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H O T E L A R S T W O  I   G A S T R O N O M I A

HALINA MAKAŁA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ORCID iD: 0000-0003-2739-0734

ALERGIE POKARMOWE A BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA. 
ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ WŚRÓD PRACOWNIKÓW 
RESTAURACJI 

FOOD ALLERGIES AND CONSUMER SAFETY.  
KNOWLEDGE OF ISSUES AMONG RESTAURANT EMPLOYEES

Wprowadzenie

Problem alergii na pokarmy staje się coraz poważniejszy na całym świecie, zwłaszcza 
w krajach rozwiniętych. Dotyka on coraz więcej ludzi. Występowanie alergii pokarmowych 
u ludzi jest uzależnione od wielu czynników, takich jak dieta, nawyki żywieniowe oraz region 
zamieszkania1. Jest to problem wielopłaszczyznowy i najczęściej obejmuje prawidłową 
diagnozę medyczną, przestrzeganie diety przez pacjenta oraz aspekty społeczne. Głów-
ną rolę w profilaktyce alergii pokarmowych odgrywa prawidłowo skomponowana dieta2. 
Dużym ułatwieniem w komponowaniu posiłków jest odpowiednie znakowanie żywności, 
które jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości życia alergików. 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004, a w szczególności artykułów 19, 21 i 30, od 13 grudnia 2014 roku 
powstał obowiązek informowania o alergenach występujących w wydawanych posiłkach 

1 M. Protasiewicz, A. Iwaniak, Alergie pokarmowe i alergeny żywności, „Bromatologia i Chemia toksykologiczna” 
2014, 2, s. 237–242.
2 N. Novak, D. Leung, Diet and allergy: You are what you eat?, „The Journal of Allergy and Clinical Immunology” 
2005, 115, s. 1235–1237.
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we wszystkich zakładach gastronomicznych, niezależnie od formy prowadzonej działal-
ności. W związku z powyższym przy każdej potrawie/napoju należy wykazywać obecność 
alergenów.

Oznacza to, że informacje o składnikach alergennych użytych do przygotowania potraw 
i napojów oraz obecnych w produkcie gotowym, które wymienione są w załączniku II wspo-
mnianego rozporządzenia, muszą być łatwo dostępne dla konsumentów i przedstawione 
w formie pisemnej. Informacja ta może być zamieszczona np. w wywieszonym jadłospisie 
lub w karcie menu, tak aby konsument miał świadomość tego, że w odniesieniu do danej 
potrawy występują lub nie występują kwestie związane z alergenami i/lub nietolerancją. 
Informacja na temat alergenów lub nietolerancji powinna być czytelna, zamieszczona 
w widocznym miejscu, nie udostępniana wyłącznie na życzenie konsumenta. 

Współczesna medycyna dąży do tego, by chorzy z alergią na pokarmy prowadzili nor-
malne życie. Jednak nie zawsze jest to proste. Coraz częściej pojawiają się doniesienia 
o ciężkich reakcjach anafilaktycznych po spożyciu pokarmów.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo osób z alergią pokar-
mową spożywających posiłki w restauracjach czy nawet szpitalach jest znajomość tego 
problemu wśród pracowników gastronomii, właścicieli, menadżerów, pracowników kuchni 
i wreszcie personelu obsługującego – kelnerów, pielęgniarek, salowych. Obecnie coraz 
więcej osób ma świadomość tego, że konieczna jest edukacja nie tylko pacjentów, ale 
także kucharzy, hotelarzy, pracowników cateringu3.

W pracy podjęto próbę weryfikacji hipotezy, że alergeny obecne w żywności sta-
nowią zagrożenie zdrowotne dla wielu osób i jest to problem dotyczący zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumenta oraz że potrzebna jest znajomość tego typu zagadnień 
wśród pracowników restauracji. Artykuł jest pracą przeglądową, został przygotowany na 
podstawie analizy opublikowanych opracowań naukowych oraz popularnonaukowych 
z omawianego obszaru.

Alergeny – skala problemu oraz objawy alergii pokarmowych

Alergeny to substancje powszechnie występujące w środowisku naturalnym. Nie są one 
toksyczne i nie mają właściwości drażniących, jednak u pewnej grupy uczulonych osób, 
tzn. mających uwarunkowaną genetycznie nadprodukcję przeciwciał IgE, powodują różne 
objawy chorobowe. Alergia pokarmowa stanowi coraz poważniejszy problem współczesnych 
społeczeństw, głównie państw wysoko rozwiniętych. Stwierdzono, że ok. 90% wszystkich 
IgE-zależnych alergii pokarmowych wywoływanych jest pod wpływem spożywania żywno-
ści. Większość naturalnie występujących alergenów pokarmowych jest zazwyczaj białkami 
o masie cząsteczkowej 10–40 kDa lub glikoproteinami o masie 10–70 kDa. Jednakże 
spotykane są również reakcje alergiczne wywoływane przez cząsteczki o masie mniejszej, 
tj. 3 kDa, i większej – do 100 kDa. Organizm ludzki w różny sposób może wykazywać 

3 B. Wróblewska, A. Szymkiewicz, L. Jędrychowski, Wpływ procesów technologicznych na zmiany alergenności 
żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2007, 6(55), s. 7–19.
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nadwrażliwą reakcję na pokarm. Uzależnione jest to od rodzaju spożywanego pokarmu 
i jego wpływu na narządy, tkanki oraz układy organizmu. Wielkość cząsteczek alergenu jest 
związana ze zdolnością jego przenikania przez błonę śluzową i jego immunogennością4.

Alergia to swoista odpowiedź organizmu na kontakt z obcym antygenem, która nie wy-
stępuje u osób zdrowych. Jeśli reakcja ta nastąpi po spożyciu pokarmu, mówi się o alergii 
pokarmowej (AP). Aktualnie szacuje się, że alergia pokarmowa występuje u 0,1–4,5% 
ogółu populacji, w zależności od rejonu geograficznego oraz od rodzaju spożywanych 
produktów5. Większość badań epidemiologicznych dotyczy dzieci zamieszkujących Wielką 
Brytanię, Australię i Stany Zjednoczone. W tych krajach problem AP obejmuje 6–8% ma-
łych dzieci, a dominujące alergeny to: białko mleka krowiego, jaja kurze, orzeszki ziemne, 
pszenica, nasiona soi, orzechy i owoce morza6. U dorosłych częstość występowania 
alergii na pokarmy szacuje się na 3,5–4,5%. Za zdecydowaną większość przypadków 
odpowiedzialne są: orzeszki ziemne, orzechy, owoce morza, ryby7.

Nieco inne dane dotyczące zasięgu i poziomu występowania alergii podają Maciej 
Kaczmarski i in.8 Autorzy prezentują wyniki wskazujące na to, że problem występowa-
nia alergii pokarmowych dotyczy 4–8% populacji dzieci oraz 2–3% dorosłych. Według 
danych przedstawionych przez Wojtyniak i in.9 częstość alergii pokarmowej w Polsce 
wynosi odpowiednio 13% w grupie wiekowej 6–7 lat, 11% u dzieci w wieku 13–14 lat 
i 5% u dorosłych. Alergia pokarmowa może wystąpić nawet po spożyciu minimalnej ilości 
pokarmu i charakteryzuje się różnymi objawami. Największe zagrożenie stanowi wstrząs 
anafilaktyczny. Szczególnie duże narażenie występuje w krajach wysoko rozwiniętych10. 
Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej podaje, że niepożądane re-
akcje występujące po spożyciu pokarmów nazywane są nietolerancją pokarmową, jeśli 
u podłoża występujących objawów leżą zaś mechanizmy immunologiczne, jest to alergia 
pokarmowa. Wszelkie reakcje toksyczne, farmakologiczne, pseudoalergiczne lub awersja 
do niektórych pokarmów mogą imitować objawy alergii pokarmowej11.

Spożycie alergennej żywności przez osobę uczuloną może wywołać reakcję skóry, 
układu pokarmowego, oddechowego, krążeniowego, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy 

4 R. Bredehorst, K. David, What establishes a protein as an allergen?, „Journal of Chromatography B” 2001, 
756, s. 33–40.
5 J.A. Boyce i in., Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States: Sum-
mary of the NIAID-Sponsored Expert Panel Report, „The Journal of Allergy and Clinical Immunology” 2010, 126, 
s. 1105–1118.
6 S.H. Sicherer, H.A. Sampson, Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment, „Clinical 
reviews in allergy and immunology” 2014, 2, s. 291–307.
7 S.H. Sicherer, H.A. Sampson, Food allergy, „The Journal of Allergy and Clinical Immunology” 2010, 125(2), 
s. 116–125.
8 M. Kaczmarski, E. Korotkiewicz-Kaczmarska, A. Bobrus-Chociej, Aspekty epidemiologiczne, kliniczne 
i społeczne alergii pokarmowej. Część II. Aspekty kliniczne alergii pokarmowej, „Przegląd Pediatryczny” 2009, 
19(2), s. 133–138.
9 K. Wojtyniak, A. Krauze, M. Szczęsna, Znajomość zagadnień alergii pokarmowej wśród pracowników restauracji, 

„Alergia Astma Immunologia” 2013, 18(1), s. 50–54.
10 M. Krełowska-Kułas, Alergie pokarmowe, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, 705, 
s. 93–99. 
11 A. Zawadzka-Krajewska, Alergia pokarmowa u dzieci – objawy i leczenie, „Alergia” 2005, 4(26), s. 41–46.
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(krtani, warg, języka, twarzy), atopowe zapalenie skóry (egzemę), astmę, nieżyt nosa, 
wymioty, biegunkę, skurcze żołądka, podciśnienie tętnicze krwi oraz zagrażający życiu 
wstrząs anafilaktyczny. Wstrząs anafilaktyczny jest jednym z głównych objawów alergii 
pokarmowych. Powodują go białka jaja kurzego, seler, orzeszki ziemne, owoce morza 
i przyprawy. Nawet niski poziom alergenów w żywności może spowodować u tych osób 
poważne i groźne dla życia reakcje alergiczne. Na wstrząs anafilaktyczny narażeni są 
szczególnie chorzy na astmę. Reakcja wstrząsowa może się pojawić natychmiast po 
spożyciu pokarmu i mogą jej towarzyszyć inne objawy, takie jak: wymioty, nudności, 
tachykardia, biegunka, hipotonia. W przypadku mleka charakterystycznymi objawami 
alergii pokarmowej jest skaza atopowa. U niemowląt oznakami są wówczas czerwone 
i szorstkie policzki oraz sucha skóra. Innymi objawami nadwrażliwości na mleko są: nieżyt 
nosa, wymioty, biegunka, bóle brzucha, dychawica oskrzelowa, pokrzywka oraz anafilaksja. 
Wraz z wiekiem i wprowadzaniem do diety nowych produktów organizm dziecka może 
reagować na inne alergeny pokarmowe12.

Odnotowuje się rosnącą liczbę ludzi nietolerujących laktozy lub glutenu, co jest przy-
czyną ostrych dolegliwości jelitowych. Osoby cierpiące zarówno na alergie pokarmowe, 
jak i na nietolerancję pewnych produktów są zmuszone do unikania żywności zawierającej 
potencjalne alergeny, stąd wymagane jest poprawne jej oznakowanie. 

Istnieje zależność między czynnikami wywołującymi alergię a nawykami żywienio-
wymi ludności danego obszaru geograficznego oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi. 
Zauważalne różnice między krajami wiążą się prawdopodobnie z rodzajem spożywanych 
pokarmów. Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie liczba pacjentów uczulonych na 
małże, kraby czy homary jest wyższa niż w Niemczech, gdzie produkty te są znacznie 
droższe13. Z kolei alergia na ryż i soję występuje o wiele częściej w krajach Azji Wschod-
niej, gdzie produkty te stanowią podstawowe pożywienie, aniżeli w Europie. Natomiast 
w krajach o dużym spożyciu ryb (np. Dania) częściej odnotowuje się reakcje alergiczne 
właśnie na ryby, a także kraby14. 

Alergię pokarmową mogą wywoływać pokarmy zarówno pochodzenia roślinnego, jak 
i zwierzęcego. Osoby uczulone na jeden pokarm lub jego składnik mogą stać się nad-
wrażliwe na inny, o pokrewnej budowie antygenowej. Pokarmami roślinnymi najczęściej 
uczulającymi są: ziarna zbóż (jęczmień, żyto, ryż, pszenica), jabłka, owoce cytrusowe, 
orzechy, śliwki, musztarda, kakao, ziemniaki, pomidory, papryka, pieprz, tytoń, marchew, 
pietruszka, seler oraz niektóre przyprawy. Do grupy produktów alergennych pochodzenia 
zwierzęcego należą: mięso wieprzowe i wołowe, mleko krowie i kozie, ryby, skorupiaki, 
mięczaki oraz jaja i mięso kur, gęsi, kaczek, indyków15.

12 M. Kaczmarski, E. Korotkiewicz-Kaczmarska, A. Bobrus-Chociej, Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne 
alergii pokarmowej. Część II…, op. cit., s. 133–138.
13 M. Jarosz, J. Dzieniszewski, Alergie pokarmowe, PZWL, Warszawa 2004. 
14 A. Krogulska, Znaczenie alergenów pokarmowych u dzieci i dorosłych z alergią wziewną, „Alergia Astma Im-
munologia” 2016, 21(1), s. 16–27.
15 M. Protasiewicz, A. Iwaniak, Alergie pokarmowe i alergeny żywności, op. cit., s. 237–242.
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Jednym z problemów, z jakimi boryka się osoba cierpiąca na alergię pokarmową, 
zwłaszcza ktoś uczulony na popularne składniki wielu różnych produktów takie jak soja 
lub mleko krowie, jest nieraz niemożność wyśledzenia alergenu, zwłaszcza jeśli wchodzi 
on w skład produktów gotowych. Soja w żywności może występować w postaci całych 
ziaren, mąki, oleju bądź dodatków funkcjonalnych – koncentratów i izolatów białka sojo-
wego oraz lecytyny sojowej. Białka sojowe wykazują dobre właściwości wiązania wody, 
dobrze emulgują tłuszcz, przez interakcję z białkami mięśniowymi poprawiają jakość 
i wydajność gotowego produktu oraz zwiększają całkowitą zawartość białka w wyrobach. 
Białka roślinne, w szczególności białka sojowe, których obecność nie została zadeklaro-
wana przez producenta, stanowią źródło ukrytych alergenów w produktach mięsnych16. 
Dodatki te są szeroko stosowane m.in. w przemysłach mięsnym, drobiowym, piekarskim, 
cukierniczym, podczas produkcji lodów, mrożonych deserów itp.17 W rezultacie dla osób 
uczulonych na soję robienie zakupów może być zajęciem bardzo czasochłonnym, chcąc 
bowiem kupić jakiś gotowy produkt, muszą za każdym razem najpierw sprawdzić jego 
skład. Nawet jeśli dana osoba jest świadoma choroby i wie, czego powinna unikać, może 
dojść do wstrząsu anafilaktycznego na skutek nieumyślnego zjedzenia jakiegoś produktu, 
który – jak się później okazywało – zawierał składnik uczulający18.

Problemem mogą być również tzw. alergeny ukryte. Alergen ukryty to alergen znaj-
dujący się w potrawie, w której składzie zwykle się go nie spodziewamy, np. kazeina 
wykorzystywana jako emulgator tłuszczu w wytwarzaniu wędlin. Alergeny ukryte mogą 
się pojawić w daniach także na skutek dodawania mieszanek przypraw, gotowania za 
pomocą naczyń i sztućców „zanieczyszczonych” alergenami, modyfikacji przepisu oraz 
w sposób przypadkowy19.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku przypraw, które są powszechnie 
stosowane nie tylko jako dodatek świadomie wybierany przez konsumenta, ale również 
wprowadzane do dań i przetworów przez producenta lub restauratora. Przyprawy po-
chodzące z roślin mają właściwości alergenne i mogą indukować objawy nadwrażliwości 
po ich spożyciu od łagodnych reakcji lokalnych do ostrych reakcji układowych, włącznie 
z szokiem anafilaktycznym20. Mogą się one przyczyniać do rozwoju alergii pokarmowych, 
wziewnych i kontaktowych. Szacuje się, że alergia na przyprawy stanowi 2–4% wszystkich 
alergii pokarmowych. Stwierdzono, że kobiety wykazują większe ryzyko rozwoju alergii 
pokarmowej, włączając przyprawy, ale przyczyny zwiększonej zapadalności pozostają nie-
wyjaśnione21. Część alergenów przypraw zdołano scharakteryzować, jednak zdecydowana 

16 E. Renčová, B. Tremlová, ELISA for Detection of Soya Proteins in Meat Products, „Acta Veterinaria Brno” 2009, 
78, s. 667–671.
17 P. Górecka, D. Piasecka-Kwiatkowska, A. Frala, Poszukiwanie optymalnej metody wyodrębniania alergenów 
sojowych z produktów mięsnych, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 2014, 579, s. 9–15.
18 K. Wąsowska-Królikowska, Alergia pokarmowa, „Przegląd alergologiczny” 2014, 1, s. 49–51. 
19 N. Ukleja-Sokołowska, Z. Bartuzi, Alergia pokarmowa – sytuacja społeczna i prawna, „Alergia Astma Immu-
nologia” 2015, 20(2), s. 88–93.
20 I. Schöll, E. Jensen-Jarolim, Allergenic potency of spices: hot, medium hot, or very hot, „International Archives 
of Allergy and Immunology” 2004, 135, s. 247–261.
21 A. Taraszewska, M. Jarosz, Zioła a alergia pokarmowa, BORGIS, Warszawa 2006. 
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większość nie została jeszcze zidentyfikowana. W związku z tym ważne jest prowadzenie 
dalszych badań w celu poznania biologicznej i chemicznej natury alergenów przypraw, 
by zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, np. po nieświadomym spożyciu 
alergenu, a także aby zmniejszyć alergenność przypraw22.

Leczenie alergii pokarmowej, oprócz stosowania odpowiednio dobranych leków i moż-
liwości immunoterapii, polega na stosowaniu diety eliminacyjnej, tj. unikaniu alergenu. 
Jest to podstawowa i najpewniejsza metoda unikania dolegliwości występujących w tej 
chorobie23. Przy wszystkich zaletach jej wprowadzania może ona jednak powodować 
także stres związany z przygotowywaniem bezpiecznych (wolnych od alergenów) posiłków 
i jedzeniem gdziekolwiek poza domem24.

Regulacje prawne – informacja o alergenach dla konsumenta

Wszystkie produkty spożywcze potencjalnie mogą spowodować uczulenie pokarmowe 
i wywołać reakcję alergiczną, jednak uważa się, że w Europie ryzyko alergii odnosi się 
przede wszystkim do 14 alergenów pokarmowych i dlatego te alergeny podlegają obowiąz-
kowi znakowania. Badania wskazują, że za ok. 90% alergii pokarmowych odpowiada dość 
wąska grupa produktów spożywczych, tzw. „wielka ósemka” alergenów pokarmowych25. 

Informacja o składnikach alergennych i powodujących reakcje nietolerancji zawartych 
w produkcie jest jednym z ważniejszych elementów oznakowania. Jej obecność i treść 
mogą mieć duży wpływ na zdrowie konsumentów oraz na bezpieczne funkcjonowanie 
produktu na rynku26. Obecność substancji bądź produktów powodujących alergie lub 
reakcje nietolerancji nie musi być wskazywana, jeżeli nazwa środka spożywczego wy-
raźnie odnosi się do konkretnego alergenu (np. w przypadku przetworów mlecznych nie 
ma potrzeby wskazywania na etykiecie, że dane składniki alergenne pochodzą z mleka). 
Wówczas nie ma konieczności wyróżniania lub podkreślania w inny sposób substancji 
lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. 

Głównym źródłem informacji o obecności alergenów w produktach spożywczych są 
ich etykiety. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1169/2011 z dn. 25 października 2011 r. 
wymagane jest specjalne oznakowanie produktów, które mogą zawierać alergeny. 

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajduje 
się w załączniku II wspomnianego rozporządzenia. Są to:
1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut 

lub ich odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne.
2. Skorupiaki i produkty pochodne.

22 M. Słowianek, J. Leszczyńska, Alergeny przypraw, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2011, 3(76), 
s. 15–28.
23 S.H. Sicherer, H.A. Sampson, Food allergy, op. cit., s. 116–125.
24 A. Jędrusek-Golińska, D. Piasecka-Kwiatkowska, Alergeny pokarmowe: czy możemy czuć się bezpiecznie?, 

„Przemysł Spożywczy” 2016, 8(70), s. 70–73.
25 B. Wróblewska, Wielka ósemka alergenów pokarmowych, „Alergia” 2002, 4, s. 15.
26 A. Jędrusek-Golińska, D. Piasecka-Kwiatkowska, Alergeny pokarmowe…, op. cit., s. 70–73.
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3. Jaja i produkty pochodne.
4. Ryby i produkty pochodne.
5. Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty pochodne.
6. Soja i produkty pochodne.
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy 

pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzech pistacjowy, orzechy makadamia i produkty 
pochodne.

9. Seler i produkty pochodne.
10. Gorczyca i produkty pochodne.
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu 

na SO2.
13. Łubin i produkty pochodne.
14. Mięczaki i produkty pochodne27.

Od 2012 roku zgodnie z dyrektywą UE 41/2009/EC producenci żywności zobligowani 
są do oznaczania pokarmu jako produktu bezglutenowego (poniżej 20 ppm) i produktu 
nisko glutenowego (poniżej 100 ppm). Oprócz tego, że alergeny znajdują się w żywności, 
może także dojść do przypadkowego zanieczyszczenia żywności uznawanej za niealer-
gizującą, np. podczas produkcji, pakowania lub magazynowania.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) od 13 grudnia 
2014 roku istnieje obowiązek informowania o alergenach występujących w posiłkach 
wydawanych w barach, restauracjach, kawiarniach28. Tym samym zobowiązuje się wszyst-
kie przedsiębiorstwa gastronomiczne do podawania składników alergennych zawartych 
w produktach przez nie sprzedawanych. Od 16 grudnia 2016 roku nowe przepisy wpro-
wadzono również dla przedsiębiorstw sprzedających żywność nieopakowaną, takich jak 
stoiska w supermarketach, delikatesy, restauracje oraz placówki sprzedające jedzenie na 
wynos. Oznacza to, że informacje o składnikach alergennych użytych do przygotowania 
żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, które wymienione są w załączniku II 
przywoływanego rozporządzenia, muszą być łatwo dostępne dla konsumentów i przedsta-
wione w formie pisemnej, np. w wywieszonym jadłospisie lub menu, tak aby konsument 
miał świadomość tego, że w przypadku danej żywności występuje zagrożenie związane 
z alergenami i nietolerancją. Nie jest możliwe udostępnienie informacji na temat alergenów 
lub nietolerancji wyłącznie na życzenie konsumenta.

W sytuacji, gdy brakuje wyraźnej informacji o alergenach, konieczne jest wskazanie 
sposobu jej zaczerpnięcia, czy to w formie pisemnej, czy też ustnie. W przypadku re-
stauracji i firm zajmujących się szeroko rozumianymi usługami gastronomicznymi klient 

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
28 B. Majchrzak, Nowe wymagania dotyczące znakowania ważne od 13 grudnia 2014 r., „Przemysł Spożywczy” 
2014, 68(8), s. 26–30.
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zawiera umowę (ustną lub pisemną) na usługę. Jeżeli klient zamawia produkt pozbawiony 
określonego alergenu, a przedstawiciel gastronomii deklaruje jego przygotowanie, wtedy 
ewentualna obecność danego alergenu w pokarmie i wszelkie tego konsekwencje, włącz-
nie z zagrożeniem zdrowia i życia konsumenta, wynikają z niedopełnienia zawartej umowy. 
Poszkodowany może w takiej sytuacji dochodzić swoich roszczeń29.

Pracownicy służby zdrowia mają obowiązek ciągłego szkolenia i poszerzania wiedzy. 
Mają też obowiązek przekazywania tej wiedzy pacjentom. W większości krajów nie ma 
przepisów prawnych nakładających obowiązek szkolenia pracowników restauracji i firm 
cateringowych. Takie regulacje wprowadził jako pierwszy w USA stan Massachusetts 
w styczniu 2009 roku (Massachusetts Department of Public Health, MDPH; Allergen 
Awareness Regulation). Regulacje obowiązują od 1 października 2010 roku i zakładają, że:

 – w restauracyjnym menu musi znajdować się zdanie: „Przed złożeniem zamówienia pro-
szę poinformuj personel, jeśli ktoś z Twojego towarzystwa cierpi na alergię pokarmową”;

 – przynajmniej jeden pracownik restauracji musi przejść szkolenie dotyczące alergii na 
pokarmy (od 1 lutego 2011 roku);

 – w widocznym miejscu musi zostać zawieszony plakat z informacją dotyczącą alergii na 
pokarmy, zgodny z wytycznymi Departamentu Zdrowia Publicznego Massachusetts30.

Tabela 1. Obowiązek wymieniania potencjalnego alergenu na opakowaniu zależnie od kraju

Alergen / 
kraj

UE Australia / 
Nowa  
Zelandia

Kanada Chiny Hong 
Kong

Japonia Korea Meksyk USA

Pszenica x x x x x x x x x

Jajko x x x x x x x x x

Mleko x x x x x x x x x

Orzechy x x x x x x x x x

Ryba x x x x x x x x

Skorupiaki x x x x x x x x x

Soja x x x x x x x x

Orzechy x x x x x x x

Sezam x x x

Skorupiaki / 
mięczaki

x x

Musztarda x x

Seler x

Łubin x

Inne x x
 
Źródło: N. Ukleja-Sokołowska, Z. Bartuzi, Alergia pokarmowa – sytuacja społeczna i prawna, „Alergia 
Astma Immunologia” 2015, 20(2), s. 88–93.

29 N. Ukleja-Sokołowska, Z. Bartuzi, Alergia pokarmowa – sytuacja społeczna i prawna, op. cit., s. 88–93.
30 M. Kręcka, Alergeny w produkcji żywności, „Jakość” 2016, 1, s. 18–21.
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W produkcji gastronomicznej ważne jest bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych po-
traw. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
producenci żywności, w tym zakłady gastronomiczne, ponoszą pełną odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo żywności i muszą je gwarantować. Rozwiązania systemowe pomagają 
w wytwarzaniu żywności o dobrej, powtarzalnej jakości i bezpiecznej dla zdrowia kon-
sumenta. Opracowywanie i wdrażanie systemów zapewniania jakości oraz zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem jest więc obecnie niezbędne31. 

Przedsiębiorstwa gastronomiczne sprzedające żywność nieopakowaną są zobowią-
zane do podania w karcie menu informacji o każdym produkcie zawierającym w składzie 
jeden z 14 alergenów. Informacje o alergenach muszą być czytelne oraz umieszczenie 
w miejscach dobrze widocznych, takich jak:

 ● karta menu,
 ● tablica,
 ● pakiet informacyjny32.

Znajomość zagadnień alergii pokarmowej wśród pracowników 
restauracji

Pracownicy lokali gastronomicznych są zobowiązani do nabycia wiedzy na temat alergii 
pokarmowej na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo konsumentom. Trwają badania 
nad standardami dotyczącymi „bezpiecznej” żywności oraz nad opracowaniem wytycz-
nych dla pracowników gastronomii. Niestety złożona natura chorób alergicznych utrudnia 
jednoznaczne ustalenie kryteriów związanych z określeniem dopuszczalnych dawek 
progowych alergenów. Brakuje także referencyjnych metod oznaczania rzeczywistych 
stężeń poszczególnych białek w gotowych produktach spożywczych. Problemem jest 
również nierównomierny rozkład alergenów w potrawie33.

K. Wojtyniak i in.34 przeprowadzili badanie ankietowe na niewielkiej grupie obejmującej 
ok. 80 pracowników warszawskich lokali gastronomicznych, tj. kelnerów, kucharzy, pra-
cowników kuchni, menadżerów oraz właścicieli w trzech typach zakładów: restauracjach, 
restauracjach typu fast food i stołówkach szpitalnych. Pytania dotyczyły m.in. świadomości 
istnienia alergii pokarmowej i niebezpieczeństwa ekspozycji na śladową ilość pokarmu. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że prawie wszyscy ankietowani zade-
klarowali znajomość objawów alergii pokarmowej. Z analizy danych wynikało, że wśród 
objawów wymieniano wyłącznie te spowodowane reakcją typu natychmiastowego, które 
mogą rodzić potrzebę uzyskania szybkiej pomocy lekarskiej lub podania adrenaliny w auto-
strzykawce, jednak najczęściej wskazywano na wysypkę i objawy ze strony przewodu 
pokarmowego. Przeprowadzone badanie wykazało również, że większość pracowników 

31 E. Czarniecka-Skubina, J. Trafiałek, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością, „Przemysł Spożywczy” 
2017, 1(71), s. 34–37. 
32 M. Kręcka, Alergeny w produkcji żywności, op. cit., s. 18–21.
33 E. Brzezicka, Materiały firmowe J.S. Hamilton Poland S.A., 2016.
34 K. Wojtyniak, A. Krauze, M. Szczęsna, Znajomość zagadnień alergii pokarmowej…, op. cit., s. 50–54.
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restauracji ma świadomość istnienia alergii pokarmowej oraz ryzyka, jakie może nieść 
spożycie nawet niewielkiej ilości pokarmu alergizującego. Jednak ankietowani rzadko 
potrafili prawidłowo wskazać objawy alergii i produkty ją powodujące, co ma zasadnicze 
znaczenie w zapobieganiu reakcji anafilaktycznej i ewentualnym jak najszybszym udzie-
leniu pomocy. Ta rozbieżność jest tym bardziej niebezpieczna dla klientów alergików, 
gdyż pewny swojej wiedzy personel może udzielać fałszywych informacji konsumentowi.

Uzyskane przez autorki wyniki były zgodne z badaniami przeprowadzonymi wśród 
personelu restauracji w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych. Wykazały one odwrotną 
zależność między wysokim stopniem „pewności siebie” ankietowanych osób odnośnie do 
znajomości problemu istnienia alergii pokarmowej a ich rzeczywistą wiedzą35.

Podsumowanie

Alergie pokarmowe są problemem dotykającym coraz więcej ludzi. Alergeny obecne 
w żywności stanowią zagrożenie zdrowotne dla wielu osób i jest to poważny problem, 
jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa konsumenta. 

Występowanie alergii pokarmowych u ludzi jest uzależnione od wielu czynników, ta-
kich jak dieta, nawyki żywieniowe oraz region zamieszkania. Wykazano, że prawidłowe 
znakowanie żywności stanowi duże ułatwienie w komponowaniu posiłków i przyczynia 
się do poprawy jakości życia alergików, choć nie zawsze jest wystarczające z uwagi na 
obecność tzw. alergenów ukrytych. 

Temat alergenów jest bardzo złożony, ale i niezmiernie ważny. Nieprawidłowe ozna-
kowanie lub błędna deklaracja o alergenach mogą mieć poważne skutki, przede wszyst-
kim dla zdrowia konsumenta, ale również dla producentów. Zapewnienie konsumentom 
żywności całkowicie bezpiecznej (w rozumieniu: wolnej od alergenów) nie jest w tej chwili 
możliwe. Niezbędne są dalsze badania i analiza skali problemu przez wielu specjalistów 
z różnych środowisk – żywieniowców, lekarzy, restauratorów – celem zapewnienia bez-
pieczeństwa konsumentom. 

