tourism in Indonesia, „Annals of Tourism Research” 1999, 
Vol. 26, No. 2; C.H. Ryan, M.C. Hall, Sex tourism: Marginal people and liminalities, Routledge, New York 2001;  
W. Kibicho, Sex tourism in Africa: Kenyas booming industry, Ashgate Publishing Limited, Surrey 2009.
3 S. Forsythe, J. Hasbún, M. Butler de Lister, Protecting Paradise: Tourism and AIDS in the Dominican Republic, 
„Health Policy and Planning” 1998, Vol. 13, No. 3.
4 H. Montgomery, Buying Innocence: Child-Sex Tourists in Thailand, „Third World Quarterly” 2008, Vol. 29, No. 5; 
G. Godlewski, M. Wereszczuk, Turystyka erotyczna – funkcja czy dysfunkcja współczesnego sektora podróży?, 
„Sport i Turystyka” 2010, nr 1, s. 11–14.
5 M. Oppermann, Sex Tourism, „Annals of Tourism Research” 1999, Vol. 26, No. 2.
6 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
7 T.G. Bauer, B. McKercher, Sex and Tourism. Journeys of Romance, Love, and Lust, The Haworth Press, Bin-
ghamton 2003; K. Kempadoo, Sexing the Caribbean – Gender, Race and Sexual Labor, Routledge, New York 
2004.
8 W. Kibicho, Sex tourism in Africa: Kenyas booming industry, Ashgate Publishing Limited, Surrey 2009.
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niekojarzonych – w tym przypadku z kuracjuszami w uzdrowisku oraz osobami w wieku 
średnim i starszymi.

W związku z tym proponuje się nową definicję turystyki seksualnej, która pozwoli 
włączyć do tego pojęcia szereg zjawisk i zachowań do tej pory pomijanych lub niedo-
strzeganych. W znaczeniu zastosowanym w niniejszym artykule „turystyka seksualna 
lub erotyczna” to „podróże, których głównym motywem jest chęć nawiązania kontaktów 
seksualnych lub bliskiej, intymnej relacji (o charakterze komercyjnym lub niekomercyj-
nym) pomiędzy turystami a mieszkańcami lub wewnątrz grupy turystów w miejscu do-
celowym”.

Ciechocinek jako miejscowość uzdrowiskowa i wypoczynkowa

Ciechocinek to miasto i gmina położone w województwie kujawsko-pomorskim, 
w powiecie aleksandrowskim. Miasto leży w Kotlinie Toruńskiej9, w dolinie Wisły, na jej 
lewym brzegu. Liczba stałych mieszkańców wynosi 10 81010, jednak tę liczbę znacz-
nie powiększają tłumnie napływający do miasta kuracjusze, których w roku 2010 było 
około 62 tys.11

Dzieje Ciechocinka sięgają roku 1836, kiedy w mieście powstał pierwszy zakład lecz-
nictwa opartego na wykorzystaniu solanek. Od tego czasu pozostaje on jedną z najpo-
pularniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Od 1967 roku posiada status 
uzdrowiska, jako jedna z 44 miejscowości w Polsce (stan na rok 2011). 

Lecznictwo oparte jest na wykorzystaniu wód chlorkowo-sodowych, jodkowych, ter-
malnych, wydobywanych z miejscowych ujęć. Poza przeznaczeniem do kąpieli lecz-
niczych, wody te są prowadzone do trzech tężni, będących symbolem miejscowości. 
W Ciechocinku zlokalizowano sześć szpitali uzdrowiskowych, 11 sanatoriów uzdrowi-
skowych i dwa ośrodki leczniczo-profilaktyczne. Znajduje się tam charakterystyczny dla 
tego rodzaju ośrodków park zdrojowy oraz liczne pomniejsze obiekty paralecznicze, np. 
groty solne.

Według S.E. Sprivacka uzdrowiska można podzielić na dwie podstawowe grupy, 
w ramach których wyróżniono kilka rodzajów obiektów uzdrowiskowych:12

1. Turystyka zdrowotna:
a) amenity spa resort – uzdrowisko z usługami dla przyjemności,
b) destination spa resort – uzdrowisko jako miejsce przeznaczenia,
c) day spa – ośrodek świadczący usługi zdrowotne bez noclegu.

