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KAtARzyNA JęDRuSzCzAK
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

Możliwości finansowania rozwoju turystyki ze 
środków ue na przykładzie regionalnego prograMu 
operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007–2013

OPPORTUNITIES FOR FINANCING TOURISM DEVELOPMENT FROM 
EU FUNDS ON ThE EXAMPLE OF ThE REGIONAL OPERATIONAL 
PROGRAMME OF MAZOWIECKIE VOIVODEShIP 2007–2013

Wstęp

Polska w okresie 2007–2013 po raz pierwszy w pełni korzysta z funduszy struktural-
nych. Zgodnie z informacjami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odnie-
sienia 2007–2013 (NSRO) – podstawowym dokumencie strategicznym wyznaczającym 
kierunki rozwoju w Polsce w latach 2007–2013 – wdrażanych jest sześć Programów 
Operacyjnych zarządzanych na szczeblu krajowym oraz 16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego województwa, zarzą-
dzanych na szczeblu regionalnym przez zarząd województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) jest głów-
nym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007–2013, a także głównym 
narzędziem finansowym realizacji działań mających na celu rozwój województwa mazo-
wieckiego. Program stanowi podstawowe źródło wsparcia finansowego obszaru turystyki 
poprzez aktywizację miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie.

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy stanu wdrażania priorytetów ukie-
runkowanych na rozwój turystyki na Mazowszu, finansowanych w ramach RPO WM 
2007–2013. Celem analizy jest ocena wykorzystania środków pochodzących z RPO WM 
na działania wspierające rozwój turystyki w regionie. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2007–2013

W warunkach nasilających się procesów integracji europejskiej niezmiernie istotnym proble-
mem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionalnej1. ,,Akcesja do UE 
i płynące stąd korzyści, w tym także dostęp do środków polityk europejskich, zwiększających 
możliwości importu idei, doświadczeń i kapitału inwestycyjnego, stały się dodatkowym czyn-
nikiem zwracającym uwagę władz lokalnych i regionalnych na turystykę”2. Tę tezę potwierdza 
analiza zapisów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Pozwala ona stwierdzić, że 
każdy z nich zawiera co najmniej jeden priorytet dotyczący wsparcia tego sektora, a co za 
tym idzie wydzielone środki finansowe, które zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego w okresie 2007–2013 wyniosą łącznie 765,5 mln euro (ok. 3 mld zł), co stanowi 
blisko 5% dostępnych środków przeznaczonych na wszystkie programy regionalne3. 

Tabela 1. Alokacja środków RPO na działania wspierające rozwój turystyki 2007–2013

Lp. Regionalny Program 
Operacyjny Ogółem Kwoty dotyczące rozwoju 

turystyki (euro)
1. Dolnośląskie 1 213 144 879 94 953 492

2. Kujawsko-Pomorskie 951 003 820 47 550 191

3. Lubelskie 1 155 854 549 99 860 000

4. Lubuskie 439 173 096 35 745 986

5. Łódzkie 1 006 380 910 52 207 208

6. Małopolskie 1 290 274 402 101 004 036

7. Opolskie 427 144 813 58 146 488

8. Podkarpackie 1 136 307 823 37 071 388

9. Podlaskie 636 207 883 109 293 261

10. Pomorskie 885 065 762 38 953 288

11. Śląskie 1 712 980 303 27 912 866

12. Świętokrzyskie 725 807 266 58 064 582

13. Warmińsko-Mazurskie 1 036 542 041 105 325 345

14. Wielkopolskie 1 272 792 644 61 470 000

15. Zachodniopomorskie 835 437 299 55 827 824

16. Mazowieckie 1 831 496 698 150 182 726

Ogółem 16 555 614 188 55 827 824

Źródło: Opracowanie własne.

1 L. Mączka, J. Kudełko, Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unia Europejską, Wyd. WAE, Kraków 
2005, s. 39.
2 M.W. Kozak, Nowy model turystyki: wyzwania dla regionów, [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, 
red. A. Tucholska, Wyd. MRR, Warszawa 2010, s. 251.
3 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/34F13ABF-5487-4A00-A462365425E4CB08 turystyka4.
pdf [15.04.2013].
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Świadczy to o rosnącej świadomości władz regionalnych i o znaczącym wpływie tej 
gałęzi gospodarki na rozwój regionu.

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest kluczowym instrumentem 
polityki regionalnej na Mazowszu w okresie 2007–2013. Powstał w oparciu o podstawowy 
dokument wyznaczający kierunki polityki regionalnej województwa mazowieckiego, jakim 
jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Strategia ta nakreśliła 
najważniejsze możliwości wsparcia i kierunki rozwoju województwa, wskazując m.in., że 
„rozwój regionalny jest determinowany przez wiele czynników, wśród których coraz istot-
niejszym źródłem dochodów i czynnikiem wywołującym efekt synergii staje się turystyka”4.

Wsparcie dla osiągnięcia celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego do roku 2020 mają zapewnić środki finansowe pochodzące z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zagospodarowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 zgodnie z jedną z najważniej-
szych zasad regulujących działanie unijnych funduszy, zwaną zasadą dodatkowości, 
która oznacza możliwość wykorzystania środków europejskich jedynie jako dodatkowego 
wkładu publicznego w działania na rzecz spójności społeczno-gospodarczej5. Dlatego też 
maksymalny udział środków EFRR w ramach priorytetu zgodnie ze Szczegółowym Opi-
sem Priorytetów został określony na poziomie 85%, a w przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej – na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego. 

RPO WM jest zgodny z celami rozwoju zatwierdzonymi w dokumencie strategicznym 
o znaczeniu krajowym, tj. w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007–2013, 
wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), które 
stanowią podstawę dla przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych pro-
gramów operacyjnych.

Wartość wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację programu 
wynosi 3 076 184 802 euro, w tym 1 831 496 698 euro6 pochodzi ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co czyni go największym z 16 Regionalnych 
Programów Operacyjnych. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Unię Europejską środki finansowe pochodzące 
z EFRR powinny się przyczyniać do zmniejszenia dysproporcji regionalnych we wspól-
nocie dzięki wspieraniu przemian strukturalnych regionów opóźnionych w rozwoju oraz 
przekształcaniu regionów przemysłowych przeżywających trudności w dotychczasowej 
działalności7.

W związku z powyższym wdrażanie RPO WM ma na celu poprawę konkurencyjności 
regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej wojewódz-

4 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Warszawa 2006, s. 14.
5 K.A. Wojtaszczyk, Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2005, 
s. 59.
6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Naro-
dowa Strategia Spójności, MRR, Warszawa 2007, s. 122.
7 J. Śliwa, Fundusze unijne bez tajemnic, Wyd. UW, Warszawa 2008, s. 62.
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twa8. Podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji RPO WM stanowi Usta-
wa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84 poz. 712 z późn. zm.). Zarząd Województwa Mazowieckiego pełni rolę Instytucji 
Zarządzającej (IZ) programem operacyjnym. Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady 
(WE) 1083/20069 do zadań IZ należy przygotowanie programu operacyjnego, skuteczne 
i efektywne wdrażanie, monitorowanie, a także prowadzenie działań informacyjnych 
i promocyjnych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach posiadanych kompetencji przekazał 
część posiadanych uprawnień Instytucji Pośredniczącej, której rolę pełni Departament 
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich10 Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie. Z kolei IZ powierzyła wdrażanie RPO WM 2007–2013 
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)11, która pełni rolę 
Instytucji Pośredniczącej II. Pomimo przekazania przez Zarząd Województwa szeregu 
uprawnień w zakresie wdrażania programu całkowita odpowiedzialność za prawidłowość 
realizacji powierzonych zadań spoczywa na IZ, która jest zobowiązana do prowadzenia 
kontroli dotyczącej sposobu prawidłowej realizacji programu m.in. poprzez cykliczne 
kontrole systemowe. 

Z uwagi na ogólny charakter zapisów programów operacyjnych przedkładanych Ko-
misji Europejskiej do akceptacji każda Instytucja Zarządzająca została zobowiązana do 
przygotowania dodatkowego dokumentu, precyzującego program, którego treść nie pod-
lega negocjacjom z KE. Dokumentem przybliżającym zapisy RPO WM jest Szczegółowy 
Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007–2013 (SZOP), przygotowany w oparciu o zalecenia zawarte w Wytycznych nr 2 od-
noszących się do szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. Zawiera on usystematyzowaną i zwartą 
instrukcję dla potencjalnych beneficjentów, w tym: wykaz priorytetów i działań, informacje 
na temat kwalifikowalności wydatków w ramach programu regionalnego, typy projektów, 
które mogą otrzymać dofinansowanie, kwoty przeznaczone na wsparcie działań, wykaz 
beneficjentów uprawnionych do występowania o dofinansowanie projektów oraz infor-
macje na temat organizacji systemu monitorowania i sprawozdawczości, przepływów 
finansowych, systemie kontroli i audytu.

SZOP RPO WM zawiera opis ośmiu e-numeratywnie wymienionych priorytetów, 
które wskazują obszary wsparcia. Priorytet pierwszy nosi nazwę Tworzenie warunków 
dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu i ma na celu 
poprawę konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla 
rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Priorytet 

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013, UMWM, Warszawa 2011, s. 63.
9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
10 Szczegółowy Opis…, op. cit., s. 6.
11 MJWPU została powołana Uchwałą Nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r.
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drugi realizuje cel, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie 
przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 
2007–2013. Działania w obszarze priorytetu trzeciego, którym jest Regionalny system 
transportowy, mają doprowadzić do poprawy spójności komunikacyjnej i przestrzennej 
województwa mazowieckiego oraz wspomagania dyfuzji procesów rozwojowych z głów-
nego ośrodka regionu – Warszawy – oraz z ośrodków subregionalnych na pozostały 
obszar województwa. 

Z kolei realizacja zadań wyszczególnionych w priorytecie czwartym, określonym 
jako Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, ma na celu poprawę stanu 
środowiska naturalnego województwa mazowieckiego. Priorytet piąty – Wzmacnianie 
roli miast w rozwoju regionu – ma się przyczynić do wykorzystania potencjału endoge-
nicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu. Realizacja priorytetu 
szóstego ma spowodować efektywne wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych 
dla rozwoju turystyki i rekreacji na Mazowszu, co pociągnie za sobą wzrost znaczenia 
turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Priorytet 
siódmy, zatytułowany Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, 
sprzyja poprawie dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. Ósmy, 
a zarazem ostatni priorytet – Pomoc techniczna – jest dedykowany administracji zaan-
gażowanej we wdrażanie programu operacyjnego. Jego celem jest zapewnienie pra-
widłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR poprzez wsparcie instytucji 
zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania, wdrażania i kontroli RPO 
WM, a także promocja programu.

Wsparcie turystyki w ramach priorytetu szóstego –
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju 
turystyki i rekreacji RPO WM

Turystyka jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jej 
istota tkwi w wieloaspektowości (heterogeniczności), gdyż działalność ta z jednej strony 
jest efektem przemian społeczno-ekonomicznych, a z drugiej – staje się nieodzownym ele-
mentem rozwoju współczesnych społeczeństw12. Równocześnie, turystyka przyczynia się 
do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których ekspono-
wanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek kraju, regionów oraz miejscowości13. 

Realizacja działań stymulujących rozwój turystyki uwarunkowana jest koniecznością 
racjonalnego zagospodarowania walorów naturalnych i kulturowych Mazowsza, które 
istotnie podnoszą atrakcyjność regionu poprzez rozwój sektora turystyki i kultury zarówno 
na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Kwota przeznaczana na rozwój turystyki w ramach 
mazowieckiego RPO jest najwyższą z kwot kierowanych na rozwój tej dziedziny spośród 

12 K. Klimek, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii. Wnioski dla Polski, PTE, 
Kraków 2010, s. 11.
13 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, MSiT, Warszawa 2008, s. 3; Szczegółowy Opis…, op. cit., s. 8.
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wszystkich programów regionalnych, pomimo że poziom zaangażowania środków nie 
odbiega znacząco od alokacji innych programów i wynosi ok. 6%. Wynika to z najwyższej 
wartości finansowej mazowieckiego RPO.

Cechą charakterystyczną procesu rozwoju społeczno-gospodarczego jest jego zróżni-
cowanie regionalne14, dlatego też „wykorzystanie atutów regionu, jakimi są: równomierne 
rozlokowanie tkanki miejskiej na obszarze województwa, a także znaczące walory przy-
rodnicze i kulturowe będzie mieć kluczowe znaczenie w procesie przezwyciężania nega-
tywnych tendencji związanych z pogłębiającą się polaryzacją regionu”. Warto zauważyć, 
że powiaty w województwie mazowieckim są przestrzennie zróżnicowanie pod względem 
poziomu atrakcyjności turystycznej. Najbardziej atrakcyjne jest miasto Warszawa. Jako 
stolica państwa, jeden z najważniejszych w kraju ośrodków kulturalnych, biznesowych 
i politycznych, jest atrakcją samą w sobie, przez co kumuluje regionalny ruch turystyczny15.

Zgodnie z przyjętymi założeniami RPO WM 2007–2013 cel priorytetu szóstego 
(Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji) został 
określony jako „Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społecz-
no-gospodarczy regionu”16.

Dlatego też dla efektywnego wykorzystania środków priorytet został podzielony na dwa 
wzajemnie uzupełniające się, lecz odrębne działania: działanie Kultura (zgodnie z przyjętą 
nomenklaturą w Szczegółowym Opisie Priorytetów – 6.1) oraz działanie Turystyka (zgodnie 
z przyjętą nomenklaturą w Szczegółowym Opisie Priorytetów – 6.2). Realizacja projektów 
w ramach działania Kultura ma na celu poprawę oferty kulturalnej i wzrost dostępności do 
kultury. Szacuje się, że łączna alokacja środków finansowych przeznaczonych na reali-
zację działania w okresie 2007–2013 wyniesie 104 975 624 euro, w tym 79 029 281 euro 
pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej, 13 946 343 euro z krajowych środków 
publicznych i 12 000 000 euro ze środków prywatnych17. 

W ramach działania przewidziano możliwość współfinansowania projektów, których 
realizacja obejmuje różnorodne dziedziny, m.in. ochronę i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego poprzez rewitalizację, konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację, 
adaptację historycznych obiektów i zespołów zabytkowych obiektów sakralnych oraz 
zespołów fortyfikacyjnych, budowli i zespołów obronnych, parków zabytkowych, a także 
obiektów poprzemysłowych. Ponadto przeznacza się także środki finansowe na konser-
wację zabytków ruchomych (pod warunkiem, że zostaną one udostępnione publicznie), 
na zabezpieczenie zabytków, digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego (pod warun-
kiem, że zostaną one powszechnie udostępnione), tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa 
kulturowego, usuwanie barier architektonicznych. Istotnym wsparciem zostały objęte 
działania związane z rozwojem infrastruktury kulturalnej. O współfinansowanie mogą się 

14 Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania – krajowe konsekwencje, 
http://www.churski.pl [26.01.2014].
15 http://www.stat.gov.pl/warsz/69_1782_PLK_HTML.htm [25.01.2014].
16 Szczegółowy Opis…, op. cit., s. 188.
17 Ibidem, s. 192–193.
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ubiegać w szczególności podmioty realizujące inwestycje, których celem jest budowa, 
rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej, rewitalizacja historycznych 
i zabytkowych budynków na cele kulturalne. 

Pomoc finansowa jest kierowana też na różnorodne działania, które mają na celu 
poprawę świadczonych usług, w tym: tworzenie centrów, systemów informacji kulturalnej, 
a także nieodpłatnych materiałów i publikacji służących informacji kulturalnej dotyczą-
cej projektu18. Zgodnie z zapisami SZOP w ramach wskazanego katalogu przykłado-
wych projektów znalazły się inwestycje, których celem jest tworzenie i rozwój systemów 
e-informacji kulturalnej, tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów 
atrakcyjnych kulturowo, wsparcie usług dla zwiedzających oraz katalogowanie i pozna-
wanie dziedzictwa. 

W związku z koniecznością prowadzenia działań mających na celu promocję turystyki 
przewidziano możliwość współfinansowania działalności promocyjnej, realizacji kampa-
nii promujących kulturę zarówno w kraju, jak i za granicą, a także udział w wystawach 
i imprezach kulturalnych, przygotowanie programów rozwoju lub promocji produktów 
kulturowych, imprez wystawienniczych oraz ekspozycji, organizację wydarzeń kultural-
nych powodujących istotny wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój 
społeczno-gospodarczy.

Turystyka zrównoważona w literaturze przedmiotu traktowana jest z jednej strony 
jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, z drugiej – jako narzędzie rozwoju 
samej turystyki19. Projekty oddziaływają na rozwój małych miejscowości przez tworzenie 
atrakcyjnej oferty, niejednokrotnie tworząc nowe miejsca pracy, ale także podnoszą kon-
kurencyjność regionu. 

Realizacja działań z zakresu turystyki aktywizuje szerokie grono podmiotów uprawnio-
nych do ubiegania się o dofinansowanie projektów. Wśród nich SZOP jako beneficjentów 
wskazuje jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, jed-
nostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i związków 
wyznaniowych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 
oraz podmioty działające w oparciu o przepisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Celem działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go – 6.2. Turystyka – jest „Zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu”20. Przydział 
środków wynosi ogółem 164 334 936 euro, z czego ze środków unijnych będzie pochodzić 
71 153 445 euro, ze środków publicznych – 12 556 491 euro, natomiast udział środków 
prywatnych oszacowano na 80 625 000 euro.

Dla realizacji przyjętego celu założono, że o dofinansowanie w ramach omawianego 
działania mogą się ubiegać podmioty wprowadzające w życie projekty dotyczące promocji 

18 Ibidem, s. 191.
19 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace habilitacyjne, nr 24, 
Wyd. AE, Poznań 2006, s. 37.
20 Szczegółowy Opis…, op. cit., s. 200.
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walorów przyrodniczych Mazowsza, zwłaszcza te dotyczące przygotowania programów 
rozwoju oraz promocji markowych produktów turystycznych regionu m.in. poprzez wyko-
nanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzację oraz ocenę 
potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi 
i technik promocyjnych. 

O dofinansowanie mogą się również ubiegać twórcy projektów dotyczących udziału 
w targach i imprezach promocyjnych, w tym targach turystycznych, których celem jest 
promocja atrakcyjności turystycznej regionu.

Ponadto wsparciem finansowym mogą zostać objęte inwestycje zajmujące się ochro-
ną i waloryzacją dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, 
modernizację i remont bazy noclegowej i gastronomicznej, obiektów przeznaczonych na 
turystykę biznesową, inwestycje dotyczące budowy, modernizacji i remontów obiektów 
i miejsc przeznaczonych na działalność sportową i rekreacyjną, w tym infrastruktury 
około turystycznej, tworzenie i rozwój parków tematycznych, realizację nowych produktów 
turystycznych oraz usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Działanie uwzględnia możliwość dofinansowania usług turystycznych, w szczególności 
przedsięwzięć z zakresu informacji i promocji turystycznej, które umożliwią rozwój sektora 
turystyki w regionie. Należą do nich projekty dotyczące: tworzenia systemów, centrów bądź 
ośrodków informacji turystycznej, przygotowania nieodpłatnych materiałów i publikacji słu-
żących informacji turystycznej (w przypadku gdy stanowi to element projektu), tworzenia 
i rozwoju systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, tworzenia i rozwoju 
platform informatycznych i baz danych jako elementów systemu informacji turystycznej 
(w tym systemu e-informacji turystycznej), tras i szlaków turystycznych oraz infrastruktury 
okołoturystycznej. 

Ponadto wsparcie jest kierowane na inwestycje związane z budową lub wyznaczeniem 
wydzielonych dróg dla rowerów (w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów 
i śluz rowerowych, wytyczenie dróg rowerowych, działania z zakresu tworzenia miejsc 
parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, oświetlenia tras rowerowych, 
przebudowy schodów na pochylnie z przeznaczeniem dla rowerzystów). 

Katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach 
działania Turystyka jest zbieżny z katalogiem beneficjentów działania Kultura. Dodatkowo 
jednak SZOP wymienia jako podmioty uprawnione do aplikowania w ramach 6.2: Parki 
narodowe i krajobrazowe, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne oraz przedsię-
biorców sektora turystyki. 

Jak już wcześniej wspomniano, instytucją odpowiedzialną za ogłaszanie konkursów, 
przyjmowanie wniosków, wdrażanie i kontrolę projektów jest Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych, która każdorazowo w podawanej do publicznej wiadomości 
dokumentacji konkursowej umieszcza informację o terminie naboru, warunkach konkursu, 
preferowanych typach inwestycji oraz wysokości środków przydzielonych na dany konkurs. 

Warto wskazać, że środki na realizację projektów dystrybuowane są w dwojaki sposób: 
na podstawie ogłaszanych konkursów oraz indywidualnie, tj. na podstawie Indykatywnego 
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Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (IWIPK RPO WM). Indykatywny wykaz zawiera 
listę projektów, które stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu 
dla realizacji celu programu, a ich wykonanie jest szalenie istotne z punktu widzenia osią-
gnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Projekty te 
są istotne dla rozwoju turystyki i mają szczególny wpływ na podniesienie konkurencyjności 
całego regionu.

Bilans wdrażania 

Według stanu na dzień 31.12.2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego zostało zawartych 1771 umów na kwotę 11 530 695 706,67 zł, 
z czego wartość dofinansowania EFRR wyniosła 6 678 195 965,62 zł .

W ramach priorytetu szóstego zostało podpisanych 120 umów na kwotę 1 070 229125,48 zł, 
z czego 534 810 805,79 zł stanowił wkład UE.

W ramach działania 6.1. Kultura zostało zawartych 59 umów na kwotę 530 297 277,73 zł, 
z czego 304 348 305,41 zł pochodziło z UE. Średnia wielkość środków wynosiła 
8 988 089,45 zł, a dofinansowania – 5 158 445,85 zł. 

Natomiast w ramach działania 6.2. Turystyka podpisano 61 umów na kwotę 
539 931 847,75 zł. Dofinansowanie z EFRR wyniosło 230 462 500,38 zł, średnia wartość 
umowy – 8 851341,77 zł, a średnia wielkość dofinansowania – 3 778 073,78 zł.

Dane wskazują, że środki finansowe wyznaczone dla priorytetu szóstego RPO WM 
zostały wyczerpane niemal w całości.

Zdecydowanie jednak można stwierdzić, że nie zaspokoiły one potrzeb wszystkich 
wnioskodawców. Potwierdza to analiza list rankingowych, która świadczy równieżo zna-
czącym zainteresowaniu beneficjentów działaniami objętymi wsparciem w ramach prio-
rytetu szóstego. Np. lista rankingowa opublikowana na stronach internetowych MJWPU 
09.12.2010 r. wskazuje, że w ramach konkursu oznaczonego RPOWM/6.1/1.2008 wpłynęło 
łącznie 87 wniosków o dofinansowanie, z których 70 zostało pozytywnie zweryfikowanych. 
Kwota wniosków, które oceniono pozytywnie, wyniosła 542 817 757,35 zł i znacznie prze-
kroczyła środki przeznaczone na dany konkurs (55 753 336,00 euro)21.

Z kolei lista rankingowa przygotowana 01.12.2009 r. dla konkursu 6.2 wskazuje, że 
w odpowiedzi na niego wpłynęło aż 226 wniosków o dofinansowanie projektów, których 
łączna wartość wyniosła 1 851 404 449,77 zł i znacznie przekroczyła dostępne środki, na 
konkurs alokowano bowiem kwotę w wysokości 30 mln euro22.

Zestawienie powyższych informacji wskazuje, że alokacja finansowa dedykowana wspar-
ciu turystyki na Mazowszu jest zbyt niska w stosunku do zgłaszanych potrzeb w regionie.

21 Alokacja środków finansowych dla priorytetów oraz poszczególnych konkursów podawana jest w euro, przy 
czym przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim 
Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków 
unijnych.
22 http://www.mazowia.eu [31.12.2013].
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Beneficjenci 

Istotny wydaje się podział beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie w ramach przed-
miotowego priorytetu. 

Zdecydowaną większość beneficjentów działania 5.1 stanowiły jednostki samorządu 
terytorialnego, które realizowały projekty o łącznej wartości 195 397 756,35 zł. Wkład UE 
wyniósł 124 568 013,23 zł. Kolejną grupę beneficjentów działania stanowiły podmioty 
skategoryzowane jako Kościoły i związki wyznaniowe, które realizowały projekty o łącznej 
wartości 37 780 562,55 zł. Tu kwota dofinansowania z UE wyniosła 30 884 259,47 zł. 
W tej kategorii beneficjentów przeważały inwestycje prowadzone w obiektach sakralnych 
należących do Kościoła katolickiego. Niewielki odsetek beneficjentów stanowiły stowa-
rzyszenia – 3% – oraz państwowe jednostki organizacyjne – 3%.

Powszechnie wiadomo, że poprawa konkurencyjności i zwiększenie potencjału regio-
nów zależy od rozwoju przedsiębiorców, a ten z kolei w znacznej mierze od zapewnienia 
dostępu do finansowania zewnętrznego.

Całość zapisów planów dla województwa mazowieckiego oraz wielokrotnie wskazy-
wane w literaturze przedmiotu funkcje przedsiębiorstw jako stymulatorów rozwoju regio-
nalnego nie odnalazły odzwierciedlenia w realizacji działań RPO WM, ukierunkowanych 
na rozwój Kultury, przedsiębiorcy nie zostali bowiem wymienieni wśród beneficjentów 
tego działania, co oznacza, że nie mogli ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego. 

Wykres 1. Podział beneficjentów według statusu dla działania 6.1. Kultura
Źródło: Opracowanie na podstawie wykazu zawartych umów, http://www.mazowia.eu [31.12.2013].
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Wykres 2. Podział beneficjentów według statusu dla działania 6.2. Turystyka
Źródło: Opracowanie na podstawie wykazu zawartych umów, http://www.mazowia.eu [31.12.2013].

Ponad połowa beneficjentów działania 6.2. Turystyka posiadała status jednostki 
samorządu terytorialnego. Ten typ beneficjentów realizował projekty o łącznej wartości 
111 088 215,33 zł, z czego środki UE stanowiły 64 943 222,72 zł. Wśród beneficjentów 
priorytetu znalazły się również Kościoły i związki wyznaniowe, które podpisały umowy 
o wartości 1 206 423,64 zł, z czego wkład UE opiewał na kwotę 603 211,82 zł; stowa-
rzyszenia zawarły umowy na kwotę 2 342 718 zł, z czego 1 888 288,89 zł stanowiły 
środki unijne. Typ beneficjenta posiadający status państwowej jednostki organizacyjnej 
realizował zaledwie jeden projekt o wartości 5 057 468,9 zł z wkładem UE o wartości 
3 646 636,31 zł.

W ramach działania 6.2 umożliwiono pozyskanie wsparcia podmiotom posiadającym 
status przedsiębiorcy działającego w sektorze turystyki – stanowili oni blisko 40% bene-
ficjentów działania i w wyniku procedury konkursowej pozyskali wsparcie dla 23 inwe-
stycji. Wartość podpisanych przez przedsiębiorstwa umów wyniosła 247 440 081,58 zł, 
średnia wysokość umowy uplasowała się poziomie 10 758 264,42 zł, wkład UE dla 
inwestycji wyniósł 77 029 455,24 zł, a średni poziom wkładu dla inwestycji równy był 
3 349106,75 zł. 

Przedsiębiorcy w ramach działania uzyskali wsparcie UE na poziomie 14% środków 
przeznaczonych na wdrażanie działania 6.2, a w ramach priorytetu szóstego ich udział 
uplasował się na niskim poziomie 19%. 

Beneficjenci 

Istotny wydaje się podział beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie w ramach przed-
miotowego priorytetu. 

Zdecydowaną większość beneficjentów działania 5.1 stanowiły jednostki samorządu 
terytorialnego, które realizowały projekty o łącznej wartości 195 397 756,35 zł. Wkład UE 
wyniósł 124 568 013,23 zł. Kolejną grupę beneficjentów działania stanowiły podmioty 
skategoryzowane jako Kościoły i związki wyznaniowe, które realizowały projekty o łącznej 
wartości 37 780 562,55 zł. Tu kwota dofinansowania z UE wyniosła 30 884 259,47 zł. 
W tej kategorii beneficjentów przeważały inwestycje prowadzone w obiektach sakralnych 
należących do Kościoła katolickiego. Niewielki odsetek beneficjentów stanowiły stowa-
rzyszenia – 3% – oraz państwowe jednostki organizacyjne – 3%.

Powszechnie wiadomo, że poprawa konkurencyjności i zwiększenie potencjału regio-
nów zależy od rozwoju przedsiębiorców, a ten z kolei w znacznej mierze od zapewnienia 
dostępu do finansowania zewnętrznego.

Całość zapisów planów dla województwa mazowieckiego oraz wielokrotnie wskazy-
wane w literaturze przedmiotu funkcje przedsiębiorstw jako stymulatorów rozwoju regio-
nalnego nie odnalazły odzwierciedlenia w realizacji działań RPO WM, ukierunkowanych 
na rozwój Kultury, przedsiębiorcy nie zostali bowiem wymienieni wśród beneficjentów 
tego działania, co oznacza, że nie mogli ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego. 

Wykres 1. Podział beneficjentów według statusu dla działania 6.1. Kultura
Źródło: Opracowanie na podstawie wykazu zawartych umów, http://www.mazowia.eu [31.12.2013].
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Wykres 3. Udział przedsiębiorców w priorytecie szóstym
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Wśród beneficjentów priorytetu szóstego przeważają jednostki samorządu terytorialne-
go wszystkich szczebli, dla których rozwój turystyki stanowi ustawowe zadanie, ale także 
umożliwia istotne wsparcie rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej.

Współczesna turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym i dynamicznym. Prognozy 
Światowej Organizacji Turystyki wskazują, iż w ostatnich latach wzrasta znaczenie turystyki 
alternatywnej23, dlatego też realizacja wielu projektów prowadzonych w ramach RPOWM 
dotyczy lokalnych atrakcji turystycznych. 

Projekty realizowane w głównej mierze w ramach priorytetu szóstego skupiały się na 
rozwoju infrastruktury dzięki budowie, remontach, rewitalizacji, modernizacji obiektów 
użyteczności publicznej. 

Biorąc pod uwagę rozproszenie projektów realizowanych w ramach priorytetu szóstego 
na mapie województwa mazowieckiego, można stwierdzić, że nie stanowią one spójnej, 
logicznej całości. Projekty są wprowadzane w życie przez różne niezależne podmioty w roz-
maitych częściach regionu. Dlatego kluczowym elementem realizacji działań z zakresu 
turystyki winna być realizacja projektów partnerskich, angażujących kilka podmiotów, które 
nadadzą kierunek działaniom inwestycyjnym na danym obszarze. Wprowadzenie takiej 
formuły poprawiłoby efektywność wydatkowanych środków oraz promowałoby miejsce 
bądź region, a nie pojedynczy projekt.

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że pomimo licznych odniesień w dokumentach 
strategicznych, w tym Strategii Rozwoju Turystyki, dotyczących wspierania działań z za-
kresu turystyki międzynarodowej w ramach mazowieckiego programu, nie przewidziano 

23 Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Warszawa 
2008, s. 8.
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możliwości finansowania działań ukierunkowanych na rozwój tego typu projektów, tak jak 
ma to miejsce w RPO dolnośląskim czy lubelskim.

Na koniec warto wskazać, że realizowane projekty dofinansowane w ramach RPO 
WM spowodowały, że do końca 2012 r. liczba osób, która skorzystała z oferty turystycznej 
w ramach tych projektów, wyniosła 190 tys. osób24. 

Podsumowanie

Realizacja inwestycji sprzyjających rozwojowi turystyki jest niezwykle istotna z punktu 
widzenia rozwoju regionu, ponieważ odgrywa ważną rolę w generowaniu nowych miejsc 
pracy, a także wpływa na wzrost zamożności mieszkańców regionu. Analiza danych wska-
zuje, że stopień wdrażania priorytetu szóstego RPO WM na Mazowszu można uznać za 
zadowalający, a działania realizowane w obszarze turystyki – za skuteczne. 

Różnorodność realizowanych projektów w obszarze turystki i kultury zapewnia mno-
gość typów beneficjentów. 

Analiza wdrażania RPO WM wskazuje, że środki przeznaczone na rozwój turystyki 
na Mazowszu są niewystarczające i istnieje duża potrzeba kontynuacji takich inicjatyw. 
Ponadto dla działań z obszaru turystyki i kultury warto zarezerwować możliwie maksy-
malną pulę środków finansowych dla przedsiębiorców, a także rozszerzyć katalog typów 
projektów o projekty międzynarodowe.

W celu zwiększenia efektywności wsparcia turystyki należy zachęcać do realizacji 
projektów partnerskich, a także umożliwić beneficjentom finansowanie planów czy strategii 
turystycznych tworzonych w ramach powstałych partnerstw.

Bezsporny jest fakt, że rozwój turystyki nie jest możliwy bez rozwoju innych obszarów 
strategicznych, które nie są bezpośrednio związane z rozwojem turystyki, ale mają na 
niego istotny wpływ, np. zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa przez 
modernizację i rozbudowę dróg, budowę portów lotniczych, modernizację taboru kolejo-
wego, czy też stworzenie systemu utylizacji i usuwania odpadów, szczególnie na terenach 
wiejskich, dlatego też konieczna jest kontynuacja działań w tych obszarach. 
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Streszczenie

Opracowanie zawiera analizę możliwości wsparcia dla projektów realizowanych w obszarze tury-
styki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w okresie 
2007–2013 (RPO WM). Celem opracowania jest przedstawienie możliwości dofinansowania 
unijnego działań związanych z rozwojem turystyki na obszarze województwa mazowieckiego 
oraz przedstawienie stanu wdrażania priorytetu szóstego RPO WM. W pracy wykorzystano 
dane pochodzące z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych, która pełni rolę Instytucji 
Pośredniczącej II (IP II) dla RPO WM na Mazowszu. 

Słowa kluczowe: Regionalny Program Operacyjny, turystyka, fundusze europejskie, dofinansowanie

Abstract

The study contains an analysis of the opportunities for supporting projects in the area of tourism 
within the Regional Operational Programme of Mazovia in 2007–2013 (ROP MV). The aim of this 
paper is to present the possibilities of obtaining EU support for activities related to the develop-
ment of tourism in the Mazowieckie Voivodeship, and to summarise the status of implementation 
of the sixth priority ROP MV. The paper used data from the Mazowsze EU Programmes Unit, 
which acts as the Intermediate II (IPII) for ROP MV in Mazovia.

Keywords: Regional Operational Programme, tourism, European funds, financing
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MARtA PAStWA 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

spółki turystyczne na warszawskiej giełdzie 
papierów wartościowych. analiza stanu finansowego 
spółek w latach 2007–2012

TOURIST COMPANIES ON ThE WARSAW STOCK EXChANGE. 
ANALYSIS OF ThE FINANCIAL CONDITION OF COMPANIES IN 2007–2012

Wstęp

Turystyka w stopniu mniejszym niż inne dziedziny gospodarki odczuła wpływ obec-
nego kryzysu ekonomicznego. Dotyczy to zarówno sytuacji w krajach Unii Europejskiej, 
jak i w Polsce. W Polsce liczba turystów krajowych zmniejszyła się i zmalały wydatki 
Polaków na podróże. Przyjazdy cudzoziemców oraz dochody z turystyki przyjazdowej 
zmniejszały się stopniowo w latach 2007–20091, aby dopiero w 2010 r. odnotować wzrost 
(liczba przyjazdów była jednak ciągle zdecydowanie mniejsza niż w 2007 r.). W artykule 
przeprowadzono analizę stanu finansowego polskich spółek akcyjnych notowanych na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), których działalność dotyczy 
szeroko rozumianych usług turystycznych. Uwzględniono podstawowe dane finansowe 
z bilansów i rachunków zysków i strat oraz porównano podstawowe wskaźniki, takie jak: 
wskaźniki rentowności (trzy), wskaźnik płynności i strukturę kapitału2. W zakresie notowań 
giełdowych wzięto pod uwagę notowania minimalne i maksymalne, a także aktualne (na 
dzień 14.11.2013).

Wybór spółek giełdowych podyktowany był dostępnością i rzetelnością danych finan-
sowych, które spółki są zobowiązane publikować. Dane finansowe były porównywane 
w trzech latach: w 2007 r., który było ostatnim rokiem szybkiego wzrostu gospodarki, 
następnie w 2009 r., który z obecnej perspektywy można uznać za moment najgłębszego 
kryzysu, i w 2012 r., czyli za ostatni pełny okres rozliczeniowy. Częściowo uwzględniono 
również dane z 2013 r. (w odniesieniu do trzech kwartałów tego roku). 

1 Rok 2009 był najsłabszym rokiem w turystyce przyjazdowej. Liczba turystów przyjeżdżających do Polski sta-
nowiła 79,4% stanu z 2007 r. (zob. K. Kotara, J.M. Ruszkowski, Popyt turystyczny w Polsce w obliczu światowego 
kryzysu finansowego w latach 2007–2009, „Zeszyty Naukowe US” 2012, nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług, 
nr 82, s. 90). 
2 Zob. L. Bednarski et al., Analiza Ekonomiczna Przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2001, s. 89–116;
M. Pastwa, Analiza finansowa jako metoda diagnozy ekonomicznej firmy sportowo- rekreacyjnej, [w:] Techniki 
Organizatorskie w Teorii i Praktyce Kultury Fizycznej, red. L. Jaczynowski, Wyd. AWF, Warszawa 2005, s. 198–205.



Marta Pastwa 22

Obecnie na GPW notowane są cztery spółki akcyjne dla osób prowadzących działalność 
w zakresie turystyki. Przedstawiam wykaz spółek oraz daty debiutu giełdowego każdej 
z nich3 według kolejności wchodzenia na giełdę:

 – Orbis Spółka Akcyjna, 15.11.1997 (ORB);
 – Travel Planet, 12.07.2005 (TVL);
 – Interferie, 10.08.2006 (INF);
 – Rainbow Tours, 9.10.2007 (RBW).

Spółki: Orbis, Rainbow Tours i Interferie zaliczane są na GPW do sektora Hotele 
i Restauracje, a spółka Travel Planet znajduje się w sektorze Inne Usługi. Analizowane 
spółki, poza Orbisem, weszły na GPW w końcu okresu dobrej koniunktury. Ma to swoje 
konsekwencje nie tylko w początkowych, bardzo dobrych wynikach, ale i w optymistycz-
nych, początkowych prognozach rozwoju.

Charakterystyka spółek i analiza ich danych oraz wskaźników 
finansowych Orbis SA4 

Orbis jest najstarszą organizacją turystyczną w Polsce. Jego początki sięgają lat 
20. XX w. Bogata historia Orbisu wiązała się ściśle z wydarzeniami historycznymi i prze-
łomami społeczno-gospodarczymi w Polsce. Na GPW Orbis SA jest notowany od 15 listo-
pada 1997 r. Należy do indeksu mWIG oraz segmentu Hotele i Restauracje. Wcześniej, 
w 1991 r., PP Orbis przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W lipcu 
1993 r. z dotychczasowej struktury wyodrębniono dwie spółki: Orbis Travel oraz Orbis 
Transport, w których Orbis SA posiadała większościowe pakiety udziałów. W 1999 r. udział 
Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki spadł poniżej 50%. W sierpniu 2000 r. nastąpił 
ostatni etap prywatyzacji, Orbis SA pozyskał partnera strategicznego – Accor, jedną 
z największych, międzynarodowych grup w dziedzinie turystyki, biur podróży i usług dla 
przedsiębiorstw; europejskiego lidera na rynku hotelowym. Orbis SA wraz ze spółkami 
zależnymi: Hekon –(Hotele Ekonomiczne) i Orbis Transport tworzy największą w Polsce, 
a szerzej: w Europie Środkowej, Grupę Kapitałową działającą w branży usług hotelowych 
i transportowych. W 2010 r. Orbis ogłosił upadłość spółki Orbis Travel. Wydarzenie to 
miało miejsce we wrześniu i było szeroko komentowane przez prasę, radio i telewizję.

Grupa Hotelowa Orbis oferuje obecnie 10,5 tys. pokoi w blisko 60 hotelach, które są 
zlokalizowane w 24 miastach Polski oraz w Wilnie na Litwie. Grupę tworzą spółki Orbis SA 
oraz Hekon Hotele Ekonomiczne SA, UAB Hekon i Orbis Kontrakty sp. z o.o. Orbis SA jest 
członkiem IH&RA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji) oraz partne-
rem wielu polskich organizacji społecznych i gospodarczych5. Biuro turystyczne Spółka 
Orbis przeszła liczne reorganizacje. Musiała zmierzyć się z nowymi warunkami przemian 

3 http://www.gpw.pl – debiuty w latach: 2005, 2006, 2007, 2008 [7.11.2013].
4 Orbit (łac.)  – świat.
5  http://www.orbis.pl/firma/o-firmie/lad-korporacyjny/statut-prospekt-regulaminy [3.11.2013].
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systemowych w kraju i utratą dominującej pozycji na rynku. Historia i przemiany tej spółki 
były przedmiotem wielu analiz6. 

Tabela 1. Podstawowe dane finansowe Orbis SA w latach: 2007, 2009, 2010, 2012 (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Przychody ze sprzedaży netto 637 924 552 872 534 872 537 284

Zysk (strata) z działal. oper. 168 322 32 698 38 783 32 264

Zysk (strata) brutto na sprzedaży . 116 971 111 635 137 874

Zysk (strata) netto 125 317 107 407 10 440 104 241

Aktywa 2 260 089 2 259 029 2 164 766 1 849 171

Kapitał własny 1 686 500 1 721 520 1 731 960 1 931 913

Źródło: http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/246620 [15.10.2013]; http://www.orbis.pl/
firma/relacje-inwestorskie/wskaźniki-finansowe [13.11.2013].

Tabela 2. Podstawowe wskaźniki finansowe Orbis SA za lata 2007 2009, 2010, 2012

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Rentowność sprzedaży 19,64% 2,42% 1,95% 19,4%

Rentowność na aktywach (ROA) 5,54% 0,59% 0,48% 5,64%

Rentowność kapitału własnego 7,43% 0,77% 0,6% 5,49%

Wysoka płynność 0,82* 0,21 0,33 1,28

* Ze względu na brak informacji o zapasach policzono w 2007 r. płynność bieżącą.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych spółki, http://www.orbis.pl/firma/relacje-inwestorskie/
wskaźniki-finansowe [12.11.2013].

Struktura akcjonariatu Orbis SA (stan na dzień 27.06.2013) przedstawia się następująco:
 – Accor SA – 52,7%,
 – Aviva OFE – 9,94%,
 – ING PTE – 5,19%,
 – Ampliko PTE – 5,1%,
 – wolny obrót – 27,1%7.

Dane finansowe Orbis SA wskazują na zmniejszenie się przychodów w wielkościach 
nominalnych. W przeliczeniu na wielkości realne (biorąc za podstawę wskaźnik wzrostu 
cen dóbr i usług konsumpcyjnych GUS) dynamika przychodów, liczona przy przyjęciu 
za podstawę roku 2007, wynosiła odpowiednio: 81% (2009), 77,3% (2010), 72% (2012). 
Tak więc spadek przychodów spółki w latach kryzysu był istotny, a w 2012 r., mimo że 

6 50 lat działalności Orbisu, red. K. Saysse-Tobiczyk, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych „Orbis”, 
Warszawa 1973, s. 140; I. Kochanowska, 85 lat wakacji, „Polityka” 2005, nr 26 (1510).
7 http://www.orbis.pl/firma/relacje-inwestorskie/struktura-akcjonariatu [3.11.2013].
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w wielkościach nominalnych odnotowano niewielki wzrost przychodów, były one nadal 
zdecydowanie mniejsze niż w roku wyjściowym. Ponadto zmniejszyła się wyraźnie wartość 
aktywów firmy. Spółka nie naruszyła jednak kapitału własnego, który po okresie stagnacji 
(2009 i 2010) został podwyższony.

Podstawowymi wskaźnikami oceny efektywności funkcjonowania zastosowanymi 
w analizie są trzy rodzaje rentowności: rentowność sprzedaży, aktywów i kapitału własne-
go. Wszystkie wykazują zdecydowany (ponad 10-krotny) spadek w latach 2009 i 2010. 
Rentowność kapitału własnego na poziomie poniżej jednego procenta jest w sposób 
oczywisty niższa od jakiejkolwiek lokaty i może być zaakceptowana jedynie jako metoda 
na przetrwanie trudnego okresu. W 2012 r., choć sytuacja spółki była zdecydowanie lepsza 
niż w latach 2009 i 2010, jedynie wskaźnik ROA (rentowności aktywów) był wyższy niż 
w 2007, ale wpływ na ten wynik miał spadek wartości aktywów. Lata 2009 i 2010 były także 
okresem zagrożenia płynności finansowej firmy, tj. możliwości terminowego spłacania jej 
bieżących zobowiązań. Wskaźnik płynności wysokiej8 w 2012 r. był na poziomie gwaran-
tującym bieżącą wypłacalność. Struktura akcjonariatu spółki wskazuje na dominującą rolę 
w zarządzaniu firmy Accor – potentata hotelowego w branży turystycznej.

Spółka travel Planet

Travelplanet.pl SA jest firmą oferującą sprzedaż szeroko pojętych usług turystycznych 
przez Internet oraz pierwszym biurem podróży i firmą e-commerce na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Spółka działa jako multiagent, prowadzący sprzedaż przez 
bezpośrednie kanały dystrybucji: Internet, Call Center oraz Punkty Obsługi Klienta (POK). 
Spółka oferuje wyjazdy zagraniczne od największych organizatorów wycieczek. Posiada 
także w swojej ofercie bilety lotnicze, hotele, ubezpieczenia podróżne oraz umożliwia wy-
najem samochodów w dowolnym miejscu na świecie. Spółka rozpoczęła swoją działalność 
w grudniu 2000 r., przy wsparciu finansowym funduszu inwestycyjnegoMCI Management 
SA. Założycielami spółki byli Piotr Multan, Tomasz Moroz i Łukasz Bartoszewicz. Portal 
turystyczny uruchomiono w maju 2001 r., a siedzibą spółki jest Wrocław. Model biznesowy 
portalu oparty został na rozwiązaniach europejskich i amerykańskich internetowych biur 
podróży i dostosowany do specyfiki polskiego rynku turystyki online. W 2003 r. Travel Planet 
dokonała przejęcia jednej z firm działających na polskim rynku w segmencie sprzedaży 
biletów lotniczych – Aero.pl. W 2003 r. spółka Travel Planet rozpoczęła sprzedaż biletów 
lotniczych poprzez Aero.pl, w 2004 r. wprowadziła ofertę turystycznych bonów płatniczych 
pod marką TravelPass, natomiast od początku 2005 r. do grona portali tematycznych spółki 
dołączył serwis Hotele24.pl, oferujący usługę rezerwacji hoteli online. 12 lipca 2005 spółka 
zadebiutowała na warszawskiej GPW.

8 W turystyce zapasy odgrywją niewielką rolę i mają z reguły niską wartość – taka była również sytuacja w ana-
lizowanych spółkach, stąd przyjęto w analizie jako podstawę wskaźnik płynności wysokiej, liczony jako stosunek 
wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o wartość zapasów do zobowiązań krótkoterminowych. Przyjmuje 
się, że wartość tego wskaźnika powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do 1,2.
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W 2006 tygodnik „Wprost” uznał portal za najlepszą stronę biura podróży w Polsce 
(II Ranking Sklepów Internetowych 2006). Spółka zajęła też drugie miejsce w rankingu 
najbardziej dynamicznych firm w Europie Środkowej – „Technology Fast 50” – firmy do-
radczej Deloitte (2007). Travel Planet to internetowe biuro podróży, sprzedające produkty 
i usługi partnerów handlowych, szczególnie w zakresie turystyki zagranicznej.

Do grupy Travelplanet.pl SA należą następujące serwisy internetowe:

 – serwis turystyczny,

 – serwis sprzedaży biletów lotniczych,

 – serwis rezerwacji miejsc w hotelach,

 – serwis turystyki aktywnej.

Sprzedaż usług następuje przez Internet i jest wspomagana jest przez Call Center, 
w którym klient po wybraniu produktu może sfinalizować rezerwację i potwierdzić szczegóły 
związane z odbiorem dokumentów podróżnych. Dzięki technologii online wraz z interak-
tywnym kalkulatorem można sprawdzić wiele kombinacji i cen oferty. Technologia online 
pozwala na obsługę zakupu automatycznie. Kanały sprzedaży wspiera sieć 20 Punktów 
Obsługi Klienta, będących własnością spółki i sześciu franczyzowych. Są one zlokalizo-
wane głównie w centrach handlowych największych miast w Polsce, m.in. w Warszawie, 
Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Częstochowie, i umoż-
liwiają zakup usług turystycznych w sposób tradycyjny.

Struktura akcjonariatu według liczby akcji i głosów (stan na dzień 07.01.2013 r.) wy-
gląda następująco:

 – INVIA.CZ, A.S. (44,44%), 
 – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych INVESTORS (21,17%), 
 – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (9,87%), 
 – Jerzy Krawczyk (7,21%), 
 – Fajna Holdings Limited (5,07%), 
 – pozostali (12,24%), czyli osoby fizyczne – członkowie zarządu spółki9.

9 http://www.relacje.travelplanet.pl/spolka/akcjonariat.html [9.11.2013].
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Tabela 3. Podstawowe dane finansowe spółki Travel Planet w latach 2007, 2009, 2010, 2012 (w tys. zł)10

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Przychody ze sprzedaży netto 13 088 17 762 16 850 20 846

Zysk (strata) z działal. oper. 360 –556 –3192 –357

Zysk (strata) brutto 267 –765 –3317 –738

Zysk (strata) netto 26 –663 –2838 –1486

Aktywa 14 530 9793 9938 13 513

Kapitał własny 5386 3300 4187 1583

Źródło: http://www.relacje.travelplanet.pl/informacje-finansowe/podstawowe-wskazniki-finansowe.htm 
[16.11.2013].

Tabela 4. Podstawowe wskaźniki finansowe spółki Travel Planet w latach 2007, 2009, 2010, 2012 

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Rentowność kapitału własnego 0,98% –20% –67,7% –30,7

Rentowność sprzedaży 0,20% –3,9% –16,8% –7,13%

Wysoka płynność 1,20 0,93 1,01 0,53

Ogólne zadłużenie 0,63 0,67 0,58 0,88

Rentowność na aktywach (ROA) 0,18% –8,5% –27,9% –10,99%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych spółki.

Jako jedyna z analizowanych spółek wykazała straty nie tylko w latach 2009 i 2010, 
ale także (choć wielkość strat uległa zmniejszeniu) w 2012 r. Odpowiednio wszystkie 
wskaźniki rentowności są minusowe i ich analiza nie ma sensu. Najgorsza była sytu-
acja spółki w 2010 r. Pomimo ponoszonych strat Travel Planet zachowała stosunkowo 
dobrą płynność finansową, a jej zadłużenie (liczone jako zobowiązania długoterminowe 
odniesione do wartości aktywów) mieściło się w granicach 0,6–0,7. W 2012 r., kiedy 
zmalała wysokość strat spółki, pogorszyły się wskaźniki płynności i zadłużenia. W ca-
łym analizowanym okresie przychody spółki wzrastały, aktywa zmniejszyły się w latach 
2009 i 2010, a następnie ich wartość wzrosła do poziomu zbliżonego do stanu z 2007. 
Sytuacja kryzysowa Travel Planet doprowadziła do spadku wysokości kapitału własnego 
do poziomu stanowiącego jedynie mniej niż 1/3 (29,4%) kapitału z 2007 r. Początkowy 
optymizm wiązany z działalnością spółki okazał się nieuzasadniony. Spółka poszuki-
wała inwestora. Największy, ale nie większościowy pakiet akcji (44%) zakupiła firma 
turystyczna z Czech – INVIA.CZ, A.S. 

10 http://www.relacje.travelplanet.pl/informacje-finansowe/wybrane-dane-finansowe.html#1 [10.11.2013].
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Spółka Interferie

Biuro turystyczne INTERFERIE w Lubinie zostało otwarte 10 czerwca 1992 ze środków 
pochodzących z wyodrębnienia z majątku restrukturyzowanego Kombinatu Górniczo-Hutni-
czego Miedzi części przeznaczonej na zaplecze wypoczynkowe dla pracowników. Obecnie 
KGHM Polska Miedź kontroluje 66,82% akcji Interferii. Spółka początkowo miała świadczyć 
usługi noclegowe i żywieniowe na rzecz pozostałych spółek holdingu KGHM. W kolejnych 
latach jej strategię obliczono na coraz szerszy wachlarz usług wypoczynkowych, reha-
bilitacyjnych i odnowy biologicznej. Znaczący odsetek usług świadczonych przez biuro 
stanowi sprzedaż miejsc w obiektach wypoczynkowych należących do spółki Interferie. Za 
pośrednictwem biura turystycznego można także, poza rezerwacją standardowego pobytu 
wczasowego, zorganizować konferencję, szkolenie, wycieczkę, imprezę integracyjną 
w oparciu o bazę noclegowo-gastronomiczną spółki. Firma kieruje swoją ofertę zarówno 
do klientów krajowych, jak i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem gości z Nie-
miec. Mogą oni połączyć wypoczynek z zabiegami pielęgnacyjnymi i zdrowotnymi, jakie 
oferują ośrodki Interferii w górach i nad Bałtykiem. Uzupełnienie oferty biura turystycznego 
stanowi świadczenie usług w zakresie sprzedaży: 

 – biletów lotniczych: tradycyjne połączenia rejsowe oraz przeloty typu „low cost”,
 – biletów na międzynarodowe przewozy autokarowe,
 – wczasów zagranicznych (imprezy autokarowe i samolotowe), 
 – wycieczek objazdowych – kolonii, 
 – obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży,
 – ubezpieczeń turystycznych (w tym także Karty Euro<26).

Baza hotelarska spółki obejmuje:
 – pięć ośrodków nad Bałtykiem, w tym pięciogwiazdkowy hotel Interferie Medical SPA 

w Świnoujściu,
 – dwa hotele miejskie (w Głogowie i Lubinie),
 – dwa hotele w Karkonoszach (w Świeradowie Zdroju i Szklarskiej Porębie).

Tabela 5. Struktura akcjonariatu spółki Interferie 

Struktura akcjonariatu
powyżej 5% Liczba głosów

Akcjonariat 
według liczby 

głosów

Akcjonariat 
według liczby 

akcji
Fundusz Hotele 01 sp. z o.o. spółka 
komandytowo-akcyjna 9 731 625 66,82% 66,82%

Marian Urbaniak i ZUW URBEX sp. z o.o. 2 062 986 14,16% 14,16%

Pozostali 2 769 589 19,02% 19,02%

Źródło: http://www.interferie.pl/pliki/relacje_inwestorskie/ro/rr2007/sar_2007.pdf [17.11.2013].
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Tabela 6. Podstawowe dane finansowe spółki Interferie w latach 2007, 2009, 2010, 2012 (w tys. zł)11

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Przychody ze sprzedaży 36 647 43 041 39 463 38 155

Zysk (strata) z działal. oper. 854 2357 2964 1992

Zysk (strata) brutto 1317 2185 2961 2928

Zysk (strata) netto 1083 1 672 2412 2367

Aktywa 103 324 115 847 115 491 133 113

Kapitał własny 91 855 100 013 102 425 106 753

Źródło: http://gielda.interferie.pl/assets/Uploads/Informacje-finansowe/wybrane-dane-finansowe-jednost-
kowe-2008-2012.pdf [18.11.2013].

Tabela 7. Podstawowe wskaźniki finansowe spółki Interferie w latach 2007, 2009, 2010, 2012

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Rentowność sprzedaży 2,96% 3,89% 6,11% 6,20%

Wysoka płynność 0,4 0,5 0,93 0,43

Zadłużenie 0,01 0,07 0,06 0,12

Rentowność na aktywach (ROA) 1,05% 1,44% 2,08% 1,78%

Rentowność kapitału własnego 1,12% 1,67% 2,35% 2,22%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych spółki.

Spółka Interferie odnotowała spadek przychodów w 2010 r., a w 2012 r. były one 
ciągle mniejsze niż w 2010. W całym analizowanym okresie małe były wszystkie rodzaje 
rentowności, choć od 2010 r. nieco wzrosła rentowność aktywów i kapitału własnego. 
Spółka miała w całym badanym okresie (z wyjątkiem 2010 r.) niski wskaźnik płynności 
finansowej, ale równocześnie bardzo niskie były też wskaźniki zadłużenia długotermino-
wego (zob. tabela 7).

Spółka Rainbow tours 

Siedzibą spółki jest Łódź. Firma Rainbow Tours jest obecna na rynku touroperatorów 
od 1990 r. Jest jednym z największych i najprężniej działających podmiotów świadczą-
cych usługi turystyczne w Polsce i członkiem Polskiej Izby Turystyki. Jest także jednym 
z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

Działalność spółki polega na sprzedaży własnych imprez turystycznych, pośrednictwie 
w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, sprzedaży biletów lotniczych, 
autokarowych i promowych.

11 http://www.relacje.interferie.pl/informacje-finansowe/wybrane-dane-finansowe.html#1 [20.11.2013].
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Obecnie Rainbow Tours oferuje wyłącznie wyjazdy zagraniczne. Jednak zamierza ona 
wprowadzić do oferty podróże po Polsce dla klientów spółki zależnej z Ukrainy (Rainbow 
Tours Ukraina sp. z o.o). Mają to być wycieczki objazdowe po najatrakcyjniejszych tury-
stycznie miastach Polski. W sprzedaży usług turystycznych największy udział i największą 
dynamikę wzrostu mają wycieczki i wczasy lotnicze. Na koniec 2006 r. udział tego pro-
duktu w sprzedaży imprez turystycznych wynosił prawie 70%. Uzupełnieniem sprzedaży 
oferty lotniczej są przede wszystkim przychody z oferty autokarowej. Łącznie wypoczynek 
lotniczy i autokarowy generował około 98% przychodów w 2007 r.

Tabela 8. Struktura kapitału spółki Rainbow Tours 

Akcjonariusz
Liczba 

posiadanych 
akcji (sztuki)

Liczba głosów
(sztuki)

udział w liczbie 
głosów na Wz* 

Spółki (%)

udział w kapitale 
zakładowym

spółki (%)
Sławomir Wysmyk 1 890 000 3 780 000 17,54 12,99

Grzegorz Baszczyński 2 292 000 4 147 000 19,24 15,75

Remigiusz Talarek 2 035 800 3 680 800 17,08 13,99

Tomasz Czapla 1 990 000 3 600 000 16,70 13,68

Razem 8 207 800 15 207 800 70,56 56,41

* Walnym Zgromadzeniu
Źródło: http://gielda.onet.pl/rainbow-tours,18648,101,7,6742,profile-akcjonariat [18.11.2013].

Tabela 9. Podstawowe dane finansowe spółki Rainbow Tours latach 2007, 2009, 2010, 2012 (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Przychody ze sprzedaży netto 147 286 276 689 309 068 607 531

Zysk (strata) ze sprzedaży . 641 6010 69 167

Zysk (strata) brutto na działalności 
operacyjnej . 2889 6087 3951

Zysk (strata) netto 4891 47 4635 2818

Aktywa 45 700 55 982 75 527 103 372

Kapitał własny 26 880 21 874 40 297 36 334

Źródło: http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/248129 [21.11.2013].

Raport analityczny RBT z 2007 r. zawiera bardzo interesującą prognozę stanu finan-
sowego firmy do 2015 r. Prognoza ta przewiduje stały, dynamiczny rozwój firmy, szacując 
m.in. przychody ze sprzedaży w 2009 r. na kwotę 230 155 tys. zł, co oznaczałoby wzrost 
stanu z 2007 r. o około 80%, a na 2015 r. – potrojenie przychodów (kwota 551 957 tys. zł). 
Porównując cytowaną prognozę z danymi finansowymi spółki, można stwierdzić, że już 
w 2012 r. jej przychody ze sprzedaży były większe niż w prognozie na 2015 r.
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Tabela 10. Podstawowe wskaźniki finansowe spółki Rainbow Tours w latach 2007, 2009, 2010, 2012

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Rentowność sprzedaży 1,33% 0,016% 1,5% 0,046%

Płynność Wysoka 2,05 1,78 2,79 1,18

Ogólne zadłużenie 0,46 0,38 0,24 0,65

Rentowność na aktywach (ROA) 4,7% 0,8% 6,1% 2,7%

Rentowność kapitału własnego 8,64% 0,2% 11,5% 7,75%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów giełdowych spółki RBT.

Spółka Rainbow Tours w analizowanym okresie osiągnęła najlepsze wyniki ze wszystkich 
analizowanych spółek. Świadczą o tym wszystkie wskaźniki rentowności, a w szczególno-
ści rentowność na aktywach i rentowność kapitału własnego. Nieprzerwanie rosną także 
przychody spółki, choć tempo wzrostu w 2010 r. wyraźnie spadło. Spółka działa przy bardzo 
wysokiej płynności finansowej i w latach 2009 i 2010 przy praktycznie zerowym zadłuże-
niu długoterminowym. Taką strategię można ocenić jako bardzo ostrożną – oznacza to 
zaniechanie inwestycji i wykorzystywania dźwigni finansowej. Strategia okazała się jednak 
skuteczna w okresie kryzysu, tym bardziej że w trzech kwartałach 2013 przychody ze sprze-
daży wygenerowane przez giełdowego touroperatora wyniosły 655,7 mln zł i były wyższe od 
przychodów osiągniętych w porównywalnym terminie w 2012 r. aż o 133,5 mln zł, tj. o 26%. 
„Na tak dobry rezultat złożyło się wiele czynników, między innymi: wzrost przychodów z ty-
tułu organizacji imprez turystycznych, z pośrednictwa sprzedaży, a także restrukturyzacja 
spółek ABC Świat Podróży oraz BeeFree (są to spółki córki RBT)”12. Na szczególną uwagę 
zasługuje rekordowy zysk spółki osiągnięty w analizowanym okresie – wyniósł on prawie 
19 mln zł brutto i był wyższy o 12 mln zł od analogicznego okresu w 2012 r., co stanowi 
trzykrotny wzrost.

zadłużenie spółek

Odrębnej analizie poddano zadłużenie spółek, biorąc pod uwagę zobowiązania dłu-
goterminowe i ich relację do majątku (aktywów) oraz kapitału własnego, a także stosunek 
zobowiązań długoterminowych do zobowiązań ogółem (struktura zobowiązań). 