Uzyskane wyniki badań prowadzone w różnych ośrodkach, zarówno w kraju, jak 
i na świecie, wskazują również na to, że wiedza na temat alergii pokarmowej wśród pra-
cowników restauracji nie jest wystarczająca. Wskazane okazuje się jej dalsze rzetelne 
rozpowszechnianie wśród personelu gastronomii.
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Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono problem dotyczący alergii pokarmowej i związanego z tym bez-
pieczeństwa konsumentów. Scharakteryzowano skalę problemu oraz możliwe objawy alergii 
pokarmowych. Opisano regulacje prawne dotyczące alergenów pokarmowych, obowiązek 
informowania o alergenach konsumenta. Podkreślono rolę znajomości zagadnień alergii po-
karmowej wśród pracowników zakładów gastronomicznych dla bezpieczeństwa konsumentów.

Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, wiedza wśród pracowników gastronomii, bezpieczeństwo 
konsumenta

Abstract

The paper presents the role of the problem related to food allergy and consumer safety. The scale 
of the problem and possible symptoms of food allergies were characterized. Legal regulations 
regarding food allergens, the obligation to inform consumers about allergens have been described. 
The role of knowledge of food allergy issues among employees of catering establishments for 
consumer safety was emphasized.

Keywords: food allergy, knowledge among gastronomy employees, consumer safety
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1. Introduction, objective and method

Street food practices are expected to keep the local flavor of preparations and recipes, 
which benefits broadly the maintenance and transmission of identities and cultures. This 
has an extraordinary appeal for tourism. Interest of travelers on food tourism is increas-
ing and it has given full attention by a huge amount of literature. Colin Michael Hall and 
Liz Sharples1 stated the endless possibilities of tourism practices around food, which 
includes products, dishes, factories, restaurants, events or markets. Some of them fit 
well with the practice of street food. While the development of food tourism studies has 
reached into many different and innovative approaches, street food tourism remains as 
a less explored topic.

In this sense, “street food is one of the centerpieces of culinary tourism for people in 
pursuit of unique and memorable eating and drinking experiences”2. Also, they continue 
reporting that “visitors from other countries almost invariably sample street food as im-
portant parts of their tourism experiences”3 since through consuming street foods visitors 
are able to experience a whole cooking event. The objective of this exploratory paper is 
to approach the street food manifestations in Poland. To achieve it, the study method 
relies on a combination of an auto-ethnography visual approach and non-participant 
observation visits to the old towns of Warsaw and Cracow. Fieldwork was conducted in 
December, 2019. Results show examples of Polish foods – pierogi and cheese – which 
are transferred to visitors through street food-based tourism practices.

1 C.M. Hall, L. Sharples, The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to 
the tourism of taste, [in:] Food tourism around the world: Development, management and markets, eds. C.M. Hall 
et al., Elsevier, Oxford 2003, pp. 13–36.
2 B. Kraig, C. Taylor Sen, Street food around the world: an encyclopedia of food and culture, ABC-CLIO, Santa 
Barbara, California 2013, p. 17.
3 Ibidem, p. 20.
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2. An approach to the relationship between street food  
and tourism

Street food is taking a significant role within urban food tourism4. In this sense, street 
food is a pathway to display not only products but also dishes, which allow people to 
navigate into different cultures and places. When a product or a dish is driven into a tourist 
attraction, it creates a motivation on visitors and tourists who are willing to make a journey 
in order to explore it. For example, food carts and food trucks have become cultural and 
tourist attractions both for locals and visitors5. This is the basis for the topic of street food 
tourism, which still remains unexplored within the literature. 

In particular, street food tourism includes a huge range of dishes and venues. It also 
refers to a direct conversation between visitors and hosts which is one of the key drivers 
of sustainable development of tourist activity, also in the framework of urban landscapes. 

“Food plays an important role in bringing people together by promoting social interaction and 
building community, alluding to yet another way that street food can enhance urban space”6.

Street food practices also promote tourism in a context of urban development and 
resilience. Paolo Corvo defines it as follows:

as food trucks and street food in general gain more appeal, they can create a specific 
tourist draw for a city. On-the-go tourists, busy seeing the sights of a city, have the op-
portunity to sample local favorites. Street food enables their immersion into a cultural 
experience without having to stop. […] The food truck themselves can offer a festive 
and alternative eating experience to attract tourists7. 

Here, food carts and food trucks do not only emerge as a business practice, but they 
also bring locals and visitors to the experience and tasting of local and fresh cuisine. In ad-
dition, street food becomes a common practice to preserve traditional culinary knowledges 
and values, convey products and dishes, and help creating a sense of togetherness among 
communities8. Consequently, street food appears to be a chain for maintenance and 
transmission of cultural and social values. 

Within the context of the contemporary resurgence of street food9, the role played by 
media, consumerism, and celebrity chefs have heavily helped in raising its profile. The 

4 J.C. Henderson, Street food, hawkers and the Michelin Guide in Singapore, “British Food Journal” 2017, 119(4), 
pp. 790–802.
5 Street food. Culture, economy, health and governance, eds. R. De Cassia, M. Companion, S.R. Marras, 
Routledge, New York 2014.
6 A. Pill, Changing food landscapes. Understanding the food truck movement in Atlanta, Georgia, USA, [in:] 
Street food. Culture, economy, health and governance, op. cit., pp. 119–132.
7 P. Corvo, Food trucks in the USA. Sustainability, young entrepreneurship, and urban revitalization, [in:], Street 
food. Culture, economy, health and governance, op. cit., p. 139.
8 F. Fusté-Forné, La cultura del menjar de carrer a Catalunya, “Revista d’etnologia de Catalunya” 2017, 42, 
pp. 251–260.
9 G. Wessel, From Place to NonPlace: A Case Study of Social Media and Contemporary Food Trucks, “Journal 
of Urban Design” 2012, 17(4), pp. 511–531.
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recent consolidation of the food truck landscape in the United States and its media re-
percussion – television, websites and blogs, and social media – has led to an increasing 
demand10. Newspapers over the country also included the street food appealing attraction 
in their journalistic storytelling11. 

Furthermore, the relationship between appearance and social media is clear. Spanish 
celebrity chef Aduriz affirms that cuisine has an ephemeral ingredient, in terms of enjoying 
it as it was a theatre play. “Nothing is more sensible and ephemeral than a dish, which 
disappears when it has been eaten, and it only remains its memory”12. Similarly, Krish-
nendu Ray discusses that “some of us are reacting to the very techniques that make such 
aestheticization and discursivity possible, by giving durable form – pictures and words – to 
what is ephemeral”13. These ideas also lie on the popularization of food thanks to social 
media, and the changing landscape where street food spaces (for example, food trucks) 
does not come anymore to the people but instead people go to visit them. According to 
Signe Rousseau, “new media platforms like blogs, webzines, Facebook and Twitter have 
opened up new spaces to talk about food, and virtual communities blossomed in a very 
short space of time through sharing recipes and stories across traditional boundaries of 
place and profession”14.

Nowadays, food venues are facing a trend where they are increasingly and even 
excessively relying on social media, because of the characteristics of social networks – 
personal, interactive and immediate conversation – 

Who, these days, would make an emu-egg cassoulet and not tweet about it? Part 
of the reason that we know as much as we do about food(ie)-culture, including 
cookbooks, is thanks to specific technologies like social media, and to the Internet 
in general, which in many cases serve to preserve the knowledge contained in 
traditional media15. 

Within this scenario, a current trend boomed by social media is made of small plates 
and meals16, which are easy to eat and easy to tweet. Street food practices are also evolv-
ing in parallel to this phenomenon. 

10 P. Corvo, Food trucks in the USA…, op. cit.
11 Cf. F. Hahn, B. Krystal, Food trucks, breweries and bike lanes: How D.C. has changed over the last eight years, 

“The Washington Post” 2016, 4 November; I. Lovett, Food Carts in Los Angeles Come Out of the Shadows, “The 
New York Times” 2013, 5 December; B. Tsui et al., Where the Dishes (Lots of Them) Come to You, “The New 
York Times” 2014, January 12.
12 A.L. Aduriz, Horizontes en el paladar, en el curso De La Mano a la boca. Arte y gastronomía en un escenario 
expandido, Santander, Cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 2015.
13 K. Ray, Domesticating cuisine: food and aesthetics on American television, “Gastronomica” 2007, 7(1), p. 57.
14 S. Rousseau, Food and social media: you are what you tweet, AltaMira Press, Plymouth, United Kingdom 
2012, pp. 10–11.
15 Ibidem, p. 91.
16 S. Breselor, How the Web is changing the way we eat, 2010, www.salon.com/2010/05/10/internet_chan-
ging_eating [15.12.2019].
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3. A representation of regional (street) food in Poland

Previous research analyzed the relationships between food and tourism in Poland. In 
particular, authors such as Halina Makała17 have revealed how the traditions attached to 
Polish culinary heritages can become a tourism attraction. She reports that 

what makes Polish traditional cooking diverse is the influence of different cultures and 
nations, historical events, the pace of regional economic development. The availability 
of natural resources, the farming and husbandry possibilities, the ways in which food 
was made and utilized, local traditions, the national temperament, religious and folk 
legends and customs, rituals and ceremonies connected with preparation and con-
sumption of meals and traditional hospitality18. 

Both culture and nature largely influence on the manifestations of a particular cuisine19. 
Makala highlights that Polish food landscapes are made of soups, fish and meat dishes, 
vegetables, wild plants and fruits, and cakes20. Here, bread and dumplings are also play-
ing a significant identity role21. In this sense, traditional dumplings can be filled with “meat, 
mushrooms, cottage cheese or fruit”22. 

Food tourism elevates the regional cuisine to a tourism attraction, and it emerges as an 
avenue to discover the local, regional and national culinary heritages through foods and 
dishes. Dominik Orłowski and Magdalena Woźniczko point out that Polish cuisine is rapidly 
increasing its relationships with tourism via food markets and festivals, culinary trails, and 
thematic museums. They highlight, for example, the Jagiellonian Fair in Lublin, the festival 

“Silesian Tastes”, the Grodziec Honey and Wine Trail, the Oscypek Cheese Trail, and the 
Museums of Żywiec Brewery, the Bread Museum in Radzionkowo, the Gingerbread Mu-
seum in Toruń, and Dairy Museum in Rzeszów23. In this context, Polish national cuisine 
is the sum of its diverse regional cuisines. All of the above examples confirm the various 
elements that make up the gastronomic landscapes of Poland, whose villages’ and cities’ 
streets communicate to visitors.

When you walk around the boulevards of Warsaw and Krakow you find many gas-
tronomic references. This study was conducted during the month of December, when 
Christmas markets also have a prominent presence in the urban landscape, such as the 
one in Krakow central square. Hot soups, pierogi, artisan breads, or cheese, are offered 
as products and dishes representatives of Polish identity, some of them already mentioned 

17 H. Makała, Customs in Polish cuisine as tourist attractions, [in:] Tourism in Poland, ed. E. Puchnarewicz, The 
Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw, Warsaw 2015, pp. 105–116.
18 Ibidem, p. 106.
19 F. Fusté-Forné, El turisme gastronòmic: autenticitat i desenvolupament local en zones rurals, “Documents 
d’Analisi Geografica” 2015, 61(2), pp. 289–304.
20 H. Makała, Customs in Polish cuisine…, op. cit.
21 D. Orłowski, M. Woźniczko, Polish cuisine and its importance in culinary tourism, [in:] Tourism in Poland, op. cit., 
pp. 117–130.
22 Ibidem, p. 119.
23 Ibidem, pp. 123–125.
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above. The streets are full of visitors and tourists, who take advantage of the varied selling 
to taste a portion of Polish territory. Among all these examples, this research highlights 
two: pierogi and cheese.

Pierogi are the quintessential Polish product (Figure 1 and Figure 2). Pierogi are the 
traditional Polish dumplings, and offer a versatility in their fillings. At the same time, pierogi 
reflect different regional contexts through different raw products. The flavours include 
the most traditional dumplings filled of meat and vegetables, but also the sweet tastes 
with agricultural products or foods available in the wild, such as berries. Wild foods are 
an example of how the territory offers the basis of traditional cuisine and recipes. Lonely 
Planet guide defines pierogi as “square- or crescent-shaped dumplings made from 
dough and stuffed with anything from cottage cheese, potato and onion to minced meat, 
sauerkraut and fruit. They are usually boiled and served doused in melted butter. Pierogi 
can either be eaten as a snack between meals or as a main course. They’re a budget 
traveller’s dream”24. Street food stores, as well as city restaurants, offer dumplings as 
a symbol of local cuisine. In this context, there is also room for synergies with growing 
trends such as veganism, where Warsaw stands out as one of the most vegan-friendly 
cities in the world25.

Cheese, on the other hand, is an element that showcases a very strong connection 
between the territory, its people and regional traditions26. Cheese is a product that reveals 
the chain of authenticity from the landscape to the table. That is, cheese is originated from 
what animals eat, which gives to milk a specific taste according to the ‘taste’ of the land. 
A taste that cannot be recreated anywhere else in the world. Poland is a land of cheeses, 
where the Oscypek cheese emerges as one of the most famous27. Oscypek cheese is 
traditionally produced in the southern rural and mountain areas of the country, it has 
a Protected Designation of Origin and it 

can only be produced between late April to early October when the sheep feed on 
fresh mountain grass. […] The cheese’s history can be traced back to the Vlachs, 
a tribe that arrived in Podhale from the Balkans around the 12th and 13th centuries 
and brought the tradition of shepherding and cheesemaking to the region. The name 
oscypek comes from the word scypać, which means ‘to split’ in the local dialect. This 
is related to the moulds which are split into two parts28.

24 Lonely Planet, Poland in detail, 2020, https://www.lonelyplanet.com/poland/in-location/eating [15.01.2020].
25 Happy Cow, 10 Top Vegan-Friendly Cities, 2019, https://www.happycow.net/vegtopics/travel/top-vegan-frien-
dly-cities [15.12.2019].
26 F. Fusté-Forné, Tasting cheesescapes in Canterbury (New Zealand), “New Zealand Geographer”, 72(1), 
pp. 41–50.
27 T. Adamski, K. Gorlach, One tradition, many recipes: Social networks and local food production – The Oscypek 
cheese case, [in:] Naming Food After Places: Food Relocalisation and Knowledge Dynamics in Rural Development, 
eds. M. Fonte, A.G. Papadopoulos, Routledge, Abingdon 2016, pp. 173–195; C. Ren, Non-human agency, radical 
ontology and tourism realities, “Annals of Tourism Research” 2011, 38(3), pp. 858–881.
28 O. Mecking, Poland’s surprisingly beautiful cheese, 2018, http://www.bbc.com/travel/story/20180327-po-
lands-surprisingly-beautiful-cheese [15.12.2019].
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Cheese also connects livestock traditions with tourism, which is exemplified with a large 
supply of cheese in cities’ streets (Figure 3 and Figure 4). Urban stores and street shops 
offer a wide range of local and regional cheeses, made from goat, sheep or cow milk. 
Also, terroir communicated by Polish cheese reflects both the traditional lifestyles of Pol-
ish people, that is, the traditional practices of rural communities, and the natural context 
in which the animals graze, all of them transferred to cheese. As a consequence, tourists 
are able to sample the Poland’ sense of place through cheese. In this sense, 

the manufacturing of the Oscypek PDO is linked to the experience, the tradition, the 
knowhow passed on from generation to generation, and to the specific and excep-
tional skills of the baca (head shepherds). In addition, the specific vegetation in the 
manufacturing area of the Oscypek cheese significantly influences the final taste 
of the sheep’s milk used for its production. These are endemic species that only grow 
in the Podhale region and which constitute the flora of the meadows, the pasturelands 
and the mountain pastures29.

Figure 1. A pierogi food stand in a Christmas street market, Krakow

29 Qualigeo, Oscypek PDO, 2015, https://www.qualigeo.eu/en/prodotto-qualigeo/oscypek-dop [15.12.2019].
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Figure 2. Pierogi served in a restaurant, Warsaw

Figure 3. Polish cheese selling in a Christmas street market, Krakow
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Figure 4. Traditional street cheese tasting

4. Conclusion

This exploratory article discusses examples of (street) foods which convey a part of 
Polish food heritage and its culinary identities. Polish foods such as pierogi and cheese 
showcase the landscape of a particular gastronomy and its terroir – Polish cuisine and 
Polish terroir – which attracts both locals and tourists. This paper illustrates it through 
the case of street food tourism30, by revealing some of the iconic products present in the 
streets of Warsaw and Krakow. However, this article only reviews a small part of Polish 
culinary heritage – pierogi and cheese – which is larger and richer than the limited repre-
sentation provided here. At the same time, this study only focuses on two cities in Poland, 
which is also a limitation. Products and dishes representatives of Polish regional cuisines 
must be discussed from a broader perspective, by analyzing the similarities and differ-
ences between regions, and historical and sociocultural backgrounds. That said, foods 
such as those reviewed here, added to other products and drinks such as wine, can play 
an important role in the development of food tourism in Poland31. 

30 J.C. Henderson, Street Food and Tourism: A Southeast Asian Perspective, [in:] Food Tourism in Asia, eds. 
E. Park, S. Kim, I. Yeoman, Springer, Singapore 2019, pp. 45–57. 
31 J. Makowski, J. Mietkiewska-Brynda, Wine tourism in Poland?, [in:] Tourism in Poland, op. cit., pp. 131–140.
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In this sense, the planning and implementation of food tourism in Poland must rely on 
the tracing of both its cultural and natural bonds – the relationships between ‘food’, ‘people’ 
and ‘land’. Further research should approach (street) food tourism in Poland from both 
‘host’ and ‘guest’ perspectives. What are the understandings of local foods and customs, 
and the meanings attached to (street) food tourism? What role is playing ‘place’ in food 
tourism experiences? Here, food tourism is expected to be understood within the context 
of rural tourism development in Poland32. Tourism in rural areas is a process of award-
ing tourism value to ‘rurality’ – its food, its people, its landscape. Food tourism departs 
from the food production, which is originated in the land, both as a result of agricultural 
activities and the natural provision of foods (e.g. berries, mushrooms, trouts). Further-
more, the process of transferring foods from rural to urban environments is another issue 
which requires further attention, drawing from the preservation of the authentic culinary 
identities. How traditional and innovative food venues (Figure 5) can boost the tourism 
attraction of Polish food identity?

Figure 5. Street food and drinks (mulled wine stalls) served in a giant barrel

32 Cf. S. Grykień, Tourist farms in Lower Silesia, Poland, “GeoJournal” 1998, 46, pp. 279–281; L. Przezbórska, 
Relationships between rural tourism and agrarian restructuring in a transitional economy: the case of Poland, 
[in:] New directions in rural tourism, eds. D. Hall, L. Roberts, M. Mitchell, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot 2003, 
pp. 205–222. 



Francesc Fusté-Forné26

References 
Adamski T, Gorlach K., One tradition, many recipes: Social networks and local food production – 

The Oscypek cheese case, [in:] Naming Food After Places: Food Relocalisation and Knowledge 
Dynamics in Rural Development, eds. M. Fonte, A.G. Papadopoulos, Routledge, Abingdon 2016.

Aduriz A.L., Horizontes en el paladar, en el curso De La Mano a la boca. Arte y gastronomía en un 
escenario expandido, Santander, Cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) 2015. 

Breselor S., How the Web is changing the way we eat, 2010, www.salon.com/2010/05/10/inter-
net_changing_eating [15.12.2019].

Corvo P., Food trucks in the USA. Sustainability, young entrepreneurship, and urban revitalization, 
[in:] Street food. Culture, economy, health and governance, eds. R. De Cassia, M. Companion, 
S.R. Marras, Routledge, New York 2014. 

Fusté-Forné F., El turisme gastronòmic: autenticitat i desenvolupament local en zones rurals, “Docu-
ments d’Analisi Geografica” 2015, 61(2). 

Fusté-Forné F., Tasting cheesescapes in Canterbury (New Zealand), “New Zealand Geographer” 
2016, 72(1). 

Fusté-Forné F., La cultura del menjar de carrer a Catalunya, “Revista d’etnologia de Catalunya” 
2017, 42.

Grykień S., Tourist farms in Lower Silesia, Poland, “GeoJournal” 1998, 46.
Hahn F., Krystal B., Food trucks, breweries and bike lanes: How D.C. has changed over the last 

eight years, “The Washington Post” 2016, 4 November. 
Hall C.M., Sharples L., The consumption of experiences or the experience of consumption? An 

introduction to the tourism of taste, [in:] Food tourism around the world: Development, manage-
ment and markets, eds. C.M. Hall et al., Elsevier, Oxford 2003.

Happy Cow, 10 Top Vegan-Friendly Cities, 2019, https://www.happycow.net/vegtopics/travel/top-
vegan-friendly-cities [15.12.2019].

Henderson J.C., Street food, hawkers and the Michelin Guide in Singapore, “British Food Journal” 
2017, 119(4).

Henderson J.C., Street Food and Tourism: A Southeast Asian Perspective, [in:] Food Tourism in 
Asia, eds. E. Park, S. Kim, I. Yeoman, Springer, Singapore 2019.

Kraig B., Taylor Sen C., Street food around the world: an encyclopedia of food and culture, ABC-
CLIO, Santa Barbara, California 2013.

Lonely Planet, Poland in detail, 2020, https://www.lonelyplanet.com/poland/in-location/eating 
[15.01.2020].

Lovett, I., Food Carts in Los Angeles Come Out of the Shadows, “The New York Times” 2013, 
5 December. 

Makała H., Customs in Polish cuisine as tourist attractions, [in:] Tourism in Poland, ed. E. Puchna-
rewicz, The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw, Warsaw 2015.

Makowski J., Mietkiewska-Brynda J., Wine tourism in Poland?, [in:] Tourism in Poland, ed. E. Puch-
narewicz, The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw, Warsaw 2015. 

Mecking O., Poland’s surprisingly beautiful cheese, 2018, http://www.bbc.com/travel/story/20180327-
polands-surprisingly-beautiful-cheese [15.12.2019].



Street Food and Tourism: an approach to Polish identity through culinary heritage 27

Orłowski D., Woźniczko M., Polish cuisine and its importance in culinary tourism, [in:] Tourism in 
Poland, ed. E. Puchnarewicz, The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw, 
Warsaw 2015.

Pill A., Changing food landscapes. Understanding the food truck movement in Atlanta, Georgia, USA, 
[in:] Street food. Culture, economy, health and governance, eds. R. De Cassia, M. Companion, 
S.R. Marras, Routledge, New York 2014.

Przezbórska L., Relationships between rural tourism and agrarian restructuring in a transitional 
economy: the case of Poland, [in:] New directions in rural tourism, eds. D. Hall, L. Roberts, 
M. Mitchell, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot 2003.

Qualigeo, Oscypek PDO, 2015, https://www.qualigeo.eu/en/prodotto-qualigeo/oscypek-dop 
[15.12.2019]. 

Ray K., Domesticating cuisine: food and aesthetics on American television, “Gastronomica” 2007, 7(1).
Ren C., Non-human agency, radical ontology and tourism realities, “Annals of Tourism Research” 

2011, 38(3). 
Rousseau S., Food and social media: you are what you tweet, AltaMira Press, Plymouth, United 

Kingdom 2012. 
Street food. Culture, economy, health and governance, eds. R. De Cassia, M. Companion, S.R. Mar-

ras, Routledge, New York 2014. 
Tsui B. Et al., Where the Dishes (Lots of Them) Come to You, “The New York Times” 2014, January 12.
Wessel G., From Place to NonPlace: A Case Study of Social Media and Contemporary Food Trucks, 

“Journal of Urban Design” 2012, 17(4).

Streszczenie

Turystyka spożywcza oznacza odkrywanie miejsca przez jedzenie i gastronomię. Turystyka 
kulinarna staje się coraz popularniejszym trendem na całym świecie. W kontekście praktyk 
związanych z turystyką gastronomiczną żywność uliczna pojawia się jako współczesny przejaw 
relacji między żywnością a miejscem. Ten artykuł ma na celu przybliżenie zjawiska street food 
w Polsce. W szczególności koncentruje się on na opisowym badaniu jakościowym prowadzo-
nym w celu scharakteryzowania turystyki opartej na „ulicznym jedzeniu” jako strategii rozwoju 
turystyki w środowisku miejskim. Pokazano przykłady jedzenia – pierogi i ser – które dla od-
wiedzających stanowią elementy polskiej tożsamości gastronomicznej. To badanie opisowe 
ma wkład w badania nad turystyką gastronomiczną w Polsce, a zwłaszcza w polskich miastach, 
w których dziedzictwo kulinarne stanowi czynnik przyciągający turystów. 

Słowa kluczowe: turystyka gastronomiczna, rozwój regionalny, obszar miejski, miejsce świa-
towego dziedzictwa

Abstract

Food tourism means to discover a place through its food and gastronomy. Food tourism activities 
and experiences are a growing trend in destinations worldwide. Within the context of food tourism 
practices, street food is emerging as a contemporary manifestation of the relationships between 
food and places. This exploratory article aims to approach the culinary representations of street 
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food in Poland. In particular, this study focuses on a descriptive qualitative design to explore the 
street food based tourism as a strategy to develop tourism in urban environments. Results show 
food examples – pierogi and cheese – that convey Polish gastronomy identities to visitors. This 
descriptive research contributes to food tourism research in Poland and, specifically, in Polish 
cities, where culinary heritages represent a factor of tourism attraction.

Keywords: food tourism, regional development, urban area, World Heritage Site
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REKONSTRUKCJA KUCHNI HISTORYCZNEJ W DOLNOŚLĄSKICH 
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RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL CUISINE IN THE LOWER SILESIA 
CASTLES ON SELECTED EXAMPLES

Wstęp

Charakter kuchni polskiej kształtował się przez wieki. Cechy klimatu, bogactwo świa-
ta roślinnego i zwierzęcego, wierzenia pogańskie, a później chrześcijaństwo i wreszcie 
wpływy innych kultur – formowały kulinarne nawyki oraz upodobania mieszkańców ziem 
polskich1. W naszym klimacie spożywano dużo kiszonej kapusty, kasz, a także ryb i mięs, 
głównie dziczyzny. Do przyrządzanych potraw dodawano wiele pikantnych przypraw i ziół, 
używano cebuli oraz czosnku. Stosowano: octy, chrzan, musztardę, sól i pieprz, lubowano 
się w piklach, sosach, a także ostrych marynatach. Stąd charakterystyczną cechą kuchni 
polskiej stały się potrawy kwaśne, ostre i słone2.

Kuchnia staropolska pełna była zagadek, kontrastów i niecodziennych połączeń smako-
wych. Stanowiła mieszankę wielu kultur, tradycje Zachodu uzupełniano wyraźnymi sma-
kami Wschodu. Dawni kucharze byli artystami dbającymi o koncept, treść i wyrafinowaną 
formę ,,dzieła na talerzu”. Potrawy stawały się ich swoistą wizytówką, świadczącą o wy-
jątkowym wyczuciu smaku i niezwykłych umiejętnościach. Niejednokrotnie twierdzi się, że 
narodowa kuchnia polska ukształtowała się w XIX wieku przez połączenie staropolskiego 
dziedzictwa kulinarnego z młodszymi wpływami kuchni francuskiej, włoskiej i niemieckiej. 

Powoływanie się na tradycję i staropolski smak okazuje się dziś bardzo popularne. 
Obecnie tendencją w gastronomii jest odtwarzanie dawnych potraw. Inicjatywy w zakresie 
rekonstrukcji kuchni historycznej stają się ostatnio modne i atrakcyjne w wielu regionach 

1 D. Orłowski, M. Woźniczko, Kuchnia staropolska i jej wykorzystanie w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej 
dworów, zamków i pałaców, [w:] Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, red. K. Obodyński, 
M. Ďuriček, A. Nizioł, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego i Polskie Towarzystwo Naukowe 
Kultury Fizycznej, Rzeszów 2009, s. 96–102.
2 H. Szymanderska, Na polskim stole. Przepisy i tradycje szlacheckie, Świat Książki, Warszawa 2005, s. 13.
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Polski. Jednym z tych miejsc jest Dolny Śląsk, cechujący się nieprzeciętnym nagromadze-
niem zabytkowych obiektów zamkowo-pałacowych stanowiących nadzwyczajną wartość 
historyczną. Stąd w regionie tym utworzono ,,Europejski Szlak Zamków i Pałaców”, będący 
jedną z antropogenicznych atrakcji turystycznych w Polsce. Niektóre obiekty należące do 
szlaku są przystosowane do świadczenia usług hotelarsko-gastronomicznych. Posiadają 
one restauracje ze stylowymi wnętrzami, ekskluzywnym menu i wyszukanymi potrawami. 
Często zamkowo-pałacowe restauracje specjalizują się w kuchni staropolskiej – dworskiej, 
myśliwskiej – czy też bazują na lokalnych produktach żywnościowych, przez co oferują 
regionalne specjały kulinarne. Natomiast zabytkowe piwnice zaopatrzone są w tradycyjne 
polskie trunki, m.in. miody pitne, wina i nalewki. 

Wybrane lokale gastronomiczne zlokalizowane w dolnośląskich zamkach i pałacach 
należą do szlaku kulinarnego „Smaki Dolnego Śląska”3. Niektóre są członkami Europej-
skiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, a określone dania uzyskały certyfikat 

„Dziedzictwo Kulinarne Dolny Śląsk”. 
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych inicjatyw o charakterze rekonstruk-

cji kulinarnej na przykładzie działalności dolnośląskich zamków w zakresie ,,gastronomii 
retro”. Analizowanymi projektami są: Festiwal Kuchni Historycznej – Twierdza Smaków 
organizowany w zamku Czocha oraz kolacja degustacyjna nawiązująca do kuchni Hoch-
bergów zrealizowana w zamku Książ. 

W opracowaniu wykorzystano metodę badawczą w postaci analizy treści (ang. content 
analysis), która jest badaniem niereaktywnym. Dokonano przeglądu źródeł wtórnych: litera-
tury przedmiotu, doniesień branżowych oraz portali internetowych dotyczących badanego 
zagadnienia. Ponadto wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej – w odwołaniu się 
do aspektów praktycznych.