2. Turystyka lecznicza:
a) szpitale i kliniki,
b) sanatoria,

9 J. KONDRACKI, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2009.
10 GUS, Miasta w liczbach 2007–2008, Warszawa 2010.
11 GUS, Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010, Kraków 2011.
12 S.E. Spivack, Health spa development in the US: A burgeoning component of sport tourism, „Journal of Vaca-
tion Marketing” 1998, Vol. 4, No. 1.
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c) instytuty badawcze,
d) inne.
Ciechocinek posiada znacząco rozbudowaną bazę turystyczną i występują na jego 

terenie niemal wszystkie rodzaje obiektów wyróżnionych przez Sprivacka, począwszy od 
klasycznych sanatoriów, w których większość kuracjuszy stanowią osoby otrzymujące 
dofinansowanie z NFZ i przybywające tam głównie w celach leczniczych, po charakte-
ryzujące się wysokim standardem usług ośrodki spa i hotele z zapleczem leczniczo-re-
kreacyjnym. 

Jednak tym, co wyróżnia Ciechocinek spośród innych polskich uzdrowisk, są przede 
wszystkim walory niematerialne, głównie opinia, a wręcz legenda miejscowości rozryw-
kowej dla kuracjuszy, kurortu dla przeżywania drugiej młodości dla osób w różnym wieku, 
czy „Las Vegas starszego pokolenia”. Ciechocinek jako miejscowość uzdrowiskowa jest 
postrzegany jako miejsce, do którego kuracjusze przybywają w celach nie tylko lecz-
niczych, ale również wypoczynkowych, towarzyskich, a nawet erotycznych. Wizerunek 
ten kształtują w dużej mierze media oraz różnorakie wytwory kultury popularnej. Jed-
nym z najbardziej charakterystycznych dla stereotypowego ujmowania rzeczywistości 
Ciechocinka jest piosenka „Maxi Kaz” T-Raperów znad Wisły. Inny obraz miejscowości 
wyłania się z filmu dokumentalnego „Kuracja”, w reżyserii Macieja Cuske, pokazującego 
grupę kuracjuszy podczas turnusu. Aspekt zachowań seksualnych kuracjuszy był rów-
nież tematem wielu artykułów prasowych. Przykładami mogą być tutaj: artykuł „Życie 
seksualne gościa kąpielowego” z „Polityki”13, opisujący realia Ciechocinka i powołujący 
się na badania prof. Zbigniewa Izdebskiego przeprowadzone przez TNS OBOP: „Męż-
czyźni jako kuracjusze w sanatorium”, czy też tekst „Rwali mnie w Ciechocinku”, który 
pojawił się w „Super Expresie”14.

Prowadzone badania pozwoliły poddać ten wizerunek weryfikacji, określić skalę 
zjawiska i ocenić, czy rzeczywiście sława unikatowego kurortu jest jednym z głównych 
czynników wpływających na jego popularność. 

Turystyka erotyczna w Ciechocinku

Profil turysty w Ciechocinku

Miasto Ciechocinek można podzielić na kilka stref o zróżnicowanym charakterze 
i odmiennych funkcjach. Obszarem o charakterze typowo uzdrowiskowym jest położony 
w północnej części miejscowości teren zajmowany przez zespół tężni i park zdrojowy 
oraz kilka tradycyjnych sanatoriów uzdrowiskowych. Odmienny od niego jest natomiast 
rejon centrum miejscowości, którego główną oś tworzy deptak, a punktami węzłowymi 
są: Plac Gdański, ulica Zdrojowa i okolice dworca PKP. Znajduje się tam dużo lokali 
gastronomicznych i rozrywkowych, w większości oferujących muzykę na żywo i parkiet 

13 W. Markiewicz, Życie seksualne gościa kąpielowego, „Polityka” 2008, 23 lutego.
14 B. Stasiak, Rwali mnie w Ciechocinku, „Super Express” 2007, 14 czerwca.
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taneczny. Na południu znajduje się dzielnica mieszkalna, zasadniczo pozbawiona infra-
struktury turystycznej.