12 Z wypowiedzi Prezesa Spółki RBT Grzegorza Baszczyńskiego na portalu internetowym spółki (http://ir.rain-
bowtours.pl/PressRelease.259955.po?changeLocale=PL) [18.11.2013].
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Tabela 11. Zobowiązania Orbis SA i ich struktura

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Zobowiązania ogółem 573 589 537 509 432 806 128 256

Zobowiązania długoterminowe 389 638 63 352 154 069 40 251

Zobowiązania długoterminowe
0,17 0,28 0,71 0,02

Aktywa

Zobowiązania długoterminowe
0,23 0,037 0,089 0,02

Kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe
0,68 0,12 0,36 0,31

Ogólna kwota zobowiązań

Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów giełdowych spółek.

Tabela 12. Zobowiązania spółki Travel Planet i ich struktura

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Zobowiązania ogółem 9144 6493 5751 11 930

Zobowiązania długoterminowe 116 1305 790 1060

Zobowiązania długoterminowe
0,008 0,13 0,079 0,78

Aktywa

Zobowiązania długoterminowe
0,21 0,39 0,19 0,67

Kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe
0,012 0,20 0,14 0,09

Ogólna kwota zobowiązań

Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów giełdowych spółek.

Tabela 13. Zobowiązania spółki Interferie i ich struktura

Wyszczególnienie 2007 2009 2010 2012

Zobowiązania ogółem 9237 15813 13066 26360

Zobowiązania długoterminowe 1103 8154 7256 15730

Zobowiązania długoterminowe
0,011 0,07 0,06 0,12

Aktywa

Zobowiązania długoterminowe
0,12 0,08 0,07 0,15

Kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe
0,12 0,52 0,56 0,60

Ogólna kwota zobowiązań

Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów giełdowych spółek.
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Spółka Rainbow Tours miała minimalne zobowiązania długoterminowe. Wynosiły one 
w 2007 r. 421 tys., w 2012 r. – 88 tys., a w latach 2009 i 2010 spółka nie miała żadnych 
zobowiązań długoterminowych. 

Ekonomiści przewidują, że konsekwencją kryzysu finansowego będzie kryzys za-
dłużenia, tj. braku możliwości spłaty zaciągniętych kredytów. Jak wskazują przytoczone 
dane i wyliczone wskaźniki, analizowanym spółkom taki kryzys nie grozi. Wyjątkiem jest 
spółka Travel Planet, która po kilku latach ponoszenia strat zmniejszyła drastycznie kapitał 
własny, a od 2012 r. jej zobowiązania długoterminowe doszły do poziomu 78% aktywów.

Notowania giełdowe spółek

Na zakończenie podaję krótką informację o notowaniach giełdowych. Spółki Orbis 
i Interferie miały najwyższą wartość akcji w 2007 r., a najniższą – w 2009 r. Tendencje 
giełdowe przebiegały podobnie jak kształtowała się sytuacja finansowa firm. Spółka 
Rainbow Tours odnotowała minimalny poziom wartości akcji również w 2009 r., ale mak-
symalny – w 2013 r. – i jest to zgodne z jej sytuacją finansową. Jeśli chodzi o deficytową 
i zadłużoną Travel Planet SA, to wartość jej akcji wzrosła w 2013 r., choć nie nastąpiła 
poprawa sytuacji finansowej tej spółki.

Można więc stwierdzić, że zmiany notowań giełdowych spółek były zgodne ze zmianami 
ich sytuacji finansowej tylko jeśli chodzi o tendencję (i to nie we wszystkich przypadkach). 
Poziom zmian był natomiast w większym stopniu wynikiem ogólnej sytuacji na giełdzie 
i nastrojów inwestorów niż rzeczywistego pogorszenia się stendingu finansowego. Giełda, 
jak wynika z przytoczonych danych (Tabela 11), reaguje raczej dość gwałtownie, a czasem 
pozostaje zagadką niespodziewany wzrost wartości akcji (np. Travel Planet), dlatego też 
notowania giełdowe nie mogą stanowić podstawy wnioskowania o sytuacji ekonomicznej 
i finansowej spółek.

Tabela 14. Maksymalne, minimalne i aktualne wartości akcji analizowanych spółek*

Nazwa spółki

Maksymalna wartość 
akcji Minimalna wartość akcji Aktualna 

(14.11.2013)
wartość akcji 

(w zł)kwota (w zł) data kwota (w zł) data

Orbis SA 93,0 19.02.2007 24,5 20.01.2009 40,0

Travel Planet 76,0 25.06.2007 1,88 2.07.2013 2,92

Interferie 11,52 15.05.2007 3,90 6.03.2009 4,75

Rainbow Tours** 12,09 14.11.2013 1,06 3.03.2009 wartość 
maksymalna

* Wszystkie wartości akcji podano w cenach zamknięcia.
** Na giełdzie od 20.11.2007. 
Źródło: www.gpw.pl/karta_spolki [18.11.2013].
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Rok 2013 w spółkach

Jaka przedstawia się sytuacja spółek w 2013 r.? Czy wyraźne jest wychodzenie ze 
stanu obniżonej koniunktury? 

Wstępne raporty spółek wskazują na wzrosty przychodów i zysków. Przychody ze 
sprzedaży spadły jedynie w Orbis SA. Nawet ponosząca straty Travel Planet odnotowała 
niewielki wzrost przychodów. Rainbow Tours, z dynamiką przychodów ponad 25% i ponad 
trzykrotnym wzrostem zysku, jest absolutnym liderem turystycznych spółek giełdowych.

Tabela 15. Przychody oraz dynamika spółek w trzech kwartałach 2013 i 2012

Spółka trzy kwartały 2013 trzy kwartały 2012
Dynamika

(wielkości nominalne
w 2012 r. = 100)

Orbis SA 513 440 551 087 93,1%

Travel Planet 17 155 16 660 102,97%

Interferie 31 092 29 682 104,75%

Rainbow Tours 655 660 522 234 125,55%

Źródło: http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/247464#21h2ly12j1’ [26.11.2013].

Dynamika zysku netto spółek (trzy kwartały roku 2013 / trzy kwartały 2012) kształto-
wała się następująco:

 – Orbis SA  – 78,77%,
 – Travel Planet – powiększyła straty niemal pięciokrotnie,
 – Intrferie – 61,15%,
 – Rainbow Tours – 278,3%.

Podsumowanie

Największą z analizowanych spółek (uwzględniając wysokość aktywów, przychodu 
i kapitału własnego) jest Orbis SA, ale najlepsze wyniki w analizowanym okresie osiągnęła 
spółka Rainbow Tours. Świadczą o tym wszystkie wskaźniki rentowności, a w szczegól-
ności rentowność na aktywach i rentowność kapitału własnego. Nieprzerwanie rosną 
także przychody Rainbow Tours, choć tempo wzrostu w 2010 r. wyraźnie spadło. Spółki 
działają w różnych segmentach rynku turystycznego, i to też miało niewątpliwie wpływ na 
ich wyniki finansowe: Orbis SA – w sektorze hoteli (decydującą rolę odgrywa tu turystyka 
przyjazdowa i biznesowa), Interferie – na rynku turystyki krajowej, w tym bardzo dyna-
micznie rozwijającej się turystyki spa. W przypadku spółki Interferie zagrożeniem mógł być 
wpływ kryzysu na przyjazdy turystów z Niemiec i ograniczenie sprzedaży usług z zakresu 
turystyki zdrowotnej dla tej grupy (jest to jeden z ważnych kierunków działalności spółki). 
W przypadku Travel Planet, która jest najmniejszą i najmłodszą z analizowanych spółek, 
sytuacja finansowa stawia pod znakiem zapytania jej dalsze funkcjonowanie. 
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Wstępna analiza danych bilansowych, przychodów i zysków firm z uwzględnieniem 
podstawowych wskaźników finansowych daje jedynie ogólny obraz ich stanu. Porównanie 
danych w czasie prowadzi do następujących wniosków:

 – wszystkie spółki odczuły negatywny wpływ kryzysu finansowego;
 – wpływ ten był uzależniony od segmentu rynku, na którym spółka oferuje swoje usługi;
 – wszystkie spółki mają relatywnie niskie zadłużenie długoterminowe, a ich działalność 

nie jest obciążona spłatą kredytów;
 – analizowane spółki mają strukturę pasywów wykazującą na dominację zobowiązań 

krótkoterminowych, a więc związanych z bieżącą działalnością firmy.
Przeprowadzona analiza doprowadziła do nieco ogólniejszych wniosków, których 

zweryfikowanie wymaga głębszych analiz. Pierwszy dotyczy kredytów i inwestowania. 
Ostrożne inwestowanie i unikanie kredytów inwestycyjnych pozwala lepiej przetrwać 
kryzys, ale może mieć negatywny wpływ na przyszły rozwój firm. Drugi wniosek odnosi 
się do zagadnienia struktury kapitałów właścicielskich spółek – chodzi o wykupywanie 
udziałów, przejmowanie pakietów własnościowych, uczestnictwo kapitałów spoza branży 
turystycznej, a także tworzenie i przejmowanie tzw. spółek córek. Zjawiska te występują 
na poziomie globalnego rozwoju turystyki13. 

Bibliografia
1. Bednarski L. et al., Analiza Ekonomiczna Przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2001.
2. Byszewska-Dawidek M., Łopaciński K., Rynek biur podróży 2012, Wyd. SGTiR, Warszawa 2013.
3. Gadomski W., Dlaczego upadł Orbis Travel. Koniec Turystycznej Marki, „Gazeta Wyborcza” 

2010, 4 października.
4. Kochanowska J., 85 lat wakacji, „Polityka” 2005, nr 26 (1510).
5. Kotara K., Ruszkowski J.M., Popyt turystyczny w Polsce w obliczu światowego kryzysu finan-

sowego w latach 2007–2009, „Zeszyty Naukowe US” 2012, nr 697, Ekonomiczne Problemy 
Usług, nr 82.

6. Pastwa M., Analiza finansowa jako metoda diagnozy ekonomicznej firmy sportowo- rekreacyj-
nej, [w:] Techniki Organizatorskie w Teorii i Praktyce Kultury Fizycznej, red. L. Jaczynowski, 
Wyd. AWF, Warszawa 2005.

7. 50 lat działalności Orbisu, red. K. Saysse-Tobiczyk, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych 
„Orbis”, Warszawa 1973. 

Strony internetowe

1. http://gielda.interferie.pl [18.11.2013].
2. http://gielda.onet.pl [18.11.2013].
3. http://gpwinfostrefa.pl [15.10.2013].
4. http://ir.rainbowtours.pl/ [18.11.2013].
5. http://www.gpw.pl [7.11.2013].

13 Zob. M. Byszewska-Dawidek, K. Łopaciński, Rynek biur podróży 2012, Wyd. SGTiR, Warszawa 2013, s. 4–5.



Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych… 35

6. http://www.interferie.pl [17.11.2013].
7. http://www.orbis.pl [3.11.2013].
8. http://www.relacje.interferie.pl [20.11.2013].
9. http://www.relacje.travelplanet.pl [9.11.2013].

Streszczenie

Tematem artykułu jest analiza stanu finansowego spółek oferujących usługi turystyczne, noto-
wanych na GPW w Warszawie. Celem analizy była odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie 
pogorszył się stan finansowy spółek turystycznych w latach kryzysu ekonomicznego. Analiza pod-
stawowych danych i wskaźników finansowych pozwala stwierdzić, że wszystkie spółki wykazały 
obniżenie rentowności w latach 2009 i 2010. Lata 2012, a w szczególności 2013 charakteryzują 
się powrotem na drogę ponownego, szybkiego wzrostu przychodów, zysków i rentowności.

Słowa kluczowe: spółki giełdowe, wskaźniki finansowe, notowania giełdowe, kryzys

Abstract

The theme of the article is financial analysis of tourism companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange in 2007–2012. The aim was to show how travel companies go through financial crisis. 
The basic values analyzed were: revenue, profit, equity, and indicators: profitability, liquidity and 
long-term debts. The analysis found that in all the companies financial situation has deteriorated 
in 2009–2010. The impact of the crisis depends on the segment of the tourism market. Preex-
isting financial condition and previous development strategy were also important. None of the 
surveyed companies do not have excessive debt, because they  lead  reasonable credit policy.

Keywords: the listed companies,financial ratios, stock quotes, crisis
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Timesharing jako instytucja rynku usług 
turystycznych

TIMEShARING AS AN INSTITUTION OF TOURIST SERVICES MARKET 

Wstęp

Timesharing to konstrukcja prawna funkcjonująca w polskim systemie prawnym stosun-
kowo krótko. Wprowadzono ją w 2000 r. w celu implementacji wytycznych wspólnotowych 
zawartych w dyrektywie 94/47/WE, jako instytucję z pogranicza prawa rzeczowego oraz 
prawa zobowiązań. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że timesharing to przede 
wszystkim instytucja prawa turystycznego, stanowiąca odpowiedź na oczekiwania ze 
strony przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne oraz nabywców tych usług. 
Celem niniejszej publikacji jest próba określenia miejsca tej instytucji na rynku usług 
turystycznych. Rozważania zostaną poprzedzone krótkim przybliżeniem samego pojęcia 
timesharingu i uregulowań prawnych jego dotyczących.

Pojęcie timesharingu. Rys historyczny

Timesharing to termin pochodzący z języka angielskiego, dosłownie tłumaczony jako 
„dzielenie czasu”, „współdzielenie czasu” czy „podział czasu”1. Warto wspomnieć, iż na 
początku kształtowania się tej instytucji funkcjonował termin leisure timesharing, który 
podkreślał odniesienie do czasu wolnego od pracy (z ang. leisure oznacza „czas wolny”), 
jednak ostatecznie takie sformułowanie się nie przyjęło2. W terminologii francuskiej funk-
cjonują odpowiednio pojęcia: time propriété i mulitpropriété a temps parta, w niemieckiej 
zaś – Teilzeitnutzungsrecht oraz Teilzeiteigentum3. W doktrynie polskiej brak odpowiednika 
nazwy timesharing, podobnie jak w przypadku terminów leasing czy factoring powszechnie 
używa się określenia obcojęzycznego4.

1 K. Zaradkiewicz, Timesharing – szczególny stosunek prawa rzeczowego, [w:] System prawa prywatnego, 
red. E. Gniewek, t. 4, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 167; K. Ludwichowska, Dyrektywy UE 
o timesharingu a konieczność reformy prawa polskiego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 4, s. 65; P. Pogłódek, Użyt-
kowanie timesharingowe w prawie polskim, „Rejent” 2002, nr 10, s. 83.
2 Zob. L. Stecki, Timesharing, Wyd. TNOiK, Toruń 2002, s. 86.
3 K. Zaradkiewicz, Umowa time-sharingʼu a regulacje UE, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 5, s. 188; P. Pogłódek, 
op. cit., s. 83.
4 Zob. B. Fuchs, Timesharing, „Rejent” 1997, nr 4, s. 34.
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Timesharing jest najczęściej definiowany jako prawo do używania rzeczy w ściśle 
oznaczonych, powtarzających się odstępach czasu (zwykle corocznie)5. Przedmiotem 
timesharingu są z reguły nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Stąd 
początki tej instytucji, sięgające lat 60. XX w., związane są właśnie z branżą turystyczną. 
Jako pierwszy kraj, w którym timesharing zaczął się kształtować i funkcjonować, wska-
zuje się często Francję6, co jest związane m.in. z działalnością spółki Grands Travaux de 
Marseille, lansującej slogan reklamowy: „nie najmujcie pokojów, kupujcie hotel”7. Jednak 
początków timesharingu można się doszukiwać też w Niemczech (koncepcja podzielnego 
korzystania z apartamentów w budynkach mieszkalnych i hotelach – Teilappartement-Idee), 
Stanach Zjednoczonych, czy nawet Japonii8. 

Akty prawne regulujące problematykę timesharingu

Często podkreśla się, że timesharing to instytucja wykształcona przez praktykę i po-
trzeby rynku – pierwsza w Europie ustawa na ten temat (portugalska) pojawiła się do-
piero w 1981 r.9 Jednak największe znaczenie dla europejskiego ustawodawstwa ma 
zapewne wydana w 1994 r. regulacja wspólnotowa dotycząca timesharingu, a mianowicie 
dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony nabywców 
w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do 
korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie. Dyrektywa ta miała stanowić odpo-
wiedź na występujące na rynku nieprawidłowości i nadużycia ze strony przedsiębiorców 
oferujących usługi timesharingowe10. Inicjatywa wprowadzenia takiej regulacji pojawiła się 
już w 1986 r., natomiast faktyczne prace rozpoczęto w październiku 1988 r.11 Pierwszy 
projekt dyrektywy przedstawiono w 1992 r. i, co istotne, zakładał on oparcie konstrukcji 
timesharingu na własności podzielonej w czasie12. W ostatecznej wersji zrezygnowano 
z tego pomysłu, pozostawiając kwestię charakteru prawnego timesharingu poza zakre-
sem regulacji. Uchwalenie dyrektywy miało miejsce 16 października 1994 r. Wydaje się, 
że najważniejszym pozytywem dyrektywy 94/47/WE jest fakt, iż ten akt nadał kierunek 
dalszym działaniom legislacyjnym poszczególnych państw Unii Europejskiej. 

Dotyczy to również Polski, gdzie w celu dostosowania prawa do wymogów wspólnoto-
wych, jak również mając na uwadze brak uregulowań dotyczących tej instytucji w naszym 

5 Zob. K. Zaradkiewicz, Timesharing…, op. cit., s. 167; B. Fuchs, op. cit., s. 34; B. Fuchs, Timesharing w prawie 
polskim (uwagi na tle ustawy z dnia 13 lipca 2000 roku), „Rejent” 2001, nr 4, s. 40; K. Grzyb, Umowa timesharingu 
w prawie polskim, „Rejent” 2004, nr 10, s. 30; J. Loranc, Timesharing w polskim prawie cywilnym, „Rejent” 2002, 
nr 11, s. 68; P. Pogłódek, op. cit., s. 83.
6 Zob. B. Fuchs, Timesharing, op. cit., s. 34; K. Zaradkiewicz, Umowa…, op. cit., s. 188; P. Puch, Timesharing – 
sposób korzystania z nieruchomości, „Nieruchomości” 2003, nr 5, s. 6; K. Dadańska, T. Filipiak, Komentarz do art. 
270¹ Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, t. 2, Własność i inne prawa rzeczowe, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
7 L. Stecki, op. cit., s. 29.
8 Ibidem, s. 28.
9 Ibidem, s. 36; zob. E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 346.
10 Zob. K. Zaradkiewicz, Umowa…, op. cit., s. 188; K. Grzyb, op. cit., s. 33.
11 Zob. L. Stecki, op. cit. s. 32; E. Łętowska, op. cit., s. 344.
12 Zob. L. Stecki, op. cit., s. 33.
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systemie prawnym, w dniu 13 lipca 2000 r. uchwalono ustawę o ochronie nabywców 
prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie 
w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece, określanej także jako ustawa timesharingowa13. Warto przy 
tym zaznaczyć, iż uchwalenie tego aktu prawnego poprzedzone było ożywioną dyskusją 
przedstawicieli doktryny, prezentujących swoje stanowiska w wielu publikacjach dotyczą-
cych timesharingu14. 

Aktywność ustawodawcy europejskiego w dziedzinie timesharingu nie ograniczyła się 
jednak tylko do wskazanej wyżej regulacji. W dniu 14 stycznia 2009 r. przyjęto nową dy-
rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, oznaczoną numerem 2008/122/WE, w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów 
o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany. Ustawodawca 
europejski określił motywy wprowadzenia nowej dyrektywy w preambule. Na jej podstawie 
możemy sformułować dwa zasadnicze czynniki, które przyczyniły się do przyjęcia tego aktu 
prawnego. Pierwszym z nich są niedoskonałości dyrektywy 94/47/WE. Od 1994 r., tj. od 
przyjęcia tej regulacji, w doktrynie formułowano pod jej adresem wiele zarzutów i postula-
tów. Przede wszystkim krytykowano zbyt wąski zakres zastosowania dyrektywy15, ale także 
nieprecyzyjność terminologiczną i dogmatyczno-prawną, jak również braki merytoryczne 
przy jednoczesnej nadmiernej szczegółowości unormowań dotyczących prospektu i umo-
wy16. Druga przyczyna jest związana z gwałtownym rozwojem branży turystycznej i usług 
timeshare oraz powstaniem w związku z tym szeregu produktów zbliżonych do timesha-
ringu, a nieobjętych wcześniejszą regulacją. Zgodnie z intencją twórców nowa dyrektywa, 
odpowiadając na te problemy, ma przyczynić się do podnoszenia wzrostu i produktywności 
branży timeshare i długoterminowych produktów wakacyjnych. Ma także poprzez wyższy 
stopień harmonizacji przepisów państw członkowskich, aniżeli jest to obecnie, możemy 
zwiększyć pewność prawną oraz umożliwić konsumentom i przedsiębiorcom czerpanie 
wszelkich korzyści wynikających z istnienia rynku wewnętrznego UE17. 

Dyrektywa 2008/122/WE została przez Polskę implementowana ustawą z dnia 16 wrze-
śnia 2011 r. o timeshare18. W myśl art. 1 ustawy reguluje ona zasady i tryb zawierania 
między przedsiębiorcą a konsumentem umów: timeshare, o długoterminowy produkt 

13 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia miesz-
kalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2000 r. Nr 74 poz. 855 z późn. zm.), określana dalej skrótem: u.tim. 
14 Zob. m.in. K. Zaradkiewicz, Ochrona nabywców timesharingʼu w projekcie ustawy Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Cywilnego, „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1, s. 22; K. Zaradkiewicz, Ochrona nabywców timesharingʼu 
w prawie polskim, „Edukacja Prawnicza” 2001, nr 2, s. 2; J. Preusser-Zamorska, E. Traple, Timesharing – nowa 
instytucja prawa polskiego. Uwagi na marginesie projektu ustawy, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1998, nr 3, 
s. 537; M. Nesterowicz, Timesharing. Wprowadzenie, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, nr 3, s. 536.
15 K. Ludwichowska, op. cit., s. 68.
16 L. Stecki, op. cit., s. 33; E. Łętowska, op. cit., s. 352; J. Biernat, Timesharing, [w:] Europejskie prawo konsu-
menckie a prawo polskie, red. E. Nowińska, P. Cybula, Zakamycze, Zakamycze 2005, s. 359.
17 Zob. Preambuła dyrektywy 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odnie-
sieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży 
oraz wymiany.
18 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1370).
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wakacyjny, pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wa-
kacyjnego oraz o uczestnictwo w systemie wymiany. Z punktu widzenia tematu niniejszej 
publikacji zasadnicze znaczenie będzie miała pierwsza z wymienionych umów. Warto 
jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną niezręczność, a zarazem rozbieżność 
terminologiczną powstałą wskutek przyjęcia ustawy o timeshare (określanej dalej skró-
tem: u.o.t.). Warto przede wszystkim podkreślić, iż zarówno w dyrektywie 94/47/WE, jak 
i ustawie z 2000 r. nie występował termin timesharing. Ustawodawca nie zdecydował się 
na wprowadzenie tego terminu do języka prawnego (mimo że to pojęcie od dłuższego 
czasu występowało w języku prawniczym19), a zamiast tego używał określeń opisowych. 
Jednak już w dyrektywie 2008/122/WE ustawodawca europejski przyjął odmienną kon-
cepcję. W art. 2 ust. 1 wprowadzono pojęcie umowy timeshare, na podstawie której 
możemy sformułować definicję timesharingu jako prawa do korzystania z co najmniej 
jednego noclegowego miejsca zakwaterowania przez ponad jeden okres korzystania. 
Zbliżoną definicję wprowadzono także w wymienianej wcześniej u.o.t. Dzięki tej ustawie 
dokonała się zatem dość istotna zmiana terminologiczna w polskim języku prawnym – 
wprowadzenie już w samym tytule ustawy terminu timeshare. Motywy tego działania 
zostały wskazane w Założeniach do projektu ustawy o timeshare, tj. dokumencie sta-
nowiącym de facto projekt u.o.t.20 Odnajdziemy tam stwierdzenie, iż rozbudowany tytuł 
ustawy z 2000 r. jest mało czytelny, a tym samym w niewystarczającym stopniu pełni 
funkcję „oznaczania” ustawy w języku mówionym21. W istocie pogląd ten jest zbieżny ze 
wskazanymi wyżej postulatami w zakresie wprowadzenia terminu timesharing do języka 
prawnego. Zastanawiające i nie do końca zrozumiałe jest jednak działanie ustawodawcy, 
który zdecydował się na wprowadzenie nowego terminu, ale zamiast ugruntowanego już 
pojęcia timesharing używa słowa timeshare. Ustawodawca odwołuje się w tej materii do 
terminologii dyrektywy, co jednak świadczy jedynie o tym, że już na etapie tłumaczenia 
dyrektywy na język polski doprowadzono do pewnego chaosu terminologicznego, który 
w skutek przyjęcia u.o.t. został utrwalony22.

Timesharing jako segment rynku usług turystycznych

Niezależnie od uregulowań prawnych dotyczących timesharingu istotnym zagadnie-
niem pozostaje umiejscowienie tej instytucji na rynku usług turystycznych. Warto przy tym 
wskazać, iż samo pojęcie rynku usług turystycznych (czy rynku turystycznego) stanowi 
przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych. W literaturze przedmiotu odnajdziemy 
szereg różnych definicji tego pojęcia, wśród których warto zwrócić uwagę na propozycję 

19 Zob. B. Fuchs, Timesharing w prawie..., op. cit., s. 41; K. Grzyb, op. cit., s. 33; J. Loranc, op. cit., s. 69.
20 Dokument ten został opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w czerwcu 2010 r. i był 
podstawą do prowadzenia dalszych prac legislacyjnych, skutkujących uchwaleniem przez Sejm ustawy o timeshare.
21 Zob. Założenia do projektu ustawy o timeshare, s. 9.
22 Wprowadzenie terminu „umowa timeshare” jest jednak przez niektórych przedstawicieli doktryny aprobowa-
ne – zob. B. Fuchs, Timesharing w prawie wspólnotowym – wnioski dla polskiego ustawodawcy, „Rejent” 2009, 
nr 2, s. 12.
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wyjaśnienia analizowanego terminu z punktu widzenia kryterium przedmiotowego oraz 
podmiotowego. I tak, w ujęciu przedmiotowym rynek usług turystycznych jest definiowany 
jako proces, w którym usługobiorcy i usługodawcy określają, co i na jakich warunkach 
chcą kupić oraz sprzedać23. Natomiast według kryterium podmiotowego rynek usług tu-
rystycznych to określony zbiór nabywców i wytwórców usług turystycznych dokonujących 
transakcji rynkowych, których przedmiotem są usługi turystyczne24.

W literaturze ekonomicznej przedstawia się także propozycje klasyfikowania ryn-
ku usług turystycznych w oparciu o różnorodne kryteria25. Biorąc pod uwagę tematykę 
niniejszej publikacji, szczególnie przydatne wydają się podziały według kryterium geo-
graficznego, według rodzaju usług turystycznych oraz według celu podróży. W oparciu 
o pierwszy z nich wyróżnia się rynek lokalny, regionalny, krajowy, kontynentalny i świato-
wy26. Drugi z wymienionych podziałów zakłada podział na rynek usług hotelarskich, rynek 
usług gastronomicznych oraz rynek usług transportowych27. Ze względu na cel podróży 
możemy natomiast wyróżnić m.in. rynek turystyki biznesowej, kongresowej, zdrowotnej, 
wypoczynkowej, krajoznawczej, religijnej oraz motywacyjnej28. 

Wydaje się, iż umiejscowienie timesharingu w przedstawionej klasyfikacji rynków 
usług turystycznych jedynie w przypadku ostatniego ze wskazanych kryteriów nie będzie 
budzić wątpliwości. Z istoty omawianej instytucji wynika bowiem, iż ma ona realizować, 
co do zasady, cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Długoletnie związanie się z miejscem, 
w którym położona jest nieruchomość czy lokal stanowiące przedmiot timesharingu29, nie 
służy raczej mobilnemu wypoczynkowi czy turystyce krajoznawczej. Oczywiście nie można 
wykluczyć oferowania timesharingu powiązanego z realizacją innych celów, np. medycz-
nych30, jednakże wypoczynek wydaje się być podstawowym walorem omawianej instytucji.

Większe wątpliwości budzi klasyfikacja timesharingu w oparciu o kryterium geogra-
ficzne. Rynek usług timesharingowych z istoty swojej nie będzie rynkiem lokalnym czy 
regionalnym. Analizując globalne znaczenie tej instytucji, zasadne wydaje się przyjęcie 
stanowiska, iż co do zasady będzie to natomiast rynek światowy31. Także w odniesieniu do 
kryterium rodzaju usług turystycznych instytucja timesharingu wykracza poza standardowe 
klasyfikacje. Oczywiście najbliższy omawianej instytucji będzie rynek usług hotelarskich. 
Podmiot świadczący usług timesharingowe, podobnie jak podmioty świadczące usługi 

23 Zob. A. Panasiuk, A. Tokarz, Rynek usług turystycznych, [w:] Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, 
Warszawa 2007, s. 67.
24 Ibidem.
25 Zob. m.in. R. Łazarek, Ekonomika turystyki, Wyd. WSE, Warszawa 1999, s. 53 czy A. Panasiuk, A. Tokarz, 
op. cit., s. 69.
26 A. Panasiuk, A. Tokarz, op. cit., s. 69.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Wskazywane nota bene jako jedna z głównych wad timesharingu.
30 W tym przypadku przedmiotem timesharingu mogłyby być np. lokale w miejscowościach uzdrowiskowych, 
czy wręcz pokoje w sanatoriach.
31 Najważniejszym czynnikiem zachęcającym potencjalnych klientów do skorzystania z usług timesharingowych 
jest z reguły oferowanie nieruchomości czy lokali położonych w odległych, często egzotycznych miejscach, których 
samodzielne nabycie jest dla klienta w zasadzie niemożliwe.
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noclegowe, zapewnia klientowi miejsce noclegowe, zaspokajając tym samym jego potrzebę 
schronienia się, zaliczaną do podstawowych potrzeb człowieka32. Analizując jednak pojęcie 
usługi hotelarskiej, zarówno w kontekście prawnym, jak i ekonomicznym, połączenie jej 
z usługą timesharingową może budzić wątpliwości.

„Usługa hotelarska” według przepisów prawa definiowana jest jako «krótkotrwałe, 
ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także 
miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w ob-
rębie obiektu, usług z tym związanych» (art. 3 pkt 8 ustawy o usługach turystycznych33). 
W naukach ekonomicznych usługi hotelarskie są powiązane z reguły z pojęciem bazy 
noclegowej, rozumianej jako «ogół obiektów oferujących podróżnemu nocleg»34. Defi-
niując samo pojęcie usług hotelarskich, z reguły określa się je jako «czynności związane 
z zamieszkaniem turysty w określonym obiekcie noclegowym»35.

Konfrontując przedstawione definicje usług hotelarskich z wskazanym na wstępie ogól-
nym wyjaśnieniem istoty timesharingu, można przyjąć, iż podobieństwa są znaczące. Usługa 
timesharingowa również zakłada bowiem umożliwienie klientowi używania rzeczy, najczęściej 
nieruchomości, i korzystania z nich w ściśle oznaczonych, powtarzających się odstępach 
czasu. Także u.o.t., definiując w art. 2 ust. 1 pojęcie umowy o timeshare, stanowi, iż termin 
ten oznacza «umowę, na podstawie której konsument nabywa za wynagrodzeniem prawo 
do periodycznego korzystania z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, wskazując 
zarazem, iż mowa tu o miejscu noclegowym, w szczególności budynku, mieszkaniu, pokoju 
lub innym pomieszczeniu mieszkalnym, które może znajdować się np. na statku pasażerskim 
lub innej jednostce pływającej, w przyczepie samochodowej, domku turystycznym lub innym 
obiekcie stałym» (art. 6 pkt 3 u.o.t.)36. Bezwarunkowe zakwalifikowanie usług timesharin-
gowych do kategorii usług hotelarskich, a zarazem postrzeganie omawianej instytucji jako 
segmentu rynku usług hotelarskich nie może zostać jednak zaaprobowane. 

Warto podkreślić w pierwszej kolejności, iż mimo podobieństw co do celu porówny-
wanych usług oraz ich przedmiotu zasadniczo odmienny będzie zakres obowiązków 
usługodawcy. Istota świadczenia usług hotelarskich wymaga bowiem od usługodawcy 
szeregu dodatkowych obciążeń związanych przede wszystkim z zapewnieniem opieki 
gościowi hotelowemu oraz pieczy nad jego mieniem (w szczególności bagażem)37. Samej 
usłudze noclegowej towarzyszą często różnego rodzaju usługi dodatkowe (w szczegól-
ności wyżywienie, utrzymanie porządku w pokoju czy zapewnienie dodatkowych walorów 
rekreacyjnych). W przypadku usługi timesharingowej elementy te nie występują, przede 

32 Zob. A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, s. 35.
33 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.).
34 Zob. A. Tokarz, Podaż turystyczna, [w:] Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007, s. 114. 
Zob. także Z. Kruczek, Baza noclegowa, [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. idem, Wyd. KSH, Kraków 2004, 
s. 26.
35 A. Tokarz, op. cit., s. 117.
36 Ustawa wskazuje zarazem, iż umowa taka jest zawierana na okres dłuższy niż rok (art. 2 ust. 1 in fine u.o.t.).
37 Wyrazem tego jest w szczególności unormowanie zawarte w art. 846–852 k.c., w których ustawodawca 
wprowadził zaostrzone zasady odpowiedzialności utrzymującego hotele i podobne obiekty za rzeczy wniesione 
przez gościa hotelowego.
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wszystkim jeżeli mowa o pierwszej z wskazanych cech, tj. obowiązku zaopiekowania się 
osobą gościa. Można by wręcz przyjąć, iż z założenia jest to wykluczone, jako że usłu-
godawca timesharingowy pozostawia przedmiot timesharingu do wyłącznej dyspozycji 
klienta, nie uczestnicząc w żaden sposób w faktycznym wykonaniu umowy, a ograniczając 
się jedynie do udostępnienia klientowi obiektu. 

Warto jednak zauważyć, iż jeżeli chodzi o usługi dodatkowe związane z pobytem 
gościa w obiekcie, w literaturze przedmiotu podkreśla się, że uprawnienie do korzystania 
z przedmiotu timesharingu jest podstawowym, przedmiotowo istotnym elementem umowy 
timesharingowej38, co jednak nie wyklucza wprowadzenia innych uprawnień, często okre-
ślanych jako świadczenia dodatkowe39. Możemy je podzielić na dwie grupy: pierwsza to 
uprawnienia do korzystania z rzeczy innych niż właściwy przedmiot umowy (np. basenów, 
kortów tenisowych, ale też samochodów, jachtów czy innego sprzętu), druga – to usługi 
świadczone na rzecz uprawnionego (np. wyżywienie, utrzymanie czystości). W u.o.t. 
pojęcie świadczeń dodatkowych zostało użyte w kontekście tzw. umów powiązanych. 
Art. 6 pkt 6 umowy bowiem wskazuje na to, że strony mogą zawrzeć dodatkową umowę 
(lub umowy) timeshare, w której (których) przedsiębiorca zobowiąże się do świadczenia 
usług związanych z umową timeshare. Warto jednak podkreślić, iż wskazane świadcze-
nia dodatkowe stanowią przedmiot odrębnej umowy i nie są one bezpośrednio związane 
z istotą umowy timesharingowej, tak jak ma to miejsce w przypadku usługi hotelarskiej.

Kończąc powyższe rozważania, pozostaje jeszcze kwestia relacji między usługami 
timesharingowymi a usługami hotelarskimi. Jak wskazano wcześniej, usługi hotelarskie 
wiąże się co do zasady z pojęciem bazy noclegowej. W literaturze przedmiotu przedsta-
wiane są różne podziały bazy noclegowej, co jednak istotne, podkreśla się swoistą kla-
syfikację i standaryzację obiektów noclegowych40. W przypadku usług timesharingowych 
ich przedmiot jest całkowicie dowolny. Co więcej, miejscami zakwaterowania stanowią-
cymi przedmiot umowy timesharingowej będą raczej domy, mieszkania czy apartamenty 
aniżeli obiekty tradycyjnie klasyfikowane jako elementy bazy noclegowej. Ta okoliczność 
podkreśla również różnice między analizowaną instytucją a rynkiem usług hotelarskich.

Podsumowanie

Timesharing to niewątpliwie bardzo ciekawa instytucja rynku usług turystycznych. 
W Polsce nie odgrywa ona jeszcze tak znaczącej roli, jak chociażby w krajach Europy 
Zachodniej. Kolejne inicjatywy ustawodawcze, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, 
jak i krajowym, mają jednak to zmienić, przyczyniając się do rozwoju i popularyzacji tej 

38 L. Stecki, op. cit., s. 94.
39 K. Zaradkiewicz, Timesahring…, op. cit., s. 169.
40 Zob. Z. Kruczek, op. cit., s. 26. Wyrazem tej standaryzacji jest także wprowadzony w ustawie o usługach 
turystycznych podział na tzw. obiekty skategoryzowane (tj. podlegające procedurze zaszeregowania i kategory-
zacji), wśród których wyróżnia się: hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, kempingi (campingi), domy 
wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe oraz pola biwakowe, a także obiekty nieskategoryzowane, 
które mogą posługiwać się wszelkimi innymi nazwami (art. 35–36 ustawy o usługach turystycznych).
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instytucji. Niemniej jednak jest to instytucja wykraczająca poza tradycyjnie wyróżnianie 
segmenty rynku usług turystycznych. W ocenie autora niniejszej pracy, z uwagi na znaczą-
ce odmienności w stosunku do przyjętych klasyfikacji usług turystycznych i rynków tychże 
usług, zasadne będzie przyjęcie stanowiska, iż rynek usług timesharingowych powinien 
być traktowany jako odrębna, niezależna kategoria. Specyfika analizowanej instytucji, 
wyrażająca się w jej przedmiocie oraz zakresie świadczeń usługodawcy, przemawia za 
wyodrębnieniem tej instytucji zarówno w kontekście prawnym, jak i ekonomicznym.
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Dokumenty prawne

1. Dyrektywa 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odnie-
sieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, 
umów odsprzedaży oraz wymiany.

2. Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub po-
mieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks 
cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2000 r. Nr 74 
poz. 855 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1370).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 

z późn. zm.).

Streszczenie

Niniejsza publikacja jest poświęcona problematyce timesharingu – stosunkowo nowej, lecz 
dynamicznie rozwijającej się instytucji rynku turystycznego. Autor przybliża samo pojęcie time-
sharingu, z uwzględnieniem krótkiego rysu historycznego, wskazując na akty prawne regulujące 
tytułową problematykę. W publikacji podjęto ponadto próbę sklasyfikowania usług timesharin-
gowych jako segmentu rynku usług turystycznych, w szczególności poprzez odniesienie ich do 
kategorii usług hotelarskich.

Słowa kluczowe: timesharing, timeshare, usługi turystyczne, hotelarstwo, usługi hotelarskie

Abstract

The present paper deals with timesharing – the new, perspective institution of tourist market. The 
author lays out term of timesharing and its brief history, he names legislative acts which deal with 
timesharing. This paper presents also problems of classification of timesharing as a segment of 
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Keywords: timesharing, timeshare, tourist services, hotel industry, hotel services

NOTKA O AUTORZE

Mgr Piotr Piskozub, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS w Lublinie, aplikant w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie; zainteresowania 
naukowe: prawo turystyczne.





BOLESłAW IWAN
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

rozwój turystyki spotkań biznesowych w warszawie 
na tle danych krajowych

ThE DEVELOPMENT OF bUSINESS MEETINGS TOURISM IN WARSAW 
ACCORDING TO ThE COUNTRY’S DATA

Wprowadzenie

Turystyka biznesowa, w tym turystyka spotkań, stała się ważnym produktem ryn-
kowym we współczesnym świecie. Charakteryzuje się ona relatywnie krótszą tradycją 
w porównaniu z innymi rodzajami turystyki. W Polsce rozwój turystyki biznesowej nastąpił 
właściwie po 1989 r., tzn. równolegle z procesami transformacji systemowej. Dzięki temu 
wzrosło zainteresowanie świata biznesu Polską, jako krajem, w którym warto organizować 
międzynarodowe spotkania w interesach.

Rozwój turystyki biznesowej zdeterminował powstanie w XXI w. jednego z największych 
„przemysłów” na świecie, tzn. turystyki związanej z działalnością zawodową. Ze względu na 
centralne położenie w Europie oraz bogate dziedzictwo kulturowe Polska posiada wszyst-
kie atuty, by stać się ważnym miejscem odbywania różnorodnych spotkań biznesowych. 

Przewodnim celem niniejszego artykułu jest analiza oraz próba oceny rozwoju turystyki 
biznesowej, a zwłaszcza spotkań biznesowych w Polsce, również w Warszawie. Zasad-
nicza analiza dotyczy turystyki spotkań w latach 2009–2012, a w niektórych, uzasadnio-
nych przypadkach okres ten obejmuje lata 2003–2011. Zostanie również przedstawiona 
w sposób syntetyczny charakterystyka głównych segmentów turystyki biznesowej oraz 
bardziej szczegółowa analiza czterech najważniejszych z nich.

W trakcie przygotowywania artykułu korzystano z metody analizy opisowej i porów-
nawczej, metody analizy tabelarycznej, a także z metody obserwacji naukowej oraz metod 
indukcji i dedukcji. Dla pełniejszej ilustracji niektórych zagadnień poruszanych w opraco-
waniu korzystano również z metody graficznej. Głównym źródłem informacji była literatura 
naukowa z zakresu turystyki biznesowej, raporty Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce, 
a także informacje z odpowiednio dobranych stron internetowych.

Istota turystyki biznesowej

Szeroko pojęta turystyka biznesowa, określana również mianem podróży służbowych, 
jest związana z uczestnictwem osób w różnego rodzaju wydarzeniach i spotkaniach 
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o charakterze naukowym oraz komercyjnym. Podmiotami finansującymi wyjazdy służbowe 
są korporacje i inne przedsiębiorstwa, instytucje rządowe i pozarządowe oraz naukowe, 
stowarzyszenia i inne organizacje. Podróże biznesowe odgrywają kluczową rolę w całym 
„przemyśle turystycznym”, gdyż są jednym z najbardziej dochodowych segmentów tury-
styki. Turystyka ta generuje relatywnie duże zyski dla gospodarek narodowych, będących 
ważnymi miejscami recepcji spotkań i wydarzeń biznesowych. Turystyka biznesowa 
należy bowiem do dynamicznie rozwijających się segmentów turystyki. Znaczenie spo-
tkań biznesowych stale rośnie, m.in. ze względu na pogłębiające się procesy globalizacji 
gospodarki światowej.

Klienci turystyki biznesowej to z reguły osoby zamożne bądź przedstawiciele przedsię-
biorstw i różnych organizacji. Dlatego też wpływy z tego rodzaju turystyki są wyższe niż 
z typowej turystyki wypoczynkowej. Turystyka biznesowa jest stosunkowo młodą formą 
turystyki i pomimo dynamiki jej rozwoju oraz ewidentnych korzyści ekonomicznych wciąż 
brakuje powszechnie przyjętego i precyzyjnego określenia pojęcia turystyki biznesowej. 
R. Davidson i B. Cope utożsamiają turystykę biznesową z wyjazdami służbowymi. Według 
tych autorów wyjazdy służbowe to podróże, których cele są związane z pracą lub intere-
sami podróżujących. Są to więc podróże konieczne do pracy przynoszącej rezultaty lub 
mające pomóc zatrudnionym wykonywanie zadań bardziej skutecznie. Podróże te mogą 
być również nagrodą od pracodawców dla personelu za dobrze wykonane zadania1.

Z kolei M. Sidorkiewicz stwierdza, iż można wyróżnić dwa nurty definicyjne odnoszące 
się do turystyki biznesowej:

 – nurt behawioralny,
 – nurt opisowo-wyliczający.

W nurcie behawioralnym turystyka biznesowa jest określana w oparciu o charakter 
aktywności osób będących przedmiotem interakcji. Do reprezentantów tego nurtu zalicza 
się m.in. R. Davidsona, który turystykę biznesową odnosi do osób podróżujących w celach 
związanych z ich pracą. Przedstawicielem tego nurtu jest także S. Medlik, który omawianą 
turystykę rozumie jako podróże odbywane przez pracowników i inne osoby w ramach ich 
pracy, tj. uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i wystawach itp. 

Nurt opisowo-wyliczający koncentruje się natomiast na przedmiotowym zakresie skład-
ników tworzących turystykę biznesową. Do turystyki biznesowej w obrębie tego nurtu 
zalicza się różne podróże odbywane przez pracowników i inne osoby w ramach pracy, 
obejmujące uczestnictwo w spotkaniach, takich jak: konferencje, kongresy, zjazdy, szko-
lenia, seminaria, targi, wystawy oraz imprezy motywacyjne2. 

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) również nie określa precyzyjnie terminu 
„turystyka biznesowa”, a tylko pojęcie „turystyka”. To ostatnie, upowszechnione przez 
UNWTO, nie jest negacją wyjazdów w celach służbowych (biznesowych), wyklucza je-
dynie podróże związane z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz wyjazdy poza swoje 

1 B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, 
red. nauk. B. Iwan, M. Kacprzak, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, s. 18–19.
2 M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011, s. 14–15. 
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miejsce zamieszkania, trwające dłużej niż 12 miesięcy. Jednakże według UNWTO wyjazdy 
w sprawach zawodowych i interesach są na trzecim miejscu w klasyfikacji turystyki (po 
celach wypoczynkowych i odwiedzinach krewnych oraz znajomych). Autor niniejszego 
opracowania zaproponował własne sformułowanie terminu: „turystyka biznesowa obej-
muje różne wyjazdy właścicieli, członków zarządów i pracowników przedsiębiorstw oraz 
członków różnych organizacji, wyższych uczelni, instytutów badawczych i dyplomatów 
w celach komercyjnych, naukowych i dyplomatycznych, a nie wyłącznie w celu wypoczyn-
kowo-rekreacyjnym”3. Określenie to wpisuje się w nurt definicyjny opisowo-wyliczający. 
Coraz powszechniej stosowanym terminem określającym turystykę biznesową oraz prze-
mysł spotkań jest „meeting industries”. W praktyce funkcjonują także określenia „business 
tourism” oraz „business travel”. 

Istotną cechą turystyki biznesowej jest trudność dokładnej oceny jej rozmiarów. Biura 
podróży przy sprzedaży swoich usług nie prowadzą oddzielnej ewidencji z punktu widze-
nia typologii klientów (turystów). Ważne informacje na ten temat posiadają towarzystwa 
lotnicze oraz sieci hotelowe, które w ofercie wyróżniają klasę biznesową.

Kolejną specyficzną cechą turystyki biznesowej jest nietypowa akwizycja i metody 
pozyskiwania klientów przez przemysł turystyczny. Ten rodzaj turystyki cechuje również 
wysoka rentowność i specjalizacja. Dla uzyskania wysokich przychodów z organizacji 
turystycznych imprez biznesowych (spotkań biznesowych) konieczny jest wysoki standard 
usług świadczonych na rzecz klientów biznesowych.

Turystyka biznesowa różni się istotnie od pozostałych form turyzmu również pod 
względem innych aspektów. Nie odbywa się bowiem w czasie wolnym od pracy, jak 
wiele innych rodzajów turystyki, lecz w czasie wykonywania obowiązków służbowych. 
Podróże służbowe ponadto nie są w pełni dobrowolne i nie są finansowane przez de-
legowane osoby z własnych środków. Spotkania biznesowe nie są też uzależnione od 
pory roku, chociaż największe ich nasilenie jest w miesiącach wrzesień–listopad oraz 
luty–czerwiec4.

Rodzaje turystyki biznesowej

Turystyka biznesowa wypracowała już znaczną liczbę form jej realizacji mimo re-
latywnie krótkiego okresu rozwoju. Poszczególne segmenty turystyki biznesowej nie 
mają jednak ściśle nakreślonych granic. Zazębiają się między sobą, tworząc różne 
konfiguracje.

W niniejszym opracowaniu turystyka biznesowa będzie rozumiana w ujęciu sensu largo.
Kryterium klasyfikacji w turystyce biznesowej jest m.in. liczba uczestników, rodzaj oraz 

częstotliwość spotkań (regularne i nieregularne). Mogą to być spotkania o charakterze 
międzynarodowym, krajowym lub branżowym, w trakcie których może obradować kilka 

3 B. Iwan, Czynniki rozwoju …, op. cit., s. 19. 
4 B. Iwan, Istota i rola turystyki biznesowej w gospodarce narodowej, „Zeszyty Naukowe WSTIJO” 2008, z. 1 (1), 
s. 15 i nast. 
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sekcji. Spotkania te mogą koncentrować kilkunastu, lub nawet kilka tysięcy uczestni-
ków. Najbardziej szczegółowy podział podróży służbowych przedstawili J. Swarbrooke 
i S. Horner. Wydzielili oni aż 15 segmentów turystyki biznesowej. Z kolei według zaleceń 
UNWTO podróże służbowe obejmują 10 rodzajów podróży5. Europejski Urząd Statystyczny 
natomiast zawęża podróże służbowe do wyjazdów do pracy oraz podróży dyplomatycz-
nych. W literaturze najczęściej wyróżnia się pięć grup (głównych segmentów) turystyki 
biznesowej: 
1. indywidualne podróże służbowe,
2. turystyka konferencyjno-kongresowa,
3. turystyka motywacyjna,
4. turystyka korporacyjna,
5. turystyka targowo-wystawiennicza.

Krótka charakterystyka najważniejszych segmentów turystyki 
biznesowej

A. Indywidualne podróże służbowe 
Obejmują one wyjazdy osób z miejsc, gdzie pracują, z zamierzeniem wykonywania 

obowiązków służbowych. Poszczególni pracownicy nie mają wpływu na wybór celu po-
dróży, gdyż taką decyzję podejmuje wyższa kadra zarządzająca. Tego rodzaju spotkania 
biznesowe odbywają się w małych grupach, lub też mają dyskretny charakter – w przy-
padku spotkań „jeden na jeden”. Pogłębiający się proces globalizacji gospodarki i rynku 
światowego spowodował wzrost liczby indywidualnych podróży służbowych. Korporacje 
przemysłowe i usługowe rozszerzają swą ekspansję transnarodową dzięki stopniowej 
eliminacji barier w handlu międzynarodowym i w przemieszczaniu się osób. Dlatego 
przewiduje się dalszy rozwój w sferze indywidualnych podróży zawodowych6. 
B. turystyka konferencyjno-kongresowa

Początki rozwoju turystyki konferencyjno-kongresowej sięgają dekady lat 50. XX w. Od 
tego czasu ten główny segment turystyki biznesowej rozwija się dynamicznie. Turystykę 
konferencyjno-kongresową określa się także mianem turystyki spotkań lub mianem spotkań 
grupowych. Koncentruje się ona na różnego rodzaju spotkaniach wielu uczestników – są 
to m.in.: konferencje, kongresy, seminaria (naukowe oraz popularno-naukowe), szkolenia, 
sympozja, narady, zjazdy oraz inne zgromadzenia – w specyficznych dla siebie celach. 
Konferencje i kongresy to dwa nieco odmienne rodzaje spotkań biznesowych.

Konferencje – są to spotkania osób inicjowane przez dowolną organizację celem 
wymiany myśli, upowszechniania określonych informacji, zapoczątkowania dyskusji na 
dany temat lub przedstawienia opinii na temat konkretnego problemu. Konferencje to 
również imprezy o określonym scenariuszu, adresowane do zidentyfikowanych przez 

5 B. Iwan, Potrzeby nabywcze na rynku biznesowych usług turystycznych, [w:] Zachowania konsumentów na 
rynku turystycznym, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, Wyd. WSE ALMAMER, Warszawa 2010, s. 90–91. 
6 B. Iwan, Czynniki rozwoju…, op. cit., s. 30. 
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organizatorów grup odbiorców, mające cele inne niż rekreacyjno-rozrywkowy. Konferen-
cje nie muszą odbywać się cyklicznie. Mogą one być zwoływane w sposób nieregularny 
(ad hoc). Konferencje odbywają się w przystosowanych do tego celu obiektach. Są to 
wydarzenia o mniejszej liczbie uczestników niż kongresy7.

Kongresy – to spotkania kilkudniowe, organizowane celem przedyskutowania pro-
blemów stanowiących ich temat. W kongresach uczestniczy od kilkuset do kilku tysięcy 
uczestników. Kongresy odbywają się systematycznie, w określonych z góry odstępach 
czasu. Kongresy mogą odbywać się co roku, co dwa lata bądź w dłuższych odstępach 
czasu. Czas trwania kongresów to z reguły kilka dni. W czasie obrad kongresowych re-
alizowanych jest kilka sesji tematycznych w tym samym czasie8. Kongresy są imprezami 
o charakterze naukowym, politycznym, religijnym, społecznym itp. Kongres od konferencji 
odróżnia liczba uczestników (od kilkuset do kilku tysięcy) oraz mniejsza częstotliwość 
spotkań. Kongresy trwają 1–3 dni. Wyniki obrad kongresów, ze względu na swoją donio-
słość, są szeroko popularyzowane. Uczestnikami turystyki konferencyjno-kongresowej 
są najczęściej naukowcy, politycy oraz przedstawiciele różnych organizacji i członkowie 
ich rodzin, lub też osoby towarzyszące. W przypadku analizowanego segmentu turystyki 
biznesowej istotny jest nie tylko ciekawy program naukowy i profesjonalny, lecz także 
komfortowe warunki do wypoczynku i propozycje rozrywkowe na wieczór.

Kongresy i konferencje wymagają szczególnie precyzyjnego przygotowania i organi-
zacji. W związku z tym powstają wyspecjalizowane firmy, które zajmują się świadczeniem 
tego rodzaju usług oraz dystrybucją swych ofert. Turystyka konferencyjno-kongresowa 
stymuluje rozwój różnych usług turystycznych, tworzy nowe miejsca pracy oraz przyczynia 
się do rozwoju infrastruktury turystycznej kraju.

Z myślą o turystach biznesowych powstają ekskluzywne hotele z wygodami na wy-
sokim poziomie. W coraz większej liczbie hoteli turyści mogą korzystać z wielu atrakcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych, takich jak: baseny, gabinety odnowy biologicznej, korty 
tenisowe, sauny, gabinety zabiegowe, spa i wellness. Turystyka kongresowo-konferencyjna 
ma krótką tradycję, jednak wykazuje tendencję wzrostową9. 
C. turystyka motywacyjna (incentive travel)

Jest to element turystyki biznesowej oraz instrument nowoczesnego zarządzania 
przedsiębiorstwami. Turystyka motywacyjna to podróże pracowników, sprzedawców lub 
agentów, finansowane przez firmy za środki z realizacji sprzedaży produktów lub innych 
zadań oraz za wyróżniające się osiągnięcia w pracy lub jako bodziec na przyszłość. Tury-
styka motywacyjna zwana jest również turystyką stymulacyjną10. Obejmuje ona zazwyczaj 
podróże z niespotykanymi na co dzień atrakcjami. Turystyka motywacyjna należy do 
grupy tzw. motywatorów niematerialnych. Dostarcza wielu wrażeń, do których pracownicy 
chcieliby ponownie wrócić. 

7 M. Sidorkiewicz, Turystyka…, op. cit., s. 25–26. 
8 T. Buczak, Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki, Warszawa 2003. 
9 B. Iwan, Rodzaje i zakres turystyki biznesowej, „Zeszyty Naukowe WSTIJO” 2011, z. 8 (2), s. 18–19. 
10 M. Sidorkiewicz, Turystyka…, op. cit., s. 40.
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Cechy turystyki motywacyjnej:
 – powinna być instrumentem poprawy stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwach 

i innych organizacjach,
 – jest to turystyka grupowa uwzględniająca specyficzne wymagania klientów,
 – jej organizacja powinna być kreatywna itp.

Atuty podróży motywacyjnych z punktu widzenia firmy:
 – wzmocnienie więzi z macierzystą firmą,
 – kształtowanie kultury organizacyjnej,
 – motywowanie do podejmowania kolejnych ambitnych zadań itp.11

Turystyka motywacyjna ma także istotne znaczenie dla firm z branży turystycznej, 
ponieważ łagodzi sezonowość popytu na produkty turystyczne. Podróże o charakterze 
motywacyjnym odbywają się bowiem najczęściej przed szczytem i po szczycie sezonowych 
wyjazdów turystycznych. Przyjmują one często postać turystyki przygodowej, w której 
występują elementy zabawy, elementy turystyki kwalifikowanej, kulturowej itp.

Ważnym aspektem podróży motywacyjno-stymulacyjnych jest integracja zatrudnionego 
personelu, pracownicy mają ponadto okazję przedstawić w mniej formalnych warunkach 
swoje pomysły na dalszy rozwój firmy i poprawę jej efektywności. Istotą wyjazdów moty-
wacyjnych jest rywalizacja pomiędzy członkami zespołu, ponieważ rezultaty i osiągnięcia 
zawodowe mają wpływ na decyzje kierownictwa o tym, kto wyjedzie. Zalety turystyki mo-
tywacyjnej skłaniają coraz więcej polskich przedsiębiorstw do organizacji takich podróży.
D. turystyka korporacyjna 

Jest organizowana zarówno przez korporacje, jak i mniejsze firmy. Są to podróże, które 
polegają na zaproszeniu gości przez firmy organizatorów do bezpłatnego uczestnictwa 
w ważnych wydarzeniach lub zorganizowanym wypoczynku, trwającym jeden dzień lub 
krócej. W ramach turystyki korporacyjnej ma miejsce aktywne albo bierne uczestnic-
two gości, np. udział w ważnych wydarzeniach artystycznych, finałowych rozgrywkach 
sportowych itp. Imprezy te są finansowane z funduszy firmy. Oferta z zakresu turystyki 
korporacyjnej kierowana jest do konkretnych grup klientów, takich jak:

 – obecni oraz potencjalni klienci,
 – pośrednicy i agenci handlowi,
 – partnerzy finansowi,
 – osoby wpływowe (politycy, dziennikarze),
 – członkowie społeczności lokalnych itp.

Turystyka korporacyjna to cenne narzędzie wykorzystywane przez firmy do budowania 
i umacniania kontaktów z partnerami biznesowymi oraz prezentowania firmy i jej marki 
w otoczeniu marketingowym12. Przykładem wydarzenia z zakresu turystyki korporacyjnej 
było zaproszenie ważnych klientów oraz pracowników SKOK-u Stefczyka na zamknięty 
i bezpłatny seans filmowy „Anna Karenina” do Multikina w Warszawie.

11 Ibidem, s. 41.
12 Zob. B. Iwan, Rodzaje i zakres…, op. cit., s. 22–23; M. Sidorkiewicz, Turystyka…, op. cit., s. 44–46.
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Hojność organizatorów takich wydarzeń jest swoistą „przynętą”, która ma na celu bu-
dowanie lojalności dotychczasowych klientów i pozyskiwanie nowych klientów. Podmiot 
biznesowy stosujący narzędzie marketingowe, jakim jest turystyka korporacyjna, ponosi 
oczywiście koszty. Jest to jednak inwestycja długofalowa, która generuje znaczne korzyści. 
E. turystyka targowo-wystawiennicza 

Podróże związane z targami i wystawami są integralną formą turystyki biznesowej. 
Cele organizacji targów i wystaw: 

 – generowanie sprzedaży towarów i usług,
 – promowanie nowych towarów i usług,
 – podtrzymywanie kontaktów biznesowych,
 – nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych,
 – wymiana myśli i informacji między wystawcami, ekspertami z określonej dziedziny 

oraz z odwiedzającymi.
Można stwierdzić, iż głównym celem targów jest prezentacja towarów i usług zaproszo-

nej publiczności w celu poinformowania jej o ofercie oraz zwiększenie sprzedaży tej oferty.
Targi i wystawy biznesowe trwają zazwyczaj od kilku dni do tygodnia. Ważne imprezy 

targowo-wystawiennicze odbywają się regularnie w tym samym miejscu, każdego roku 
lub co kilka lat. Targi wzbudzają duże zainteresowanie w świecie biznesu oraz mediów, 
jak również wśród społeczeństwa. Dlatego są wybierane przez producentów jako miejsca 
premiery nowych produktów13.

Polska w rankingach międzynarodowych organizacji przemysłu 
spotkań

Międzynarodowe rankingi są istotne dla poszczególnych państw i miast w różnych 
regionach świata, służą bowiem budowaniu marki danego miejsca spotkań. Państwa 
i miasta są więc zainteresowane ich uwzględnianiem w światowych rankingach, gdyż 
to ułatwia pozyskanie turystów biznesowych. Zarządy różnych organizacji decydujące 
o wyborze miasta gospodarza zwracają uwagę na to, czy dane miejsce było wybierane 
przez innych organizatorów spotkań biznesowych i czy tam odbywają się kongresy oraz 
konferencje. Wysoka pozycja państwa/miasta w światowych rankingach świadczy o tym, 
iż posiada ono odpowiednią infrastrukturę turystyczną i wykwalifikowane kadry do obsługi 
spotkań biznesowych. Do najbardziej znanych i cenionych raportów dotyczących liczby 
organizowanych spotkań stowarzyszeń w poszczególnych państwach należą publikacje 
ICCA (International Congress and Convention Association) oraz UIA (Union of Interna-
tional Associations). Organizacja ICCA reprezentuje ponad 900 firm z 86 państw świata. 
Układa ona swoje rankingi na podstawie zebranych danych o spotkaniach stowarzyszeń 
z podziałem na dwie kategorie: międzynarodowe stowarzyszenia rządowe i międzynaro-

13 B. Iwan, Rozwój turystyki targowo-wystawienniczej w wybranych miastach Polski, „Zeszyty Naukowe WSTIJO” 
2012, z. 10 (2), s. 10–12; B. Iwan, Czynniki rozwoju…, op. cit., s. 35–36.
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dowe stowarzyszenia pozarządowe, które spełniają jednocześnie trzy warunki: odbywają 
się cykliczne, gromadzą minimum 50 uczestników, migrują pomiędzy co najmniej trzema 
państwami. Na tej podstawie ICCA opracowuje raporty, np. Statistics Report the Interna-
tional Association Meetings Market. Według danych raportu ICCA Polskę jako miejsce 
spotkań w 2010 r. wybrało 98, a rok wcześniej – 113 stowarzyszeń. W związku z tym ICCA 
w 2010 r. sklasyfikowała Polskę na 32., a w 2009 r. na 29. miejscu w świecie. Pierwsze 
trzy miejsca zajęły – USA (623 spotkań stowarzyszeń), Niemcy (542) i Hiszpania (541). 
W rankingu miast w 2010 r. sklasyfikowano na 59. miejscu Kraków – 31 spotkań, na 65. 
miejscu Warszawę – 28 spotkań14. 