1. Źródła informacji o kuchni historycznej oraz jej rekonstrukcja 

Kuchnia i pożywienie są odbiciem kultury danego okresu historycznego. Przybliżają 
nam smaki i upodobania kulinarne naszych przodków. Zmiany w kulturze kulinarnej 
wiążą się ściśle z przemianami historycznymi oraz światopoglądowymi wybranego spo-
łeczeństwa. Najlepszym źródłem informacji o dawnych kulinariach są książki kucharskie4. 
Zmiany zachodzące w polskiej kuchni w ciągu kilku wieków obrazują dwa dzieła, które 
współcześnie uznaje się za wyraziste obrazy kuchni staropolskiej. Należą do nich: pierw-
sza polska książka kucharska autorstwa kuchmistrza5 rodu Lubomirskich – Stanisława 

3 Szerzej: B. Jakimowicz-Klein, W. Jurewicz, Smaki Dolnego Śląska, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 
Wrocław 2018.
4 A. Matras, „Pieprzno i szafranno, moja mościa panno”. Staropolskie książki kucharskie i obrazy staropolskiego 
ucztowania, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Nauki Społeczne” 2016, 
14(3), s. 55.
5 Słowo „kuchmistrz” w czasach staropolskich oznaczało znacznie więcej niż tylko szefa dworskiej kuchni. 
Było określeniem znawcy sztuki kulinarnej, który oprócz zarządzania kuchnią był nauczycielem nowych pokoleń 
kucharzy.
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Czernieckiego – pt. Compendium ferculorum albo zebranie potraw6 z roku 1682 oraz 
druga wydana drukiem publikacja o polskich kulinariach autorstwa warszawskiego literata 
Wojciecha Wielądki pt. Kucharz doskonały7 z roku 1783. Dzieło Stanisława Czernieckiego 
przez długi czas było jedyną polską książką kucharską i doczekało się około dwudziestu 
wydań do początku XIX wieku8. Po pierwodruku kolejne wydanie ukazało się dopiero 
w 1730 roku. 

W opinii Macieja Nowickiego, rekonstruktora kulinarnego, kuchnia Czernieckiego to 
,,kuchnia barokowa oparta na konceptach, które miały zaskoczyć gości, nie tylko smakiem, 
ale i wyglądem. W daniach przeważała duża ilość przypraw, połączenie smaku słodkiego 
i kwaśnego. Oryginalny smak produktu miał być niewyczuwalny”. Dania z książki Wielądka 
są już nieco lżejsze niż u Czernieckiego, inspirowane kuchnią francuską. Ograniczenie 
przypraw ma wydobyć naturalny smak poszczególnych produktów spożywczych, których 
użyto do przyrządzenia wybranej potrawy9.

Promocją najstarszej polskiej książki kucharskiej oraz propagowaniem wiedzy na temat 
polskiej sztuki kulinarnej, kuchni narodowej, regionalnej i lokalnej zajmuje się Muzeum 
Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego10. Placówka służy lo-
kalnej społeczności i turystom odwiedzającym Dolinę Raby w województwie małopolskim 
jako miejsce poszerzania wiedzy o dziedzictwie kulinarnym naszego kraju11. Można się tam 
zapoznać z licznymi polskimi publikacjami na temat kulinariów o bardzo szerokim zakresie.

Opisy dawnej kuchni, wspaniałych uczt i wykwintnych dań na stołach królewskich, 
magnackich czy dworskich zachowały się również w pamiętnikach i relacjach. Ważnym 
źródłem informacji są też rodzinne przekazy – kroniki czy zapiski – zawierające przepi-
sy dawnych potraw. Współcześnie istnieje kilka wartościowych pozycji, które przybliżają 
dawną kuchnię. Przede wszystkim wstępy historyczne profesora Jarosława Dumanow-
skiego12 i innych autorów do serii Polskie zabytki kulinarne wydawanej przez Muzeum 
Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Kuchnią staropolską zajmuje się także Alek-
sandra Kleśta-Nawrocka, która specjalizuje się w historii i antropologii kuchni polskiej. 

6 S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. J. Dumanowski, M. Spychaj, Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2010.
7 W. Wielądko, Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem […] pomnożony przez 
Wojciecha Wielądka, seria Monumenta Poloniae Culinaria, t. III, oprac. J. Dumanowski, A. Kleśta-Nawrocka, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2012.
8 M. Łozińska, J. Łoziński, Historia polskiego smaku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 78.
9 https://www.mojegotowanie.pl/smak-i-styl/maciej-nowicki-kulinarna-rekonstrukcja [9.01.2019].
10 Muzeum powstało z inicjatywy Prezesa Zarządu LGD „Dolina Raby” Krzysztofa Kwatery. Na obszarze działania 
tego stowarzyszenia, w wiśnickim zamku Kmitów i Lubomirskich, została napisana najstarsza na ziemiach polskich 
książka kucharska, Compendium ferculorum albo zebranie potraw Stanisława Czernieckiego. Stowarzyszenie od 
2011 roku organizuje cyklicznie Festiwal Rosołu oraz zarejestrowało w roku 2013 rosół polski na Liście Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11 http://muzeumksiazkikucharskiej.pl/ [9.01.2019].
12 Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk czasów nowożytnych, specjalizuje się m.in. 
w kulturowej historii kuchni i jedzenia. We współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wydaje 
najstarsze polskie książki kucharskie (seria Monumenta Poloniae Culinaria – Polskie Zabytki Kulinarne). Jest 
członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Jedzenia (IEHCA). Kieruje programem badaw-
czym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Staropolskie przepisy kulinarne. Opracowanie i edycja 
rozproszonego materiału źródłowego. Popularyzuje wiedzę o dawnej kuchni.
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Badaczka opublikowała doktorat pt. Kucharz doskonały. Historyczno-kulturowy fenomen 
kuchni staropolskiej13.

Kuchnia staropolska jest odtwarzana przez niektórych restauratorów prowadzących 
działalność gastronomiczną w zamkach bądź pałacach. Szefowie kuchni z nadzwyczajną 
starannością dbają o to, aby przybliżyć smak wielu potraw, które jedli nasi przodkowie. 
Odwzorowują receptury z pierwszych polskich książek kucharskich i próbują je dostoso-
wać tak, aby dania były wykonywalne i jadalne współcześnie. W ciągu wieków zmieniały 
się surowce i produkty żywnościowe, metody obróbki oraz filozofia gotowania. Starsze 
przepisy (XVII-wieczne) są często niezrozumiałe dla odbiorcy, więc szefowie kuchni 
tłumaczą je na dzisiejszy język kulinarny. Przykładem takiego szefa kuchni jest Maciej 
Nowicki, który odtwarza historyczne smaki w „Villi Intrata” należącej do Muzeum Pałacu 
Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Odbywają się tam warsztaty rekonstrukcji kulinarnej 
dla młodzieży i dorosłych, organizowane są wykwintne kolacje tematycznie nawiązujące 
do różnych epok (np. kolacja przygotowana na podstawie menu europejskich dworów 
królewskich i arystokratycznych z okresu XIX wieku, a dokładniej uczty wydanej 10 marca 
1870 roku przez króla Belgii Leopolda II)14. Na tyłach wspomnianego budynku znajduje 
się ogród pełen zapomnianych warzyw, które są współcześnie wykorzystywane w kuchni 
do odtwarzania dawnych potraw.

Według Anny Miller i Tomasza Walkiewicza w kuchni staropolskiej występują dwa 
nurty: plebejski i dworski15. Natomiast Elżbieta Brzozowska wyróżnia szerszy podział 
kuchni staropolskiej, który określa sposób żywienia się Polaków przed wiekami. Zawiera 
on od trzech do pięciu kategorii. Ta najbardziej rozbudowana klasyfikacja opiera się na 
majętności i przynależności klasowej16. Można stwierdzić, że wraz z malejącą zamożnością 
warstw społecznych w pożywieniu zmniejszał się udział mięsa, drobiu i często ryb. Malała 
także w diecie liczba produktów żywnościowych i potraw uważanych za luksusowe lub 
całkowicie z nich rezygnowano. Zdaniem Andrzeja Chwalby bogaci mogli sobie pozwolić 
nie tylko na sycące potrawy, ale również na rarytasy takie jak dziczyzna, białe pieczywo, 
cukier, słodycze, drogie przyprawy czy miód pitny. W domach bogatej szlachty i patrycjatu 
niemal zawsze suto jadano17.

Anna Matras podaje, że 

w okresie staropolskim obficie stosowano przyprawy, które łączono w zaskakujące 
kompozycje smakowe. Charakterystyczny ostry smak i zapach, będący wypadkową 
mieszanki intensywnych przypraw, stał się podstawową cechą naszej kuchni naro-

13 A. Kleśta-Nawrocka, Kucharz doskonały. Historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej, Polskie Towa-
rzystwo Historyczne, Toruń 2016.
14 Szerzej: http://www.wilanow-palac.pl/krolewskie_menu_kolacja_rekonstrukcyjna_oraz_warsztaty.html 
[9.01.2019].
15 A. Miller, T. Walkiewicz, Smaki kuchni ziemiańskiej, http://www.lodz.ap.gov.pl/art,46,smaki-kuchni-ziemianskiej 
[9.01.2019].
16 Szerzej: E. Brzozowska, Kuchnia polska jako wyróżnik odrębności narodowej, Polskie Towarzystwo Techno-
logów Żywności „Żywność – Nauka, Technologia, Jakość”, Kraków 2003, s. 26–28.
17 Obyczaje w Polsce, red. A. Chwalba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 58.
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dowej. Receptury opatrzone określeniem „po polsku” oznaczały użycie w daniu kilku 
lub kilkunastu różnych przypraw oraz wielu dodatków. Duże ilości pieprzu, szafranu, 
imbiru, gałki muszkatołowej, cynamonu, kolendry, kminku, octu, cukru, cytryn, limonek, 
piżma, pistacji, rodzynek dodawano do potraw mięsnych, rybnych, mącznych i mlecz-
nych. Taki „polski smak” zyskał złą sławę w ówczesnej Europie. Przekazy i relacje 
świadków stołujących się na polskich dworach świadczą, iż kuchnia staropolska 
była niesmaczna i ciężkostrawna. Potrawy „zapijano” podczas uczt dużą ilością 
alkoholu ze względu na intensywność ich smaku. Upodobanie kuchni staropolskiej 
do egzotycznych przypraw historycy tłumaczą najbardziej wyrazistym sposobem de-
monstrowania społecznej wyższości. Kuchnia staropolska należała do elitarnej sztuki 
kulinarnej. Zamożna polska szlachta, za sprawą kucharzy zatrudnianych w dworach, 
była wówczas jedynym odbiorcą książek kucharskich. Obfitość drogich, korzennych 
przypraw na stołach szlacheckich pozwalała wyróżniać się w środowisku, jak również 
wpisywała się w barokową estetykę ówczesnej kuchni w Polsce18.

W XVIII wieku kuchnia warstw zamożnych charakteryzowała się szerokim asortymen-
tem produktów żywnościowych, w tym importowanych, np. sery szwajcarskie czy wędliny 
niemieckie. Dbano o jakość przygotowywanych potraw. Spożywano wykwintne dania. 
Zbigniew Kuchowicz podaje, że 

pod wpływem zachodniej mody na stołach pańskich i często też szlacheckich poja-
wiały się: ostrygi, ślimaki, żaby czy żółwie19. Zwykły obiad składał się z około 5–6 dań, 
a czasem więcej. Podawano zupę i dwie potrawy mięsne, do tego jarzynę, często 
z mięsem, np. kapustę z baraniną. Na deser serwowano ciasta, owoce pieczone, 
kompoty, marcepany, a na wytwornych dworach – lody włoskie20.

W wiekach XVIII i XIX organizowano we dworach eleganckie uczty pańskie, które 
manifestowały wielkość i bogactwo rodu, a także nadążanie za aktualną modą. Wymagały 
one wielu przygotowań oraz zaangażowania dużej liczby osób. Przywiązywano ogromną 
wagę do: nakrycia stołu, kolejności podawania potraw i trunków, rozrywek towarzyszących 
uczestnikom biesiady. Potrawy wymyślnie zdobiono, gdyż miały sprawić wrażenie na 
gościach nie tylko pod względem smaku, ale i wyglądu. Istniał szereg zasad związanych 
z zasiadaniem do stołu, zachowywaniem się przy nim, a także umiejętnością prowadzenia 
konwersacji21. 

Obowiązujący w XIX stuleciu savoir-vivre krytykował przesadne łakomstwo, charakte-
rystyczne dla epoki saskiej. Zalecał powolne jedzenie małymi kęsami. Źle widziane było 
mówienie z pełnymi ustami, choć sama rozmowa przy stole była pożądana. Wspólne 

18 A. Matras, op. cit., s. 56.
19 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII i XVIII w., Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1975, s. 39–40.
20 Ibidem, s. 40–41.
21 A. Przybylska, Funkcja i kompozycja w obrzędach i rytuałach polskiej kultury – kuchnia w pałacach i dworach 
polskich w XVIII i XIX w., [w:] Kultura i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, red. W. Żarski przy 
współpracy T. Piaseckiego, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2017, 
s. 393–402.
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posiłki miały na celu nie tylko zaspokojenie głodu i miłe spędzenie czasu, ale były także 
okazją do rozmowy, w trakcie której omawiano bieżące sprawy rodzinne i dyskutowano 
na tematy polityczne, dotyczące kraju i narodu. Popularnym źródłem wiedzy kulinarnej 
w XIX wieku stały się pisma kobiece zawierające rubryki poświęcone prowadzeniu go-
spodarstwa domowego, poradniki domowe i książki kucharskie autorstwa m.in.: Jana 
Szyttlera, Bronisławy Leśniewskiej i Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Nadal bardzo dużą 
rolę odgrywała tradycja ustna, czyli tak jak w poprzednich epokach przepisy kuchenne 
przekazywano w rodzinie z pokolenia na pokolenie.

2. Dolnośląskie zamki zaadaptowane do celów turystycznych – 
wybrane przykłady

Dolny Śląsk jest regionem o bogatej, a przede wszystkim wielokulturowej przeszłości. 
To miejsce wielu wojen i najazdów. Pełna gwałtownych wydarzeń historia Dolnego Śląska 
pozostawiła po sobie ślady. Malowniczo położone górskie zamki i twierdze warowne, re-
prezentacyjne pałace należące dawniej do bogatych rodów niemieckich i tajemnicze ruiny 
wystawnej niegdyś rezydencji świadczą obecnie o wyjątkowym dziedzictwie kulturowym 
tego regionu. Murowane zamki i warownie powstawały tam od XIII wieku. Budowano 
je najczęściej na skałach i wzgórzach, strzegły granic księstw śląskich. Śledząc dzieje 
wybranych dolnośląskich zamków i pałaców, można zauważyć, że większość z nich ma 
podobną historię. Zamki były wznoszone przez jednego z Piastów, a pałace – przez 
bogatych niemieckich właścicieli. Następnie zostały sprzedane, darowane, zaatakowa-
ne i ograbione. Najczęściej nie sprostały swojemu warownemu czy reprezentacyjnemu 
przeznaczeniu i popadały w ruinę. Łączą je osoby architektów, którzy podjęli próbę 
odbudowy niektórych z nich. Mimo wspólnej przeszłości każda z budowli zachowała 
jednak odrębny klimat22.

Do dzisiejszych czasów zachowało się ich ponad 100. Jednakże jedynie te wyre-
montowane wchodzą w skład „Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców”. Dotyczy to 
17 zabytkowych obiektów zlokalizowanych w województwie dolnośląskim, w tym 14 zam-
ków i 3 pałaców. Wybrane podmioty oprócz długiej, czasem prawie 1000-letniej historii, 
przepięknego, widokowego umiejscowienia na łonie nieskażonej przyrody, świadczą także 
usługi noclegowe i gastronomiczne. Przygotowana jest również oferta kulturalna, która 
sprawia, że łatwo tam trafić na rekonstrukcje historyczne oraz inne atrakcje turystyczne. 
Do badania wytypowano dwa zamki należące do wspomnianego szlaku: zamek Czocha 
i zamek Książ. Poniżej dokonano krótkiej charakterystyki historycznych obiektów przy-
stosowanych do pełnienia funkcji turystycznej.

Zamek Czocha w Suchej nad jeziorem Leśniańskim został zbudowany w 1247 roku na 
polecenie króla czeskiego Wacława I. Przez blisko 250 lat zamek należał do klanu Nostitz. 
W roku 1909 podupadłą budowlę odkupił od klanu, za 1,5 mln marek, drezdeński producent 

22 http://szlakzamkowipalacow.eu/szlak/ [9.01.2019].
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cygar Ernst Gütschow. Przy pomocy berlińskiego architekta, Bodo Ebhardta, przywrócił mu 
„historyczny” wygląd z 1703 roku. Po II wojnie światowej obiekt został utajniony i zniknął 
z map. W roku 1952 władze PRL urządziły w nim Wojskowy Dom Wczasowy23. Obecnie 
zamek dostępny jest publicznie, jako ośrodek hotelowo-konferencyjny. Posiada 2 gwiazdki 
i należy do spółki AMW Hotele24. Dysponuje 50 pokojami ze 127 miejscami noclegowymi 
oraz 4 salami konferencyjnymi. W 2012 roku zamek został wyróżniony przez miesięcznik 

„National Geographic Traveler” jako jeden z „7 nowych cudów Polski”. To jedno z niewielu 
miejsc w Polsce, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością. W zamku organizowane są 
przyjęcia weselne, bale, konferencje i szkolenia25.

Goście mogą skorzystać z restauracji zamkowej „Uczta”, gdzie mają okazję poznać 
smaki pogranicza śląsko-łużyckiego. Restauracja należy do szlaku kulinarnego „Smaki Dol-
nego Śląska” oraz do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska. Stylowa restauracja 
serwuje śniadania w formie bufetu oraz doskonałe dania a la carte. Szef kuchni specjalizuje 
się w tradycyjnej kuchni polskiej, która bazuje na dolnośląskich produktach regionalnych 
i lokalnych. Przykładem są specjały z dziczyzny oraz runa leśnego przygotowywane na 
kuchni węglowej. Podawana jest tam szlachecka zupa grzybowa, która została wpisana 
w kanon dziedzictwa kulinarnego Dolnego Śląska, czy żeberka zawinięte w kiszone liście 
kapusty. Goście mają do dyspozycji kawiarnię usytuowaną na wewnętrznym dziedzińcu. 
Na zamku organizowane są klimatyczne uczty średniowieczne, biesiady na Werandzie 
Rycerskiej oraz degustacje miodów pitnych w Winiarni26.

Zamek Książ w Książu koło Wałbrzycha został wybudowany pod koniec XIII wieku jako 
książęca warownia Bolka I Surowego. Piastowski zamek obronny został przebudowany 
zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Obecnie nosi ślady wszystkich stylów architekto-
nicznych, jakie występowały między XIII a XX wiekiem. Umocnienia okalające twierdzę 
w XVII wieku zostały przebudowane na tarasy ogrodowe. Swoje piętno odcisnęły także 
czasy hitlerowskie, gdy realizowano tam tajemnicze inwestycje27. Zamek Książ położony 
jest na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Pelcznicą, niedaleko 
Świebodzic. W latach 1509–1943 należał on do starego szlacheckiego rodu Hochbergów, 
który w średniowieczu przybył na Śląsk, aby służyć Piastom. Przebudowy zainicjowane 
przez właścicieli28 sprawiły, że zachwycająca rezydencja jest unikatowa na skalę euro-
pejską. Najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie zamku to sala Maksymiliana, zlo-
kalizowana nad głównym wejściem. Jej wielkość i przepych wzbudzają zachwyt wśród 
odwiedzających ją turystów29. Zamek kontynuuje tradycje dawnej rezydencji Hochbergów, 

23 http://szlakzamkowipalacow.eu/project/zamek-czocha/ [9.01.2019].
24 AMW Hotele to spółka Skarbu Państwa, której właścicielem jest Agencja Mienia Wojskowego. Spółka powstała 
w 2005 roku jako Grupa Hoteli WAM i w 2016 roku przeszła rebranding związany z likwidacją Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej (WAM). Spółka AMW Hotele posiada 15 hoteli ulokowanych w 13 największych miastach Polski. 
Wśród obiektów spółki znajdują się zabytkowe hotele.
25 http://www.hotelewam.pl/hotele/sucha-zamek-czocha/ [9.01.2019].
26 B. Jakimowicz-Klein, W. Jurewicz, op. cit., s. 135.
27 http://szlakzamkowipalacow.eu/project/zamek-ksiaz/ [9.01.2019].
28 Od połowy XIX stulecia nosili tytuł von Pless.
29 B. Jakimowicz-Klein, W. Jurewicz, op. cit., s. 127.
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która pierwotnie pełniła funkcje reprezentacyjne, przyciągając i kusząc „koronowane głowy” 
Europy niezwykłą aurą oraz magią otaczającą to miejsce30.

Zamek Książ to monumentalny kompleks architektoniczny. Ze względu na bogatą 
historię oraz niezwykłą kubaturę obiekt został wpisany na listę zabytków Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa oraz znajduje się na ,,Szlaku Zamków Piastowskich”. Książ jako 
zespół rezydencjonalny obejmuje trzeci co do wielkości zamek w Polsce i jest największy 
na Dolnym Śląsku. Obiektem od roku 1991 zarządza Spółka Zamek Książ w Wałbrzychu, 
której założycielem i właścicielem jest Gmina Wałbrzych31. Zamek Książ ma 12 tarasów, 
tunel podziemny, rozległy kompleks parkowy wzorowany na XVIII-wiecznych ogrodach an-
gielskich oraz bogatą ofertę turystyczną obejmującą m.in. dzienne i nocne zwiedzanie, 
a także inne wydarzenia zamkowe. W najbliższej okolicy zamku znajduje się stadnina 
koni z możliwością jazdy konnej i wynajęcia bryczki oraz romantyczne ruiny zamku Stary 
Książ i zamku Cisy. W pobliskim Lubiechowie znajduje się palmiarnia księżnej Daisy.

Na przedzamczu majestatycznego Zamku Książ, który wznosi się na cyplu skalnym 
(Książęcej Skale) na wysokości 395 m n.p.m., urokliwie położone są trzy hotele: Książ, 
Zamkowy i przy Oślej Bramie. Hotel Książ, zlokalizowany w trzech oficynach pałacowych, 
stanowi obecnie największą część bazy noclegowej na terenie książańskiego kompleksu 
zamkowo-parkowego. Obiekt ten ma ponad 80 miejsc noclegowych, oferuje pokoje, 
suity oraz apartamenty. Na szczególną uwagę zasługują przestrzenne i iście „książęce” 
łazienki. Na terenie kompleksu organizowane są konferencje, sympozja, szkolenia, im-
prezy okolicznościowe oraz inne wydarzenia w nowoczesnym Centrum Konferencyjnym. 
Ponadto goście hotelowi mogą skorzystać z pomieszczeń rekreacyjno-wypoczynkowych 
mieszczących się w baszcie zamkowej32.

Na dziedzińcu zamku Książ usytuowana jest restauracja „Książęca”, która należy 
do szlaku kulinarnego „Smaki Dolnego Śląska”. Goście mogą tam poczuć klimat dawnych 
czasów. Lokal specjalizuje się w potrawach nawiązujących do bogatej i różnorodnej kuchni 
dworskiej z czasów Hochbergów. Szef kuchni, Grzegorz Duda, tworzy dania ze świeżych, 
sezonowych, a przede wszystkim dolnośląskich produktów lokalnych. Szuka inspiracji m.in. 
w recepturach pozostawionych przez nadwornego kucharza księżnej Daisy – Louisa Har-
douina. Przygotowuje takie specjały, jak: zupę piwną, tatar wołowy odymiony dymem 
z szyszki jodłowej, bezę Pavlova33. Potrawy te charakterystyczne są także dla dawnej 
kuchni Dolnego Śląska. Szef kuchni serwuje także dania inspirowane kuchnią staropolską, 
np. karpia w szarym sosie. Karp pochodzi ze stawów milickich, a sos powstaje na bazie 
wina z dodatkiem płatków migdałów, rodzynek i karmelu34.

30 Wśród gości zamku Książ na przełomie ostatnich wieków znaleźli się m.in.: królowie Prus Fryderyk II oraz 
Fryderyk Wilhelm III, Księżna Izabela Czartoryska, Książę Antoni Radziwiłł, Wilhelm I (Król Prus, Cesarz Niemiec), 
Mikołaj I (Car Rosji), Winston Churchill (Premier Wielkiej Brytanii), Zofia (Królowa Grecji), Maria (Królowa Rumunii), 
Wilhelm II (Cesarz Niemiec), Konstantyn I (Król Grecji) czy Wilhelmina (Królowa Holandii).
31 https://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/ [9.01.2019].
32 https://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/hotel [9.01.2019].
33 Nazwa deseru pochodzi od nazwiska rosyjskiej primabaleriny Anny Pawłowej. Smakołyk stał się popularny 
w całej Europie, także na dworze Hochbergów w zamku Książ.
34 B. Jakimowicz-Klein, W. Jurewicz, op. cit., s. 131.
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3. Inicjatywy związane z rekonstrukcją kuchni historycznej 
w badanych zamkach na Dolnym Śląsku

Zamek Czocha jako jeden z najpiękniejszych zamków Dolnego Śląska w maju 2018 
roku po raz pierwszy zorganizował festiwal kulinarny ,,Twierdza Smaków – Dolnośląski 
Festiwal Kuchni Historycznej” (fot. 1a). W roku 2019 odbyła się druga jego edycja 
(fot. 1b). Podczas imprezy znawcy historycznych potraw oraz smaków odtwarzali i ser-
wowali tajemnicze, bardzo często ekstrawaganckie dania z przeszłości. Organizatorami 
festiwalu byli Joanna Lamparska, znana propagatorka historii Dolnego Śląska, oraz Ja-
rosław Kurczyński, dyrektor zamku Czocha. Do tej pory zabytkowy obiekt był kojarzony 
z Twierdzą Szyfrów i tajemnicami II wojny światowej. Joanna Lamparska przeszukała 
historyczne książki kucharskie, gdzie znalazła receptury godne odtworzenia na festiwalu 
kulinarnym.

Fot. 1a. Plakat informujący o Dolnośląskim 
Festiwalu Kuchni Historycznej na Zamku Czocha 
w Suchej – I edycja w roku 2018
Źródło: https://historia.org.pl/2018/05/02/twierdza-
smakow-2018-i-dolnoslaski-festiwal-kuchni-
historycznej/ [22.07.2019].

Fot. 1b. Plakat informujący o Dolnośląskim 
Festiwalu Kuchni Historycznej na Zamku Czocha 
w Suchej – II edycja w roku 2019
Źródło: zbiory własne.
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Podczas I edycji festiwalu turyści odwiedzający zamek mogli skosztować wszystkich 
przygotowywanych potraw, z czego części bezpłatnie. Przy fosie i na zamkowym dzie-
dzińcu gości powitały różnorakie kuchnie:

 ● rycerska z kutasami, czyli „średniowiecznymi hot-dogami”, abulastą – jajecznicą na 
jabłkach, kiszonymi śledziami, które jadano w Polsce aż do XVIII wieku, jabłkami 
z chrzanem smażonymi w piwie. Potrawy przygotowała Małgorzata Bliskowska, 
która zajmuje się rekonstrukcją kuchni rycerskiej;

 ● staropolska z daniem kurczak we flaszy, przyrządzonym następująco: do butelki 
wkładano skórę kapłona, czyli wykastrowanego koguta, która wypełniona była mlekiem 
i żółtkami, następnie ją gotowano. Kilkaset lat temu stanowiło ono rarytas na stołach 
naszych przodków. Dokładny opis tej nietypowej potrawy podaje Anna Matras35. W sta-
ropolskim menu znalazły się też na festiwalu takie potrawy jak: tradycyjny pasztet 
Radziwiłłów, piwna polewka z czasów, gdy wody nie pijano. Kolejną staropolską 
polewką była przygotowana na olbrzymiej patelni plenerowej przez kucharza Walde-
mara Załuskiego zupa kapuściana na wędzonych kościach, z wędzonymi jabłkami 
i śliwkami, doprawiona tłuczonym kminkiem;

 ● rosyjska kuchnia polowa z czasów carskich – z nalewkami, herbatą z samowara z do-
datkiem konfitury, zupą solianką (tradycyjną zupą rosyjską na bazie bulionu i kiszonych 
ogórków, w smaku mocno kwaśną, podawaną ze śmietaną) i blinami;

 ● sarmacka, z uwarzoną kaszą gryczaną lub jęczmienną ze skwarkami, podpłomykami 
z różnymi dodatkami, skrzydełkami kurzymi obsmażanymi w miodzie z goździkami, 
cynamonem i pieprzem. Sarmaci w swoim obozie opowiadali o smakach z czasów 
Zagłoby; 

 ● kuchnia polowa CK Armii i Legionów Polskich. 
W barze u Nostitza (nazwa pochodzi od jednego z właścicieli zamku Czocha) odbyła 

się degustacja świeżych przekąsek i dań rzemieślniczych, np. słowiańskich warzyw 
w glazurze. Natomiast kuchnia zamkowa pod nadzorem Gabrieli Labiszak, szefowej 
kuchni z Zamku Czocha, przygotowała według oryginalnej receptury36:

 ● ulubiony tort Marii Antoniny, francuskiej królowej słynącej ze słabości do słodyczy. 
Oryginalny przepis pochodzi sprzed 200 lat. Zaskakujący smak tortu tworzy różany 
biszkopt przełożony warstwą masy pistacjowej;

 ● lody księcia Pücklera – przebój dawnych kawiarni. Deser serwowano we dworach 
i pałacach w regionie historycznego pogranicza śląsko-łużyckiego. Słynne lody wy-
myślił cukiernik Schulze dla Hermanna von Pückler-Muskau37. Po raz pierwszy zostały 

35 A. Matras, op. cit., s. 59. „Kapłon całkiem w flasie” to danie wyjątkowe, które miało zaskoczyć gości – jak 
kucharz zmieścił całego kapłona w szklanej butelce? Potrawę przygotowywano, używając jedynie skóry kapłona, 
która pozbawiona kości i mięsa łatwo mieściła się „w flasie”. Następnie skórę wykastrowanego koguta napełniano 
mieszanką mleka z żółtkami i gotowano razem z butelką. Podczas gotowania składniki pęczniały, wypełniając 
skórę niczym balon. W momencie podania potrawa miała sprawiać wrażenie, jakby olbrzymi kapłon zmieścił się 
w niewielkiej butelce. Była to kunsztowna i przemyślana potrawa.
36 http://www.kuchniawroclawia.pl/7,Wiesci_z_Dolnego_Slaska.htm?id=1444 [9.01.2019].
37 Nazwa deseru lodowego pochodzi od nazwiska księcia Hermanna von Pücklera (1785–1871). Książę słynął 
w całej Europie z zamiłowania do zakładania oraz projektowania parków i ogrodów. W roku 1815 założył w dolinie 
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opisane w książce kucharskiej z roku 1839. Składają się one z trzech smaków razem 
zmrożonych: waniliowego, truskawkowego i czekoladowego;

 ● jajo strusia Beniowskiego – przyrządza się je z jaj kurzych, które są ugotowane 
w specjalnych pęcherzach i w efekcie kształtem przypominają dużo większe strusie jajo;

 ● antyczne mleko krojone, zwane też masłem kładzionym, które jadano w czasach 
starożytnych – delektowali się nim Rzymianie w czasach Nerona, znani z dość dziw-
nych upodobań kulinarnych. Opisał je Petroniusz w Uczcie Trymalchiona. Potrawę 
przyrządza się z mieszanki jaj i mleka zapiekanych w piecu. Podawano ją na festiwalu 
z dekoracją z bitej śmietany i świeżych owoców. Otrzymana potrawa przypominała 
wyglądem i smakiem coś między omletem a racuchem.
Bogaty program festiwalu obejmował także: warsztaty kulinarne (np. warsztaty kuchni 

dworskiej dla dzieci), kurs protokołu dyplomatycznego, konkurs na najlepsze „ciasto wa-
rowne”, kurs rzeźbienia form piernikarskich, ozdób z lukru i wspólne pieczenie pierników, 
spotkania ze znawcami historycznych potraw, którzy nie tylko odtwarzali i serwowali dania 
z przeszłości, ale również interesująco o nich opowiadali. Odbyły się wykłady o kuchni 
międzywojennej i powstańczej, m.in. wykład Aleksandry Zaprutko-Janickiej o kulinarnej 
historii przedwojennej Polski.