Podczas obserwacji prowadzonej w centrum oraz w rejonie tężni zauważono szcze-
gólne ożywienie tej części miasta w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych, 
kiedy w lokalach organizowane są tak zwane „fajfy” (nazwa pochodzi od zwyczajowej 
godziny rozpoczynania imprez – 17.00) oraz dancingi. Takie zabawy cieszą się dużą po-
pularnością, również poza sezonem letnim i w środku tygodnia. Liczba wolnych stolików 
na sali była niewielka. Większość gości stanowiły osoby z przedziału wiekowego szaco-
wanego na 50–70 lat, przychodzące na dancingi zarówno w parach, jak i w większych 
grupach, także w gronie złożonym wyłącznie z kobiet lub mężczyzn. Częstym zjawiskiem 
było gromadzenie się osób idących na dancing w jednym z kilku charakterystycznych 
punktów miejscowości: fontannie „grzybek” i zegarze kwiatowym. 

Specyfika spotkań jest dostosowana do potencjalnych odbiorców, jakimi są kuracju-
sze w średnim i starszym wieku. Repertuar piosenek obejmuje przeboje sprzed kilku-
dziesięciu lat oraz nadal bardzo popularne w Ciechocinku disco polo. Dodatkiem do 
muzyki jest nierzadko wodzirej zachęcający gości do zabawy.

Na podstawie wypowiedzi respondentów (wywiady swobodne z kuracjuszami oraz oso-
bami zatrudnionymi przy obsłudze ruchu turystycznego) udało się zidentyfikować kilka grup 
turystów przyjeżdżających do Ciechocinka, z których każda posiada odmienne pochodze-
nie i motywacje do przyjazdu, a co za tym idzie wybiera odmienny sposób spędzania cza-
su. Zdaniem respondentów większość przyjeżdżających do Ciechocinka to  kuracjusze, 
często kierowani tam z zalecenia lekarza, dla których głównym celem jest poprawa stanu 
zdrowia i których dolegliwości nie pozwalają szerzej angażować się w życie towarzyskie. 
Często zgłaszanym problemem jest również niedostatek środków finansowych – osoby te 
korzystają w większości z pobytu w sanatorium refundowanego przez NFZ.

Jednocześnie wykazano istnienie dużej grupy, dla której głównym celem jest rozryw-
ka, szukanie towarzystwa i przygodnych znajomości, a nie aspekt medyczny. Według 
respondentów, do tego rodzaju turystów należy większość mieszkańców prywatnych 
ośrodków spa i sanatoriów oraz prywatnych kwater, aczkolwiek są oni spotykani również 
w publicznych sanatoriach. 

Jako priorytet podczas pobytu, 81% ogółu respondentów biorących udział w wywia-
dzie kwestionariuszowym wskazało zabiegi lecznicze oraz inne działania o charakterze 
terapeutycznym. Pozostali wymieniali wypoczynek lub właśnie udział w imprezach roz-
rywkowych albo poszukiwanie towarzystwa. 

Zgodnie z zebranymi danymi można jednak zauważyć istotny wpływ na preferencje 
kuracjuszy i turystów dla ich wieku oraz miejsca pochodzenia, miejsca zakwaterowania, 
a w mniejszym stopniu również płci. 

Osoby mieszkające w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych oszacowały czas po-
święcany na zabiegi na średnio 40% każdego dnia, podczas gdy osoby mieszkające 
w innych obiektach – na około 20%, przy jednoczesnym wzroście ilości czasu spędza-
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nego na dancingach i innych podobnych imprezach – 19% dla kuracjuszy w sanatoriach 
i 32% dla pozostałych osób.