Drugim ważnym raportem jest International Meetings Statistics, publikowany przez UIA. 
Organizacja ta przygotowuje swoje raporty na podstawie zebranych danych o spotkaniach 
międzynarodowych spełniających z kolei cztery kryteria: 

 – trwają przynajmniej trzy dni,
 – skupiają minimum 300 uczestników,
 – uczestnicy wywodzą się z minimum pięciu państw,
 – przynajmniej 40% uczestników pochodzi z zagranicy.

Są to więc bardziej zaostrzone kryteria niż w przypadku ICCA. Według danych UIA 
w Polsce odnotowano w 2010 r. 74 spotkania (według ICCA – 98). Statystyki UIA w tej 
dziedzinie plasują USA również na pierwszym miejscu. Pomimo stosowania nieco różnych 
kryteriów wyniki ich analiz są zbliżone. W tabeli 1 zamieszczono dane dotyczące spotkań 
stowarzyszeń zorganizowanych w Polsce według statystyk ICCA oraz UIA.

Tabela 1. Liczba spotkań stowarzyszeń zorganizowanych w Polsce w latach 2003–2011 według staty-
styk ICCA oraz UIA

Lata Liczba spotkań według ICCA Liczba spotkań według uIA

2003 64 156

2004 101 134

2005 118 159

2006 114 151

2007 122 126

2008 134 121

2009 113 124

2010 98 74

2011 165 .

Źródło: K. Celuch, Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2012, PCB i POT, Warszawa 2012, s. 9.

14 K. Celuch, E. Dziedzic, Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011, PCB i POT, Warszawa 2011, s. 5–6.
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Raporty ICCA i UIA analizują też spotkania pod kątem takich kryteriów, jak: liczba 
uczestników, dziedziny i tematyka oraz charakter spotkań. Zgodnie z danymi tabeli 1 naj-
mniej spotkań stowarzyszeń, według statystyk ICCA, odnotowano w Polsce w 2003 
i w 2010 r. Najwięcej spotkań odnotowano natomiast w latach 2007, 2008 oraz 2011 r. 
Według raportu UIA najmniej tego typu spotkań zarejestrowano w 2010 r., a najwięcej – 
w 2005 i 2006 r. 

Tabela 2 z kolei zawiera dane dotyczące państw, w których odbyło się najwięcej mię-
dzynarodowych spotkań w latach 2008–2011 według ICCA. 

Tabela 2. Ranking państw według liczby zorganizowanych spotkań międzynarodowych

Państwa

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Miejsce 

w 
rankingu

Liczba 
spotkań

Miejsce 
w 

rankingu

Liczba 
spotkań

Miejsce 
w 

rankingu

Liczba 
spotkań

Miejsce 
w 

rankingu

Liczba 
spotkań

USA 1 507 1 595 1 623 1 759

Niemcy 2 402 2 458 2 542 2 577

Hiszpania 3 347 3 360 3 451 3 463

Brazylia 7 254 7 293 9 275 7 304

Chiny 11 223 9 245 8 282 8 302

Japonia 8 247 8 257 7 305 13 233

Źródło: Opracowanie na podstawie ICCA Statistics Report, http://www.iccaworld.com/npps [3.12.2013].

Warto zauważyć, że wśród 15 państw według kategoryzacji ICCA, gdzie zorganizowano 
najwięcej międzynarodowych spotkań stowarzyszeń w latach 2008–2011, znalazło się 
aż dziewięć państw Europy Zachodniej, w tym tak małe państwa, jak Portugalia, Austria 
i Szwajcaria.

Z kolei według statystyk i klasyfikacji UIA wśród 15 państw, gdzie odbyło się najwięcej 
międzynarodowych spotkań stowarzyszeń, wymieniono ponadto: Singapur (2.–4. miej-
sce w rankingu), Belgię (6.–11.) i Australię (11.–15.). Niezmiennie na pierwszym miejscu 
znajdowały się USA.

Polska według raportu ICCA została sklasyfikowana w 2011 r. na 21. miejscu w świe-
cie pod względem liczby odbytych międzynarodowych konferencji. Wśród polskich miast 
najwyżej, gdyż na 28. Miejscu, sklasyfikowano Warszawę, gdzie odbyło się 65, a w 2010 r. 
jedynie 28 międzynarodowych spotkań. Kraków sklasyfikowano na 50. miejscu, Gdańsk – 
na 92. miejscu, a Wrocław – na 211. miejscu wśród miast, które organizowały międzyna-
rodowe spotkania biznesowe. Liczbę międzynarodowych spotkań w Warszawie w latach 
2000–2011, według danych ICCA, ilustrują dane tabeli 3. 
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Tabela 3. Liczba międzynarodowych spotkań w Warszawie 

Lata Liczba spotkań
Dynamika
(rok 2000 = 

100)
Lata Liczba spotkań

Dynamika
(rok 2000 = 

100)

2000 21 100 2006 34 162

2001 26 124 2007 44 210

2002 30 143 2008 45 214

2003 24 114 2009 32 152

2004 28 133 2010 28 133

2005 38 181 2011 65 310

Źródło: ICCA Statistics Report, http://www.iccaworld.com/npps [3.12.2013]; www.hcb.hu/download 
[5.12.2013]; www.iccaworld.com [5.12.2013]; obliczenia własne. 

Awans Warszawy jest uzasadniony dzięki najlepiej rozwiniętej w kraju infrastrukturze 
konferencyjnej, zaczynając od funkcjonowania okresowo nawet dwóch portów lotniczych, 
przez hotele wysokiej klasy, obiekty konferencyjno-kongresowe, aż po profesjonalnych 
dostawców usług dla sfery biznesowej15. Tabela 4 zawiera spis wybranych spotkań mię-
dzynarodowych stowarzyszeń w Warszawie w 2011 r. 

Tabela 4. Wybrane spotkania międzynarodowych stowarzyszeń w Warszawie w 2011 roku

Data Wydarzenia

09.06 2011–10.06.2011 Europan Builders Confederation Annual Congress 

15.06.2011–17.06.2011 Future Network and Mobile Summit 2011

03.07.2011–08.07.2011 18 International Conference on Solid State Ionics -SSI 18-

06.07.2011–08.07.2011 19 European Social Services Conference

05.09.2011–09.09.2011 8 International Congress of Hittitology

24.08.2011–27.08.2011 64 Summer Congress of the Interallied Confederation of Reserve Officers 
– CIOR

23.09.2011–24.09.2011 General Meeting of the Global Alliance against Chronic Respiratory 
Diseases –GARD

29.09.2011–30.09.2011 9 European Cement Conference

Źródło: K. Celuch, Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2012, PCB i POT, Warszawa 2012, 
s. 10–11. 

15 www.konferencje.pl/aktualności [6.12.2013].
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Rozwój spotkań i wydarzeń w Warszawie według danych 
krajowych

Raporty Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce zawierają dane dotyczące liczby 
spotkań w polskich miastach, w tym w Warszawie. Wynika to z odmiennej metodologii 
badań i nieco innych kryteriów klasyfikacji. Raporty te są przygotowywane przez Poland 
Convention Bureau (PCB) przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną (POT) 
oraz obiektami, w których mają miejsce spotkania i wydarzenia. Celem corocznie pu-
blikowanych raportów jest identyfikacja liczby spotkań w Polsce, m.in. społecznych, 
gospodarczych i innych biznesowych. W badaniach i raportach wyodrębnia się cztery 
grupy spotkań oraz wydarzeń: motywacyjne, targi i wystawy, konferencje i kongresy, 
wydarzenia korporacyjne. Spotkania i wydarzenia są z kolei klasyfikowane według grup 
tematycznych: humanistyczne, technologiczne, informatyczno-komunikacyjne, ekono-
miczno-polityczne, medyczne.

Zakres przedmiotowy badań dotyczy obiektów, gdzie istnieje możliwość recepcji spo-
tkań i wydarzeń zgodnie z wytycznymi PCB i POT. Ankietowane obiekty stanowią tylko 
część wszystkich, które posiadają warunki do odbywania się spotkań i wydarzeń bizne-
sowych. Wśród badanych obiektów dominują hotele, a następnie centra konferencyj-
no-targowe oraz obiekty kulturalne i historyczne16. Dane na ten temat zawiera tabela 5.

Tabela 5. Liczba obiektów przekazujących dane statystyczne w 2011 roku

Rodzaj obiektu Liczba obiektów

Hotele 95

Centra konferencyjno-targowe 12

Uczelnie wyższe wynajmujące sale w celu organizacji spotkań 4

Obiekty kulturalne wynajmujące sale w celu organizacji spotkań 10

Obiekty historyczne (zamki, pałace, dwory) 10

Inne 18

Razem 149

Źródło: K. Celuch, Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2012, PCB i POT, Warszawa 2012, s. 14.

Zgodnie z publikacją UNWTO w opracowaniach statystycznych17 brane są pod uwagę 
spotkania i wydarzenia biznesowe, które spełniają następujące warunki:

 – skupiają minimum 10 uczestników, 
 – trwają co najmniej pół dnia, tj. cztery godziny i więcej,
 – miejsce (obiekt), w którym odbywa się spotkanie, zostało opłacone w tym celu18.

16 K. Celuch, E. Dziedzic, Raport. Przemysł spotkań…, op. cit., s. 11–14.
17 K. Celuch, Raport. Przemysł spotkań w Warszawie 2009, Eurosystem, Warszawa 2009.
18 Ibidem, s. 7. 
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W 2011 r. odbyło się w Polsce 27 060 spotkań i wydarzeń biznesowych. Spotkania 
te są podzielone na trzy grupy, według kryterium czasu ich trwania. Dane na ten temat 
zawiera tabela 6.

Tabela 6. Liczba spotkań według czasu ich trwania w latach 2008–2011

Liczba dni

Liczba spotkań w latach 2008–2011
2008 2009 2010 2011

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %
1–3 3938 96 3718 93 17 256 96 25 103 93

4–10 149 4 212 5 592 3 1883 7

11 i więcej 13 0 70 2 152 1 74 0

Razem 4100 100 4000 100 18 000 100 27 060 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2009–2013, 
PCB i POT, Warszawa 2009–2013. 

Dane tabeli 6 wskazują, iż liczba rejestrowanych spotkań rosła dynamicznie w latach 
2008–2011, z 4100 do 27 060. W 2012 r. odnotowano 22 300 spotkań, a więc nastąpiło 
pewne załamanie tendencji wzrostowej z lat 2009–2011. Dominowały spotkania krótkie, 
trwające 1–3 dni (93–96%). Tabela 7 zawiera dane dotyczące liczby spotkań i wydarzeń 
w Polsce w niektórych latach między 2008 a 2012. 

Tabela 7. Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według kategorii w latach 2008, 2011, 2012 

Kategoria 
2008 2011 2012 

Liczba % Liczba % Liczba %

Kongresy/konferencje 1277 31 9873 36 10622 45

Wydarzenia korporacyjne 2483 61 10715 40 4657 19

Wydarzenia motywacyjne 90 2 4051 15 5305 21

Targi i wystawy 250 6 2421 9 1716 5

Razem 4100 100 27060 100 22300 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2009–2013, 
PCB i POT, Warszawa 2009–2013.

Dane z tabeli 7 dowodzą, że najwięcej wydarzeń korporacyjnych było w 2008 r. (61% 
wszystkich spotkań), 2011 r. (40%), a w 2012 r. – tylko 19%. Kongresy i konferencje do-
minowały natomiast w 2009 r. (53%) oraz 2012 r. (45%). Pozostałe kategorie spotkań były 
mniej liczne. Na podkreślenie zasługuje z pewnością fakt, iż w latach 2008–2011 dyna-
micznie wzrosła liczba targów i wystaw zorganizowanych w Polsce. Pewne załamanie tej 
pozytywnej tendencji wystąpiło w 2012 r. Z kolei w tabeli 8 zamieszczono dane dotyczące 
spotkań w Warszawie i we Wrocławiu w latach 2009–2012.
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Tabela 8. Liczba spotkań i wydarzeń w Warszawie i we Wrocławiu w latach 2009, 2011, 2012 

Miasto 
2009 2011 2012

Liczba % Liczba % Liczba %

Polska ogółem 4000 100 27060 100 17672 100

Wrocław 933 23 440 2 425 2

Warszawa 1268 32 8830 33 10034 57

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2009–2013, 
PCB i POT, Warszawa 2009–2013.

Dane tabeli 8 wskazują, iż w badanych latach w Warszawie odbyło się najwięcej 
spotkań i wydarzeń biznesowych w porównaniu z pozostałymi polskimi miastami. W sto-
licy w 2012 r. zorganizowano bowiem aż 57% ogółu analizowanych spotkań w Polsce, 
a w pozostałych miastach jedynie 43%. Wrocław jako jedno z największych polskich miast 
straciło na znaczeniu w organizacji spotkań biznesowych na rzecz Krakowa, Poznania, 
Kielc oraz Warszawy itp. Interesujące będzie również zaprezentowanie liczby i struktury 
spotkań według rodzaju. Dane w tym zakresie zawiera tabela 9.

Tabela 9. Spotkania i wydarzenia w Polsce według rodzaju w latach 2009–2012

Rodzaj 
2009 2011 2012 

Liczba 
spotkań % Liczba 

spotkań % Liczba 
spotkań %

Medyczne 708 17 3717 14 3603 16

Humanistyczne 1251 31 7126 26 6023 27

Ekonomiczne/ 
polityczne 667 17 2608 21 5181 23

Technologiczne 780 20 7005 26 5357 24

Informatyczne/
komunikacyjne 594 15 3604 13 2136 10

Razem 4000 100 27060 100 22300 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2009–2013, 
PCB i POT, Warszawa 2009–2013.

Na podstawie danych tabeli 9 trudno jest jednoznaczne sformułować tendencje doty-
czące liczby i odsetka spotkań według rodzaju w latach 2009–2012. W badanym okresie 
dominowały spotkania humanistyczne. Spotkania technologiczne oraz ekonomiczne 
i polityczne, które w 2012 r. stanowiły odpowiednio 24% i 23% ogółu spotkań w Polsce, 
zajęły więc drugie i trzecie miejsce. Odbyło się relatywnie mniej zgromadzeń z dziedziny 
informatyki i komunikacji (w 2012 r. – 10%). Interesujące będzie również zaprezentowa-
nie spotkań i wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie i Wrocławiu według kategorii. 
Informacje na ten temat przybliżają dane zamieszczone w tabeli 10.
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Tabela 10. Liczba spotkań i wydarzeń według kategorii w Warszawie i we Wrocławiu w latach 2009–2012

Miasto 
Kategoria 

Kongresy/
konferencje

Wydarzenia 
korporacyjne

Wydarzenia 
motywacyjne

targi 
i wystawy Razem

2009 rok

Warszawa 689 415 50 114 1268

Wrocław 383 373 54 123 993

Ogółem w Polsce 2127 1221 295 357 4000

2011 rok

Warszawa 3066 2759 1663 1342 8830

Wrocław 225 121 54 40 440

Ogółem w Polsce 9874 10 713 4051 2422 27 060

2012 rok

Warszawa 4077 1860 3612 485 10 034

Wrocław 247 130 23 25 425

Ogółem w Polsce 8321 3977 4348 1026 17 672

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2009–2013, 
PCB i POT, Warszawa 2009–2013.

Analiza danych prezentowanych w tabeli 10 jest trudna, ponieważ liczba poszczegól-
nych spotkań według kategorii zmieniła się w analizowanych latach: 

 – Liczba kongresów i konferencji zwiększyła się w Warszawie bardzo dynamicznie, tzn. 
z 689 w 2009 r. do 4077 w 2012 r. We Wrocławiu natomiast można mówić o regresie 
w liczebności organizowanych spotkań i kongresów. Ogółem w Polsce natomiast liczba 
odbywających się kongresów i konferencji w 2011 r. była ponad 4,6 razy większa niż 
w 2009 r., a w 2012 r. – prawie czterokrotnie.

 – Liczba wydarzeń korporacyjnych zmieniała się w poszczególnych miastach z roku na 
rok. W Warszawie miał miejsce wręcz skokowy wzrost liczby wydarzeń w 2011 r. na 
tle 2009 r. 

 – Jeżeli chodzi o wydarzenia motywacyjne, to w Warszawie ich liczba rosła sukcesywnie. 
W 2009 r. zanotowano ich 50, w 2010 r. – 173, a w 2012 r. – aż 3612. W pozostałych 
miastach było ich niewiele i ich liczba ulegała zmianom z roku na rok (tabela 10). 
Liczba targów i wystaw odbywających się we Wrocławiu spadła ze 123 w 2009 r. do 
40 w 2011 r. i 25 w 2012 r.

 – Liczba zorganizowanych targów i wystaw w Polsce rosła jednak systematycznie w la-
tach 2009–2011. W 2012 r. liczba ta zmniejszyła się niestety do 1026.

 – Ogółem w Polsce liczba wszystkich spotkań według kategorii ulegała zmianom z roku na 
rok. Było to po prostu odzwierciedleniem zmian w liczebności poszczególnych spotkań 
w różnych miastach Polski (również w tych, które w tabeli 10 nie zostały uwzględnione).
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Na rysunkach 1 i 2 przedstawiona struktura spotkań i wydarzeń biznesowych w War-
szawie w 2009 i 2012 r. 

Rysunek 1. Spotkania i wydarzenia w Warszawie w 2009 r. (%)
Źródło: K. Celuch, E. Dziedzic, Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2010, PCB i POT, 
Warszawa 2010, s. 26. 

Rysunek 2. Spotkania i wydarzenia w Warszawie w 2012 r. (%)
Źródło: Opracowanie na podstawie K. Celuch, Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2013, 
PCB i POT, Warszawa 2013, s. 25. 

W konkluzji warto podkreślić, iż Warszawa na tle innych polskich miast odgrywa wiodącą 
rolę w organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. Jest to bowiem stolica, a jednocześnie 
największe miasto w Polsce oraz główne centrum polityczne i gospodarcze kraju. Skupia 
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ona najbardziej rozwiniętą bazę dla rozwoju turystyki biznesowej. Warszawa jest więc 
miastem przygotowanym do organizacji różnorodnych, międzynarodowych i krajowych 
spotkań o charakterze biznesowym. 

uogólnienia i wnioski

Turystyka biznesowa w ujęciu sensu largo określana jest też nazwą „podróże służbowe”. 
Związana jest ona z uczestnictwem osób w różnego rodzaju spotkaniach o charakterze 
społecznym, naukowym i komercyjnym.

W niniejszym opracowaniu bardziej szczegółową analizą objęto cztery segmenty 
turystyki biznesowej – kongresy i konferencje, wydarzenia korporacyjne, wydarzenia 
motywacyjne oraz targi i wystawy.

Uczestnikami spotkań i wydarzeń biznesowych są najczęściej członkowie zarządów, 
przedsiębiorstw i korporacji, naukowcy, członkowie różnych organizacji społecznych 
i gospodarczych, członkowie stowarzyszeń oraz politycy itp.

Międzynarodowe rankingi państw i miast organizujących spotkania i wydarzenia mię-
dzynarodowe (ICCA i UIA) dość wysoko sytuują niektóre polskie miasta i cały kraj. W swo-
im raporcie ICCA sklasyfikowała w rankingu Polskę w 2009 r. na 29., a w 2012 r. na 26. 
miejscu na świecie. Warszawę natomiast odpowiednio na 50. miejscu w 2009 r. i na 28. 
w 2011 r. Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych, według raportów Przemysł spotkań 
i wydarzeń w Polsce, rośnie dość dynamicznie z roku na rok. Najwięcej spotkań i wyda-
rzeń biznesowych odbywa się corocznie w Warszawie. Do znaczących miast na mapie 
odbytych spotkań zalicza się Kraków, Poznań i Wrocław itp. Warszawa odgrywa więc 
wiodącą rolę w organizacji krajowych i międzynarodowych kongresów oraz konferencji, 
wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych, a także targów oraz wystaw.
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Streszczenie

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza oraz próba oceny rozwoju turystyki 
biznesowej w Polsce, zwłaszcza w Warszawie. Nieco bardziej szczegółową analizą objęto 
główne segmenty turystyki biznesowej, tj. konferencje i kongresy, wydarzenia korporacyjne oraz 
motywacyjne, a także targi i wystawy. W opracowaniu przedstawiono również ranking państw 
i miast świata pod względem liczby odbywających się spotkań międzynarodowych. Przodujące 
miejsca zajmują w nim USA oraz państwa Europy Zachodniej. Polska, w tym Warszawa, zajmują 
również relatywnie wysokie miejsca. Warszawa na tle innych polskich miast pełni wiodącą rolę 
w organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych.

Słowa kluczowe: turystyka biznesowa, rodzaje turystyki biznesowej, spotkania biznesowe, 
rodzaje spotkań biznesowych, ranking, przemysł spotkań biznesowych

Abstract 

The main objective of the paper is the analysis and evaluation of business tourism development in 
Poland. The main focus of the analysis is on the business tourism in Warsaw and such segments 
of the business tourism as: conferences and congresses, corporation events, incentive trips, 
and fairs and exhibitions. The article also presents the city and country ranking by the number 
of the international meetings. The top countries in the ranking are USA and the Western Europe 
countries. Poland and Warsaw also had relatively high positions. Warsaw comparing with the 
other Polish cities plays the most important role in the field of business meetings organization.

Keywords: business tourism, types of business tourism, business meetings, types of business 
meetings, ranking, business meetings industry
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znaczenie rpo w procesie kreowania Markowych 
produktów turystycznych w województwie 
zachodniopoMorskiM

ThE IMPORTANCE OF REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES IN ThE 
PROCESS OF CREATING bRANDED TOURISM PRODUCTS IN ThE WEST 
POMERANIAN VOIVODEShIP

Wstęp

Rozwój produktów markowych ma kluczowe znaczenie dla osiągania przewagi kon-
kurencyjnej przez regiony, gdyż najczęściej regiony sąsiadujące dysponują zbliżonym 
potencjałem turystycznym, szczególnie jeśli chodzi o posiadane walory turystyczne. 
Kreowane produkty turystyczne mają zwykle podobny charakter i są skierowane do 
tej samej grupy docelowej, więc szansą na wyróżnienie stają się markowe produkty 
turystyczne. Ich tworzenie wymaga jednak znacznych środków finansowych, możliwość 
uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich stanowi zatem ważny czynnik ich 
rozwoju. Celem opracowania jest analiza wsparcia finansowego dla markowych produk-
tów turystycznych z funduszy europejskich (RPO) w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2007–2013.

Kształtowanie markowych produktów turystycznych w regionie

Produkt – oznaczający wszystko, co jest przedmiotem wymiany rynkowej – jest współ-
cześnie postrzegany głównie jako zbiór korzyści czy użyteczności (przyjemności) dla 
nabywców, wartość sprzedaży zaś ma niejako znaczenie drugorzędne1. W szerokim 
spektrum produktów, obejmującym: rzeczy fizyczne, usługi, pomysły, miejsca, organiza-
cje, stowarzyszenia, widowiska, spotkania, projekty technologiczne i organizacyjne oraz 
inne wytwory potencjału intelektualnego, przyrodniczego, produkcyjnego i społecznego 
ludzkości, można wyróżnić te, które służą realizacji potrzeb turystycznych. Tego typu 
produkty definiuje się jako pakiet dóbr i usług, czyli zestaw materialnych i niematerialnych 

1 M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków 
2009, s. 13.
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składników umożliwiających realizację wyjazdu turystycznego2. W wąskim ujęciu są to 
wyłącznie dobra i usługi, które kupuje turysta przed podróżą i podczas jej trwania3. W ujęciu 
kompleksowym zaś produkt turystyczny jest określany jako „kompozycja tego, co turyści 
robią, oraz walorów, urządzeń i usług, z których przy tym korzystają”4 lub „wiązka fizycz-
nych, usługowych i symbolicznych właściwości składających się na osiągnięcie zarówno 
satysfakcji przez kupującego, jak i korzyści ekonomicznych przez sprzedawcę”5. Wśród 
produktów turystycznych można wyróżnić produkty kreowane przez przedsiębiorców 
(są to głównie pojedyncze usługi, dobra materialne lub ich zestawy określane mianem 
pakietu usług) oraz jednostki przestrzenne, takie jak regiony metropolitalne i peryferyj-
ne, których produkt ma charakter zintegrowany i obejmuje ofertę turystyczną obszaru 
tworzoną przez podmioty funkcjonujące na rynku turystycznym przy wsparciu jednostek 
samorządu terytorialnego, a także organizacji turystycznych. Różnice pomiędzy produk-
tami turystycznymi oferowanymi przez przedsiębiorców a tymi, które proponują regiony, 
dobrze oddaje pogląd Mazurkiewicza6, który rozpatruje produkt turystyczny w skali mikro 
i makro. W skali mikro za produkt turystyczny uznaje on wszelkie usługi i dobra materialne 
oferowane pojedynczemu turyście w obszarze recepcji turystycznej, w skali makro zaś 
produkt turystyczny obejmuje usługi i dobra materialne oferowane wszystkim turystom 
w obszarze recepcji turystycznej. 

Produkt turystyczny regionu (określany także jako „produkt turystyczny obszaru” lub 
„obszarowy produkt turystyczny”) powstaje na wielu płaszczyznach i składa się z rozma-
itych elementów, które ostatecznie powinny tworzyć spójną całość, atrakcyjną dla turysty. 
Jego struktura przestrzenna jest zróżnicowana, wieloaspektowa i wielopoziomowa. Jest to 
produkt zdeterminowany przestrzennie i obejmuje wewnętrznie złożony zbiór elementów, 
wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni. Za produkt tury-
styczny obszaru przyjmuje się najczęściej ogół elementów materialnych i niematerialnych, 
stanowiących podstawę istniejącego w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań związa-
nych z pobytem w danym miejscu7. Elementy te mają zróżnicowany charakter, ponieważ 
są fragmentami odmiennych poziomów obszarowego produktu turystycznego, do których 
zalicza się8: dziedzictwo (obejmujące ogół elementów powstałych w wyniku naturalnych 
procesów przyrodniczych i działalności człowieka, np.: środowisko przyrodnicze czy kul-
tura i tradycja, tworzące bazę dla prowadzenia działalności różnego typu i funkcjonowania 
obszaru), infrastruktura (obejmująca elementy powstałe w wyniku działalności człowieka 

2 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE, Poznań 
2003, s. 32.
3 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 2005, s. 243.
4 Ibidem.
5 Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008, s. 37.
6 L. Mazurkiewicz, Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, [w:] Konkurencyjność produktu 
turystycznego, red. K. Pieńkoś, Wyd. WSE, Warszawa 2005, s. 83.
7 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego, Monografie i Opracowania, 
nr 442, Wyd. SGH, Warszawa 1998, s. 9.
8 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, 
Wyd. UŁ, Łódź 2002, s. 103.
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mającej na celu rozwój turystyki, np. baza turystyczna i paraturystyczna czy regionalne 
imprezy), wartość dodana (obejmująca te atrybuty obszaru, które przynoszą satysfakcję 
turystom, takie jak idea czy wizerunek), organizacja i zarządzanie (wszystkie elementy, 
które pozwalają funkcjonować pojedynczym elementom w formie spójnej całości, jaką 
jest obszarowy produkt turystyczny). Tak sformułowany zbiór elementów budujących 
produkt turystyczny regionu jest w dużej mierze zbieżny z koncepcją V.T.C. Middletona, 
który w ramach ogólnego produktu turystycznego wydziela następujące składniki miejsca 
docelowego: atrakcje i środowisko, infrastruktura i usługi, dostępność, wizerunek, cena.

Kształtowanie produktu turystycznego regionu powinno się koncentrować na działa-
niach, których konsekwencją będzie zintegrowany produkt turystyczny regionu, dostarcza-
jący korzyści określonej grupie odbiorców, wśród których są zarówno turyści, jak i miesz-
kańcy, będący beneficjentami rozwoju turystyki w regionie. Jednakże w warunkach rosnącej 
konkurencji, która dotyczy współcześnie nie tylko przedsiębiorstw, ale także regionów, 
samo wykreowanie dobrego produktu nie jest wystarczające dla zapewnienia i utrzymania 
wysokiej pozycji konkurencyjnej. Niezbędne są działania marketingowe, które pozwolą na 
wyróżnienie regionu spośród innych, często dysponujących podobnym typem produktu 
turystycznego. M. Florek za nadrzędny instrument oddziaływania marketingowego, obok 
kształtowania oferty terytorialnej, promocji i partnerstwa, uznaje tożsamość regionu, której 
właściwe zdefiniowanie wpływa nie tylko na wyjątkowość i spójność oferty turystycznej, 
ale jest także warunkiem kreowania pożądanego wizerunku regionu9. W procesie tworze-
nia wizerunku regionu można wyróżnić kilka etapów: identyfikacja obecnego wizerunku, 
wskazanie adresatów wizerunku, określenie wizerunku docelowego, dobór instrumentów 
kształtowania wizerunku, opracowanie harmonogramu działań, realizacja i kontrola10. 

Jednym z głównych instrumentów wykorzystywanych w procesie kształtowania wize-
runku jest marka, rozumiana jako zespół cech, dzięki którym produkt zapewnia korzyści 
funkcjonalne turyście i wartości dodane, na tyle cenione, aby zrealizować zakup11. Marka 
turystyczna pozwala na wyraźne różnicowanie produktów turystycznych regionu i można 
ją utożsamiać z markowym produktem turystycznym, który jest tworzony i rozwijany dla:

 – poszczególnych typów produktów turystycznych (pojedynczych usług, pakietów, szla-
ków, obiektów czy wydarzeń),

 – określonych typów turystyki (turystyka biznesowa, uzdrowiskowa, aktywna, wiejska 
czy przygraniczna),

 – różnych fragmentów przestrzeni (krain geograficznych, regionów kulturowych i admi-
nistracyjnych).
Wykreowanie markowego produktu turystycznego w regionie daje podstawę dla kształ-

towania wizerunku regionu, który w pożądany sposób wpływa na decyzje turystów, przy-
czynia się do zwiększenia popularności regionu i poprawia jego pozycję konkurencyjną.

9 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego w turystyce, Wyd. AE, Poznań 2006, s. 170–174.
10 M. Zdon-Korzeniowska, op. cit., s. 13.
11 B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 68.
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Produkty markowe województwa zachodniopomorskiego 
zawarte w Strategii rozwoju turystyki województwa 
zachodniopomorskiego do 2015 roku

Atrakcyjność turystyczna województwa zachodniopomorskiego opiera się na uwa-
runkowaniach przyrodniczych związanych z położeniem i ukształtowaniem obszaru wo-
jewództwa. Wyróżnia się cztery obszary charakteryzujące się względnie jednorodnym 
typem środowiska i sposobem zagospodarowania turystycznego: pas nadmorski, pas 
pojezierzy, dolina i obszar ujściowy Odry – obejmujące specyficzne i wyjątkowe walory 
przyrodnicze związane z doliną rzeczną i jej odcinkiem ujściowym; pozostałe obszary 
występujące w pasie między terenami nadmorskimi a obszarem pojezierza charakteryzują 
się dominacją funkcji rolniczej z towarzyszącą funkcją leśną. 

Wizja regionu zawarta w Strategii rozwoju turystyki województwa zachodniopomor-
skiego do 2015 r. określa, że województwo zachodniopomorskie będzie stanowiło symbol 
polskiej marki turystycznej w zakresie wypoczynku aktywnego, pobytów zdrowotnych oraz 
inspirującej przygody z kulturą i historią, a markowe produkty województwa będą zaliczane 
do najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku12.

Proponowane produkty markowe skupiają się wokół takich typów turystyki, które mogą 
się rozwijać na większości obszaru województwa zachodniopomorskiego przez większą 
część roku, co ma na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy pasem nadmorskim 
a pozostałymi obszarami oraz redukcję sezonowości turystyki w zachodniopomorskim.  
Główne typy turystyki proponowane jako komponenty produktów markowych to: turystyka 
aktywna, wodna, zdrowotna, kulturowa oraz miejska.

Ze względu na zróżnicowanie walorów specjalistycznych w województwie zachod-
niopomorskim jest ono szczególnie predysponowane do rozwoju różnych form turystyki 
aktywnej i specjalistycznej, co znajduje wyraz w liczbie proponowanych produktów:

 – turystyka rowerowa – obszary pojezierne, wokół Zalewu Szczecińskiego i Kamień-
skiego, dolina Odry, pas nadmorski;

 – turystyka piesza – parki narodowe (Woliński i Drawieński), parki krajobrazowe (Barli-
necko-Gorzowski, Cedyński, Drawski, Iński, Dolina Dolnej Odry, Szczeciński), pozo-
stałe przyrodniczo cenne obszary pojezierzy, tereny wokół Zalewu Szczecińskiego, 
pas nadmorski;

 – golf – obszar całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów już 
istniejących i planowanych pól golfowych (Binowo, Kołczewo, Choszczno, Kołbasko-
wo, Postomino);

 – turystyka konna – Pojezierze Drawskie;
 – wędkarstwo – uprawiane na wszystkich regionu, w tym także na otwartym morzu;

12 Strategia rozwoju turystyki województwa zachodniopomorskiego do 2015 roku, ZROT, Warszawa–Szczecin–
Koszalin 2008, s. 9.
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 – ekoturystyka – obszary chronione w województwie oraz obszary czyste ekologicznie 
o niskim poziomie zagospodarowania;

 – myślistwo – parki krajobrazowe (w szczególności Cedyński), obszar Biały Bór–Bobo-
lice–Polanów;

 – turystyka sportowo-rekreacyjna – miejscowości pojezierne oraz nadmorskie dysponu-
jące odpowiednią infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
Województwo zachodniopomorskie cechuje się największym bogactwem i zróżnico-

waniem akwenów i cieków wodnych w kraju, co sprawia, że istnieje szereg możliwości 
tworzenia markowych produktów turystyki wodnej w oparciu o spływy kajakowe, regaty 
na jeziorach i Zalewie Szczecińskim, flisy odrzańskie czy zloty żaglowców. Spowodowało 
to wyodrębnienie turystyki wodnej spośród pozostałych form turystyki aktywnej i nadanie 
jej wyjątkowej rangi, ze wskazaniem, iż może się ona stać wizytówką województwa za-
chodniopomorskiego. Możliwości implementacji produktów markowych turystyki wodnej 
istnieją w miejscowościach nadmorskich położonych wzdłuż biegu Odry, nad jeziorem 
Dąbie, Zalewem Szczecińskim i Kamieńskim, nad rzekami (Iną, Drawą, Parsętą, Pilawą, 
Regą), w sąsiedztwie jezior na pojezierzach (Ińskim, Drawskim, Myśliborskim, Wałeckim), 
w sąsiedztwie jezior przybrzeżnych (Jamno, Bukowo, Kopań, Wicko). 

Województwo zachodniopomorskie z wielu względów jest predysponowane do roz-
woju turystki zdrowotnej. Do jego podstawowych walorów można zaliczyć: warunki bio-
klimatyczne, źródła lecznicze (solanki, borowina) oraz specjalistyczną infrastrukturę, do 
dodatkowych zaś – korzystne położenie i ceny, które skłaniają turystów zagranicznych 
do wyboru regionu zachodniopomorskiego jako celu podróży o charakterze zdrowotnym, 
uzdrowiskowym, spa i wellness, medycznym. Za obszary rozwoju markowych produktów 
turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej wskazano obszary gmin posiadających status uzdro-
wiska (Świnoujście, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Połczyn Zdrój, Dąbki), miejscowości 
nadmorskie, w których działają filie zakładów uzdrowiskowych (Międzyzdroje, Dziwnówek), 
gminy ubiegające się o nadanie statusu uzdrowiska (Trzcińsko-Zdrój, Borne Sulinowo), 
miejscowości nadmorskie i pojezierne mogące realizować turystykę zdrowotną. 

Propozycje związane z markowymi produktami turystyki miejskiej i kulturowej są zwią-
zane z niewykorzystaniem w pełni potencjału walorów kulturowych rozwoju (ulokowanych 
zarówno w stolicy województwa, jak i w mniejszych miejscowościach), a współczesne 
trendy wyraźnie wskazują na coraz większy udział podróży na obszary miejskie. 

W grupie proponowanych turystycznych produktów markowych znajduje się także 
turystyka wypoczynkowa i rekreacyjna, będąca obecnie dominującym typem turystyki 
w województwie zachodniopomorskim, oraz turystyka tranzytowa, biznesowa, handlowa, 
młodzieżowa i agroturystyka.

Zaproponowane w strategii typy turystyki dają możliwości bardziej zrównoważonego 
rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na płaszczyźnie przestrzennej 
i czasowej (a także ekologicznej), pozwalając na wykreowanie produktów turystycznych 
na obszarach, których obecne wykorzystanie turystyczne jest z różnych względów ogra-
niczone, odciążenie strefy nadmorskiej oraz wydłużenie sezonu turystycznego. Jednocze-
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śnie skupienie uwagi na produktach bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką 
aktywną pozwala na budowanie turystycznej marki regionu, skoncentrowanej wokół tego 
typu turystyki, co daje szansę na wykreowanie spójnego wizerunku regionu.

Wsparcie finansowe rozwoju markowych produktów 
turystycznych w województwie zachodniopomorskim z RPO

Rozwój markowych produktów turystycznych wymaga dużych nakładów finansowych, 
niezbędnych przede wszystkim dla rozwoju infrastruktury oraz działań promocyjnych. 
Trudności w pozyskiwaniu środków sprawiają, że instrumentem finansowym coraz istot-
niejszym ze względu na wysokość środków i dostępność są programy pomocowe Unii 
Europejskiej. Fundusze europejskie stanowią bodziec dla rozwoju sektora turystycznego, 
gdyż z ich pomocą możliwy jest nie tylko rozwój niezbędnej infrastruktury, ale także atrakcji 
turystycznych, promocja czy szkolenie kadr. Jednym ze źródeł finansowania pozostaje 
Regionalny Program Operacyjny, w ramach którego w latach 2007–2013 dofinansowano 
zróżnicowane projekty turystyczne, w tym produkty o charakterze markowym.

Projekty realizowane w ramach RPO mają głównie charakter inwestycyjny i wspierają 
rozwój produktów turystycznych w takich kategoriach, jak: obszar, szlak i obiekt. Stanowią 
one przedmiot Poddziałania 5.1.1. Infrastruktura turystyki oraz 6.1.1. Infrastruktura turystyki 
na obszarze metropolitalnym oraz w niewielkim stopniu innych poddziałań. W ramach 
Poddziałania 5.1.1 wsparto 22 inwestycje związane z rozwojem produktów łączną kwotą 
91,7 mln zł (całkowity koszt projektów – 157,6 mln zł), w ramach Poddziałania 6.1.1 zaś – 
19 projektów kwotą 61,3 mln zł (całkowity koszt projektów to 20 138,3 mln zł). Poddziałanie 
5.1.1 objęło w głównej mierze projekty (każdy z nich może wpływać na rozwój kilku typów 
turystyki) wspierające rozwój produktów turystyki wypoczynkowej i rekreacyjnej (15) oraz 
miejskiej i kulturowej (13), w mniejszym stopniu dofinansowano produkty turystyki uzdrowi-
skowej (trzy), wodnej (trzy) i specjalistycznej (cztery). Nie zostały wsparte projekty związane 
z turystyką pieszą, biznesową ani rowerową. Finansowanie w ramach Poddziałania 6.1.1 
objęło bardziej zróżnicowane projekty, uwzględniając – obok produktów turystyki miej-
skiej i kulturowej (11 projektów) – także projekty wspierające rozwój turystyki rekreacyjnej 
(cztery), wodnej (cztery), specjalistycznej (trzy), pieszej (trzy) i rowerowej (jeden). Rozwój 
produktów markowych w województwie zachodniopomorskim jest dofinansowany także 
z innych działań Regionalnego Programu Operacyjnego, pozwalając na ich kompleksowy 
rozwój w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i strategią rozwoju obszaru13.

Najwięcej projektów dotyczy markowych produktów turystyki miejskiej i kulturowej, 
wśród których dominują projekty dotyczące rewitalizacji i rozwoju miejskich terenów 
turystyczno-rekreacyjnych oraz obiektów zabytkowych (Poddziałanie 5.1.1), ulokowane 
w pasie nadmorskim (3/4 wszystkich projektów). Projekty finansowane z Poddziałania 6.1.1 

13 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodnio-
pomorskiego”, UMWZ, Szczecin 2012.
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mają bardziej zróżnicowany charakter i dotyczą także rozwoju szlaków tematycznych 
i historycznych oraz infrastruktury kultury, obok rewitalizacji przestrzeni miejskiej, prze-
strzeni turystyczno-rekreacyjnych oraz ochrony zabytków. Zaznacza się brak projektów 
związanych z rozwojem muzeów, obiektów wystawowych, teatrów, obiektów koncertowych 
oraz szlaków historycznych i tematycznych (na obszarze województwa). Produkty turystyki 
miejskiej i kulturowej otrzymują również wsparcie z Poddziałania 5.2.1. Rozwój i odtwo-
rzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej (dziewięć projektów) 
i Poddziałania 6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym (trzy 
projekty), a cztery z tych projektów ma charakter szlaków historycznych i kulturowych; 
oraz Poddziałania 1.1.1 i 1.1.2 (dwa projekty).

Rozwój produktów markowych dotyczących turystyki wodnej stanowi istotną część dofi-
nansowania z RPO. Trzy projekty finansowane w ramach Poddziałania 5.1.1 to: „Kajakiem do 
morza” – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece 
Redze, „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy”, „Budowa 
infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy”. Poddziałanie 6.1.1 obejmuje finanso-
waniem cztery projekty: „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne 
Centrum Edukacji Wodnej Żeglarskiej”, „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich 
oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej”, „Zwiększenie atrakcyj-
ności turystycznej Nabrzeża Pasażerskiego przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie”, „Promenada 
z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów”. Finansowanie projektów kreu-
jących markowy produkt turystyki wodnej stanowi prawie 12% wartości wszystkich projektów 
wspartych w Poddziałaniu 5.1.1 i aż ok. 60% w Poddziałaniu 6.1.1. Finansowane projekty 
w sposób bezpośredni wpływają na budowanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, 
który ma się stać jednym z markowych produktów turystycznych województwa, a projekt 
„Kajakiem do morza” stanowi odrębny, samodzielny produkt turystyczny. Zauważalny jest 
brak projektów, które finansowałyby rozwój turystyki wodnej na pojezierzach.

Markowe produkty turystyki rekreacyjnej rozwijają się przede wszystkim na obszarze 
nadmorskim (11 z 16 projektów finansowanych w ramach Poddziałania 5.1.1) i dotyczą 
rozwoju produktów turystycznych (np. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei 
Wąskotorowej w Gminie Rewal”) oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejsco-
wości nadmorskich (rewitalizacja i modernizacja promenad, parków). Podobny charak-
ter mają pozostałe projekty realizowane na obszarze pojezierzy. Projekty finansowane 
z Poddziałania 6.1.1 wspierają rozwój turystyki wypoczynkowej na obrzeżach Szczecina 
(np. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju 
turystyki w obszarze metropolitalnym”).

Produkty markowe związane z turystyką rowerową są dofinansowane przede wszystkim 
z Działania 5.3. Ścieżki rowerowe i 6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, 
z których wsparcie uzyskało 12 projektów, ulokowanych głównie w strefie nadmorskiej 
województwa oraz w obszarze metropolitalnym Szczecina. Brakuje dofinansowania ścieżek 
rowerowych w centralnej i południowej, pojeziernej części województwa, gdzie ich rozwój 
jest kluczowy dla kreowania markowych produktów turystycznych.
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Dofinansowanie produktów turystyki specjalistycznej (Strategia rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego wyróżnia turystykę sportową, konną, wędkarską, myśliwską, 
golfową, ekoturystykę) obejmuje projekty związane z rozwojem infrastruktury sportowej 
w Koszalinie, Połczynie-Zdroju, Białogardzie, Gościnie (Poddziałanie 5.1.1) oraz Szcze-
cinie (Poddziałanie 6.1.1, projekt związany z turystyką konną). Ponadto rozwój tego 
typu infrastruktury jest finansowany w ramach Działania 7.2. Infrastruktura sportowa (11 
projektów) oraz Poddziałania 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa (projekt „Park 
linowy w Stargardzie Szczecińskim”).

Rozwój produktów turystyki uzdrowiskowo-zdrowotnej jest realizowany przez projekty: 
„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”, „Rewitalizacja Kołobrze-
skiej Strefy Uzdrowiskowej”, „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki 
dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” (Poddziałanie 5.1.1) oraz inwestycje dotyczące 
tworzenia i rozbudowy centrów wellness & spa na terenach mających status uzdrowisk 
(trzy projekty finansowane z Poddziałania 1.1.1 i 1.1.2). 

Dofinansowanie rozwoju turystyki pieszej realizowane jest jedynie w ramach Poddzia-
łania 6.1.1, co oznacza całkowity brak wsparcia w większości województwa. W obszarze 
metropolitalnym Szczecina zaś są to projekty: „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu 
Polickiego” – etap I, „Pieszo-rowerowy szlak turystyczny Głębokie–Osów”, „Trasy wido-
kowe i szlaki konne w Szczecinie”. 

Z punktu widzenia kreowania markowych produktów turystycznych istotna jest tak-
że możliwość finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działań 
służących stworzeniu zintegrowanego systemu promocji produktów turystycznych oraz 
zintegrowanego systemu informacji turystycznej w regionie (Poddziałanie 5.1.2. Regio-
nalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych – projekty 
promocyjne, a także Poddziałanie 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz 
rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym – projekty systemowe). 

Podsumowanie

Finansowanie zróżnicowanych projektów rozwojowych przy udziale funduszy unijnych 
ma duże znaczenie dla rozwoju turystyki, w tym kreowania markowych produktów tury-
stycznych. Analiza finansowania projektów wpierających rozwój produktów markowych 
w województwie zachodniopomorskim z Regionalnego Programu Operacyjnego wskazuje 
na ich sporą różnorodność i skupienie w obszarze nadmorskim oraz metropolitalnym 
Szczecina. Niewielka liczba finansowanych projektów z centralnego i południowego ob-
szaru województwa (obejmującego atrakcyjną część pojezierzy) może świadczyć o słabej 
aktywności władz samorządowych w pozyskiwaniu funduszy unijnych lub wykorzystywaniu 
innych niż RPO form dofinansowania. Istotna dla tworzenia produktów markowych, poza 
projektami pozwalającymi na rozwój infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności, jest także 
możliwość finansowania działań promocyjnych niezbędnych dla wykreowania produktu 
markowego. 
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Streszczenie

Stale zwiększająca się liczba osób uczestniczących w wyjazdach turystycznych sprawia, że wiele 
regionów stara się wykorzystać swój potencjał dla rozwoju atrakcji przyciągających turystów. 
W konkurencji pomiędzy regionami coraz większe znaczenie ma wykorzystanie instrumentów 
marketingu terytorialnego. Jednym z nich jest kreowanie markowych produktów turystycznych, 
których finansowanie często przekracza możliwości regionów. Szansą staje więc skuteczne 
zagospodarowanie środków UE. Celem opracowania jest analiza wsparcia finansowego dla 
markowych produktów turystycznych z funduszy europejskich (RPO) w województwie zachod-
niopomorskim w latach 2007–2013.

Słowa kluczowe: turystyka, produkty markowe, fundusze europejskie, województwo zachod-
niopomorskie

Abstract

The constantly increasing number of participants of touring holidays causes many regions to 
strive to use their potential to develop attractions which would bring in tourists. Of growing im-
portance in the competition between regions is the use of the territorial marketing instruments. 
One of them is creation of branded tourism products, but it usually exceeds the regions’ financial 
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capability. Therefore, efficient usage of EU’s resources becomes a big chance for them. The 
goal of this study is to analyze financial support for branded tourism products from the European 
Funds (ROP) in the West Pomeranian Voivodeship in the 2007–2013 period. 

Keywords: tourism, branded products, European funds, West Pomeranian Voivodeship
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EDWARD KARCZEWSKI
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

wpływ aktywności turystycznej na równowagę 
duchową i zdrowie człowieka

ThE INFLUENCE OF TOURIST ACTIVITY ON ThE SPIRITUAL bALANCE 
AND hUMAN hEALTh

Wstęp

Turystyka daje nie tylko oczekiwane profity materialne, ale – co równie istotne – buduje 
duchowo, zmienia sposób myślenia i nastawienia wobec innych oraz samego siebie, a tak-
że ma pozytywny wpływ na zdrowie. Doznania duchowe mają przewagę nad materialnymi: 
duch jest wszystkim, stanowi esencję życia. Rozwój duchowy nie jest nikomu limitowa-
ny – pozostaje raczej kwestią czasu. I nie wydaje się, by człowiek mógł głębiej wejrzeć 
w siebie niż z perspektywy własnej duchowości. Jeśli np. kontaktowałby się z otoczeniem 
wyłącznie za pomocą bodźców fizycznych (cielesnych), to daleko mu do bycia pełnym 
człowiekiem – samo ciało (w tym złożona struktura mózgowa) nie musi wiedzieć, czym 
jest i po co żyje. „Ciało nie wie, kim jest człowiek”1. Według niektórych autorów globalne 
poddanie się „dyktaturze ciała” implikuje niechęć do zrozumienia swoich zachowań. 

Istota ludzka nie może doświadczać siebie tylko za pomocą jakiejś zdolności lub spraw-
ności psychofizycznej. Cecha ta jest głównie odzwierciedleniem intelektualnej i emocjonalnej 
reakcji na własne usytuowanie w danym środowisku. Ktoś może interpretować swoje myśli 
i przekonania na temat siebie, co nie oznacza, że do końca rozumie siebie. Umysł ludzki – 
jak zauważa wielu psychologów – chce tę tajemnicę odkrywać, ale – jak się okazuje – nie 
może jej własną mocą ustalić. Człowiek dojrzały duchowo autentycznie przeżywa siebie, 
kształtuje pozytywne relacje społeczne i wartości, dba o środowisko naturalne, nie unika 
aktywności. Duchowość zatem staje się głównym regulatorem jego postępowania.

1 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/duchowosc_w_zyciu.html [25.07.2013].
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Badania naukowe weryfikujące trafność tychże obserwacji dowodzą, że jednostki 
bądź większe zbiorowości, jeśli są wyjałowione duchowo, częściej niż inne zmierzają ku 
samozagładzie. Np. istnieje hipoteza, że cywilizacja Majów zaczęła się chylić ku upadkowi 
już w IX w., gdy zwykli ludzie zaczęli tracić wiarę, że rządzący nimi królowie są bogami. 
Przestano wznosić okazałe budowle, duże miasta pustoszały. Również nadmierna i nie-
przemyślana ingerencja w środowisko naturalne stała się katastrofą nie do uniknięcia.

Fenomenem sfery duchowej jest fakt, że człowiek może wejrzeć w siebie, usiłując 
odpowiedzieć: kim jest lub kim chciałby być. Nie dotyczy to uzyskania informacji tylko 
w aspekcie emocjonalnego bądź fizycznego samopoczucia, lecz również o osobie jako 
nieorganicznej i pozamaterialnej całości. 

Celem artykułu jest próba ukazania wpływu turystyki na równowagę czynnościową oraz 
zasoby duchowe i zdrowie człowieka. W przygotowaniu artykułu wykorzystano literaturę 
naukową, metodę obserwacji uczestniczącej, jak również badania własne w zakresie 
psychopedagogicznych uwarunkowań otwarcia się na innych.

Czym jest równowaga czynnościowa?

Dla każdego (w tym niemałej liczby osób korzystających z różnych form turystyki) 
równowaga czynnościowa (zewnętrzna i wewnętrzna) jest podstawową zmienną bezko-
lizyjnych relacji ze światem przyrodniczym i społecznym, ze światem odkrywanym wciąż 
na nowo. Ma ona bowiem znaczenie w kształtowaniu stosunku wobec samego siebie, 
rozwijaniu duchowości, odkrywaniu esencji i osobowości podmiotu. Określeniu „równo-
waga czynnościowa”2 przyporządkowujemy to wszystko, co w świecie zewnętrznym/we-
wnętrznym służy człowiekowi do normalnego, zrównoważonego funkcjonowania i rozwoju 
na poziomie psychofizycznym oraz duchowym. Chodzi więc o potrzeby organiczne, jak 
również o wiele innych bodźców środowiska zewnętrznego, które są niezbędne istocie 
ludzkiej w przystosowaniu się do otaczającego świata; o to, czego od niego oczekuje, 
a czego nie chciałaby się spodziewać; o wszystko to, przed czym się broni lub w czym 
poszukuje rozwiązań w obszarze grożących jej niebezpieczeństw. Równowagę czynnościo-
wą zewnętrzną (egzotenaksję) traktujemy jako dążność do wykorzystania zewnętrznych 
uwarunkowań na potrzeby własnych niezakłóconych procesów życia i doskonalenia siebie. 
Okazuje się, że trudno o czystą postać egzotenaksji. Żyjemy w świecie, który nas łączy, 
ale ludzkość mimo wszystko jest podzielona np. w sensie geograficznym, bytowym, kul-
turowym. Towarzyszą jej skokowe zmiany w tworzeniu nowych technologii: przeobrażenia 
w rolnictwie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym itp. Wiele tych zmian nawarstwia 
się i wywołuje niekorzystne skutki ekologiczne. Pogarszanie się systemu środowiska natu-
ralnego zaś zmniejsza szanse rozwoju cywilizacji i stanowi zagrożenie dla najważniejszych 
systemów utrzymania życia na Ziemi. Niezbędne stały się zabiegi profilaktyczne służące 
ochronie homosfery – naturalnego środowiska egzystencji człowieka. Chodzi m.in. o to, 

2 E. Karczewski, Psychopedagogiczne aspekty otwarcia się w systemie edukacyjnym uczelni wojskowej, 
Wyd. WAT, Warszawa 1990, s. 194.
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żeby turystyka nie rozwijała się kosztem degradacji przyrody. Gospodarka powinna więc 
honorować pewne zasady pod kątem zrównoważonego rozwoju turystyki, tj.:3 
 – rozwój turystyki ma służyć utrzymaniu zasobów przyrody oraz ochrony rdzennej kultury 

zbiorowości lokalnych;
 – turystyka powinna otwierać człowieka na przyrodę, upowszechniać aktywny – zdrowy 

styl życia, kreować i doskonalić więzi międzyludzkie;
 – rozwój turystyki regionalnej powinien być domeną zwłaszcza ludności miejscowej, 

dotyczyć zarówno jej planowania, jak i źródeł dochodów;
 – działalność usługowa i tworząca produkt turystyczny powinna skutkować ograniczaniem 

ilości odpadów, zwiększeniem oszczędzania energii i wody; motywowaniem personelu, 
usługobiorców czy społeczności miejscowej do zachowań proekologicznych; turyści 
i „gospodarze” z poszczególnych krajów powinni się kierować zasadami systemu 
rynkowego w turystyce. 
Można powiedzieć, że zrównoważony rozwój godzi w przyrodę i człowieka oraz jego 

indywidualny system wartości. W tym kontekście wszystkie istoty społeczne powinny wza-
jemnie udzielać sobie wsparcia. Dobra płynące z kontaktu przyrodniczego i społecznego są 
warunkiem równowagi czynnościowej. Wiążą się one z zewnętrznymi/wewnętrznymi profita-
mi, korzyściami wtórnymi i egzystencjalnymi, dążeniem osoby bowiem jest maksymalizacja 
satysfakcji w relacjach z otoczeniem. Mechanizmy utrzymania równowagi czynnościowej 
cechuje niezwykła mądrość – służą one m.in. zapewnieniu pokoju, swobody przepływu myśli, 
tolerancji kulturowej. Istotne zatem staje się podjęcie działań mających na celu ulepszanie 
stosunków międzypaństwowych, umacnianie wewnętrznego i międzynarodowego bezpie-
czeństwa, także turystów. Niezastąpione są więc te koncepcje, które zakładają generowanie 
nowej świadomości, opartej na myśleniu antycypacyjnym, transgresyjnym – skierowanym 
bardziej ku człowiekowi, sprzyjającym jego dążeniom do samorealizacji. Zwłaszcza bezpie-
czeństwo i współdziałanie odgrywają podstawową rolę w procesach tenaksyjnych: z jednej 
strony budują osobowość i świadomość ludzi, z drugiej zaś chronią ich przed szkodliwymi 
wpływami i naciskami. Ale co będzie, gdy przyspieszone nową technologią kraje osiągną 
jeszcze wyższy etap rozwoju? Czy egzotenaksja przejdzie tę kolejną próbę? 

Wdaje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie może być pozytywna. Jak dowodzą 
obserwacje i analizy naukowe, człowiek w swoim rozwoju jednostkowym i filogenetycznym 
wychodzi poza czynności nawykowe; wykonuje różnorodne działania i podejmuje decy-
zje, które przekraczają granice jego doświadczeń. Zwiększa kontrolę nad ekologicznym 
środowiskiem, tworzy nowe instytucje bądź usprawnia już funkcjonujące. Doskonaląc 
własną podmiotowość, wykracza poza to, kim jest i co posiada. W rozumieniu J. Kozie-
leckiego4 możliwość transgresyjna człowieka jest przesłanką ulepszania rzeczywistości. 
Chodzi zwłaszcza o dodatnie przekraczanie siebie w aspekcie potęgowania materialnej 
i duchowej egzystencji. 

3 I. Wiatr, Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem: podstawy działań w turystyce i rekreacji. Komponenty 
abiotyczne, t. 1, Wyd. WSHGiT, Warszawa 2008, s. 23.
4 J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Żak, Warszawa 1997, s. 43.
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Zmiany zachodzące we współczesnym świecie odciskają piętno na mechanizmach 
równowagi czynnościowej, przekształcają czyjeś nastawienia i postawy, co implikuje 
reakcje wobec innych osób, rzeczy, wartości. Daje to o sobie znać również w postaci 
licznych zachowań agresywnych. 

Charakterystyczne są m.in. działania destrukcyjne, brak poszanowania norm moral-
no-prawnych. Naruszenie złożoności egzotenaksji warunkuje i ta okoliczność, że za mało 
jest oczekiwanego poziomu rzetelnego komunikowania się, oddziaływania interperso-
nalnego, a przeto wystarczającej siły ducha do realizacji wspólnie nakreślonych celów.

Za mało jest nieudawanego społecznego współbrzmienia, a bez odpowiednio silnej 
łączności psychicznej z innymi jako sprężyny działania motywy ulegają korozji. Zależność 
jednostek od czynników środowiskowych najbardziej różnicuje stosunki egzotenaksyjne. 
Pojęcie równowagi czynnościowej oraz uwzględnienie przyczyn, które ją naruszają, opiera 
się na założeniu jedności biopsychicznej i duchowej człowieka5. W tym przypadku określe-
nie równowagi czynnościowej zewnętrznej ma szerszy zakres niż pojęcie tzw. homeostazy: 
jest ściśle determinowane bodźcami egzogennymi i endogennymi oraz całym zespołem 
popędów, czego równowaga homeostatyczna nie uwzględnia.

Równowaga czynnościowa jest przede wszystkim równowagą „różnorodności”, zmian 
organicznych i psychicznych pod wpływem zmienności czynników otoczenia. Narusze-
nie równowagi homeostatycznej natomiast determinowane jest bodźcami wywołującymi 
zmiany fizjologiczne, jednakże nie łączy się ze skutkami psychicznymi i stanem ducha 
(pacjent zakażony np. wirusem grypy, mimo zachwiania homeostazy, może nie reagować 
ostro na chorobę). W przypadku zaś, gdy zostaje nadwerężony pierwszy typ równowagi 
dochodzi do istotnych powikłań i negatywnych zmian w sferze psychiki, u podłoża których 
są również niedomagania somatyczne. Człowiek – jak utrzymują psychologowie – niełatwo 
godzi się na odmowę egzotenaksji, najczęściej reaguje silnym lękiem, wyobcowaniem.

Funkcjonowanie podmiotu w środowisku ludzkim, ale też zależność od przyrodniczego 
otoczenia nadają równowadze zewnętrznej szczególne znaczenie w kontekście stanu 
ciała i ducha. Gdy dzieje się tak, że więzi zewnętrzne nie są satysfakcjonujące, świat 
wydaje się jakby „nierzeczywisty”, a faktyczne dążenia jednostki ukierunkowuje taki model 
osobowości, o jakim „głośno” na co dzień. 

Poza dążnością egotenaksyjną istnieje konieczność zachowania równowagi czynno-
ściowej wewnętrznej – endotenaksji. Każdy z nas bowiem lepiej otwiera się na świat, gdy 
jego struktury organiczne są zdrowe i współzależne. Jedna z nich nie może być dysfunk-
cjonalna wobec drugiej. Nieład komunikacyjny na poziomie mikroświata biologicznego 
osłabia kontaktowość ze światem w skali makro. Proces ten da się zaobserwować nawet 
w pojedynczej żywej komórce. Zdaniem neurofizjologów zarówno w trakcie utrzymywa-
nia, jak i podczas zachwiania równowagi czynnościowej wewnętrznej komórki organizmu 
porozumiewają się osobliwym językiem – metajęzykiem. Wynikiem występowania tego 
zjawiska są specyficzne mechanizmy regulacyjne, a przekroczenie zakresu ich możliwo-

5 E. Karczewski, Psychopedagogiczne..., op. cit., s. 214–216.
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ści uruchamia system alarmowo-sygnalizacyjny. Wyrazem funkcjonowania niniejszego 
układu jest m.in. motywacyjne nastawienie, rzutujące na kierunek działań celowych oraz 
emocjonalne zabarwienie większości świadomych przeżyć. Można stwierdzić, że okre-
ślonym poziomom endotenaksji (związków wewnętrznych), jak też osobliwym stanom jej 
naruszenia towarzyszą czynności racjonalne dotyczące nie tylko uzmysłowienia jakiejś 
potrzeby, lecz również odruchy emocjonalne związane z urzeczywistnieniem motywów.

W przyrodzie ożywionej spotykamy liczne przykłady równowagi czynnościowej orga-
nizmu. Mają one miejsce w świecie zwierzęcym i roślinnym, gdzie istoty żywe dysponują 
odpowiednim kodem informacyjnym. Spotykamy się zarówno z endotenaksją regenera-
cyjną (komórki własnego ciała odtwarzają utracone części organizmu), jak i endotenaksją 
kompensacyjną (jedna część narządu zastępuje drugą, np. przy dysfunkcji niektórych 
organów). Ciekawymi przykładami są przypadki równowagi wewnętrznej polegające na 
upodobnianiu się do otoczenia – by przetrwać.