Druga edycja festiwalu również obfitowała w potrawy historyczne. W fosie zamkowej 
turyści mogli degustować: królewskie pączki katalońskie (przygotowane na podstawie 
przepisu z XIV wieku), podpłomyki (receptura z wczesnego średniowiecza), placki „puri” 
(czasy krucjat), kwas chlebowy, miody pitne, polewkę pokrzywową z zielenią i soczewicą, 
świeżo wędzone gęsie pipki, pieczonego karpia w pięciu gąszczach38 (czyli sosach na 
biało, czarno, zielono, żółto, w piernikach), pstrąga z dołu ziemnego w pokrzywach i kur-
dybanku39, pieczoną rybę na patyku, szczupaka według „Pana Tadeusza”, czyli „szczuki 
nie rozkrawanej a pieczonej, smażonej i gotowanej”.

Na dziedzińcu głównym dostępne były potrawy kuchni z czasów PRL-u (galareta 
z setką wódki, golonka na kapuście z grochem, śledź w śmietanie, zupa pomidorowa, 
woda z sokiem z prawdziwego saturatora) oraz potrawy kuchni wojskowej z czasów 
I wojny światowej (grochówka cara Mikołaja, boeuf Stroganow, kartoszki po żołniersku, 
bliny, rosyjska herbata z samowara, nalewki rosyjskie i kwas chlebowy).

W kawiarni historycznej oferowano: różano-pistacjowy tort Marii Antoniny (powtórnie 
z I edycji festiwalu), czekoladowo-śmietankowo-korzenny tort Katarzyny Medycejskiej, 
ciastka duszki dla dzieci.

Nysy Łużyckiej park krajobrazowy – Park Mużakowski. Znane było także jego zamiłowanie do sztuki kulinarnej. 
W swoim majątku zatrudniał doskonałych kucharzy i cukierników. Jeden z nich opracował recepturę lodów zgodnie 
ze wskazówkami księcia.
38 Gąszcz to staropolski zagęstnik warzywny do sosów i zup (alternatywa zawiesiny mącznej) bądź bardzo gęsty 
sos.
39 Bluszczyk kurdybanek zwany bluszczykiem ziemnym czy kurdybankiem to roślina przyprawowa, pospolita na 
całym obszarze Polski. Ziele jest stosowane przeciw zatruciu ołowiem. W medycynie ludowej w postaci naparu 
pije się przy przewlekłych nieżytach dróg oddechowych, astmie, schorzeniach pęcherza i kamicy nerkowej, jak 
również przeciw bólom żołądka. Ze względu na delikatne działanie ściągające, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne 
jest używane do przemywania ran.
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W trakcie II edycji festiwalu zorganizowano Wielką Ucztę Historyczną przy świecach 
i pochodniach, pod murami zamku. Na biesiadzie podano na przystawkę: śledzie kiszone 
przygotowane na dwa sposoby: ze śmietaną, zielem i kwiatem bluszczyka kurdybanka oraz 
miodem, pokruszonymi orzechami, migdałami i korzeniami. Danie główne stanowiły: jagły 
z zieleniną, „szwedy”40 do okrasy, pieczona dynia, czarna potrawa mięsna gotowana z po-
widłami, korzeniami i tartymi migdałami. Wyjątkową strawą były przepiórki w saporze41 
z aromatycznych róż, z gąszczem z pieczonych kasztanów, otulone aksamitnymi płatka-
mi. Zwieńczeniem uczty były wety42 – biesiadnikom zaserwowano tort z kapusty kwaśnej 
z mleka, jajek i chleba, podany na gorąco, gotowany w rynce, a także piernik staropolski.

W zamku Książ po cieszących się ogromnym zainteresowaniem nocnych zwiedza-
niach jego kierownictwo przygotowało kolejną komercyjną atrakcję. Na początku lipca 
2018 roku została zorganizowana kolacja degustacyjna w dawnej kuchni Hochbergów 
(fot. 2). Po 80 latach w nieczynnej na co dzień kuchni na piątym piętrze zostały przywró-
cone czasowo jej pierwotne funkcje. Menu było inspirowane kuchnią Louisa Hardouina, 
nadwornego kucharza rodziny Hochbergów. Goście przybyli na kolację dowiedzieli się, jak 
wyglądała kuchnia Hochbergów, dlaczego mieściła się na piątym piętrze, jaki był ulubiony 
deser księżnej Daisy (czyli księżnej Marii Teresy Oliwii Hochberg von Pless) itp. Historia 
kuchni na piątym piętrze zamku Książ sięga okresu przebudowy obiektu prowadzonej 
w latach 1908–1923. W trakcie pobytu w Paryżu w roku 1904 książę Jan Henryk XV Hoch-
berg von Pless zachwycił się potrawami, które serwował Louis Hardouin, mistrz kuchni 
miejscowego hotelu Ritz. Książę zaproponował mistrzowi kuchni angaż, a ten skorzystał 
z propozycji. Hardouin związał swoje życie z Książem do roku 192643. 

Fot. 2. Zaproszenie na kolację degustacyjną w dawnej kuchni Hochbergów w Zamku Książ
Źródło: https://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/aktualnosci/kolacja-degustacyjna-w-dawnej-kuchni 
[22.07.2019].

40 Szwedy to duże skwarki w kaszy.
41 Sapor w kuchni staropolskiej to ostry i gęsty sos, przygotowany najczęściej z bulionu, z dodatkiem jaj.
42 Wety to dawna nazwa deseru.
43 Wówczas z żoną i dwoma synami wyjechał do Francji, a następnie do Anglii, gdzie zmarł w roku 1954.
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Menu opracowywane przez Louisa Hardouina – nadwornego kucharza Hochbergów – 
było bardzo urozmaicone. Z jednej strony pojawiały się w nim dania bardzo wyszukane, jak 
egzotyczna dziczyzna, ptactwo czy wykwintne owoce, z drugiej dania bardzo proste, często 
regionalne – śląskie. Słynny mistrz dbał o to, by książęca para i ich goście mogli czerpać 
prawdziwą przyjemność z degustowania coraz to nowych dań. Pozyskując do współpracy 
Louisa Hardouina, Hochbergowie zyskali nie tylko wybitnego kucharza i cukiernika, ale 
również nadwornego fotografa. Francuz był bowiem wielkim miłośnikiem nie tylko sztuki 
kulinarnej, ale również fotografii. Na swoich zdjęciach utrwalił historię Książa oraz książęcej 
rodziny i licznej zamkowej służby z lat 1905–1926. Spora część tych fotografii znajduje 
się obecnie w zbiorach zamku Książ. Zostały pozyskane od wnuczki Louisa Hardouina44.

Kolacyjne menu, składające się z czterech dań, przygotował wspomniany już szef 
kuchni restauracji „Książęca” – Grzegorz Duda, członek kapituły Smaki Dolnego Śląska, 
wraz z Adamem Burym. Wykorzystując produkty lokalne oraz wiedzę na temat historycz-
nych przepisów kulinarnych jednej z najznamienitszych rodzin na Śląsku, zabrał gości 
w kulinarną podróż szlakiem książęcych smaków. 

Menu kolacyjne w formie pokazu live cooking było następujące:
 ● przystawka – dojrzewający ser z lokalnej serowni, czerwona cebula z hodowli eko, 

miód gryczany, chipsy wytworzone z zakwasu chlebowego z ekologicznej tradycyjnej 
piekarni;

 ● zupa – krem ze skorzonery (wężymord, tzw. zimowy szparag, czarny korzeń) – wa-
rzywa niegdyś uważanego za antidotum na jad żmij;

 ● danie główne – rolada wołowa von Pless, czyli wołowina sudecka, czerwona ka-
pusta, rodzynki, cynamon (w czasach Hochbergów jedna z droższych przypraw, co 
powodowało, że potrawa stawała się bardziej ekskluzywna), kluski śląskie według 
oryginalnego przepisu z XIX/XX wieku z surowych i gotowanych ziemniaków;

 ● deser – lody z kaszy gryczanej, młodej marchwi i szczawiu.
Oprócz skrupulatnego trzymania się receptur szef kuchni postarał się również o to, aby 

wszystkie składniki pochodziły od lokalnych producentów, tak jak za dawnych lat. Jedno 
z serwowanych dań – czyli rolada wołowa von Pless, wykonana dokładnie według prze-
pisu i na lokalnym produkcie: wołowinie sudeckiej – było ulubionym księcia Hochberga. 
Hardouin pozyskiwał towar od lokalnych producentów i dbał o to, aby były to produkty 
żywnościowe najwyższej jakości. Wspólny projekt zamku Książ i restauracji „Książęcej” 
okazał się na tyle dobrym pomysłem, że już teraz zapowiadane są kolejne podobne wy-
darzenia gastronomiczne, które będą odtwarzały ,,dawne smaki”.

Podsumowanie

Dolny Śląsk jest najbardziej zasobnym regionem w Polsce pod względem liczby 
zabytkowych obiektów zamkowo-pałacowych. Niektóre z nich, zaadaptowane do funkcji 
turystycznej, mają przygotowaną bogatą ofertę kulturalną powiązaną ze świadczeniem 

44 https://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/aktualnosci/kolacja-degustacyjna-w-dawnej-kuchni# [30.12.2018].
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usług noclegowo-gastronomicznych. Zrealizowane w minionym roku wydarzenia kulinarne 
o charakterze rekonstrukcyjnym stanowią niewątpliwą atrakcję turystyki kulinarnej. Badane 
inicjatywy organizowane w wybranych zamkach dolnośląskich cieszyły się dużym zain-
teresowaniem okolicznych mieszkańców oraz turystów, a przede wszystkim smakoszy 
zainteresowanych rekonstrukcjami kulinarnymi. 

Na podstawie przeglądu literatury i przeprowadzonego badania można stwierdzić, że 
rekonstrukcje kulinarne są jednym z gastronomicznych trendów na najbliższe lata. Wy-
darzenia kulinarne, podczas których odtwarzane są historyczne smaki za pomocą daw-
nych technik gotowania, przetwarzania czy konserwowania żywności, z wykorzystaniem 
zapomnianych surowców (np. dawnych odmian roślin) i lokalnych produktów, zalicza się 
do gastronomii retro. Ich celem jest szeroko pojęta edukacja dotycząca początków kuchni 
polskiej, jak również kultywowanie i utrwalanie dawnych tradycji kulinarnych. Przygoto-
wywane przez znawców dania inspirowane kuchnią historyczną określa się rekonstrukcją 
progresywną. Oznacza ona przywrócenie zapomnianych smaków w wersji unowocześnio-
nej. Im dawniejszy jest przepis, tym szersza jego interpretacja. 

Rekonstruktorzy kulinarni pozyskują receptury dawnych potraw z najstarszych polskich 
książek kucharskich. Następnie konsultują je z historykami, etnologami czy biologami, 
aby dowiedzieć się, co potencjalnie autor książki mógł dodać do dania, albo jak przy-
rządzić poszczególne składniki w kontekście możliwości epoki, w której żył. Taka praca 
badawcza umożliwia rekonstruktorom swobodne poruszanie się w świecie dawnej kuchni 
i dopasowywanie jej do współczesnych gustów. Kulinarni rekonstruktorzy zarażają pasją 
do kreatywnego gotowania i edukują w zakresie polskiej historii przez pryzmat kuchni. 
Dla takich pasjonatów rekonstrukcja kulinarna jest sposobem na przywrócenie do życia 
polskiego dziedzictwa kulinarnego. Dzięki ich działaniom szersze grono osób poznaje 
bogactwo kuchni staropolskiej, a także uczy się, jak wprowadzić ją na współczesne stoły. 
Świadomość przeszłości kulinarnej w kontekście globalizacji oraz powszechnej unifikacji 
trendów na rynku gastronomii jest szczególnie cenna.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono wybrane inicjatywy rekonstrukcji kulinarnej na przykładzie działalności 
dolnośląskich zamków w zakresie “gastronomii retro”. Analizowanymi projektami są: Festiwal 
Kuchni Historycznej – Twierdza Smaków organizowany w zamku Czocha oraz kolacja degustacyj-
na nawiązująca do kuchni Hochbergów zrealizowana w zamku Książ. Opisano źródła informacji 
o kuchni historycznej i sposobach jej rekonstrukcji. Dokonano charakterystyki dwóch wytypowa-
nych do badania zamków dolnośląskich przystosowanych do celów turystycznych. Przedstawiono 
inicjatywy związane z rekonstrukcją kuchni historycznej w badanych zamkach na Dolnym Śląsku.

Słowa kluczowe: kulinarna rekonstrukcja historyczna, Dolny Śląsk, zabytkowe obiekty zam-
kowo-pałacowe, gastronomia retro
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Abstract

The study presents selected initiatives of culinary reconstruction on the example of the activity 
of Lower Silesian castles in the retro gastronomy. The analyzed projects are: Historical Cuisine 
Festival – Fortrees of Tastes, organized in the Czocha castle and a tasting dinner referring to 
the Hochberg cuisine, realized in the Książ castle. The sources of information about historical 
cuisine and its reconstruction are described. Characteristics of selected the Lower Silesia 
castles adapted for tourism purposes were selected, which were selected for the study. The 
initiatives related to the reconstruction of historical cuisine in the studied castles in the Lower 
Silesia have been presented.

Keywords: culinary historical reconstruction, Lower Silesia, historic castle and palace buildings, 
retro gastronomy
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ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ W HOTELARSTWIE 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

DEVELOPMENT AND INNOVATION OF THE HOTEL INDUSTRY  
OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE

Wstęp

Usługi hotelarskie i, szerzej, noclegowe należą do podstawowych komponentów pakietu 
turystycznego. Zakres tych usług zazwyczaj jest w literaturze szeroko rozumiany. Baza 
noclegowa to także jeden z mierników zagospodarowania turystycznego danej destynacji.

Właściwy rozwój hotelarstwa nastąpił w XIX wieku. Zostało ono poddane fundamen-
talnym przemianom zarówno technicznym, jak i organizacyjnym oraz jakościowym. Te 
przeobrażenia nadal zachodzą na współczesnym rynku hotelarskim. Każdy obiekt hote-
larski powinien więc być dobrze zorganizowany, by przyciągnąć gości, ponieważ są oni 
coraz bardziej wymagający.

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwoju hotelarstwa 
w Regionie Świętokrzyskim. Inny ważny cel to identyfikacja procesów wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań w hotelach na terenie omawianego regionu. W opracowaniu zostaną 
także omówione w sposób syntetyczny problemy związane z istotą hotelarstwa i zakresem 
świadczonych usług. Ważnym celem jest także omówienie innowacyjnych rozwiązań we 
współczesnym hotelarstwie, w tym w województwie świętokrzyskim. 

Metodyka badawcza zastosowana w trakcie przygotowania niniejszego opracowa-
nia została podporządkowana jego celowi. W pracy korzystano więc z metody analizy 
literatury naukowej oraz analizy porównawczej, a także metody indukcji i dedukcji. Po-
mocna była także metoda naukowej obserwacji uczestniczącej. Autor bowiem od wielu 
lat obserwuje przemiany w hotelarstwie województwa świętokrzyskiego, a zwłaszcza 
w Kielcach i Busku-Zdroju. Źródłami informacji, z których korzystano w trakcie pisania 
tego opracowania, była literatura naukowa z zakresu hotelarstwa oraz publikacje Wo-
jewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach, a także publikacje GUS dotyczące 
turystyki. Pomocne były także odpowiednio wyselekcjonowane informacje ze źródeł 
internetowych.
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Hotelarstwo i jego istota

Termin „hotel” pochodzi od łacińskiego słowa hospes – oznaczającego zarówno go-
spodarza, jak i gościa. Hotel według Międzynarodowego Słownika Turystycznego to zakład, 
w którym podróżni mogą za odpowiednim wynagrodzeniem (opłatą) korzystać z noclegu 
i, zazwyczaj, z wyżywienia. Hotelarstwo jest również społecznie zorganizowaną działalnością 
gospodarczą – komercyjną. Jest ponadto ważną częścią gospodarki narodowej, zwłaszcza 
w krajach rozwiniętych, a także atrakcyjnych z punktu widzenia rozwoju turystyki. 

Hotelarstwo rozumiane jest również jako świadczenie usług na rzecz gości/podróżnych. 
W efekcie świadczenia usług hotelarskich nie powstają dobra materialne. Dlatego istotą 
hotelarstwa jest gościnność. Jest to gościnność szczególnego rodzaju – za odpłatnością, 
a nie bezinteresowna. W związku z tym goście powinni być przyjmowani w hotelach z dużą 
empatią i życzliwością1. Hotele muszą również posiadać, w zależności od standardu, 
odpowiednie zaplecze gastronomiczne. 

Hotele w Polsce są sklasyfikowane w różnych kategoriach w zależności od standar-
du i wygody2. Zgodnie z polskim prawem hotele klasyfikowane są w pięciu kategoriach 
oznaczonych gwiazdkami: od jednej gwiazdki – hotele najniższej kategorii – do pięciu 
gwiazdek, które otrzymują hotele o najwyższym standardzie.

Hotelarstwo z kolei to zorganizowana i komercyjna działalność usługowa polegająca na 
udzielaniu gościny podróżnym. Działalność ta zaspokaja potrzeby wypoczynku i wyżywie-
nia oraz noclegów, higieny i rozrywek kulturalnych oraz potrzeby łączności z otoczeniem. 
Hotelarstwo jest ponadto integralną częścią turystyki. Jest to również zawód polegający 
na świadczeniu gościom hotelowym różnych usług3.

Ustawa o usługach turystycznych definiuje hotele jako obiekty posiadające minimum 
10 pokoi, w tym większość to pokoje jedno- i dwuosobowe. Hotele są obiektami świadczą-
cymi szeroki zakres usług związanych z pobytem gości4 – usług, których turyści zostali 
pozbawieni po opuszczeniu miejsca zamieszkania. Zakres usług oferowanych turystom 
przez hotele stale się rozszerza. Do zobowiązań hotelu wobec gości można zaliczyć:

 ● zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym tam gościom,
 ● zapewnienie wygodnych warunków, co najmniej deklarowanego standardu obiektu 

i poziomu oferowanych usług,
 ● zapewnienie gościom miłej atmosfery pobytu oraz wysokiego poziomu etyczno-moral-

nego zatrudnionych pracowników, a także wysokich kwalifikacji personelu.
Rozwój hotelarstwa we współczesnym świecie jest determinowany kilkoma ważnymi 

czynnikami:
 – rozwojem komunikacji,
 – wzrostem dochodów ludności,
 – wzrostem wymagań podróżnych – turystów,

1 C. Witkowski, M. Kachniewska, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, WSE Almamer, Warszawa 2005, s. 17. 
2 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 13.
3 G. Koncewicz, J. Grabowski, Hotelarstwo, cz. 1, CKU, Jelenia Góra 1980, s. 10.
4 Ustawa – O usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 187.
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 – nasilającą się konkurencją w sferze usług hotelarskich,
 – przemianami demograficznymi, zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo itp.5

Obiekty hotelarskie prowadzące działalność komercyjną podlegają oddziaływaniu 
warunków rynkowych, ekonomicznych i społecznych. W branży hotelarskiej istnieje i na-
tęża się konkurencja mająca na celu pozyskanie możliwie największej liczby gości. Każdy 
hotel, by mógł sprzedać dużo produktów/usług, powinien świadczyć zróżnicowane rodzaje 
tych produktów/usług swoim gościom. Wysoki standard oferowanych usług noclegowych 
i innych jest jednym z najważniejszych zadań branży hotelarskiej. 

We współczesnym świecie szybko wzrasta tempo przemian gospodarczych, spo-
łecznych i obyczajowych. To sprawia, że hotelarze muszą stale wprowadzać innowacje 
techniczno-organizacyjne oraz dokładać starań i szkolić pracowników. Dlatego istotą 
hotelarstwa będzie też stałe badanie, jakich nowych usług i udogodnień oczekują goście6.

Syntetyczna charakterystyka województwa świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie (w niniejszym opracowaniu wyrażenia woj. świętokrzyskie 
i Region Świętokrzyskie będą używane zamiennie), położone jest w środkowo-południowej 
części Polski, na obszarze Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Przedborskiej. 
Graniczy ono z sześcioma innymi województwami. Odległość Kielc od największych 
aglomeracji Polski, tzn. warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej i katowickiej, wynosi zaledwie 
120–180 km. Rysunek 1 ilustruje położenie województwa świętokrzyskiego.

Rys. 1. Położenie województwa świętokrzyskiego na terytorium Polski
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski [7.05.2019].

5 W. Bocho i in., Organizacja pracy w hotelarstwie, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2007, s. 23 i dalsze.
6 C. Witkowski, Hotelarstwo, cz. 1, WSE Almamer, Warszawa 2007, s. 33–34.
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Powierzchnia woj. świętokrzyskiego wynosi zaledwie 11,7 tys. km2. Stanowi to 3,7% 
terytorium Polski (15. miejsce). Nieco mniejsze jest tylko woj. opolskie. Ludność oma-
wianego województwa wynosi nieco ponad 1,3 mln osób (3,4% populacji całego kraju). 
Stolicą woj. świętokrzyskiego są Kielce. Stanowią one gospodarcze i kulturalne serce 
regionu. Region Świętokrzyski posiada wiele niezaprzeczalnych atutów upoważniają-
cych do uznania go za niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym. Powierzchnia 
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych stanowi 69,1% ogólnej 
powierzchni regionu. Naturalne walory turystyczne są wzbogacone o rozliczne antropo-
geniczne atrakcje turystyczne. Ziemia Świętokrzyska charakteryzuje się bowiem dużą 
liczbą zabytkowych obiektów sakralnych oraz cywilnych i zabytkowych budowli. Dużą 
wartość dla turystów mają atrakcje kulturowe, a więc zabytki kultury materialnej i du-
chowej7.

Baza noclegowa w województwie świętokrzyskim

Jak już wspomniano, jednym z podstawowych elementów infrastruktury turystycznej 
jest baza noclegowa. Jest ona zarazem częścią składową zagospodarowania turystycz-
nego danej destynacji. Do bazy noclegowej zalicza się hotele, motele, pensjonaty, domy 
wypoczynkowe itp. Baza noclegowa zwiększa dostępność każdego regionu dla turystów. 
Barierą ograniczającą napływ turystów, a zwłaszcza zagranicznych, jest jeszcze rela-
tywnie uboga baza hotelarska w woj. świętokrzyskim. Celem zwiększenia potencjału 
turystycznego i zintensyfikowania ruchu turystycznego w woj. świętokrzyskim podjęto 
szereg działań, w tym rozpoczęto rozwój i modernizację obiektów noclegowych, gastro-
nomicznych, urządzeń rekreacyjnych itp.8 Baza noclegowa w Regionie Świętokrzyskim 
jest rozmieszczona nierównomiernie. Większość obiektów hotelarskich znajduje się 
w Podregionie Gór Świętokrzyskich (ok. 50%). W całym badanym regionie rosła jednak 
liczba obiektów bazy noclegowej, a także miejsc noclegowych. Dla przykładu można 
podkreślić, że w 2018 roku liczba zakładów noclegowych w stosunku do 2012 roku wzros-
ła o 45 placówek, w tym liczba hoteli wzrosła o 35 jednostek. Ogółem w 2018 roku 
w woj. świętokrzyskim funkcjonowało 251 obiektów noclegowych, które dysponowały 
17,8 tys. miejscami noclegowymi. Tabela 1 zawiera dane dotyczące bazy noclegowej 
w woj. świętokrzyskim w latach 2012–2018.

7 K. Iwan, B. Iwan, Szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich, [w:] Kultura i przyroda w turystyce górskiej, 
red. B. Iwan, WSTiJO, Warszawa 2017, s. 36–37; Województwo Świętokrzyskie, seria Polska niezwykła, Demart, 
Warszawa 2008, s. 51.B. Iwan, Turystyka biznesowa w Regionie Świętokrzyskim, „Zeszyty Naukowe WSTiJO 
w Warszawie” 2012, 9(1), s. 46–47.
8 B. Iwan, Turystyka biznesowa…, op. cit., s. 48–51.
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Tabela 1. Baza noclegowa w województwie świętokrzyskim w latach 2012–2018

Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok
Obiekty 206 215 231 246 252 248 251

Miejsca  
noclegowe 13 157 14 188 14 898 16 101 16 870 16 631 17 778

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa świętokrzyskiego 2017, 
Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2017, s. 20; Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 27.

Zgodnie z danymi tabeli 1 baza noclegowa w Regionie Świętokrzyskim była syste-
matycznie rozwijana. W latach 2012–2018 przybyło tam bowiem 45 zakładów noclego-
wych (prawie o 22%). W 2018 roku w stosunku do 2017 przybyły 3 obiekty noclegowe. 
Niestety w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2017 ubyły 3 hotele – były to jednak hotele 
najniższych kategorii. Liczba miejsc noclegowych w latach 2012–2018 wzrosła natomiast 
o 4,6 tys., tzn. o 35,1%. Tabela 2 prezentuje natomiast rodzaje obiektów noclegowych 
w woj. świętokrzyskim na koniec lipca 2018 roku.

Tabela 2. Turystyczne obiekty noclegowe w województwie świętokrzyskim – stan na koniec lipca 
2018 roku

Rodzaje obiektów Liczba obiektów w 2017 roku Liczba obiektów w 2018 roku
Ogółem 248 251

Obiekty hotelowe 140 137

Hotele 101 98

Motele 10 –

Pensjonaty 16 –

Inne obiekty hotelowe 13 –

Pozostałe obiekty 108 114
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa świętokrzyskiego 2017, 
Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2017, s. 22; Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 27.

Według danych zawartych w tabeli 2 bazę noclegową w woj. świętokrzyskim w 2018 
roku reprezentowało 137 obiektów hotelarskich oraz 114 innych obiektów noclego-
wych (schroniska, ośrodki wczasowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe itp.). Wśród 
137 obiektów hotelarskich funkcjonowało natomiast 98 hoteli. Należy podkreślić, że 
obiekty hotelowe dominowały w strukturze bazy noclegowej ogółem. Udział ten wynosił 
prawie 55%. Aby pełniej podkreślić dynamikę wzrostu liczby hoteli należy stwierdzić, że 
w 2005 roku w woj. świętokrzyskim było zaledwie 31 hoteli. Zatem w latach 2005–2018 
liczba hoteli w woj. świętokrzyskim uległa więcej niż potrojeniu.

W woj. świętokrzyskim turyści mogą korzystać z hoteli różnych kategorii, tzn. z hoteli ozna-
czonych od jednej do pięciu gwiazdek. Dominują tam jednak hotele dwu- i trzygwiazdkowe. 
Stanowiły one w 2018 roku nieco ponad 70%. Udział hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych 
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oraz moteli i pensjonatów wyniósł ponad 25%. Mimo rozwoju budownictwa hotelarskiego 
nadal zbyt mało inwestuje się w hotele o najwyższym standardzie, są one natomiast nie-
zbędne z uwagi na rosnącą liczbę turystów biznesowych, biorących udział m.in. w Targach 
Kielce S.A. 

W tabeli 3 zawarto dane dotyczące turystycznych obiektów noclegowych ogółem 
w Polsce oraz w woj. świętokrzyskim i w trzech województwach o największej liczbie 
tych obiektów. 

Tabela 3. Turystyczne obiekty noclegowe według województw – stan na 31 lipca 2018 roku

Województwa Ogółem % ogółu Obiekty hote-
larskie razem

W tym 
hotele

Pozostałe obiekty 
noclegowe razem*

Polska, rok 2017 10 681 100 4064 2540 6617

Polska, rok 2018 11 076 100 4179 2592 6897

Woj. małopolskie 1510 13,6 552 374 958

Woj. pomorskie 1637 14,8 350 202 1287

Woj. zachodnio- 
pomorskie

1553 14,0 299 129 –

Woj. świętokrzyskie 251 2,3 137 98 114
 

*Kempingi i pola namiotowe oraz pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 27.

Dane zaprezentowane w tabeli 3 informują, że na koniec lipca 2018 roku funkcjo-
nowało ogółem 11 076 obiektów noclegowych w Polsce. Oznacza to, że ich liczba 
w stosunku do 2017 roku wzrosła o 395. Wśród nich najwięcej obiektów noclegowych 
było zlokalizowanych w woj. pomorskim, tzn. 1637. Stanowiły one 14,8% ogółu obiektów 
noclegowych w kraju. Liczba obiektów hotelarskich osiągnęła tam natomiast poziom 350, 
tzn. o 8 więcej niż w 2017 roku. Liczba hoteli osiągnęła zaś poziom 202 obiektów. Z kolei 
pozostałych obiektów noclegowych funkcjonujących w woj. pomorskim było 1287. Na 
drugim miejscu w 2018 roku uplasowało się woj. zachodniopomorskie, z liczbą obiek-
tów noclegowych ogółem wynoszącą 1553. W regionie tym było jednak tylko 299 obiektów 
hotelarskich, w tym tylko 129 hoteli. Następne miejsce przypadło woj. małopolskiemu 
z 1510 obiektami noclegowymi, w tym 552 obiektami hotelarskimi i aż 374 hotelami. 
Udział hoteli w obiektach noclegowych wynosił tam 67,7% – było to aż o 10 punktów 
procentowych więcej niż w woj. pomorskim i o 11,4 punktów procentowych więcej niż 
w zachodniopomorskim.

Na tle regionów o największej liczbie obiektów noclegowych woj. świętokrzyskie 
prezentuje się dość skromnie, ponieważ w 2018 roku w województwie tym funkcjono-
wało łącznie 251 turystycznych obiektów noclegowych, tzn. 2,3% ogółu tego rodzaju 
obiektów w kraju. W woj. świętokrzyskim w 2018 roku działało 137 obiektów hotelowych, 
w tym 98 hoteli, tj. 71,5% w stosunku do liczby obiektów hotelarskich i był to najwyższy 



Rozwój i innowacyjność w hotelarstwie województwa świętokrzyskiego 51

wskaźnik w skali kraju. Biorąc pod uwagę nawet to, że jest to jedno z najmniejszych 
województw w kraju, należy ocenić, iż liczba obiektów hotelarskich i samych hoteli jest 
tam zbyt mała. Stwierdzenie to jest uzasadnione tym bardziej, że Region Świętokrzyski 
należy do nielicznych regionów o dużej koncentracji walorów turystycznych naturalnych 
i antropogenicznych. W związku z tym należy zaakcentować, że ważnym zadaniem władz, 
w tym turystycznych, woj. świętokrzyskiego jest działanie na rzecz budowy większej liczby 
hoteli. Województwo świętokrzyskie w strategii rozwoju powinno położyć nacisk na rozwój 
budownictwa hoteli o wysokim standardzie, tzn. cztero- i pięciogwiazdkowych.