Wzrost zainteresowania zabiegami leczniczymi rośnie stale wraz z wiekiem respon-
dentów, podczas gdy zainteresowanie udziałem w życiu towarzyskim i rozrywkowym 
w Ciechocinku był najwyższy wśród osób z przedziału 50–59 i 60–69 lat. Wśród ludzi 
starszych zaobserwowano znaczący spadek zainteresowania tym rodzajem aktywności. 
Stosunkowo wysoki i stabilny okazał się poziom zainteresowania spacerami i biernym 
wypoczynkiem na terenie miejscowości, z niewielkim wzrostem w przedziale 50–59 lat 
i spadkiem w najstarszej grupie wiekowej (70+). 

Skłonność do uczestnictwa w organizowanych w Ciechocinku imprezach wydaje się 
być również powiązana z miejscem pochodzenia turystów. Zainteresowanie nimi było 
najmniejsze wśród osób pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), 
a największe wśród przyjeżdżających z największych ośrodków miejskich. 

Płeć respondentów miała mniejszy wpływ na udzielane odpowiedzi. Według uśred-
nionych danych, mężczyźni poświęcali około 30% więcej czasu na udział w imprezach 
towarzyskich i 18% mniej czasu na zabiegi lecznicze oraz zajęcia terapeutyczne. 

Wywiady ujawniły również pewien konflikt pomiędzy typowymi kuracjuszami szukają-
cymi spokoju i odpoczynku a pozostałymi turystami nastawionymi na korzystanie z roz-
rywek. Osoby wybierające Ciechocinek ze względu na walory terapeutyczne skarżyły się 
w swoich wypowiedziach na hałas generowany przez liczne lokale oraz na ich zdaniem 
nieobyczajne zachowanie, które „nie przystoi osobom w tym wieku”.

Aktywność towarzyska i kontakty o charakterze seksualnym

Temat kontaktów seksualnych i romansów pomiędzy kuracjuszami w Ciechocinku 
okazał się w znacznym stopniu tematem tabu. Żaden z respondentów biorących udział 
w wywiadzie nie przyznał się do nawiązywania kontaktów erotycznych podczas pobytu 
w miejscowości, a zaledwie kilku otwarcie przyznało, że do Ciechocinka przyciąga ich 
możliwość nawiązania nowej, acz krótkotrwałej znajomości. Z drugiej strony, wiele osób 
potwierdzało popularną opinię o mieście i opisywało zaobserwowane przykłady aktywno-
ści seksualnej wśród kuracjuszy lub próby nawiązania kontaktów seksualnych.

Zróżnicowana była skala zjawisk wskazywanych przez respondentów jako kontakty 
erotyczne. Z jednej strony, wymieniali oni sytuacje, w których zobaczyli jakąś parę w trak-
cie czynności seksualnych w parku, samochodzie na parkingu czy nawet na terenie 
jednego z sanatoriów. Z drugiej strony, jako zachowania o podtekście erotycznym re-
spondenci wskazywali również pocałunki czy nawet taniec z przytulaniem. Argumentem 
za taką klasyfikacją był często wiek lub stan zdrowia niepozwalający na pełny kontakt 
erotyczny, ale także możliwość uzyskania satysfakcji seksualnej bez nawiązywania sto-
sunku płciowego. W tym miejscu warto ponownie odwołać się do proponowanej definicji 
turystyki erotycznej, gdyż pozwala ona ująć w jej ramach wspomniane zachowania, które 
dla wielu osób mają kontekst erotyczny. 



156 Jacek Cieślewicz, Daria Jankowiak

Najczęściej w wypowiedziach osób biorących udział w badaniu pojawiały się opi-
sy nie tyle czynności erotycznych, zawierających przede wszystkim element kontaktu  
fizycznego, co formy pośrednie, które można określić mianem romansu lub flirtu, wraz 
z określonymi rytuałami, jak: kupowanie kwiatów, wspólne kolacje, spacery o określo-
nych godzinach i w miejscach nazywanych często miejscami „dla zakochanych”.