Eksperymenty badawcze wykazują, że wszelkim czynnościom nerwowym, przysto-
sowawczym towarzyszy wydzielanie w zakończeniach nerwowych noradrenaliny i acety-
locholiny. Dowodzi to, że zmiany psychiczne wywołują zmiany somatyczne i na odwrót: 
bóle w okolicy serca, nadciśnienie powodują zmartwienie czy zdenerwowanie. Owo 
sprzężenie dostrzega się w czynnościach enzymatycznych i metabolicznych organizmu, 
w akcji przeciwciał, w reakcji „nagłej potrzeby” Cannona i innych6.

Główne znaczenie dla utrzymania równowagi czynnościowej wewnętrznej ma fakt, 
że świat zewnętrzny zespolony z nami wspólnotą celów i potrzeb przenika do nas nie 
tylko w sensie czynników rozwojowych, lecz także w postaci zmiennych umożliwiających 
bytowanie i działanie. Kiedy warunki materialne i psychiczne nie ulegają zmianie, może 
nastąpić przesycenie tenaksją, czyli upośledzenie regulacji czynnościowej, niezbędnej do 
funkcjonowania człowieka jako struktury biopsychicznej i duchowej. Przedmiot osiągnięty 
przestaje być po jakimś czasie generatorem czegoś. Tworzą się nowe motywy działania 
i sposoby osiągania celów.

Duży wpływ na naruszenie ekologii relacji ze światem zewnętrznym wywierają nega-
tywne stosunki środowiskowe, obciążenia emocjonalne, zakłócenia w sferze aktywności.

Aktywność turystyczna – fizyczne i duchowe ulepszanie życia

Nasze życie mieni się podróżą, ciekawością świata, przekraczaniem granic indywidu-
alnych dokonań. Uprawianie turystyki jest znaczącym czynnikiem wewnętrznego wzrostu 
oraz silniejszego powiązania z otoczeniem. Prognozy rozwoju turystyki wg UNWTO 
określają, że w 2020 r. liczba podróży na świecie wyniesie około 1560 milionów, na-
tomiast wpływy osiągną sumę 2 bilionów dolarów. Europa ma pozostać najczęściej 
odwiedzanym regionem świata, co oznacza 717 milionów podróży oraz 46% udziału 
w globalnym rynku.

6 H. Seyle, Stres życia, PZWL, Warszawa 1960, s. 267.
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Turystyka – jak zauważa K. Przecławski – to przede wszystkim świadome działanie 
jednostki, ukierunkowane na wartości. Będąc podróżą w czasie i przestrzeni, jest również 
cechą ludzkiej kondycji, motywem doznawania poznawczo-emocjonalnych przeżyć7. Ak-
tywność turystyczna jest możliwością poszukiwania i procesem uwewnętrznienia obranego 
systemu wartości, który nadaje kształt i sens życiu człowieka. 

Tak sformułowana definicja turystyki eksponuje następujące elementy:
 – przemieszczanie się osób z jednego miejsca do drugiego, będącego poza rejonem 

ich zamieszkania;
 – miejscowość odwiedzana powinna mieć odpowiednio wyposażoną bazę, umożliwiającą 

rekreację i wypoczynek;
 – zaspokojenie (lub niezaspokojenie) zróżnicowanych potrzeb turystów ma odniesienie 

psychofizyczne, społeczne i duchowe;
 – turystyka jako tzw. złoty przemysł obejmuje wiele kategorii usług, wpływających na 

wielkość PKB.
Turystyka staje się zjawiskiem przestrzennym, psychologicznym, socjologicznym, 

ekonomicznym, kulturowym. Bywa normą i sposobem życia, zaspokajania różnorodnych 
potrzeb i realizowania wartości, a nie tylko formą spędzania czasu. Uczestnictwo w turystce 
(poznawczej, społecznej lub zrównoważonej) użyźnia naszą świadomość, a odnowione 
siły wewnętrzne – duchowe budzą nową chęć podróżowania. Jako interesująca, ważna 
aktywność człowieka ukierunkowana na osiągnięcie celu – buduje go w sensie równowagi 
czynnościowej. Ale równie ciekawym odkryciem jest fakt, że nie wszystkie działania turysty 
są determinowane osiągnięciem zamierzonego stanu rzeczy, mającego konkretną wartość. 

Często przejawiamy aktywność rozumianą jako niewymuszone zaangażowanie, gdzie 
cele są mało widoczne, drugoplanowe. Dotyczy ono m.in. ochrony przyrody. W takich dzia-
łaniach same czynności (np. opieka na zwierzętami) są autoteliczne. Powyższe sytuacje 
wskazują, iż dominuje w nich aktywność sama w sobie i to ona jest źródłem czyjegoś 
autentycznego zadowolenia. Działania zaangażowane charakteryzują się osobliwym 
wyrzeczeniem lub hartem ducha, nieudawaną motywacją do zachowań prospołecznych.

Rozpatrując aktywność człowieka, analizujemy nie tylko tę zewnętrzną (będącą jedynie 
aktywnością zwierząt), lecz także wewnętrzną. Aktywność drugiego rodzaju polega głównie 
na myśleniu, marzeniu o celu. Podejmowanie czynności powoduje nie tylko redukcję sta-
nów napięcia wywołanych brakiem zaspokojenia potrzeb, ale i wytwarzanie takich emocji, 
które stymulują działanie. Całkowite wyeliminowanie uczestnictwa w działaniu lub znaczne 
ograniczenie go wywołują silne zaburzenia w samym działaniu. Prowadzi to do regresu 
w funkcjonowaniu psychicznym – m.in. deformacji postrzegania, myślenia, wyobraźni. 
Badania nad deprywacją sensoryczną (przebywanie w izolacji od podniet zewnętrznych) 
dowodzą niezbicie, że dochodzi wówczas do obniżenia sprawności psychomotorycznej, 
a nawet zaburzeń psychicznych w postaci halucynacji wzrokowo-słuchowych. Zakłócenia 
aktywności są przyczyną naruszenia równowagi czynnościowej wewnętrznej, a naruszenie 

7 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997, s. 31.
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to sprzyja dysfunkcjom psychosomatycznym. Efekty deprywacji sensorycznej towarzyszą 
wielu sytuacjom życiowym, występującym np. u samotnych żeglarzy, badaczy polarnych.

Od dawna zwraca się uwagę na zaburzenia w sferze psychicznej osób, u których 
z powodu różnych dolegliwości i urazów nastąpiło długotrwałe ograniczenie ruchowe. 

U pacjentów tych stwierdzono występowanie halucynacji, nasilenie ostrych reakcji 
emocjonalnych, spowolnienie funkcji intelektu itp. Dochodziło u nich również do zmian 
elektroencefalograficznych (przebiegu prądów czynnościowych mózgu). Uwzględniając 
badania doświadczalne, warto przytoczyć wyniki pomiarów odnoszące się do ludzi, którzy 
przez 10 lat byli zdani na siedzący tryb życia z przyczyn od nich niezależnych8. Byli to 
ludzie, którzy utracili wzrok w wieku około 30–40 lat. 

Po tym okresie stwierdzono u nich bardzo niskie pochłanianie tlenu przez organizm 
(1,1 l/min–2,2 l/min) oraz relatywnie niskie wskaźniki układu krążenia. Większość badań 
dotyczących roli aktywności ruchowej, jako czynnika o znaczeniu profilaktycznym, w sto-
sunku do rozwoju choroby wieńcowej dowodzi, że rozpowszechnienie się tej choroby, 
jak też śmiertelne konsekwencje z jej powodu są dużo częstsze u osób mało aktywnych 
fizycznie w czasie wolnym od pracy. Niedobór ruchu przyspiesza procesy starzenia się 
i może doprowadzić nawet do inwalidztwa fizycznego, a częściowo też psychicznego. 

Aktywność turystyczna jest rodzajem czynności, który dotyczy człowieka jako całości. 
Gdyby się izolował od bodźców otoczenia, często o korzystnym działaniu na przebieg 
procesów biopsychicznych, to postępowałaby wbrew instynktowi życia. Dobroczynne 
znaczenie turystyki polega głównie na odseparowaniu człowieka od niezdrowego środo-
wiska miast i wprowadzeniu go w taki krajobraz przyrodniczy, w którym nie ma czynników 
szkodliwych, nadwerężających zdrowie9. Wysiłek fizyczny turysty w nowym, klimatycznie 
pożądanym miejscu rekreacji i wypoczynku umożliwia potęgowanie dobrostanu. Energe-
tycznie budujące doznania, wynikające z bezpośredniego kontaktu np. z jeziorem, rzeką 
czy lasem, są najlepszym lekarstwem na stres lub inne dolegliwości dnia powszedniego. 
Nierozłączność turystyki z aktywnością ruchową sprawia, że turystyka hartuje i uodparnia 
fizycznie, ale też (szczególnie turystyka kwalifikowana) wymaga niemałej kondycji i odwagi 
zmierzenia się z rzeczywistością podróżowania. Mamy więc do czynienia z kulturą fizyczną 
w turystyce. Kultura fizyczna to głównie odpowiednia postawa wobec ciała, sprawność 
i umiejętność doskonalenia osobowości. W turystyce cele poznawcze i wychowawcze są 
równorzędne z celami zdrowotnymi, natomiast w rekreacji fizycznej głównym motywem 
działania jest ulepszanie sprawności ruchowej.

Kondycja psychofizyczna ma tę właściwość, że nawet gdy jest jej „więcej niż trzeba”, 
to niestety nie da się zmagazynować czy sprezentować innym. Przypomina cień czło-
wieka: jeśli uciekasz, to cię goni, a jeśli gonisz – ucieka. Wiele niepożądanych zmian 
w organizmie ludzkim ma swoje źródło w deficycie ruchu i przynosi skutki degeneracyjne. 
Jeśli więc postęp cywilizacyjno-techniczny eliminuje bądź ogranicza wysiłek fizyczny, to 

8 S. Kozłowski, Granice przystosowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, s. 128.
9 http://opracowania24.com.pl/articles.php?article_id=1148 [28.07.2013].
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musimy go przywracać w formie różnorodnych ćwiczeń fizycznych. Dobrym przykładem 
jest tu urzeczywistnianie idei: „sport dla wszystkich”. 

O zdrowiu (lub chorobie) decyduje cały zespół czynników, zarówno endogennych 
(stan biologiczny organizmu), jak i egzogennych (np. układ relacji w środowisku życia)10.

Zasadniczym warunkiem osiągnięcia dobrego samopoczucia psychofizycznego 
jest jednak odpowiednio ukształtowana osobowość. Harmonijny rozwój wspomnia-
nych cech zapewnia człowiekowi bycie w formie i optymizm, a ludziom, wśród których 
żyje, pozytywne wykorzystanie jego niepowtarzalnych walorów. Dobrze funkcjonująca 
osobowość umożliwia to, co wydaje się konieczne dla bezkolizyjnych relacji z innymi. 
„Zdrowy osobnik reaguje na życie bez dokuczliwego wysiłku. Ambicje jego mieszczą 
się w ramach realnych możliwości. Ma właściwe pojęcie o swoich przymiotach i słabych 
stronach. Potrafi pomóc drugim, ale również przyjąć czyjąś pomoc. Nie tai swoich błędów 
i godnie przyjmuje niepowodzenie. Potrafi być przyjacielski, a jeśli trzeba – wrogi. Ma 
niezawodną linię postępowania i jest wierny samemu sobie. Nikt z jego otoczenia nie 
odnosi wrażenia, że jego wymagania są nadmierne. Przekonania osobiste i wartości, 
które uznaje, są źródłem jego siły”11. Dzięki temu staje się indywidualnością. Stąd też 
autentyczna więź z przyrodą i społeczeństwem pozbawia osamotnienia – coraz częściej 
ma to znaczenie terapeutyczne. 

Człowiek jako istota duchowa nie jest bytem samowystarczalnym. Do normalnego 
egzystowania potrzebuje więzi z innymi ludźmi, z bóstwem, zabytkiem kultury, drzewem, 
czy nawet kamieniem. Tu dygresja (paradoks wg fizyków): czymkolwiek jest kamień, nie 
jest stworzony z materii jako znamy w naszych umysłach. Materia składa się tylko z modeli 
energii. Nie ma stałej materii, jest tylko energia. Materia tylko wygląda jakby była materią, 
a ostatecznie jest iluzją.

Osobliwą cechą, stanowiącą istotę duchowości, jest transcendencja. Każda forma 
uprawiania turystyki, jako czynnik doskonalenia zdrowia, służy także jej przekraczaniu. 
Duchowość jako najwyżej rozwinięty obszar psychiki ludzkiej tworzy się w obrębie samej 
osoby (samorealizacja, samodoskonalenie, nowa tożsamość, system wartości). Może też 
być skierowana ku innej osobie (niesienie pomocy czy altruizm) oraz każdemu innemu 
wyróżnionemu obiektowi, np. Wyższej Istocie, Absolutowi. Duchowość w ujęciu np. kon-
cepcji naturalistycznych to najdoskonalsza ewolucyjna adaptacja, będąca wyróżnikiem 
człowieka. Obejmuje ona poczucie sensu egzystencji, witalność, poczucie łączności ze 
światem. Duchowość wyraża rozwój jednostki, doskonalenie jej możliwości, integracje 
jaźni, wzbogacanie doświadczenia. W myśl innych teorii duchowe „ja” podmiotu jest jego 
autentycznym „ja”, realizuje się poprzez wewnętrzne twórcze siły regulacyjne12. Siły te 
ucieleśniają duchowość w psychice i czynach, inspirują do głębszego wglądu w siebie oraz 
czynnego uczestnictwa w codziennych sytuacjach życiowych. Rozwój duchowy wytwarza 

10 E. Karczewski, Turystyka zdrowotna czynnikiem psychofizycznego komfortu i dobrostanu człowieka, „Turystyka 
i Zdrowie” 2010, z. 3, s. 113. 
11 M. Michalska, Zdrowie psychiczne: wybrane zagadnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964, s. 36.
12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowo%C5%9B%C4%87 [29.07.2013].
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stan równowagi między człowiekiem a światem zewnętrznym. A ci, którzy mają ubogą 
duchowość, nie potrafią odkrywać sensu własnych bądź cudzych doświadczeń. Jednostki 
zupełnie pozbawione głębi są przede wszystkim zagrożeniem dla samych siebie.

Wysoki poziom samoświadomości człowieka jest gwarancją pewnego szczególnego 
spojrzenia – tego, jak widzimy świat i nas samych od wewnątrz. Patrząc od wewnątrz, 
dostrzegamy mądrość, wiarę i cel życiowy; zwiększamy odwagę adaptowania się do 
zmian oraz możliwość przewidywania. Gdy widzimy ostrzej, również siebie postrzegamy 
obiektywniej13. Takie niezamglone spojrzenie z perspektywy duchowej daje motywację do 
uczenia się nowego oglądu rzeczywistości. 

Badania dowodzą, że sfera duchowa życia podlega rozwojowi niezależnie od wieku 
człowieka; dotyczy zarówno (uprawiających turystykę) nastolatków, jak i osób mających 
ponad 60 lat. Wg danych WTO około 37% podróży międzynarodowych jest związanych 
z turystyką, w której główną rolę odgrywają aspekty duchowe i religijne. To niepowta-
rzalna ludzka zdolność do indywidualnego przeżywania i rozumienia świata oraz relacji 
z nim związanych. Ze względu na ten fenomen o człowieku mówi się, iż jest osobą, 
że egzystuje, a jego zachowanie ma walor moralny i nie jest wyłącznie reagowaniem. 
W aktywnej i rozumnej turystyce osoba podróżująca zaspokaja potrzebę ciekawości 
i odkrywania tego, z czym się styka. Wartości duchowe uzewnętrzniają się m.in. w dzia-
łaniach refleksyjnych, odwadze, poczuciu odpowiedzialności. Badania Instytutu Turystyki 
dotyczące krajowych wyjazdów długoterminowych w latach 2006–2010 wg kategorii 
wieku (dane zamieszczone w tab. 1) wykazują, że w 2010 r. obserwuje się spadek tego 
rodzaju podróży, procentowo największy wśród turystów w wieku 50–59 lat14. Poziom 
uczestnictwa w wyjazdach na pięć i więcej dni osób w wieku 20–29 i 50–59 lat był niższy 
z całego okresu 2006–2010.

Tabela 1. Krajowe wyjazdy długoterminowe wg kategorii wieku (w %) 

Wiek 2006 2007 2008 2009 2010

15–19 lat 44 42 47 48 42

20–29 lat 33 35 33 34 30

30–39 lat 29 34 36 34 30

40–49 lat 26 27 28 27 26

50–59 lat 24 23 25 26 22

60 i więcej 19 18 19 20 18

Ogółem 28 28 29 30 26

Źródło: http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/9779/original/
Uczest_POL_2010.pdf?1 [25.07.2013].

13 D. Waitley, Ziarna wielkości. Dziesięć najlepiej strzeżonych tajemnic sukcesu, Studio EMKA, Warszawa 2005, 
s. 246.
14 http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/9779/original/Uczest_POL_2010.
pdf?1334719046 [25.07.2013].
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Dane empiryczne wykazują, że w 2010 r. uczestnictwo w krajowych wyjazdach waka-
cyjno-urlopowych było zróżnicowane w większym stopniu niż w 2009 r. z powodu sytuacji 
materialnej i wykształcenia, w mniejszym – przynależności do grupy zawodowej i wielkości 
miejsca zamieszkania, w podobnym stopniu ze względu na wiek. Analiza dowodzi, że są 
kategorie osób, których poziom uczestnictwa w wyjazdach okresowych w 2010 r. istotnie 
się zmniejszył: mieszkańcy dużych aglomeracji, uczniowie i studenci, osoby z wyższym 
wykształceniem.

Odwiedzamy te miejsca, regiony lub kraje, do których lubimy wyjeżdżać z powodu ich 
szeroko rozumianej atrakcyjności, ciekawego krajobrazu, odpowiedniego klimatu, bez-
pieczeństwa lub innych walorów – wszystkiego, co gwarantuje nam zaspokojenie potrzeb 
poznawczych, rekreacyjnych czy duchowych oraz sprawia duże osobiste zadowolenie.

Z raportu POT („Badania satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych, 2012”) wynika, 
że elementy, które mogą zachęcać do rekreacji i wypoczynku w Polsce (podstawa: turyści 
krajowi N = 658), to: piękne krajobrazy – 70%; zabytki/miejsca związane z historią – 63%; 
natura/przyroda – 60%; smaczne jedzenie – 60%; niskie ceny – 57%; mili ludzie – 50%; 
wydarzenia kulturalne – 46%; dobra pogoda – 43%; korzystne położenie ze względu na 
łatwość dojazdu – 42%; inne – 6%.

turystyka alternatywna jako forma zrównoważonego rozwoju

Wydaje się, że jedną z form turystyki mającej istotny wpływ na polepszanie kondycji 
psychofizycznej i rozwoju duchowego człowieka jest turystyka alternatywna (ang. alter-
native tourism). W przeciwieństwie do turystyki masowej prezentuje ona nieco inne po-
strzeganie świata – dominuje w niej samodzielna organizacja wyprawy oraz formułowanie 
celów turystycznych przy niskim udziale niedużych biur podróży. 

Głównym motywem uprawiania turystyki alternatywnej jest poznanie kultury ożywionej/
nieożywionej, ale też historii i gospodarki oraz sposobu życia mieszkańców odwiedzanego 
regionu. Cechując się znacznym stopniem trudności jej uprawiania, wymaga odpowiedniej 
mobilizacji wewnętrznej. Dzięki temu jest ucieczką od nużących form spędzania czasu 
i nie prowadzi do dewastacji obszarów zwiedzanych. Mówi się, iż w takim kontakcie ze 
światem zewnętrznym nie wszystko jest „na sprzedaż”. 

Pojęciami bliskoznacznymi dla turystyki alternatywnej są: „turystyka zrównoważona”, 
„turystyka odpowiedzialna” albo „ekoturystyka”. Przez odpowiedzialność w uprawianiu 
turystyki rozumie się taką formę podróżowania, która ogranicza ujemny wpływ grup tury-
stów na środowisko przyrodnicze oraz kulturowe; pozwala je bardziej docenić i zachować. 

Pojęcie turystyki alternatywnej pojawiło się w latach 1980–1990 pod wpływem kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju, która zakłada, iż rozwój gospodarczo-cywilizacyjny nie 
powinien się odbywać kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych oraz niszczenia 
środowiska15. Chodzi o taki sposób gospodarowania, wykorzystania potencjału i organizacji 

15 http://www.przegladpowszechny.pl/2012/07/01/inna-turystyka/ [4.08.2013].
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społeczeństwa, który zapewnia dynamiczny rozwój produkcji dóbr, trwałość użytkowania 
zasobów przyrody i osiągnięcie wysokiej jakości życia.

Niektórzy są zdania, że w sensie geopolitycznym turystyka alternatywna ma tendencję do 
utrzymywania niesprawiedliwych podziałów na kraje Trzeciego Świata i Pierwszego Świata. 
Usztywnia hierarchiczny podział na regiony, które są „zwiedzane”, oraz takie, z których „wy-
jeżdża się na zwiedzanie”. Podróże w ramach turystyki alternatywnej są nie tylko indywidu-
alnym sposobem „zagospodarowania” czasu wolnego, ale także przygodą dającą wyjątkową 
wiedzę, budującą osobistą tożsamość kulturową. Istotne więc staje się rozpoznanie mało 
znanych lub niedostrzeżonych miejsc, których turystyka masowa jeszcze nie opanowała. 

Można powiedzieć, że główne cechy turystyki alternatywnej są następujące:
 – ciekawe poznawczo i rekreacyjnie rozwiązania, odmienne od masowych form turystyki;
 – umożliwianie doskonałego współbrzmienia interpersonalnego między przybyszami 

a „gospodarzami” – w taki sposób, aby wzbogacało obie strony;
 – szacunek dla religii, kultury i mentalności ludności odwiedzanego regionu;
 – rezygnacja z wszelkiego rodzaju dominacji i samowoli w turystyce;
 – otwartość na inne oceny i wartości społeczne;
 – zgłębianie wejrzenia w siebie, gruntowniejsze poznanie danego kraju (miejsca) pobytu;
 – ożywiony, autentyczny kontakt z naturą oraz hartowanie ciała i ducha.

Turystyka alternatywna kładzie nacisk na ścisły związek turystów ze społecznościami 
miejscowymi, udostępnia regiony o ciekawych walorach krajobrazowych oraz zastanej 
infrastrukturze w taki sposób, żeby nawet w mały stopniu nie szkodzić środowisku przy-
rodniczemu.

W myśl strategii gospodarczej „Euro 2020” działania na rzecz turystyki na szczeblu 
europejskim odnoszą się do wspierania rozwoju odpowiedzialnej turystyki wysokiej jako-
ści poprzez:16 opracowanie wskaźników dla zrównoważonego zarządzania kierunkami 
turystycznymi;

 – organizowanie kampanii uświadamiających dla europejskich turystów (dotyczących 
np. wybrania środków transportu);

 – pomaganie w identyfikowaniu zagrożeń wynikających ze zmian klimatu (chodzi 
m.in. o badanie możliwości turystyki alternatywnej);

 – zaproponowanie karty zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki;
 – wprowadzenie strategii rozwoju dla zrównoważonej turystyki przybrzeżnej i morskiej;
 – zacieśnienie współpracy między UE a gospodarkami wschodzącymi oraz krajami 

regionu Morza Śródziemnego.
W nowym podejściu UE do rozwoju turystyki wg zasad zrównoważonego rozwoju 

podkreśla się, że:
 – Europa winna pozostać najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie 

(np. w 2010 r. odwiedziło ją około 380 mln turystów, co stanowi 40% wszystkich glo-
balnych przyjazdów);

16 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/industry/et0004_pl.htm [6.08.2013].
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 – europejski sektor turystyczny powinien się przystosować do zmian społecznych rzu-
tujących na popyt turystyczny (chodzi m.in. o dopasowanie się do zwiększonej liczby 
osób w wieku powyżej 65 lat oraz turystów o słabszej mobilności);

 – ważne są działania dotyczące wykorzystania potencjału różnych obszarów polityki 
oraz instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.
Głównym zadaniem europejskiej polityki turystycznej jest stymulowanie konkurencyj-

ności tego sektora, a konkurencyjność ta będzie się opierała na doskonaleniu strategii 
jego rozwoju. Najlepiej, aby utrzymanie owej strategii uwzględniało ciągłe eliminowanie 
zagrożeń w środowiskach nadmiernie eksploatowanych czy ulepszanie równowagi eko-
systemowej.

Podsumowanie

Jak wiadomo, przez długi czas turystykę rozpatrywano głównie w aspekcie ponoszo-
nych kosztów lub otrzymywanych profitów. Jednak po przeprowadzeniu nowych analiz 
i przewartościowań (co motywuje do wyjazdów zarówno krajowych, jak i zagranicznych) 
okazało się, że funkcje zdrowotne oraz kulturowe, związane z wartościami duchowymi, 
nabierają nie mniej istotnego znaczenia niż komercyjne. Chodzi o całościowe spojrzenie 
m.in. na uwarunkowania zwiększającej się ilości czasu wolnego, mechanizmy tworzenia 
się odmiennych hierarchii potrzeb jako warunków realizacji celów podróży turystycznych.

Turystyka zrównoważona (w tym np. turystyka alternatywna, agroturystka lub geotury-
styka) jest odnową energii fizyczno-duchowej osoby aktywnej poznawczo; kształtowaniem 
odpowiedniego sensu życia. Poprzez „bycie w drodze” człowiek realizuje jakieś zadania, 
podróżuje ku innym i ku własnemu „ja”. Wydaje się jednak, że drogi tej nie dałoby się 
przebyć bez utrzymania zewnętrznej i wewnętrznej równowagi czynnościowej, a tym sa-
mym umiarkowanej pokory turysty wobec swojej „doskonałości”. Doskonałości nie można 
osiągnąć zarzucając na siebie jedynie plecak i maszerując przed siebie.

„Warunkiem szczęśliwego, pełnego sukcesów życia jest autorefleksja oraz poznanie 
praw, jakim się podlega. Wraz z ich poznaniem jawi się wolność i władza nad nimi (…). 
Dopiero wtedy rozumie się prawo treści i formy, a nie będąc już zdanym na ślepy w naszym 
mniemaniu los, możemy świadomie kształtować własną osobowość”17. 

Uwzględniając autentyczne doświadczenia turystyczne, widzimy dokładniej i zauwa-
żamy więcej.

Bibliografia
1. Dethlefsen T., Sukces życia, Kastel, Kraków 1994.
2. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
3. Karczewski E., Psychopedagogiczne aspekty otwarcia się w systemie edukacyjnym uczelni 

wojskowej, Wyd. WAT, Warszawa 1990.

17 T. Dethlefsen, Sukces życia, Kastel, Kraków 1994, s. 174.



Wpływ aktywności turystycznej na równowagę duchową… 87

4. Karczewski E., Turystyka jako otwarcie się i reorientacja postrzegania innych, „Turystyka i Zdro-
wie” 2009, z. 1.

5. Karczewski E., Turystyka zdrowotna czynnikiem psychofizycznego komfortu dobrostanu czło-
wieka, „Turystyka i Zdrowie” 2010, z. 3.

6. Kozielecki J., Transgresja i kultura, Żak, Warszawa 1997.
7. Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010.
8. Kozłowski S., Granice przystosowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.
9. Michalska M., Zdrowie psychiczne: wybrane zagadnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.
10. Migoń P., Geoturystyka, PWN, Warszawa 2012.
11. Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997.
12. Selye H., Stres życia, PZWL, Warszawa 1960.
13. Waitley D., Ziarna wielkości. Dziesięć najlepiej strzeżonych tajemnic sukcesu, Studio EMKA, 

Warszawa 2005.
14. Wiatr I., Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem: podstawy działań w turystyce i rekreacji. 

Komponenty abiotyczne, t. 1, Wyd. WSHGiT, Warszawa 2008. 

Strony internetowe

1. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/duchowosc_w_zyciu.html [25.07.2013].
2. http://opracowania24.com.pl/articles.php?article_id=1148 [28.07.2013].
3. http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/9779/original/

Uczest_POL_2010.pdf?1334719046 [25.07.2013].
4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowo%C5%9B%C4%87 [29.07.2013].
5. http://www.pot.gov.pl/dane-i-wiedza/badania-i-analizy/ [2.08.2013].
6. http://www.przegladpowszechny.pl/2012/07/01/inna-turystyka/ [4.08.2013]. 
7. http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/industry/et0004_pl.htm [6.08.2013]. 

Streszczenie

Artykuł określa współzależność między uprawianiem turystyki i doskonaleniem się podmiotu 
w aspekcie fizyczno-duchowym. To próba zwrócenia uwagi, że turystyka jako istotna forma 
aktywności poznawczej stanowi ważne źródło równoważenia „serca” i rozumu w kontekście 
biopsychicznego oraz społecznego funkcjonowania człowieka. Egzystencja w środowisku ludzkim, 
a także czynniki przyrodnicze nadają równowadze duchowej szczególne znaczenie.

Słowa kluczowe: aktywność turystyczna, równowaga czynnościowa, fizyczne i duchowe ulep-
szanie życia

Abstract 

Tourism as a form of activity is having a significant influence on the regeneration of the physi-
cal and spiritual human forces. It promotes the formation the physical health and motivation to 
act. In the hereby article scientific materials and own research on the psychological aspects of 
openness to others have been used.

Keywords: tourist activity, functional balance, physical and spiritual improvement of life
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RADOSłAW SzAfRANOWICz-MAłOzIęć 
Akademia Rainbow Tours

postrzeganie profesji rezydenta biura podróży 
przez turystów

ThE TOURISTS’ PERCEPTION OF hOLIDAY REPRESENTATIVE 
PROFESSION

Wstęp

Rezydenci są wizytówką organizatora turystki, ich praca wpływa na jakość świadczo-
nych usług i ocenę imprezy przez turystów. Dobry rezydent może zminimalizować ilość 
składanych reklamacji1.

Nie ma zbyt wielu publikacji w literaturze przedmiotu dotyczących rezydentów biur 
podróży. Większość dotychczasowych badań dotyczyła profesji pilota wycieczek, re-
zydenturę traktowano bowiem jako specjalizację dla pilotów wycieczek, nie biorąc pod 
uwagę, iż wbrew pozorom i powszechnym opiniom praca rezydenta zdecydowanie różni 
się od pracy pilota2.

Liczba turystów – klientów biur podróży – w sezonie lato 2013 wzrosła o blisko 11% 
w stosunku do stanu w 2012 r.3 Segmentem rynku turystycznego, który mocno się rozwija, 
są imprezy zagraniczne pobytowe. Zgodnie z art. 30 Ustawy o usługach turystycznych (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 133 poz. 884 z późn. zm.) organizatorzy turystyki są obowiązani zapewnić 
klientom uczestniczącym w imprezach turystycznych opiekę. Zwiększona liczba turystów 
korzystających z usług biur podróży oznacza większe zapotrzebowanie u organizatorów 
turystyki na odpowiednio wyszkolony personel4, ze szczególnym uwzględnieniem rezy-
dentów biur podróży. 

Rezydenci biura podróży to przedstawiciele organizatora turystyki na kierunkach 
wakacyjnych, których obowiązkiem jest reprezentowanie swojego pracodawcy wobec 

1 Z. Kruczek, Nowa turystyka i nowi turyści, wyzwania XXI wieku dla pilotów i przewodników. Trendy i tendencje 
w turystyce XXI w., [w:] Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie, red. Z. Kruczek, Materiały z IV Forum Pilotażu 
i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków 2009, s. 12.
2 B. Włudyka, Formy doskonalenia jakości usług pilotów wycieczek, [w:] Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie, 
red. Z. Kruczek, Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków 2009, s. 103.
3 Raport tygodniowy 36/2013 z dnia 10.09.2013 r., Polski Związek Organizatorów Turystyki, Warszawa 
2013. 
4 R. Szafranowicz-Małozięć, Rola przedsiębiorstw turystycznych w procesie kształcenia nowoczesnych kadr 
turystycznych na przykładzie Rainbow Tours S.A., [w:] Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki 
turystycznej, red. M. Morawski, Wyd. AWF, Wrocław 2012, s. 256.
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klientów i podmiotów współpracujących z touroperatorem, nadzór nad zakontraktowanymi 
świadczeniami oraz szeroko rozumiana opieka nad turystami5.

Ze względu na bezpieczeństwo turystów i jakość świadczonych usług przyjęto zało-
żenie, iż rezydentura to specjalizacja dla pilotów wycieczek6. I rzeczywiście, pracodaw-
cy – organizatorzy turystyki – zatrudniali na stanowisko rezydenta pilotów wycieczek, 
lecz głównie ze względu na niejasne przepisy prawne dotyczące tej profesji i brak chęci 
do ewentualnego późniejszego udowadniania, iż powierzyli opiekę nad uczestnikami 
imprezy turystycznej osobie posiadającej kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy, 
lecz nieposiadającej uprawnień pilota7.

Praca w turystyce wymaga odpowiedniego wykształcenia, starannego przygotowania, 
kwalifikacji i predyspozycji do pracy z ludźmi8. Klienci coraz częściej podróżują z biurami 
podróży i jest im znany model organizacji wczasów pobytowych. Wiedzą, gdzie szukać 
informacji, a opieka rezydenta, póki nie dzieje się nic wymagającego pomocy, nie jest im 
potrzebna. Dlatego też większość ocen pracy rezydentów jest bardzo powierzchowna. 
Turyści wyrabiają sobie ocenę rezydenta, patrząc bardziej „przez pryzmat opakowania 
niż zawartości”. Zawód rezydenta wciąż postrzegany w ten sposób: „nie dość, że ma 
wakacje, to jeszcze mu za to płacą”9.

Badania wizerunku zawodu rezydenta biura podróży

Celem przeprowadzonego badania było zweryfikowanie postrzegania wizerunku za-
wodu rezydenta biura podróży ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań uczestników 
imprez turystycznych związanych z osobą rezydenta (wiek, płeć, wygląd, wiedza, umie-
jętności i postawa).

Metodologia 

Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu ankiety ba-
dawczej. Użytkownicy serwisu Studentswatch.pl, który skupia około 35 000 osób, otrzymali 
zaproszenie do udzielenia odpowiedzi na przygotowaną ankietę. Odpowiedzi były zbierane 
w terminie od 06.08.2013 r. do 11.09.2013 r. Za każdą wypełnioną ankietę użytkownicy, 
zgodnie z polityką serwisu, dostawali punkty, które mogli później wymienić na nagrody 
lub gotówkę.

5 R. Szafranowicz-Małozięć, Miejsce rezydentów w systemie obsługi wyjazdowej, [w:] Problematyka deregulacji 
zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, red. Z. Kruczek, Materiały z VIII Forum Pilotażu i Prze-
wodnictwa, Proksenia, Kraków 2013, s. 45.
6 B. Włudyka, op. cit.
7 R. Szafranowicz-Małozięć, Miejsce rezydentów…, op. cit., s. 46.
8 Z. Kruczek, M. Wajdzik, Metodyka i technika pracy pilota-rezydenta, Proksenia, Kraków 2010, s. 19.
9 R. Szafranowicz-Małozięć, Kompendium Rezydenta Biura Podróży, Sowa, Warszawa 2012, s. 144–145.



Postrzeganie profesji rezydenta biura podróży przez turystów 91

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy 

tematyka pytania Odpowiedź N = 191 N = 338

Płeć
kobieta 69,60% 70,70%

mężczyzna 30,40% 29,30%

Grupa wiekowa

19–24 lata 42,40% 49,40%

25–34 lata 37,70% 30,80%

35–44 lata 12,60% 13,00%

45 lat i więcej 7,30% 6,80%

Zatrudnienie

działalność gosp. 6,80% 5,60%

część etatu 13,60% 14,20%

cały etat 42,40% 37,60%

zajmuję się domem 5,20% 5,30%

uczę się/studiuję 37,70% 41,70%

Rencista 1,00% 1,50%

nie pracuję 7,90% 8,00%

Wykształcenie

podstawowe 0% 0,90%

gimnazjalne 1,60% 3,00%

zasadnicze zawodowe 1,60% 0,90%

średnie zawodowe 9,40% 11,50%

ogólnokształcące 25,70% 26,90%

niepełne wyższe 11,50% 11,50%

licencjat, inżynierskie 14,10% 15,40%

magisterium 34,00% 27,50%

doktorat i wyżej 2,10% 2,40%

Wcześniejsza praca w turystyce 
i/lub hotelarstwie

tak 14,70% 16,00%

nie 85,30% 84,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Badanie składało się z dwóch części. Pierwsza nawiązywała do planów wyjazdowych 
respondentów (częstotliwość, organizacja, miejsce, budżet itp.), druga – do oceny pracy 
pilotów wycieczek i rezydentów, a także preferencji i oczekiwań ankietowanych w stosunku 
do osób wykonujących te zawody. 

W badaniu wzięły udział 1003 osoby. Pytania dotyczące drugiej części badania były 
dostępne dla osób, które w pierwszej części zadeklarowały, iż w ciągu ostatnich 3 lat 
brały udział w imprezie turystycznej, podczas której były pod opieką pilota wycieczek 
i/ lub rezydenta biura podróży.
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Osób deklarujących udział w ciągu ostatnich trzech lat w imprezie turystycznej, podczas 
której był kontakt z rezydentem, było 191, a kontakt z rezydentem i/lub pilotem wycieczek 
zadeklarowało 338 osób.

Wśród 191 osób, które zadeklarowały, iż w ciągu ostatnich trzech lat brały udział 
w imprezie turystycznej, podczas której były pod opieką rezydenta, większość respon-
dentów stanowiły kobiety (69,60%). Zdecydowana większość ankietowanych byli to 
ludzie młodzi (42,40% to osoby w grupie wiekowej 18–24 lata, 37,70% – 25–34 lata, 
12,60% – 35–44 lata i 7,30% – 45 i więcej lat). Przeważało wykształcenie wyższe 
(50,20%), niepełne wyższe (11,50%) i średnie ogólnokształcące (25,70%). Największa 
część respondentów pracowała na cały etat (42,40%)10 i/lub uczyła się / studiowała 
(37,70%). Tylko 14,70% ankietowanych zadeklarowało, iż obecnie lub wcześniej pra-
cowało w turystyce i/lub hotelarstwie.

Wśród 338 osób, które oznajmiły, iż w ciągu ostatnich trzech lat brały udział w impre-
zie turystycznej, podczas której były pod opieką pilota wycieczek i/lub rezydenta biura 
podróży, większość respondentów stanowiły kobiety (70,70%). Zdecydowana większość 
ankietowanych to ludzie młodzi (49,50% to osoby w grupie wiekowej 18–24 lata, 30,80% – 
25–34 lata, 13,00% – 35–44 lata i 6,80% – 45 i więcej lat). Przeważało wykształcenie 
wyższe (45,30%), niepełne wyższe (11,50%) i średnie ogólnokształcące (26,90%). Naj-
większa część respondentów uczyła się/studiowała (41,70%) i/lub pracowała na cały etat 
(37,60%)11. Tylko 16% ankietowanych zadeklarowało, iż obecnie lub wcześniej pracowało 
w turystyce i/lub hotelarstwie. 

Wyniki badań

Respondentów poproszono o wyobrażenie sobie rezydenta, którego chcieliby mieć 
w trakcie pobytu na wakacjach organizowanych przez biuro podróży. 

W rezultacie przeprowadzonych badań uzyskano dane, które poddano analizie, a jej 
wyniki opisano dalej.

10 Respondenci mogli wybrać w metryczce kilka odpowiedzi dotyczących zatrudnienia, stąd wyniki sumują 
się do 100.
11 Respondenci mogli wybrać w metryczce kilka odpowiedzi dotyczących zatrudnienia, stąd wyniki sumują się 
do 100.
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Wykres 1. Preferowana płeć rezydenta (N = 338)
Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci preferują w zawodzie rezydenta biura podróży mężczyzn (58%). To 
intrygujący wynik, gdyż uczestnikami szkoleń dla rezydentów są w większości kobiety 
(83,43%)12, i to one najczęściej pracują w tej profesji (83,33%)13. Jednak w związku ze 
specyfiką badanej grupy, w której większość ankietowanych to kobiety (70,70%), dokonano 
także analizy szczegółowej, biorąc pod uwagę płeć respondentów.

Wykres 2. Preferowana płeć rezydenta (N = 338) według płci respondentów
Źródło: Opracowanie własne.

12 Badanie przeprowadzone przez autora w grupie uczestników szkolenia Akademia Rezydentów Turystycznych 
(organizator: Akademia Rainbow Tours) w terminie 15.11.2012–15.09.2013 r., w którym wzięło udział 169 osób.
13 R. Szafranowicz-Małozięć, Kompendium..., op. cit., s. 27.
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Przy analizie ze względu na płeć respondentów występują różnice. Mężczyźni częściej 
niż kobiety (5,90% w stosunku do 15,20%) chcieliby mieć rezydenta kobietę, jednak mimo 
to wciąż rezydent mężczyzna jest bardziej preferowany przez obie płcie.

Wykres 3. Preferowany wiek rezydenta (N = 338) 
Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci preferują w zawodzie rezydenta osoby młodsze, najlepiej w przedziale 
wiekowym 19–34 lata, nie starsze (w przedziale wiekowym 35–50 lat). Wyniki są zbieżne 
z charakterystyką osób pracujących w zawodzie, gdyż ponad połowa z nich to osoby 
w wieku 21–25 lat (27,39%) i 26–30 lat (52,05%)14.

Wykres 4. Preferowany wygląd zewnętrzny rezydenta (N = 338) 
Źródło: Opracowanie własne.

14 R. Szafranowicz-Małozięć, Rezydenci biur podróży – profil demograficzny, zatrudnienie i wynagradzanie, 
[w:] Społeczno-kulturowe studia z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, red. W. Siwiński, R. Tauber, 
E. Mucha-Szajek, Wyd. WSHiG, Poznań 2012, s. 256.
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Respondenci preferują w zawodzie rezydenta osoby cechujące się atrakcyjnym wyglą-
dem zewnętrznym (69%). Dokonano także analizy oceny wyglądu zewnętrznego rezydenta 
biura podróży w stosunku do jakości wykonywanej pracy.

Wykres 5. Ocena ważności wyglądu zewnętrznego rezydenta w stosunku do jakości wykonywanej 
pracy (N = 191) 
Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci uważają, że wygląd zewnętrzny rezydenta biura podróży jest ważny 
w stosunku do jakości wykonywanej pracy (58%). Odmiennego zdania jest 42% ankieto-
wanych. Można zatem przyjąć, iż zdania na ten temat są podzielone. 

Trudno znaleźć argumenty potwierdzające wpływ wyglądu zewnętrznego na jakość 
wykonywanej pracy. Mimo to należy wziąć pod uwagę, iż zawód rezydenta biura podróży 
wiąże się z bezpośrednią obsługą klienta. Rezydenci to pracownicy biura podróży, którzy 
są najbardziej eksponowani społecznie. Paradoksalnie pierwszej ocenie podlega nie 
wiedza czy umiejętności, lecz wizerunek, postawa i zachowanie. Dlatego ważne jest, aby 
dbać o wygląd zewnętrzny.
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Wykres 6. Preferowane doświadczenie zawodowe rezydenta (N = 338) 
Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci preferują w zawodzie rezydenta osoby, które mają już doświadczenie 
zawodowe, jednak nie musi być ono bardzo duże. To ważne wyniki, które pokazują, iż 
uczestnicy imprez turystycznych nie oczekują od rezydentów wieloletniego stażu pracy, 
najprawdopodobniej łącząc oczekiwanie na tym stanowisku osoby młodej z oczywistym 
brakiem jej doświadczenia. Jednak jest to także informacja dla organizatorów turystyki, 
którzy zatrudniają rezydentów. Adeptów zawodu warto ulokować na kierunkach wakacyj-
nych, gdzie mogą pracować w zespole z rezydentami o dłuższym stażu pracy i zdobywać 
doświadczenie zawodowe. 

Wykres 7. Preferowane przygotowanie zawodowe rezydenta (ukończony kurs przygotowujący do wyko-
nywania zawodu) (N = 338)
Źródło: Opracowanie własne.
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Respondenci preferują w zawodzie rezydenta osoby, które mają ukończony kurs 
przygotowujący do zawodu (64%). 

Zawód rezydenta biura podróży nie jest jasno określony w przepisach prawnych. Wiele 
wykonywanych przez niego zadań pokrywa się z zadaniami pilota wycieczek, określonymi 
w art. 20 ust. 3 Ustawy o usługach turystycznych15, dlatego pracodawcy często wymagają 
od kandydatów na rezydentów biura podróży spełnienia takich samych warunków, jakie 
zostały określone w ustawie odnośnie do osób chcących wykonywać zawód pilota wy-
cieczek. Do 31.12.2013 r. jednym z takich warunków było ukończenie specjalistycznego 
szkolenia i zdanie egzaminu państwowego. W dobie deregulacji zawodu pilota wycieczek16 
od 01.01.2014 r. organizatorzy turystki mają większą swobodę w doborze personelu, 
a szkolenia i egzaminy nie są już wymagane. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby pracę 
w zawodzie podejmowały osoby bez jakiegokolwiek przygotowania. Uzyskane wyniki 
potwierdzają konieczność szkolenia rezydentów w celu odpowiedniego przygotowania 
ich do wypełniania obowiązków służbowych. 

Organizatorów turystyki, którzy dojdą do wniosku, iż zawód rezydenta może wyko-
nywać każdy, bez jakiegokolwiek przeszkolenia, zweryfikują turyści. Warto pamiętać, że 
personel nieposiadający odpowiednich kwalifikacji może być zagrożeniem nie tylko dla 
osób, którymi się opiekuje, ale także dla pracodawcy, który ponosi odpowiedzialność 
za wybór i działania swoich pracowników. Prawdopodobne jest to, że nieprzeszkolony 
rezydent może nie dopełnić wszystkich swoich obowiązków z powodu braku wiedzy lub 
umiejętności, a przez to narazi na koszty lub inne konsekwencje organizatora turystyki, 
którego reprezentuje17.

Respondentów poproszono o ocenę ważności niektórych kompetencji rezydenta biura 
podróży. Kompetencje to wiedza, umiejętności i postawy. 

W pytaniach posłużono się skalą czterostopniową (cztery odpowiedzi ułożone od 
„zdecydowanie nieważna” do „zdecydowanie ważna”; badany miał za zadanie określić, 
w jakim stopniu dana kompetencja jest ważna w zawodzie rezydenta) lub pięciostopniową 
(pięć odpowiedzi ułożonych od „1” do „5”, gdzie badany, mając do wyboru dwie postawy / 
dwa zachowania, miał za zadanie określić, co bardziej preferuje u rezydenta biura podró-
ży – zaznaczenie „1” oznaczało preferowanie postawy/zachowania opisanych po lewej 
stronie, a „5” – po prawej stronie).

15 Do zadań pilota wycieczek należy czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia 
usług na rzecz klientów, przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień, wskazywanie 
lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.
16 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 
2013 poz. 829) zniosła od 01.01.2014 r. obowiązkowe szkolenia i egzaminy dla kandydatów na pilotów wycieczek. 
Aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek, trzeba spełnić jedynie trzy warunki: pełnoletność, niekaralność za 
przestępstwa umyślne i inne popełnione w związku z wykonywaniem zawodu pilota wycieczek oraz wykształcenie 
min. średnie.
17 R. Szafranowicz-Małozięć, Miejsce rezydentów…, op. cit., s. 52.
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Tabela 2. Ocena ważności niektórych kompetencji zawodowych rezydenta biura podróży (N = 191)

 zdecydowanie 
nieważna

Raczej 
nieważna

Raczej 
ważna

zdecydowanie 
ważna

Wiedza dotycząca miejsca wyjazdu 0% 2% 20% 78%

Umiejętności organizacyjne 0% 5% 20% 75%

Znajomość języków obcych 1% 6% 19% 74%

Umiejętności rozwiązywania 
problemów 1% 5% 23% 72%

Umiejętności przekazywania informacji 0% 3% 31% 66%

Kultura osobista 1% 3% 33% 64%

Źródło: Opracowanie własne.

Kompetencje zawodowe to także umiejętności, szczególnie organizacyjne i psycho-
logiczne. Praca rezydenta cechuje się bezpośrednią obsługą klienta, czyli nieustannym 
kontaktem z ludźmi. Zatem wiedza związana z psychologicznym funkcjonowaniem czło-
wieka wydaje się niezbędna. Do umiejętności psychologicznych niezbędnych w pracy 
rezydenta turystycznego, na postawie doświadczenia i znajomości specyfiki zawodu, 
możemy zaliczyć: umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niestandardowych, 
nawiązywania kontaktu z ludźmi, panowania nad emocjami, podejmowania decyzji, za-
rządzania czasem, pracy pod presją czasu, organizowania własnej pracy, wyciągania 
wniosków z poprzednich doświadczeń, aklimatyzowania się do nowych miejsc i sytuacji, 
zadaniowego radzenia sobie ze stresem, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi, 
negocjowania, zarządzania ludźmi, rozpoznawania potrzeb i postaw ludzi, aktywnego 
słuchania, myślenia analitycznego i przestrzennego, przyznania się do błędu, animowania 
i integrowania turystów.

Wspomniano, że ważna jest wiedza i umiejętność dzielenia się nią. Nieraz mamy do 
czynienia z osobami posiadającymi ogromny zasób informacji, lecz niepotrafiącymi ich 
przekazać. Treść niedopasowana do zainteresowań i percepcji odbiorców, język zawie-
rający wiele słów niezrozumiałych dla osób niebędących specjalistami lub pasjonatami 
danej dziedziny, a sposób przekazu pozbawiony zastosowania technik przyciągających 
uwagę słuchaczy – zniechęcają do słuchania komunikatów udzielanych przez rezydenta. 

Turyści oczekują od rezydentów znajomości języków obcych. Do tej pory potwierdzało 
się ją poprzez wpis do legitymacji pilota wycieczek18. Większość rezydentów (81,82%)19 

18 Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 
z późn. zm.) „znajomość języka obcego dokumentuje się dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczy-
cielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą 
lub dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy”. Osoby, które nie legitymują się ww. dokumentami, mogą zdać 
egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną języków obcych, powoływaną przez mar-
szałków województw. 
19 R. Szafranowicz-Małozięć, Kompendium..., op. cit., s. 28.
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deklarowała posiadanie takiego wpisu. Tzw. ustawa deregulacyjna nie znosi obowiązku 
nałożonego na organizatora turystyki odnośnie do zapewnienia uczestnikom imprezy 
turystycznej opieki pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie zna-
nego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. 
Pozostawia zapisy art. 32 Ustawy o usługach turystycznych, dotyczące dokumentowania 
i potwierdzania znajomości języków obcych przez pilotów wycieczek. 

Warto tu podkreślić rolę przedsiębiorstw. Rezydentów w większości zatrudniają główni 
organizatorzy turystyki, którzy w swoich wymaganiach stanowiskowych zawierają koniecz-
ność posiadania potwierdzenia znajomości języków obcych. Jest to warunek niezbędny, 
bez jego spełnienia nie ma możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Zdarza się, 
że mniejsze biura podróży są bardziej liberalne w tym względzie. Taką postawę umożliwia 
im sama Ustawa o usługach turystycznych, która daje możliwość zatrudnienia osoby nie-
znającej żadnego języka obcego (językiem ustalonym z kontrahentem zagranicznym może 
być język polski). Dlatego wymagania pracodawców z pewnością stanowią motywację dla 
pracowników, aby zadbać o potwierdzenie znajomości języków obcych. 

Każdy rezydent powinien się także charakteryzować wysoką kulturą osobistą20. Badani 
zwrócili na to uwagę i aż 97% oceniło tę kompetencję jako raczej ważną lub zdecydowa-
nie ważną. Poniżej zaprezentowano także szczegółowe wyniki dotyczące oczekiwanych 
postaw (zachowania) od przedstawicieli zawodu.

Tabela 3. Preferowane zachowania i postawy rezydenta biura podróży (N = 191)

zdecydowanie zgadzam się 
ze stwierdzeniem z lewej 
strony

1 2 3 4 5
zdecydowanie zgadzam się 
ze stwierdzeniem z prawej 
strony

Małomówny 2% 6% 33% 37% 21% Gadatliwy

Towarzyski 41% 33% 20% 4% 2% Nietowarzyski

Spięty 3% 5% 23% 35% 34% Wyluzowany

Zachowuje służbową postawę 7% 10% 38% 30% 15% Nawiązuje bliższe relacje 
z turystami

Wszędzie jest go pełno 15% 26% 36% 17% 7% Pojawia się tylko kiedy jest 
potrzebny

Źródło: Opracowanie własne.

Zawód rezydenta polega m.in. na przekazywaniu informacji (na temat hotelu, okolicy, 
oferty wycieczek organizowanych przez lokalnego kontrahenta). Wielu rezydentów prowa-
dzi wycieczki fakultatywne (63,33%)21. Trudno zatem wyobrazić sobie na tym stanowisku 
osobę, która jest małomówna. Respondenci preferują w tym zawodzie osoby, które mówią 
dużo, lecz z umiarem. 

20 Z. Kruczek, M. Wajdzik, op. cit., s. 19.
21 R. Szafranowicz-Małozięć, Kompendium..., op. cit., s. 28.
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Podobnie w przypadku towarzyskości. Ta rozumiana jest m.in. jako łatwość nawiązy-
wania kontaktów towarzyskich, skłonność do przebywania z ludźmi, otaczania się nimi22. 
Interpretując ten wynik, należy wziąć pod uwagę specyfikę pracy rezydenta. Pracuje 
on w atrakcyjnym turystycznie miejscu. Opiekuje się turystami będącymi w wakacyjnym 
nastroju, którzy chcą odpocząć, zrelaksować się i mile spędzić urlop. W tej sytuacji 
turyści oczekują pewnej „lekkości” i elastyczności w zachowaniu osoby, która się nimi 
opiekuje, i umiejętności dopasowania się do klimatu (zarówno pod względem warunków 
atmosferycznych, jak i stanu psychicznego uczestników imprezy turystycznej). Warto 
jednak podkreślić, iż mimo luźniejszej atmosfery rezydent wciąż pozostaje w pracy. 
Turyści z jednej strony oczekują kogoś, kto nie jest służbistą, z drugiej – profesjonalisty, 
zgodnie z zasadą „płacę – wymagam”. Ta specyfika różni się od standardowej obsługi 
klienta w Polsce.

Respondenci preferują rezydentów, których widać. Nie wymagają nieustannej obec-
ności przedstawiciela biura podróży, jednak chcą wiedzieć (i widzieć), że jest. Rezydenci 
mają pod opieką wielu klientów, w kilku lub kilkunastu hotelach. Do tego wielokrotnie 
prowadzą wycieczki fakultatywne, dochodzi ponadto praca biurowa, która także jest 
częścią ich obowiązków. Z tego powodu tzw. dyżury hotelowe odbywają się przeważnie 
2–3 razy w tygodniu. Warto poinformować klientów o możliwościach kontaktu z rezyden-
tem, wyjaśnić częstotliwość wizyt w hotelu. To może zapobiec negatywnej ocenie pracy 
rezydenta, a tym samym serwisu świadczonego przez organizatora turystyki. Ocena ta 
może się pojawić, gdy uczestnicy imprezy turystycznej odniosą wrażenie, że kontakt 
z rezydentem był niewystarczający. 

Pracę rezydentów biur podróży oceniono w sposób zaprezentowany poniżej.

Tabela 4. Ocena pracy rezydentów (N = 191)

Ocena %

Zdecydowanie pozytywnie 32%

Raczej pozytywnie 55%

Raczej negatywnie 9%

Zdecydowanie negatywnie 3%

Ogółem 100%

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki badań pokazują, iż uczestnicy imprez turystycznych, który w ciągu ostatnich 
trzech lat mieli kontakt z rezydentami biur podróży, pozytywnie oceniają ich pracę. Tylko 
12% nie podziela tej opinii. 

To dobrze świadczy o przedstawicielach tego zawodu, jednak pozostawia niedosyt, 
ponieważ proporcje pomiędzy oceną „raczej pozytywną” a „zdecydowanie pozytywną” 

22 http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=62597 [16.09.2013].
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powinny być odwrotne. Mimo iż jest dobrze, to warto zwrócić większą uwagę na dobór 
personelu i jego wyszkolenie, biorąc pod uwagę wiedzę, umiejętności i postawy, których 
oczekują turyści. 

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań stanowią wskazówkę dla adeptów i osób już wykonujących 
zawód rezydenta dotyczącą tego, jaką osobę w tej roli chcą widzieć uczestnicy imprez 
turystycznych. Wiedza, umiejętności i postawy to obszary, nad którymi można pracować, 
doskonalić je i dopasowywać do preferencji uczestników imprez turystycznych.

Przeprowadzone badania są krokiem do zbudowania modelu kompetencyjnego rezy-
denta biura podróży. Model kompetencyjny stanowi pisemną charakterystykę kompetencji 
wymaganych do osiągnięcia w pełni zadowalających lub wzorcowych wyników pracy 
na danym stanowisku. Aby móc zweryfikować, czy dana osoba posiada odpowiednie 
kompetencje do wykonywania zawodu rezydenta biura podróży, na które składają się: 
wiedza, umiejętności i postawy, na początku trzeba opracować model kompetencyjny 
tej profesji.

Jest to szczególnie ważne w dobie deregulacji zawodu pilota wycieczek. Do tej pory 
większość organizatorów turystyki wymagała od kandydatów na rezydentów uprawnień 
pilockich, rezydenturę traktowano bowiem jako specjalizację dla pilota wycieczek. Od 
2014 r. nie ma egzaminów państwowych dla kandydatów na pilotów wycieczek, tym samym 
nie można potwierdzić lub zweryfikować swoich kompetencji zawodowych. 

Trwają już prace nad wprowadzeniem egzaminów kompetencyjnych organizowanych 
przez organizacje branżowe. W tej sytuacji konieczne jest na początku opracowanie modelu 
kompetencyjnego dopasowanego do profesji rezydenta, aby wiedzieć, jakie kompetencje 
(i na jakim poziomie) powinny być sprawdzane. 

Deregulacja dała pracodawcom większą swobodę w podejmowaniu decyzji kadrowych. 
Obecnie można zatrudnić rezydenta bez przygotowania czy doświadczenia zawodowego. 
Trudno jednak wyobrazić sobie, iż takiej osobie powierza się opiekę nad klientami za 
granicą. Wyniki badań pokazują, że respondenci nie oczekują na stanowisku rezydenta 
biura podróży osoby z dużym doświadczeniem i są w stanie zaakceptować pracowników 
bez wieloletniego stażu pracy, lecz przygotowanych do wykonywania swoich obowiązków 
służbowych. Takie przygotowanie może dać m.in. specjalistyczne szkolenie.

Szkolenia i egzaminy powinny być spójne, oparte na tym samym modelu kompeten-
cyjnym.

Powyższe wyniki badań są jedynie wstępem do dyskusji na temat kompetencji zawo-
dowych rezydenta biura podróży. Ten temat wymaga dalszych, bardziej szczegółowych 
prac, począwszy od opisu stanowiska pracy, poprzez stworzenie listy kompetencji i dodanie 
do niej wskaźników behawioralnych, następnie określenie poziomów danej kompetencji 
i poziomu wymaganego dla danego stanowiska pracy, skończywszy na opracowaniu 
sposobu weryfikacji opracowanego modelu.
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Streszczenie 

Biura podróży, dążąc do usprawnienia obsługi klienta, minimalizują jego bezpośredni kontakt 
z pracownikiem. Coraz więcej czynności (rezerwacja imprezy, odbiór dokumentów) dostępnych 
jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii (call center, Internet). Rezydent może być pierwszą 
i ostatnią osobą reprezentująca organizatora turystyki, z którą turysta ma bezpośredni kontakt. 
Postanowiono zbadać postrzeganie profesji rezydenta turystycznego przez turystów. Weryfikacji 
poddano preferencje co do osoby, a także jej wiedzy, umiejętności i postaw/zachowania. 

Słowa kluczowe: rezydent biura podróży, kadry turystyki
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Abstract

Travel agencies, in search of the improvement of their customer service, minimize the employment 
of specialists. Nowadays, more and more activities (booking, receipt of documents) are available 
with the use of modern technology (call centre, Internet). A Holiday Representative may be the 
first and last person who represents a tour operator and tourists are in direct contact with. The 
goal of this article is to check the tourists’ perception of the Holiday Representative profession 
and to verify their preferences as far as knowledge, skills and attitudes/behaviours are concerned.

Keywords: overseas / holiday representative, tourism personnel  
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady 
jej zastosowania w turystyce – wybrane aspekty

TRENDS IN CONVENIENCE FOOD PRODUCTION AND EXAMPLES 
OF ITS APPLICATION IN TOURISM – SELECTED ASPECTS

Wstęp

Problematyka zachowań konsumentów na rynku turystycznym, w tym zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych, znajduje się w centrum zainteresowania wszystkich wytwórców 
produktów turystycznych, zarówno przedsiębiorstw, jak i obszarów recepcji turystycznej. 
Wiedza o potrzebach i postępowaniu konsumenta w przebiegu ich zaspokajania warunkuje 
osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działalności rynkowej. 

Turystyka nie mogłaby ewoluować bez odpowiedniego zaplecza gastronomicznego, 
które ma wpływ na szybki rozwój rynku żywnościowego, dostosowującego się do coraz 
to nowych oczekiwań współczesnego konsumenta. Spowodowało to wzrost popytu na 
tzw. żywność wygodną i funkcjonalną, produkowaną metodami przemysłowymi, a prze-
znaczoną do bezpośredniego spożycia (ready to eat) lub do spożycia po krótkiej obróbce 
cieplnej (ready to heat)1.

Żywność wygodna odgrywa istotną rolę w turystyce, przede wszystkim ze względu 
na trwałość produktów, umożliwiającą przechowywanie żywności bez konieczności jej 
schładzania (np. produkty suszone, pasteryzowane), łatwość przygotowania posiłku, dobrą 
wartość odżywczą oraz właściwe opakowania, zabezpieczające żywność przed ujemnymi 
wpływami środowiska oraz umożliwiające łatwe jej otwieranie i ponowne zamykanie. 