Z kolei w tabeli 4 zawarte zostały dane o liczbie miejsc noclegowych w Polsce, w tym 
w woj. świętokrzyskim oraz – w celach porównawczych – w trzech wybranych wojewódz-
twach.

Tabela 4. Miejsca noclegowe według województw  – stan na 31 lipca 2018 roku

Województwa Ogółem % ogółu Obiekty hote-
larskie razem

W tym 
hotele

Pozostałe obiekty 
noclegowe razem*

Polska, rok 2017 773 957 100 335 917 261 508 438 040

Polska, rok 2018 798 723 100 353 785 273 834 444 938

Woj. małopolskie 101 065 12,7 52 776 43 504 48 289

Woj. pomorskie 115 901 14,5 30 377 21 901 85 524

Woj. zachodnio- 
pomorskie

138 094 17,3 29 806 18 909 108 288

Woj. świętokrzyskie 17 778 2,2 8889 7674 8889
 

*Kempingi i pola namiotowe oraz pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 30.

Z danych tabeli 4 wynika, że na koniec lipca 2018 roku w Polsce było 798 723 miejsc 
noclegowych w kraju, tzn. o 24 766 więcej niż w roku 2017. W obiektach hotelarskich 
było natomiast 353 785 miejsc noclegowych, tzn. o 17 868 więcej niż w poprzednim roku. 
W hotelach do dyspozycji gości było ponad 273 800 miejsc noclegowych. Oznacza to, że 
hotele zapewniały 77,4% miejsc noclegowych, jeśli chodzi o obiekty hotelarskie razem, 
zatem 22,6% miejsc noclegowych było zlokalizowanych w motelach, pensjonatach i in-
nych obiektach hotelarskich. Wybrane do porównań woj. pomorskie oferowało podróżnym 
ogółem 115 901 miejsc noclegowych (14,5% ogółu tego rodzaju miejsc w kraju), a tylko 
30 377 w obiektach hotelarskich. W samych hotelach było natomiast 21 901 miejsc 
noclegowych do dyspozycji podróżnych. Z kolei woj. zachodniopomorskie dysponowało 
138 094 miejscami noclegowymi (17,3% ogółu w Polsce). W obiektach hotelarskich tego 
regionu było jednak 29 806 miejsc hotelowych, natomiast w samych hotelach 18 909, 
tzn. o wiele mniej niż w woj. małopolskim i pomorskim. Oznacza to, że województwo to 
oferuje najwięcej w Polsce miejsc noclegowych w pozostałych obiektach noclegowych 
(kempingi i pola biwakowe, pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne). Jeżeli chodzi 
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o woj. małopolskie, to oferowało ono 101 065 miejsc noclegowych łącznie (12,7% w stosun-
ku do ogółu miejsc noclegowych kraju). Obiekty hotelarskie woj. małopolskiego oferowały 
52 776 miejsc noclegowych, w tym aż 43 504 w hotelach.

Woj. świętokrzyskie w 2018 roku dysponowało zaledwie 17 778 miejscami noclego-
wymi, tj. 2,2% w skali kraju. W obiektach hotelarskich natomiast znajdowało się 8889 
miejsc noclegowych, w tym w hotelach 7674. Wskaźnik udziału miejsc noclegowych 
w hotelach w stosunku do łącznej liczby miejsc w obiektach hotelarskich wynosił 86,3% 
i był on wyższy niż w pozostałych porównywanych województwach oraz w odniesieniu 
do całego kraju.

Reasumując, należy podkreślić, że niestety baza noclegowa, w tym hotelarska, 
w woj. świętokrzyskim jest stosunkowo uboga, zarówno w stosunku do atrakcyjności 
turystycznej, jak i potrzeb turystów. Aktualny stan bazy noclegowej, w tym hotelarskiej, 
oddziałuje niestety hamująco na dynamikę wzrostu ruchu turystycznego w Regionie 
Świętokrzyskim. O niedostatecznym rozwoju bazy noclegowej świadczy również niski 
wskaźnik liczby turystycznych obiektów noclegowych na 100 km2. W woj. świętokrzyskim 
wyniósł on w 2018 roku 2,1 przy średniej krajowej 3,4. Dużo wyższymi wskaźnikami 
w tej dziedzinie odznaczały się woj. małopolskie (10,1), pomorskie (8,9) i zachodnio-
pomorskie (6,3)9. 

Nowoczesne rozwiązania w wybranych hotelach województwa 
świętokrzyskiego

W hotelarstwie województwa świętokrzyskiego następuje systematyczne wdrażanie 
nowoczesnych rozwiązań zgodnie z tendencjami w hotelarstwie europejskim i światowym. 
Poniżej zostały przedstawione wybrane dobre praktyki hotelarskie z uwzględnieniem 
innowacyjnych rozwiązań.

A. Busko-Zdrój

 ● Hotel Medical Spa & Wellness „Słoneczny Zdrój”****. Jest to designerski i nowo-
czesny hotel. Urzeka elegancją oraz wysokim standardem oferowanych gościom usług. 
Obsługa oraz posiłki w restauracjach są gwarancją satysfakcji każdego z gości. Hotel 
oferuje 120 nowoczesnych i funkcjonalnych pokoi jedno- i dwuosobowych (w tym 
cztery apartamenty). Są one wyposażone w minibar, sejf i TV satelitarną, klimatyzację 
oraz internet.

9 Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 66.
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Fot. 1. Hotel Słoneczny Zdrój w Busku-Zdroju
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [12.08.2019].

 ● Hotel Bristol Art & Medical SPA****. To ekskluzywny obiekt w Busku-Zdroju. Tam 
współczesność łączy się z tradycją. Harmonia jest utrzymywana między tradycyjny-
mi zabiegami sanatoryjnymi przy wykorzystaniu naturalnych zasobów leczniczych 
a najnowszymi technologiami w leczeniu. Bazują one na najwyższej klasy sprzęcie 
medycznym i rehabilitacyjnym. Sprzyja to oczywiście odzyskaniu zdrowia psychicznego 
i fizycznego przez gości – kuracjuszy. 

 ● Hotel-Sanatorium „Słowacki SPA”***. Jest to hotel usytuowany w centrum Uzdro-
wiska Busko-Zdrój, tuż obok Parku Zdrojowego. Obiekt oferuje własny kompleks 
parkowy oraz nowoczesne zaplecze zabiegowe, w tym urządzenia do kąpieli w so-
lance siarkowej. Goście mogą bezpłatnie korzystać z basenu z dyszami do hydroma-
sażu oraz sauny i wanny z hydromasażem. Do ich dyspozycji jest również centrum 
fitness oraz stół bilardowy. Na terenie obiektu znajduje się ponadto salon fryzjerski 
i kosmetyczny.

B. Cedzyna koło Kielc

 ● Hotel „Uroczysko” SPA & Business****. Hotel ten oferuje bezpłatny dostęp do 
nowoczesnego centrum SPA i odnowy biologicznej z krytym basenem oraz wannami 
z hydromasażem i łaźnią parową. Wyposażenie pokoi hotelowych obejmuje klimaty-
zację oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu. Urozmaicone śniadania 
w formie bufetu szwedzkiego serwowane są codziennie rano w restauracji. Specjali-
zuje się ona w daniach kuchni staropolskiej i międzynarodowej. Latem goście mogą 
również zjeść posiłek na tarasie. 
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Fot 2. Hotel Uroczysko
Źródło: https://www.konferencje.pl [5.09.2019].

Fot. 3. Sala konferencyjna Hotelu Uroczysko
Źródło: http://www.hoteluroczysko.pl [5.09.2019].

C. Dąbrowa koło Kielc

 ● Odyssey ClubHotel Wellness & SPA*****. Jest to elegancki hotel. Odyssey ClubHotel 
Wellness & SPA umożliwia gościom bezpłatny dostęp do basenu i strefy saun. W ho-
telowym SPA goście mogą korzystać z rozmaitych zabiegów. Na miejscu znajduje się 
także restauracja oraz klub nocny. Nowoczesne pokoje hotelowe urządzone są w cie-
płych oraz pastelowych kolorach. Wszystkie pokoje wyposażone zostały w klimatyzację 
i 37-calowy telewizor LED. Do dyspozycji gości jest również bezpłatne WiFi. Odyssey 
ClubHotel specjalizuje się w masażach oraz zabiegach kosmetycznych i zabiegach 
medycyny estetycznej. Centrum SPA and Wellness dysponuje także basenem so-
lankowym i dużym basenem rekreacyjnym oraz trzema saunami oraz łaźnią parową 
i wanną z hydromasażem, a także tarasami i salą ze sprzętem do ćwiczeń wysiłkowych. 

Fot. 4. Hotel Odyssey ClubHotel Wellness & SPA w Dąbrowie
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [12.12.2018].
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D. Kielce

 ● Best Western Grand Hotel****. Obiekt ten położony jest w centrum Kielc, naprzeciwko 
dworca kolejowego oraz w pobliżu dzielnicy biznesowej. Hotel Best Western oferuje 
gościom klimatyzowane pokoje. W pokojach znajduje się minibar, własna łazienka 
z prysznicem oraz telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. We wszystkich po-
mieszczeniach zapewniono bezpłatne WiFi. W obrębie hotelu usytuowane jest ponadto 
Centrum Fitness i SPA oraz Centrum Odnowy Biologicznej, gdzie dostępne są masaże 
i łaźnia parowa. Do dyspozycji gości jest również bar oraz restauracja z wyborem dań 
z karty. Obiekt ten posiada również klimatyzowane sale konferencyjne i bankietowe, 
które wyposażono w nowoczesny sprzęt. 

Fot. 5. Hotel Best Western Grand Hotel
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [10.09.2019].

 ● Binkowski Hotel****. Jest to czterogwiazdkowy hotel. Zlokalizowany został w zielonym 
Parku Baranowskim, w pobliżu rezerwatu przyrody Biesak-Białogon. Obiekt oddalony 
jest o 3 km od centrum miasta i o 1,2 km od stoku narciarskiego Stadion oraz o 7,5 km 
od Targów Kielce. Wszystkie pokoje w hotelu są klimatyzowane i klasycznie urządzone. 
W każdym z nich znajduje się telewizor z płaskim ekranem oraz lodówka i biurko. We 
wszystkich pokojach znajduje się łazienka z prysznicem oraz ręcznikami. Niektóre 
pokoje mają również balkon. W Hotelu Binkowski mieści się Centrum Odnowy Biolo-
gicznej z basenem, trzema saunami i grotą solną oraz siłownią. Do dyspozycji gości 
hotelowych jest kort do squasha, symulator gry w golfa oraz stół bilardowy, a także 
zaplecze biznesowe i konferencyjne. Obiekt ten dysponuje prywatnym parkingiem 
oraz bezpłatnym WiFi. 
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Fot. 6. Hotel Binkowski w Kielcach
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [18.09.2019].

 ● Hotel „Tęczowy Młyn”****. Wyróżnia się dogodną lokalizacją naprzeciwko głównego 
wejścia na teren Targów Kielce. Oferuje on gościom i turystom biznesowym noclegi 
w komfortowych i nowoczesnych pokojach, a także siłownię oraz nowocześnie wy-
posażone sale konferencyjne. W hotelu działa restauracja i bar. Wszystkie pokoje 
są klimatyzowane oraz jasne i gustownie urządzone. W każdym pokoju znajduje się 
telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych oraz zapewnione jest bezpłatne WiFi. 

 

Fot. 7. Hotel Tęczowy Młyn
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [23.09.2019].
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 ● Hotel „Willa Hueta”****. Hotel ten mieści się w odrestaurowanej willi z 1913 roku, 
położonej w spokojnej części centrum miasta. Fot. 8. przedstawia hotel „Willa Hueta”.

Fot. 8. Hotel Willa Hueta
Źródło: http://willahueta.pl/ [6.09.2019].

W Kielcach i innych miejscowościach badanego regionu funkcjonuje ponadto wiele 
innych hoteli jedno-, dwu-, trzy- i czterogwiazdkowych. Na przykład w Kostomłotach koło 
Kielc znajduje się czterogwiazdkowy Hotel Grafit. Wśród hoteli czterogwiazdkowych 
świadczących usługi hotelarskie należy wymienić również Hotel Medical SPA „Malinowy 
Zdrój” w Solcu-Zdroju. W Starachowicach jest natomiast położony czterogwiazdkowy 
hotel „Europa”.

Istota innowacji w hotelarstwie 

Innowacyjność to proces wdrażania nowych rozwiązań oraz unowocześnień w dzie-
dzinach architektury i budownictwa, a także produkcji dóbr i świadczenia usług, w tym 
hotelarskich oraz gastronomicznych. Innowacyjność obejmuje także proces wprowadzania 
na rynek nowych ofert dla nabywców, wytwarzanych przy użyciu innowacyjnych metod 
produkcji i świadczenia usług. Innowacje natomiast oznaczają nowe rozwiązania kon-
strukcyjne, usługowe, techniczno-technologiczne i organizacyjne. Nowe rozwiązania 
są także elementem marketingowego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami 
hotelarskimi i innymi. 

Wdrażanie innowacji buduje także markę przedsiębiorstwa hotelarskiego. Wprowa-
dzanie nowych rozwiązań (innowacji) powinno być poprzedzone badaniami i analizą 
rynku usług hotelarskich oraz zmieniających się potrzeb i preferencji gości hotelowych. 
Wprowadzanie innowacji w dziedzinie hotelarstwa wynika z kilku przesłanek, m.in.: 
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 – z narastającej konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 – ze zmieniających się potrzeb i upodobań gości hotelowych (turystów),
 – z rosnących dochodów społeczeństwa.

Innowacje w przedsiębiorstwach usługowych takich jak hotele mają różny zasięg oraz 
różną głębokość i zróżnicowany charakter. Mogą to być innowacje głębokie, np. nowe roz-
wiązania w dziedzinie budownictwa hotelowego bądź aranżacji wnętrz hotelu, świadczenie 
nowych usług. Mogą to być również innowacje płytkie o charakterze raczej kosmetycznym. 
Reasumując, należy podkreślić, że wdrażanie innowacji – nowoczesnych rozwiązań – 
przez obiekty hotelarskie zapewnia skuteczniejszy i efektywniejszy proces różnicowania 
ofert dla gości hotelowych, a więc dla rynków docelowych.

Narastająca konkurencja na rynku usług hotelarskich powoduje, że oferta produktowa/
usługowa obiektów hotelarskich jest bardziej urozmaicona. Współcześni turyści przywiązują 
coraz większą wagę do jakości oferowanych usług oraz niepowtarzalności oferty produkto-
wej10. Trendy rozwoju współczesnego hotelarstwa powstają ponadto pod wpływem czynników 
o charakterze wewnętrznym (wynikających ze specyfiki branży) oraz zewnętrznym (wynika-
jących ze zmian w gospodarkach narodowych i gospodarce globalnej). Na rynku produktów 
hotelarskich postępuje też wdrażanie nowych metod zarządzania obiektami hotelowymi oraz 
podnoszenie standardów obsługi gości. Współczesne hotelarstwo jest także ukierunkowane 
na wdrażanie zachowań proekologicznych w budownictwie i działalności hoteli.

Nowoczesne rozwiązania (innowacje) w usługach hotelarskich

Współczesne hotele nie ograniczają się już do świadczenia gościom usług noclegowych 
i gastronomicznych (podstawowych). Hotele, w tym te w woj. świętokrzyskim, systema-
tycznie wzbogacają ofertę o różnorodne usługi dodatkowe. Przemiany i wprowadzanie 
nowoczesnych rozwiązań produktowych jest też wynikiem zmian w popycie konsumen-
tów – gości hotelowych11. Właściciele hoteli oraz sieci hotelowych dążą do uatrakcyjnienia 
pobytu turystów w swoich placówkach. W przeszłości hotele były postrzegane jako element 
celu podróży. Współcześnie natomiast stają się niekiedy celem podróży, potrzeby gości 
hotelowych są bowiem zróżnicowane. Uzależnione są one od wielu czynników związanych 
z celami podróży, z wykonywaną pracą zawodową oraz nauką i wypoczynkiem, a także 
sportem i sprawami osobistymi.

W rozwoju współczesnego hotelarstwa kształtują się nowe trendy. Budowane są hotele 
ekskluzywne dla gości o wysokich dochodach (zamożnych). 

 ● Na hotele zamieniane są, po odpowiedniej adaptacji, pałace oraz dworki i inne obiekty 
zabytkowe (młyny, wiatraki itp.). Nastawione są one na obsługę gości elitarnych – za-
możnych, poszukujących nietypowych miejsc wypoczynku i spędzenia wolnego czasu. 

 ● Obok tego buduje się budżetowe (ekonomiczne) hotele dla mniej zamożnych klientów. 

10 C. Witkowski, Kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa. Hotelarstwo. Usługi. Eksploatacja. Zarządzanie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 19.
11 M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego, SGH, Warszawa 2009, 
s. 132.



Rozwój i innowacyjność w hotelarstwie województwa świętokrzyskiego 59

 ● Od szeregu już lat powstają hotele biznesowe. Zajmują się one głównie obsługą zjaz-
dów, konferencji i kongresów oraz targów, a także różnego rodzaju szkoleń, eventów, 
imprez korporacyjnych.

 ● Obserwowane jest także relatywnie nowe zjawisko polegające na budowie hoteli nasta-
wionych na obsługę gości (turystów) preferujących aktywny wypoczynek. Goście mogą 
tam wypożyczać rowery, narty, kajaki, żaglówki i inny sprzęt sportowy do uprawiania 
rekreacji ruchowej. Tego rodzaju obiekty sytuowane są na obszarach o uznanych 
walorach turystycznych.
Specjalizacja obiektów hotelarskich jest determinowana kilkoma czynnikami, m.in. 

narastaniem konkurencji i brakiem możliwości oferowania szerokiego wachlarza pro-
duktów dostosowanych do potrzeb wielu segmentów rynku hotelarskiego jednocześnie. 
W rezultacie powstają hotele oferujące produkty nowe i odmienne od dotychczasowych – 
przeznaczone dla poszczególnych segmentów gości hotelowych.

Oprócz wymienionych wcześniej tendencji w rozwoju nowych rozwiązań w hotelarstwie 
należy wymienić jeszcze inne zjawiska związane ze współczesnym hotelarstwem. Dla 
emerytów rozwija się bowiem sieć hoteli typu „Hotelia”. Obiekty te budowane są z myślą 
o świadczeniu usług dla osób starszych („trzeciego wieku”). Osoby starsze mogą tam prze-
bywać od kilku dni do kilku miesięcy. Innym nowym rozwiązaniem (trendem) jest oferowanie 
przez sanatoria atrakcyjnej oferty hoteli-sanatoriów. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest 
ponadto organizowanie hoteli na wodzie. Tego typu obiekty po odpowiedniej adaptacji orga-
nizowane są na wycofanych z eksploatacji statkach lub barkach. Dla klientów poszukujących 
nietypowych i ekstremalnych miejsc wypoczynku buduje się hotele z lodu, tzw. hotele „igloo”. 
W hotelach tych wszystko wykonane jest z lodu, tzn. łóżka, biurka, telefony itp. Pokoje wy-
posażone są w śpiwory, w których można wytrzymać temperaturę do -15 stopni Celsjusza12. 

Na rynku hotelarskim można wyróżnić cztery typy hoteli, a więc hotele przeznaczone 
dla sprofilowanych segmentów turystów.

 ● Hotele miejskie. Cechują się szerokim zakresem usług świadczonych dla gości ho-
telowych.

 ● Hotele dla podróżnych tranzytowych. Lokalizowane są przy szlakach komunikacyjnych 
oraz w pobliżu portów lotniczych, dworców kolejowych itp.

 ● Hotele wypoczynkowe. Są lokalizowane w miejscowościach turystyczno-wypoczyn-
kowych. Główni goście to rodziny z dziećmi. Hotele te oferują możliwość korzystania 
z basenu, siłowni, jacuzzi, sklepów, kortów tenisowych, gabinetów kosmetycznych itp.13

 ● Hotele konferencyjno-kongresowe. Oferują one oprócz noclegów i wyżywienia różnej 
wielkości sale konferencyjne dla turystów biznesowych. W ofercie mają też liczne do-
datkowe usługi. Jeszcze inne obiekty noclegowe to motele przeznaczone do obsługi 
turystów zmotoryzowanych14.

12 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 71–76.
13 A. Konieczna-Domańska, Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2014, s. 51 i dalsze.
14 M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo, Podstawowe wiadomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 97.
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Nowym trendem w hotelarstwie jest ponadto rozwój aparthoteli. Oferują one turystom 
umeblowane mieszkania lub domy na różne okresy.

Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe (a także trzygwiazdkowe znajdujące się w miej-
scowościach wypoczynkowych) zobowiązane są do zaoferowania turystom usług rekre-
acyjno-wypoczynkowych15. W hotelach są zatrudnieni specjaliści w dziedzinie rekreacji i do 
ich zadań należy urozmaicenie czasu wolnego gościom hotelowym. Bardzo często w tych 
obiektach znajdują się baseny, sauny, łaźnie parowe, solarium, siłownie, centra odnowy 
biologicznej, a także gabinety masażu. Dodatkowo umieszcza się również w obiektach 
hotelowych urządzenia do rekreacji i rozrywki, tj. stoły bilardowe, stoły do tenisa stołowego 
oraz kręgielnie. W bezpośrednim otoczeniu hoteli często można spotkać korty tenisowe, 
boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu sportowego i wypoczyn-
kowego. W wyniku nasilającej się konkurencji na rynku hotelarskim przedsiębiorstwa 
rzadko poprzestają na ofercie podstawowej. 

W województwie świętokrzyskim w ostatnich latach obserwowano poszerzenie 
wachlarza oferty usługowej w hotelach, w tym dotyczącej rekreacji i wypoczynku. Po-
prawę odnotowano w przypadku wyposażenia obiektów noclegowych w urządzenia 
sportowo-rekreacyjne. Szybko zwiększała się również liczba obiektów posiadających 
boisko do siatkówki lub koszykówki. W 2017 roku było ich o 14 więcej niż w roku 
2009. Liczba obiektów wyposażonych w siłownie wzrosła o 11, saunę – o 12, basen 
kryty – o 8 itp.

Wiele obiektów dysponuje ponadto wypożyczalnią sprzętu turystycznego (np. ro-
werów, nordic walking, nart, łyżew i rolek). Takie udogodnienie występowało w 19,8% 
obiektów. Stoły do bilarda występowały w 19,0% wszystkich obiektów noclegowych, 
boiska – w 17,7%, stoły do tenisa – 17,7 %, sauny – 17,3%. Poziom bazy sportowo-re-
kreacyjnej w Regionie Świętokrzyskim w obiektach noclegowych na tle całego kraju był 
zróżnicowany. Szczególnie duża na tle kraju grupa obiektów świadczyła zabiegi rehabili-
tacyjne. Obiekty hotelowe w woj. świętokrzyskim w 2017 roku oferowały także zaplecze 
konferencyjne, wśród nich 65,7% posiadało salę lub sale konferencyjne. Szczególnie 
wysoki odsetek obiektów z takim wyposażeniem występował w hotelach – 82,2% z nich 
było przygotowanych do prowadzenia konferencji. O coraz wyższym standardzie i dążeniu 
do sprostania oczekiwaniom gości hotelowych świadczy coraz większa liczba obiektów 
noclegowych wyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, coraz więcej 
z nich ma bowiem pochylnię wjazdową; jeszcze szybciej zwiększa się grupa obiektów 
wyposażonych w drzwi automatycznie otwierane oraz windę przystosowaną do osób nie-
pełnosprawnych. Coraz więcej obiektów posiada także parking z wyznaczonymi miejscami 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W 2017 roku w woj. świętokrzyskim w obiektach 
noclegowych odnotowano 204 placówki gastronomiczne. Zdecydowana większość pla-
cówek (blisko 79%) znajdowała się obiektach hotelowych16.

15 Ustawa – O usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553).
16 Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2017, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2017, s. 48.
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Postęp technologiczny w hotelarstwie przejawia się więc głównie w unowocześnianiu 
urządzeń w obiektach i automatyzacji świadczonych usług. Przykładem tego rodzaju 
nowych i innowacyjnych rozwiązań mogą być:
 – portale rezerwacyjne porównujące ceny hoteli,
 – aplikacje rezerwacyjne działające na smartfonach,
 – meldowanie gości bez konieczności ich podchodzenia do recepcji hotelowej,
 – tablety w restauracji, dzięki którym można złożyć zamówienie, a obsługa dostarczy 

zamówiony posiłek do stolika konsumentów,
 – smartfon zamiast klucza do pokoju17.

Każdy hotel, a zwłaszcza wyższej kategorii, powinien również podjąć działania służące 
temu, by zakup produktów hotelarskich był możliwie nieskomplikowany (uproszczony)18.

Podsumowanie

Usługi noclegowe zalicza się do podstawowych usług turystycznych. Zakres tych 
usług jest różnorodny, w zależności od potrzeb i preferencji konkretnego segmentu gości 
hotelowych. Baza noclegowa, w tym hotelarska, jest także ważnym komponentem zago-
spodarowania danej destynacji turystycznej. Fundamentalną częścią bazy noclegowej 
we współczesnym świecie są hotele.

Współczesne hotelarstwo podlega głębokim przeobrażeniom technicznym i organiza-
cyjnym oraz jakościowym. Do hoteli wdrażane są różnorodne rozwiązania innowacyjne, 
zwłaszcza w zakresie usług świadczonych na rzecz podróżnych (gości hotelowych).

Przewodnim celem niniejszego opracowania było przedstawienie rozwoju hotelarstwa 
w województwie świętokrzyskim i identyfikacja oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań 
wprowadzanych w hotelarstwie, w tym w Regionie Świętokrzyskim. Opracowanie zawiera 
także rozważania dotyczące istoty hotelarstwa i nowoczesnych rozwiązań techniczno- 

-technologicznych we współczesnym hotelarstwie, w tym wprowadzanych w badanym 
regionie. Postęp techniczno-technologiczny w hotelarstwie współczesnej doby przejawia 
się m.in. nową aranżacją wewnątrz budynków hotelowych oraz instalacją nowoczesnych 
urządzeń i innowacyjnym wyposażeniem hotelu, a także automatyzacją usług świadczo-
nych na rzecz podróżnych.

Istotną część opracowania stanowią ponadto treści dotyczące nowatorskich rozwią-
zań i propozycji w zakresie wachlarza usług świadczonych dla gości hotelowych. Poziom 
i zakres usług hotelarskich mogą bowiem właściwie ocenić finalni nabywcy tych usług, 
tzn. podróżni/turyści.

17 S. Borkowski, E. Wszendobył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007, s. 112.
18 N. Januszewska, Innowacyjność, a konkurencyjność gospodarki turystycznej, Wydawnictwo UE, Wrocław 
2008, s. 68.
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Streszczenie

Usługi hotelarskie, a szerzej noclegowe, należą do podstawowych komponentów pakietu turystycz-
nego. Współczesne hotelarstwo zostało poddane wielokierunkowym przemianom – techniczno- 

-technologicznym, organizacyjnym oraz jakościowym. Głównym celem niniejszego artykułu jest 
identyfikacja i prezentacja procesów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w hotelach na terenie 
Regionu Świętokrzyskiego. Ważnym celem jest również analiza innowacji wprowadzanych przez 
współczesne hotelarstwo, w tym również w badanym regionie. W woj. świętokrzyskim w 2018 
roku funkcjonowało 137 obiektów hotelarskich, w tym 98 hoteli. W latach 2005–2018 liczba 
hoteli w woj. świętokrzyskim wzrosła ponad trzykrotnie, tzn. z 31 do 98 hoteli. Nadal jest to zbyt 
skromna liczba hoteli w porównaniu do pozostałych regionów, dlatego władze województwa 
świętokrzyskiego powinny intensywnie działać na rzecz szybkiej rozbudowy bazy noclegowej.

Słowa kluczowe: rozwój, baza noclegowa, hotelarstwo, innowacje, województwo świętokrzy-
skie, turystyka
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Abstract

Hotel and accommodation services are among the basic components of the tourist package. 
Contemporary hotel industry has undergone multidirectional changes – technical and techno-
logical as well as organizational and qualitative. The main purpose of this article is to identify 
and present the processes of implementing modern solutions in hotels in the Świętokrzyskie 
Region. An important goal is also the analysis of innovations introduced by modern hotel industry, 
including in the studied Region. In this Region in 2018 there were 137 hotel facilities, including 
98 hotels. In the years 2005–2018 the number of hotels in the province Świętokrzyskie increased 
more than three times (from 31 to 98 hotels). It is still a modest number of hotels compared to 
other regions. That is why the authorities of the Świętokrzyskie voivodeship should intensively 
contribute to the rapid development of the accommodation base.

Keywords: development, accommodation, hotel industry, innovations, Świętokrzyskie Province, 
tourism
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MOTYWY PODRÓŻOWANIA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY 
INTERNETOWEJ AIRBNB

MOTIVES OF TRAVELING OF AIRBNB WEBSITE USERS

Wprowadzenie

Ekonomia współdzielenia definiowana jest jako model organizacyjny i dystrybucyjny, 
w którym ludzie mogą bezpośrednio wymieniać się dobrami oraz usługami bez udziału 
pośredników czy innych firm. Staje się to możliwe dzięki innowacyjnym technologiom 
internetowym zapewniającym zwiększenie efektywności wykorzystywanych zasobów. 
Ekonomia współdzielenia nazywana jest również często ekonomią współpracy (ang. colla-
borative economy) czy ekonomią dostępu (ang. access economy). To ostatnie określenie 
wynika z tego, że zamiast zakupu i posiadania rzeczy ważniejszy jest dostęp do nich 
w momencie, kiedy są potrzebne1.

Model ekonomii współdzielenia z powodzeniem rozwija się w sektorze turystyki2. 
Najpopularniejszym portalem internetowym umożliwiającym oferowanie i rezerwowanie 
miejsc noclegowych w modelu wielu-do-wielu (ang. peer-to-peer lub P2P) jest platforma 
Airbnb. Obejmuje ona ok. 34 tys. miast w 190 krajach, a liczba korzystających z niej użyt-
kowników globalnie wynosi ok. 60 mln. Według szacunków agencji badań rynku AirDNA 
we wrześniu 2019 roku na portalu znajdowało się ponad 25 tys. ogłoszeń w Polsce, co 
stanowi ok. 20% bazy hotelowej w kraju. Najwięcej miejsc noclegowych w wynajmie 

1 G. Sobiech, Sharing economy – dylematy pojęciowe, [w:] Sharing economy (gospodarka współdzielenia), 
red. M. Poniatowska Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Warszawa 2016, s. 27–38.
2 K. Gralak, Tourism Gentrification as a Symptom of an Unsustainable Tourism Development, „Problemy Za-
rządzania” 2018, 16(3), s. 192–212.



66 Stanisław Bagieński, Aleksandra Chlebicka

krótkoterminowym zlokalizowano w Warszawie (7,8 tys.) i w Krakowie (7,4 tys.), kolejno 
w Gdańsku (4,7 tys.) oraz we Wrocławiu (2,3 tys.). Na warszawskim rynku dominującą 
część oferty Airbnb stanowią całe mieszkania (77%), na drugim miejscu znajdują się 
pojedyncze pokoje (20%). Najmniejszy udział przypada pokojom współdzielonym, które 
stanowią zaledwie 2,2%3.