Na uwagę zasługuje fakt, że często w wypowiedziach respondentów pojawiała się 
informacja o nawiązywaniu kontaktów w wyjątkowo sprzyjającej atmosferze Ciecho-
cinka, której elementem jest ogólne przyzwolenie na niektóre zachowania, w innych 
warunkach źle postrzegane. Wskazano na traktowanie pobytu w sanatorium lub spa 
jako wakacji, które rządzą się swoimi prawami i nie przynoszą konsekwencji w co-
dziennym życiu. Jest to fakt o tyle ciekawy, że podobna motywacja wymieniana jest 
często w literaturze, lecz w odniesieniu do osób o wiele młodszych, poszukujących ero-
tycznych wrażeń podczas egzotycznych podróży. Społeczne przyzwolenie na przygod-
ne znajomości, w tym erotyczne, wydaje się być o wiele większe niż w stałym miejscu 
zamieszkania, gdzie osoby starsze podlegają społecznej presji narzucającej im pew-
ne określone role społeczne (przykładowo: rola babci lub seniora rodu). Ciechocinek 
w wypowiedziach badanych osób to miejsce będące swego rodzaju enklawą, w której 
można przebywać w środowisku ludzi o podobnych problemach i zainteresowaniach, 
przy jednoczesnym zachowaniu własnej prywatności. Nie występuje tutaj ostracyzm 
ze strony otoczenia, ponieważ pobyt w sanatorium przede wszystkim zapewnia anoni-
mowość, a także pozwala na wyjście z roli, którą pełni się na co dzień oraz na zyskanie 
nowej tożsamości.

Elementem, który również regularnie pojawiał się w wypowiedziach respondentów, 
jest zjawisko popularnie nazywane „małżeństwem sanatoryjnym”. We właściwym ro-
zumieniu są to pary, które spotykają się na okres turnusu, a po jego zakończeniu każ-
dy wraca do swojej rzeczywistości. Można je podzielić na znajomości o charakterze 
jednorazowym – które powstają podczas wspólnego pobytu w Ciechocinku, jednak 
kończą się wraz z powrotem do domu, oraz na znajomości, które są kontynuowane 
po zakończeniu turnusu, a pary nierzadko planują spotkanie w następnym roku w tym 
samym miejscu. Osoby angażujące się w „małżeństwa sanatoryjne” spotykają się tylko 
ze sobą przez cały czas trwania pobytu w miejscowości uzdrowiskowej, nie poszukując 
towarzystwa na zewnątrz. Interesującą cechą tego rodzaju krótkotrwałych związków 
jest angażowanie się w nie w równym stopniu osób samotnych, jak pozostających 
w długoletnich związkach małżeńskich, ale przyjeżdżających do Ciechocinka bez sta-
łego partnera. 

Jednocześnie badani zwracali uwagę, że uzdrowisko sprzyja również nawiązywaniu 
trwalszych więzi między kuracjuszami, utrzymujących się poza okresem kuracji na tyle 
długo, że czasami prowadzi to do zawarcia małżeństwa, niezwiązanego już z pobytem 
w miejscowości uzdrowiskowej i znajdującego pełną aprobatę w miejscu pochodzenia.
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Miejsca koncentracji aktywności towarzyskiej

Analiza odpowiedzi udzielanych na pytania zawarte w wywiadzie kwestionariuszowym 
pozwoliła również na przestrzenne ujęcie badanego zjawiska. Kuracjuszom przebywa-
jącym w Ciechocinku zadano dwa pytania. Jedno z nich dotyczyło wskazania miejsca, 
które ich zdaniem sprzyja i jest wykorzystywane do nawiązywania kontaktów o cha-
rakterze towarzyskim, niekoniecznie mających prowadzić do intymnej relacji (rys. 1.), 
w drugim pytano o miejsca nawiązywania kontaktów o wyraźnym kontekście erotycz-
nym (rys. 2.). Należy przy tym zwrócić uwagę na większą liczbę odpowiedzi „brak zda-
nia” w przypadku pytania o kontakty erotyczne, co skutkuje mniejszą liczbą odpowie-
dzi ujętych na mapie. Odrzucono również odpowiedzi nieprecyzyjne, np. „spacery” czy 
„podczas korzystania z zabiegów”.