Żywność wygodna ma szczególne zastosowanie w turystyce, gdzie jest niezbędnym 
składnikiem jadłospisów planowanych na biwakach, campingach, obozach wędrownych  
i wycieczkach. Współczesny turysta jest zainteresowany żywnością, która będzie możliwie 
szybka i łatwa w przygotowaniu do konsumpcji. Żywność wygodna ma zastosowanie nie 
tylko w turystyce. W coraz większym stopniu wykorzystywana jest także w gospodarstwach 
domowych (szczególnie przez osoby dorosłe, pracujące zawodowo), jest też podstawą 
posiłków w barach szybkiej obsługi, w żywieniu pasażerów linii lotniczych i kolejowych 
oraz w wielu innych zakładach żywienia zbiorowego. Na rynku można znaleźć wiele róż-

1 I. Batyk, S. Smoczyński, Żywność wygodna w turystyce, „Towaroznawcze Problemy Jakości” 2008, 3 (16), 
s. 100–108.
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norodnych odżywek i gotowych posiłków dla każdej grupy konsumentów, które wymagają 
tylko lekkiego podgrzania i mogą być przygotowane praktycznie w każdych warunkach2.

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie żywności wygodnej oraz 
przedstawienie jej roli i możliwości zastosowania. Omówione zostaną przykłady jej uży-
cia w wybranych formach turystyki. Sformułowana w tytule hipoteza badawcza została 
zweryfikowana na podstawie studiów literatury przedmiotu.

Pojęcie żywności wygodnej

Żywność, z uwagi na sposób przygotowywania z niej posiłków, podzielono na trzy 
grupy: żywność tradycyjną – przygotowywanie posiłków ze świeżych produktów, żywność 
półwygodną (semi-convenience) – posiłki są przygotowywane z produktów poddanych 
obróbce wstępnej (np. panierowane filety z ryb) oraz żywność wygodną (convenience 
food), którą są gotowe posiłki i zupy, sosy, desery, wliczając w to dania spożywane na 
zewnątrz (w barach, restauracjach). 

W polskim piśmiennictwie przyjęto termin „żywność wygodna”, który oznacza produkty 
do «wygodnego stosowania»3. Żywność wygodną określa się jako żywność skoncentrowa-
ną, spreparowaną i przygotowaną do bezpośredniego spożycia lub spożycia po krótkotrwa-
łej obróbce, np. rozmrożeniu lub podgrzaniu w kuchence mikrofalowej, w dowolnym czasie  
i różnorodnych warunkach, związanych z aktywnością i oczekiwaniami człowieka. Jest to 
żywność dyspozycyjna, odpowiednio zapakowana, utrwalona, stanowiąca gotowy posiłek 
lub jeden z jego składników4. 

Najbardziej szczegółowo pojęcie żywności wygodnej oddaje definicja Paulusa: „Jest to 
żywność, która przez odpowiednią obróbkę, w tym utrwalenie, przechodzi przez wszystkie 
niezbędne fazy procesu technologicznego nadającego jej wysoką trwałość; żywność, która 
może być zjedzona bezpośrednio po ogrzaniu do temperatury spożycia; żywność, której 
sortymenty stanowią pełny posiłek, pojedynczo lub w kombinacji z innymi przygotowanymi 
składnikami”5. Żywność wygodną stanowią „produkty gotowe do bezpośredniego spoży-
cia lub wymagające niewielkiej obróbki kulinarnej, porcjowane i pakowane, dogodne dla 
konsumenta”. Mogą to być zarówno wyroby o dużym stopniu przetworzenia, jak i mało 
przetworzone artykuły do szybkiego spożycia6. 

Żywność wygodna jest definiowana również jako:
 – żywność przetworzona, której wysoki poziom kulinarnego przygotowania pozwala na 

użycie jej jako oszczędzającą pracę, alternatywnie w stosunku do mniej przetworzo-
nych produktów;

2 D. Gajewska, W. Grzesińska, Żywienie w turystyce, WSiP, Warszawa 199, s. 15–19.
3 Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 1999, s. 13–20. 
4 A. Janicki, Żywność wygodna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, wyd. 3, WNT, 
Warszawa 2006, s. 30–35. 
5 Ibidem, s. 30–33.
6 J. Gawęcki, Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2002, 
4 (33), s. 5–14.
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 – żywność, która poprzez odpowiednią obróbkę, w tym utrwalanie, przechodzi przez 
wszystkie niezbędne fazy procesu technologicznego, nadającego jej wysoką trwałość; 

 – żywność, której asortymenty stanowią pełny posiłek, pojedynczo lub w kombinacji  
z innymi przygotowanymi składnikami; 

 – produkty spożywcze otrzymane w wyniku przetworzenia surowców z wykorzystaniem 
operacji zalecanych przez dobrą praktykę technologiczną, które nadają wyrobom po-
żądaną trwałość i umożliwiają szybkie przygotowanie z nich lub w połączeniu z innymi 
przetworzonymi składnikami bezpiecznych posiłków7. 
Pomimo pewnych różnic w definicjach we wszystkich występuje wspólny element: 

minimalny czas przygotowania posiłku8.
Celem produkcji żywności wygodnej jest przygotowanie trwałych produktów, które po 

wykonaniu prostych czynności, takich jak: zagotowanie, dodanie wody lub mleka, są goto-
we do spożycia – w turystyce, w warunkach żywienia zbiorowego oraz w gospodarstwach 
domowych. Jest ona reprezentowana przez wiele produktów otrzymywanych powszechnie, 
spełniających bardzo zróżnicowane oczekiwania konsumentów, uzyskiwanych w wyniku 
przetworzenia surowców z wykorzystaniem operacji zalecanych przez dobrą praktykę 
technologiczną, które nadają wyrobom pożądaną trwałość i umożliwiają szybkie przygo-
towanie z nich samych lub w połączeniu z innymi składnikami, bezpiecznych posiłków9.

W ofercie rynkowej ciągle pojawiają się nowe produkty spożywcze o wysokiej jakości, 
wyprodukowane z zastosowaniem zmodyfikowanych receptur oraz udoskonalonych, 
nowoczesnych technologii i opakowań. Można przypuszczać, że największym zaintere-
sowaniem będą się cieszyć produkty posiadające cechy żywności wygodnej i funkcjonal-
nej. Przykładowo w branży mięsnej dotyczy to zarówno kulinarnych elementów mięsa, 
jak i produktów i przetworów mięsnych przeznaczonych do spożywania na gorąco jako 
część obiadu, a także produktów i przetworów mięsnych przeznaczonych do obłożenia 
lub posmarowania kanapek, spożywanych na śniadanie lub kolację, przygotowanych jako 
żywność wygodna. Warto podkreślić, że na rynku żywności w Polsce jest coraz bardziej 
urozmaicona oferta asortymentowa tej grupy produktów. Wytwarza się wciąż nowe wyroby, 
dostosowane do potrzeb konsumenta pod względem składu, preferencji organoleptycz-
nych, wielkości porcji oraz opakowania10. 

Bezpieczeństwo żywności wygodnej

Oprócz dostarczania niezbędnych składników pokarmowych żywność, w tym również 
żywność wygodna, powinna się charakteryzować odpowiednią jakością zdrowotną, na którą 
mogą mieć wpływ zanieczyszczenie substancjami obcymi i zakażenia mikrobiologiczne. 

7 Ibidem.
8 E. Babicz-Zielińska, M. Jeżewska-Zychowicz, W. Laskowski, Postawy i zachowania konsumentów w stosunku 
do żywności wygodnej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2010, 4 (71), s. 141–153.
9 A. Janicki, op. cit., s. 30–35.
10 H. Makała, Żywność wygodna w przemyśle mięsnym. Trendy i oczekiwania konsumenta, „Gospodarka Mięsna” 
2002, nr 11, s. 13–15.
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Jakość zdrowotna zależy od wielu czynników występujących w naturalnym środowisku 
człowieka oraz od warunków i sposobów pozyskiwania środków żywnościowych, proce-
sów obróbki i sposobu przechowywania. Na jakość produktów żywnościowych mogą mieć 
także wpływ wybór odpowiedniej metody produkcji, opakowania, przechowywania oraz 
warunki transportu i sprzedaży11. 

Produkty określane jako żywność wygodna charakteryzują się pożądaną dla konsu-
menta trwałością oraz łatwością przygotowania bezpiecznych posiłków przy niewielkim 
nakładzie pracy. Wysoki poziom kulinarnego przygotowania pozwala na użycie ich jako 
czasowo ekonomiczną alternatywę w stosunku do produktów mniej przetworzonych. 
Produkty takie przechodzą przez niezbędne etapy procesu technologicznego, nadające 
im wysoką trwałość12. Wyroby te muszą charakteryzować się dobrą jakością nie tylko pod 
względem wartości odżywczej oraz atrakcyjności sensorycznej, ale także pod względem 
bezpieczeństwa, zwłaszcza mikrobiologicznego13.

Dzięki zachowaniu zasad dobrej praktyki produkcji i HACCP w hodowli oraz w uboj-
niach zwierząt i zakładach przetwórczych oraz urzędowej kontroli żywności na rynku 
powinny być dostępne jedynie produkty dobrej jakości, niestwarzające ryzyka zagrożenia 
zdrowia konsumentów. Warto jednakże zaznaczyć, że nawet produkty o najwyższej ja-
kości w wyniku nieprawidłowego przygotowania do spożycia (np. przypalenia w czasie 
smażenia czy opiekania) mogą się stać źródłem związków o działaniu mutagennym i/
lub kancerogennym, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, amin 
heterocyklicznych. 

Długoterminowe przechowywanie źle zabezpieczonej (szczególnie wysoko przetwo-
rzonej żywności) sprzyja utlenianiu zawartych w niej nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i cholesterolu14. Produkty utlenienia kwasów tłuszczowych i cholesterolu są łatwo 
wchłaniane ze światła przewodu pokarmowego i w organizmie wywołują wiele niekorzyst-
nych skutków, np. mogą działać miażdżycotwórczo. Dlatego bardzo ważne jest, aby na 
etykiecie produktu były dokładne wskazówki dotyczące jego przechowywania i sposobu 
przygotowania do spożycia.

Charakterystyka żywności wygodnej

Rynek produktów wygodnych w wielu krajach europejskich, takich jak: Niemcy, Wielka 
Brytania, Holandia, jak również w USA charakteryzuje od kilku ostatnich lat bardzo dy-
namiczny rozwój. Prognozuje się, że tendencja ta będzie się utrzymywała w najbliższej 
przyszłości. Istotnym elementem mającym wpływ na zmiany zachodzące na rynku jest 
dążenie do wprowadzania kolejnych ułatwień w gospodarstwie domowym. Przykładowo 

11 E. Babicz-Zielińska, P. Przybyłowski, Rola składników żywności w żywieniu człowieka, [w:] Z.E. Sikorski, 
Chemia żywności, t. 3, Odżywcze i zdrowotne właściwości składników, WNT, Warszawa 2007, s. 20–40.
12 G. Adamczyk, Popularity of „convenience food”, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2010, 4 (18).
13 D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora, Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa 2004, s. 44.
14 R. Chizzolini, E. Novelli, E. Zanardi, Oxidation in traditional mediterranean meat products, „Meat Science” 
1998, 49S1, s. S87–99.
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co piąty Niemiec może być określony mianem „skłonnego do wygody” (ang. convenien-
ce-affin). Liczba takich osób wzrasta15.

Popyt na żywność wygodną dla przeciętnego konsumenta jest wynikiem m.in. takich 
czynników społecznych, jak: 

 – praca zawodowa kobiet, która wiąże się ze zmianą modelu organizacji życia  
i wyżywienia rodziny;

 – rosnąca liczba małych gospodarstw domowych, jedno- lub dwuosobowych, oraz osób 
w podeszłym wieku;

 – wzrost zamożności społeczeństw, umo żliwiający zakup droższej, wysoko przetworzonej 
żywności oraz sprzę tu ułatwiającego przygotowywanie posiłków;

 – zwiększający się udział żywności spożywanej poza domem16.
Rynek żywności wygodnej stale się rozwija. Ponieważ coraz więcej osób codziennie 

jada poza domem, uważa się, iż w ciągu najbliższych kilku lat zapotrzebowanie na żyw-
ność wygodną ulegnie dalszemu zwiększeniu. Aby konsument stale kupował tego rodzaju 
produkty, koniecznymi warunkami są: świeżość i dobra jakość produktów, a także ich 
atrakcyjny wygląd, dobry smak i bezpieczeństwo. 

Współczesny konsument kupujący żywność wygodną, gotowe do spożycia dania, 
zwraca uwagę przede wszystkim na takie aspekty, jak: 

 – czynnik czasu (krótki czas przygotowania, ale dobra jakość posiłków),
 – efektywność odżywiania (szybko, lecz zdrowo i racjonalnie).

Produkty zaliczane do żywności wygodnej mają powszechne zastosowanie. Wyko-
rzystywane są w gospodarstwach domowych, szczególnie tych, w których osoby dorosłe 
pracują zawodowo; w żywieniu pasażerów linii lotniczych i kolejowych; są podstawą po-
siłków w barach szybkiej obsługi i innych zakładach zbiorowego żywienia. Od niedawna 
rozwija się sieć tzw. sklepów wygodnych (ang. convenience shops), oferujących żywność 
wygodną, np. na stacjach benzynowych, jak również system dystrybucji, który zapewnia 
dostarczenie do domu konsumenta żywności przygotowanej (np. w pizzeriach) do bez-
pośredniego spożycia.

Celem przygotowania posiłku jest osiągnięcie satysfakcji kulinarnej. Aby przygotować 
posiłek, konieczne jest użycie surowców żywnościowych w odpowiednich ilościach oraz 
potrzebny jest czas na zakupy, przygotowanie posiłku, konsumpcję i posprzątanie17. Proces 
ten można skrócić m.in. poprzez stosowanie dań gotowych, co pozwala zmniejszyć ilość 
czasu niezbędnego do przygotowywania posiłków. Z jednej strony poczucie braku czasu 
wynika z rosnących możliwości jego wykorzystania w sposób alternatywny (rozrywka, 
kultura, edukacja, turystyka), z drugiej – zaspokojenie rozbudzonych potrzeb wymaga 
pieniędzy, których zarabianie pochłania coraz więcej czasu. Oba te zjawiska prowadzą 

15 H. Makała, op. cit., s. 13–15.
16 A. Janicki, op. cit., s. 30.
17 J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 15.
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do sytuacji, w której konsumentom szkoda czasu na tradycyjnie powtarzane czynności, 
takie jak gotowanie i jedzenie w domu18.

Żywność wygodna ma wiele zalet, jednak nie należy zapominać o jej wadach. Żywność 
wygodną może cechować obniżenie strawności, zmniejszenie zawartości witamin. Przy 
konsumpcji dużych ilości żywności wygodnej łatwiej może też dochodzić do przedawko-
wania spożycia substancji dodatkowych. Dodatkowym problemem jest także zanieczysz-
czenie środowiska odpadami z produkcji opakowań oraz samymi opakowaniami przez 
konsumentów. 

Na czas i wygodę przygotowania produktu do spożycia ma wpływ sposób jego prze-
tworzenia w procesie technologicznym. Im wyższy stopień przetworzenia, tym krótszy 
czas potrzebny do przygotowania posiłków. Ze względu na stopień przygotowania do 
konsumpcji żywność można podzielić na żywność gotową do obróbki wstępnej, obróbki 
termicznej oraz żywność gotową do bezpośredniego podania i spożycia. W tej grupie 
są zatem produkty mało przetworzone (np. obrane warzywa), jak i produkty o wysokim 
stopniu przetworzenia i utrwalenia (np. konserwy). Zależnie więc od sposobu przygo-
towania i obróbki wstępnej na opakowaniach można spotkać następujące oznaczenia: 
RTP – ready to process, RTC – ready to cook, RTH – ready to heat, RTE – ready to eat, 
RTS – ready to serve19.

zastosowanie żywności wygodnej 

Żywność wygodna znajduje zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, 
ale także w restauracjach i hotelach. Istotną rolę odgrywa również w turystyce. Żywność 
przetworzona jest niezbędnym składnikiem jadłospisów planowanych na biwakach, obo-
zach wędrownych, campingach czy rejsach. 

Convenience food (żywność wygodna) znajduje szerokie zastosowanie w turystyce 
ze względu na:

 – trwałość produktów, która pozwala przechowywać żywność bez konieczności schła-
dzania (np. produkty suszone);

 – łatwość przygotowywania posiłków;
 – dobrą jakość pod względem wartości odżywczej, bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

i oczekiwań konsumentów;
 – odpowiednie opakowania, które chronią żywność przed ujemnymi wpływami środowi-

ska (wilgoć, światło itp.) oraz pozwalają na łatwe otwieranie i ponowne zamykanie20.
Przykłady zastosowania żywności wygodnej w turystyce podano w poniższej tabeli 1.

18 M. Nowak, T. Trziszka, Preferencje konsumentów żywności wygodnej z mięsa drobiowego, „Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość” 2006, 2 (47), s. 133–141.
19 J. Grochowicz, K. Zawiślak, A. Bałdowska, Żywność wygodna i jej wykorzystanie w turystyce, „Turystyka 
i zdrowie” 2011, z. 5, s. 185–193.
20 D. Gajewska, W. Grzesińska, Żywienie w turystyce, wyd. 1, Wyd. WSiP, Warszawa 1999, s. 50.
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Tabela 1. Wybrane przykłady zastosowania żywności wygodnej21

Grupa żywności wygodnej Produkt Obróbka kulinarna przed 
podaniem

Wyroby piekarnicze chleb krojony, bułki, bułki do hot 
dogów

brak obróbki lub łagodne 
ogrzewanie

Płatki śniadaniowe płatki lub chrupki zbożowe, 
kukurydziane i ryżowe

brak obróbki lub dodanie 
zimnego/gorącego mleka

Konserwy w puszkach warzywa, owoce, zupy, sosy, 
mięso

brak obróbki lub łagodne 
ogrzewanie

Żywność chłodzona/mrożona

porcjowane elementy kulinarne 
mięsa i drobiu, filety rybne, mie-
szanki warzywne, pizza, potrawy 
mączne, potrawy z ziemniaków

ogrzewanie, gotowanie, 
pieczenie, smażenie

Żywność utrwalona 
w technologii cook-chill 
lub sous-vide

gotowe posiłki, warzywa, mięso 
lub drób z przyprawami bądź 
sosami

ogrzewanie do temperatury 
nie mniej niż 67°C w wodzie 
(10–15 min), piekarniku 
(20–25 min), kuchni mikrofalowej 
w opakowaniu lub bez (4–5 min)

Koncentraty zbożowe makarony błyskawiczne, ryż 
błyskawiczny

dodanie gorącej wody lub 
gotowanie przez kilka minut

Koncentraty ciast i deserów ciasta, ciasteczka, pianki, 
galaretki, budynie

dodanie wody zimnej/gorącej, 
wymieszanie, chłodzenie

Żywność aseptycznie 
pakowana

soki owocowe, mleko, zupy, sosy 
sterylizowane systemem UHT

brak obróbki lub łagodne 
ogrzewanie

Rodzaje żywności wygodnej

Do opracowania żywności wygodnej mogą być wykorzystane składniki potraw lub 
pełne potrawy, umożliwiając indywidualnemu konsumentowi, organizatorom zbiorowego 
żywienia i turystom łatwe i szybkie przygotowanie posiłków. 

Wyroby należące do żywności wygodnej, oferowanej jako składniki potraw lub jako 
pełne posiłki, reprezentowane są przez:

 – produkty poprawiające apetyt (ang. appetisers), w tym przekąski; 
 – zupy, kremy, potrawki, buliony;
 – dania główne: mięsne, rybne, drobiowe, mączne, ziemniaczane; 
 – dania kuchni regionalnych i narodowych;
 – dania dietetyczne;
 – dania warzywne, sałatki: rybne, mięsne, warzywne, owocowe, mieszane;
 – pieczywo, chleb, bułki, grzanki;
 – desery, ciasta, lody;

21 A. Janicki, op. cit., s. 35.
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 – napoje bezalkoholowe w formie koncentratów zagęszczonych lub proszków szybko 
rozpuszczalnych (instant)22.
Utrwalanie lub zabezpieczenie żywności wygodnej przed zepsuciem uzyskuje się 

poprzez zastosowanie takich metod, jak:
 – pasteryzacja i sterylizacja,
 – zagęszczanie i suszenie rozpyłowe lub wal cowe (różne rodzaje koncentratów), 
 – smażenie (frytki, chipsy oraz potrawy ofe rowane w punktach szybkiego żywienia), 
 – mrożenie i chło dzenie, 
 – ekstruzja lub ekspandowanie (płatki śniadaniowe, przekąski).

Powszechnie stosowane są też metody kombinowane, mające szczególnie zastoso-
wanie do utrwalania potraw gotowych, takie jak:

 – sous-vide, w której potrawy w hermetycznie zamkniętych opakowaniach próżniowych 
utrwala się przez sterylizację lub pasteryzację w systemie HTST, do pakowania stosuje 
się tworzywa odporne na temperaturę, np. tacki z politereftalanu etylu (PET) i torebki 
z polipropylenu (PP);

 – cook-chill, w której potrawy lub ich składniki poddaje się obróbce kulinarnej, po czym 
zamyka w opakowania jednostkowe i szybko schładza do temperatury poniżej 3°C.
Żywność wygodna jest projektowana kompleksowo, co obejmuje takie elementy, jak: 

recepturę, sposób obróbki i utrwalania składników potrawy, rodzaj materiału opakowa-
niowego, system pakowania, typ opakowania, zalecane sposoby przechowywania oraz 
przygotowania do spożycia. 

Ze względu na stosowane technologie wyróżniono trzy rodzaje żywności wygodnej:
 – wyroby tradycyjne, takie jak: chleb, susze owocowe, warzywne, mięsne i rybne, oraz 

konserwy sterylizowane i pasteryzowane;
 – gotowe zestawy posiłków obiadowych, potraw sterylizowanych, pasteryzowanych, 

mrożonych, chłodzo nych – przeznaczonych do odgrzania w kuchenkach mikrofalo-
wych, koncentraty zup, soków, deserów i ciast, płatków śniadaniowych, przekąsek;

 – produkty otrzymane metodami kombinowanymi z wykorzystaniem: nietermicznych 
metod przetwarzania, niekonwencjonalnych metod ogrzewania, osłonek jadalnych, 
naturalnych substancji hamujących lub niszczących drobnoustroje, opakowań aktyw-
nych, naturalnych i biologicznie aktywnych substancji.
Im wyższy jest stopień przetworzenia żywności wygodnej, tym czas niezbędny do 

przygotowania posiłku jest krótszy. Obróbka kulinarna w przypadku takiej żywności jest 
ograniczona do najprostszych operacji, obejmujących np. mieszanie z wodą, podgrzewanie 
konwencjonalne, w kuchniach mikrofalowych lub nad ogniskiem. Odbiorcami najbardziej 
przetworzonych wyrobów są firmy zajmujące się przewozem pasażerów. W przypadku 
żywienia zbiorowego zasto sowanie żywności wygodnej umożliwia uproszczenie systemu 
przygotowywa nia i wydawania posiłków z pominięciem tradycyjnych kuchni, typowego 
wyposażenia gastronomicznego, a tym samym ograniczenie kosztów. 

22 A. Janicki, op. cit., s. 35.
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trendy w produkcji żywności wygodnej 

Kampanie informacyjne dotyczące składu znajdujących się na rynku artykułów żywno-
ściowych i rosnąca świadomość zdrowotna oraz dążenie konsumentów, aby umiejętnie 
korzystać z oferty – stanowią obecnie główne impulsy decydujące o zakupie towarów. 
Zmiany typowych funkcji spełnianych w gospodarstwie domowym przez kobietę i męż-
czyznę oraz równe obciążenie pracą powodują wśród konsumentów zapotrzebowanie na 
więcej czasu wolnego. Czas musi być zatem „zaoszczędzony” przy wykonywaniu innych 
czynności, np. podczas przygotowywania posiłków w domu. Przed spożyciem wymagają 
one jedynie ogrzewania, np. w wodzie. Zadaniem producentów żywności wygodnej jest 
również podwyższanie walorów organoleptycznych.

Do tradycyjnej żywności wygodnej zalicza się konserwy mięsne pasteryzowane lub 
sterylizowane, przeznaczone do spożycia bezpośrednio lub po obróbce termicznej. Cieszą 
się one jednak coraz mniejszym zainteresowaniem z uwagi na to, iż zgodnie z oczeki-
waniami konsumentów produkty typu żywność wygodna powinny być możliwie świeże. 

Dania gotowe o wysokim stopniu wygody, składniki posiłków przygotowane bezpo-
średnio do spożycia, jak również dania przygotowywane według nowych receptur – o wy-
sokiej jakości, w przyjaznych dla użytkownika opakowaniach – powinny stać się istotnym 
czynnikiem modelującym rynek. 

Producenci żywności przy opracowywaniu żywności wygodnej zwracają uwagę na 
takie elementy, jak:

 – doskonalenie opakowania produktu, 
 – dostosowanie wielkości porcji do potrzeb konsumenta, 
 – ułatwienie porcjowania,
 – dobór właściwego materiału opakowaniowego.

Trendy w produkcji żywności wygodnej obejmują wzbogacanie artykułów spożywczych 
w dodatki funkcjonalne. Musi temu odpowiadać opakowanie wyrobu, np. nowoczesna 
osłonka. Oznacza to, że zawartość lub sposób działania nowych dodatków funkcjonalnych 
powinny zostać zachowane nawet po umieszczeniu produktu w opakowaniu. 

Kolejnym czynnikiem decydującym o sukcesie rynkowym jest tzw. point of sale, tj. okre-
ślenie, jak i gdzie znaleźć docelowe grupy konsumentów. Ważna jest nie tylko praktyczna 
strona opakowania, lecz także forma prezentacji, ekspozycji produktu, np. poprzez użycie 
przezroczystego opakowania. 

Rynkowy sukces odnoszą m.in. produkty wygodne w postaci chłodzonej (ang. chilled 
food), uważane za produkty wysokiej jakości, odpowiadające jednocześnie wymaganiom 
kuchni szybkiej i wygodnej, łączącej formy spożywania posiłków poza domem i w domu. 
Zalicza się do nich świeże produkty spożywcze, przechowywane w temperaturze chłod-
niczej, o ograniczonym okresie trwałości (w stanie chłodzonym do 7 dni), z możliwością 
wydłużenia go do 150%. 

Do produktów o dużym stopniu wygody, cieszących się rosnącą popularnością, zali-
czane są zupy. Są one polecane jako wartościowy posiłek spożywany w porze obiadu. 



Halina Makała114

Spożycie ich np. w Niemczech wyniosło 100 talerzy na osobę na rok, jako jednego z najbar-
dziej ulubionych posiłków. Szczególną popularnością cieszyły się większe opakowania, np. 
o objętości powyżej czterech talerzy, gdzie zanotowano ponadprzeciętny wzrost sprzedaży. 
Bary oferujące tylko zupy powstały m.in. w Nowym Jorku, Londynie i Niemczech. Wśród 
nowego rodzaju asortymentu należy wymienić zupy nadające się niekiedy do spożycia 
na zimno, o właściwościach prebiotycznych, w wielu wariantach smakowych. 

Przykładowo w przetwórstwie mięsa można wykorzystać np. okrawki mięsne powsta-
jące w procesie rozbioru mięsa. Nadają się one do wykorzystania w procesie produkcji 
żywności wygodnej, takiej jak: zupy, sosy i dania jednogarnkowe, np. w opakowaniach 
w formie przezroczystych osłonek sztucznych. Do zalet takiego rozwiązania można zaliczyć 
to, iż objętość i masa opakowania są niewielkie, lekkie, a ilość powstających odpadów 
jest minimalna w porównaniu z opakowaniami ze szkła lub puszkami metalowymi. Sta-
nowią idealne rozwiązanie np. dla aktywnych turystów, przemieszczających się podczas 
pieszych wędrówek23.

Oferta żywności wygodnej dla wybranych form turystyki

Potrzeby turystów, również jako konsumentów, są bardzo zróżnicowane. Niektórzy 
wolą spożywać lokalne potrawy, natomiast inni – to, co jest im już wcześniej znane. 
Spożywanie smacznych i zdrowych posiłków podczas wycieczek i wypoczynku to nie 
tylko zaspokajanie potrzeb fizjologicznych. Niepowtarzalną przyjemność stanowi przede 
wszystkim wspólne przygotowywanie posiłków na łonie natury, bez pośpiechu, często przy 
ograniczonej dostępności potrzebnego sprzętu czy produktów. Podczas przyrządzania 
potraw w terenie należy jednak pamiętać o zasadach higieny.

Podczas długich, pieszych wędrówek, rajdów, spływów kajakowych, żeglarskich czy  
na kempingach planowanie żywienia jest bardzo utrudnione z uwagi na skromne najczę-
ściej wyposażenie i zaopatrzenie kuchni. W tych okolicznościach warto w większym stopniu 
korzystać z tzw. żywności wygodnej, uzupełnianej o bieżąco kupowane produkty świeże.

Turyści coraz częściej sięgają po żywność typu convenience, która daje im możliwość 
szybszego i prostszego przygotowania wartościowych posiłków. Dzięki produktom żyw-
ności wygodnej czas wolny, zamiast na przyrządzanie tradycyjnych i czasochłonnych 
potraw, turyści mogą poświęcić na różnego rodzaju rozrywkę, zwiedzanie czy odpoczynek 
na łonie natury24.

W turystyce bardzo powszechne zastosowanie znajdują koncentraty spożywcze. Są 
one przykładem żywności wysoko przetworzonej, wygodnej, o dużej trwałości uzyskanej 
dzięki niskiej zawartości wody. Zaletą ich użycia jest łatwość przyrządzania posiłków, 
wielokrotnie mniejsza masa i objętość w odniesieniu do produktów nieodwodnionych, 
duża trwałość oraz stosunkowo przystępna cena. Są one cenione szczególnie na obozach 
wędrownych, wycieczkach itp. głównie ze względu na małą masę i pojemność – łatwą 

23 H. Makała, op. cit., s. 15.
24 P. Dominik, Zasady i organizacja żywienia w turystyce, Almamer, Warszawa 2011, s. 86.
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do zabrania do plecaka w celu przygotowania wartościowego posiłku. Przykładem mogą 
być koncentraty zup, sosów, przypraw, budyniów czy kisieli25.

W wybranych formach turystyki zastosowanie może mieć żywność typu fast food. 
Specyfika żywności fastfoodowej polega na tym, że różni się ona od żywności konwen-
cjonalnej – nie jest przygotowywana przez wykwalifikowanych pracowników w tradycyjny 
sposób, nie jest również wydawana w konwencjonalny sposób (tak jak w restauracji), posiłki 
mogą być konsumowane zarówno na miejscu, jak i na wynos, konsument może zabrać 
je ze sobą, by zjeść w samochodzie lub podczas spaceru. Podstawą tego typu obsługi 
jest szybkość, stąd nazwa: fast food. Żywność fastfoodowa może stanowić doskonały 
produkt dla turysty, który przemieszcza się szybko i nie ma czasu na rozkoszowanie się 
regionalnymi specjałami. Jest to też alternatywa dla tańszego sposobu żywienia, która 
w dziedzinie bazy noclegowej odpowiada klasie hoteli ekonomicznych. Turysta może mieć 
pewność, że produkcja żywności odbywa się według ściśle ustalonych standardów, a jej 
jakość nie stanowi nieprzyjemnego zaskoczenia. Produkcja oferowanych dań opiera się 
na półproduktach regularnie dostarczanych do restauracji. Do przykładowej oferty tego 
typu żywności można zaliczyć: bułki gotowe do podgrzania, ser w postaci plastrów, mięso 
(hamburger wołowy, kurczak, ryba, bekon), warzywa, sałata, cebula, ogórki, pomidory; 
ciastka dostarczane w postaci zamrożonej i magazynowane w mroźni26. Z tego rodzaju 
propozycji mogą skorzystać turyści w zorganizowanych grupach, osoby równocześnie 
podróżujące i zwiedzające, przemieszczające się każdego dnia w inne miejsce, mające 
często bardzo ograniczony czas na spożycie tradycyjnego posiłku czy lokalnego specjału.

Żywność wygodna nie będzie miała zastosowania we wszystkich formach turystyki. 
Przykładem może być choćby turystyka kulinarna, biznesowa czy agroturystyka, w których 
gotowe do spożycia potrawy przygotowywane są w sposób tradycyjny, obejmujący wszyst-
kie fazy pełnego cyklu produkcyjnego. Turyści, korzystając z ww. form turystyki, wręcz 
oczekują potraw lub napojów przygotowanych w ten sposób, nie zaś żywności wygodnej. 

Żywność wygodna w turystyce pieszej

Turystyka piesza jest zaliczana do turystyki kwalifikowanej, która stanowi jedną z najważ-
niejszych i najbardziej dostępnych form aktywnego wypoczynku. By ją uprawiać, konieczne 
jest często odpowiednie przygotowanie (trening) oraz dobra kondycja fizyczna. Turystyka 
ta jest nowoczesną formą wypoczynku, tj. regeneracji sił fizycznych i psychicznych.

Turystyka piesza jest najbardziej popularną formą turystyki. Dzieli się ona na turystykę 
nizinną i górską. Uczestnicy turystyki nizinnej powinni spożywać węglowodany złożone 
w postaci pieczywa, kasz i makaronów. Ponadto do ekwipunku żywieniowego należy zabrać 
także chleb chrupki, sucharki i – przy krótszych trasach – świeże pieczywo. Piechurzy po-
winni także spożywać różnego rodzaju słodycze oraz produkty białkowe, takie jak: świeże, 

25 I. Kowalczuk, Uwarunkowania konsumpcji koncentratów spożywczych, „Acta Scientiarum Polonorum Tech-
nologia Alimentaria” 2004, 3 (1), s. 187–198.
26 P. Dominik, op. cit., s. 88.
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sproszkowane lub skondensowane mleko, sery lub sery topione. Z produktów mięsnych 
najlepszymi wyrobami dla turystów pieszych są: suche wędliny, konserwy mięsne i rybne. 

Podczas wędrówek górskich, gdzie liczy się każdy kilogram, najodpowiedniejszym 
pożywieniem są produkty liofilizowane27. Odpowiednio zapakowana żywność liofilizowana 
może przetrwać w każdych warunkach: w wilgoci, w wysokich i w niskich temperaturach – 
zachowując przez cały czas wartości odżywcze. Przygotowanie dania do spożycia trwa 
zaledwie kilka minut. Wystarczy suchą masę przesypać do naczynia, zalać gorącą wodą 
i odczekać kilka minut, aż wszystkie składniki uwodnią się i zmiękną. Po uwodnieniu da-
nie takie jest smaczne i pożywne28. Korzystają z niej w największym stopniu himalaiści, 
polarnicy, uczestnicy oceanicznych regat żeglarskich, kajakarze oraz inni podróżnicy. Na 
wyprawy zabierają ze sobą bardzo lekką żywność liofilizowaną, którą w ekstremalnych 
warunkach doprowadza się do stanu gotowości do spożycia, wykorzystując wodę uzyskaną 
np. z roztopionego śniegu, czy też uzdatnioną wodę morską29. 

Żywność wygodna w turystyce kajakowej

Turystyka kajakowa jest rodzajem turystyki kwalifikowanej, która polega na przemiesz-
czaniu się w różne atrakcyjne miejsca za pomocą kajaka. Obejmuje ona głównie spływy, 
które trwają kilka lub kilkanaście dni, a odcinki pokonywane przez uczestników wynoszą 
po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Uczestnicy spływów kajakowych muszą być wytrzy-
mali, gdyż uprawianie tego rodzaju turystyki wymaga bardzo dużego wysiłku fizycznego30.

Turyści uprawiający kajakarstwo powinni spożywać pieczywo, makarony, kasze, ryż, 
ziemniaki i miód. Ponadto każdy turysta powinien mieć ze sobą przekąski zawierające 
skondensowane cukry, do których zalicza się m.in.: musli, batony czekoladowo-owocowe, 
batony czekoladowo-orzechowe.

Pokrycie deficytu energetycznego zapewnia kajakarzom spożycie obiadokolacji. Jest  
to najbardziej obfity i wartościowy posiłek, który najczęściej składa się z jednej potrawy 
o złożonym składzie. Do przyrządzenia obiadokolacji stosuje się: makarony, ziemniaki, 
warzywa, półprodukty warzywne i mięsne liofilizowane, konserwy uzupełnione ewentualnie 
o świeże produkty spożywcze31.

Podsumowanie

Żywność wygodna (convenience food) – wysoko przetworzona, przeznaczona do 
spożycia natychmiast lub po krótkotrwałej obróbce, pozwala w szybki i łatwy sposób 
przygotować pożywny posiłek, co jest zaletą dostrzeganą szczególnie przez turystów. 

27 Ibidem, s. 67.
28 J. Kondratowicz, E. Burczyk, M. Janiak, Liofilizacja jako sposób utrwalania żywności, „Chłodnictwo” 2009, nr 
1–2, s. 58–61.
29 http://www.swiatpodrozy.pl [1.06.2013].
30 P. Dominik, op. cit., s. 68.
31 Ibidem, s. 70.
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Stała się ona również w obecnych czasach alternatywą dla tradycyjnie przygotowywanej 
żywności. Wzrost spożycia żywności wygodnej stanowi ważny element dalszego rozwoju 
branży produkującej żywność i dystrybucji artykułów spożywczych. 

Convenience food wykorzystuje się w różnych formach turystyki. Najczęściej stosowana 
jest przez uczestników turystyki pieszej, kajakowej oraz turystów uprawiających żeglarstwo 
czy kolarstwo. Z żywności wygodnej korzystają również osoby przebywające na kempingach  
i biwakach, gdzie do dyspozycji turystów pozostaje zazwyczaj skromne wyposażenie 
kuchni. W wymienionych formach turystyki istotna jest trwałość produktów wygodnych 
oraz opakowanie ułatwiające otwieranie i ponowne zamykanie. Gotowe wyroby, takie 
jak: konserwy, koncentraty spożywcze, produkty mrożone czy mięsne wyroby wygodne, 
ułatwiają turystom planowanie oraz organizowanie żywienia na wakacjach.

Planowanie żywienia podczas spływów kajakowych, pieszych wycieczek czy na biwa-
kach nie jest łatwe. Turyści, zamiast spędzać wolny czas na długotrwałym przyrządzaniu 
posiłków, wybierają rozrywkę czy odpoczynek wśród przyrody. Dlatego też coraz więcej 
konsumentów wybiera żywność wygodną – bezpieczną, trwałą, dyspozycyjną oraz różno-
rodną. Wymienione walory przyczyniają się do wzrastającego popytu na tego typu żywność.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono definicję, podział i charakterystykę żywności wygodnej. Opisano rodzaje 
i trendy w jej produkcji. Przedstawiono przykładową ofertę żywności wygodnej dla wybranych 
form turystyki, turystyki pieszej i kajakowej, która ze względu na trwałość produktów oraz szybki 
sposób przygotowania posiłków pozwala zaoszczędzić cenny czas. 

Słowa kluczowe: żywność wygodna, charakterystyka, podział, turystyka

Abstract

The article presents the definition, classification, and characteristic of convenience food. It 
describes types and trends in its production. There have been given examples of convenience 
food products for specific forms of tourism, hiking and canoeing, which due to the durability of 
the products and quick way of meal preparation will save valuable time.

Keywords: convenience food, characteristics, distribution, tourism
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iMprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń 
sportowych 

RUNNING EVENTS AS A SPECIFIC TYPE OF SPORTING EVENTS

Wstęp

Bieganie jako dyscyplina sportu istniało od wieków, poprzez nieformalne testy wy-
trzymałości, spartakiady szkolne, aż po starożytne igrzyska olimpijskie. Natomiast od 
niedawna na trasach biegowych można zaobserwować konkurujące między sobą, liczne 
grupy ludzi z różnych środowisk1. Od czasów, gdy maraton został wpisany na stałe w ka-
non konkurencji igrzysk olimpijskich, można bowiem stwierdzić, że staje się on symbolem 
łączącym czasy starożytne ze współczesnością. 

Na początku lat 70. XX w. Amerykanie zaczęli dostrzegać, że aktywność fizyczna sta-
nowi kluczowy element dla zachowania zdrowia i sprawności fizycznej w przyszłości, a dla 
wielu z nich bieganie stało się prawdziwą pasją2. W przekonaniu J. Galloway’a inspiracją 
do regularnych ćwiczeń wśród społeczności amerykańskiej byli zawodowi sportowcy, 
tacy jak A. Lydiard, B. Bowerman i K. Cooper. Nowozelandczyk A. Lydiard przekreślił 
powszechny wizerunek biegania, związany z uciążliwą i bolesną aktywnością, na rzecz 
codziennego, rekreacyjnego joggingu, stanowiącego komponent stylu życia. Dodatkowo 
pokazał, że bieganie służy nie tylko zrzuceniu zbędnych kilogramów masy ciała, ale może 
stanowić także zabawę (niezależnie od wieku osoby ćwiczącej). Z kolei B. Bowerman, 
rodowity mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, jako pierwszy wprowadził jogging do kraju 
ojczystego3. Niemniej jednak najbardziej znanym do dzisiaj jest lekarz K. Cooper, który 
zasłynął jako twórca próby wytrzymałościowej, polegającej na 12-minutowym, nieprzerwa-
nym biegu tzw. teście Coopera – powszechnie stosowanym sprawdzianie kondycyjnym 
na całym świecie4. 

Istnieje wiele bodźców zachęcających do udziału w wydarzeniach sportowych, 
a zwłaszcza ulicznych i przełajowych spotkaniach biegowych. Dla jednych głównym mo-
tywem jest zabawa, relaks, oderwanie od dnia codziennego, dla innych – nawiązywanie 
nowych kontaktów, integracja ze środowiskiem biegaczy czy pokonanie własnych słabo-

1 J. Galloway, Bieganie metodą Gallowaya, Helion, Gliwice 2002, s. 13.
2 Ibidem, s. 17.
3 Ibidem, s. 14.
4 Ibidem, s. 15.
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ści mentalnych i fizycznych, a także rywalizacja i satysfakcja z poprawianych rezultatów 
sportowych. Niektórzy podróżują jako turyści sportowi, a impreza jest zasadniczym dodat-
kiem do zaplanowanego pakietu usług turystycznych. Nie brakuje również kolekcjonerów 
medali, trofeów, koszulek okazjonalnych czy numerków startowych z wybranych imprez. 
W związku z tym na rynku biegowym zauważalny jest znaczny rozwój organizacji wyda-
rzeń skierowanych do miłośników joggingu. Ogólnodostępne, internetowe kalendarze 
zawodów biegowych wykazują, że w latach 2001–2012 liczba imprez wzrosła prawie 
pięciokrotnie. Stąd można stwierdzić, że imprezy biegowe zaczynają stanowić swoisty 
rodzaj przedsięwzięć sportowych, a także zdywersyfikowany produkt turystyczny, na który 
istnieje coraz większy popyt5. 

Wydarzenia sportowe, w tym imprezy biegowe, stanowią kluczowy element turystyki 
sportowej. Z kolei specyfika turystyki powiązanej ze sportem jest ściśle połączona 
z samą turystyką. W związku z tym przy definiowaniu turystyki sportowej można kie-
rować się elementami opisującymi sedno turystyki. Jednakże główny motyw wyjazdu 
powinien zostać uściślony do aspektu sportowego6. We współczesnych opracowaniach 
dotyczących ruchu turystycznego nie odnaleziono bezpośredniej definicji turysty spor-
towego. Natomiast odszukać można wyjaśnienie dotyczące turystów powiązanych 
z rekreacją i aktywnością fizyczną. Przykładowo turystą aktywnym (uczestnikiem 
turystyki aktywnej) jest „(…) osoba, która udaje się poza miejsce zamieszkania dla 
podjęcia rekreacji ruchowej w wybranych dyscyplinach turystycznych lub sportowy-
ch”7. W tej koncepcji wyodrębniono aspekty związane zarówno z samą turystyką, jak 
i sportem, a ponadto zwrócono uwagę na prowadzenie życia – zgodnie z platońską 
myślą – kształtowania równocześnie umysłu i ciała. Zarówno czynni uczestnicy im-
prez biegowych (zawodnicy), jak osoby im towarzyszące (kibice, widzowie) należą 
do turystów sportowych.

Cel i metodyka badań

Niezwykle popularny od niedawna jogging8 stanowi przede wszystkim aktywność rucho-
wą służącą utrzymaniu właściwej kondycji fizycznej. Tymczasem jako „sport dla wszystkich” 
współcześnie zaczyna przybierać rangę osobnego produktu turystyczno-sportowego pod 
nazwą „masowa impreza biegowa”. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie, że bie-
ganie rekreacyjne to nie tylko aktywność fizyczna składająca się na zdrowotne działania 
profilaktyczne, ale także powszechnie uprawiany sport, który stanowi swoisty produkt 
turystyki regionalnej i lokalnej. 

5 A. Dzięgiel, Wpływ imprez sportowych na rozwój turystyki w Toruniu, Praca magisterska, Wyd. UMK, Toruń 
2013, s. 104–106.
6 Ibidem, s. 32.
7 G. Bieńczyk, T. Łobożewicz, Podstawy Turystyki, Wyd. WSE i DrukTur, Warszawa 2001, s. 132.
8 Zob. A.P. Lubowiecki-Vikuk, M. Paczyńska-Jędrycka, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych 
i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 13.
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Ujęcie tematu wymagało skorzystania z różnorodnych źródeł informacyjnych, zarówno 
pierwotnych, jak i wtórnych, udostępnionych w formie papierowej bądź w postaci elektro-
nicznej. Główną metodą zastosowaną w niniejszym opracowaniu była kwerenda literatury 
uzupełniona o aktualne informacje dostępne zwłaszcza w źródłach internetowych i cza-
sopismach branżowych. Zasadniczą część stanowiły także doświadczenia i obserwacje 
własne. W pracy za przykład do analizy wybrano toruńskie zawody biegowe i wydarzenia 
im towarzyszące, a także wykorzystano dane statystyczne dotyczące organizacji krajo-
wych, przełajowych i ulicznych imprez biegowych.

Imprezy biegowe na krajowym rynku 

W Europie, a zwłaszcza w Polsce, duża część społeczeństwa zaczęła z zamiłowaniem 
uprawiać biegi rekreacyjne. Dowodem na potwierdzenie powyższej tezy są prestiżowe 
badania realizowane w styczniu 2013 r. przez ARC Rynek i Opinia – „Sponsoring Monitor 
2012/2013”9. Owe pomiary wykazały, że to właśnie bieganie stało się najbardziej popular-
ną aktywnością fizyczną wśród Polaków, co więcej, stało się bardziej rozpowszechnione 
niż dyscyplina triumfująca w poprzednim roku – jazda na rowerze. ARC Rynek i Opinia 
to niezależny, polski instytut badawczy, który od 12 lat przeprowadza cykliczne pomiary 
statystyczne pozwalające na obserwacje trendów w sporcie. Badanie „Sponsoring Monitor 
2012/2013” przeprowadzono na reprezentatywnej próbie (N = 1808). 

Rycina 1. Zainteresowanie respondentów bieganiem i gimnastyką w latach 2009–2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ARC Rynek i Opinia, Sponsoring Monitor 2012/2013, http://
www.arc.com.pl/do_biegu_gotowi_start!-40999477-pl.html [2.05.2013].

9 ARC Rynek i Opinia, Sponsoring Monitor 2012/2013, http://www.arc.com.pl/do_biegu_gotowi_start!-
-40999477-pl.html [2.05.2013].
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Poddając głębszej analizie dane udostępnione przez ARC Rynek i Opinia, warto za-
uważyć, że na przestrzeni zaledwie czterech lat nastąpił trzykrotny wzrost zainteresowania 
joggingiem wśród polskiej społeczności (ryc. 1). Analogiczna sytuacja miała miejsce w przy-
padku gimnastyki, określanej jako ogólne ćwiczenia sprawnościowe. Warto wspomnieć, że 
ćwiczenia sprawnościowe, m.in. tzw. stretching (rozciąganie), stanowią kluczowy element 
aktywności fizycznej dla osób uprawiających biegi krótko-, średnio- i długodystansowe. 
W 2012 r. jogging praktykowało dokładnie 36% respondentów, a jazdę na rowerze – 26%. 
Trzecie miejsce uzyskała gimnastyka i ćwiczenia sprawnościowe (23% respondentów). 

Znaczne zainteresowanie bieganiem wynika z faktu, że stanowi ono najprostszą aktyw-
ność fizyczną, ponadto można je uprawiać przez cały rok w każdym terenie, bez względu na 
płeć czy wiek. Co więcej, powszechnie uznaje się stosunkowo niski koszt zakupu sprzętu. Nie-
mniej jednak według najnowszych badań dokonanych przez A. Błaszczak, opublikowanych  
w dzienniku „Rzeczpospolita” z 4 maja 2013 r., biegania nie można uznać za „tani sport”. 
Spośród 3 milionów Polaków stanowiących miłośników joggingu około 500 tys. corocznie 
zaopatruje się w profesjonalny sprzęt biegowy (wydając średnio od 1000 do 2000 zł). 
Pozostali sympatycy aktywności fizycznej (2,5 mln amatorów biegania) przeznaczają na 
ekwipunek związany ze swoją pasją średnio 200 zł rocznie. Na podstawie tych badań 
rynek artykułów dla biegaczy został wyceniony na kwotę aż 1,5 mld zł, wskazano ponadto 
na tendencję wzrostową o 30–40% w skali roku10. 

Obserwacje własne wykazały, że większość zwolenników aktywności fizycznej, początko-
wo praktykująca zaledwie jogging, po niespełna roku swej przygody z bieganiem rozpoczyna 
podróże w celu czynnego bądź biernego uczestnictwa w imprezach propagujących sport 
masowy. Potwierdzeniem powyższych doświadczeń mogą być słowa M. Piechockiego, 
specjalisty z instytutu ARC Rynek i Opinia: „(…) z naszego badania wynika, że w Polsce 
nastał prawdziwy boom na bieganie – świadczy o tym choćby 10% wzrost zainteresowania 
tą aktywnością w ciągu zaledwie roku (…). W naszym badaniu widoczne jest też wzmożone 
zainteresowanie imprezami sportowymi związanymi z bieganiem, a w tym maratonami. 
To na pewno pozytywny trend, który być może w przyszłości przełoży się na wzrost liczby 
osób, które uprawiają sport (…)”11. Stąd bieganie staje się „sportem masowym”, który jest 
definiowany jako «organizowanie widowisk (o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym) ukierunkowanych na liczne uczestnictwo społeczeństwa»12.

Na krajowym rynku sportowym od początków XXI w. zauważalny jest znaczny rozwój 
organizacji imprez biegowych (ryc. 2). W analizowanych, ostatnich 30 latach na obszarze 
Polski stale powiększała się liczba realizowanych wydarzeń biegowych. Od 1983 do 2012 r. 
zaznaczyła się wyraźna tendencja wzrostowa, a największa dynamika nastąpiła od 2001 r. 
(liczba krajowych imprez biegowych wyniosła wtedy 466). Przez kolejne zaledwie 11 lat 
wartość ta wzrosła prawie pięciokrotnie. W ostatnich latach (2011–2012) liczba zawodów 

10 A. Błaszczak, Miłośnicy biegania dają zarobić, http://ekonomia.rp.pl/artykul/1005790-Milosnicy-biegania-da-
ja-zarobic.html [7.05.2013].
11 ARC Rynek i Opinia, op. cit.
12 B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 25.
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biegowych powiększyła się o 30% i osiągnęła prawie 2200. Natomiast do końca 2013 r. 
w Polsce odbędzie się ponad 2500 imprez biegowych, co oznacza, że przeciętnie w każdy 
dzień wolny od pracy dany biegacz ma do wyboru co najmniej jedno spośród 17 wydarzeń 
dostępnych na rynku sportowym.

Rycina 2. Liczba zorganizowanych imprez biegowych w Polsce w latach 1983–2012 (nie uwzględniono 
wydarzeń odwołanych, ale dostępnych w kalendarzu imprez biegowych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&actio-
n=1&grp=13&trgr=1&bieganie [15.01.2013].

Dokonując analizy zmienności organizowanych imprez biegowych w zależności od 
pór roku, widoczne są dwa okresy intensywnego „sezonu startowego” (ryc. 3). Pierwszy 
z nich rozpoczyna się wczesną wiosną (kwiecień), a swoje apogeum osiąga w maju, 
kiedy corocznie odbywa się zdecydowanie najwięcej wydarzeń sportowych. W 2012 r., 
w przeciągu długiego weekendu majowego (od 1 do 6 maja) oraz trzech kolejnych week-
endów, dających w sumie 12 „dni startowych”, na obszarze całego kraju odbyło się 345 
imprez biegowych. Oznacza to, że turysta sportowy, chcąc wziąć udział w zawodach 
biegowych, miał do wyboru przeciętnie jedną z 28 organizowanych imprez w tym samym 
dniu. Natomiast drugi „okres startowy” przypada na jesień (wrzesień–październik). Warto 
zaznaczyć, że wydarzenia sportowe organizowane są głównie przez przedsiębiorstwa 
i podmioty gospodarcze nastawione na zysk. W związku z tym stale rosnąca liczba imprez 
dostępnych na rynku biegowym mobilizuje organizatorów tych wydarzeń do dostarczania 
jak najlepszego produktu, wręcz innowacyjnego, aby „wygrać” z istniejącą konkurencją. 
Stąd oferta jest stale wzbogacana w różnorodne gadżety, na imprezy zaprasza się gości 
specjalnych (dziennikarzy, aktorów, gwiazdy sportu), a trasy biegowe prowadzą przez 
najbardziej okazałe fragmenty miast, na obszarze których odbywają się dane zawody. 



Andżelika Dzięgiel, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk  124

Rycina 3. Liczba zorganizowanych imprez biegowych w Polsce w latach 2008–2012 (nie uwzględniono 
wydarzeń odwołanych, ale dostępnych w kalendarzu imprez biegowych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&actio-
n=1&grp=13&trgr=1&bieganie [15.01.2013].

Poza dynamicznym rozwojem imprez biegowych zdecydowanie powiększa się fre-
kwencja uczestnictwa w zawodach. Zgodnie ze statystykami opracowanymi przez Polskie 
Stowarzyszenie Biegów ilość zawodników w kilku półmaratonach w przeciągu ostatnich 
dwóch lat wzrastała prawie do 150% (ryc. 4). Na szczególną rekomendację zasługu-
je „Półmaraton Ślężański”, organizowany w Sobótce, gdzie liczba zawodników z 1200 
w 2011 r. wzrosła do prawie 3 tys. podczas kolejnej edycji tego wydarzenia. Ogromny 
wzrost frekwencji zaledwie w rok może świadczyć o właściwej jakości usług, wysokim 
poziomie organizacyjnym danej imprezy biegowej, czy też pozytywnych opiniach uczest-
ników poprzedniej edycji. Niemniej jednak wśród niektórych półmaratonów frekwencja 
uległa zmniejszeniu. Można przypuszczać, że wyniknęło to z błędów organizacyjnych 
lub dostępności w najbliższym otoczeniu innej, konkurencyjnej imprezy. Natomiast na 
podstawie całościowej analizy 12 najpopularniejszych półmaratonów w Polsce całkowity 
wzrost liczby uczestników wyniósł ponad 30%. 
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Rycina 4. Frekwencja w najbardziej popularnych półmaratonach w Polsce w latach 2011–2012
Źródło: http://www.i.psb-biegi.com.pl/menu_statt/statystyki2012/POLMARATONY.pdf [15.01.2013].

Z roku na rok również coraz więcej zwolenników aktywności fizycznej pokonuje kró-
lewski dystans maratoński. Zdaniem M. Morąga, badacza największych polskich ma-
ratonów, w 2011 r. aż 18 268 osób wzięło udział w jednym z 10 najbardziej znanych 
maratonów w Polsce, m.in. w: „Maratonie Warszawskim”, „Maratonie Poznańskim”, „Cra-
covia Maraton”, „Hasco-Lec Maraton Wrocław” czy „Maratonie Toruńskim”13. Według 
badań własnych w tych samych imprezach biegowych w 2012 r. wzięło udział o 28,78% 
więcej zawodników, dając łączną liczbę 23 526 startujących osób. Szczegółowe zmiany 
frekwencji w poszczególnych maratonach obrazuje rycina 5. Warto dodać, że w 2013 r. 
obecność na kilku wielkich wydarzeniach biegowych w Polsce przekroczyła 10 tys. bie-
gaczy. Przykładowo, podczas kwietniowej, pierwszej edycji „Orlen Warsaw Marathon”, 
w wyniku połączenia dwóch biegów: 10-kilometrowego i maratonu, jednocześnie na linii 
startu stanęło prawie 17 tys. osób, co nadało imprezie rangę jednego z największych 
biegów na świecie14. Z kolei przyglądając się rankingom światowym, podczas 43. edycji 
„The ING New York City Marathon”, która odbyła się w listopadzie 2013 r., ustanowiono 
nowy rekord frekwencji uczestników w zawodach masowych. Otóż dystans maratoński 
pokonało ponad 50 tys. osób i od tamtej chwili „Maraton Nowojorski” stał się największą 
imprezą biegową w historii15.

13 M. Morąg, Maratony polskie 2011 – raport Runner’s World, „Runner’s World” 2012, 1–2 (30), s. 70–73. 
14 http://www.orlenmarathon.pl/taxonomy/term/1 [4.05.2013].
15 http://www.ingnycmarathon.org [14.11.2013]. 
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* W latach 2010–2011 pod nazwą Maraton Metropolii.
Rycina 5. Liczba uczestników 10 najbardziej popularnych maratonów w Polsce w latach 2011–2012 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.maratonypolskie.pl [4.05.2013].

Na podstawie zaprezentowanych w pracy statystyk, można wnioskować, że dys-
cyplina sportu, jaką jest bieganie, stwarza szansę na jeszcze większy rozwój produk-
tów sportowych w aspekcie turystyki. Jogging, jako jedna z najbardziej naturalnych 
form aktywności fizycznej, nie stawia przed osobami startującymi w zawodach bariery 
w postaci posiadania specjalistycznych umiejętności. W związku z tym na masowych 
biegach ulicznych corocznie pojawia się coraz więcej miłośników sportu, a frekwencja 
danego wydarzenia nie jest już liczona w setkach, ale w tysiącach. Podobna sytuacja 
występuje w kwestii stale rosnącej liczby dostępnych imprez biegowych na krajowym 
rynku. W rezultacie masowe imprezy biegowe zaczynają stanowić bardzo ważny ro-
dzaj wydarzeń sportowych, będących głównym motywem podróży dla wielu czynnych 
i biernych turystów sportowych. 

toruńskie imprezy biegowe jako regionalny i lokalny produkt turystyczny

Wydarzenia sportowe dostarczają nie tylko dużo korzyści gospodarczo-ekonomicz-
nych, ale przede wszystkim nadają miastu wielki prestiż. Co więcej, dają możliwość 
ukazania pozytywnych zmian w nim zachodzących. Warto pamiętać, że otoczenie 
stanowią zarówno wewnętrzni odbiorcy (mieszkańcy i społeczność danej jednostki), jak 
i zewnętrzni uczestnicy, czyli przedsiębiorcy, inwestorzy i turyści. Stąd imprezy sportowe 
stają się ważnym czynnikiem kształtowania pozytywnego wizerunku danego miejsca16. 

16 J.A. Kowalski, Marka i komunikacja marketingowa w wydarzeniach sportowych, „Zeszyty Naukowe US” 2011, 
nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 79, s. 169–176.
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A imprezy biegowe są doskonałym przykładem swoistej integracji otoczenia poprzez 
udział w zawodach zarówno mieszkańców, jak i turystów. Ponadto władze samorządowe 
wymagają od potencjalnych organizatorów tych wydarzeń przedstawienia programów, 
kosztorysów, projektów i regulaminów organizacji17. Świadczy to o złożoności i wielo-
aspektowości wielkich imprez sportowych. Ponadto własne obserwacje ukazują fakt, 
że imprezy sportowe nie są z reguły utożsamiane z ich głównym organizatorem, tylko 
z miastem, w którym się odbywają.

W ujęciu ekonomicznym, chcąc stworzyć ofertę turystyczną dla entuzjastów rekreacyj-
nego joggingu lub zaawansowanego biegania, należy dokonać odpowiedniej segmentacji 
rynku. Według badań M. Gomana „statystyczny polski biegacz” to mężczyzna w wieku od 
20 do 29 lat, praktykujący biegi od co najmniej dwóch lat i regularnie startujący w zawo-
dach. Natomiast najchętniej wybieranym dystansem przez Polaków są zawody na 10 km, 
a w dalszej kolejności półmaratony. Ciekawostką jest, że dla obywateli USA najbardziej 
ulubionym dystansem jest maraton, a dla mieszkańców Europy Zachodniej (Włochy, 
Niemcy, Francja) – zdecydowanie półmaraton. Natomiast Brazylijczycy i Filipińczycy 
najbardziej preferują krótkie biegi – nie dłuższe niż 5 km18.

W 2012 r. w polskich miastach i na terenach wiejskich zorganizowano 2186 imprez 
biegowych (ryc. 2). W ich skład weszły również toruńskie zawody. W Toruniu w 2012 r., 
poza młodzieżowymi i szkolnymi rozgrywkami, a także mityngami lekkoatletycznymi, 
odbyło się 35 dużych imprez biegowych. 

W tabeli 1 przedstawiono główne charakterystyki zawodów biegowych (ulicznych 
i przełajowych) odbywających się na terenie miasta. Natomiast na rycinach 6–10 zapre-
zentowano „wizytówki” pięciu największych (pod względem liczby uczestników) toruńskich 
biegów, uwzględniając statystyki frekwencji z podziałem na torunian i turystów sportowych, 
oraz umieszczono przykładowe zdjęcie z imprezy w 2012 r. i krótki opis. 

17 I. Sowier-Kasprzyk, E. Chrzan, Marketingowe aspekty organizacji imprez sportowych ze szczególnym 
uwzględnieniem promocji na przykładzie I Biegu Częstochowskiego, [w:] J. Klisiński, Finanse i marketing  
w sporcie, Wyd. WSEiA, Bytom 2008, s. 129–136.
18 M. Goman, Jak biegają Polacy – raport Runner’s World, „Runner’s World” 2012, 8 (36), s. 42–49.
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uczestnicy X Półmaratonu św. Mikołajów Liczba zawodników (torunian i turystów sporto-
wych) biorących udział w Półmaratonie św. Miko-
łajów w latach 2003-2012

„Półmaraton św. Mikołajów” to największa i najpopularniejsza impreza biegowa w województwie kujaw-
sko-pomorskim. Panująca świąteczna atmosfera, poczucie wspólnoty z biegaczami z racji tego samego 
czerwonego stroju, miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika oraz atrakcyjny medal w kształcie dzwonka to 
główne powody, dla których w grudniu każdego roku w Grodzie Kopernika pojawia się kilka tysięcy turystów 
sportowych. W XI edycji w 2013 roku na starcie pojawiło się prawie 3,7 tys. biegnących Mikołajów. Wyda-
rzeniu towarzyszy również akcja charytatywna, podczas której odbywa się zbiórka upominków dla dzieci 
z toruńskich domów dziecka. Dodatkowym atutem „Półmaratonu św. Mikołajów” jest atrakcyjna przyrodniczo 
trasa, gdyż jej fragment prowadzi przez okazałą Osadę Leśną na Barbarce, a także różnorodność posiłków 
serwowanych w punktach odżywczych.