Głównym celem opracowania było określenie najważniejszych uwarunkowań i skut-
ków ekspansji platform internetowych typu B2B w turystyce. Ponadto w drodze badania 
ankietowego podjęto próbę określenia motywów korzystania z portalu Airbnb i zmian 
w sposobach jego użytkowania. 

Materiał źródłowy

Na potrzeby analizy społeczno-ekonomicznych uwarunkowań oraz skutków rozwoju 
platform internetowych typu B2B dokonano przeglądu literatury, z uwzględnieniem krajo-
wych i zagranicznych czasopism naukowych oraz raportów i czasopism branżowych. Dane 
pierwotne pozyskano w drodze badania ankietowego z użyciem kwestionariusza zawie-
rającego 17 pytań. Kwestionariusz ankiety przygotowano w dwóch wersjach językowych – 
w języku polskim i angielskim. W badaniu wzięło udział 50 respondentów, gości dziewięciu 
lokali korzystających z systemu rezerwacji Airbnb w okresie od stycznia 2018 roku do 
sierpnia 2019 roku. Wśród oferowanych lokali znalazły się cztery domy jednorodzinne 
zlokalizowane w województwie mazowieckim, na terenie powiatu nowodworskiego. Po-
nadto ankietowani odwiedzali apartamenty (w liczbie pięć) w nieruchomości zlokalizowa-
nej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście. Nieruchomości należały do osób fizycznych. 
Ostatecznie w badaniu wzięło udział 10 respondentów korzystających z noclegu w do-
mach jednorodzinnych oraz 40 gości apartamentów. Dane kontaktowe do respondentów 
uzyskano dzięki uprzejmości właścicieli nieruchomości. Wybór nieruchomości, których 
goście byli respondentami, miał charakter doboru wygodnego. Badania przeprowadzono 
za pomocą ankiety internetowej przygotowanej przy użyciu narzędzia Google Forms.

Społeczno-ekonomiczne skutki rozwoju platform internetowych 
typu P2P w turystyce

Do najczęściej wskazywanych korzyści ekonomicznych płynących z ekspansji plat-
form P2P w turystyce zalicza się stworzenie nowego źródła dochodu dla osób fizycznych 
będących właścicielami nieruchomości4. Właściciele nieruchomości mieszkalnych mają 
zasadniczo trzy możliwości czerpania korzyści z posiadanego lokalu: zamieszkiwanie 
tożsame z brakiem konieczności odprowadzania opłat za wynajem, wynajem długotermi-
nowy oraz wynajem krótkoterminowy. Zanim pojawiły się platformy internetowe, wynajem 
krótkoterminowy stanowił mało popularną opcję ze względu na wysokie koszty transakcyjne 

3 https://www.airdna.co/custom-vacation-rental-reports [22.10.2019].
4 J. Valant, A European agenda for the collaborative economy, European Parliament, EPRS 2016.
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związane z poszukiwaniem informacji o ofertach, porównywaniem ofert i samym proce-
sem rezerwacji. Platformy internetowe pozwoliły na wyraźną redukcję tych kosztów, co 
w rezultacie spowodowało dynamiczny rozwój rynku krótkoterminowego najmu.

Ponadto wskazuje się, że pojawienie się Airbnb było pewnego rodzaju pozytywnym 
szokiem podażowym dla całego rynku noclegowego, w wyniku czego nastąpił spadek 
cen. Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, m.in. przez 
Georgiosa Zervasa i innych. Autorzy, analizując efekt ekspansji Airbnb w stanie Teksas 
USA, ustalili że każdy 10-procentowy wzrost w wielkości rynku Airbnb powoduje spadek 
cen pokojów hotelowych prowadzący do spadku przychodów hoteli o 0,4%5. Z kolei Tarik 
Dogru i inni na podstawie wyników badań prowadzonych w 10 miastach USA o najwięk-
szym natężeniu ruchu lotniczego wykazali ujemną korelację między rozwojem Airbnb 
a średnimi dziennymi stawkami za nocleg w hotelu (zwiększanie udziału w rynku Airbnb po-
wodowało obniżkę cen noclegu w hotelach)6.

Jednocześnie podkreśla się, że większa dostępność cenowa miejsc noclegowych może 
skutkować ożywieniem turystyki, zarówno przez zwiększone zainteresowanie segmentu 
klientów, których dotychczas nie było stać na korzystanie z usług hoteli czy pensjona-
tów, jak i przez zwiększenie częstotliwości korzystania z noclegów i wydłużanie czasu 
pobytu turystycznego. Zgodnie z szacunkami zawartymi w raporcie NERA Economic 
Consulting7, Airbnb globalnie przysporzył 730 tys. miejsc pracy i 61 mld dolarów produkcji 
globalnej, przy czym mniej więcej jedna czwarta tego wzrostu została wygenerowana 
w Stanach Zjednoczonych. Inni autorzy podkreślają jednak, że tak pozytywne szacunki 
należy zweryfikować, biorąc pod uwagę negatywne skutki związane z utratą miejsc pracy 
czy powstrzymaniem rozwoju biznesu hotelarskiego wynikające z pojawienia się silnej 
konkurencji w postaci Airbnb8. W większości przypadków korzystanie z najmu krótkotermi-
nowego oferowanego na platformach internetowych jest bowiem substytutem korzystania 
z usług hoteli bądź pensjonatów. 

Ważnym skutkiem rozwoju internetowych platform rezerwacji noclegów jest rozwój 
tzw. najmu krótkoterminowego. W debacie publicznej podnosi się konieczność uregulo-
wania tego rynku, przede wszystkim ze względu na zapewnienie uczciwych warunków 
konkurowania wszystkim podmiotom dostarczającym tego typu usługi. W polskim prawie 
funkcjonuje pojęcie najmu krótkotrwałego (nie krótkoterminowego) i dotyczy ono sto-
sunku prawnego w ramach umowy o świadczenie usług hotelarskich. Zgodnie z ustawą 
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
jest to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc 

5 G. Zervas, D. Proserpio, J. Byers, The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the 
Hotel Industry, „Journal of Marketing Research” 2017, 54, s. 687–705.
6 T. Dogru, M. Mody, C. Suess, Adding evidence to the debate: Quantifying Airbnb’s disruptive impact on ten 
key hotel markets, „Tourism Management” 2019, 72, s. 27–38.
7 Airbnb’s Global Support to Local Economies: Output and Employment, NERA, 2017, https://www.nera.com/
content/dam/nera/publications/2017/NERA_Airbnb_Report_2017_03_13_final_revised.pdf [4.11.2019].
8 B. Fang, Q. Ye, R. Law, Effect of sharing economy on tourism industry employment, „Annals of Tourism Re-
search” 2016, 57, s. 264–267.
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noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz 
świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Ustawa nakłada na zarządców 
takich mieszkań określone obowiązki przed rozpoczęciem usług9. 

Obowiązujące przepisy prawa co do zasady nie ograniczają możliwości wynajmu lokali 
mieszkalnych. Regulacja taka stanowiłaby bowiem naruszenie treści prawa własności, 
zawartej w art. 140 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w granicach określonych przez 
ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, 
korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, 
w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Tym samym możliwość wy-
korzystywania rzeczy w określony sposób, np. jej wynajem, jest prawem podmiotowym 
wywodzącym się z istoty prawa własności. Uprawnieniu właściciela do korzystania z rze-
czy i do rozporządzania rzeczą towarzyszy jednak obowiązek zaniechania działań, które 
zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą 
ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych 
(art. 144 kodeksu cywilnego)10.

Krytyczne głosy wobec obecnego stanu prawnego płyną przede wszystkim z branży 
hotelarskiej. W dyskusji podnosi się zwłaszcza kwestie podatkowe. Właściciele mieszkań 
wynajmujących lokale dla turystów korzystają bowiem niejednokrotnie z preferencyjnych 
rozwiązań podatkowych przewidzianych dla najmu prywatnego, w miejsce odprowadzania 
podatków na zasadach takich jak przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. 
Różnice dotyczą także stawki podatku od nieruchomości, która dla lokali usługowych 
naliczana jest według wyższej stawki. Dodatkowym obciążeniem fiskalnym w branży 
hotelowej w miejscowościach turystycznych są opłaty lokalne11. 

Podobnie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) zajęła w tej sprawie jed-
noznaczne stanowisko, zgodnie z którym wprowadzenie ograniczeń względem najmu 
krótkoterminowego zapewni większą konkurencyjność podmiotów działających na rynku 
hotelarskim, a także zwiększy przejrzystość na rynku najmu lokali i obiektów mieszkalnych. 
Myślą przewodnią oświadczenia IGHP było zapewnienie warunków uczciwej konkurencji 
wszystkim oferentom lokali przeznaczonych do krótkotrwałego najmu. Dotyczy to zwłasz-
cza rejestracji wynajmowanych obiektów, a także obciążeń podatkowych oraz przepisów 
z zakresu bezpieczeństwa gości i stałych mieszkańców domów, w których prowadzona 
jest taka działalność12.

Bezpieczeństwo mieszkańców i najemców jest związane z przestrzeganiem prawa 
architektoniczno-budowlanego dotyczącego sposobu użytkowania budowlanego. Zgod-
nie z prawem budowlanym zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części wymaga przed jej faktycznym dokonaniem zgłoszenia właściwemu miejscowo 

9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 238).
10 Kodeks cywilny, art. 144 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
11 Aparthotele/Condohotele w największych miastach w Polsce, Inwestycje w Kurortach.pl, 2019, http://www.
silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2019/09/raport_aparthotele_miasta_wrzesien_2019_official-min.pdf [22.10.2019].
12 https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=28752 [20.10.2019].
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organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Można stwierdzić, że krótkotrwały 
(jedno-, kilkudniowy), powtarzający się wynajem mieszkania lub jego części spełnia ce-
chy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części13, czyni bowiem 
z lokalu mieszkalnego rozumianego jako miejsce stałego (długotrwałego) zamieszkiwania 
lokal usługowy (hotelowy albo quasi-hotelowy), a tym samym powoduje konieczność 
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, 
pracy, zdrowotnego, higienicznosanitarnego. 

Kolejną grupą niezadowolonych interesariuszy są właściciele i mieszkańcy lokali sąsia-
dujących z wynajmowanymi turystom. W przekonaniu tej grupy nieuregulowany prawem 
najem krótkoterminowy godzi w ich poczucie bezpieczeństwa oraz prawo do prywatności 
i spokoju14. Niezadowolenie mieszkańców artykułują przedstawiciele władz lokalnych. Ci 
ostatni są bardzo aktywni w dyskusji nad najmem krótkoterminowym również ze względu 
na potencjalne wpływy do budżetów miast i gmin. Świadczy o tym choćby wydane wspólne 
oświadczenie największych turystycznych miast Unii Europejskiej, zgodnie z którym „Mia-
sta muszą chronić interes publiczny i na różne sposoby eliminować niekorzystne skutki 
krótkoterminowego wynajmu wakacyjnego. Zwiększające się niedogodności, poczucie 
niepewności i «turystyfikacja» otoczenia nie są tym, czego chcą nasi mieszkańcy. Dlatego 
samorządy powinny mieć możliwość, w zależności od sytuacji lokalnej, wprowadzania 
własnych regulacji”15. Włodarze najbardziej popularnych polskich wypoczynkowych miast – 
Sopotu i Krakowa – w rezolucji skierowanej do sejmu podkreślali, że obecnie nie ma 
żadnej kontroli nad wynajmującymi mieszkania na doby. Alarmowali, że z powodu tłoku 
i hałasu pogarsza się komfort mieszkańców, którzy są na nie narażeni. To przyczynia się 
z kolei do ucieczki stałych mieszkańców na peryferia miast16.

Charakterystyka użytkowników platform internetowych typu P2P 

Siłą napędową sharing economy jest tak zwane pokolenie Y, nazywane także „millenial-
sami” lub pokoleniem cyfrowym. Mowa tu o grupie ludzi urodzonej na przełomie tysiącleci, 
która wchodziła w dorosłość w epoce gwałtownego upowszechnienia nowoczesnych tech-
nologii. To zarazem pokolenie wychowane w okresie coraz większej dostępności internetu, 
świetnie adaptujące i rozumiejące systemy peer-to-peer (sieć komputerowa umożliwiająca 
komunikację użytkowników na równorzędnych zasadach). Jest to także pokolenie dużo 

13 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 71 ust. 2.
14 Interpelacja poselska nr 20386 do ministra sprawiedliwości w sprawie prawnego uregulowania krótkotermi-
nowego najmu lokali oraz zapewnienia poszanowania porządku publicznego przez najemców lokali, http://www.
sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=17BB29BD; Interpelacja poselska nr 24899 do ministra sportu 
i turystyki w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.
xsp?key=B3DHB6 [10.10.2019].
15 Miasta zaalarmowane poziomem europejskiej ochrony w zakresie turystycznego najmu krótkoterminowego. 
Oświadczenie z dn. 5 czerwca 2019 r. wydane przez włodarzy miast: Amsterdam, Barcelonę, Berlin, Bordeaux, 
Brukselę, Kraków, Monachium, Paryż, Walencję, Wiedeń, http://krakow.pl/aktualnosci/231190,26,komunikat,mia-
sta_europy_o_najmie_krotkoterminowym.html [10.10.2019].
16 https://www.forbes.pl/samorzady/krakow-i-sopot-chca-ograniczyc-wynajem-krotkoterminowy-lokali/nz62edx 
[20.10.2019].
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bardziej elastyczne i ceniące niezależność w większym stopniu niż ich poprzednicy. Według 
szacunków PwC do 2025 roku millenialsi będą stanowić około 75% światowej podaży 
pracy, będąc zarazem najlepiej dotychczas wyedukowanym pokoleniem17. 

W raporcie Youth Speak 2015 (opracowanym przez PwC i AIESEC) podkreśla się 
znaczenie zdobywania międzynarodowych doświadczeń dla tych ludzi i brak ograni-
czeń w zakresie mobilności. Millenialsi nie ufają także instytucjom ani mediom – rzadko 
oglądają telewizję, jeszcze rzadziej zaglądają do drukowanej prasy, a głównym źródłem 
informacji stał się dla nich internet. Media społecznościowe służą im nie tylko do nawią-
zywania i utrzymywania znajomości, ale także do wyszukiwania informacji czy zakupów 
przez internet. Dla tej grupy wykorzystanie smartfonu do zamawiania usług było krokiem 
naturalnym18.

Typowy klient platform internetowych, w tym gospodarki współdzielenia, to człowiek 
młody, intensywnie korzystający ze smartfona, mobilny i otwarty na ludzi, ale zarazem 
ograniczony możliwościami finansowymi i szukający efektywnych kosztowo rozwiązań. 
W wielu przypadkach to grupa osób korzystająca wcześniej z usług hotelarskich jedy-
nie sporadycznie, ze względu na – czy to postrzeganą, czy to realną – barierę cenową. 
W rezultacie powiększyła się wartość rynków, na które weszły osoby ignorowane przez 
tradycyjnych graczy jako mało perspektywiczne. Przeprowadzone przez IBRIS na zlecenie 
PwC badanie na próbie 1000 dorosłych Polaków wskazuje, że dla korzystających z plat-
form typu sharing economy główną zaletą jest korzystna cena (54% ankietowanych). 
Dodatkowymi atutami są możliwość poznania ciekawych ludzi (30%) i wygoda (21%)19.

Cechy demograficzne respondentów i sposoby użytkowania 
lokali oferowanych na portalu Airbnb 

W badaniu wzięło udział 50 respondentów, spośród których 24 stanowili goście za-
graniczni, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych (6 respondentów), Niemiec (4 respon-
dentów), Wielkiej Brytanii (4 respondentów), Ukrainy (4 respondentów), Hiszpanii (4 re-
spondentów), Włoch (1 osoba) i Czech (1 osoba). Pozostali turyści deklarowali Polskę 
jako kraj pochodzenia. W celu określenia wieku biorących udział w ankiecie w metryczce 
zastosowano następujące przedziały: poniżej 31 lat, 31–40 lat, powyżej 40 lat. W próbie 
dominowały osoby młode, połowa respondentów była w wieku między 21. a 30. rokiem 
życia, a ponad 80% między 21. a 40. Respondenci deklarowali wykształcenie wyższe 
w 50% przypadków oraz status studenta w 20%. Ponadto ponad 75% udzielających od-
powiedzi postrzegało swój status finansowy jako „powyżej średniej” w kraju pochodzenia. 
Wśród respondentów znalazło się 21 kobiet i 29 mężczyzn. 

17 (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, Raport PwC, 2016, s. 4–7, https://www.
pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf [20.10.2019].
18 Youth Speak, Raport PwC oraz AIESEC, https://www.pwc.pl/pl/pdf/Youthspeak-Millennial-Report-2015.pdf 
[20.10.2019].
19 (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, op. cit., s. 9.
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Zdecydowana większość respondentów korzystała z lokali oferowanych na portalu 
Airbnb (80%) przy okazji pobytu o charakterze rekreacyjnym, dla pięciu respondentów 
głównym celem wizyty były odwiedziny rodziny i przyjaciół, w przypadku trzech osób 
podróż miała związek z wykonywaniem obowiązków służbowych, a w pozostałych dwóch 
przypadkach celem wyjazdu był udział w wydarzeniu o charakterze kulturalnym lub 
sportowym. 

Prawie wszyscy ankietowani (96%) wynajmowali całą nieruchomość (dom jednorodzin-
ny) lub jej wyodrębnioną część (apartament). Jedynie w przypadku dwóch respondentów 
(4% próby) nocleg odbywał się we wspólnej przestrzeni zamieszkiwanej w tym samym 
czasie przez właściciela (wynajem jednego pokoju w domu). Większość respondentów 
przebywała w kwaterach oferowanych na Airbnb przez stosunkowo krótki okres, ponieważ 
ponad 60% pobytów trwało od dwóch do czterech nocy, chociaż mniej niż 10% respon-
dentów przebywało w lokalu tylko jedną noc. Wreszcie prawie wszyscy respondenci 
(prawie 90%) podczas wizyty przebywali w miejscu noclegowym z co najmniej jednym 
innym gościem, najczęściej małżonkiem lub partnerem (prawie 60% całej próby) lub 
przyjacielem (ponad 30% całej próby) oraz dziećmi (10% respondentów).

Respondenci deklarowali, że korzystają z portalu Airbnb od niedawna, co w zasadzie 
nie powinno być zaskoczeniem ze względu na względną „nowość” usługi na rynku. Do-
tyczyło to przede wszystkim respondentów deklarujących polską narodowość. Ponad 
20% próby skorzystało z usługi tylko raz, a dwie trzecie skorzystało z niej nie więcej niż 
pięć razy. W grupie respondentów zagranicznych były jednak osoby, które z pośrednictwa 
portalu korzystały dziesięć razy i więcej (6 respondentów). Jedynie mniej niż 10% re-
spondentów miało doświadczenie jako gospodarz Airbnb. Porównanie grupy polskich 
respondentów z respondentami zagranicznymi wskazuje zatem na dłuższą historię i czę-
stotliwość korzystania z portalu w przypadku tych ostatnich.

Motywy korzystania z noclegów rezerwowanych  
za pośrednictwem portalu Airbnb w świetle wyników  
badań własnych

Respondenci oceniali wagę 11 czynników, które decydowały o skorzystaniu z portalu 
internetowego w celu rezerwacji noclegu. Czynniki te zaklasyfikowano do czterech ka-
tegorii: 1) cena, 2) atrybuty lokalu, 3) lokalność i unikalność, 4) filozofia ekonomii współ-
dzielenia. Do pomiaru istotności sugerowanych motywów zastosowano pięciopunktową 
skalę Likerta (w zakresie od 1 = „zdecydowanie się nie zgadzam” do 5 = „zdecydowanie 
się zgadzam”). Motywy korzystania z portalu Airbnb oraz ich znaczenie dla badanych 
respondentów przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Motywy korzystania z portalu Airbnb w celu rezerwacji noclegu (n = 50) 

Powód Średnia  
arytmetyczna

Skorzystałem/skorzystałam z Airbnb ponieważ:

Cena

Ceny noclegów były niższe niż w przypadku innych ofert o podobnej jakości. 4,7

Atrybuty lokalu

Miejsca noclegowe były bardziej przestronne. 3,6

Miejsca noclegowe były lepiej zlokalizowane. 3,4

Lokale były wyposażone w kuchnię/aneks kuchenny. 3,9

Preferuję „domową” atmosferę lokalu noclegowego. 2,8

Poszukuję większej swobody i prywatności 3,9

Lokalność i unikalność

Preferuję nocleg w nieturystycznej okolicy. 3,1

Chciałem/chciałam lepiej poznać i „wtopić się” w lokalną społeczność. 3,2

Chciałem/chciałam poznać gospodarza obiektu. 3

Filozofia ekonomii współdzielenia

Popieram ideę ekonomii współdzielenia. 3

Wolę, żeby opłata za nocleg trafiała do osób fizycznych niż do dużych korporacji. 3,2
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Zdecydowanie najważniejszym motywem korzystania z noclegów rezerwowanych za 
pośrednictwem Airbnb była cena. Średnia ocena respondentów w przypadku tego kryte-
rium wyniosła 4,7 punktów (przy maksymalnej wartości 5), przy czym aż 35 respondentów 
wskazało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”, a pozostałych 15 ankietowanych 

„zgadzam się”. 
Spośród atrybutów lokalu ankietowani tak samo wysoko cenili sobie większą swobo-

dę i prywatność oraz możliwość korzystania z kuchni (wyposażenie w aneks kuchenny). 
Motyw prywatności i swobody uzyskał najwyższą ocenę na skali (5 punktów) w przypadku 
aż 30% respondentów. Goście pozytywnie oceniali także przestronność miejsca nocle-
gowego (średnia ocena 3,6) oraz jego lokalizację (3,2). W ostatnim przypadku średnia 
ocena była pozytywna, jednak część respondentów oceniła lokalizację jako niekorzystną 
(w przypadku czterech respondentów ocena 2, w przypadku dwóch respondentów oce-
na 1). Z kolei atrybut lokalu w postaci odczuwania „domowej atmosfery” nie był motywem 
skłaniającym do korzystania z ogłoszeń na portalu internetowym. 

Natomiast jeśli chodzi o motywy związane z doświadczeniem unikalności i lokalno-
ści, które może gwarantować nocleg rezerwowany za pośrednictwem platformy Airbnb, 
okazuje się, że respondenci bardziej cenią możliwość lepszego poznania, „wtopienia 
się” w lokalną społeczność niż nocleg w nieturystycznej okolicy lub możliwość poznania 
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gospodarza obiektu. Niemniej trzeba stwierdzić, że wszystkie czynniki z tej grupy były 
średnio uznawane za korzystne na tle alternatywnych miejsc noclegowych.

W przypadku respondentów poniżej 30. roku życia silniejszym motywem była cena – 
100% respondentów z tego przedziału wiekowego zdecydowanie zgadzało się ze stwier-
dzeniem, że „Ceny noclegów były niższe niż w przypadku innych ofert o podobnej jakości”. 
Młodsi podróżujący, decydując się na skorzystanie z noclegu za pośrednictwem Airbnb, 
w większym stopniu brali pod uwagę czynniki związane z lokalnością i unikalnością, 
a także filozofią ekonomii działania. Średnia arytmetyczna odpowiedzi uzyskanych dla 
kryteriów z tych dwóch kategorii w przypadku całej próby wynosiła 3,1, podczas gdy 
w przypadku respondentów poniżej 30. roku życia było to 3,4, a respondentów powyżej 
30. roku życia 2,8.

Różnice w ocenie motywów korzystania z Airbnb uwidoczniły się także po zasto-
sowaniu grupowania według deklarowanej narodowości. Dla turystów zagranicznych 
motyw cenowy był nieco mniej istotny, średnia ocena w tej grupie wynosiła 4,2. Z kolei 
ta grupa podróżujących przykładała większą wagę do atrybutów lokalu, w tym zwłaszcza 
lokalizacji (średnia ocena w tej grupie 4,1), wyposażenia w kuchnię (średnia ocena w tej 
grupie 4,3). Podobnie grupa turystów zagranicznych przywiązywała większe znaczenie do 
motywów z kategorii unikalność i lokalność – średnia ocena respondentów zagranicznych 
w odniesieniu do motywów z tej kategorii wyniosła 4,1 w porównaniu ze średnią oceną 
podróżujących Polaków o wartości 2,3.

W dalszej kolejności respondenci byli proszeni o wyrażenie opinii dotyczących wpły-
wu Airbnb na sposób, w jaki dokonują wyboru kierunku podróży, długość odbywanej 
wizyty, liczbę noclegów w jednej lokalizacji, częstotliwość wyjazdów/wizyt oraz korzy-
stanie z miejscowych atrakcji. Większość respondentów (60%) wyraziła opinię, że moż-
liwość korzystania z portalu Airbnb wpłynęła na rozszerzenie listy odwiedzanych przez 
nich miejsc. Deklaracja ta była szczególnie wyrazista w przypadku turystów zagranicznych 
(90% ankietowanych w tej grupie). Ponadto według poglądu 85% wszystkich ankietowa-
nych zwiększyła się częstotliwość odbywanych przez nich wyjazdów, z którymi wiąże 
się konieczność korzystania z usług noclegowych. Zdecydowanie większą częstotliwość 
wyjazdów deklarowali respondenci najmłodsi i najstarsi. 

Jeśli chodzi o długość pobytu, to respondenci oceniali przeciętnie, że jednostkowy 
czas wyjazdu raczej nie uległ wydłużeniu. Jednakże ze względu na zwiększoną często-
tliwość wyjazdów należy oczekiwać, że skumulowany czas pobytu i okres korzystania 
z noclegów wydłużył się. Co ciekawe, zdaniem ankietowanych liczba noclegów w jednej 
lokalizacji uległa skróceniu lub raczej nie uległa wydłużeniu – takiej odpowiedzi udzieliło 
w sumie blisko 75% ankietowanych. Może to oznaczać, że łatwość, z jaką dokonuje się 
rezerwacji przez Airbnb, oraz relatywnie niska cena mogą zachęcać do częstszej zmiany 
miejsca pobytu nawet w trakcie jednego wyjazdu.

Zwiększenie wydatków na atrakcje w miejscu pobytu potwierdziło 40 uczestników 
badania. W odczuciu blisko połowy respondentów możliwość rezerwacji noclegu za 
pośrednictwem Airbnb znacznie zwiększyła możliwość korzystania z różnych atrakcji na 
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miejscu. Turyści deklarowali, że zaoszczędzone na cenie wynajmu lokalu pieniądze wy-
dają przede wszystkim na posiłki w restauracjach, wynajem samochodu, zakup pamiątek, 
wstęp do obiektów turystycznych. 

Podsumowanie

Ekspansja internetowych platform typu P2P w turystyce jest uwarunkowana czynni-
kami o charakterze ekonomicznym, prawnym, społecznym i technologicznym. Rozwój 
gospodarki współdzielenia w tym sektorze wzmaga natężenie rywalizacji podmiotów 
oferujących usługi noclegowe. Jako największą korzyść, a zarazem powód korzystania 
z platformy Airbnb, podróżujący ankietowani wskazywali niższą cenę. Oznacza to silną 
presję na obniżenie cen przez inne podmioty w sektorze usług noclegowych.

Ekspansja Airbnb może jednak wpływać także na poprawę innych atrybutów produktu 
na rynku hotelarskim, składających się na ogólnie rozumianą jakość produktu. Badania 
ankietowe przeprowadzone wśród gości krajowych lokali oferowanych na portalu wskazują, 
że oprócz ceny ważnymi motywami korzystania z ofert tam zamieszczonych były: swoboda 
i prywatność, dostęp do kuchni, przestronność i lokalizacja. Mniejsze znaczenie miały 
motywy związane z doświadczeniem lokalności i unikalności oraz te dotyczące popierania 
idei gospodarki współdzielenia. Jednak i w tym przypadku średnie oceny były pozytywne. 

W opinii respondentów korzystanie z portalu Airbnb umożliwiło zwiększenie częstotli-
wości odbywanych wyjazdów i rozszerzenie listy odwiedzanych miejsc. Goście rezerwu-
jący noclegi za pośrednictwem Airbnb w większym stopniu korzystali z lokalnych usług 
(m.in. restauracji, wypożyczalni samochodów), wydając zaoszczędzone na tańszym 
noclegu środki pieniężne. Może to sprzyjać ożywieniu lokalnych gospodarek i społeczności. 
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Streszczenie

Model ekonomii współdzielenia z powodzeniem rozwija się w sektorze turystyki w Polsce. Naj-
popularniejszym portalem internetowym umożliwiającym oferowanie i rezerwowanie miejsc 
noclegowych w modelu wielu-do-wielu (ang. peer-to-peer) jest platforma Airbnb. Celem opraco-
wania była identyfikacja czynników o charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym, które 
mogą wpływać na ekspansję Airbnb w Polsce. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej 
z 50 użytkownikami Airbnb wskazano najważniejsze motywy używania tego portalu oraz zmia-
ny, jakie nastąpiły w sposobie podróżowania na skutek korzystania z Airbnb. Wśród motywów 
wskazywanych przez respondentów najważniejsza była cena, a w dalszej kolejności swoboda 
i prywatność, dostęp do kuchni, przestronność oraz lokalizacja miejsca noclegowego. Natomiast 
najważniejsze zmiany w sposobie podróżowania dotyczyły zwiększenia liczby destynacji wyjaz-
dowych, częstotliwości wyjazdów, a także zwiększenia wydatków na usługi w miejscu pobytu.

Słowa kluczowe: turystyka, ekonomia współdzielenia, Airbnb

Abstract

The sharing economy model is successfully developing in the tourism sector in Poland. The most 
popular internet portal that allows you to offer and book accommodation in a peer to peer model 
is the Airbnb platform. The purpose of the study was to identify social, economic and legal factors 
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that may affect Airbnb’s expansion in Poland. Based on the results of a survey conducted with 
50 Airbnb users, the most important motives for use and changes in the way of traveling as a re-
sult of using Airbnb were identified. Among the motives indicated by the respondents, the most 
important was the price, followed by privacy, access to the kitchen, spaciousness and location 
of the accommodation. At the same time, the most important changes in the way of traveling 
concerned an increase in the number of travel destinations, an increase in the frequency of trips, 
as well as an increase in expenditure on services at the place of stay.