Rys. 1. Wskazane przez turystów miejsca nawiązywania kontaktów towarzyskich
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 2. Wskazane przez turystów miejsca nawiązywania kontaktów o charakterze erotycznym
Źródło: Opracowanie własne.
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Porównując obydwie ryciny można zauważyć, że miejsca wskazywane przez respon-
dentów są w obu przypadkach podobne i na obu rysunkach wyraźną dominantą jest, po-
jawiający się w niemal wszystkich wypowiedziach, dancing Bristol. Punkty wskazywane 
przez turystów są zgrupowane w pobliżu centrum Ciechocinka, czyli w niewielkiej odle-
głości od znajdujących się tam sanatoriów, atrakcji turystycznych, a także na przecięciu 
głównych traktów spacerowych w uzdrowisku, biegnących od tężni do Parku Sosnowego 
i wzdłuż Parku Zdrojowego. Są to miejsca intensywnie odwiedzane przez kuracjuszy. 
Jednocześnie, zwraca uwagę to, że w przypadku kontaktów o podtekście erotycznym, 
częściej wybierane są miejsca położone bardziej na uboczu, przez to ukryte przed wzro-
kiem wielu osób. 

Ciekawym uzupełnieniem przedstawionych powyżej wypowiedzi kuracjuszy oka-
zały się dane zebrane na temat mieszkańców Ciechocinka, dotyczące ich ulubionych 
miejsc spędzania wolnego czasu w mieście. W zestawieniu, podobnie jak w poprzed-
nich pytaniach, odrzucono odpowiedzi nieprecyzyjne, które w tym przypadku najczę-
ściej przyjmowały formę „w domu” lub „w ogrodzie”. Mieszkańcy Ciechocinka, niezależ-
nie od wieku i płci, wyjątkowo rzadko korzystają z usług lokali najbardziej popularnych 
wśród turystów i kuracjuszy, w szczególności tych oferujących dancingi i inne zabawy 
z muzyką na żywo. Zamiast tego popularnością cieszą się miejsca położone często 
z dala od centrum miejscowości i obiektów sanatoryjnych. Na ogół te lokale cechu-
je odmienny wystrój, oferta gastronomiczna czy rodzaj granej muzyki. Obiektów tego 
rodzaju jest jednak niewiele w porównaniu z restauracjami i dancingami popularnymi 
wśród kuracjuszy. Większość lokali w mieście to właśnie miejsca przebywania tury-
stów, mieszkańcy pojawiają się tam stosunkowo rzadko lub wcale. Pozwala to wnio-
skować, że w Ciechocinku aktywność turystyczna jest w znacznej mierze oddzielo-
na od codziennego życia miasta oraz że sfery turystów i mieszkańców przenikają się 
głównie w kontekście kontaktów handlowych. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że w Ciechocinku wykształcił się obszar aktywności 
turystycznej (Tourist Business District), opisywany w odniesieniu do znacznie większych 
ośrodków przez D. Getza w jego teorii na temat TBD15, cytowanej m.in. przez A. Kowalczy-
ka16. Zgodnie z nią, wszystkie potrzeby turystów, zarówno bytowe, rozrywkowe, jak i towa-
rzyskie, zaspokajane są w wydzielonym, na ogół położonym w centrum fragmencie miasta, 
egzystującym niejako osobno od reszty miejscowości i rzadko odwiedzanym przez stałych 
mieszkańców. Mimo, że obiekty zagospodarowania turystycznego występują również poza 
centrum, to niewątpliwie właśnie w nim koncentruje się ruch turystyczny i szeroko pojęte 
życie nocne. Również ten teren jest w znacznej mierze polem do nawiązywania przez ku-
racjuszy kontaktów towarzyskich i towarzysko-erotycznych, czemu sprzyja opisane wcze-
śniej poczucie anonimowości i oderwania od codziennego życia, jak również fakt, że na 
tym obszarze kuracjusze pozostają przede wszystkim we własnym towarzystwie i przez to 
nie czują skrępowania obecnością osób z innych grup społecznych.
15 D. Getz, Planning for tourism business districts, „Annals of Tourism Research” 1993, Vol. 20, No. 3.
16 A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001. 
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Mieszkańcy uważają kuracjuszy za stały element Ciechocinka, jednak nie dążą do 
bliższej interakcji z nimi, jednocześnie starając się nie zaburzać tej wydzielonej sfery 
rozrywki. Głównym argumentem wskazywanym przez mieszkańców było przekonanie, 
że tylko w ten sposób można utrzymać dużą popularność ich miejscowości.