Rycina 6. Impreza biegowa „Półmaraton św. Mikołajów”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.biegmikolajow.pl [30.04.2013].

uczestnicy XXX „Maratonu toruńskiego”

Liczba zawodników (torunian i turystów spor-
towych) biorących udział w „Maratonie toruń-
skim” (dawniej „Maraton Metropolii”) w latach 
2003–2012

Pierwszy „Maraton Toruński” odbył się w 1924 r., jednak nie ma zbyt wielu informacji na ten temat poza 
faktem, że linię mety przekroczyło zaledwie osiem spośród 10 startujących osób. Od 1983 r. wznowiono 
organizację imprezy na królewskim dystansie w Toruniu i jest ona nieprzerwanie kontynuowana od 30 edycji. 
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Trasa maratonu ulegała kilkakrotnie zmianom. Początkowo przebiegała z Torunia do Chełmna, a w następ-
nym roku – z Chełmna do Torunia. Przez pierwsze lata stosowano naprzemienność kierunków rozgrywania 
imprezy. Następnie pozostawiono na kilka kolejnych edycji stały kierunek z Chełmna do Torunia. Natomiast 
od 1993 r. biegano dodatkowo po raz pierwszy w zawodach towarzyszących, jak półmaraton z Unisławia 
do Chełmna. Dopiero od 1997 r. impreza stała się pierwszym maratonem Torunia, gdyż trasa w całości 
przebiegała wyłącznie po toruńskich ulicach, a ponadto wydarzeniu towarzyszyły inne biegi: półmaraton, 
„10 km o Puchar Zdrowych Miast”, „Złota Mila dla VIP-ów”, biegi dla dzieci, a także zawody dla rolkarzy. 
W 2003 r. trasa uległa ponownym przekształceniom, a w późniejszym okresie przebiegała również naprze-
miennie z Bydgoszczy do Torunia, stąd wymyślono nową nazwę – „Maraton Metropolii”. Od 2012 r. królewski 
dystans ponownie prowadził przez centrum miasta. Warto dodać, że na trasie 42,195 km w Toruniu w 1989 r. 
rozegrano Mistrzostwa Polski Weteranów, a także po raz pierwszy rozegrano wyścigi wózkarzy. Podczas 
12. edycji w 1994 r. bieg uzyskał rangę Mistrzostw Polski Seniorów. 

Rycina 7. Impreza biegowa „Maraton Toruński”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.maratontorunski.pl [30.04.2013]. 

uczestnicy XI „toruńskiego top Cross 
Maratonu” 

Liczba zawodników (torunian i turystów spor-
towych) biorących udział w „toruńskim top 
Cross Maratonie im. Jurka Stawskiego” w latach 
2003–2012

„Top Cross Maraton” to impreza biegowa mająca swój debiut w 2002 r. Natomiast od 2012 r. jest poświęcona 
pamięci tragicznie zmarłego Jerzego Stawskiego – znanego toruńskiego biegacza. Zawody odbywają się 
na trasie cyklicznego biegu przełajowego „Top Cross Torunia im. Mariana Piotrkowskiego”, a biegacze mają 
do pokonania 32 pełne okrążenia. Długa trasa oraz trudne warunki atmosferyczne (data imprezy zazwyczaj 
przypada na najbardziej upalnie dni lata) nie sprzyjają wysokiej frekwencji. Zwykle oscyluje ona w grani-
cach 70–100 osób. Ciekawostką jest fakt, że każdy (niezależnie od przebiegniętego dystansu) otrzymuje 
okolicznościowy medal.

Rycina 8. Impreza biegowa „Toruński Top Cross Maraton im. Jurka Stawskiego”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.maratontorunski.pl [30.04.2013].
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uczestnik V „Biegu zamkowego”

Liczba zawodników (torunian i turystów 
sportowych) biorących udział w „Biegu 
zamkowym” w latach 2009–2012

„Bieg Zamkowy” to impreza organizowana przez Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu, na dystansie 
10 km. W 2012 r. odbyła się jubileuszowa, piąta edycja. Celem tego wydarzenia jest uczczenie wydarzeń 
historycznych: zdobycia i zburzenia zamku krzyżackiego, hołdu ziemi pruskiej, połączenia toruńskich miast 
oraz nadania Toruniowi trzech wielkich przywilejów przez króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Zawody 
mają charakter kameralny, ale cieszą się uznaniem wśród biegaczy z Torunia i okolic oraz turystów spor-
towych z pozostałej części województwa. Dużą atrakcję stanowi interesująca trasa, festyn historyczny, 
a także coroczne losowanie wielu nagród wśród wszystkich uczestników biegu. Impreza stanowi połączenie 
sportowego współzawodnictwa z przedsięwzięciem historyczno-edukacyjnym.

Rycina 9. Impreza biegowa „Bieg Zamkowy”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.biegzamkowy.pl [30.04.2013].

uczestnicy I edycji „10 km Run toruń”

Liczba zawodników (torunian i turystów 
sportowych) biorących udział w „10 km Run 
toruń” w latach 2012–2013

„10 km Run Toruń” to impreza, która miała swój debiut w 2012 r., a już osiągnęła duży prestiż. Jej hasło prze-
wodnie to „Zwiedzaj ze zdrowiem!”. Przy tworzeniu trasy organizatorzy postawili sobie za cel pokazanie naj-
większych atutów turystycznych miasta. Trasa prowadzi zarówno przez „nowy Toruń”, czyli najnowocześniejszy 
na świecie stadion żużlowy „Motoarena im. Mariana Rosego”, jak i najsłynniejsze toruńskie zabytki, m.in. czyli
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pomnik Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę, Rynek Staromiejski i Rynek Nowomiejski. Dodatkowa atrakcja 
tego wydarzenia to wyjątkowy medal, stanowiący płaskorzeźbę gotyckich obiektów miasta. W 2013 r. każdy 
uczestnik, który przekroczył linię mety, otrzymał medal przedstawiający dom Kopernika.

Rycina 10. Impreza biegowa „10 km Run Toruń”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.runtorun.pl [30.04.2013].

Badając masowe imprezy sportowe, poza zawodami biegowymi dla sympatyków ak-
tywności fizycznej i ich kibiców organizatorzy przygotowują również inne atrakcje – tzw. 
imprezy towarzyszące (wydarzenia specjalne). Wśród nich dużą popularnością cieszą się 
zawody dla osób z niepełnosprawnością. Rywalizacja na wózkach inwalidzkich zazwyczaj 
odbywa się na dystansie półmaratonu lub całego maratonu. Inicjatywa takich zawodów 
przez wiele lat towarzyszyła „Maratonowi Toruńskiemu”, a w 2013 r. pojawiła się także 
podczas drugiej edycji „10 km Run Toruń”. Możliwość równoczesnej rywalizacji pozwala na 
integrację osób niepełnosprawnych z w pełni sprawnymi fizycznie sportowcami. Warto rów-
nież wspomnieć o rzeszy kibiców, którzy działają motywująco na obie grupy zawodników.

Imprezom biegowym towarzyszą również zawody dla rolkarzy, a niekiedy rajdy rowero-
we. Co ciekawe, rolkarze pokonują tę samą trasę co biegacze dwa razy krócej. Podczas 
znanego toruńskiego maratonu również organizowano tego typu zawody. Niemniej jednak 
z racji zmiany trasy (fragmenty kostki brukowej) obecnie nie kontynuuje się rywalizacji dla 
rolkarzy. Warto zauważyć, że inicjatywa ta stanowiła rodzaj promocji dla coraz bardziej 
popularnej formy spędzania czasu wolnego w dużych miastach. W celu pełnej integracji 
społeczności dorosłych i młodszych biegaczy organizatorzy bardzo często dodatkowo 
przeprowadzają zawody dla dzieci i młodzieży. Są to biegi na krótszych dystansach 
dla osób, które z powodu niewystarczającego wieku nie mogą wziąć udziału w biegu 
głównym. Stosuje się zazwyczaj kilka dystansów i wiele kategorii wiekowych, aby każdy 
młody zawodnik miał możliwość sprawiedliwej rywalizacji. Podczas kilku toruńskich imprez 
biegowych organizowane są dodatkowo zawody dla najmłodszych. Co miesiąc odbywają 
się biegi dziecięce – w trakcie trwania „Top Cross Torunia im. Mariana Piotrkowskiego” 
i „Grand Prix Torunia” oraz wiosennej i jesiennej edycji przełajowych biegów na terenie 
Osady Leśnej na Barbarce. Dodatkowo w 2007 r. „Stowarzyszenie Maraton Toruński” 
zainaugurowało oddzielną imprezę, przeznaczoną wyłącznie dla dzieci, pod nazwą „Bieg 
im. Jana Pawła II”. Wydarzenie to jest rokrocznie organizowane przez stowarzyszenie 
i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych miłośników biegania. 

Coraz popularniejszym sportem w Polsce okazuje się również nordic walking, czyli 
spacer nordycki, polegający na marszu ze specjalnymi kijkami, stanowiącymi połączenie 
kijków od nart biegowych i trekkingowych19. Zawody promujące tę dyscyplinę sportu stają 
się imprezą towarzyszącą biegom, a także są alternatywą wobec uprawiania biegania. 

19 I. Sowier-Kasprzyk, E. Chrzan, Wpływ propagowania nordic walking na rozwój produktu sportowo-rekreacyj-
nego, [w:] Marketing w sporcie i turystyce sportowej, red. J. Klisiński, Wyd. WSEiA, Bytom 2009, s. 130.
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W Toruniu podczas trzech imprez sportowych: „Grand Prix Stawek w biegach przełajo-
wych”, dwóch edycji „Indywidualnego Biegu przez Most im. J. Piłsudskiego” i dwóch „Prze-
łajowych Biegów Barbarkowych”, oczekując na biegnących zawodników, można spędzić 
aktywnie czas, maszerując z kijkami. Co więcej, w trakcie V edycji „Biegu Zamkowego” 
w 2012 r. zorganizowano „I Otwarte Mistrzostwa Torunia w Nordic Walking”.

Do ciekawych inicjatyw należą również biegi okazjonalne oraz na orientację. W wielu 
miastach w Polsce odbywają się minizawody na krótkich dystansach, mające na celu po-
pularyzację ruchu na świeżym powietrzu oraz rozruch dla zawodników przed imprezą doce-
lową, m.in. „Bieg Śniadaniowy”, odbywający się w przeddzień wielu krajowych maratonów. 
Natomiast w Toruniu wśród biegów okazjonalnych należy wyróżnić m.in. „Bieg Sylwestrowy” 
na terenie Osady Leśnej na Barbarce i „Bieg Noworoczny” przy Leśniczówce na Bielawach, 
jednak mają one charakter raczej nieformalny, towarzyski, aniżeli rywalizacji sportowej.

Wśród wydarzeń towarzyszących zawodom biegowym warto również wspomnieć o tzw. 
pasta party (poczęstunek w przeddzień imprezy docelowej, zazwyczaj makaron), które stało 
się kluczowym punktem programu większości imprez maratońskich. Wprowadza to pozy-
tywną atmosferę i sprzyja zintegrowaniu środowiska biegowego. Dodatkowo, poza typowo 
sportowymi atrakcjami dla aktywnych turystów sportowych, a także mieszkańców, podczas 
zawodów biegowych odbywają się koncerty, festyny, bale i jest wiele innych występów. 

Wszelkie imprezy towarzyszące pozwalają większemu gronu sympatyków aktywności 
fizycznej wziąć udział w wydarzeniu sportowym. Co więcej, aktywizują do zachowań proz-
drowotnych w przyszłości. Ponadto dają możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób 
aktywny, w gronie rodzinnym. Patrząc pod kątem turystyki, warto zauważyć, że produkt, jakim 
jest masowa impreza biegowa, wzbogacony w dodatkowe atrakcje, przyciągnie większą 
grupę zarówno aktywnych, jak i biernych turystów sportowych (kibiców) do danego miasta.

Wnioski

Popularność biegania wynika z faktu, iż stanowi ono najprostszą aktywność fizyczną, 
którą można uprawiać przez cały rok, na każdym terenie, bez specjalistycznego sprzę-
tu, bez względu na cechy społeczno-demograficzne. W związku z tym na masowych 
biegach ulicznych każdego roku pojawia się coraz więcej miłośników sportu, a liczba 
dostępnych i innowacyjnych imprez biegowych stale rośnie. Co więcej, organizatorzy 
wydarzeń sportowych, poza biegiem głównym, przygotowują wiele innych atrakcji – tzw. 
wydarzenia towarzyszące (specjalne), tj. nordic walking i zawody dla rolkarzy, biegi dla 
osób z niepełnosprawnością i dla dzieci, pasta party, koncerty, festyny, bale itp. Imprezy 
towarzyszące pozwalają szerszemu gronu osób wziąć udział w wydarzeniu, mobilizują do 
zachowań prozdrowotnych, a przede wszystkim zwiększają konkurencyjność wydarzenia. 
Warto zauważyć, że przedsięwzięcia sportowe budują prestiż i kształtują pozytywny wize-
runek miejsca20, dają możliwość ukazania korzystnych zmian zachodzących w mieście. 

20 A.P. Lubowiecki-Vikuk, A. Basińska-Zych, Sport and Tourism as elements of place branding. A case study on 
Poland. „Journal of Tourism Challenges and Trends” 2011, IV(2), s. 33-52.
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Dodatkowo generują znaczne przychody dla lokalnych przedsiębiorstw oraz wpływają 
na gospodarkę turystyczną. W rezultacie masowe imprezy biegowe zaczynają stanowić 
specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych, a przede wszystkim nowatorski produkt na 
rynku usług turystycznych.

Bibliografia
1. Bieńczyk G., Łobożewicz T., Podstawy Turystyki, Wyd. WSE i DrukTur, Warszawa 2001.
2. Dzięgiel A., Wpływ imprez sportowych na rozwój turystyki w Toruniu, Praca magisterska, 

Wyd. UMK, Toruń 2013.
3. Galloway J., Bieganie metodą Gallowaya, Helion, Gliwice 2002. 
4. Goman M., Jak biegają Polacy – raport Runner’s World, „Runner’s World” 2012, 8 (36). 
5. Kowalski J.A., Marka i komunikacja marketingowa w wydarzeniach sportowych, „Zeszyty Naukowe 

US” 2011, nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 79.
6. Lubowiecki-Vikuk A.P., Basińska-Zych A., Sport and Tourism as elements of place branding. 

A case study on Poland. „Journal of Tourism Challenges and Trends” 2011, nr IV(2).
7. Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekre-

acyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
8. Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck. Warszawa 2010. 
9. Morąg M., Maratony polskie 2011 – raport Runner’s World, „Runner’s World” 2012, 1–2 (30).
10. Sowier-Kasprzyk I., Chrzan E., Marketingowe aspekty organizacji imprez sportowych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem promocji na przykładzie I Biegu Częstochowskiego, [w:] J. Klisiński, 
Finanse i marketing w sporcie, Wyd. WSEiA, Bytom 2008. 

11. Sowier-Kasprzyk I., Chrzan E., Wpływ propagowania nordic walking na rozwój produktu sporto-
wo-rekreacyjnego, [w:] Marketing w sporcie i turystyce sportowej, red. J. Klisiński, Wyd. WSEiA, 
Bytom 2009.

Strony internetowe

1. ARC Rynek i Opinia, Sponsoring Monitor 2012/2013, http://www.arc.com.pl/do_biegu_goto-
wi_start!-40999477-pl.html [2.05.2013]. 

2. Błaszczak A., Miłośnicy biegania dają zarobić, http://ekonomia.rp.pl/artykul/1005790-Milosni-
cy-biegania-daja-zarobic.html [7.05.2013]. 

3. http://www.biegmikolajow.pl [30.04.2013].
4. http://www.biegzamkowy.pl [30.04.2013].
5. http://www.i.psb-biegi.com.pl/menu_statt/statystyki2012/POLMARATONY.pdf [15.01.2013].
6. http://www.ingnycmarathon.org [14.11.2013]. 
7. http://www.orlenmarathon.pl/taxonomy/term/1 [4.05.2013].
8. http://www.maratontorunski.pl [30.04.2013].
9. http://www.maratonypolskie.pl [4.05.2013].
10. http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=1&grp=13&trgr=1&bieganie 

[15.01.2013].
11. http://www.runtorun.pl [30.04.2013].



Andżelika Dzięgiel, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk  134
Ta

be
la

 1
. C

ha
ra

kt
er

ys
ty

ka
 g

łó
w

ny
ch

 im
pr

ez
 b

ie
go

w
yc

h 
or

ga
ni

zo
w

an
yc

h 
w

 T
or

un
iu

Lp
.

N
az

w
a 

im
pr

ez
y 

bi
eg

ow
ej

R
ok

 
po

w
st

an
ia

O
rg

an
iz

at
or

R
od

za
j i

m
pr

ez
y 

(m
as

ow
a/

lo
ka

ln
a/

cy
kl

ic
zn

a)
D

ys
ta

ns
A

te
st

 
Pz

LA
R

od
za

j 
na

w
ie

rz
ch

ni

1
„M

ar
at

on
 T

or
uń

sk
i”

(1
92

4)
 1

98
3

„S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

 M
ar

at
on

 T
or

uń
sk

i”
m

as
ow

a
m

ar
at

on
,

pó
łm

ar
at

on
 

ta
k

as
fa

lto
w

a

2
„T

or
uń

sk
i T

op
 C

ro
ss

 
M

ar
at

on
 im

. J
ur

ka
 S

ta
w

-
sk

ie
go

”
20

02
O

gn
is

ko
 M

iło
śn

ik
ów

 B
ie

ga
ni

a 
TK

K
F 

„R
ek

re
ac

ja
” w

 T
or

un
iu

lo
ka

ln
a/

m
as

ow
a

m
ar

at
on

ni
e

le
śn

a

3
„P

ół
m

ar
at

on
 ś

w
. M

ik
o-

ła
jó

w
”

20
03

„S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

 M
ar

at
on

 T
or

uń
sk

i”
m

as
ow

a
pó

łm
ar

at
on

ni
e

le
śn

a,
 

as
fa

lto
w

a

4
„1

0 
km

 R
un

 T
or

uń
” 

20
12

„S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

 R
un

 T
o 

R
un

”
m

as
ow

a
10

 0
00

 m
ta

k
as

fa
lto

w
a

5
„B

ie
g 

Za
m

ko
w

y”
20

08
C

en
tru

m
 K

ul
tu

ry
 Z

am
ek

 K
rz

yż
ac

ki
lo

ka
ln

a/
m

as
ow

a
10

 0
00

 m
ni

e
le

śn
a,

 
as

fa
lto

w
a

6
„T

op
 C

ro
ss

 T
or

un
ia

 im
. 

M
ar

ia
na

 P
io

trk
ow

sk
ie

go
”

19
94

O
gn

is
ko

 M
iło

śn
ik

ów
 B

ie
ga

ni
a 

TK
K

F 
„R

ek
re

ac
ja

” w
 T

or
un

iu
cy

kl
ic

zn
a 

(1
2 

ed
yc

ji 
w

 c
ią

gu
 ro

ku
)

60
00

 m
ni

e
le

śn
a

7
„G

ra
nd

 P
rix

 T
or

un
ia

” 
19

90
O

gn
is

ko
 M

iło
śn

ik
ów

 B
ie

ga
ni

a 
TK

K
F 

„R
ek

re
ac

ja
” w

 T
or

un
iu

cy
kl

ic
zn

a 
(s

ie
de

m
 

ed
yc

ji 
w

 c
ią

gu
 ro

ku
)

75
00

 m
ni

e
le

śn
a,

 
as

fa
lto

w
a

8
„G

ra
nd

 P
rix

 S
ta

w
ek

 
w

 b
ie

ga
ch

 p
rz

eł
aj

ow
yc

h”
20

12
S

to
w

ar
zy

sz
en

ie
 N

a 
R

ze
cz

 A
kt

yw
no

-
śc

i S
po

łe
cz

no
-A

rty
st

yc
zn

ej
 w

 T
or

un
iu

.
cy

kl
ic

zn
a 

(s
ie

de
m

 
ed

yc
ji 

w
 c

ią
gu

 ro
ku

)
75

00
 m

ni
e

as
fa

lto
w

a

9
„In

dy
w

id
ua

ln
y 

B
ie

g 
pr

ze
z 

M
os

t i
m

. J
. P

iłs
ud

sk
ie

go
”

20
12

To
ru

ńs
ki

 K
lu

b 
S

po
rtu

 O
só

b 
N

ie
pe

łn
o-

sp
ra

w
ny

ch
lo

ka
ln

a 
(d

w
ie

 e
dy

-
cj

e 
w

 c
ią

gi
 ro

ku
)

16
00

 m
ni

e
as

fa
lto

w
a

10
„P

rz
eł

aj
ow

y 
B

ie
g 

 
B

ar
ba

rk
ow

y”
br

ak
 d

an
yc

h
K

lu
b 

M
ar

at
oń

sk
i U

M
K

lo
ka

ln
a 

(d
w

ie
 e

dy
-

cj
e 

w
 c

ią
gi

 ro
ku

)
10

 0
00

 m
ni

e
le

śn
a



Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych 135

Lp
.

N
az

w
a 

im
pr

ez
y 

bi
eg

ow
ej

M
ie

si
ąc

/e
 

od
by

w
an

ia
 

si
ę 

im
pr

ez
y

R
ok

 
na

jw
ię

ks
ze

j 
fr

ek
w

en
cj

i

Li
cz

ba
 

uc
ze

st
ni

kó
w

 
po

dc
za

s 
na

jw
. 

fr
ek

w
en

cj
i

to
w

ar
zy

sz
ąc

e 
bi

eg
i d

la
 

dz
ie

ci

Im
pr

ez
a 

to
w

ar
zy

sz
ąc

a
St

ro
na

 in
te

rn
et

ow
a 

bi
eg

u

1
„M

ar
at

on
 T

or
uń

sk
i”

m
aj

20
07

72
5

ni
e

za
w

od
y 

dl
a 

ro
lk

ar
zy

ht
tp

://
w

w
w

.m
ar

at
on

to
ru

ns
ki

.p
l

2
„T

or
uń

sk
i T

op
 C

ro
ss

 
M

ar
at

on
 im

. J
ur

ka
 S

ta
w

-
sk

ie
go

”
lip

ie
c

20
07

10
7

ni
e

ni
e

br
ak

3
„P

ół
m

ar
at

on
 ś

w
. M

ik
o-

ła
jó

w
”

gr
ud

zi
eń

20
12

23
90

ni
e

ni
e

ht
tp

://
w

w
w

.b
ie

gm
ik

ol
aj

ow
.p

l

4
„1

0 
km

 R
un

 T
or

uń
” 

kw
ie

ci
eń

20
12

63
3

ni
e

za
w

od
y 

dl
a 

w
óz

ka
rz

y
ht

tp
://

w
w

w
.ru

nt
or

un
.p

l

5
„B

ie
g 

Za
m

ko
w

y”
lu

ty
 b

ąd
ź 

m
aj

20
12

13
2

ni
e

no
rd

ic
 w

al
ki

ng
 

w
w

w
.b

ie
gz

am
ko

w
y.

pl

6
„T

op
 C

ro
ss

 T
or

un
ia

 im
. 

M
ar

ia
na

 P
io

trk
ow

sk
ie

go
”

co
 m

ie
si

ąc
br

ak
 d

an
yc

h
br

ak
 d

an
yc

h
ta

k
br

ak
ht

tp
://

to
pc

ro
ss

.p
l.t

l

7
„G

ra
nd

 P
rix

 T
or

un
ia

” 
od

 m
ar

ca
 

do
 p

aź
-

dz
ie

rn
ik

a
20

09
 

88
 

ta
k

br
ak

br
ak

8
„G

ra
nd

 P
rix

 S
ta

w
ek

 
w

 b
ie

ga
ch

 p
rz

eł
aj

ow
yc

h”
od

 c
ze

rw
ca

 
do

 g
ru

dn
ia

20
12

41
ni

e
no

rd
ic

 w
al

ki
ng

 
ht

tp
://

w
w

w
.b

ie
gn

ie
.p

l 

9
„In

dy
w

id
ua

ln
y 

B
ie

g 
pr

ze
z 

M
os

t i
m

. J
. P

iłs
ud

-
sk

ie
go

”

kw
ie

ci
eń

, 
lis

to
pa

d
20

12
10

2
ta

k
no

rd
ic

 w
al

ki
ng

 
ht

tp
://

tk
so

n.
pl

.tl

10
„P

rz
eł

aj
ow

y 
B

ie
g 

B
ar

ba
r-

ko
w

y”
kw

ie
ci

eń
, 

pa
źd

zi
er

ni
k

20
12

76
ta

k
no

rd
ic

 w
al

ki
ng

 
br

ak

Źr
ód

ło
: O

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e.



Andżelika Dzięgiel, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk  136

Streszczenie

W XXI w. na świecie zaczęto z zamiłowaniem uprawiać biegi rekreacyjne. Od 2013 r. jogging 
stał się najbardziej popularną aktywnością fizyczną wśród Polaków. Głównym celem artykułu 
jest ukazanie, że bieganie rekreacyjne, które jest nie tylko aktywnością ruchową służącą utrzy-
maniu właściwej kondycji fizycznej, ale także „sportem dla wszystkich”, zaczyna przybierać 
rangę specyficznego produktu turystyczno-sportowego – imprezy biegowej. W pracy do analizy 
wybrano toruńskie zawody biegowe i wydarzenia im towarzyszące, a także wykorzystano dane 
statystyczne dotyczące organizacji imprez biegowych w Polsce. 

Słowa kluczowe: bieganie rekreacyjne, sport masowy, imprezy biegowe, wydarzenia towarzy-
szące, Toruń

Abstract

In the twenty-first century recreational running has been taken up and practised by people virtu-
ally on a global scale. Since 2013, jogging has become the most popular physical activity among 
Poles. The main aim of this article is to demonstrate that recreational running is not only a physical 
activity performed in order to maintain proper physical condition, but also as a „sport for everyone”, 
it begins to take the status of a specific tourist and sport product – a running event. In this article, 
running competitions in Torun and supporting events have been selected for the analysis, as 
well as statistical data has been used concerning the organization of running events in Poland.

Keywords: recreational running, mass sports, running events, supporting events, Torun
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CzESłAW ADAMIAK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

rola drugich doMów w zrównoważonyM rozwoju 
regionu turystycznego na przykładzie regionu 
borów tucholskich

ThE ROLE OF SECOND hOMES IN SUSTAINAbLE DEVELOPMENT 
OF A TOURISTIC REGION ON ThE EXAMPLE OF bORY TUChOLSKIE 
REGION

Wstęp

Drugie domy (w Polsce najczęściej nazywane domami letniskowymi) to domy zloka-
lizowane zwykle na obszarach wiejskich, wykorzystywane przede wszystkim w celach 
rekreacyjnych, głównie lub wyłącznie przez właścicieli i ich rodziny1. Budynki te stanowią 
istotny element zagospodarowania wielu atrakcyjnych krajobrazowo regionów wiejskich. 
Ze względu na sezonowość, a z drugiej strony trwałość użytkowania, mobilność ludzi 
związana z drugimi domami mieści się pomiędzy kategoriami ruchu turystycznego i se-
zonowych migracji. Według badaczy europejskich drugie domy stanowią ważny element 
przemian obszarów wiejskich w stronę „wsi postprodukcyjnej”, gdzie głównym sposobem 
użytkowania i czynnikiem antropogenicznych zmian krajobrazu nie jest już produkcja 
(rolna), ale konsumpcja walorów krajobrazu2. Liczbę drugich domów w Polsce można 
szacować na około 650 tys., a jej szybki wzrost zaczął się w latach 60. XX w. i nadal trwa.

Drugie domy i wpływ, jaki ich powstawanie i użytkowanie wywierają na obszar re-
cepcyjny, były przedmiotem badań od połowy XX w. Zainteresowanie badaczy obej-

1 A. Kowalczyk, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów”, Wyd. UW, Warszawa 1994, s. 16–17.
2 K. Halfacree, P. Boyle, Migration, Rurality and the Post-productivist Countryside, [w:] Migration into Rural 
Areas, red. P. Boyle, K. Halfacree, Wiley, Chichister 1998, s. 1–20.



Czesław Adamiak138

muje wpływ drugich domów na obszary recepcyjne w sferze ekonomicznej, społecznej 
i środowiskowej. Początkowo dostrzegano głównie zagrożenia, jakie drugie domy mogą 
przynieść obszarom recepcyjnym (degradację krajobrazu i środowiska naturalnego oraz 
konflikty między posiadaczami drugich domów a stałymi mieszkańcami)3. W ostatnich 
dekadach zwraca się jednak coraz więcej uwagi na korzyści płynące z rozwoju drugich 
domów, głównie dla peryferyjnych regionów, dla których może to być droga ucieczki od 
marginalizacji i depopulacji4. W ostatnim czasie pojawiają się też jakościowe zmiany fe-
nomenu drugich domów, do których należą: umiędzynarodowienie zjawiska czy zmiany 
praktyk zamieszkania wynikające z postępu technicznego (praca na odległość) i przemian 
społeczno-demograficznych (starzenie się społeczeństw, polaryzacja ekonomiczna)5.

Niniejsza praca przedstawia przegląd literatury oraz założenia i wstępne wyniki badań 
na temat wpływu drugich domów na różne aspekty funkcjonowania obszarów wiejskich: 
środowisko przyrodnicze, gospodarkę i społeczność. W pierwszej części artykułu przed-
stawiono zjawisko drugich domów w Polsce na tle świata na podstawie dostępnych, 
wtórnych źródeł informacji. Następnie przedstawiono liczbę, rozmieszczenie i charak-
terystykę zjawiska na obszarze badawczym Borów Tucholskich na podstawie własnych 
badań terenowych: wywiadów, materiałów zgromadzonych w urzędach gmin, danych 
kartograficznych oraz obserwacji terenowych. W kolejnych częściach zaprezentowano 
wpływ drugich domów na obszary recepcji w warstwie środowiskowej, ekonomicznej 
i społecznej na podstawie literatury międzynarodowej, a także wstępnie oceniono, jakie 
znaczenie mogą mieć te oddziaływania dla obszaru badawczego.

Drugie domy na świecie i w Polsce

Drugie domy rozpowszechniły się w krajach Europy i Ameryki Północnej od lat 50. 
i 60. XX w. W kolejnych dekadach ich wzrost liczbowy uległ spowolnieniu ze względu na 
konkurencję ze strony innych form turystyki, ale liczba drugich domów wciąż wzrasta, 
nawet w krajach o ich największej koncentracji. Od lat 90. zachodzą istotne zmiany jako-
ściowe, obejmujące umiędzynarodowienie zjawiska i jego coraz większe zróżnicowanie. 
Drugie domy to już nie tylko typowe domy letnie, ale coraz częściej w pełni wyposażo-
ne, całoroczne domy lub mieszkania, w których dzięki rosnącej elastyczności czasowej 
i przestrzennej pracy można spędzać coraz więcej czasu, również pracując na odległość. 
Stanowią one więc już nie tyle drugie, co alternatywne mieszkania, dla wielu właścicieli 
ważniejsze niż stałe mieszkania w mieście6.

W Europie drugie domy są najbardziej rozpowszechnione w krajach śródziemnomor-
skich i Skandynawii (tab. 1). Znacznie mniej drugich domów znajduje się w krajach Europy 

3 Zob. Second Homes: Curse or Blessing?, red. J. Coppcok, Pergamon, Oxford 1977.
4 Zob. Tourism, Mobility and Second Homes: Between Elite Landscape and Common Ground, red. C.M. Hall, 
D.K. Müller, Channel View, Clevedon 2004.
5 Zob. C. Paris, Affluence, Mobility and Second Homes Ownership, Routledge, London 2010.
6 Zob. B. Kaltenborn, The Alternate Homes – Motives of Recreation Home Use, „Norsk Geografisk Tidsskrift” 
1998, t. 52, nr 3, s. 121–134.
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Zachodniej (Wielka Brytania, Niemcy), których mieszkańcy są jednak często właścicielami 
wakacyjnych mieszkań za granicą. Wskaźniki posiadania drugich domów dla krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej przyjmują wartości pośrednie, podobnie jak dla krajów Ameryki 
Północnej.

Tabela 1. Liczba drugich domów w wybranych krajach świata

Kraj Rok Liczba drugich domów 
(tys.)

Liczba drugich domów 
na 1000 m-ców Źródło

Finlandia 2006 475 90 1

Hiszpania 2001 3359 83 2

Szwecja 2005 680 76 7

Francja 2007 2802 45 3

Czechy 2001 396 38 4

Rosja 2003 4484 31 szacunek5

Stany Zjednoczone 2007 7340 24 6

Holandia 2000 362 23 7

Polska 2013 657 17 szacunek8

Anglia 2007 241 5 9

1 J. Steineke, Nordic Topography of Second Homes, „Journal of Nordregio” 2007, t. 7, nr 3, s. 12.
2 http://www.ine.es/ [14.01.2013].
3 http://www.insee.fr/ [14.01.2013].
4 J. Vágner, D.K. Müller, D. Fialová, Second Home Tourism in Light of the Historical-political and Socio-geogra-
phical Development of Czecha and Sweden, „Geografie” 2011, t. 116, nr 2, s. 203.
5 C. Southworth, The Dacha Debate: Houdehold Agriculture and Labor Markets in Post-Socialist Russia, „Rural 
Sociology” 2006, t. 71, nr 3, s. 455.
6 http://www.census.gov/ [14.01.2013].
7 H. van der Reijden et al., Tweede Woningen. Voorraad En Ontwikkelingen, Ruimtelijk Planbureau, RIGO 
Research en Advies BV, Den Haag, Amsterdam 2003, s. 10.
8 http://www.diagnoza.com/ [15.11.2013].
9 Housing in England 2006/07: A report based on the 2006/07 survey on English Housing, carried out by the 
National Centre for Social Research, Departament for Communities and Local Government, London 2008, s. 98.

Określenie dokładnej liczby drugich domów w Polsce jest niemożliwe ze względu na 
brak pełnych i wiarygodnych danych na ten temat. W przeciwieństwie do wielu innych 
europejskich krajów drugie domy w Polsce nie są objęte statystyką publiczną, więc rze-
telnych informacji o ich liczbie, rozmieszczeniu i charakterystyce może dostarczyć tylko 
inwentaryzacja terenowa, co ogranicza przestrzenny zasięg analiz. Jedynym źródłem 
ogólnopolskich danych dotyczących drugich domów, które nie obejmuje jednak całości 
zjawiska, są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2002 r., w którym naliczono 
w Polsce 258,3 tys. „drugich mieszkań (przeznaczonych do czasowego lub sezonowego 
zamieszkania)”, z czego 148,0 tys. – w gminach wiejskich. Nie wliczano do tej liczby 
„typowych domków letniskowych”, w związku z czym w tej kategorii nie mieści się duża 
część, najprawdopodobniej większość, drugich domów. W rozmieszczeniu drugich domów 
według spisu powszechnego widać koncentrację na terenach otaczających największe 
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miasta, zwłaszcza Warszawę, Łódź, aglomerację śląską i Kraków, a także w regionach 
atrakcyjnych przyrodniczo – nadmorskich i górskich – oraz na wiejskich obszarach depo-
pulacyjnych we wschodniej części kraju7.

Jednym ze źródeł informacji na temat liczby i rozmieszczenia typowych domów let-
niskowych nieobjętych spisem powszechnym mogą być ewidencje nieruchomości pro-
wadzone przez urzędy gmin dla celów podatkowych w gminach, które naliczają odrębną 
stawkę podatku od nieruchomości – od budynków letniskowych. W województwie kujaw-
sko-pomorskim 52 ze 127 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wyróżnia taką stawkę i na 
ich terenie znajduje się razem 8,6 tys. domów letniskowych, przeszło trzykrotnie więcej 
niż drugich domów zliczonych podczas NSP 20028. Jednak również dane z ewidencji 
podatkowych nie pozwalają na identyfikację wszystkich drugich domów, wliczając w to 
adaptowane gospodarstwa rolne oraz obiekty prowizoryczne, takie jak domki campingowe 
pozbawione trwałego fundamentu czy stale umiejscowione przyczepy campingowe, które 
nie wymagają pozwolenia na budowę. Jedynym źródłem informacji o takich obiektach 
pozostaje inwentaryzacja terenowa.

Aby oszacować pełną liczbę drugich domów i jej zmiany w ostatnich latach w Polsce, 
można użyć wtórnych danych z sondaży społecznych prowadzonych na dużych próbach 
gospodarstw domowych w Polsce, np. danych z przeprowadzanego okresowo badania 
„Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków”, w którym pytano respondentów 
m.in. o posiadanie domu letniskowego9. Dane odniesiono do liczby gospodarstw domo-
wych według GUS10, szacując liczby gospodarstw domowych posiadających drugie domy 
w kolejnych latach. Jak się okazuje, w 2013 r. drugie domy posiadało między 606 a 709 tys. 
gospodarstw domowych w Polsce, a od 1995 r. liczba ta wzrosła dwukrotnie (tab. 2).

Tabela 2. Odsetek i szacowana liczba gospodarstw domowych posiadających domy letniskowe w latach 
1995–2013 na podstawie wyników diagnozy społecznej

Rok Odsetek gospodarstw domowych 
posiadających drugi dom

Szacowana liczba gospodarstw 
domowych posiadających drugi 

dom (95% przedział ufności)

Liczebność 
próby

1995 2,5 244–384 tys. 2,9 tys.

2000 3,3 354–523 tys. 3,0 tys.

2007 4,2 493–636 tys. 5,5 tys.

2013 4,9 606–709 tys. 12,4 tys.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.diagnoza.com/ [15.11.2013] oraz http://www.stat.
gov.pl/ [15.11.2013].

7 Zob. Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Heffner, A. Czarnecki, IRWiR PAN, Warszawa 2011.
8 C. Adamiak, Miejsce drugich domów w zagospodarowaniu obszarów wiejskich województwa kujawsko-po-
morskiego, „Studia Obszarów Wiejskich” 2012, t. 29, s. 175–191.
9 Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2013.
10 http://www.stat.gov.pl/ [15.11.2013].
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Drugie domy w Borach tucholskich

Analizując dotychczasową literaturę dotyczącą problematyki drugich domów w Pol-
sce, można zauważyć, że znaczna część tej literatury dotyczy obszarów podmiejskich 
(zwłaszcza Warszawy, Łodzi i Krakowa)11. Badania te, cenne dla wyjaśniania procesów 
przemian funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w strefach podmiejskich, nie 
wyczerpują problematyki współczesnej ekspansji zjawiska drugich domów, które coraz 
częściej są lokalizowane nie w strefach podmiejskich, ale na obszarach peryferyjnych 
o szczególnych walorach przyrodniczych12. Dlatego badaniem objęto region turystyczny 
znajdujący się poza bezpośrednim otoczeniem dużych miast: Bory Tucholskie. Obszar 
badania obejmuje 10 gmin położonych w powiatach tucholskim i świeckim w województwie 
kujawsko-pomorskim. Tak zdefiniowany zasięg przestrzenny obejmuje obszar względnie 
oddalony od dużych miast, stosunkowo słabo zaludniony, leśno-rolniczy ze znacznym 
udziałem obszarów chronionych, o stosunkowo niskich wskaźnikach przedsiębiorczości 
i względnie wysokim bezrobociu. Region ten cechuje się naturalną atrakcyjnością turystycz-
ną, opierającą się na licznych jeziorach i zasobach leśnych, oraz ruchem turystycznym 
przeciętnych na tle Polski rozmiarów, o znacznej sezonowości. Jest to więc charakterystyka 
peryferyjnego regionu turystycznego o znacznym potencjale, ale wrażliwych zasobach, 
w którym turystyka może się stać trwałym czynnikiem lokalnego rozwoju ekonomicznego, 
jednak ten rozwój powinien być zgodny z zasadami turystyki zrównoważonej.

Na obszarze badawczym o łącznej powierzchni 1,5 tys. km2 dokonano inwentaryzacji 
drugich domów i ich wstępnej charakterystyki technicznej i geograficznej. Zliczono 2,9 
tys. drugich domów, co oznacza, że na całym obszarze badawczym 24 drugie domy 
przypadają na 100 mieszkań stale zamieszkanych – i taką wartość w skali Polski można 
uznać za wysoką13.

Pod względem technicznym 2/3 drugich domów w Borach Tucholskich stanowią nowe 
domy celowo wybudowane, od małych domków letniskowych po domy nie różniące się 
pod względem technicznym od domów mieszkalnych. Wśród drugich domów celowo 
wybudowanych nieznacznie przeważają domy murowane nad drewnianymi, przy czym 
wśród starszych przeważają domy małe, typowo letnie, drewniane, zwykle parterowe lub 
małe, piętrowe, a wśród nowo wybudowanych najwięcej jest domów większych, muro-
wanych, nadających się również do użytkowania zimą. Spośród pozostałej 1/3 zinwen-
taryzowanych drugich domów połowę stanowią domy prowizoryczne i półmobilne, wśród 
których dominują stale umiejscowione przyczepy campingowe, zwykle rozbudowane 
o altanki i z wyglądu niewiele różniące się od małych domów. Pozostałe drugie domy to 
adaptowane gospodarstwa rolne, część z nich to oryginalne, tradycyjne, drewniane domy 

11 Zob. m.in. A. Kowalczyk, op. cit.; R. Faracik, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, IGiGP UJ, Kraków 
2006; M. Makowska-Iskierka, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej 
Łodzi, ŁTN, Łódź 2011.
12 Zob. m.in. M. Mika, Kierunki i cechy rozwoju drugich domów w polskich Karpatach w świetle stanu badań, 
„Czasopismo Geograficzne” 2012, t. 83, nr 1–2, s. 63–79.
13 Zob. A. Kowalczyk, op. cit.; R. Faracik, op. cit.
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wiejskie, a pozostałe to dawne gospodarstwa, w obrębie których wybudowano nowe domy 
letniskowe, pozostawiając przy tym część zabudowań gospodarczych.

Drugie domy w Borach Tucholskich najczęściej występują w skupiskach liczących od 
kilku do około 200 domów, przy czym różne kategorie techniczne – drugie domy prowi-
zoryczne, letniskowe i adaptowane gospodarstwa – zwykle występują razem. Skupiska 
mają różną gęstość i często same są złożone z mniejszych skupisk. Występują również 
pojedyncze, izolowane drugie domy – są to zwykle adaptowane gospodarstwa rolne. Sku-
piska drugich domów powstają na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, 
przede wszystkim w sąsiedztwie jezior, rzek oraz na obszarach leśnych lub w pobliżu 
granicy lasu. Najczęściej położone są poza głównymi wsiami, zwykle w pobliżu małych 
wsi lub na zrębie przysiółków albo odizolowanych gospodarstw.

Wpływ drugich domów na środowisko przyrodnicze i krajobraz

Drugie domy często są postrzegane jako zjawisko wywierające negatywny wpływ 
na środowisko, jako czynnik degradacji krajobrazu, roślinności i ekosystemów, źródło 
zanieczyszczenia wody i powietrza, odpadów stałych oraz hałasu, a także wzmożonego 
ruchu samochodowego. Jednak charakter i rozmiar wpływu, jaki budowa i korzystanie 
z drugich domów wywiera na środowisko, jest warunkowany m.in. miejscem ich lokalizacji, 
stopniem koncentracji, charakterem technicznym, obecnością infrastruktury technicznej 
i sposobem użytkowania14.

Szczególnie widoczny jest negatywny wpływ drugich domów na środowisko w sytu-
acji ich dużej koncentracji w kurortach nadmorskich lub górskich. Przykładem mogą być 
długie odcinki hiszpańskich wybrzeży Morza Śródziemnego, intensywnie zabudowane 
mieszkaniami wakacyjnymi, w dużej części będącymi własnością obcokrajowców. Nad-
mierna koncentracja i niekontrolowana rozbudowa powodują ograniczenie powierzchni 
otwartych, fragmentację wrażliwych nadmorskich ekosystemów i problemy z zaopatrze-
niem w wodę. Jednocześnie sezonowość wykorzystania drugich domów zwiększa koszty 
budowy i utrzymania infrastruktury technicznej15. Problem negatywnego wpływu drugich 
domów umiejscowionych na terenie alpejskich kurortów na środowisko był podstawą decy-
zji szwajcarskich wyborców, którzy w referendum przeprowadzonym w 2012 r. opowiedzieli 
się za prawem ograniczającym powstawanie mieszkań wakacyjnych do maksymalnie 20% 
mieszkań w każdej gminie tego kraju16.

Inna niż w kurortach o wysokiej koncentracji drugich domów jest sytuacja dotycząca 
regionów peryferyjnych, położonych poza centrami turystycznymi i obszarami bezpo-
średniego oddziaływania dużych miast. W krajach europejskich zauważa się, że w takich 

14 Zob. W. Gartner, Environmental Impacts of Recreational Home Developments, „Annals of Tourism Research” 
1987, t. 14, nr 1, s. 38–57; M. Hiltunen, Environmental Impacts of Rural Second Home Tourism – Case Lake 
District in Finland, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism” 2007, t. 7, nr 3, s. 243–265.
15 Zob. Turismo Residencial y Cambio Social. Nuevas Perspectivas Teóricas y Empíricas, red. T. Mazón, A. Aledo, 
Universidad de Alicante, Alicante 2005.
16 H. Simonian, Swiss to Limit Building of Second Homes, „Financial Times” 2012, March 11.
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miejscach właściciele drugich domów często są zainteresowani ochroną walorów przy-
rodniczych i krajobrazowych obszaru, a adaptacja budynków do pełnienia funkcji drugich 
domów bywa szansą na powstrzymanie degradacji zabudowy, infrastruktury technicznej 
i krajobrazu wyludniających się regionów wiejskich17.

W przypadku regionu Borów Tucholskich drugie domy występują w niewielkich kon-
centracjach i w rozproszeniu na terenach wiejskich, w miejscach odznaczających się 
obecnością walorów naturalnych: bliskością jezior, rzek i lasu. W takiej sytuacji nie wpły-
wają one na środowisko w skali porównywalnej do sytuacji w nadmorskich czy górskich 
kurortach, ale taka forma lokalizacji drugich domów również może wywierać negatywny 
wpływ na środowisko. Zabudowa drugich domów znacznie różni się od całorocznej za-
budowy mieszkalnej, choć coraz więcej drugich domów przypomina standardem domy 
całoroczne. Wciąż jednak większość domów letniskowych to domy stosunkowo małe, nie-
przystosowane do użytkowania zimowego, rzadko wyposażone w wybrukowane podjazdy, 
garaże itd., przez co przy ich budowie dochodzi do przekształceń rzeźby terenu, usunięcia 
roślinności, zmiany pokrycia terenu w znacznie mniejszej skali niż przy budowie domów 
całorocznych. Zagospodarowanie działek różni się w zależności od ich wcześniejszego 
użytkowania. Działki wydzielone z terenów leśnych zwykle pozostają zalesione, poza 
obszarem zajętym przez sam dom. Działki wydzielone z terenów rolnych są przeznacza-
ne na trawniki lub roślinność ozdobną, ale często też są zalesiane, przyczyniając się do 
zwiększenia powierzchni o roślinności zbliżonej do naturalnej.

Z punktu widzenia wpływu na środowisko negatywną cechą wyróżniającą zabudowę 
letniskową w Borach Tucholskich jest dynamiczny i zwykle bezplanowy rozwój. Skupiska 
drugich domów rzadko są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego, a pozwolenia na budowę, jeśli w ogóle są wydawane, to w oparciu o decyzje 
o warunkach zabudowy. Znaczna część budynków letniskowych powstaje na działkach 
nieprzystosowanych do zabudowy (leśnych, rolnych, pozbawionych dojazdu drogą pu-
bliczną, nieuzbrojonych w infrastrukturę komunalną). Rozplanowanie osiedli jest często 
wynikiem podziału nieruchomości przez właściciela sprzedającego działki. Na takich 
obszarach nie ma wodociągów i kanalizacji, a drogi nie są utwardzone. To prowadzi do 
obniżenia poziomu wód gruntowych, erozji gleby, wydeptywania działek leśnych, powstania 
niebezpieczeństwa zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych i powierzchniowych18. Taka 
chaotyczna zabudowa powoduje również negatywną ingerencję wizualną w atrakcyjne 
krajobrazy. Osiedla zwykle nie są widoczne z głównych dróg, ale są widoczne z perspek-
tywy zbiorników wodnych, nad którymi się znajdują, potencjalnie ograniczając ich walory 
wypoczynkowe. Skupienia takich domów powstają zwykle poza wsiami, bez nawiązania 
do istniejącej sieci komunikacyjnej i granic administracyjnych, na terenach leśnych lub 
użytkowanych rolniczo. Stanowią więc nowy element w krajobrazie dotąd w ograniczonym 
stopniu przekształconym przez człowieka.

17 Zob. Tourism, Mobility…, op. cit.
18 Zob. S. Krysiak, Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach wystę-
powania osadnictwa turystycznego, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2009, t. 25, s. 19–26.
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Wpływ drugich domów na lokalną gospodarkę

Ekonomiczne korzyści dla regionu płynące z istnienia drugich domów można rozpa-
trywać na dwóch etapach funkcjonowania tych domów: budowy lub zakupu nierucho-
mości oraz ich użytkowania. Dotychczasowe badania wskazują, że największe korzyści 
ekonomiczne dla regionu powstają na pierwszym etapie, kiedy przybysze kupują działki 
i oferują zatrudnienie lokalnym mieszkańcom przy budowie lub remoncie nieruchomości. 
Później efekt jest mniej widoczny, po części dlatego, że jest rozproszony i w dużej mierze 
realizuje się w sektorze nieformalnym. Pozytywny wpływ drugich domów na ekonomię 
obszarów recepcyjnych wyraża się we wzroście popytu na lokalne towary i usługi, w tym 
nieformalne, świadczone bezpośrednio przez mieszkańców (np. sprzątanie, remonty, 
dozorowanie, praca w ogrodzie itd.)19, a także wzroście wpływów do budżetów lokalnych 
władz m.in. z tytułu podatków od nieruchomości20. Korzyści, jakie drugie domy przyno-
szą obszarowi recepcji, zależą m.in. od sposobu użytkowania drugich domów, sposobu 
wejścia w ich posiadanie oraz ich lokalizacji. Zauważa się, że im większe oddalenie 
drugiego domu od miejsca stałego zamieszkania, tym większą część swoich potrzeb 
turysta zaspokaja miejscu docelowym. Według niektórych badaczy istnienie drugich 
domów nie przyczynia się w rzeczywistości do wzrostu, ale jedynie powstrzymania za-
paści gospodarczej regionów peryferyjnych i emigracyjnych. W takich regionach drugie 
domy raczej nie tworzą nowych miejsc pracy, ale mogą przyczynić się do podtrzymania 
już istniejących usług21.

Drugie domy mogą jednak wywierać również negatywny wpływ na lokalną ekonomię, 
zwłaszcza w atrakcyjnych turystycznie regionach o dużej koncentracji tego zjawiska, 
m.in. podnosząc koszty utrzymania infrastruktury komunalnej, powodując wzrost cen 
nieruchomości, a także usług i towarów, co z kolei w skrajnych przypadkach zmusza 
lokalną ludność do opuszczenia miejsc zamieszkania22. Drugie domy w kurortach tury-
stycznych mogą też stanowić konkurencję dla sektora hotelowego, rywalizując o zasoby 
i klientów23.

Wydaje się, że w przypadku regionu Borów Tucholskich drugie domy wywołują widocz-
ne, choć ograniczone przestrzennie do miejsc koncentracji drugich domów, pozytywne 
efekty ekonomiczne. Działki letniskowe zwykle są sprzedawane przez indywidualnych 
właścicieli, dla których ich sprzedaż stanowi często istotny przychód, który może być 
inwestowany m.in. w unowocześnienie gospodarstwa rolnego. Ponadto z przeprowadzo-

19 Zob. D. Marcouiller et al., Recreational Homes and Regional Development: A Case Study from the Upper 
Great Lakes States, University of Wisconsin, Madison 1996; Drugie domy w rozwoju…, op. cit. 
20 Zob. M. Derek, A. Kowalczyk, Czy „drugie domy” mogą być czynnikiem rozwoju lokalnego?, [w:] Społeczności 
lokalne a turystyka. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne, red. L. Mazurkiewicz, A. Kowalczyk, Wyd. AWF, 
Warszawa 2008, s. 249–271. 
21 Zob. D.K. Müller, Second Home Ownership and Sustainable Development in Northern Sweden, „Tourism and 
Hospitality Research” 2002, t. 3, nr 4, s. 343–355.
22 Zob. N. Gallent, A. Mace, M. Tewdwr-Jones, Second Homes: European Perspectives and UK Policies, Ashgate, 
Aldershot, 2005.
23 Zob. Turismo Residencial y…, op. cit.
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nych wywiadów pilotażowych wynika, że właściciele drugich domów korzystają z niefor-
malnych usług świadczonych przez lokalnych mieszkańców m.in. przy budowie domów 
letniskowych, a ze względu na znaczne oddalenie od stałych miejsc zamieszkania zwykle 
zaopatrują się w artykuły spożywcze w lokalnych sklepach.

Wpływ drugich domów na lokalne społeczności

Potencjalne negatywne wpływy rozwoju drugich domów (np. inflacja cen nieruchomości 
i przez to wypieranie lokalnej ludności) mogą stanowić przyczynę konfliktów pomiędzy 
użytkownikami drugich domów a miejscową ludnością. Takie konflikty mogą też powsta-
wać m.in. na tle kulturowym, różnic w podejściu do sposobów gospodarowania i ochrony 
krajobrazu. Użytkownicy drugich domów mogą dążyć do utrzymania wiejskiej „idylli”, 
nie akceptując dążeń miejscowej ludności do modernizacji. Mogą też reprezentować 
sprzeczne wartości „miejskie”, np. w kwestii estetyki24. Na ogół jednak drugie domy i ich 
właściciele zyskują pozytywną ocenę u mieszkańców. Mniej korzystnie rozwój drugich 
domów postrzegają sami ich użytkownicy, dla których dalszy wzrost liczby drugich domów 
grozi ograniczeniem walorów wypoczynkowych, które ich na dany teren przyciągnęły.

W przypadku regionu Borów Tucholskich dość niskie zagęszczenie drugich domów, 
a także ich przestrzenna izolacja od stałych mieszkań sprawiają, że na ogół nie dochodzi 
do konfliktów pomiędzy grupami stałych mieszkańców i właścicielami drugich domów. 
Zdarzają się lokalne problemy dotyczące m.in. zagospodarowania brzegów jezior, przy 
czym i one nie mają charakteru konfliktu między „miejscowymi” a „przyjezdnymi”, a ra-
czej między indywidualnymi właścicielami drugich domów, którzy nie dostosowują się do 
reguł dotyczących m.in. zabudowy, a resztą użytkowników przestrzeni – zarówno stałymi 
mieszkańcami, jak i pozostałymi użytkownikami drugich domów.

Podsumowanie

Wpływ drugich domów na obszar recepcyjny zależy od konkretnych, lokalnych uwa-
runkowań, liczby i lokalizacji drugich domów oraz sposobów ich użytkowania. Drugie 
domy mogą stanowić zarówno zagrożenie dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa 
regionu, jak i sposobność dla ich rozwoju, a przynajmniej powstrzymania marginalizacji. 
Mimo sporej liczby prac dotyczących różnych wpływów, jakie drugie domy wywierają na 
obszary recepcyjne, ta problematyka jest wciąż niewystarczająco zbadana na świecie, 
w tym w Polsce. Brakuje podejść całościowych, łącznie ujmujących wpływy drugich domów 
w poszczególnych sferach: przyrodniczo-krajobrazowej, gospodarczej i społecznej, a także 
relacje między drugimi domami a innymi formami turystyki. Koncepcją, która umożliwia 
takie systemowe podejście do problematyki wpływu drugich domów na obszary recepcyjne, 
jest koncepcja turystyki zrównoważonej.

24 Zob. D.K. Müller, op. cit.; R.C. Stedman et al., Does Second Home Development Adversely Affect Rural Life?, 
[w:] W.A. Kandel, D.L. Brown, Population Change and Rural Society, Springer, Dordrecht 2006, s. 277–292.
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Wstępne wyniki badań prowadzonych na terenie Borów Tucholskich wskazują, że 
wybrany obszar badawczy jest odpowiedni dla badań nad wpływem drugich domów 
na środowisko przyrodnicze, krajobraz, sytuację ekonomiczną lokalnych mieszkańców 
i przedsiębiorstw oraz na obecność konfliktów między różnymi grupami (mieszkańcami, 
przedsiębiorcami, turystami związanymi z drugimi domami i pozostałymi turystami). Stopień 
rozwinięcia zjawiska, jego dynamika i zróżnicowanie pozwala przypuszczać, że wyniki 
badań będzie można uogólnić na inne obszary o zbliżonej charakterystyce, położone 
w strefie krajobrazowej pojezierzy, poza strefami podmiejskimi. Wnioski z analizy będą 
miały nie tylko walor poznawczy, ale również będzie je można wykorzystać do sformuło-
wania zaleceń dla lokalnej i regionalnej polityki przestrzennej i turystycznej dotyczących 
uwzględniania zjawiska drugich domów w planowaniu, tak aby służyło ono zrównoważo-
nemu rozwojowi turystyki.
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Streszczenie

Artykuł zawiera przegląd literatury oraz założenia i wstępne wyniki badań nad wpływem dru-
gich domów na region turystyczny. Najpierw przedstawiono zjawisko drugich domów w Polsce 
na tle świata oraz rozmieszczenie i charakterystykę zjawiska na obszarze badawczym Borów 
Tucholskich. Następnie zaprezentowano wpływ drugich domów na obszary recepcji w warstwie 
środowiskowej, ekonomicznej i społecznej na podstawie literatury międzynarodowej oraz wstęp-
nych badań terenowych.

Słowa kluczowe: drugie domy, zrównoważony rozwój turystyki, turystyka na obszarach wiej-
skich, Bory Tucholskie
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Abstract

The article includes a literature review, premises and preliminary results of research on the impacts 
of second homes on a touristic region. First it presents the phenomenon of second homes in 
Poland, and the location and characteristics of second homes in the study area of Bory Tuchol-
skie. Next it describes the environmental, economic and social impacts of second homes on the 
touristic region based on the international literature review and preliminary field study results.

Keywords: second homes, sustainable tourism development, tourism in rural areas, Bory 
Tucholskie
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MAłGORzAtA GAłązKA
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

społeczne uwarunkowania turystyki zrównoważonej 
w gMinie stare babice

SOCIAL CONDITIONS OF SUSTAINAbLE TOURISM 
IN STARE bAbICE COMMUNITY

Wstęp

Koncepcja turystyki zrównoważonej opiera się na osiągnięciu harmonii, względnej rów-
nowagi oraz kompromisu pomiędzy trzema głównymi elementami turystyki zrównoważonej, 
do których zaliczają się czynniki społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne. W artykule 
wybrano do analizy tylko jedną z grup interesu zaangażowaną w rozwój turystyki zrów-
noważonej – społeczności lokalne zamieszkujące podwarszawską gminę Stare Babice, 
która jest jedną z ośmiu gmin, na terenie których jest położony Kampinoski Park Narodowy.

W artykule dokonano analizy badań ankietowych prowadzonych wśród mieszkańców 
gminy Stare Babice. Celem badań było poznanie opinii tej grupy interesu na temat tury-
styki na terenie gminy, wpływu Kampinoskiego PN na ruch turystyczny w gminie, pozna-
nie potencjalnych korzyści lub dysfunkcji, jakich doznają mieszkańcy gminy z powodu 
istnienia parku, jak również poznanie oceny mieszkańców dotyczącej działalności gminy 
w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, w tym w zakresie turystyki i re-
kreacji. Badaniom poddano także stosunek administracji lokalnej do turystyki na terenie 
gminy oraz Kampinoskiego PN, zainteresowano się również opinią władz lokalnych na 
temat możliwości i barier nadania turystyce na tym terenie zrównoważonego charakteru.

turystyka zrównoważona a społeczności lokalne

Za pierwszy sygnał pojawienia się w turystyce nowej koncepcji, nawiązującej do 
rozwoju zrównoważonego, uznawana jest definicja turystyki odpowiedzialnej, sformuło-
wana przez W. Hetzera w 1965 r. Wyróżniono w niej cztery filary, pozostające w zgodzie  
z postulatami rozwoju zrównoważonego, do których zaliczono: minimalizację ingerencji 
człowieka w środowisko przyrodnicze, poszanowanie odmienności kulturowej, maksyma-
lizację udziału społeczności lokalnych w usługach turystycznych oraz wzrost satysfakcji 
i zadowolenia z turystyki (mieszkańców i turystów)1.

1 R. Blamey, Principles of ecotourism, [w:] The encyclopedia of ecotourism, red. D. Weaver, Cabi Publishing, 
New York 2001, s. 5.



Małgorzata Gałązka150

Na uwagę zasługuje fakt, iż Hetzer w swojej definicji uwzględnił aspekt społeczny oraz 
gospodarczy, akcentując tym samym ich kluczowe znaczenie dla budowania nowego ładu 
organizacyjnego w turystyce. Turystykę odpowiedzialną charakteryzuje także m.in. czyn-
ne uczestnictwo miejscowych społeczności w tworzeniu i rozwijaniu turystyki na danym 
terenie, lokalna skala oraz planowanie i kontrola podejmowanych działań2.

Jedną z akcentowanych zasad turystyki zrównoważonej jest wspieranie lokalnej go-
spodarki, a także udział miejscowej ludności w stymulowaniu rozwoju turystyki na ich 
terenie. Zgodnie z powyższym turystyka powinna się opierać na lokalnych zasobach, jak 
również inicjatywie mieszkańców, zapewniając im tym samym m.in. korzyści finansowe czy 
podwyższenie standardu życia3. Ze względów ekonomicznych aktywne zaangażowanie 
społeczności lokalnej w proces planowania i zarządzania turystyką jest ważne, ponieważ 
środki finansowe pozostawiane przez turystów mają większą szansę niewypływania poza 
region, lecz pozostania w nim.