Keywords: tourism, sharing economy, Airbnb
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ROZWÓJ MODELI BIZNESOWYCH P2P W TURYSTYCE  
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DEVELOPMENT OF P2P BUSINESS MODELS IN TOURISM  
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Wstęp

Pierwsze dwudziestolecie XXI wieku to okres szybkiego rozwoju technologii informa-
cyjnych. Dzięki nowym technologiom oraz coraz powszechniejszemu dostępowi do nich 
przez społeczeństwo rozwinęły się w internecie rozmaite innowacyjne formy przetwa-
rzania informacji i komunikacji. Ich pojawienie się jest rezultatem kreatywności osób 
tworzących innowacje informacyjne oraz ich użytkowników, dokonujących rynkowego 
wyboru, z jakich innowacji chcą korzystać i które są lepiej dostosowane do ich potrzeb. 
Dużą część innowacji o charakterze informacyjnym stanowią strony i aplikacje internetowe 
generujące dochody dla swych twórców i właścicieli. Wśród wielu nowych form biznesu 
opartego na internecie i technologiach informacyjnych można wskazać m.in. te, które 
umożliwiają dzielenie się różnego rodzaju dobrami. Dzielenie się dobrami, obecne od za-
rania dziejów człowieka, dzięki nowym technologiom informacyjnym może być realizowane 
przez osoby indywidualne na szeroką skalę, bez większych ograniczeń geograficznych 
i kulturowych. Współdzielenie stało się tak powszechne, że obecnie zjawisko to nazwano 

„ekonomią współdzielenia” (ang. sharing economy). Jedną z branż, na które zjawisko współ-
dzielenia ma największy wpływ, jest turystyka. Można zaobserwować rosnącą popularność 
internetowych platform P2P (peer-to-peer, osoba-do-osoby) umożliwiających dzielenie 
się własnym mieszkaniem z turystami. Głównym celem artykułu jest identyfikacja funkcji, 
jakie pełni jedna z najpopularniejszych platform tego rodzaju o nazwie Airbnb. Celami są 
również: określenie roli tej platformy na rynku turystycznym oraz próba zdefiniowania jej 
modelu biznesowego. Artykuł oparto na przeglądzie literatury z zakresu ekonomii współ-
dzielenia oraz internetowych platform typu P2P. Do jego napisania posłużyła również 
analiza treści strony internetowej Airbnb.
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Modele biznesowe w ekonomii współdzielenia

Ekonomia współdzielenia jest pojęciem używanym najczęściej w celu określenia 
dokonywanej przez osoby prywatne wymiany dóbr, które nie są w pełni wykorzystywane 
przez ich właścicieli, a ci mogą i chcą się nimi dzielić lub wypożyczać je dla obopólnej 
korzyści1. Współdzielenie może dotyczyć różnych dóbr, np. pojazdów, mieszkań, biur, 
produktów rolnych, sprzętu medycznego, usług szkoleniowych. W ekonomii współdzielenia 
konsumenci mają możliwość korzystania z rzeczy i usług po niższych cenach, niż gdyby 
kupowali te produkty u tradycyjnych dostawców.

W funkcjonowaniu ekonomii współdzielenia dużą rolę odgrywają strony i aplikacje 
internetowe. Jedna z wielu definicji ekonomii współdzielenia wskazuje, że są to działania 
oparte na relacjach P2P, polegające na otrzymywaniu, dawaniu, dzieleniu się, dostępie do 
towarów i usług, które jednocześnie dotyczą społeczności online2. W definicji tej dostrze-
żono technologiczny i sieciowy charakter ekonomii współdzielenia online, który przejawia 
się w powstawaniu wielu nowych modeli biznesowych.

Aby dokonać charakterystyki modelu biznesowego, należy brać pod uwagę takie cechy 
firmy, jak: rodzaje nabywców, produktów i procesów realizowanych w celu dostarczenia 
produktów, zasoby występujące w firmie i pochodzące z zewnątrz, miejsce w łańcuchu 
dostaw, rodzaje źródeł dochodów firmy3.

Rozważając różnego rodzaju nowe modele biznesowe, czyli takie, które są oparte na 
internecie, dla ukazania specyfiki technologicznej tego rodzaju firm często posługujemy 
się terminem „model e-biznesowy”. Modele e-biznesowe charakteryzują się dużym stop-
niem zróżnicowania, a rozwój ekonomii współdzielenia dodatkowo wzbogaca ten szeroki 
wachlarz o modele biznesowe działające na zasadzie współdzielenia, czyli platformy P2P. 
Podejmując próbę charakterystyki modelu e-biznesowego platform P2P, należy wskazać, 
że zarówno nabywcami, jak i sprzedawcami na tych rynkach elektronicznych są osoby 
indywidualne (konsumenci), a zatem na platformach tych dominują transakcje handlowe 
typu C2C (consumer-to-cosumer), w których po obydwu stronach występują osoby in-
dywidualne4. Wielu sprzedawców na tych platformach może jednocześnie występować 
w roli nabywców, oprócz transakcji produkt za pieniądze możliwa jest wymiana produktu 
na produkt lub usługi na usługę, czyli transakcje o charakterze wymiany barterowej. Zatem 
w takich przypadkach o użytkownikach platform P2P możemy mówić jako o prosumentach, 
którzy jednocześnie mogą zarówno dostarczać, jak i nabywać produkty.

Rozpatrując charakterystyczne cechy produktów sprzedawanych na platformie P2P, 
można stwierdzić, że mogą to być zarówno dobra materialne, jak i niematerialne. Jednak 

1 A. Quinones, A. Augustine, Technology and Trust: How the Sharing Economy is Changing Consumer Behavior, 
„U.S. Banking Watch” 2015, 19, s. 1.

2 J. Hamari, M. Sjöklint, A. Ukkonen, The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consump-
tion, „Information Science and Technology” 2016, 67(9), s. 2047.
3 E. Turban, Electronic commerce. A managarial perspective, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006, 
s. 20.
4 P. Grifoni i in., Sharing Economy: Business Models and Regulatory Landscape in the Mediterranean Areas, 

„International Business Research” 2018, 11(5), s. 66.
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bez względu na to, czy dany produkt zaliczamy do towarów, czy do usług, z perspektywy 
platform P2P duże znaczenie ma to, że ich użytkownicy, dokonując transakcji zakupu, 
nabywają przede wszystkim doświadczenie, co sprawia, że mniejsze znaczenie ma 
posiadanie rzeczy na własność, a większe sama możliwość użytkowania produktu przez 
określony czas. W transakcjach współdzielenia nie nabywamy produktu na własność, 
a jedynie na określony czas, wraz z doświadczeniem, jakie to ze sobą niesie. Zatem 
ważną cechą ekonomii współdzielenia jest w wielu przypadkach korzystanie z produktów 
posiadanych i dostarczanych przez inne osoby prywatne oraz krótkotrwałość korzystania 
z nich. Z punktu widzenia sprzedających użytkownicy platform P2P udostępniają i wynaj-
mują dobra, których posiadają w nadmiarze, a bez transakcji współdzielenia nie zostałyby 
one w pełni wykorzystane.

Cechą charakterystyczną internetowych platform współdzielenia P2P są procesy, które 
mają charakter cyfrowy5. Wszystkie procesy przedtransakcyjne, odbywające się przed za-
warciem transakcji, zachodzą w internecie, w obrębie strony internetowej platformy. Także 
sama transakcja odbywa się w internecie. Wiele procesów potransakcyjnych przebiega 
również online. W przypadku większości dóbr i usług sam proces dostarczania produktu 
i korzystania z niego odbywa się poza internetem. Wyjątkiem mogą być procesy dostar-
czenia produktów o charakterze cyfrowym, jak np. szkolenia online lub udostępnianie 
plików muzycznych za pośrednictwem sieci. Wiele procesów związanych z ogłaszaniem 
i prezentacją produktów, wsparciem promocyjnym produktów na platformie, wyszukiwa-
niem produktów, komunikacją między użytkownikami platformy, zawieraniem transakcji, 
wystawianiem opinii po zrealizowane transakcji jest przede wszystkim realizowanych online. 

Charakteryzując model biznesowy platform P2P, należy również zwrócić uwagę na 
ich miejsce w łańcuchach dostaw. Można stwierdzić, że platformy te posiadają cechy 
zorganizowanych rynków elektronicznych, umożliwiających dopasowanie kupujących 
i sprzedających6. Są to jednocześnie e-pośrednicy organizujący rynek i umożliwiający 
zawieranie transakcji w krótkim bezpośrednim kanale dystrybucji między dostawcami 
a finalnymi nabywcami produktów. Platformy P2P obsługują więc zazwyczaj krótkie kanały 
sprzedaży bezpośredniej i nie stanowią one pośredników w tradycyjnym znaczeniu, lecz 
są tak zwanymi cyberpośrednikami. Cyberpośrednicy są nowymi pośrednikami organizują-
cymi rynek wirtualny i umożliwiającymi zawieranie na nim transakcji między organizacjami 
a osobami indywidualnymi7.

Platformy P2P podobnie jak inne rynki korzystają z różnego rodzaju modeli docho-
dowych, wliczając w nie opłaty za reklamę czy subskrypcję, lecz najczęściej generują 
dochody z prowizji, czyli opłat pobieranych od uczestników rynku od wartości zawieranych 
przez nich transakcji.

5 M. Kenney, J. Zysman, The Rise of the Platform Economy, „Issues in Science and Technology” 2016, 32(3), 
s. 64.
6 L. Einav, Ch. Farronato, J. Levin, Peer-to-Peer Markets, „Annual Review of Economics” 2016, 8, s. 615.
7 B. Rensmann, Two-sided Cybermediary Platforms: The Case of Hotel.de, Association for Information Systems. 
AIS Electronic Library (AISeL), Seattle 2012, s. 1–2.
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Ponieważ platformy P2P posiadają cechy rynków elektronicznych, również one podle-
gają zjawisku tak zwanego efektu sieciowego. Polega on na tym, że wartość, jaką dostarcza 
technologia informacyjna pojedynczemu użytkownikowi, zależy od liczby wszystkich jej 
użytkowników8. Jeżeli na platformie P2P występuje wielu sprzedawców i ich ofert, wtedy 
łatwiej jest znaleźć produkt dopasowany do potrzeb i wymagań nabywcy. Podobnie, im 
więcej platforma P2P przyciągnie użytkowników w roli nabywców, tym większe prawdo-
podobieństwo, że określony pojedynczy sprzedawca znajdzie nabywcę na swój produkt. 
Dzięki efektowi sieciowemu użytkownicy platformy P2P łatwiej znajdują partnerów wymiany 
i są bardziej usatysfakcjonowani z korzystania z niej, ponieważ platforma staje się dla 
nich bardziej przydatna i przedstawia większą wartość. Do wystąpienia efektu sieciowe-
go konieczne jest osiągnięcie masy krytycznej danej innowacji, którą w tym przypadku 
jest platforma P2P. Masa krytyczna oznacza taką liczbę użytkowników innowacji, która 
gwarantuje jej szybkie tempo adaptacji wśród społeczeństwa9.

Korzystaniu z platform elektronicznych, podobnie jak z rynków elektronicznych, mogą 
towarzyszyć relatywnie wysokie koszty zmiany (switching costs). Są to koszty wynikające 
ze zmiany jednej technologii na inną pełniącą podobne funkcje i odpowiadającą podobnym 
potrzebom. Dla użytkowników platform P2P oznaczają one konieczność poniesienia no-
wych kosztów w przypadku zmiany jednej platformy na inną. Koszty te obejmują np. koszty 
poszukiwania nowej platformy, uczenia się jej, budowania zaufania na nowej platformie. 
Świadomość istnienia tego rodzaju kosztów porzucenia platformy zwiększa tak zwany efekt 
zamknięcia (lock-in effect). Sprawia on, że użytkownicy platformy silniej przywiązują się do 
niej, a także unikają możliwości wykluczenia z niej (np. przez naruszenie regulaminu), po-
nieważ są świadomi kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, by korzystać z nowej platformy10.

Większość rynków elektronicznych i platform online cechuje asymetria informacji11. 
Sprzedający, udostępniający, wypożyczający rzecz lub usługę mają znacznie większą 
wiedzę na temat jakości oferty niż osoba zainteresowana nabyciem produktu. Dlate-
go wiele platform P2P podejmuje rozmaite działania w celu zmniejszenia asymetrii na 
rynku współdzielenia dóbr. Interakcje w ekonomii współdzielenia mają charakter osobisty 
i międzyludzki, w przeciwieństwie do rynku tradycyjnego, na którym dominują relacje 
między firmami a konsumentami mające charakter profesjonalny. Sprawia to, że dużego 
znaczenia nabierają tutaj atrybuty osobiste sprzedawców i nabywców. Odnosząc się do 
rynku zakwaterowania, bardzo ważne stają się tu osobiste cechy gospodarzy i gości. W re-
lacjach tych mniejsze znaczenie przypisuje się regulacjom rynku oraz marki, a większe 
kwestiom reputacji stron transakcji12.

8 E. Tse, Grabber–holder dynamics and network effects in technology innovation, „Journal of Economic Dynamics 
and Control” 2002, 26(9–10), s. 1721.
9 R Gruenbaum, Critical Mass. Making Social Technologies Work, Palgrave Macmillan, London 2015, s. 142.
10 R. Amit, Ch. Zott, Value Creation In E-businesss, „Strategic Management Journal” 2001, 22, s. 506.
11 K. Arbi, A. Kausar, I. Salim, Minimizing Asymmetric Information in Online Markets through Knowledge Mana-
gement, „International Journal of Management Excellence” 2017, 8(2), s. 925–926.
12 A. Mauri, R. Minazzi, M. Nieto-Garcia, G. Viglia, Humanize Your Business. The Role of Personal Reputation 
in the Sharing Economy, „International Journal of Hospitality Management” 2018, 73, s. 41–42.
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Luki występujące w regulacjach prawnych funkcjonowania platform P2P mogą być 
jednak wypełnione przez różne działania o charakterze samoregulacyjnym. Platformy 
P2P mogą podejmować różnego rodzaju kroki w zakresie samoregulacji funkcjonowania 
oraz ustanawiania zasad przestrzeganych przez ich użytkowników. Dzięki nim budują 
w oczach użytkowników pozytywny wizerunek bezpiecznej i solidnej platformy. Z drugiej 
jednak strony platformy mogą podejmować te kroki w obawie, że regulacje zostaną wpro-
wadzone przez instytucje państwowe13.

Rozwojowi platform P2P towarzyszy rosnąca rola segmentu millenialsów, którzy często 
korzystają z tego typu usług współdzielenia. Millenialsi oprócz tego, że biegle korzystają 
z rozwiązań technologii informacyjnych, kulturowo przywykli do pożyczania, wynajmowania, 
dzielenia się różnymi dobrami. Korzystają oni na co dzień z mediów społecznościowych, 
w których współtworzenie treści i dzielenie się nimi jest podstawą zdobywania informacji 
oraz komunikacji ze znajomymi. Powszechnie korzystają również z różnego rodzaju ser-
wisów streamingowych w celu słuchania muzyki bądź oglądania filmów na serwisach VOD. 
Dlatego w mniejszym stopniu przywykli oni do posiadania rzeczy na własność, a w więk-
szym do korzystania z nich przez krótki okres. Millenialsi, przyzwyczajeni do pożyczania 
różnych produktów, są również chętnymi użytkownikami platform P2P14.

Należy również zauważyć, że platformy P2P zaczęły się szybko rozwijać w wielu 
branżach już w okresie prężnego rozwoju mediów społecznościowych. Różnego rodzaju 
portale społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, przyzwyczaiły już użytkowników 
internetu do pewnych wzorców i mechanizmów umożliwiających nawiązywanie i pod-
trzymywanie relacji międzyludzkich w świecie wirtualnym. Opracowały one rozwiązania 
i technologie komunikacji one-to-one, one-to-many oraz many-to-many, które sprawiają, 
że relacje społeczne mogą być zarówno skutecznie nawiązywane, jak i pielęgnowane. 
Portale te wypracowały wiele skutecznych sposobów prezentacji własnej osoby, tworzenia 
i współtworzenia przez użytkowników treści, współdzielenia treści, promowania własnej 
osoby oraz umożliwiły skuteczną komunikację z innymi ludźmi, okazywanie aprobaty 
i dezaprobaty wobec innych ludzi, rzeczy i zjawisk oraz ocenianie ich. Rozwiązania te były 
możliwe do zastosowania również przez twórców platform P2P. Dzięki temu platformy te 
w pewnym zakresie przypominały portale społecznościowe i umożliwiały lepsze wzajemne 
poznanie się użytkowników, przez co stawały się również bezpieczniejsze.

Platformy ekonomii współdzielenia zapewniają wiele korzyści zarówno ich użytkowni-
kom, jak i gospodarce. Zaliczyć do nich można:

 ● obniżanie kosztów transakcyjnych dla osób chcących podzielić się dobrem z innymi,
 ● lepszą alokację i wykorzystanie zasobów w gospodarce,
 ● możliwość generowania dodatkowych zysków dla osób prywatnych,
 ● lepszy dostęp do produktów oraz większy wybór produktów na rynku,

13 M. Cohen, A. Sundararajan, Self-Regulation and Innovation in the Peer-to-Peer Sharing Economy, „University 
of Chicago Law Review Online” 2015, 82(1), s. 124.
14 M. Hałsik, Sharing economy wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, „Acta Universitatis Nicolai Co-
pernici. Zarządzanie” 2017, 2, s. 139.
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 ● obniżenie barier wejścia w wielu branżach,
 ● zwiększenie konkurencji na rynku z powodu pojawienia się większej liczby dostawców 

produktów i usług,
 ● większą presję na obniżenie cen produktów na rynku z powodu większej konkurencji,
 ● stymulowanie popytu na określonym rynku,
 ● promocję nowych stylów życia,
 ● wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny w skali lokalnej,
 ● wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w skali globalnej oraz lokalnej,
 ● wpływ na nawiązywanie relacji międzyludzkich w społeczności Airbnb oraz między 

gospodarzami a gośćmi w skali globalnej, co ma pozytywny aspekt kulturowy: pozna-
wanie się i przenikanie różnych kultur,

 ● mniejsze zużycie surowców energetycznych i niższa emisja zanieczyszczeń do atmo-
sfery15.

Funkcjonowanie portalu Airbnb

Airbnb jest platformą P2P, która powstała w 2008 roku. Działa ona na rynku zakwa-
terowania, a ściślej krótkookresowego najmu mieszkań i pokoi od osób prywatnych, 
najczęściej w celach turystycznych. Za pośrednictwem tej platformy osoby prywatne 
mają możliwość wynajmowania mieszkań turystom. Z czasem na Airbnb pojawiła się 
również opcja sprzedaży atrakcji turystycznych organizowanych przez osoby prywatne. 
Stanowią one produkty komplementarne do usług zakwaterowania. Platforma ta umożli-
wia komunikację oraz zawieranie transakcji między osobami chcącymi udostępnić swój 
lokal za opłatą na określony czas turystom. Airbnb dysponuje centrum obsługi klienta 
online, którego zadaniem jest doradzanie użytkownikom portalu oraz pomoc w proble-
mach. Portal dąży do tego, aby wszelka komunikacja miedzy stronami i wszelkie etapy 
transakcji wraz z płatnościami odbywały się za pośrednictwem tej platformy, wskazując 
na duże bezpieczeństwo takiej wymiany informacji i komunikacji. W szczególności ważne 
jest, aby płatności odbywały się za pośrednictwem platformy, gdyż zapobiega to możli-
wym oszustwom. Użytkownicy są także instruowani na platformie, jak unikać wszelkich 
możliwych form oszustwa i zagrożeń, zaleca się także zgłaszanie wszelkiego rodzaju 
podejrzanych informacji i działań drugiej strony. Osoby prywatne mogą ustalać dowolne 
terminy dostępności wynajmowanych przez siebie lokali mieszkalnych. Gospodarze mają 
również dowolność w tworzeniu regulaminu wynajmu oraz prawo oczekiwania, że goście 
się mu podporządkują. Airbnb stara się tworzyć społeczność ludzi z całego świata, w któ-
rej panuje bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie. Airbnb umożliwia także zmniejszenie 
ryzyka wynajmowania mieszkań przez gospodarzy, oferując tak zwaną „Gwarancję dla 
gospodarza”, umożliwiającą uzyskanie odszkodowania za uszkodzenie mienia gospodarza. 
W przypadkach nieobjętych wypłatą odszkodowania możliwe jest również wykupienie 

15 K. Frenken, J. Schor, Putting the Sharing Economy into Perspective, „Environmental Innovation and Societal 
Transitions” 2017, 23, s. 3–10.
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ubezpieczenia w Airbnb chroniącego gospodarza przed stratami spowodowanymi przez 
gości. Z drugiej strony tak zwany „Program ubezpieczenia gospodarzy”, który jest darmowy, 
ochrania gospodarzy przed roszczeniami osób wynajmujących (gości) z tytułu uszczerbku 
na zdrowiu (do wartości 1 mln dolarów na jedno zdarzenie).

Dla gospodarzy zamieszczanie ofert jest darmowe. Dopiero po otrzymaniu rezerwacji 
gospodarz uiszcza opłatę na rzecz platformy wynoszącą przeważnie 3% od ceny wynaj-
mu. Opłatę prowizyjną od wartości transakcji uiszczają także goście. Gospodarze sami 
ustalają ceny za wynajęcie lokali mieszkalnych, lecz Airbnb zapewnia dodatkowe wsparcie 
w tym zakresie, dając im do dyspozycji narzędzie, które podpowiada, na jakim poziomie 
powinna być ukształtowana cena w zależności od wzrastającego lub malejącego popytu 
na podobne rodzaje ofert publikowanych w obrębie platformy. Zapłata za zakwaterowanie 
jest wpłacana przez gości na konto Airbnb, a z konta platformy przekazywana na konto 
gospodarza w ciągu 24 godzin po czasie planowanego zameldowania gościa. Takie po-
średnictwo platformy w płatnościach stanowi bezpieczne rozwiązanie zarówno dla gości, 
jak i gospodarzy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno gospodarzy, jak i gości, platforma 
wykorzystuje również zaawansowane rozwiązania analizy danych o użytkownikach plat-
formy, tak aby jeszcze przed zawarciem transakcji przez strony ostrzec przed możliwymi 
zagrożeniami. Dodatkowo Airbnb przeprowadza szkolenia na temat zachowania zasad 
bezpieczeństwa w kontaktach i transakcjach na platformie. Aby chronić konta użytkowni-
ków serwisu, stosowane są takie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa jak kilkustop-
niowe uwierzytelnianie oraz przesyłanie informacji na temat zaistniałych zmian na koncie. 

Serwis dba również o sprawną dwustronną komunikację między stronami transakcji, 
która zaczyna się jeszcze przed dokonaniem rezerwacji. Jest ona możliwa dzięki systemo-
wi wiadomości, przez który gospodarze i goście mogą się komunikować przed zawarciem 
transakcji i po jej dokonaniu.

Użytkownicy poszukujący zakwaterowania powinni podać w wyszukiwarce platformy 
cel podróży, jej termin oraz liczbę gości. Podczas poszukiwania odpowiedniej oferty 
można również zawęzić kryteria wyszukiwania, używając w tym celu dostępnych filtrów. 
Użytkownicy mają do dyspozycji filtrowanie ofert według takich kryteriów, jak: rodzaj po-
koju, przedział cenowy, natychmiastowa dostępność, liczba sypialni i łóżek, udogodnienia 
(np. śniadanie), dodatkowe obiekty (np. parking, siłownia), typ okolicy, język gospodarza. 
Wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci listy ofert. Każda pozycja listy ofert składa 
się ze zdjęć mieszkania (można je ponadto przewijać, by zobaczyć inne fotografie tego 
obiektu), informacji, czy oferta dotyczy pokoju, całego apartamentu, czy domu, średniej 
oceny nadanej przez dotychczasowych gości (ocena w skali 1–5), tytułu oferty nadanego 
przez gospodarza, krótkiej informacji o liczbie łóżek i dodatkowych usług (np. Wi-Fi, kuch-
nia, ogrzewanie) oraz informacji o cenie za noc podanej w złotych. Pozycja oferty może 
być w lewym dolnym rogu oznakowana informacją „Wyjątkowa okazja”. Jest to informacja 
oznaczająca, że lokal ten jest często rezerwowany przez użytkowników platformy. Oprócz 
listy ofert wyniki pojawiają się także na mapie z zaznaczonymi punktami oznaczającymi 
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lokalizację i cenę ofert, co ułatwia odnalezienie obiektu w odpowiedniej lokalizacji. Nie-
które pozycje listy wyników wyszukiwania ofert mogą być również oznaczone znakiem 
graficznym odznaki „Supergospodarz”. Wynajmujący otrzymują status supergospodarza, 
jeśli spełniają odpowiednie wymagania Airbnb względem takich kryteriów jak np. liczba 
zakończonych rezerwacji, wskaźnik odpowiedzi na pytania gości, liczba anulowanych przez 
gospodarza rezerwacji składanych przez gości (powinna być jak najmniejsza, ok. 1%), 
ogólna ocena od gości (średnia 4,8 i wyższa).

Po kliknięciu na jedną z pozycji wyników wyszukiwania pojawia się strona oferty, gdzie 
można dokładnie zapoznać się z jej szczegółami. W górnej części strony oferty znajdują 
się zdjęcia apartamentu w małych rozmiarach. Po kliknięciu na nie uruchamiana jest prze-
glądarka zdjęć pozwalająca zobaczyć je w większych rozmiarach. Przy miniaturach zdjęć 
dostępny jest również przycisk „Udostępnij” umożliwiający szybkie wysłanie e-maila lub 
udostępnienie na portalu społecznościowym informacji o apartamencie wraz ze zdjęciem.

W lewym górnym rogu strony oferty znajduje się jej tytuł oraz miniaturowe zdjęcie 
gospodarza. Pod nim widnieją krótkie informacje na temat najważniejszych cech obiektu – 
np. duża czystość według opinii gości, znakomita lokalizacja według gości – oraz informacje 
dotyczące gospodarza, np. posiadanie statusu „Supergospodarz”.

Poniżej znajduje się opis zamieszczony przez gospodarza w języku angielskim z to-
warzyszącą mu wbudowaną opcją automatycznego tłumaczenia na język polski przez 
tłumacza Google. Pod opisem znajduje się opcja wysłania wiadomości do gospodarza.

Z prawej strony opisu widnieje sekcja z informacjami o cenie z wyszczególnionymi 
składowymi ceny. Podawana jest cena za noc oraz za cały pobyt. Sekcja ta w dolnej 
części jest opatrzona przyciskiem „Rezerwuj”, którego kliknięcie pozwala na rozpoczę-
cie procedury rezerwacyjnej. Sekcja ta znajduje się stale po prawej stronie treści oferty, 
gdyż jest elementem poruszającym się wraz z przewijaniem strony w dół. Rozwiązanie 
to sprawia, że informacja o cenie i przycisk rezerwacji znajdują się cały czas w zasięgu 
wzroku osoby zainteresowanej ofertą. Zapewnia to szybki dostęp do informacji cenowych 
oraz możliwości rezerwacji.

Po lewej stronie ekranu pod opisem znajduje się spis udogodnień związanych z miesz-
kaniem, z zaznaczeniem przez przekreślenie tych udogodnień, których brak. Do udogod-
nień obecnych w tym spisie można zaliczyć m.in. takie elementy wyposażenia mieszkania, 
jak: kuchnię, klimatyzację, Wi-Fi, TV kablową, czujniki dymu i czadu, pościel, ręczniki, 
mydło.

Następnie po przesunięciu strony w dół przed oczami użytkownika pojawiają się na-
stępujące treści oferty:

 ● informacja na temat konfiguracji miejsca do spania, np. jedno podwójne łóżko, jedna 
sofa;

 ● informacja o dostępności apartamentu do rezerwacji z zaznaczonymi graficznie na 
kalendarzu dniami;

 ● sekcja „Recenzja”, w której można zapoznać się z ogólną oceną średnią nadaną 
przez dotychczasowych gości oraz średnie oceny wybranych istotnych kryteriów 
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oferty, takich jak: czystość, komunikacja, przyjazd, lokalizacja, gościnność. W części 
tej można się również zapoznać z recenzjami gości w formie opisowej. W pierwszej 
kolejności wyświetlane są recenzje gości pochodzących z kraju użytkownika zainte-
resowanego ofertą;

 ● podstawowe informacje o gospodarzu wraz z opcją wysłania do niego wiadomości 
oraz przypomnieniem firmy Airbnb o tym, aby zawsze kontaktować się z gospodarzem 
przez platformę ze względów bezpieczeństwa;

 ● informacja dotycząca lokalizacji apartamentu wraz z mapą z zaznaczonym na niej 
położeniem obiektu;

 ● część opatrzona nagłówkiem „O czym warto pamiętać”, w której znajdują się najważ-
niejsze zasady dotyczące zameldowania pochodzące z regulaminu danego lokalu, 
np. godziny zameldowania, zakaz lub przyzwolenie na palenie, organizowanie imprez, 
wprowadzanie zwierząt.
Poniżej treści oferty znajdują się również sekcje informacyjne niestanowiące integralnej 

części oferty, ale powiązane z nią tematycznie. Stanowią one alternatywę przegląda-
nej oferty lub zwiększają jej wartość, ponieważ przedstawiają produkty i atrakcje tury-
styczne komplementarne do oferowanej usługi zakwaterowania. 

Pierwszą z nich jest sekcja zatytułowana „Więcej domów, które mogą Ci się spodo-
bać” – ma ona formę przewijanego paska ze zdjęciami i cenami ofert zakwaterowania 
podobnymi do przeglądanej oferty, zazwyczaj o podobnych cenach i lokalizacji. Kolejna 
sekcja, nazwana „Co warto robić w pobliżu tego domu?”, także umieszczona na poziomym 
pasku przewijanym wraz ze zdjęciami i cenami, prezentuje rozmaite atrakcje w postaci ofert 
gastronomicznych, wydarzeń i tak zwanych aktywności organizowanych przez użytkowni-
ków platformy. Aktywnościami mogą być nurkowanie, wspinaczka, żeglowanie itp. Sekcja ta 
pozwala zainteresowanemu daną ofertą zakwaterowania szybko się zorientować, z jakich 
atrakcji można skorzystać w pobliżu miejsca zakwaterowania. Kliknięcie na jedną z ak-
tywności powoduje automatyczne przeniesienie na stronę jej oferty, na której znajdują się 
szczegółowe informacje i kontakt do osoby organizującej daną aktywność. Można więc 
stwierdzić, że w obrębie platformy występują również oferty stanowiące dobra komplemen-
tarne do usług zakwaterowania, również oferowane przez osoby prywatne. Występowanie 
dóbr komplementarnych zwiększa prawdopodobieństwo decyzji o rezerwacji mieszkania.

Wpływ platformy Airbnb na rynek hotelarski i turystyczny

Platforma Airbnb stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych modeli e-biznesowych 
w branży turystycznej. Model biznesowy tej platformy jest oparty na cyberpośrednictwie, re-
alizowanym przez organizowanie przestrzeni wirtualnej rynku elektronicznego, w której więk-
szość transakcji ma charakter C2C (consumer-to-consumer) oraz P2P (peer-to-peer; relacja 
wymiany między osobami indywidualnymi), charakterystycznych dla ekonomii współdzielenia. 
Jest to więc na rynku turystycznym i hotelarskim model biznesowy odmienny od oferowanego 
przez cyberpośredników i biura podróży online, jak Booking.com lub Expedia, na których 
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dominują transakcje B2C (business-to-consumer), czego przykładem jest rezerwacja przez 
internautów za ich pośrednictwem pokoi hotelowych. Na platformie Airbnb sprzedającymi 
są najczęściej osoby prywatne, które chcą udostępnić turystom własne mieszkanie. Zatem 
usługi te nie mają charakteru profesjonalnego, jak w przypadku rezerwacji pokoi hotelowych, 
gdzie usługi zakwaterowania są świadczone przez firmy. Osobiste relacje, jakie dominują 
w transakcjach na platformie Airbnb, sprawiają że panują tu specyficzne warunki rynkowe. 
Możliwości sprzedażowe osób prywatnych są bardziej ograniczone. W większości przypad-
ków udostępniają oni turystom mieszkania tylko w określonych okresach roku. Pojedynczy 
gospodarze nie dysponują tak dużą bazą pokoi, jak profesjonalne hotele i pensjonaty – ma-
jące zdolność zaspokojenia nawet zwiększonego popytu sezonowego – zatem ich sprzedaż 
jest znacznie ograniczona. Z drugiej jednak strony podaż pokoi oferowanych w ramach 
platformy jest relatywnie duża z uwagi na dużą liczbę gospodarzy ogłaszających oferty.