Podsumowanie

Zebrane w trakcie realizacji projektu badawczego informacje pozwoliły potwierdzić 
fakt istnienia zjawiska turystyki seksualnej na terenie Ciechocinka, zgodnie z przyjętą 
uprzednio definicją tego zjawiska. Ma ono niewątpliwie charakter mniejszościowy w sto-
sunku do ogółu turystów odwiedzających Ciechocinek, jednak stanowi jeden z najważ-
niejszych wyróżników tej miejscowości i w znaczący sposób kształtuje jej wizerunek. 
Niemożliwym okazało się jednak precyzyjne oszacowanie skali zjawiska, do czego przy-
czyniło się głównie postrzeganie go jako tematu tabu.

Ciechocinek jest przede wszystkim uzdrowiskiem i miejscowością wypoczynkowo- 
-rekreacyjną, jednak możliwość przeżycia „przygody” stanowi bez względu na wiek waż-
ny element rozszerzonego produktu turystycznego, jaki jest tu oferowany. Grupa ta nie 
jest homogeniczna, jej część nastawia się bardziej na flirt czy romans z minimalnym 
udziałem aspektu fizycznego, dla innych celem jest tylko doświadczenie seksualne. 

Badania wskazują na pewną analogię pomiędzy sytuacją w Ciechocinku a miejscami 
tradycyjnie kojarzonymi z seksturystyką. Głównymi czynnikami są tutaj:
 • przyzwolenie społeczne na określony typ zachowań, 
 • traktowanie wszystkich epizodów podczas turnusu kuracyjnego jako niemających 

przełożenia na życie poza pobytem w sanatorium, 
 • występowanie miejsc i obiektów infrastruktury kojarzonych z możliwością poznania 

partnera. 
Czynnikiem odróżniającym turystykę erotyczną seniorów od podobnych zachowań 

wśród osób młodszych jest znikomy lub nieobecny udział jawnej prostytucji, która nie 
pojawiała się bezpośrednio w żadnej wypowiedzi. Podstawowa różnica dotyczy jednak 
tego, jak uczestnicy turnusów rozumieją seksturystykę. Wśród kuracjuszy w Ciechocin-
ku za zachowanie seksualne może być uznany nie tylko sam stosunek płciowy. Równie 
duże emocje i zainteresowanie budzą mniej bezpośrednie formy kontaktu.

Szeroko pojęta turystyka erotyczna angażuje tylko niewielki procent osób odwie-
dzających Ciechocinek. Mimo to, jest ona jednym z głównych elementów budujących 
wizerunek tej miejscowości i przez to stanowi istotną część oferowanego produktu tu-
rystycznego (rozumianego jako całość dostępnych usług, zarówno materialnych, jak 
i niematerialnych). Wydaje się, że turyści są skłonni wybrać Ciechocinek spośród oferty 
innych uzdrowisk i miejscowości wypoczynkowych właśnie ze względu na otaczającą go 
„miejską legendę”. 

Wizerunek ten jest wykorzystywany i umacniany przez lokalnych oferentów usług 
turystycznych, szczególnie, jeśli chodzi o gestorów bazy gastronomicznej i towarzy-
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szącej. Organizowane są dancingi z wodzirejami, powstają liczne kawiarnie. Podobnie 
jak w wielu innych uzdrowiskach, obiekty typowo lecznicze są wypierane przez spa 
i hotele. 

Wpływa to na powolną zmianę charakteru miejscowości. Z czasem prawdopodob-
nie będzie maleć liczba kuracjuszy nastawionych na turnusy typowo lecznicze i rehabi-
litacyjne, przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby turystów poszukujących rozrywki, 
przeżycia drugiej młodości, jak również nawiązania kontaktów z osobami płci przeciwnej 
w celach towarzyskich i erotycznych.
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