Rozwój turystyki powinien być planowany tak, by zapewnić ochronę i dobrobyt spo-
łeczności lokalnej oraz wpływać na polepszenie warunków życia mieszkańców. Jednym 
ze sposobów osiągnięcia takiego stanu jest rozwój usług i udogodnień służących tury-
styce, które jednocześnie oddziałują na polepszenie jakości życia miejscowej ludności. 
Dlatego też powszechnie uważa się, iż obszary chronione mogą powodować lepszy 
rozwój zrównoważony miejscowości wiejskich. Obszary chronione utrzymywane z tu-
rystyki nie tylko kreują miejsca pracy i zwiększają dochody, lecz mogą także wspierać 
zaspokajanie potrzeb miejscowej ludności dzięki poprawie komunikacji, edukacji, opieki 
zdrowotnej4.

W ten sposób turystyka na obszarach chronionych może być postrzegana jako na-
rzędzie pomocy społeczności lokalnej służące utrzymaniu lub poprawie jakości jej życia. 
Może to być realizowane m.in. poprzez: eliminację zanieczyszczenia wód i powietrza, 
zwiększenie dostępności do bazy turystyczno-rekreacyjnej obszarów chronionych i istnie-
jących walorów, lepszy dostęp do usług, takich jak np. programy edukacyjno-przyrodnicze 
organizowane przez ludzi odpowiedzialnych za obszary chronione5.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż szanse powodzenia we wprowadzaniu założeń 
turystyki zrównoważonej na danym obszarze zależą w głównej mierze od postaw oraz 
motywacji samej społeczności lokalnej, która powinna brać czynny udział w podejmowa-
nych działaniach, a co ważniejsze: powinna widzieć sens i korzyści z rozwoju turystyki 
na danym terenie6.

Każda z grup interesu biorąca udział w procesie kształtowania turystyki na obszarze 
chronionym przypisuje rozwojowi turystyki cel nadrzędny, najbardziej korzystny z jej punktu 

2 Ibidem, s. 22.
3 D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2010, s. 45.
4 S. Howe, H. Synge, Parks for biodiversity – policy guidance based on experience in ACP countries, IUCN, 
Gland 1999.
5 P. Eagles, C. Haynes, S. McCool, Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for planning and mana-
gement, IUCN, Gland 2002, s. 30.
6 A. Kowalczyk, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010, s. 39–40.
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widzenia. W przypadku społeczności lokalnej jest nim podnoszenie standardu życia, na 
co niewątpliwie mają wpływ walory turystyczne obszaru chronionego oraz istniejąca dzięki 
nim turystyka, będąca źródłem dochodów dla ludności miejscowej. Jednakże warto zauwa-
żyć, że tym samym ludności miejscowej zależy na jak największej liczbie odwiedzających 
turystów, co przy dużym natężeniu nie do końca kontrolowanego ruchu turystycznego spo-
woduje prędzej czy później degradację walorów obszaru chronionego, a więc po pierwsze 
podstaw jego istnienia, a po drugie podstaw rozwoju turystyki na danym terenie. Dlatego 
też należałoby uznać, że społeczności lokalnej przyświecają dwa cele, będące jednak ze 
sobą w sprzeczności, a mianowicie: przyciągnięcie jak największej liczby turystów, którzy 
dostarczają przychodów, oraz zachowanie walorów obszaru chronionego w jak najmniej 
zmienionym stanie, aby mogły przyciągać turystów.

Rola administracji lokalnej w kształtowaniu turystyki 
zrównoważonej

Wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju powinno się dokonywać 
równolegle na różnych poziomach, tj. globalnym, międzynarodowym, krajowym, a tak-
że regionalnym oraz lokalnym. Należy zaznaczyć, iż w rozwoju turystyki na obszarach 
chronionych oraz nadawaniu jej zrównoważonego charakteru zasadniczą rolę odgry-
wają władze lokalne, gdyż gmina jest podstawową formą organizacji lokalnego życia 
publicznego.

Reforma administracyjna oraz reaktywowanie w 1990 r. samorządu terytorialnego na 
szczeblu gminnym, a także wyposażenie go we własne źródła dochodów i osobowość 
prawną sprawiły, że część odpowiedzialności za rozwój gminy przeniesiono właśnie na 
władze lokalne. Jako efekt długofalowego planowania rozwoju zaczęły postawać strategie 
rozwoju opracowywane na zlecenie gmin, w ramach których wyodrębnia się poszczególne 
strategie rozwoju turystyki na danym terenie. 

Na administracji lokalnej – oprócz dbania o rozwój odpowiedniej infrastruktury tu-
rystyczno-rekreacyjnej – spoczywa także odpowiedzialność za promowanie walorów 
turystycznych, a co ważniejsze, pozyskiwanie środków finansowych na rozwój zagospo-
darowania turystyczno-rekreacyjnego. Warto jednak zaznaczyć, iż podejmowane wysiłki 
administracji lokalnej dotyczące zarządzania i planowania turystyką lokalną są działaniami 
o charakterze dobrowolnym, wynikającymi z roli, jaką turystyka spełnia w ogólnym, spo-
łeczno-gospodarczym rozwoju gmin. 

Administracja lokalna posiada bardzo duże możliwości stymulowania (lub z drugiej 
strony: hamowania) rozwoju turystyki na swoim terenie, to właśnie na niej bowiem 
spoczywa odpowiedzialność podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących 
kierunków rozwoju lokalnego, kształtu zagospodarowania przestrzeni, sposobu zarzą-
dzania środowiskiem, możliwości wykorzystywania środków z budżetu. W ten sposób 
administracja lokalna może inicjować, stymulować i kreować różnego rodzaju procesy, 
których celem jest skuteczne oraz racjonalne wykorzystywanie najcenniejszych walo-
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rów gminy, przez co może czynnie uczestniczyć w kształtowaniu lokalnego produktu 
turystycznego7.

Główne działania administracji lokalnej w zakresie turystycznego rozwoju gminy można 
podzielić na następujące trzy grupy:

 – zadania i działania bezpośrednio podporządkowane turystyce i związane z nią oraz 
zmierzające do jej aktywizacji (m.in. planowanie rozwoju turystyki w gminie, tworzenie 
lokalnego produktu turystycznego i odpowiednich struktur organizacyjnych służących 
rozwojowi turystyki, promocja turystyczna gminy, rozwój infrastruktury turystycznej, 
motywowanie miejscowej ludności do działalności turystycznej);

 – zadania i działania o charakterze ogólnogminnym, mające wpływ na rozwój turystyki 
(m.in. gospodarka przestrzenna i ład przestrzenny; ochrona środowiska i przyrody; 
rozwój infrastruktury komunikacyjnej, technicznej, społecznej; bezpieczeństwo i po-
rządek publiczny; działalność kulturalna oraz sportowo-rekreacyjna);

 – obowiązkowe zadania gminy nałożone na nią przez państwo (m.in. ewidencja nieska-
tegoryzowanych obiektów noclegowych, kontrole w obiektach hotelarskich i innych 
świadczących usługi hotelarskie, zapewnienie bezpieczeństwa)8.
Warto także zwrócić uwagę na to, iż rozwój turystyki w gminie jest ściśle związany z roz-

wojem innych dziedzin gospodarki w gminie, a także indywidualną działalnością gospodarczą 
oraz życiem społeczności lokalnej, zarządzanie turystyką w gminie posiada zatem charakter 
holistyczny, zgodnie z którym powinno się stosować zasady zrównoważonego rozwoju9.

Administracja lokalna zarządza rozwojem turystyki przy pomocy różnych instrumen-
tów, które umożliwiają realizację różnego typu zadań, m.in.: opracowanie i wprowadzenie 
w życie strategii rozwoju turystyki, opracowanie kierunków i zasad zagospodarowania tury-
stycznego, modernizacja systemu promocji i informacji turystycznej, rozwijanie doradztwa 
i organizowanie szkoleń dla społeczności lokalnej na temat działalności turystycznej10.

Jednocześnie obowiązkiem administracji lokalnej jest kwestia pomocy oraz motywacji 
społeczności lokalnej dotyczących podejmowania działalności usługowej w sferze turystyki, 
jak również kształtowania świadomości turystycznej mieszkańców, m.in. poprzez popu-
laryzowanie idei rozwoju turystyki, pokazywanie pozytywnych (lecz także negatywnych) 
skutków rozwoju, kształtowanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie walorów 
turystycznych gminy, ich ochrony i udostępniania11.

Rozkwit działalności turystycznej przyczynia się oczywiście do zwiększenia dochodów 
społeczności lokalnej, jednak koniecznym dla rozwoju turystyki jest rozwój zagospodaro-

7 H. Kiryluk, Działania powiatów i gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Za-
rządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2005, s. 214.
8 R. Pawlusiński, Samorząd lokalny a rozwój turystyki, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 21.
9 A. Niedziółka, Rola władz gminnych w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych w wybranych 
gminach powiatu krakowskiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. J. Jalinik, Wyd. PB, 
Białystok 2010, s. 576.
10 H. Kiryluk, Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Ekonomiczno-or-
ganizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, Wyd. PB, Białystok 2003, s. 39.
11 E. Nawrocka, Znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki, [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia 
terenów wiejskich, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków 2001, s. 90.



Społeczne uwarunkowania turystyki zrównoważonej… 153

wania turystycznego, a także umiejętna promocja produktu i walorów turystycznych gminy. 
Oprócz działań koncepcyjnych ważną rolą administracji lokalnej jest tworzenie sprzyja-
jących warunków dla planowanych inwestycji turystycznych, jak również podejmowanie 
działań w celu pozyskiwania takich inwestycji12.

Współczesne zainteresowanie różnymi formami turystyki przyrodniczej stanowi dużą 
szansę rozwoju dla gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych 
czy przyrodniczo cennych. Ważne jest również to, że obszary chronione przestały być 
postrzegane jako obiekty służące tylko i wyłącznie ochronie przyrody, lecz są dziś trak-
towane jako obiekty mogące zaspokajać potrzeby społeczne, kulturowe i ekonomiczne, 
oczywiście przy zachowaniu funkcji ochronnej jako nadrzędnej. Wydaje się, że coraz 
większa liczba władz lokalnych oraz społeczności lokalnych zaczyna dostrzegać szansę, 
jaką daje sąsiedztwo takiego obszaru, postrzegając ją nie tylko jako dodatkowe źródło 
dochodów, ale także sposób promocji gminy i zaistnienie na rynku turystycznym.

Charakterystyka gminy Stare Babice

Gmina Stare Babice położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zachodnich granic 
Warszawy oraz jest jedną z ośmiu gmin, na terenie których położony jest Kampinoski PN, 
zajmujący (wraz z obszarami otuliny) północną część gminy (około 80% jej powierzchni, 
w tym 15% stanowi teren parku bez otuliny).

Gmina ma charakter typowo mieszkalny, choć kilkanaście lat temu były to w głównej 
mierze tereny rolnicze. Obecnie funkcje gospodarcze gminy ulegają stałym przemianom, 
spowodowanym przede wszystkim jej dogodnym położeniem pomiędzy aglomeracją 
warszawską a Kampinoskim PN. Jej południowa część, dzięki wysokiej klasy glebom, 
nadal ma charakter typowo rolniczy i ogrodniczy, natomiast w północnej części dominuje 
podmiejskie budownictwo mieszkaniowe (głównie wolnostojące domki jednorodzinne) 
oraz usługowo-handlowe13. Najgęściej zaludnionymi terenami gminy są miejscowości 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy (Blizne Jasińskiego, Blizne Łasz-
czyńskiego, Kwirynów, Stare Babice), będące jednocześnie terenami o największej 
gęstości zabudowy. 

Jednocześnie można zauważyć, że gmina Stare Babice jest drugą pod względem 
liczby zamieszkujących ją osób spośród gmin związanych administracyjnie z Kampinoskim 
PN. Notowany jest duży wzrost liczby ludności, który w latach 1995–2005 wyniósł 25%. 
Spowodowane jest to, podobnie jak w przypadku gminy Łomianki, bliskim położeniem 
terenów gminy od Warszawy, a także ich dużą atrakcyjnością, spowodowaną bezpośred-
nim sąsiedztwem z Kampinoskim PN. To właśnie te dwa czynniki przyciągają prywatnych 
inwestorów i deweloperów budownictwa mieszkaniowego14.

12 A. Marciniuk-Kluska, Potrzeba rozwoju turystyki na szczeblu gminy i powiatu, [w:] Regionalne aspekty rozwoju 
turystyki, red. J. Jalinik, EkoPress, Białystok 2009, s. 115.
13 Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Stare Babice do roku 2020, Urząd Gminy Stare Babice, 2006, s. 4–5.
14 Ibidem, s. 6.
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Ponad 70% terenów gminy stanowią tereny rolnicze, natomiast tereny leśne zajmują 
około 19%, z czego 14% – lasy Puszczy Kampinoskiej, a pozostałe 5% – Lasy Bemowskie, 
należące do Parku Leśnego Bemowo, częściowo znajdującego na terenach gminy15. To 
właśnie te dwa kompleksy leśne tworzą główne walory przyrodnicze gminy, do których 
można jeszcze zaliczyć sporą liczbę pomników przyrody, przede wszystkim w postaci 
drzew pomnikowych, jak również teren Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Oprócz znakomitych walorów przyrodniczych na terenie gminy Stare Babice liczne 
są również walory kulturowe i historyczne, m.in. średniowieczne wsie z zachowanym 
układem przestrzennym (np. Borzęcin Duży, Stare Babice, Lipków, Wojcieszyn), a także 
stanowiska archeologiczne z epoki neolitu, brązu i innych, aż do średniowiecza (m.in. Stare 
Babice, Wojcieszyn)16.

Gmina Stare Babice posiada opracowaną strategię rozwoju, mieszczącą się w ramach 
powiatowych strategii oraz planów rozwoju lokalnego. W tej strategii rozwój zrównoważony 
uznano za podstawę zarządzania i gospodarowania na terenach gminy, jak również nie-
odłączny element kształtowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospo-
darowania w celu zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańcom. Gmina nie 
posiada natomiast odrębnego dokumentu dotyczącego rozwoju turystyki zrównoważonej. 
Kwestie turystyki znalazły się w opracowanej strategii i zajmują w niej miejsce poboczne, 
jak przyznają przedstawiciele administracji lokalnej. W Urzędzie Gminy nie istnieje także 
wyodrębnione stanowisko ds. turystyki i rekreacji lub jednostka organizacyjna zajmująca 
się wyłącznie tymi sprawami, lecz są one podzielone pomiędzy obowiązki dwóch jedno-
stek: Inspektora ds. Promocji Gminy oraz Referat Sportu i Rekreacji.

Materiał i metody

W celu poznania opinii administracji lokalnej na temat rozwoju turystyki i rekreacji na 
terenie Kampinoskiego PN, a co za tym idzie gminy Stare Babice, jak również w celu 
zbadania możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na tym terenie przeprowadzono 
wywiad kwestionariuszowy z przedstawicielem Urzędu Gminy Stare Babice (Referat 
Rozwoju Gminy).

W opracowaniu badaniom poddano także mieszkańców gminy Stare Babice niepro-
wadzących działalności gospodarczej w zakresie turystyki, wychodząc z założenia, że 
czerpanie korzyści materialnych z działalności turystycznej zmienia punkt widzenia na 
sprawy będące przedmiotem niniejszych rozważań.

Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 139 osób zamieszkałych na terenie 
gminy Stare Babice. Do przeprowadzenia analizy statystycznej wykorzystano program 
„Statistica”. W przypadku analizy zależności między zmiennymi jakościowymi zastosowano 
test niezależności chi-kwadrat na poziomie istotności 0,05, sprawdzając siłę związku za 
pomocą współczynnika V Cramera oraz (przy skali porządkowej) wyznaczając współ-

15 Ibidem, s. 8.
16 Ibidem, s. 9.
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czynnik τ (tau) Kendalla. W przypadku analizy zależności między zmienną ilościową 
a zmienną jakościową zastosowano testy nieparametryczne Manna-Whitneya oraz test 
Kruskala-Wallisa (oba na poziomie istotności 0,05). Warto jednak zaznaczyć, że w żad-
nym z przypadków nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy przyjętymi 
zmiennymi (płeć, wiek, miejsce zamieszkania respondentów na terenie gminy).

turystyka w gminie Stare Babice w opinii administracji lokalnej

W gminie Stare Babice nie prowadzi się badań dotyczących liczby turystów odwiedza-
jących jej tereny, w związku z czym gmina nie posiada dokładnych danych statystycznych 
dotyczących wielkości ruchu turystycznego. Jednak według szacunków pracowników 
urzędu w 2010 r. udzielono ponad 1700 noclegów. Przedstawiciele gminy twierdzą rów-
nież, że w ciągu ostatnich pięciu lat zaobserwowano nieznaczny wzrost zainteresowania 
walorami turystycznymi gminy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż turyści odwiedza-
jący gminę kierują się przede wszystkim chęcią poznania jej walorów turystycznych, jak 
również celami typowo rekreacyjnymi. 

Postanowiono także zbadać, jaki wpływ – zdaniem administracji lokalnej – ma fakt 
istnienia Kampinoskiego PN na ruch turystyczny na terenie gminy Stare Babice. Władze 
lokalne wyraziły pogląd, iż turystów na terenie gminy byłoby zapewne mniej, gdyby nie 
Puszcza Kampinoska, biorąc pod uwagę, że – zdaniem władz lokalnych – około 90% 
turystów odwiedza gminę właśnie ze względu na istnienie Kampinoskiego PN.

Pomimo iż administracja gminy nie traktuje turystyki i rekreacji jako wiodącej dziedzi-
ny swojego rozwoju, podejmowane są pewne kroki oraz inwestycje, które mogą służyć 
rozwojowi turystyki i rekreacji: w ciągu ostatnich lat zainwestowano w budowę lub remont 
dróg dojazdowych, postawienie tablic z informacjami turystycznymi o gminie oraz mapami 
gminy. Planowana jest także budowa i oznakowanie sieci ścieżek rowerowych łączących 
się ze szlakami rowerowymi w Kampinoskim PN.

Gminy, na terenie których położony jest Kampinoski PN, mają obowiązek konsultować 
wszelkie działania mające na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z dyrekcją 
parku, co gmina Stare Babice także czyni. Oprócz tych konsultacji gmina działa także  
w porozumieniu ze społecznością lokalną. Zbierane są wnioski do Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego, w których to mieszkańcy za pośrednictwem radnych mogą zgłaszać 
potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Zbadano także, jakie działania były podejmowane przez administrację lokalną w okresie 
ostatnich pięciu lat odnośnie do tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju turystyki  
i rekreacji. Do tych działań można zaliczyć wydawanie materiałów informacyjno-rekla-
mowych (np. ulotki, mapy, przewodniki) dotyczących walorów turystycznych gminy oraz 
możliwości spędzania wolnego czasu17. Gmina w ramach tworzenia warunków dla rozwoju 
turystyki i rekreacji wspiera w różny sposób działania proekologiczne, a także wprowadza 

17 W ciągu ostatnich lat gmina wydała aktualizację następujących materiałów informacyjno-promocyjnych: prze-
wodnik nt. ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Lesie Bemowo Śladami Łosia; informator ścieżki edukacyjnej 
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różne formy edukacji proekologicznej w szkołach, w tym zajęcia w Centrum Edukacji 
Kampinoskiego PN. Gmina Stare Babice posiada także systematycznie aktualizowa-
ną stronę internetową, za pośrednictwem której przekazywane są aktualne informacje 
o wydarzeniach na terenach gminy. Można na niej znaleźć – oprócz aktualności z życia 
gminy, a także podstawowych danych na jej temat – informacje dotyczące walorów tury-
stycznych, przebiegu i opisu szlaków turystycznych, informacje o obiektach noclegowych, 
przede wszystkim gospodarstwach agroturystycznych, jak i zapowiedzi najważniejszych 
wydarzeń i planowanych imprez kulturalnych czy rekreacyjno-sportowych. Oprócz powyż-
szego podejmowane są także działania dotyczące dbałości o estetyczny wygląd terenów 
zielonych i przyrodniczych.

Postanowiono także zbadać, jaka jest forma współpracy, a także wymiany pomysłów  
i poglądów dotyczących turystyki i rekreacji pomiędzy mieszkańcami gminy a administracją 
lokalną. Z uzyskanych informacji wynika, iż przede wszystkim Urząd Gminy kontaktuje się  
i współpracuje ze społecznością lokalną za pośrednictwem sołtysów, ale wymiana po-
mysłów i utrzymywanie kontaktów odbywa się głównie za pośrednictwem strony inter-
netowej gminy. Jednocześnie gmina wydaje materiały z informacjami o podejmowanych 
inwestycjach i są one rozprowadzane wśród mieszkańców; dużą rolę w przekazywaniu 
mieszkańcom najnowszych informacji oraz wymianie pomysłów i poglądów odgrywa 
również prasa lokalna. Oprócz powyższego organizowane są sporadyczne konsultacje 
i spotkania. 

Zadaniem przedstawicieli administracji lokalnej ludność chce mieszkać na terenie 
gminy Stare Babice głównie z przyczyn ekonomicznych, zauważalny jest również napływ 
ludności spoza gminy w celach zarobkowych. Obserwowany jest także sezonowy napływ 
ludności (weekendowy i urlopowy), a co za tym idzie powstawanie tzw. drugich domów, 
które w większości należą do mieszkających na stałe w Warszawie. 

Postanowiono także sprawdzić, jakie utrudnienia – według opinii administracji lokal-
nej – napotykają mieszkańcy gminy z powodu istnienia na ich terenie Kampinoskiego 
PN. Wśród tych utrudnień wymieniane były: zakaz poruszania się po niektórych drogach, 
których wykorzystanie mogłoby skrócić czas podróży, ograniczenia w zakresie działalności 
gospodarczej oraz utrudnienia w rozwoju budownictwa, zakaz zbioru owoców runa leśnego 
i grzybów na terenie Kampinoskiego PN, a także problem niszczenia upraw rolnych oraz 
innych szkód, które wyrządzają zwierzęta parkowe (głównie dziki). 

Zbadano także, jakie – zdaniem administracji lokalnej – są główne bariery utrudniające 
rozwój turystyki zrównoważonej na terenie gminy oraz Kampinoskiego PN. Administracja 
lokalna wyraża pogląd, iż barierą w wykorzystaniu potencjału turystycznego gminy jest 
mała ilość ścieżek rowerowych i szlaków konnych, jak również istniejące ograniczone 
możliwości obsługi zorganizowanych grup turystycznych. Niewystarczająca jest także baza 
turystyczna na terenie gminy będącej w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego PN, 

w Lesie Bemowo do programu Bezpieczne wakacje – Odnaleźć Zgubka; przewodnik Ścieżka zdrowia w kompleksie 
leśnym Bemowo w granicach gminy Stare Babice.
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obsługującej przede wszystkim ruch weekendowy, a więc parkingi, nowoczesne punkty 
usługowe, bezpieczne miejsca do grillowania i palenia ognisk. Problemem jest również to, 
że nie istnieje na terenie gminy samodzielny, wyodrębniony punkt informacji turystycznej 
uwzględniający ofertę edukacji przyrodniczej i turystycznej Kampinoskiego PN.

Zdaniem władz gminy przeszkodą w rozwoju bazy turystycznej jest rozdrobnienie 
gruntów przyległych do Kampinoskiego PN w granicach gminy i mnogość prywatnych 
właścicieli. Jednocześnie dostrzegany jest problem polegający na tym, że Kampinoski PN 
z powodu braku środków finansowych nie może wykupić od licznej grupy właścicieli pry-
watnych gruntów objętych ochroną.

Gmina Stare Babice jest zainteresowana poprawą obsługi ruchu turystycznego, jednak 
barierą w realizacji tego zadania jest brak strategii rozwoju zapewniającej spójny postęp 
w turystyce i rekreacji we wszystkich gminach związanych administracyjnie z Kampinoskim 
PN, opierających się na jego potencjale przyrodniczym. Z tego powodu w 2009 r. gmina 
włączyła się – w ramach członkostwa w Związku Międzygminnym Kampinos – w przygoto-
wanie wniosku o dofinansowanie projektu na temat zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
Mazowsza przez budowę i oznakowanie sieci ścieżek rowerowych wokół Kampinoskiego 
PN oraz opracowanie strategii rozwoju turystyki Związku Międzygminnego Kampinos. Jak 
szacują przedstawiciele gmin związanych administracyjnie z Kampinoskim PN, opracowa-
nie strategii i wdrożenie jej powinno się przyczynić do wzmocnienia potencjału turystycz-
nego, w tym zwiększyć szanse wsparcia miejscowej ludności w tworzeniu gospodarstw 
agroturystycznych, małej gastronomii, rzemiosła, twórczości ludowej i pamiątkarskiej, 
wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego. 

Jednocześnie przedstawiciele gminy Stare Babice podkreślają, że liczne miejsca poten-
cjalnych inwestycji dotyczących turystyki i rekreacji na terenie ich gminy, już obecnie – ze 
względu na swoją atrakcyjność – w sposób samorzutny służą miejscowej społeczności 
oraz odwiedzającym. Organizowane są także imprezy lokalne, uwzględniające promocję 
tych miejsc i obiektów.

Władze gminy Stare Babice wierzą, że gmina dysponuje dużym potencjałem rozwoju 
turystyki weekendowej, właśnie z powodu swojego bliskiego położenia względem aglo-
meracji warszawskiej i Kampinoskiego PN, i w tym upatrują najważniejszych możliwości 
rozwoju turystyki o zrównoważonym charakterze. Dlatego też w Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym przewidziano realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych związanych z poprawą 
obsługi ruchu turystycznego. Wśród nich znalazły się m.in.: budowa oraz remont kilku 
dróg (termin zakończenia – 2013 r.), budowa hali widowiskowo-sportowej we wsi Zielonki, 
budowa centrum kultury i rekreacji w Starych Babicach, zagospodarowanie terenu wsi 
Latchorzew dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców i przyjezdnych (inwestycja 
zrealizowana w 2009 r.), budowa sieci ścieżek rowerowych (termin zakończenia – 2013 r.), 
modernizacja zbiorników wodnych we wsi Borzęcin Duży („Leśny”) oraz we wsi Zielonki 
(„Zielonki”) z przeznaczeniem na rekreację (termin zakończenia – 2013 r.).

Zbadano także, jakie oczekiwania mają władze gminy w zakresie rozwoju turystyki 
i rekreacji na ich terenie, z uwzględnieniem terenów Kampinoskiego PN znajdującego się 
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w ich granicach. W przypadku realizowania przez Kampinoski PN sieciowych inwestycji, 
takich jak: system informacji turystycznej, ścieżki rowerowe czy wypożyczalnie sprzętu 
turystyczno-rekreacyjnego, władze gminy Stare Babice oczekują uwzględnienia potrzeb 
społeczności lokalnej i tych dotyczących obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy. Jak 
widać, oczekiwania dotyczące rozwoju infrastruktury czy systemu informacji turystycznej 
kierowane są głównie pod adresem Kampinoskiego PN.

Stosunek do turystyki społeczności lokalnej gminy Stare Babice

W badaniu wzięło udział 92 kobiety oraz 47 mężczyzn. Spośród przebadanych 40% 
stanowiły osoby w wieku 45–64 lat, a następnie respondenci z przedziału wiekowego 25–44 
lata (29%), osoby po 65. roku życia (18%) oraz ludzie młodzi do 24. roku życia (13%). 
Pod względem wykształcenia zdecydowanie przeważali respondenci z wykształceniem 
średnim (50%), a następnie z wyższym (39%) w stosunku do osób, które ukończyły szkołę 
zawodową (9%) i podstawową (2%).

Pod względem wykonywanej pracy ponad 35% respondentów to pracownicy umy-
słowi. Następnie dość liczną grupę stanowili emeryci lub renciści (17%), pracownicy 
fizyczni (12%), uczniowie lub studenci będący na utrzymaniu rodziców (11%). Pozostali 
respondenci to właściciele prowadzący działalność gospodarczą (9%), a także gospodynie 
domowe (9%). Niewielki odsetek przebadanych stanowili m.in. bezrobotni (4%), rolnicy 
oraz wykonujący inną pracę niż wymienione (po 1,5%).

Większość przebadanych stanowili mieszkańcy otuliny Kampinoskiego PN mający 
swoje domy powyżej 1 km od granic parku (55%) oraz do 1 km od granic parku (38%). 
Respondenci zamieszkali na terenach Kampinoskiego PN stanowili 7% badanych.

Spośród wszystkich przebadanych 66% mieszka w swojej miejscowości na terenie 
gminy Stare Babice od urodzenia i nie przewiduje przeprowadzki do innej miejscowości, 
natomiast 12% respondentów w najbliższym czasie planuje wyprowadzić się poza teren 
Kampinoskiego PN lub jego otuliny. Jednocześnie warto zauważyć, iż 22% respon-
dentów stanowiły osoby, które przeprowadziły się do gminy Stare Babice, w okolice 
parku, najczęściej ponad 10 lat temu. Większość przebadanych przeprowadziła się 
tam z Warszawy. 

Wśród najczęściej wymienianych przez respondentów korzyści zamieszkiwania na 
terenie Kampinoskiego PN lub w jego otulinie znalazła się możliwość uprawiania rekreacji 
na świeżym powietrzu, w ładnym otoczeniu przyrody, oraz spacerowania po lesie. Wśród 
przebadanych odpowiednio 93% i 91% uznało, iż są to zdecydowanie największe korzyści, 
jakie daje im zamieszkiwanie na tym terenie (tabela 1).
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Tabela 1. Korzyści z zamieszkiwania na terenie gminy i Kampinoskiego Parku Narodowego w opinii 
respondentów

Korzyści z zamieszkiwania 
na terenie lub w otulinie 
KPN

Ocena korzyści

zdec. nie nie średnio tak zdec. tak razem

[N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%]

Świeże powietrze, spokój, 
cisza 1 0,7 2 1,5 30 21,7 35 25,4 70 50,7 138 100

Spacerowanie po lesie 0 0,0 1 0,7 11 7,9 35 25,2 92 66,2 139 100

Rekreacja na świeżym 
powietrzu 1 0,7 0 0,0 8 5,8 53 38,4 76 55,1 138 100

Zbieranie grzybów i runa 
leśn. 14 10,7 26 19,8 37 28,2 28 21,4 26 19,8 131 100

Pozyskiwanie drewna 47 38,2 49 39,8 20 16,3 7 5,7 0 0,0 123 100

Zatrudnienie w KPN 41 35,9 61 53,5 8 7,0 4 3,5 0 0,0 114 100

Działalność edukacyjna 
parku 17 14,2 24 20,0 40 33,3 29 24,2 10 8,3 120 100

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 16 14,8 28 25,9 30 27,8 24 22,2 10 9,3 108 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Na kolejnych miejscach, najczęściej wskazywanych przez respondentów, znalazła się 
możliwość korzystania ze świeżego i czystego powietrza, a także mieszkanie w spokojnym 
otoczeniu, z dala od zgiełku dużego miasta (76%).

Powyższe odpowiedzi respondentów potwierdzają pojawiające się poglądy, iż Kam-
pinoski PN jest traktowany przez ludność miejscową jako zwykły las lub park miejski, 
miejsce odpowiednie na spacer lub poranny jogging. Z drugiej strony uważany jest za 
idealne miejsce do zamieszkania, zwłaszcza dla osób ceniących sobie spokój i walory 
przyrodnicze oraz chcących przenieść się w tym celu poza duże miasto, lecz jednocześnie 
nie za daleko od miejsca pracy. 

Najczęściej wymienianymi przez respondentów wadami wynikającymi z mieszkania 
na terenie Kampinoskiego PN lub w jego otulinie były: słaba infrastruktura wodociągowa  
i kanalizacyjna (25% pozytywnych odpowiedzi), zła komunikacja (stan dróg dojazdowych 
do Warszawy, natężenie ruchu, słabe połączenia komunikacyjne – 21%), jak również 
znaczne ograniczenia w budownictwie (21%), które niekiedy uniemożliwiają rozbudowę 
istniejących budynków (tabela 2). Warto zauważyć, że mieszkańcy gminy Stare Babice 
nie postrzegają ograniczeń działalności gospodarczej (16%) oraz uciążliwości spowodo-
wanej ruchem turystycznym (8%) jako wady zamieszkiwania na terenach i w okolicach 
Kampinoskiego PN. 
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Tabela 2. Wady zamieszkiwania na terenie gminy i Kampinoskiego Parku Narodowego  
w opinii respondentów

Wady zamieszkiwania na 
terenie lub w otulinie KPN

Ocena wad

zdec. nie nie średnio tak zdec. tak razem

[N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%]

Ograniczenia w zakresie 
budownictwa 23 19,3 43 36,1 27 22,7 22 18,5 4 3,3 119 100

Ograniczenia w zakresie 
rolnictwa 20 18,9 61 57,5 20 18,8 5 4,7 0 0,0 106 100

Ograniczenia w działalności 
gosp. 21 17,9 56 47,8 20 17,1 18 15,4 2 1,7 117 100

Słaba infrastruktura wod., 
kanaliz. 22 17,4 44 34,9 27 21,4 28 22,2 5 3,9 126 100

Zła komunikacja 20 14,6 35 25,5 52 37,9 21 15,3 9 6,5 137 100

Ruch turyst. w pobliżu do-
mostwa 28 20,4 80 58,4 17 12,4 9 6,6 3 2,2 137 100

Zakaz poruszania się po 
drogach 18 13,9 54 41,8 32 24,8 23 17,8 2 1,5 129 100

Szkody powstałe przez 
zwierzynę 30 23,4 59 46,1 21 16,4 10 7,8 8 6,2 128 100

Zakaz pozyskiwania drewna 34 29,6 40 34,8 20 17,4 19 16,5 2 1,7 115 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Badaniom poddano także stosunek mieszkańców gminy Stare Babice do otaczającej 
ich przyrody i unikalnych walorów przyrodniczych Kampinoskiego PN. Przebadani wyra-
żali najczęściej pogląd, iż okoliczna przyroda jest cennym dziedzictwem całego narodu 
i należy ją chronić, aby przekazywać w podobnym stanie następnym pokoleniom (94% 
respondentów). Dla znacznej części przebadanych okoliczna przyroda jest także ważna 
oraz bliska ze względu na to, że właśnie w jej otoczeniu się wychowali i dorastali (92%). 

Badania pokazały, iż połowa przebadanych identyfikuje się mocno, a 23% bardzo 
mocno z miejscem, w którym mieszka. Warto przypomnieć, iż ponad 78% wszystkich 
przebadanych osób mieszka na terenie gminy Stare Babice od urodzenia, stąd tak mocne 
więzi z tym obszarem. Jedynie 2% osób przyznało, iż wcale się z nim nie identyfikuje, 
a 1% określiło swój stosunek jako słaby.

Zbadano także opinię respondentów na temat tego, jaką według nich funkcję spełnia 
Kampinoski PN dla całego społeczeństwa oraz społeczności lokalnych, czyli ich samych 
(wykres 1). Najczęściej wybieranymi były poglądy, iż Kampinoski PN jest szansą na czyste 
środowisko oraz zachowanie cennych walorów przyrodniczych, które dzięki ochronie na 
terenach parku będą mogły cieszyć nie tylko obecne, lecz także przyszłe pokolenia. Te 
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dwie funkcje Kampinoskiego PN wymieniło w sumie odpowiednio 87% i 89% przebada-
nych. Na kolejnym miejscu, najczęściej wskazywanym przez respondentów, pojawiła się 
opinia, iż Kampinoski PN jest przede wszystkim doskonałym miejscem wypoczynku dla 
samych mieszkańców i dla przyjezdnych (83%).

Wykres 1. Funkcje Kampinoskiego Parku Narodowego w opinii respondentów18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Jednocześnie duża grupa przebadanych (81%) uważa, że Kampinoski PN jest szansą 
na promocję gmin, na terenie których jest położony. Zwiększona promocja gmin mogłaby 
wpłynąć nie tylko na zwiększenie liczby odwiedzających, lecz mogłaby zwrócić uwagę 
potencjalnych inwestorów, a także podnieść prestiż gmin. Jednocześnie niecałe 5% 
uznało park za swego rodzaju utrudnienie dla miejscowej ludności czy instytucję odgórnie 
narzuconą przez państwo (niecałe 9%).

Jak wynika z badań, 42% respondentów uważa, że turystyka wpływa na rozwój gminy, 
jednak nie spełnia roli wiodącej, a jednocześnie niewiele mniejszy odsetek przebadanych 
(38%) twierdzi, że jest ona jednym z ważniejszych czynników funkcjonowania i rozwoju 
każdej gminy (wykres 2). Pozostali respondenci byli zdania, że turystyka ma jedynie 
nieznaczny wpływ na prosperowanie gminy (10%), lub że jest ona najistotniejszym czyn-
nikiem rozwoju (6%). W związku z tym można uznać, że społeczność lokalna gminy Stare 
Babice jest zainteresowana rozwojem działalności turystycznej i rekreacyjnej, uznając ją 
za ważny, lecz nie dominujący czynnik rozwoju gminy.

18 Wykres jest wykonany względem średniej odpowiedzi dla danego stwierdzenia, w efekcie czego najkorzystniej 
przedstawione są wypowiedzi, które były średnio wyżej oceniane przez respondentów na skali.
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Wykres 2. Rola turystyki w rozwoju gminy w opinii respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Zbadano również, jak ludność miejscowa określa swój stosunek do turystów, którzy 
docierają do ich miejscowości (wykres 3). Większość przebadanych (51%) określiła 
swoje nastawienie do odwiedzających jako przyjazne, natomiast pozostali – obojętne 
(39%). Wśród respondentów 4% przyznało, iż ma niechętny stosunek do przyjezdnych, 
natomiast 6% przebadanych trudno było określić swoje nastawienie. Takie odpowiedzi 
respondentów wskazują także na to, że w większości nie mają oni bezpośredniego kon-
taktu z odwiedzającymi gminę.

Wykres 3. Stosunek społeczności lokalnej gminy Stare Babice do turystów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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Według opinii respondentów liczba turystów przybywających do miejscowości lub prze-
jeżdżających przez nią kształtuje się na średnim poziomie (42%). Kolejną grupę tworzyli 
przebadani, zdaniem których odwiedzających ich miejscowość jest mało (26%). Jedno-
cześnie 14% respondentów uznało, iż ruch turystyczny w okolicach jest duży (wykres 4). 

Wykres 4. Ocena ruchu turystycznego przez respondentów w ich miejscowościach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Warto zwrócić uwagę, iż 60% przebadanych mieszkańców gminy Stare Babice jest 
zdania, że obecna liczba turystów w gminie i na terenach Kampinoskiego PN jest wystar-
czająca i nie należy podejmować jakichkolwiek działań mających na celu jej zwiększenie 
lub zmniejszenie. Jednocześnie 30% przebadanych opowiedziało się za zwiększeniem 
ruchu turystycznego na terenie gminy i Kampinoskiego PN, natomiast 8% uznało, że ruch 
turystyczny należałoby ograniczyć.

Wśród ewentualnych działań, jakie zdaniem ludności miejscowej należałoby podjąć  
w celu przyciągnięcia większej liczby turystów i zwiększenia ruchu turystycznego w ich 
miejscowościach, respondenci najczęściej wskazywali (77%) na poprawienie infrastruktury 
(m.in. jakość dróg, zwiększenie ilości parkingów, wyznaczanie szlaków itp.), pomoc dla 
ludności miejscowej w rozwijaniu własnej działalności gospodarczej (71%) oraz inwe-
stowanie w centra turystyczno-rekreacyjne (71%). Duża grupa przebadanych uznała, że 
w ramach pomocy w rozwijaniu działalności gospodarczej dotyczącej turystyki i rekreacji 
władze lokalne powinny organizować dla miejscowej ludności szkolenia oraz warsztaty, 
które byłyby w tej działalności pomocne (54%).

Z odpowiedzi respondentów wynika, że nie opowiadają się za zwiększeniem liczby 
turystów, jednak dostrzegają także szereg korzyści, jaki może im przynieść wzrost liczby 
odwiedzających na terenie gminy i Kampinoskiego PN. Wśród najczęściej wymienianych 
pozytywów wynikających ze zwiększenia ruchu turystycznego pojawiło się m.in. zwięk-
szenie dochodów osób prowadzących działalność usługową, z której będą korzystać 
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turyści (72%); wzrost wpływów do budżetu gminnego, a co za tym idzie nakładów na 
poszczególne miejscowości w gminie, co przyczyni się do lepszej jakości życia w nich 
(70%); poprawa standardu infrastruktury w gminach oraz przyczynienie się do większej 
dostępności komunikacyjnej (63%).

Wśród głównych utrudnień, jakie wiążą się z nadmierną liczbą turystów, respondenci 
najczęściej wymieniali zanieczyszczenie terenu oraz lasów (85% wskazań) oraz zagro-
żenie dla wyjątkowej przyrody (80%).

Respondenci uważają, że dla rozwoju turystyki na terenie gminy władze lokalne po-
winny przede wszystkim starać się o fundusze z Unii Europejskiej, m.in. na ochronę przy-
rody czy budowę infrastruktury służącej turystyce (96 pozytywnych wskazań), oraz dbać 
o ład przestrzenny i estetyczny wygląd miejscowości, co stanowi czynnik przyciągający 
odwiedzających (95% wskazań na tak). Na kolejnych miejscach (tabela 3) przebadani 
zwracali uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zarówno turystom, jak i miej-
scowej ludności (90%), oferowanie pomocy osobom, które chcą rozwijać działalność 
turystyczno-rekreacyjną (86%), oraz konieczność rozbudowy infrastruktury dla turystyki 
i rekreacji (83%).

Tabela 3. Sugerowane przez respondentów działania administracji lokalnej w celu rozwoju turystyki

Powinności władz 
lokalnych mające na celu 
rozwój turystyki

Ocena działań

zdec. nie nie średnio tak zdec. tak razem

[N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%]

Pomagać chcącym rozwijać 
dział. tur. 2 1,5 1 0,7 14 10,4 84 62,7 33 24,6 134 100

Rozbud. infr. dla turystyki 
i rekreacji 1 0,7 5 3,7 16 11,9 73 54,5 39 29,1 134 100

Zapewnić bezp. tur. i miejsc. 
ludn. 2 1,5 2 1,5 8 6,0 81 60,9 40 30,1 133 100

Starać się o fund. z UE na 
ochr. przyr. 1 0,7 0 0,0 4 2,9 36 26,3 96 70,1 137 100

Dbać o ład i estet. wygląd 
miejsc. 1 0,7 1 0,7 3 2,2 42 30,4 91 65,9 138 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Respondenci oceniali także działania i osiągnięcia władz lokalnych w pięciostopniowej 
skali, gdzie pięć było oceną najwyższą, natomiast zero – najniższą (tabela 4). Średnio 
najwyżej ocenianymi dziedzinami, w których władze lokalne osiągają – zdaniem respon-
dentów – dobre wyniki, okazały się edukacja (średnia ocen – 2,57) oraz sport (2,53). 

Na kolejnych miejscach przebadani najczęściej wymieniali porządek i bezpieczeństwo 
(2,45), działania dotyczące gospodarki komunalnej (2,35) oraz transport i komunikację 
(2,22).
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Tabela 4. Osiągnięcia władz lokalnych w poszczególnych dziedzinach w ocenie ludności miejscowej

Osiągnięcia władz lokalnych Średnia Odch. std.

Edukacja 2,57 ± 1,25

Ochrona zdrowia 1,88 ± 1,24

Ochrona środowiska 2,17 ± 1,10

Kultura 2,08 ± 1,27

Sport 2,53 ± 1,29

Turystyka i rekreacja 1,99 ± 1,26

Transport 2,22 ± 1,22

Gospodarka komunalna 2,35 ± 1,12

Porządek i bezpieczeństwo 2,45 ± 1,06

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Do najniżej ocenianych dziedzin, z którymi – zdaniem respondentów – władze lokalne 
nie radzą sobie najlepiej, znalazły się turystyka i rekreacja (1,99), a także ochrona zdrowia  
i opieka zdrowotna (1,88). Warto przypomnieć, iż w strategii rozwoju gminy Stare Babice 
turystyka zajmuje miejsce poboczne, stąd ma to zapewne przełożenie na oceny ludności 
miejscowej.

Podsumowanie

Badania prowadzono wśród osób nieuzyskujących dochodów z działalności turystycznej 
oraz praktycznie niezainteresowanych uzyskiwaniem ich ze względu na to, iż posiadają 
inne źródło utrzymania. Z badań można wysnuć wniosek, że respondenci zamieszkujący 
tereny gminy Stare Babice, a tym samym okolice Kampinoskiego PN, to przede wszystkim 
osoby traktujące miejsce swojego zamieszkania jako typową „sypialnię” o doskonałym 
położeniu niedaleko Warszawy. Przebadani są bardzo zadowoleni ze swojego miejsca 
zamieszkania, ponieważ główną korzyścią, jaką z tego tytułu czerpią, jest otaczająca 
ich przyroda Kampinoskiego PN oraz związane z tym: cisza, spokój i świeże powietrze. 

Rozwój turystyki nie jest jednak respondentom całkowicie obojętny, chociaż w przewa-
żającej większości opowiadają się za pozostawieniem ruchu turystycznego na istniejącym 
poziomie. Jednocześnie część przebadanych dostrzega pewne korzyści, jakich mogliby 
doświadczyć w wyniku nasilenia ruchu turystycznego zarówno na terenie własnej gminy, 
jak i w Kampinoskim PN. Jednakże uważają, że ta kwestia jest problemem administracji 
lokalnej, i to właśnie władze lokalne powinny podejmować inicjatywę, polegającą również 
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na motywowaniu i szkoleniu mieszkańców do prowadzenia działalności gospodarczej 
i usługowej związanej z turystyką. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż gmina posiada strategię rozwoju, w której to 
turystyka jest jednym z drugorzędnych elementów jej rozwoju. Gmina Stare Babice ma dość 
specyficzny charakter, który z typowo rolniczego przekształcił się pod wpływem rozwoju 
aglomeracji warszawskiej w typowo mieszkalny. W północnej części gminy, którą stanowią 
tereny Kampinoskiego PN, dominują stale rozrastające się osiedla domków jednorodzin-
nych, które nie mają pozytywnego wpływu na chronioną w parku przyrodę. Jednocześnie 
jednym z priorytetów władz gminnych są podejmowane działania planistyczne, które 
mają na celu przeznaczenie terenów poszczególnych miejscowości w gminie pod ściśle 
określoną zabudowę, w zdecydowanej większości mieszkaniową.

 Ważna jest jednak także świadomość władz gminnych, że tereny gminy są atrakcyjne 
pod względem turystycznym z powodu bliskości Warszawy oraz Kampinoskiego PN i to, 
że właśnie w turystyce weekendowej upatrują swojej szansy rozwoju w tej sferze. Jednak 
aby rozwój ten był możliwy, należałoby zainwestować w infrastrukturę, którą jak najbar-
dziej mogliby prowadzić mieszkańcy, np. gospodarstwa agroturystyczne, wypożyczalnie 
sprzętu turystyczno-rekreacyjnego (obecnie na terenie gminy działa jedna) czy stadniny 
koni (obecnie – dwie), które cieszą się dużą popularnością w sąsiednich gminach i przy-
ciągają odwiedzających w weekendy. Natomiast wydaje się, że aby ten cel zrealizować, 
władze lokalne powinny skupić się na motywacji społeczności lokalnej do otwierania tego 
rodzaju działalności. Społeczność ta – jak wynika z przeprowadzonych badań – byłaby 
zainteresowana udziałem w szkoleniach i innych działaniach podejmowanych na ich rzecz 
przez administrację lokalną.

Tabela 5. Oczekiwania społeczności lokalnej w stosunku do pozostałych grup interesu  
dotyczące turystyki

S
P

O
ŁE

C
ZN

O
Ś

Ć
 L

O
K

A
LN

A

PRzyRODA
(KPN)

TURYSTYKA I 
REKREACJA

ADMINISTRACJA 
LOKALNA

ochrona walorów przyrodni-
czych i kulturowych KPN,
zachowanie środowiska 
KPN w naturalnym stanie,
atrakcyjny teren do zamiesz-
kania ze względu na walory 
przyrodnicze,
zaspokajanie potrzeb 
w zakresie infrastruktury 
turystyczno- rekreacyjnej 
(szlaki, ścieżki dydaktyczne, 
wiaty, tablice itp.).

poszanowanie walorów 
przyrodniczych i kulturowych 
KPN,
brak konfliktów z odwiedza-
jącymi tereny KPN.

poprawa stanu infrastruktury 
m.in. kanalizacyjno-wodo-
ciągowej,
poprawa komunikacji 
(stan dróg dojazdowych, 
niewystarczające połączenia 
komunikacją publiczną), 
podejmowanie działań admi-
nistracji lokalnej w zakresie 
zagospodarowania tury-
styczno- rekreacyjnego,po-
moc w rozwijaniu działalno-
ści turystyczno-rekreacyjnej 
i zachęta do niej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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Jednocześnie warto zauważyć, iż prowadzone przez autorkę badania na pozostałych 
grupach interesu biorących udział w kształtowaniu turystyki na terenie Kampinoskiego 
PN pokazały, iż wśród preferencji grupy społeczności lokalnej, w odniesieniu do formy 
i charakteru turystyki i rekreacji na terenie gminy oraz Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, nie występują znaczne rozbieżności z oczekiwaniami i preferencjami pozostałych 
grup interesu. Tym samym daje to większe możliwości nadania turystyce na tym terenie 
zrównoważonego charakteru.
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Streszczenie

Celem artykułu było poznanie opinii społeczności lokalnej gminy Stare Babice na temat turystyki 
na terenie gminy, wpływu Kampinoskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny w gminie, a tak-
że próba określenia możliwości i stopnia przygotowania miejscowej społeczności do stosowania 
w gminie zasad turystyki zrównoważonej. Z badań można wysnuć wniosek, że respondenci 
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zamieszkujący tereny gminy Stare Babice, a tym samym okolice Kampinoskiego PN, to przede 
wszystkim osoby traktujące miejsce swojego zamieszkania jako typową „sypialnię” o doskona-
łym położeniu – bezpośrednio przy granicach Warszawy. Przebadani są bardzo zadowoleni ze 
swojego miejsca zamieszkania, ponieważ główną korzyścią, jaką z tego czerpią, jest otaczająca 
ich przyroda Kampinoskiego PN oraz związane z tym: cisza, świeże powietrze oraz możliwości 
uprawiania różnych form turystyki i rekreacji. Rozwój turystyki nie jest respondentom całkowicie 
obojętny i dostrzegają korzyści, jakich mogliby doświadczyć w wyniku zwiększenia ruchu tury-
stycznego na swoim terenie, jednakże uważają, że tą kwestią powinna się zająć administracja 
lokalna. 

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, Kampinoski Park Narodowy, gmina Stare Babice, 
społeczność lokalna

Abstract

This article analyzes the survey of local communities of Stare Babice. The purpose of the study 
was to get to know the opinion of the local communities on tourism in their community, impact of 
Kampinoski National Park on the shape and size of tourism in the community, and to determine 
the level of preparation of local communities to implement the principles of sustainable tourism. 
Studies have shown that the respondents living in Stare Babice and around Kampinoski NP threat 
that place as a typical ‟bedroom” with an excellent location near Warsaw. Respondents are very 
satisfied with their place of residence and the main benefit which they experience is the nature, 
silence and fresh air. Respondents perceive a number of benefits, they might experience as 
a result of increased tourism in their community and in Kampinoski NP. However, they consider 
that this is a local government problem and that the local authorities should take action in this 
regard, based also on motivating and training people to conduct business in tourism. 

Keywords: sustainable tourism, Kampinoski National Park, Stare Babice community, local 
community 
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przyroda jako walor turystyczny norwegii 
zachodniej w opinii polskich turystów

NATURE OF WESTERN NORWAY AS A TOURIST VALUE IN ThE OPINION 
OF POLISh TOURISTS

Wstęp

Zwiedzanie nawet najdalszych zakątków świata stało się dla Polaków od całkiem 
niedawna czymś codziennym i ogólnie dostępnym. Polscy turyści coraz częściej za cel 
swoich podróży wybierają urokliwą Skandynawię, a w szczególności Norwegię1. 

Fotografia 1. Norwegia Zachodnia
Źródło: http://www.globtroter.pl [23.08.2013].

Kraina fiordów, szczególnie Norwegia Zachodnia, przyciąga naszych rodaków nie tylko 
w celach zarobkowych, lecz także ze względu na jej wręcz niepowtarzalne walory krajo-
brazowe i przyrodnicze. Stereotypy i pierwsze skojarzenia, które przychodzą na myśl wraz 
z nazwą „Norwegia”, to przede wszystkim: fiordy, deszczowa pogoda, renifery, wikingowie, 
ropa naftowa, łosoś i niewyobrażalnie wysokie ceny. Faktem jest, że w dzisiejszej Norwegii i jej 

1 http://www.ssb.no/ [7.03.2011].
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kulturze wszystko to istnieje realnie, ale ogólnie panujące w świadomości Polaków wyobra-
żenia i schematy myślowe nie są już nacechowane negatywnie. Przyroda jest bezsprzecznie 
cechą charakterystyczną tego kraju, ponieważ to jedyne takie miejsce w Europie, a nawet 
na świecie, gdzie widoczne jest połączenie długiego łańcucha rozłożystych gór obrośniętych 
bujną zielenią z wygładzonymi skałami, lazurowymi fiordami i opasającym je morzem2. Taki 
kontrast to niezwykłe doświadczenie wizualne dla każdego turysty. Widoki naprawdę zapierają 
dech w piersiach, a ich nieskazitelna naturalność budzi przede wszystkim ogromny respekt. 

Dodatkowym atutem tego miejsca są nadal nieodkryte przez turystów tereny. Norwegia 
jeszcze stosunkowo niedawno nie była dostępna dla każdego rodzaju turystyki. Stereotypy 
dotyczące klimatu czy wikingów raczej odstraszały, niż zachęcały do odwiedzania tego 
północnego kraju.

Celem pracy było zbadanie opinii polskich turystów, którzy co najmniej raz odwiedzili 
Norwegię, na temat walorów przyrodniczych Norwegii Zachodniej. Zaprezentowano rów-
nież piękno natury, zagospodarowanie terenu i atrakcje turystyczne regionu, a dodatkowo 
opisano uprawiane tam formy turystyki i rekreacji oraz przedstawiono procesy tworzenia 
przez państwo warunków dla rozwoju turystyki.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2011 na grupie 110 polskich 
turystów, którzy co najmniej raz byli w Norwegii Zachodniej. Respondenci zostali wybrani 
losowo na forach internetowych o tematyce norweskiej. W pracy wykorzystano metodę 
sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, 
składający się z kilkunastu pytań zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. 
Badania dotyczyły oceny walorów przyrodniczych tej części Norwegii. 

Przestudiowano również piśmiennictwo dotyczące poruszonej tematyki. W literaturze 
polskiej na przestrzeni ostatnich 40 lat trudno znaleźć choć jedną książkę poświęconą 
wyłącznie Norwegii fiordów. Owszem, widnieją w spisach bibliotek przewodniki, książki, 
w których znajdują się wzmianki o zachodnim wybrzeżu tego kraju, ale w żadnej z tych 
pozycji nie skupiono się szczegółowo na tym jakże urokliwym regionie. 

Wyniki

W badaniach wzięło udział 110 osób, w tym 45,5% mężczyzn (50 osób) i 54,4% kobiet 
(60 osób).

Respondenci znajdowali się w przedziale wiekowym od 14 do 60 roku życia. Najwięcej 
badanych, bo aż 80% (88 osób), miało od 21 do 40 lat, najmniejsza liczba badanych  – 
5 osób (4,5%) – znajdowała się w przedziale do 20 roku życia. Co ciekawe, wśród ankie-
towanych nie ma nikogo powyżej 60 roku życia. Spośród badanej grupy liczba osób, które 
pracują umysłowo (43%), przewyższa liczbę osób pracujących na stanowisku pracownika 

2 E. Røyrane, Ei Reise i Hardanger, Nord 4, Bergen 1999, s. 56.
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fizycznego (29,1%). Trzecią co do wielkości grupą respondentów byli uczniowie i studenci 
(28 osób), co stanowi 25,5% wszystkich badanych. Ostatnią grupę zawodową reprezento-
wali bezrobotni, zaledwie 7 osób, tj. 6,4% ogółu ankietowanych. Liczba mężczyzn i kobiet 
biorących udział w badaniu była zbliżona (odpowiednio: 60 i 50 osób).

Najwięcej badanych odwiedziło Norwegię Zachodnią w celu turystycznym – 57 osób, 
co stanowi łącznie ponad połowę badanych (53%), a co czwarty turysta wyjechał do tego 
regionu w celu zarobkowym – było to 25% ankietowanych (30 osób) (wykres 1).

Wykres 1. Cel przyjazdu respondentów
Źródło: Opracowanie własne.

Zestawiając ze sobą cel wyjazdu i płeć ankietowanych, zauważono, że więcej męż-
czyzn niż kobiet wyjechało do Norwegii Zachodniej w celach turystycznych, zarobkowych 
i biznesowych (żadna z badanych kobiet nie wyjechała do Norwegii Zachodniej w celu 
biznesowym), podczas gdy więcej kobiet odwiedzało rodzinę, znajomych lub wybrało 
się tam w innym celu (np. wyjazd za mężem oraz pobyt stały). Porównując natomiast 
cel i wiek ankietowanych, widać, że najliczniejszą grupę wiekową, która wyjechała do 
Norwegii w celach turystycznych, stanowią osoby między 41 a 60 rokiem życia (71% tej 
grupy). Najmniej ankietowanych odwiedziło natomiast rodzinę i znajomych (6%), a 23% 
wyjechało w celu zarobkowym. 

Najwięcej badanych odwiedziło Norwegię fiordów tylko jeden raz (38%), co czwarty 
respondent był już w tej części kraju 2–3 razy (25%), a powyżej 7 razy – aż 24% osób, 
13% ankietowanych wybrało się tam od 4 do 6 razy .

Najchętniej wybieranym przez ankietowanych zakwaterowaniem okazały się kwatery 
prywatne/pokoje (45% badanych). Kolejnym miejscem zatrzymania były campingi i domki 
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letniskowe (35%), zakwaterowanie typu hotel/motel wybrał co 10 ankietowany (11%), 
pensjonat – zaledwie 5% badanych i inny rodzaj noclegu – 4% (tu wpisywano namiot).

15% ankietowanych stwierdziło, że przyroda Norwegii fiordów „zdecydowanie im się 
nie podoba”, żaden respondent nie odpowiedział, że przyroda tego miejsca „mu się nie 
podoba”. Jak można się było spodziewać, aż 56% ankietowanych zachwyca się norwe-
ską naturą i zdecydowanie są nią zauroczeni, 23% respondentów przyroda się po prostu 
podoba, a zaledwie 6% uważa, że to nic szczególnego (wykres 2).

Wykres 2. Ocena przyrody Norwegii Zachodniej przez badanych
Źródło: Opracowanie własne.

Bardzo ciekawe wyniki pojawiły się podczas zestawienia upodobania do norweskiej 
przyrody z płcią badanych. Kobiety są bardziej wrażliwe na ten rodzaj piękna, i to właśnie 
im się ona zdecydowanie lub po prostu podoba. Zaledwie 11% z nich uważa, że ten rodzaj 
pejzażu zdecydowanie im się nie podoba. Mężczyźni natomiast są nastawieni bardziej 
sceptycznie do przyrody Norwegii Zachodniej, a może nawet trochę obojętnie, gdyż 9% 
z nich odpowiedziało, że jest ona dla nim niczym szczególnym, a 15% respondentów płci 
męskiej zdecydowanie się ona nie podoba. Jednak z zastosowanego Testu Niezależności 
Chi Kwadrat wynika, że wybór odpowiedzi nie zależy od płci (G = 1,952081).

Podczas pobytu na zachodzie Norwegii badana grupa docelowa najchętniej uprawia-
ła wędrówki, nordic walking bądź jeździła na rowerach. Taką odpowiedź wybrało 44% 
ankietowanych. Kolejna grupa to zwiedzający (33%), uprawiający sporty zimowe (15%), 
sporty wodne wybrało tylko 5% badanych, 2% uprawiało inny rodzaj turystyki i rekreacji 
(odpowiedzią było wędkarstwo), a zaledwie 1% ankietowanych nie korzystał z żadnej 
formy czynnego ruchu.
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Najbardziej interesującymi walorami przyrodniczymi dla ankietowanych wydały się 
fiordy (82%). Na kolejnych miejscach znalazły się góry zachodniej części Norwegii (43%), 
wodospady i potoki (36%), lodowce (26%) oraz flora i fauna (obydwie odpowiedzi udzieliło 
po 12% badanych).

Wykres 3. Szczególnie interesujące walory przyrodnicze zależnie od płci badanych
Źródło: Opracowanie własne.

Przy zestawieniu płci ankietowanych z wybieranymi przez nich szczególnie interesu-
jącymi walorami przyrodniczymi widać, że praktycznie w każdej odpowiedzi mężczyźni 
przeważali nad kobietami. Ciekawe jest to, że tyle samo kobiet i mężczyzn zaznaczyło 
jako szczególnie interesujące dla nich lodowce – każda grupa po 20%. Kobietom jednak, 
bardziej niż mężczyznom, spodobały się wodospady i potoki (odpowiednio: 19% i 15%) 
(wykres 3).

Dla co piątej ankietowanej osoby pora roku na przyjazd nie miała znaczenia, 54% 
badanych preferowała wyjazd latem, a 16% wybrało urokliwą wiosnę. Wśród pytanych 
było zaledwie 10% miłośników zimy, ale co ciekawe, ani jedna osoba nie wybrała jesieni. 
Zdaniem badanych lato najbardziej sprzyjałoby rekreacji/uprawianiu sportu i turystyce na 
łonie natury (46% odpowiedzi). Następną popularną odpowiedzią (27%) było stwierdzenie, 
że wymienionym wyżej aktywnościom sprzyja każda pora roku. 12% respondentów wybrało 
zimę, wiosnę – 10%, jesień – 3%, a 2% nie miało zdania na ten temat.

Aż 96% ankietowanych zadeklarowało, że to właśnie przyroda badanego regionu 
zachęca ich do powtórnego przyjazdu, a zaledwie małą garstkę stanowiły osoby, które 
nie wyraziły chęci ponownych odwiedzin (4%).
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Wnioski

Wyniki badań upoważniają do stwierdzenia, że polscy turyści nie odwiedzają Norwegii 
tylko i wyłącznie, lub w większości, w celach zarobkowych, najczęściej wybieranym celem 
przez respondentów była bowiem turystyka. Można też wnioskować, że badani, którzy 
wyjechali do regionu Norwegii Zachodniej w celu zarobkowym, również podróżowali 
po regionie, zapewne w czasie wolnym od pracy. Zgodnie z przypuszczeniami region 
Norwegii Zachodniej jest atrakcyjny przyrodniczo dla polskich turystów. Jak wymieniono 
wyżej w zestawieniach liczbowych, najczęściej wybieranym walorem przyrodniczym były 
fiordy, ale na równi zauważono i doceniono piękno gór, wodospadów i potoków. Ankie-
towani niemal jednomyślnie wyrazili chęć kolejnego wyjazdu do opisywanego regionu. 
Badani poparli założenia, że Norwegia Zachodnia jest bogata w różnego rodzaju oferty 
turystyczne, które spełniają ich oczekiwania, co widać na podstawie wybieranych przez 
ankietowanych różnorodnych form turystyki i rekreacji oraz uprawianych tam sportów. 
Badany obszar odgrywa i może odgrywać większą rolę w rozwoju turystyki i rekreacji 
Norwegii, ponieważ respondenci wyrażają ogromną chęć ponownego odwiedzenia tego 
kraju. Dobrze rozwinięta infrastruktura i bogata kultura tego skandynawskiego państwa 
stanowi niewątpliwie plus, jednak to przyroda jest główną zachętą dla turystów z całego 
świata. 

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że widoczne jest coraz większe zain-
teresowanie Norwegią fiordów wśród polskich turystów, dlatego też Norwegia Zachodnia 
może stanowić dla tych turystów odmianę dla turystyki i rekreacji w Tatrach i Alpach ze 
względu na zbliżone warunki przyrodnicze oraz rozbudowaną bazę towarzyszącą – sprzy-
jające uprawianiu turystyki i rekreacji. 
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Streszczenie

Polscy turyści coraz częściej na cel swoich podróży wybierają urokliwą Skandynawię, a w szcze-
gólności Norwegię. Do obszarów o wyjątkowych walorach należy Norwegia Zachodnia, zali-
czana do najwspanialszych atrakcji turystycznych na świecie. Walory przyrodnicze należą do 
podstawowych czynników determinujących ruch turystyczny, a także formy uprawianej turystyki. 
Celem pracy było poznanie opinii turystów z Polski dotyczącej tego, jakie elementy przyrody 
uważają oni za najbardziej wartościowe, jakie formy turystyki wybierają oraz czy przyroda tego 
obszaru byłaby dla nich motywem kolejnych przyjazdów. Badania zostały przeprowadzone 
na przełomie marca i kwietnia 2011 r. na grupie 100 polskich turystów, którzy co najmniej raz 
byli w Norwegii Zachodniej. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. 
Badany obszar odgrywa coraz większą rolę w wyjazdach turystycznych z Polski, większość 
respondentów wyraża bowiem zamiar jego ponownego odwiedzenia. Stale rosnąca liczba tu-
rystów z całego świata wymagać jednak będzie zwiększenia nakładów na ochronę wyjątkowej 
przyrody tego miejsca. 

Słowa kluczowe: cel wyjazdu, Norwegia Zachodnia, przyroda, walor turystyczny

Abstract

Polish tourists are increasingly choosing a charming Scandinavia, particularly Norway as a holiday 
destination. To the areas with exceptional qualities we can include Western Norway, known as 
the greatest tourist attractions in the world. Natural values belong to the basic factors determin-
ing the tourist movement, as well as cultivated forms of tourism. The aim of the study was to 
get to know the opinion of Polish tourists of what nature elements they consider to be the most 
valuable, what forms of tourism they choose, and whether the nature of this area would be for 
them a motive to come back to Western Norway. Surveys were carried out in March/April 2011 
on a group of 100 Polish tourists, who at least once were visiting Western Norway. In the test the 
method of diagnostic survey was used. The above area is playing an increasingly greater role 
in tourist trips from Poland, because the majority of respondents expressed an intention to visit 
Western Norway again. A still increasing number of tourists from all over the world will require 
increased expenditure on the protection of the unique nature of this place.

Keywords: purpose of journey, Western Norway, nature, tourist value
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Многофункциональное развитие сельских 
территорий в контексте активизации 
туристического предприниМательства

WIELOFUNKCYJNY ROZWóJ ObSZARóW WIEJSKICh W KONTEKŚCIE 
AKTYWIZACJI PRZEDSIębIORCZOŚCI TURYSTYCZNEJ

MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS FOR ThE 
PURPOSES OF TOURISM ENTREPRENEURShIP ACTIVATION

вступление

Критерии устойчивого развития были провозглашены в документе Агенда 20001, 
где поддержано многофункциональное развитие сельских территорий, которое иг-
рает важную роль в народном хозяйстве, окружающей среде и обществе, а также 
способствует сохранению культурного наследия и обеспечению устойчивых доходов 
крестьян. Такая модель формировалась исторически при условиях значительной 
плотности населения на сельских территориях и неблагоприятных соотношений 
между средствами производства и капиталом (землей) в таких эволюционных 
этапах, как интенсификация и модернизация производства. Как производственный 
сектор экономики, сельское хозяйство способно удовлетворять определенные 
потребности в продуктах питания, а личное крестьянское хозяйство, будучи ос-
новным звеном занятости сельского населения, не теряет своего многофункцио-
нального характера, хотя имеющаяся многофункциональность содержит другое 
содержание. Современная многофункциональность приобретает иерархический, 
многоплановый характер, которая одинаково касается крестьянских хозяйств, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, сферы агропромышленного ком-
плекса, а также местную и региональную систему управления и остается важным 
элементом местной (региональной) экономики сообщества. Семейное крестьянское 
хозяйство и многофункциональный характер сельских территорий – это две стои-
мости, которые в будущем будут определять роль и характер сельского хозяйства 
не только в Европе. Со временем многофункциональность будет приобретать 

1 http://www.gazdagroup.com/gazda/ru/eu-termin.html
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новое содержание и формы, станет основной стратегией для активизации разви-
тия сельских территорий при условиях сокращения и уменьшения доли сельского 
хозяйства в экономике страны.

предпосылки развития сельских территорий на основе 
многофункциональности

Современное европейское развитие сельских территорий стоит перед многими 
вызовами, как внешними, так и внутренними, которые имеют важное значение не 
только для крестьян и сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и для потре-
бителей и налогоплательщиков. Эти вызовы заключаются в переосмыслении целей 
аграрной политики, форм ее развития и реализации. Эволюция общей сельскохозяй-
ственной политики Европейского Союза показывает на отход от типично отраслевой 
аграрной политики к направленной на многофункциональность политики развития 
села, существенным элементом которой является сбалансированное и устойчивое 
развитие сельского хозяйства и других отраслей агропромышленной экономики, 
общественное развитие и сохранение окружающей среды, историко-культурного 
наследия2. 

Политика развития сельских территорий в Европейском Союзе имеет теорети-
ческое и методологическое основание, прошла определенный период развития 
и становления. На 2007–2013 гг. приходится период новых подходов к формиро-
ванию и осуществлению политики развития сельских территорий, в основу кото-
рой положены принципы многофункционального села и многофункционального 
сельского хозяйства3. В содержание этих категорий положено улучшение условий 
труда и проживания, поддержку местного предпринимательства, развитие новых 
несельскохозяйственных функций территорий, в том числе с предоставления 
туристических услуг. 

Концепция многофункционального развития сельских территорий и внепроиз-
водственных функций сельского хозяйства требует поиска методов оценки этих 
функций, калькуляции и нахождения соответствующих способов мотивации крестьян 
за их вклад в сохранение и формирование природной, культурной среды, сель-
ских пейзажей, традиций, демонстрирующих открытость и гостеприимство жителей, 
проживающих в сельской местности. Современное сельское хозяйство должно 
интегрироваться в систему сбалансированного и устойчивого развития сельских 
территорий, а с изменением государственной аграрной политики и приобретением 
ассоциируемого членства в ЕС может воспользоваться с других видов финансовой 
и технической помощи.

2 M. Adamowicz, Perspektywiczne kierunki ewolucji wspólnej polityki rolnej, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2005, 
Seria G: Ekonomika Rolnictwa, t. 90, z. 1, s. 19.
3 Ю.Е. Губені, Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики, „Економіка 
України” 2007, №4, s. 65.
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Многофункциональное развитие в контексте возрождения 
предпринимательства на селе

Развитие сельских территорий обеспечивает улучшение экономической ситуации 
и бытовых условий крестьян и сельских жителей, а также роста объемов и качества 
благ, которые благодаря сельским территориям предоставляются целому обществу. 
Оно дает возможность поиску более производительных рабочих мест, что обеспечи-
вает крестьянам улучшения условий жизни, использования цивилизационных благ 
на уровне с городскими жителями. Развитие сельских территорий является сложным 
процессом, и его оценка и идентификация требует применения многих критериев. 
Интеграционные процессы этих территорий заключаются в гармоничном сочетании 
таких элементов, как производственное развитие (создание новых рабочих мест 
и увеличения реальных доходов населения), сохранение и охрана природной сре-
ды, улучшения сельских условий проживания и обогащения культурного наследия.

Украинские ученые хорошо понимают, что для устойчивого развития АПК особенное 
внимание необходимо уделить преодолению социального кризиса села и обеспече-
нию комплексного социально-экономического развития сельских территорий. При 
этом должны одновременно развязываться две группы проблем: первая – ускорение 
решения актуальных социальных проблем аграрного сектора экономики; вторая – фор-
мирование производственной и социальной сферы сельских территорий за моделью 
многофункционального развития, какая присущая постиндустриальным странам4.

Активизация туристического предпринимательства в основном заключается в диф-
ференциации сельского хозяйства, а следовательно, отходе от монофункциональности, 
которая, как правило, заключается в производстве сельскохозяйственной продукции. 
Однако можно утверждать, что традиционное село всегда было многофункциональным, 
только в несколько другом значении, чем сегодня. Давняя многофункциональность 
заключалась в том, что вне производства сельскохозяйственных продуктов его жители 
изготовляли значительную часть средств труда (хозяйственный инструмент, одежду, 
строительные материалы, т.п.), сами обеспечивали большинство нужных им средств 
потребления, а также производственных и бытовых услуг. Такая многофункциональ-
ность, прежде всего, была сосредоточена вокруг сельскохозяйственного предприятия 
и выходила из характера крестьянского хозяйства. Традиционный крестьянин вынужден 
был быть, в силу обстоятельств, многофункциональным.

Современное многофункциональное развитие заключается во внедрении в сель-
ское пространство новых функций, не связанных с сельским хозяйством. Главной 
целью многофункционального развития сельских территорий является неизменное 
улучшение условий жизни, труда и отдыха крестьянских семей, предоставления 
несельскохозяйственных услуг (сельский или экологический туризм). Движущей 

4 В.М. Трегобчук et al., Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу, 
„Економіка АПК” 2005, №7, s. 3–11.
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силой такого развития может быть модернизация или строение новой обществен-
но-экономической инфраструктуры на селе, которая будет содействовать развитию 
несельскохозяйственной деятельности при одновременном расширении занятости 
местного населения. Акцентирование традиционным селом новых, неаграрных 
функций будет способствовать уменьшению безработицы, а также развития пред-
принимательства, в том числе туристического, которое является условием каждого 
производственно-экономического роста5.

Позитивные тенденции в сельскохозяйственном производстве не смогли за послед-
ние годы решить проблемы социально-экономического развития сельских территорий. 
Производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка не обеспечивают 
потребности населения в качественных продуктах питания. Социальная сфера села 
продолжает находиться в упадке. Самыми острыми проблемами остаются отсутствие 
экономического интереса жить и работать в сельской местности, мотивации к труду, 
безработица, трудовая миграция, бедность и разрушение социальной инфраструктуры6.

Практика свидетельствует, что многофункциональное развитие сельских территорий 
в развитых странах было результатом и усилием многих институций, особенно если этот 
процесс касался слаборазвитых регионов, то есть с большим уровнем безработицы, 
слабо развитой инфраструктуры и депопуляционными проблемами. Процессом созда-
ния новых рабочих мест, новых источников доходов сельского населения, развитием 
предпринимательства, то есть хозяйственной активизацией сельских территорий, зани-
маются специализированные правительственные агентства при поддержке бюджетного 
финансирования, а также свои предложения выражают общественные учреждения, 
частные организации, которые сотрудничают с местными администрациями.

В Украине и в странах европейского содружества можно выделить сельские 
районы, которые развиваются динамически и быстро, а население, которое про-
живает в них, получает доходы выше, чем в среднем в стране. Однако доля таких 
территорий незначительная в государственном масштабе. Большинство сельских 
территорий составляет районы хозяйственной стагнации, или так называемого бес-
перспективного развития, которые рассматривались властью как ненужные через их 
территориальное размещение, в то время когда экономическое развитие городов 
происходило быстрыми темпами. Политика стран Европейского Союза направле-
на на сохранение территориальных единиц, содействует их развитию, привлекая 
разнообразные структурные фонды, программы, о чем свидетельствуют высокие 
жизненные стандарты сельского населения и их бытовые условия.

В сентябре 2005 года был принят Закон Украины №2850-IV «О стимулировании 
развития регионов»7. Его принятие осталось практически незамеченным, очевидно 

5 J. Wilkin, Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wyd. UW, 
Warszawa 2003.
6 М.Й. Малік, Стан та проблеми сталого розвитку сільських територій. Трансформація сільського 
господарства та села: ювілейний зб. наук. стат, Українські технології, Львів 2010, s. 69–77.
7 http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1930
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потому, что страна в тот момент была охвачена политическим кризисом. Однако это 
первый законодательный акт, который предусматривает системный подход к решению 
региональных проблем.

Механизм, заложенный в законе, вроде бы достаточно простой и понятный. Каби-
нет Министров Украины разрабатывает государственную стратегию регионального 
развития, местная власть – региональные стратегии развития. Согласование дея-
тельности центральных и местных органов власти в сфере стимулирования развития 
регионов и реализации стратегий осуществляется на основе соглашений, которые 
подписываются между правительством и местными советами.

Однако анализ закона показал его недостатки. Основным источником стимулирова-
ния развития регионов остаются средства государственного и частично местных бюд-
жетов, но при этом не определена гарантированная сума средств, которые выделяются 
на эти цели. Кроме того, существуют определенные проблемы с поступлением средств 
из госбюджета, которые могут свести на нет вопрос финансирования (например, по-
ступление средств в конце года, что осложняет, а временами и делает невозможным 
их освоение). Основными исполнителями стратегий остаются органы власти, тогда 
как в европейских странах развитая институция агентств регионального развития.

Многофункциональный характер сельских территорий является концепцией фор-
мирования стратегии развития села, в частности поддержки несельскохозяйственной 
деятельности его жителей. Основу многофункционального развития составляет, 
прежде всего, местное предпринимательство, которое направлено на разные фор-
мы привлечения капитала, с одной стороны, расширение аграрной деятельности 
и развитие других или новых сельскохозяйственных направлений производства, 
а из другой – становление бизнеса, не связанного с аграрным сектором местной 
экономики, в том числе туристического. Предпринимательство в аграрной сфере 
характеризуется развитием производства основных продуктов сельского хозяйства, 
нетрадиционной (альтернативной) продукции растениеводства, ее переработки, про-
изводственным обслуживанием сельского хозяйства. Несельскохозяйственная сфера 
включает развитие коммунальных услуг, торговлю, промышленные производства 
на местном сырье, а также обслуживания социально-культурной и туристической 
инфраструктуры. Следовательно, многофункциональное развитие заключается 
в дифференциации сельской экономики, умелом внедрении в сельское пространство 
каждый раз больше функций несельскохозяйственного назначения. Развитие малого 
и среднего производства, его модернизация, особенно заготовительно-переработоч-
ного характера, народных ремесел, туристических услуг, инфраструктуры и т.д. на 
сельских территориях будет способствовать профессиональной активизации насе-
ления, которое со временем будет отходить от сельскохозяйственного производства. 
Такие процессы ускорят структурные изменения в сельской среде, влияя тем самым 
на подъем аграрной сферы на высший и более качественную степень ведения хо-
зяйства, что так важно с точки зрения перспективы интеграции Украины в Евросоюз.
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Создание новых рабочих мест на сельских территориях является основным усло-
вием повышения общественно-производственного потенциала страны. При этом 
проблемы села и сельского хозяйства должны рассматриваться комплексно, поскольку 
существуют зависимости между модернизацией сельского хозяйства и многофункцио-
нальным развитием сельских территорий. Создание возможностей и условий труда для 
тех, кто желает отказаться от ведения сельскохозяйственной деятельности, но наме-
ревается постоянно проживать в селе, нужно отдельно рассматривать в национальной 
стратегии, а на решение таких заданий должны выделяться бюджетные средства.

Есть много причин, которые вынуждают крестьян заниматься не только сельским 
хозяйством, но и другой хозяйственной деятельностью в меньших масштабах. Однако 
самая важная причина выходит из рыночных принципов конкуренции: ежегодно стано-
вится меньше владельцев крестьянских и фермерских хозяйств и других предприятий 
разных организационно-правовых форм (табл.) хозяйствования, которые содержатся 
исключительно из дохода, полученного от сельскохозяйственной деятельности, а тем 
более тех, кто получает стабильные доходы.

Таблица 1. Количество действующих предприятий за организационно правовыми формами 
(сельское хозяйство)

организационно-правовые формы
2002 р. 2011 р.

к-ть % к-ть %
Хозяйственные общества 9337 15,3 7900 13,7

Частные предприятия 4116 6,7 4123 7,1

Производственные кооперативы 2111 3,4 1521 2,6

Фермерские хозяйства 43 042 70,3 42 447 73,3

Государственные предприятия 570 0,1 386 0,7

Предприятия других форм хозяйствования 2002 3,2 1500 2,6

Всего 61 178 100 57 877 100

Джерело: Статистичний щорічник України. К.: Держкомстат України, 2003–2012 рр.

Динамика уменьшения сельскохозяйственных товаропроизводителей как в целом, 
так и за организационно-правовыми формами свидетельствует о поисках выхода из 
кризисных тенденций в сельском хозяйстве путем реорганизации на основе объе-
динений и укрупнения производств. 

Необходимо обратить внимание на то, что доходы от ведения личного крестьян-
ского хозяйства напрямую зависят от многих факторов – как социальных (численность 
членов семьи, наличие работоспособных членов хозяйства, возраст владельцев, 
социальное состояние, степень проявления хозяйственной активности); экономи-
ческих (направление производственной деятельности, размер землепользования, 
урожайность сельскохозяйственных культур, производительность скота, наличие 
в хозяйстве собственной техники и необходимых средств производства, возмож-
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ность реализации остатков произведенной продукции, размещение хозяйства и тому 
подобное); так и организационных – объединение в кооперативы. Все эти факторы 
могут способствовать дополнительному производству продукции и предоставлению 
услуг или, напротив, вызывать дополнительные расходы при ведении хозяйства.

По данным Государственного комитета статистики Украины, доля доходов, по-
лученных в виде заработной платы, пенсий, денежной помощи от родственников 
и тому подобное в общей структуре совокупных ресурсов личного крестьянского 
хозяйства за 2000–2011 гг. увеличилась в 1,3 раза, тогда как доля доходов от потре-
бления и продажи продукции личного крестьянского хозяйства от общего совокупного 
дохода, напротив, уменьшилась в 1,6 раза (см. рис.). 

В структуре совокупных доходов фермерских хозяйств развитых стран Европы 
наблюдается похожая динамика в части получения дохода от несельскохозяйствен-
ной деятельности до 40%, поэтому это не считается недостатком, а объективной 
необходимостью.

Рис. 1. Структура совокупного дохода домохозяйств в сельской местности
Джерело: Витрати і доходи домогосподарств у 2012 році (за даними вибіркового обстеження умов 
життя домогосподарств України). – К.: Держкомстат України, 2012.

2000 г

2011 г
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Как видим в структуре совокупного дохода крестьянской семьи произошли зна-
чительные изменения, уменьшение доли оплаты труда связано с реорганизацией 
аграрных предприятий, а рост доли пенсий и других доходов – со старением сель-
ского населения и поиском новых возможностей заработка. Такое состояние не 
обеспечивает надлежащей эффективности производства, внедрение современных 
технологий, не требует повышения квалификации рабочей силы и тому подобное. 
Последующее развитие аграрного сектора будет требовать объединения малых 
хозяйств в большие и специализированные хозяйства.

Сложности развития сельских территорий обусловливаются их особенностью. 
К самым важным проблемам, которые перешли от административно-командной 
экономики сельского хозяйства можно отнести:

 – безработица является причиной закрытия предприятий, часто таких, которые 
имели определяющее влияние и значение для местного развития;

 – отсутствие капитала у крестьян, который можно вкладывать в инвестирование 
несельскохозяйственной сферы, в том числе из предоставления туристических 
услуг;

 – слаборазвитая инфраструктура украинского села, которая не влечет инвесторов 
и повышает инвестиционные расходы;

 – традиционная общественно-профессиональная структура, в которой преобладает 
ручной труд;

 – недостаточное развитие малых городов, которые могут играть важную роль на 
рынке труда через создание новых рабочих мест для населения из прилегающих 
территорий;

 – не восприятие в сельской среде новых инициатив, отсутствие веры в собственные 
силы.
Концентрация рабочих мест несельскохозяйственного производства в городах 

содействовала развитию маятниковых миграционных процессов. В городах на-
ступает жилищный кризис, неоправданно увеличиваются расходы строительства 
новой инфраструктуры, наступают предпосылки деградации окружающей среды. 
В свою очередь, на сельских территориях, из которых привлекается значительная 
часть рабочей силы для городских работ, развиваются депопуляционные процес-
сы. Реализация концепции многофункционального развития сельских территорий, 
процессы диверсификации в аграрной сфере, развитие несельскохозяйственных 
функций сельских территорий должны стать предметом рассмотрения правитель-
ственными структурами и ответом на имеющиеся трудности, а также на затяжную 
кризисную ситуацию украинского села. Ключевая проблема многих сел заключается 
в обеспечении трудоустройства безработных, особенно работоспособных женщин 
и молодежи. Заданиями местной власти и центральных государственных органов 
являются создания благоприятных условий для развития разных форм малого и сред-
него предпринимательства.
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активизация предпринимательства – движущая сила 
развития сельских территорий

Местное развитие реализуется благодаря ведению разнообразной хозяйственной 
деятельности. Однако нынешняя ситуация не предоставляет оптимизма относитель-
но активности сельского населения в обеспечении местного развития. Преобладает 
повсеместное убеждение, что местные голоса и инициативы тормозятся органами 
власти высшего ранга и от местного населения или органов местного самоуправления 
мало что зависит, а это создает существенные преграды активизации предпринима-
тельской деятельности на селе.

Производственно-экономическая ситуация на большинстве сельских территорий 
является нелегкой. С одной стороны, недостает финансовых средств, которые обес-
печили бы быстрое и стабильное развитие, а из второго – в селах отсутствует или 
не функционирует необходимая инфраструктура, которая бы привлекала внешних 
инвесторов, а также высококвалифицированных специалистов. На сельских террито-
риях и в малых районных городах основными хозяйствующими субъектами являются 
мелкие подсобные хозяйства, которые благодаря своей эластичности играют и будут 
играть доминирующую роль в местной экономике, особенно в западной Украине.

Количество фирм, которые ежегодно исчезают из рынка на сельских территори-
ях, является часто ненамного ниже от количества фирм вновь созданных, поэтому 
местная власть не всегда оценивает должным образом их роль в хозяйственном 
развитии села. На малое предприятие нужно посмотреть с другой стороны. Невзи-
рая на то, что много разных фирм работает в убыток, некоторые из них развиваются 
динамически. Все говорит о том, что экономические сдвиги на сельских территориях 
наступят благодаря утверждению малых фирм, которые будут создаваться по иници-
ативе активных лиц, которые будут привлекать при этом свой собственный капитал. 

В сельской местности преобладают очень малые хозяйственные субъекты – ма-
газины, как правило продовольственные, достаточно примитивные обслуживающие 
предприятия, мастерские, ведение которых не требует ни больших инвестиционных 
расходов, ни высококвалифицированных специалистов. Подавляющее количество вла-
дельцев малых предприятий – это люди, которые не характеризуются производствен-
ной экспансией. К сожалению, трансформационные процессы в сельском хозяйстве, 
связанные с реорганизацией коллективных предприятий в рыночные структуры, не 
стали фактором, который содействует поступательному развитию предприниматель-
ства. В данном случае на становление предпринимательской среды на селе негативно 
влияла идеология коллективного ведения хозяйства, которая сформировала несосто-
ятельность крестьянина работать в условиях конкуренции8. Однако в этом большом 
количестве сельских предпринимателей найдутся активные личности, которые в скором 

8 М.Й.Малік, О.Г., Шпикуляк Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки, „Економіка АПК” 
2006, №4, s. 7.
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будущем смогут повысить эффективность возглавляемой фирмы. Ведь известно, что 1 
грн., полученная в сфере сельского хозяйства, обеспечивает работой 12 грн. в других 
сферах жизнедеятельности общества – снабжение, хранения, переработки, питания 
и тому подобное9. К малому сельскому бизнесу необходимо относиться ответственно, 
ведь он может играть важную роль в развитии сельских территорий.

До основных препятствий развитию малого предпринимательства на сельских 
территориях можно отнести:10

 – отсутствие единственной, поэтапно реализованной стратегии и тактики развития 
малого бизнеса на сельских территориях;

 – недостаточность финансовых ресурсов органов местного самоуправления 
для формирования надлежащей институционной инфраструктуры поддержки 
и развития предпринимательства;

 – недостаточный опыт, навыки и уровень подготовки представителей органов 
государственного управления относительно реализации проектов развития малого 
предпринимательства;

 – низкий уровень развития транспортной, социальной и рыночной инфраструктуры 
в сельской местности;

 – недостаточность навыков ведения предпринимательской деятельности, нехватка 
финансовых ресурсов населения в сельской местности относительно учреждения 
и ведения предпринимательской деятельности;

 – отсутствие действенных программ привлечения средств отечественных трудовых 
мигрантов в предпринимательскую деятельность;

 – фактор трансформационного кризиса (несостоятельность сельскохозяйственных 
предприятий, демографический кризис и тому подобное);

 – пассивность органов местного самоуправления в участии международных проектах 
из активизации предпринимательской деятельности на сельских территориях.
При таких обстоятельствах необходимо тщательным образом проанализировать име-

ющийся потенциал для развития бизнеса, в частности семейного, наиболее приемлемого 
для сельской местности11. Перспективными направлениями развития малого бизнеса на 
сельских территориях является пчеловодство, разведение рыбы, выращивание лекар-
ственных растений, мини переработка продуктов растениеводства и животноводства, 
предоставление туристических услуг, придорожный сервис и народные промыслы.

Создание больших преференций для малого и среднего сельского бизнеса даже 
средствами других общественных групп или некоторых районов страны с высоким 
уровнем экономического развития в последующей перспективе принесет значи-
тельные экономические выгоды для украинского села. Разного типа поощрения 

9 П.Т. Саблук, Кардинальні напрями вирішення економічних проблем в АПК, „Економіка АПК” 2005, №5, 
s. 4.
10 О.В. Рарок, Роль малих підприємств у розвитку сільських територій. Вісник Кам’янець-Подільського 
нац..ун-ту ім. І. Огієнка. Економічні науки. Вип.4. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011, s. 263.
11 І.І. Червен, Розвиток економіки сільських територій.Трансформація сільського господарства та 
села: ювілейний зб. наук. cтат, Українські технології, Львів 2010, s. 215.
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должны выходить не только от местной власти, но и от центральной. Чтобы, напри-
мер, побуждать местную власть к действиям на предмет развития хозяйничающих 
субъектов, нужное изменение системы налогораспределения между центральной 
властью и органами местного самоуправления. Центральная власть может иметь 
значительное влияние на процесс децентрализации производства, который в свою 
очередь будет содействовать развитию сел.

Владельцы личных крестьянских и фермерских хозяйств могут влиять на про-
цессы активизации сельских территорий. Их хозяйства могут путем изменения спе-
циализации дифференцировать доходы. Это может быть деятельность, связанная 
с насаждением лесов, обслуживанием туристов, переработка сельскохозяйственного 
сырья, торговля, ремесло и тому подобное.

Сельские территории находятся в разных условиях относительно возможностей 
ведения на своих территориях несельскохозяйственной деятельности. Фактор кре-
стьянской ментальности, который остался со времен централизованного управления, 
создает большие препятствия предпринимательству. Местная власть и локальные 
сообщества в дальнейшем ожидают помощи извне, не понимая, как много зависит 
от них самих. Умелое использование потенциала расположения, внешняя реклама 
местности, привлечение семейных и других инвесторов, вход в рыночные ниши, 
обычно не простые задания, но и не невозможные относительно выполнения.

Следовательно, эффективность предпринимательской деятельности в сельской 
местности зависит от ряда факторов, в частности организационно-экономического, 
финансового, социального, психологического и демографического характера. По-
строение региональной политики в плоскости развития малого и среднего бизнеса 
остается сложным на фоне общего кризисного состояния в сельском хозяйстве, 
что является тормозным фактором относительно усиления социальной функции 
предпринимательства и развития сельских территорий. Как утверждает А.В. Лисовий 
проблематика сельских территорий и активизация предпринимательства на селе 
является актуальной и ее решение возможно при условиях макроэкономической 
стабильности; сбалансированного развития экономики; обеспечение экономического 
роста в сельском хозяйстве; расширение несельскохозяйственной занятости насе-
ления в сельской местности; достижение на селе социально близких к городским 
условиям получения доходов и общественных благ; улучшение условий доступа 
хозяйничающих субъектов, которые осуществляют предпринимательскую деятель-
ность на селе к рынкам материально – технических, кредитных, информационных 
и других ресурсов; формирование в сельской местности институтов общественного 
общества, что обеспечивают защиту экономических и социальных интересов разных 
слоев сельского населения; осуществление программ улучшения экологической 
ситуации в сельской местности12.

12 А.В. Лісовий, Сталий розвиток сільських територій: визначення, сутність, принципи, „Економіка 
АПК” 2007, №4, s. 144.
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Несколько другой взгляд на проблематику развития сельских территорий в контек-
сте активизации местной экономики показывают утверждения Беккера13, за которыми 
развитие малого предпринимательства на селе должно стать одним из приоритетов 
региональной политики государства. По его словам развитие сельского предприни-
мательства наступит, когда село и окружающая территория сохранят свою идентич-
ность как место проживания и труда; экономическое развитие будет строиться на 
внутреннем потенциале сельских территорий; утвердится стратегия поэтапного раз-
вития и обеспечится длительность работы над активизацией местности; сохранятся 
существующие производственно-хозяйственные объекты и будут создаваться новые; 
сформируются совещательные структуры как для предпринимателей, так и для их 
работников; увеличатся расходы на исследование развития предпринимательства на 
сельских территориях; государственная экономическая политика выявит понимание 
значения развития сельской экономики и перестанет инвестировать исключительно 
города; наступит активизация местного патриотизма и регионального экономического 
сознания, что должно повлиять на больше отождествления предпринимателя и мест-
ного сообщества с местом проживания; образование активно включится в процесс 
формирования основ предпринимательства среди сельской молодежи и женщин.

Важным мероприятием по решению проблемы развития сельских территорий 
является одобрение концепции «Государственной целевой программы устойчивого 
развития сельских территорий на период к 2020 году», в которой отмечается, что 
оптимальным вариантом решения этой проблемы является «создание правовых, 
финансовых и организационных условий для реализации многофункциональности 
сельского хозяйства, формирование конкурентоспособного аграрного сектору, дивер-
сификации (разностороннее развитие) производства и занятости сельского населения, 
благоприятных агроландшафтов, качественной среды проживания людей в сельской 
местности и развитии партнерства государства, бизнеса, территориальных обществ»14. 
Концепция предусматривает пути и способы решения проблем сельских территорий. 
Да, в частности, планируется создание благоприятных условий для проживания насе-
ления на сельских территориях путем внедрения социальных стандартов и нормативов 
в соответствии с европейскими, развитие объектов социальной инфраструктуры, 
содействие созданию коммунальных предприятий для бытового обслуживания сель-
ского населения и благоустройства сельских населенных пунктов, повышение качества 
образовательных услуг, развитие сельского аграрного туризма, народных промыслов, 
предпринимательство, развитие органического сельскохозяйственного производства, 
организация оптово-розничных рынков сельскохозяйственной продукции и т.д.

13 H. Becker, Wspieranie gospodarki wiejskiej. Cele – metody – instrumenty – działania, [w:] Wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych, red. M. Kłodziński, J. Okuniewski, Polsko-niemiecka 
konferencja regionalna w Myśliborzu, Warszawa 1992.
14 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/artikle?art_id=243271256
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выводы

Процесс гармоничного развития сельских территорий должен рассматриваться во 
многих аспектах, из которых сельское хозяйство является главным, но не основным. 
В процессе стабилизации ситуации в сельском хозяйстве ранг отраслей сырьевого 
характера будет относительно уменьшаться в интересах перерабатывающих отра-
слей и предоставления услуг, в том числе туристических. Проблематика структурных 
преобразований украинского села должна учитывать передовой опыт с активизации 
предпринимательской деятельности, в том числе и зарубежный. Исходя из спроса, 
наличия местных ресурсов, их состояния, коммуникационной доступности и должна 
формироваться структура предложения, которая основывается на многофункцио-
нальности и сбалансированности. Это составляет новые вызовы перед крестьянами, 
органами местного самоуправления, общественными организациями, работниками 
образования и науки на предмет активизации местного предпринимательства.
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аннотация

Перспективы сельских территорий во многом зависят от формирования аграрной поли-
тики на основе многофункционального и сбалансированного развития села. Создание 
соответствующих предпосылок активизации предпринимательства в сельской местности 
даст возможность диверсифицировать деятельность личных крестьянских хозяйств, в том 
числе в сферу предоставления туристических услуг. 

Kлючевые слова: многофункциональное развитие, сельские территории, активизация 
предпринимательства, сельский туризм

Streszczenie

Perspektywy zagospodarowania obszarów wiejskich są w znacznej mierze zależne od kształto-
wania polityki rolnej na podstawie wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju wsi. Tworzenie 
odpowiednich warunków dla aktywizacji przedsiębiorczości wiejskiej stanie się podstawą do 
dywersyfikacji osobistych gospodarstw rolnych, w tym w zakresie nadania usług turystycznych.

Słowa kluczowe: wielofunkcyjny rozwój, obszary wiejskie, aktywizacja przedsiębiorczości, 
turystyka wiejska

Abstract

Rural areas’ prospects to a large extent depend on the formation of agricultural policy based on 
multifunctional and sustainable rural development. Creating adequate conditions for entrepre-
neurship activation in rural areas will enable diversification of private farm households, including 
tourist services industry.

Keywords: multifunctional development, rural areas, activation of entrepreneurship, rural tourism
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konrad fiedler i jego działalność na rzecz 
popularyzowania turystyki i krajoznawstwa w łodzi 
w latach i wojny światowej

KONRAD FIEDLER AND hIS ACTIVITIES FOR POPULARIZING TOURISM 
AND SIGhTSEEING IN LODZ DURING ThE FIRST WORLD WAR

Po wybuchu I wojny światowej łodzianie, nawet ci najzamożniejsi, znacznie ograniczyli 
swoją aktywność na polu turystyki1. Niemal zupełnie zrezygnowano z wyjazdów zagra-
nicznych, w obawie nie tylko przed niebezpieczeństwami wynikającymi z toczącego się 
konfliktu, który mógł zagrażać życiu, ale i przed ewentualnym brakiem możliwości powrotu 
do domu z powodu np. internowania. Po początkowym okresie stagnacji coraz częściej 
powracano natomiast do praktykowanych przed wojną form turystyki, których głównym 
celem było poznawanie małej ojczyzny, czyli miasta Łodzi i okolic. Łodzianie organizowali 
wspomniane wyjazdy indywidualnie, ale także brali udział w imprezach przygotowanych 
przez liczne organizacje społeczne i kulturalne2. Warto zaznaczyć, że na kierunek tychże 
działań mieli wpływ ludzie, dla których krajoznawstwo i turystyka były życiowymi pasjami. 
W niniejszej pracy chciałabym przedstawić postać Konrada Fiedlera i jego dążenia do 
propagowania wiedzy o regionie łódzkim, także wśród osób niezainteresowanych wcze-
śniej tą tematyką, w niełatwych czasach wojny. Analiza wspomnianego fragmentu jego 
biografii jest też dobrym zilustrowaniem realiów funkcjonowania organizacji społecznych 
w Łodzi w latach I wojny światowej.

Aby móc w pełni zrozumieć powody obrania określonych kierunków działań przez 
Fiedlera, warto podkreślić zasługi na polu promowania wspomnianej formy turystyki, 
jakie miała organizacja, której był aktywnym członkiem, tj. Łódzki Oddział Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego (dalej: PTK)3. Warto zaznaczyć, że jej funkcjonowanie 

1 Więcej o wyjazdach przed I wojną światową: M. Piestrzeniewicz, Rozrywka łodzian na przełomie XIX i XX wieku, 
Wyd. Ibidem, Łódź 2010, s. 73–74.
2 A. Stawiszyńska, Okolice Łodzi jako cel turystyki łodzian w latach I wojny światowej, Referat wygłoszony 
w marcu 2012 r. podczas V Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków [dane nieopublikowane].
3 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – organizacja powstała w 1906 r. (zatwierdzenie statutu przez WUG 27 
X 1906), zajmująca się zbieraniem wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród ogółu; główni działacze: 
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w czasie wojny napotykało na liczne przeszkody. Początkowo działalność PTK zamarła 
z powodu wyjazdu członków organizacji z miasta. Reaktywowano ją wiosną 1915 r.4 
z inicjatywy przedwojennego prezesa Jana Czeraszkiewicza, którego mieszkanie stało 
się początkowo siedzibą organizacji5. W prace reaktywowanego PTK włączył się też 
wspomniany wcześniej, znany społecznik i adept turystyki Konrad Fiedler, który przed 
wojną odpowiadał za działalność sekcji odczytowej i wycieczkowej PTK6. Chciałabym 
przybliżyć sylwetkę tej zapomnianej dziś nieco postaci oraz jej zasług – zarówno dla 
ówczesnej turystyki i krajoznawstwa, jak i dla życia społeczno-kulturalnego Łodzi doby 
Wielkiej Wojny. Wspomniana postać, pomimo swoich licznych zasług dla miasta, nie 
doczekała się jak dotąd opracowania monograficznego. Informacje na temat działal-
ności Fiedlera pochodzą głównie z prasy, a także materiałów archiwalnych ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Łodzi.

Konrad Oktawiusz Fiedler przyszedł na świat w 1886 r. w podłódzkiej Łęczycy. Jego 
rodzicami byli Krzysztof i Maria ze Stanisławskich. Fiedler odebrał staranne wykształce-
nie – był absolwentem jednego z łódzkich gimnazjów, a następnie ukończył filozofię oraz 
filologię polską na Uniwersytecie Lwowskim7. W Łodzi w latach 1907–1917 pracował 
w Towarzystwie Kredytowym Miasta Łodzi jako pomocnik naczelnika kancelarii8. W latach 
1917–1920 był też dziennikarzem „Nowego Kuriera Łódzkiego”9. 

W strukturach Łódzkiego Oddziału PTK Fiedler piastował różne funkcje. W marcu 1916 r. 
został delegatem do Sekcji Wycieczkowej PTK, zajmującej się organizowaniem bliższych 
i dalszych eskapad, a także niewykazującej się zapewne w czasie wojny dużą aktywnością 
Sekcji Fotograficznej10. W kwietniu 1917 r. Fiedler znalazł się w składzie powołanej wówczas 
do życia Sekcji Fizjograficznej PTK. Zajmowała się ona dokumentowaniem okolic Łodzi pod 
względem geograficznym, przyrodniczym, etnograficznym i antropologicznym, zajmując się 

Aleksander Janowski, Karol Hofman, Kazimierz Kulwiec (Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX 
wieku, Sport i Turystyka, Warszawa 2001, s. 89–90).
4 W 1914 r. stowarzyszenie posiadało w Łodzi 563 członków, składka wynosiła 3 rb rocznie; w drugim roku wojny 
liczba członków spadła do 350 (Historia Oddziału Łódzkiego PTK-PTTK 1909–2009, red. E. Witkowski, PTTK, 
Łódź 2009, s. 6; M. Nalepińska, Wspomnienia w XXX-lecie OŁ PTK, [w:] 70 lat społecznej turystyki i krajoznawstwa 
w województwie łódzkim, red. K. Hempel, Zarząd Wojewódzki PTTK, Łódź 1979, s. 56–57).
5 Jan Czeraszkiewicz (1867–1924) – absolwent prawa na UW; od 1906 r. dyrektor Szkoły Handlowej w Zgierzu; 
w latach 1912–1924 dyrektor Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”; współwydawca „Entomologa Polskiego”; od 1912 
r. prezes Łódzkiego Oddziału PTK, w marcu 1916 r. po raz kolejny wybrany prezesem (Z. Kozanecki, Powstanie 
łódzkiego Oddziału PTK i jego pierwsi działacze, [w:] 70 lat społecznej…, op. cit., s. 70; „Nowy Kurier Łódzki” (dalej: 
NKŁ) 1916, nr 63, s. 3; H.W. Skorek, Jan Czeraszkiwicz (1867–1924), [w:] Rola szkolnictwa Łódzkiego w tworzeniu 
dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku. Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich, red. T. Jałmużna, 
Wyd. UŁ, Łódź 2001, s. 192; Słownik biologów polskich, red. S. Feliksiak, PAN, Warszawa 1987, s. 114).
6 Z. Kozanecki, op. cit., s. 70. 
7 S. Błażejewski, J. Kutta, M. Romaniuk, Bydgoski słownik biograficzny, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne, Bydgoszcz 1995, s. 59–60.
8 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta miasta Łodzi (dalej: AmŁ), Wydział Prezydialny (dalej: WP), 
sygn. 14.235, k. 1, Personalia pracowników zarządu miejskiego. 
9 M. Hrycek, Dzienniki w języku polskim – w dwudziestoleciu międzywojennym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 
195–196, s. 132; idem, Wątki antysemickie w „Kurierze Łódzkim” w okresie międzywojennym, „Acta Universitatis 
Lodzensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, t. 17, s. 17; A. Kempa, Sylwetki łódzkich dziennikarzy i publicystów, 
Oficyna Bibliofilów, Łódź 1991, s. 16.
10 „Godzina Polski” (dalej: GP) 1916, nr 66, s. 5.
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chociażby sztuką ludową11. W składzie sekcji byli też inni wybitni łodzianie, chociażby znany 
medyk dr Seweryn Sterling, ogrodnik miejski Edward Ciszkiewicz, nauczyciel jednego z naj-
lepszych łódzkich gimnazjów Jan Czeraszkiewicz czy Franciszek Lenartowicz12. W marcu 
1916 r. Fiedler został też członkiem Sekcji Muzealnej PTK13.

Niewątpliwie najważniejszą formą działalności krajoznawcy w owym czasie było orga-
nizowanie wycieczek i oprowadzanie sympatyków PTK. Fiedler był przewodnikiem niemal 
wszystkich wycieczek organizowanych w czasie Wielkiej Wojny przez PTK. Niewątpliwie 
miał on też duży wpływ na przebieg tras. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że owe wycieczki 
dotyczyły zwykle najbliższej okolicy miasta. Jedyną dalszą ekspedycją w tym czasie był 
wyjazd nad jeziora kujawskie, zorganizowany najprawdopodobniej latem 1915 r.14 Wśród 
kierunków wycieczek, jakie oprowadzał Fiedler, były m.in. podłódzkie miejscowości, które 
najbardziej ucierpiały w wyniku działań wojennych jesienią 1914 r., tj. Lutomiersk, Konstan-
tynów czy Kazimierz n. Nerem. Odwiedzano też Rzgów, Tuszyn czy Górkę Pabianicką15. 
Wybór celów wycieczek wpisywał się w powszechną wówczas tendencję do odwiedzania 
tych miejsc, gdzie można było zobaczyć skutki niszczycielskiego żywiołu wojny16. Fiedler 
oprowadzał sympatyków PTK nie tylko po podłódzkich miejscowościach, ale i obiektach 
na terenie Łodzi, np. po łódzkiej firmie wędliniarskiej „Kijak”17. Wycieczki te były starannie 
przygotowywane. Wszyscy chętni byli wcześniej rejestrowani, a następnie otrzymywali 
karty ze szczegółowymi informacjami, tj. datą, godziną i miejscem zbiórki, a także regu-
laminem określającym, jak należy się zachowywać podczas zwiedzania18. Największy 
rozgłos miała jubileuszowa, setna wycieczka PTK, która odbyła się latem 1917 r. Jej celem 
były podłódzkie Łagiewniki. Brali w niej udział, oprócz sympatyków PTK, także członko-
wie Towarzystwa Muzycznego „Lutnia”19, z którym już przed wojną związany był Fiedler. 
Zbiórkę zorganizowano w podłódzkim Adelmówku, gdzie o wyznaczonej porze zjawiło się 
ok. 150 osób. Zebrani udali się pod kierunkiem Jana Czeraszkiewicza i Konrada Fiedle-
ra spacerem przez wieś Chełmy do klasztoru w Łagiewnikach, gdzie została wcześniej 
zamówiona specjalna msza dziękczynna. Podczas nabożeństwa wystąpił wspomniany 
wcześniej chór „Lutnia”. Po uroczystości zebrani zwiedzali podziemia klasztoru, a następnie 

11 NKŁ 1917, nr 100, s. 2.
12 „Gazeta Łódzka” (dalej: GŁ) 1917, nr 101, s. 3.
13 GŁ 1916, nr 62, s. 2.
14 B. Szwalm, Rys historyczny I Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909–1950, 
Pracownia Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Łódź ok. 1950, k. 5 [ma-
szynopis].
15 GP 1916, nr 131, s. 4; GP 1916, nr 187, s. 4.
16 A. Stawiszyńska, Okolice Łodzi…, op. cit., s. 6.
17 K. Hempel, Wstęp, [w:] 70 lat społecznej…, op. cit., s. 12; NKŁ 1916, nr 97, s. 2; NKŁ 1916, nr 203, s. 2.
18 B. Szwalm, op. cit., s. 6.
19 Towarzystwo Muzyczne „Lutnia” – stowarzyszenie muzyczne istniejące od 1892 r.; wybuch wojny przyczynił 
się do czasowego zawieszenia działalności, którą wznowiono na początku 1916 r.; w czasie wojny prowadzone 
było przez dyrygenta Antoniego Michałowskiego oraz Apoloniusza Szymańskiego; „Lutnia” oferowała głównie 
lekcje śpiewu, prowadziła też działalność w duchu patriotycznym (APŁ, AmŁ, Wydział Statystyczny (dalej: WS), 
sygn. 23.578, k. 48, Towarzystwo „Lutnia”; L. Cieślak, Kultura muzyczna Łodzi wielonarodowej XIX–XX wieku, 
[w:] Polacy, Niemcy, Żydzi. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Wyd. Ibidem, Łódź 1997, s. 272; A. Pellowski, 
Kultura muzyczna w Łodzi do 1918 r., Wyd. W. Grochowalskiego, Łódź 1994, s. 219).
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udali się do parku barona Heinzla. Tam oddawano się grom towarzyskim. W okoliczno-
ściowym przemówieniu prezes Czeraszkiewicz przypomniał dzieje Łódzkiego Oddziału 
PTK, działającego od marca 1909 r. Swoją prelekcję podczas wycieczki miał też Konrad 
Fiedler, który przedstawił uczestnikom wycieczki historię Łagiewnik20.

Warto zaznaczyć, że organizowanie wspomnianych wycieczek wymagało od władz PTK 
uzyskania zgody od niemieckich władz okupacyjnych. Władze te zwykle wydawały na to 
zgody, uczestnicy wycieczek nie mogli jednak np. wykonywać podczas zwiedzania fotografii21.

W związku z faktem, że prowadzenie działalności w terenie było znacznie utrudnione 
z powodu wojny Fiedler wykazywał wtedy większą aktywność jako prelegent. Podczas 
odczytów skupiał się na krajoznawstwie ziem ojczystych. Prelekcje te odbywały się 
zwykle podczas comiesięcznych spotkań członków PTK, organizowanych w siedzibie 
jedynej wówczas łódzkiej instytucji muzealnej – Muzeum Nauki i Sztuki przy ul. Piotr-
kowskiej 91. W grudniu 1915 r. właśnie tam Fiedler wygłosił pogadankę Dolina Prądnika. 
Wykład, jak odnotował to obecny na zebraniu dziennikarz „Gazety Łódzkiej”, ilustrowany 
był przeźroczami22. W kwietniu 1917 r. wygłosił odczyt Ziemie polskie pod względem 
etnograficznym, historycznym i geograficznym23. Niektóre spośród wykładów Fiedlera 
i pozostałych prelegentów związanych z PTK kierowano do najmłodszych. Na przykład 
w marcu 1916 r. krajoznawca wygłosił w siedzibie PTK prelekcję Nad Złotym Potokiem, 
opisującą walory geograficzne powiatu częstochowskiego, ilustrowaną fotografiami24. 
Odczyty Fiedlera cieszyły się znaczną popularnością. Analiza notatek prasowych do-
tyczących działalności Łódzkiego Oddziału PTK dowodzi, że niemal każdy z nich był 
kilkakrotnie powtarzany.

Odczyty krajoznawcze Fiedlera miały też często miejsce poza siedzibą PTK. Wśród nich 
warto wspomnieć o prelekcji poruszającej nie tyle zagadnienia krajoznawcze, co demo-
graficzne, wygłoszonej w listopadzie 1916 r. w Sali Stowarzyszenia Handlowców Polskich, 
zatytułowanej: Ilość i rozsiedlenie ludności polskiej25. Warto zaznaczyć, że wspomniana 
organizacja sprzedawała bilety wstępu na tenże odczyt, co nie było częstą praktyką w przy-
padku organizowanych w czasie wojny odczytów, które zazwyczaj były bezpłatne. Członkom 
Stowarzyszenia Handlowców i ich rodzinom przysługiwało jednak wejście bezpłatne26.

Jako osoba niezwykle zaangażowana w działalność Łódzkiego Oddziału PTK, Fiedler 
występował często z własnymi pomysłami na nowe kierunki aktywności. W lutym 1916 r. 
podczas comiesięcznego zebrania członków PTK postulował o gromadzenie wszelkich 
materiałów dotyczących zarówno miasta i jego okolic, jak i samej działalności PTK. 
Zwłaszcza ten ostatni postulat był ważny, gdyż PTK nie posiadało w tamtym czasie, po 

20 GP 1917, nr 144, s. 3. 
21 NKŁ 1916, nr 97, s. 2.
22 GŁ 1915, nr 324, s. 2.
23 GŁ 1917, nr 105, s. 3.
24 GP 1916, nr 70, s. 3.
25 Ten sam odczyt był później powtórzony dla członków PTK (GŁ 1917, nr 125, s. 3).
26 Biletowanie odczytów dotyczyło zwykle przyjezdnych, bardziej znanych, także poza miastem, prelegentów 
(GP 1916, nr 321, s. 4).
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zawieszeniu czasopisma „Ziemia”, własnego organu prasowego, gdzie można by było 
opisywać poczynania organizacji27.

Warto w tym miejscu zauważyć, że zaangażowanie w prace PTK miało też wpływ na 
życie osobiste Fiedlera, gdyż właśnie tam w 1913 r. poznał swoją przyszłą żonę Małgo-
rzatę Szmidtównę28.

Istniały też inne niż PTK pola działalności w ramach propagowania wiedzy o ziemiach 
polskich, w jakie zaangażowany był Fiedler. Była to działalność łódzkich organizacji oświato-
wych, których zadaniem było szerzenie wiedzy z różnych dziedzin, głównie wśród robotników. 
Jedną z tych organizacji było Towarzystwo Oświatowe „Wiedza”, szczególnie zasłużone 
na polu upowszechniania czytelnictwa wśród mniej zamożnych łodzian29. Fiedler zasiadał 
we władzach organizacji, piastując na przełomie 1917 i 1918 r. funkcję zastępcy przewod-
niczącego30. Organizacja na początku 1916 r. uruchomiła specjalne kursy dla dorosłych, 
odbywające się w święta i dni wolne. Kursy obejmowały trzy działy wiedzy: „nauki społecz-
ne”, „nauki przyrodnicze” oraz „rzeczy polskie”. Fiedler odpowiadał za trzeci blok kursów31. 
Fiedler był też członkiem Towarzystwa Krzewienia Oświaty (TKO), które swoim sympatykom 
oferowało wykłady na temat historii, kultury, geografii ziem polskich, a także pogadanki na 
tematy bieżące czy też związane z medycyną32. Fiedler, będąc członkiem TKO, zasiadał 
w sekcji odpowiedzialnej za organizację kursów naukowych33. Opisywana postać związana 
była też z prowadzącą podobną działalność Polską Macierzą Szkolną (dalej: PMS)34. 

Działalność popularyzująca turystykę i krajoznawstwo nie była jedyną formą aktywności 
Fiedlera, który aktywnie włączał się w działalność dobroczynną, chociażby w prace Towa-
rzystwa Schronisk św. Stanisława Kostki35, w którego zarządzie zasiadał36. Krajoznawca 
angażował się też w przygotowanie łódzkich imprez na rzecz Wielkiej Ogólnokrajowej 
Kwesty „Ratujcie Dzieci”37. Włączał się również w prace Komisji Organizacyjnej „Biblioteki 

27 GP 1916, nr 62, s. 3. 
28 M. Fiedler-Kondek, Biogram, „Biuletyn Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łodzi” 2012, R. 7, nr 7, s. 2.
29 J. Konieczna, Działalność kulturalno-oświatowa Towarzystwa Wiedza w Łodzi w latach 1904–1918, „Rocznik 
Łódzki” 1994, t. 41, s. 175–193.
30 APŁ, AmŁ, WS, sygn. 23.576, k. 148, Sprawozdanie Towarzystwa „Wiedza” za czas od 1 IX 1917 do 1 IX 1918 r.
31 Dwa pozostałe bloki dotyczyły nauk społecznych i przyrodniczych (GP 1916, nr 12, s. 4). 
32 J. Światło, Oświata a polski ruch robotniczy 1876–1939, Książka i Wiedza, Łódź 1981, s. 255.
33 GŁ 1916, nr 313, s. 3.
34 GŁ 1917, nr 290, s. 2.
35 Jedna z największych łódzkich organizacji dobroczynnych czasu I wojny światowej. Pod zarządem organi-
zacji zarządzanej przez ks. W. Tymienieckiego pozostawało kilkanaście placówek takich jak: żłobki, przytułki, 
ochronki czy też szkoła dla głuchoniemych. Starsze dzieci znajdujące się we wspomnianych placówkach, oprócz 
utrzymania, miały także szansę na zdobycie zawodu (APŁ, AmŁ, Wydział Opieki Społecznej (dalej: WOS), sygn. 
17.948, k. 61, Towarzystwo Schronisk św. S. Kostki w Łodzi; T. Graliński, Ks. dr Wincenty Tymieniecki. Biskup 
łódzki. Jego życie i działalność, Nakładem autora, Łódź 1935, s. 10).
36 GP 1917, nr 84, s. 4.
37 Jedna z największych akcji dobroczynnych organizowanych na ziemiach polskich w czasie Wielkiej Wojny. 
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz pierwszy w 1916 r. pod auspicjami Rady Głównej Opiekuńczej 
i kontynuowane w latach późniejszych. W działanie to zaangażowanych było 16 590 kwestarzy. Osoby dające 
datki otrzymywały zazwyczaj pamiątkowe znaczki. Pieniądze zbierano podczas specjalnie organizowanych im-
prez kulturalnych, odczytów, wystaw itp. Na terenie Łodzi w kwestę „Ratujcie Dzieci” były zaangażowane niemal 
wszystkie instytucje kulturalne i społeczne. Nad przebiegiem akcji na terenie tego miasta czuwała komisja pod 
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Publicznej”, która starała się o założenie w mieście pierwszej biblioteki z księgozbiorem 
typowo naukowym. Jak członek TKO stanowczo domagał się, by planowana biblioteka 
działała pod egidą tejże organizacji. Podczas jednego z zebrań organizacyjnych, w mo-
mencie gdy takie rozwiązanie okazało się niemożliwe, opuścił zebranie38. Popierał też 
zorganizowanie w Łodzi „Koła Uniwersytetu Ludowego”39. W 1917 r. zaangażował się 
w organizację „Pokazu kwiatów i warzyw”40.

Fiedler brał też udział w organizacji uroczystości związanych z przypadającymi w czasie 
wojny rocznicami wielkich wydarzeń narodowych, a także wydarzeń takich jak np. śmierć 
Henryka Sienkiewicza. W listopadzie 1916 r. działacz znalazł się w składzie Komisji Aka-
demii przy Komitecie Sienkiewiczowskim, której zadaniem było upamiętnienie wielkiego 
pisarza poprzez organizowanie okolicznościowych akademii, odczytów itp.41

Konrad Fiedler brał też udział w życiu kulturalnym. Już przed wojną uczestniczył w im-
prezach organizowanych przez wspomniane wcześniej Towarzystwo Muzyczne „Lutnia”. 
Krajoznawca był członkiem działającego przy tym towarzystwie Koła Dramatycznego. 
Podczas organizowanych przedstawień nie tylko wygłaszał często słowo wstępne, ale 
i sam np. deklamował wiersze42.

Fiedler, jako osoba zaangażowana na wielu polach, namawiał też mieszkańców miasta 
do czynnego angażowania się w życie polityczne i społeczne, chociażby wzięcia udziału 
w tzw. wyborach kurialnych do Rady Miejskiej na początku 1917 r. Pod koniec 1916 r. na 
łamach prasy nawoływał do zapisywania się na listy wyborcze43.

Sam Fiedler jako urzędnik Magistratu pełnił w jego strukturach wiele odpowiedzialnych 
stanowisk związanych przede wszystkim ze sprawami bytowymi. W maju 1917 r. wszedł 
w skład Sekcji Rozdziału, Sekcji Cukru i Mydła, Sekcji Kartoflanej – działających w ramach 
Wydziału Zaprowiantowania Miasta, odpowiedzialnego za dostarczenie ludności artyku-
łów pierwszej potrzeby44. W 1918 r. Fiedler zajmował też stanowiska w komisji podatku 
dochodowego oraz Delegacji Opałowej Magistratu45. W 1918 r. nadzorował urządzenie 
specjalnej stołówki dla zubożałych pracowników Zarządu Miejskiego46.

Po wojnie, w 1920 r., Konrad Fiedler był członkiem m.in. Komitetu Plebiscytowego Okręgu 
Łódzkiego47. Jako aktywny dziennikarz wszedł też w skład Syndykatu Dziennikarzy Łódzkich.

przewodnictwem ks. H. Przeździeckiego. W 1916 r. na terenie powiatu łódzkiego zebrano łącznie 9810 rubli (GŁ 
1917, nr 125, s. 3; M. Przeniosło, Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny 
światowej, „Niepodległość i Pamięć” 2011, t. 33, s. 69–70; Sprawozdanie z Kwesty „Ratujcie Dzieci”, Łódź 1916, 
s. 301, 314; A. Stawiszyńska, To była orkiestra!, „Ziemia Łódzka” 2013, nr 1, s. 4–5.
38 GŁ 1916, nr 128, s. 3; GŁ 1916, nr 150, s. 3–4. 
39 GŁ 1917, nr 291, s. 1.
40 GŁ 1917, nr 98, s. 3.
41 GP 1916, nr 326, s. 4.
42 „Rozwój” 1910, nr 93, s. 5; „Rozwój” 1910, nr 127, s. 4; S. Kaszyński, Szkice o polskim teatrze amatorskim, 
Wyd. UŁ, Łódź 1990, s. 113.
43 GŁ 1916, nr 349, s. 3.
44 GŁ 1917, nr 147, s. 3.
45 GP 1918, nr 148, s. 5.
46 GP 1918, nr 58, s. 5. 
47 „Głos Polski” 1920, nr 109, s. 3; „Głos Polski” 1920, nr 134, s. 5. 
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W 1921 r. Fiedler poślubił narzeczoną Małgorzatę. Ślubu w łódzkiej katedrze udzielił 
im. ks. Wincenty Tymieniecki. Wkrótce potem Fiedlerowie opuścili Łódź, przenosząc się 
do Bydgoszczy48. Tam też Fiedler angażował się w prace publicystyczne, będąc jednym 
z najbardziej cenionych dziennikarzy, a także pełnił funkcję radnego. We wrześniu 1939 r. 
współtworzył w Bydgoszczy tzw. Straż Obywatelską. Został najprawdopodobniej rozstrze-
lany w pierwszych dniach wojny przez hitlerowców podczas tzw. krwawej niedzieli. Miejsce 
jego pochówku nie jest znane49.

Omawiając działalność Konrada Fiedlera w okresie Wielkiej Wojny na terenie Łodzi, 
konieczne jest podkreślenie znaczenia jego ogromnego wkładu w upowszechnianie wiedzy 
o regionie łódzkim, a także rozbudzanie świadomości łodzian. Zazwyczaj nie wykazywali 
oni większego zainteresowania swoją małą ojczyzną, która w powszechnym mniemaniu nie 
posiadała większych walorów turystycznych. Na szczególną uwagę zasługiwały działania 
Fiedlera wśród warstw najsłabiej wykształconych. Niewątpliwie jego aktywność w trudnych, 
wojennych czasach była dowodem autentycznej pasji, a także przejawem patriotyzmu 
lokalnego. Poznanie biografii tej postaci jest kluczowe w procesie badań nad rozwojem 
turystyki i krajoznawstwa w Łódzkiem w pierwszych dekadach XX w. oraz możliwościami 
tego rozwoju w warunkach wojennych.
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Streszczenie

Konrad Fiedler był jednym z najaktywniejszych działaczy Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego, w którym odpowiadał m.in. za organizowanie wycieczek po podłódzkich 
miejscowościach. Kolejnym ważnym obszarem jego działalności na rzecz popularyzowania 
turystyki i krajoznawstwa były liczne odczyty, które wygłaszał dla mieszkańców Łodzi, w tym 
także dzieci. Fiedler angażował się również w liczne przedsięwzięcia społeczne, głównie na 
rzecz ubogich mieszkańców Łodzi. W 1921 r. Fiedler wraz z żoną przeniósł się do Bydgoszczy, 
gdzie mieszkał do tragicznej śmierci we wrześniu 1939 r.

Słowa kluczowe: Konrad Fiedler, Łódź 1914–1918, turystyka w Łodzi

Abstract

Konrad Fiedler was one of the most active activists from Lodz Branch of the Polish Tourist As-
sociation, where he was responsible for organizing trips to the towns and villages in the neigh-
bourhood of Lodz. Another important area of his activities to promote tourism and sightseeing 
were numerous readings, which he gave to the inhabitants of Lodz, including children. Fiedler 
was also engaged in numerous social projects, mainly for the poor inhabitants of Lodz. In 1921 
Fiedler and his wife moved to Bydgoszcz, where he lived until the tragic death in September 1939.

Keywords: Konrad Fiedler, Lodz 1914–1918, tourism in Lodz
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