Forma krótkookresowego wynajmu pokoi przez osoby prywatne staje się coraz po-
wszechniejsza, a bariery wejścia na rynek są relatywnie małe w porównaniu z rynkiem 
hotelarskim. Działalność ta nie jest jeszcze tak bardzo regulowana, jak działalność profe-
sjonalnych firm zakwaterowania. Nie ma też wypracowanych standardów jakościowych 
obecnych w branży hotelarskiej, np. w postaci liczby gwiazdek oznaczających standard 
jakościowy hotelu. Brak także marek, jak ma to miejsce w przypadku hoteli. Sprawia to, że 
na tego rodzaju rynku elektronicznym panują specyficzne warunki i instrumenty konkuro-
wania. Oprócz instrumentów zwiększających pozycję konkurencyjną znanych z tradycyjnej 
branży hotelarskiej, np. lokalizacja, usługi dodatkowe, region i okolica, ważne stają się cechy 
związane z relacjami międzyludzkimi, np. sympatia i zaufanie do gospodarza. Zatem dla 
gospodarzy znaczącym instrumentem konkurowania staje się reputacja, jaką zdobywają 
w oczach gości. Świadczy ona o jakości usługi oraz uczciwości gospodarza.

Każdy gospodarz dysponuje na platformie wieloma instrumentami budowania repu-
tacji i promowania oferty w obrębie portalu. Zaliczyć do nich należy zamieszczane przez 
gospodarzy treści o sobie i oferowanych pokojach w postaci opisu tekstowego, a także 
zdjęcia własnej osoby i miejsca zakwaterowania. Bardzo duże znaczenie mają także me-
chanizmy społecznościowe takie jak komentarze, opinie i oceny pobytu wystawione przez 
dotychczasowych gości. Ważne jest więc dbanie o to, aby goście wystawiali pozytywne 
oceny i komentarze, gdyż są one czytane przez osoby zainteresowane daną ofertą za-
kwaterowania. Jednakże gospodarze również wystawiają opinie o gościach, a te z kolei 
będą czytane przez innych przyszłych gospodarzy, zatem goście z tego powodu mogą 
niechętnie wystawiać negatywne opinie i niskie oceny, mając świadomość, że też są 
oceniani przez gospodarzy. Dlatego większość ocen wystawianych gospodarzom mieści 
się w przedziale 4,5–5, co oznacza, że jest to instrument relatywnie mało różnicujący 
oferty16. Zwiększa to z kolei znaczenie informacji zawartych w ofercie przez gospodarzy 
jako środka budowania reputacji i pozyskiwania nabywców.

16 E. Ert, A. Fleischer, N. Magen, Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in 
Airbnb, „Tourism Management” 2016, 55, s. 66.
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Bez wątpienia do instrumentów konkurowania można zaliczyć również posiadanie 
statusu „Supersprzedawca”. Korzyści, jakie zapewnia ta odznaka, to osiąganie lepszych 
pozycji w wynikach wyszukiwania ofert i większe prawdopodobieństwo zdobycia rezerwa-
cji, co przekłada się na wyższe dochody gospodarza. Ma ona szczególną wartość, jeśli 
w danej lokalizacji występuje wiele ofert różnych gospodarzy, a więc częściej w dużych 
miastach. Odznaka niesie również korzyści potencjalnym gościom, gdyż dzięki niej po-
trafią oni szybko się zorientować, które oferty mają wyższą jakość i którzy gospodarze 
świadczą usługi na wyższym poziomie.

Ze względu na to, że pojedynczy gospodarze dysponują ograniczonymi możliwościami 
zwiększania sprzedaży dzięki dobrej reputacji oraz promowaniu oferty, większy popyt 
mogą wykorzystać, wybierając bardziej odpowiadających im gości, a także podnosząc 
cenę za wynajem lokalu.

Rozwój Airbnb oraz innych tego typu platform umożliwia wejście na rynek zakwaterowania 
i atrakcji turystycznych wielu prywatnym osobom występującym w roli sprzedawców czy też 
dostawców usług hotelarsko-turystycznych. Jest to możliwe, ponieważ platforma ta zapew-
nia im odpowiedni zasięg i niskie koszty transakcyjne, a także wykorzystuje mechanizmy 
społecznościowe i analizy danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obydwu stronom 
transakcji. Duża liczba sprzedających na tej platformie sprawia, że zwiększa się podaż na 
rynku zakwaterowania i atrakcji turystycznych. Jednocześnie zmniejszają się bariery wejścia 
do branży turystycznej. Można więc przypuszczać, że wzrośnie walka o pieniądze turystów. 
Prawdopodobnie konkurencję tę silniej mogą odczuwać tańsze hotele i pensjonaty, których 
oferty są zbliżone jakościowo i cenowo do tych na Airbnb. Z drugiej jednak strony można za-
kładać, że dzięki tego typu nowym platformom zwiększy się popyt na rynku zakwaterowania 
i atrakcji turystycznych, gdyż usługi te stają się bardziej przystępne cenowo dla segmentu 
turystów o niższych dochodach i w młodszym wieku. Platformy współdzielenia P2P promują 
również turystykę jako element stylu życia nabywców oraz sposób na czerpanie zysków 
w przypadku wynajmujących mieszkania i organizujących atrakcje turystyczne. Można więc 
stwierdzić, że platformy P2P przyczyniają się pozytywnie do wzrostu znaczenia turystyki 
jako branży i sposobu spędzania czasu przez konsumentów, a tym samym powodują po-
większanie się rynku turystycznego w skali globalnej.

Podsumowanie i wnioski

Platformy P2P odgrywają ważną rolę w rozwoju ekonomii współdzielenia. Zapewniają 
użytkownikom wiele korzyści, m.in. obniżenie kosztów transakcyjnych, lepsze wykorzy-
stanie zasobów i produktów w gospodarce, łatwiejszy dostęp do dużego wyboru produk-
tów, niższe ceny produktów, rozwój przedsiębiorczości i społeczności lokalnych. Modele 
e-biznesowe oparte na ekonomii współdzielenia są innowacyjnymi przedsięwzięciami, 
zmieniającymi wiele branż i rynków. 

Jedna z branż, w której rozwijają się te modele biznesowe, to turystyka. Najbardziej 
znaną platformą P2P w tej branży jest Airbnb. Platforma ta stała się cyberpośrednikiem 
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działającym w formie zorganizowanego rynku elektronicznego, umożliwiającym nawią-
zywanie relacji i zawieranie transakcji między osobami prywatnymi chcącymi wynająć 
mieszkanie a osobami poszukującymi zakwaterowania. Oprócz ofert zakwaterowania 
na platformie są również dostępne oferty organizatorów atrakcji turystycznych, które 
stanowią produkty komplementarne względem usług zakwaterowania. Z uwagi na to, 
że dużo transakcji jest dokonywanych między osobami prywatnymi, na platformie tej 
występuje wiele usług zwiększających poziom bezpieczeństwa. Są to m.in. gwarancje 
i pakiety ubezpieczeniowe dla gospodarzy, wykorzystanie analizy danych w celu ostrze-
gania przed oszustwami, kilkustopniowe uwierzytelnianie oraz informowanie o zmianach 
na koncie, a także pośrednictwo w płatnościach. Gospodarze mają na platformie dużą 
dowolność w kwestiach takich jak okres wynajmu mieszkań, formułowanie regulaminów, 
ofert i ustalanie cen.

Platforma oferuje również wiele funkcji umożliwiających wsparcie gospodarzy w zakresie 
podnoszenia jakości publikowanych ofert i ich promocji oraz wsparcie przy ustalaniu cen. 
Poszukujący zakwaterowania na Airbnb mają wiele możliwości wyszukiwania ofert z użyciem 
licznych filtrów. Także prezentacja oferty charakteryzuje się wieloma sekcjami informacyjnymi, 
które umożliwiają dostarczenie dokładnych informacji o usłudze. Stronie oferty towarzyszą 
różne sekcje zwiększające prawdopodobieństwo dokonania transakcji przez turystów na 
omawianej platformie, ponieważ oferują dobra substytucyjne w postaci podobnych ofert 
oraz dobra komplementarne w postaci atrakcji turystycznych w danej lokalizacji.

Sprzedawcy na Airbnb napotykają niższe bariery wejścia w porównaniu z tradycyjnymi 
hotelami. Z drugiej jednak strony nie dysponują dużymi możliwościami zwiększenia bazy 
noclegowej w krótkim czasie, a także nie konkurują marką jak hotele. Dlatego oprócz tra-
dycyjnych instrumentów konkurowania, np. lokalizacji, znaczenia nabierają takie cechy jak 
reputacja gospodarza i zaufanie do niego. W przypadku budowania reputacji znaczenie 
mają takie elementy dostępne na platformie, jak zamieszczanie przez gospodarzy in-
formacji i zdjęć (dotyczących własnej osoby i oferty) oraz mechanizmy społecznościowe, 
np. oceny i recenzje dotychczasowych gości.

Rozwój platform P2P w turystyce przyczynia się do zwiększania podaży i popytu na 
rynku turystycznym oraz większego wyboru produktów turystycznych po przystępnych 
cenach.
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Streszczenie

W artykule omówiono rozwój internetowych platform P2P (peer-to-peer, osoba-do-osoby) umoż-
liwiających dzielenie się własnym mieszkaniem z turystami. Głównym celem artykułu była 
identyfikacja funkcji, jakie pełni jedna z najpopularniejszych platform tego rodzaju o nazwie 
Airbnb. Pokazano również rolę tej platformy na rynku turystycznym oraz dokonano charakte-
rystyki jej modelu biznesowego. Platformy P2P w turystyce przyczyniają się do zwiększania 
podaży i popytu na rynku turystycznym oraz do większego wyboru produktów turystycznych po 
przystępnych cenach.

Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia, modele e-biznesowe, platformy P2P, rynek tury-
styczny

Abstract

The article discusses the development of P2P (peer-to-peer) internet platforms enabling sharing 
an apartment with tourists. The main purpose of the article was to identify the functions performed 
by most popular platform of this type called Airbnb. The role of this platform on the tourism market 
was also shown, and its business model was characterized. P2P platforms in tourism contribute 
to increasing supply and demand in the tourism market as well as a larger selection of tourism 
products at affordable prices.

Keywords: sharing economy, e-business models, P2P platforms, tourist market
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THE ROLE OF TOURISM AND AGRITOURISM IN LOCAL AND REGIONAL 
DEVELOPMENT

Wstęp

Od kilkunastu lat w Polsce można zaobserwować coraz większe zainteresowanie 
turystyką wiejską, a co za tym idzie agroturystyką. Przestaje się ona kojarzyć tylko z waka-
cjami w gospodarstwach rolnych, a zaczyna także z wakacjami przyrodniczymi, turystyką 
rowerową, pieszą, sportową i krajoznawczą.

Tradycyjny rozwój wsi, kojarzący się głównie z rozwojem rolnictwa dającego zatrud-
nienie większej liczbie jej mieszkańców, staje się powoli historią, natomiast przyszłość 
społeczności wiejskiej w kraju coraz bardziej zależy od wielofunkcyjnego rozwoju obsza-
rów wiejskich. Należy jednak pamiętać, że każda gmina w regionie wymaga odrębnych 
strategii rozwoju, w których rolnictwo będzie działalnością ważną, ale  niejedyną.

Zmiany zachodzące w turystyce wiejskiej niosą również konieczność przemian w go-
spodarstwach agroturystycznych. Dawniej wyjazdy agroturystyczne opierały się na noc-
legach w gospodarstwach rolnych i możliwości brania czynnego udziału w zwykłych 
pracach w gospodarstwie czy też na polu rolnika. Obecnie się od tego odchodzi, baza 
noclegowa i obcowanie z naturą nie są już głównym czynnikiem przyciągającym „letników”. 
Współcześnie agroturystyka kojarzona jest głównie z pewną formą aktywności fizycznej, 
połączoną ze zwiedzaniem zabytkowych bądź charakterystycznych miejsc związanych 
z danym regionem.

Każdy region powinien zwracać szczególną uwagę na rozwój agroturystyki w związku 
z tym, że przynosi ona wiele zalet społeczności lokalnej – głównie za sprawą ograniczania 
bezrobocia, poprawy jakości i stylu życia na wsiach, czy też rozwoju infrastruktury ułatwia-
jącej codzienne życie. To przyroda i natura są czynnikami, które należy wykorzystywać 
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w celu rozwoju obszarów wiejskich. To one przyciągają turystów chcących choć na chwilę 
uciec od codziennych problemów i zgiełku. 

Gospodarstwa agroturystyczne są najlepszym przykładem tego, jak w łatwy sposób, 
korzystając z zasobów natury, można stworzyć coś, co będzie przyciągać turystów i roz-
wijać region. 

Turystyka, jej funkcje i rodzaje 

Turystyka oznacza głównie wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, w celach wy-
poczynkowych lub krajoznawczych. W literaturze przedmiotu nie ma jednej definicji tego 
pojęcia. Jest ich wiele, gdyż zmieniają się wraz z przemianą zjawisk związanych z otocze-
niem. Pojęcie turystyki według Światowej Organizacji Turystyki definiowane jest jako ogół 
czynności wykonywanych przez osoby podróżujące oraz przebywające nie dłużej niż rok 
poza stałym miejscem zamieszkania w celach służbowych, wypoczynkowych lub innych1.

Turystyka obejmuje całość zjawisk ekonomicznych, społecznych, przestrzennych i psy-
chologicznych. Jest zjawiskiem ekonomicznym, ponieważ wpływa na rozwój i powstawanie 
nowych produktów oraz dziedzin usług motywujących działalność gospodarczą; powo-
duje także przemieszczanie się osób, a zrazem ich pieniędzy. Ponadto jest zjawiskiem 
społecznym, gdyż człowiek w trakcie podróży nawiązuje relację z innymi uczestnikami 
wyjazdu oraz miejscową ludnością. Turystykę określa się także jako zjawisko przestrzenne, 
pobudzające do aktywności obszary i miejscowości, gdzie się rozwija, przez rozbudowę 
infrastruktury turystycznej, handlowo-usługowej oraz noclegowo-żywieniowej. Turystyka 
jest także zjawiskiem psychologicznym, ponieważ udział w niej zaspokaja nie tylko po-
trzeby materialne, ale i duchowe, które kształtują motywy i cele podróży2.

Jednym z najczęściej stosowanych w geografii kryteriów klasyfikacji turystyki jest 
główny cel podróży. Wyróżnia się3:

 ● Turystykę wypoczynkową (urlopową, rekreacyjną) – służy regeneracji sił fizycznych 
i psychicznych. Odbywa się nad zbiornikami wodnymi, w górach, w dużych komplek-
sach leśnych bądź na wsi, w gospodarstwach agroturystycznych.

 ● Turystykę poznawczą (krajoznawczą) – jej celem jest poszerzenie wiedzy o świecie 
przez zwiedzanie nowych miejsc i obiektów, na przykład w parkach narodowych, 
w muzeach i galeriach sztuki.

 ● Turystykę zdrowotną (leczniczą lub uzdrowiskową) – obejmuje wyjazdy związane 
z utrzymaniem lub poprawą stanu zdrowia, na przykład pobyt w sanatoriach.

 ● Turystykę religijną (pielgrzymkową) – służy zaspokojeniu potrzeb duchowych, związa-
nych z wiarą. Obejmuje m.in. pielgrzymowanie do miejsc kultu religijnego.

 ● Turystykę kwalifikowaną – wymagającą istnienia określonych walorów turystycznych 
bądź rozwijania określonych umiejętności przez turystów, na przykład turystyka węd-
karska, narciarska, konna, trekking, speleologia.

1 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, Warszawa 1995, s. 3.
2 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997, s. 31.
3 J. Płocka, Turystyka. Wybrane zagadnienia, Escape Magazine, Toruń 2009, s. 141.
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 ● Turystykę biznesową – dotyczy podróży związanych z załatwianiem spraw służbowych. 
Może być połączona z wypoczynkiem.

 ● Turystykę kongresową (konferencyjną) – obejmuje wyjazdy na konferencje, seminaria 
oraz zjazdy naukowe.

 ● Turystykę handlową (zakupową) – jej celem są wyjazdy na zakupy, na przykład w okre-
sie posezonowych obniżek cen w sklepach.

 ● Turystykę sportową – jej motywem jest czynne uprawianie sportu lub udział w zawo-
dach sportowych.

 ● Turystykę towarzyską (rodzinną lub klubową) – celem są spotkania z rodziną, znajo-
mymi lub członkami klubu.
Ze względu na motywy wyjazdu wyróżnia się turystykę alternatywną, będąca przeci-

wieństwem turystyki masowej, oferującą wypoczynek bliżej natury, oraz łagodną, zieloną, 
organizowaną w środowisku wiejskim, której celem jest osiągnięcie jak największych korzy-
ści dla mieszkańców, służącą ponadto ochronie środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Turystyka pełni wiele funkcji, rozumianych jako skutki jej rozwoju w sferach życia 
człowieka. Obecnie wiele tych funkcji spełnianych jest jednocześnie i ciężko je oddzielić 
ze względu na wspólne powiązania – na przykład zdrowotna i wypoczynkowa. Władysław 
Gaworecki wymienia następujące funkcje turystyki4:

 ● Wypoczynkowa – odpoczynek od codziennych obowiązków, odbywający się poza sta-
łym miejscem zamieszkania. Rozwój tej funkcji jest ważny pod względem ekonomicz-
nym, służy utrzymaniu i odnowie sił fizycznych utraconych w czasie pracy lub poza nią.

 ● Zdrowotna – ma na celu nie tylko niwelowanie chorób, ale także poprawę samopoczu-
cia człowieka. Przyczynia się również do redukcji negatywnych zjawisk współczesnej 
cywilizacji5.

 ● Wychowawcza – oznacza wejście człowieka w nowe środowisko społeczne, które 
składa się z trzech składników: społecznych, przyrodniczych oraz kulturowych. Przy-
nosi pozytywne skutki w każdej fazie życia człowieka.

 ● Kształceniowa – znajduje uzasadnienie jako element funkcji wychowawczej, czyli 
spełnia się w sensie praktycznym i poznawczym. Podróżując, poznaje się nowe kul-
tury i poszerza wiedzę o świecie, a zdobytą wiedzę można spożytkować praktycznie.

 ● Miastotwórcza – ma duży wpływ na rozwój i urbanizację ośrodków miejskich przez 
powstawanie nowych zakładów usługowych, obiektów noclegowych czy gastrono-
micznych oraz rozwój infrastruktury.

 ● Edukacji kulturowej – jest stymulatorem kultywowania dziedzictwa przeszłości i popu-
laryzacji dorobku współczesności.

 ● Ekonomiczna – stanowi czynnik społeczno-gospodarczy na obszarach turystycznych. 
Turysta za pomocą środków płatniczych zaspokaja własne potrzeby, więc jest nośnikiem 
popytu na świadczenia turystyczne.

 ● Etniczna – obejmuje podróże zagraniczne do miejsc pochodzenia turystów oraz ich 
przodków.

4 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 389.
5 Ibidem, s. 391–417.
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 ● Kształtowania świadomości ekologicznej – uświadamia turystów o problemach środo-
wiska społecznego i przyrodniczego.

 ● Polityczna – ma znaczenie w odniesieniu do polepszania współpracy i nawiązywania 
porozumień międzynarodowych oraz budowania wizerunku danego kraju za jego 
granicami.

Turystyka a rozwój regionu

W literaturze naukowej można odnaleźć różne sposoby określenia pojęcia i istoty rozwoju 
lokalnego, odmienne w zależności od dyscypliny wiedzy, w ramach której podejmowane są 
badania, i wyróżniających ją aspektów społecznych, gospodarczych bądź ekologicznych. 

Pojęcie rozwoju lokalnego definiuje się jako poprawę warunków, standardu życia za-
mieszkującej daną jednostkę terytorialną ludności. W ogólnym znaczeniu można przyjąć, 
że rozwój lokalny jest związany z działalnością społeczno-gospodarczą, która obejmuje 
środowisko życia lokalnej społeczności, prowadzoną w ramach potrzeb tej społeczności, 
przy wykorzystaniu lokalnych zasobów rozwojowych oraz jej zaangażowaniu6. Rozwój 
lokalny najczęściej jest związany z pozytywnymi zmianami strukturalnymi, ilościowymi 
i jakościowymi w lokalnej wspólnocie mieszkańców danego terenu. Według Tadeusza 
Kudłacza jest to ciągły wzrost poziomu życia oraz wydajności gospodarki terytorialnej 
funkcjonującej na poziomie lokalnym7.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego oraz formą organizacyjną lokalnego 
życia publicznego jest gmina. Jednostki szczebla gminnego różnią się pod względem 
posiadanych zasobów i odmiennych problemów rozwojowych, dlatego nie powinno się 
mówić o jednej polityce lokalnej, regionalnej, ani o uniwersalnej strategii rozwoju. Każdy 
region, a w jego obrębie każdy powiat i gmina, muszą poszukiwać własnych kierunków 
rozwoju. Poza nadrzędnym celem rozwoju lokalnego występują również cele szczegółowe 
dotyczące poszczególnych jego sfer, tj. gospodarczej, przestrzenno-ekologicznej oraz 
społecznej. Przejawami rozwoju gospodarczego są m.in.8 powstanie nowych podmiotów 
gospodarczych, podniesienie ekonomicznej kondycji już istniejących podmiotów gospo-
darczych, powstanie dotychczas nieistniejących rodzajów działalności gospodarczej, 
wzrost dochodów budżetów gmin, a także tworzenie lokalnych instytucji wspierających 
przedsiębiorczość9. Społecznymi przejawami rozwoju są natomiast m.in.: wzrost poziomu 
aspiracji mieszkańców, poprawa poziomu wykształcenia, rozwój infrastruktury, zmniej-
szenie poziomu bezrobocia, lepszy dostęp do służby zdrowia i placówek edukacyjnych. 
Można także dodać takie elementy, jak: poprawa warunków życia, kultywowanie dzie-
dzictwa kulturowego10.

6 J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 2001, s. 46.
7 T. Kudłacz, Istota rozwoju lokalnego, MSAP UEK, Kraków 2007, s. 105–126.
8 Ibidem, s. 13.
9 I. Sikorska-Wolak, Turystyka w rozwoju lokalnym, SGGW, Warszawa 2004, s. 5.
10 Ibidem, s. 6.
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Ostatnia sfera rozwoju przestrzenno-ekologicznego przejawia się w11:
 ● poprawie stanu środowiska naturalnego;
 ● wzroście inwestycji proekologicznych;
 ● wzroście świadomości ekologicznej;
 ● przestrzeganiu zasad ekologii przy kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego i kultu-

rowego.
Łączny poziom rozwoju w tych sferach stanowi podstawę oceny rozwoju lokalnego. 

Gmina jest bowiem systemem traktowanym jako funkcjonalna całość”12. Gdy występują 
w niej różnorodne i bogate walory wypoczynkowo-rekreacyjne, możliwością rozwoju jest 
turystyka.

Obecnie turystyka jest ważnym aspektem gałęzi gospodarki, niekiedy również podstawą 
rozwoju gospodarki. Można zauważyć jej związek z innymi sektorami w kraju. Turystyka 
sprzyja rozwojowi innych branż w państwie, zatem można stwierdzić, że koniunktura go-
spodarcza w pewnym stopniu uzależniona jest od stopnia rozwoju turystyki13. Odpowiednia 
polityka rozwoju regionalnego wpływa na pozytywną politykę gospodarczą. Na wysokość 
wpływów ze sprzedaży różnych produktów i usług wpływa wielkość ruchu turystycznego 
w danym regionie. Duży napływ turystów oznacza powiększenie funduszy. W wyniku 
gromadzenia kapitału poszczególne regiony turystyczne mają szansę na lepszy rozwój 
przez prowadzenie różnych inwestycji, których celem jest poprawa życia społeczno- 

-gospodarczego. Gdy rośnie turystyka, wzrasta wielkość produkcji, handlu i usług. Powoduje 
to wzrost budżetu gminy, a zarazem państwa, czego skutkiem jest wzrost PKB.

Wykres 1. Udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB (%, bez wydatków państwa na turystykę 
oraz podróże służbowe)
Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1419851,turystyka-napedza-gospodarke-zapewnia-6-proc-polskiego-
pkb.html [12.08.2019].

11 Ibidem, s. 13.
12 Ibidem.
13 B. Tomczak, Turystyka a rozwój gospodarczy regionu, http://ekonomistka.blogerki.pl/2014/04/30/turystyka- 
a-rozwoj-gospodarczy_ejfjc.html [29.03.2019].
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Dla wielu gmin turystyka jest jednym z najważniejszych czynników lokalnego rozwoju 
gospodarczego. Opracowania naukowe pokazują, że rozwijanie społeczności lokalnej 
przy współpracy samorządów gmin oraz innych podmiotów przynosi zyski i poprawia 
warunki życia ludności wiejskiej oraz prowadzi do rozwoju gospodarczego tych obsza-
rów, a zarazem podwyższania ich konkurencyjności. Turystyka wpływa na rozwój kultury 
oraz coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców na zdobywanie wiedzy i uzupełnianie 
wykształcenia. 

Nowa infrastruktura przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, a co za tym 
idzie kolejnych źródeł dochodów. Silne powiązania z innymi sektorami gospodarki lokalnej, 
głównie rolnictwem, transportem czy handlem i usługami, owocuje efektywnym rozwojem 
regionu. 

Patrząc na gospodarkę turystyczną z perspektywy regionu, można ją traktować jako 
specjalizację, jedną z ról, jakie w nim odgrywa, lub czynność społeczno-gospodarczą14. 
W tym znaczeniu nawiązuje się do turystyki jako funkcji społeczno-gospodarczej, po-
wiązanej z obsługą turystów. Ruch turystyczny kieruje się do ściśle określonych miejsc, 
gdzie występuje naturalne i  przekształcone przez człowieka środowisko będące głównym 
aspektem przyciągania wczasowiczów oraz decydujące o rozmieszczeniu (położeniu) 
obiektów turystycznych. Możliwości rozwojowe i potencjał konkurencyjny regionów są 
wyznaczane przez ich zdolność do dostosowywania się do procesów o charakterze 
ekonomicznym, społeczno-kulturowym, politycznym i technologicznym, mających zasięg 
ogólnoświatowy15. Znaczenie turystyki w rozwoju lokalnym przeważnie związane jest 
z potencjałem turystycznym danego obszaru, czyli:

 ● Zasobami strukturalnymi16, jak:
 ○ walory turystyczne;
 ○ zagospodarowanie turystyczne;
 ○ dostępność komunikacyjna.

 ● Zasobami ekonomicznymi: 
 ○ inwestycje;
 ○ fundusze zagraniczne;
 ○ wydatki władz lokalnych na upowszechnianie turystyki;
 ○ dochody własne.

 ● Zasobami społeczno-kulturowymi: 
 ○ kapitał społeczny;
 ○ przedsiębiorczość;
 ○ kapitał ludzki;
 ○ czynniki społeczne.

14 A. Cudowska-Sojko, Rola turystyki w rozwoju regionu – aspekt teoretyczny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, 79, s. 29.
15 Ibidem, s. 29–30.
16 B. Marciszewska, Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, 52, s. 13–23.
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 ● Zasobami politycznymi: 
 ○ strategia rozwoju obszaru;
 ○ aktywność władz lokalnych w kwestii rozwoju turystyki.

Obecnie turystyka jest podporą rozwoju gospodarczego w regionie, stanowi ważne 
źródło dochodów państwa, instrument pomocny w rozwiązywaniu problemów społeczno- 

-gospodarczych, zwłaszcza bezrobocia. Wymusza także prowadzenie działań skierowa-
nych na rozwój regionu, takich jak ochrona środowiska, rozbudowa infrastruktury, projekty 
związane ze zdrowiem i rekreacją17. 

Analizując pozytywny wpływ turystyki na rozwój gospodarczy regionu, powinno się 
zwrócić uwagę na kilka aspektów. Turyści odwiedzający dany region pragną bowiem ko-
rzystać z określonych dóbr i usług, czyli wydają pieniądze, będące przychodami nie tylko 
turystycznych podmiotów w danym regionie. Podmioty gospodarcze świadczące usługi są 
pierwszymi, które czerpią zyski, następnie pieniądze są podzielone na wynagrodzenia dla 
pracowników i materiały potrzebne do prowadzenia dalszej działalności, wskutek czego 
następuje wzrost dochodów budżetowych.

Powiększający się ruch turystyczny nakręca lokalny rynek pracy przez powstawanie 
nowych miejsc pracy, nie tylko w sferze obsługi ruchu turystycznego, lecz także w innych 
rodzajach działalności. Rozwój funkcji turystycznej zwiększa zatrudnienie w sektorze 
trzecim i powoduje wzrost wydatków na usługi w gospodarstwach domowych.

Rozwój turystyki sprzyja rozwojowi inwestycyjnemu, dzięki któremu następuje napływ 
kapitału spoza regionu, nawet z zagranicy. Najlepiej obrazuje to rozwój turystyki biznesowej 
i występowanie w danym regionie sieci hotelowych o skali światowej.

Rozwój turystyki niesie rozbudowę infrastruktury technicznej, komunikacyjnej oraz 
rozwój usług społecznych. Turysta, przyjeżdżając do danego miejsca, chce zaspokoić 
swoje potrzeby, przy czym oczekuje sprawności urządzeń i obiektów, z których będzie 
korzystać. Rozwój turystyki ma wpływ na ogólny wizerunek regionu i nie jest skierowany 
tylko do wypoczywających, lecz także do szerszego grona odbiorców.

Agroturystyka oraz jej wpływ na możliwości i kierunki rozwoju 
regionu 

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie mieszkańców wsi rozwojem przedsięwzięć 
turystycznych. Z drugiej zaś strony mieszkańcy miast coraz częściej odwiedzają obszary 
wiejskie w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. 

Gminy wiejskie w Polsce wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem stopnia roz-
woju społeczno-gospodarczego, struktury sieci osadniczej, stanu infrastruktury społecznej 
i technicznej, mają odmienne problemy rozwojowe18. Dlatego nie ma jednej uniwersalnej 
polityki wiejskiej, czy też strategii rozwoju regionu. Każdy region, a w jego obrębie każda 

17 B. Tomczak, Turystyka a rozwój gospodarczy regionu…, op. cit.
18 I. Sikorska-Wolak Turystyka w rozwoju lokalnym, op. cit., s. 17.
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gmina, wymaga odrębnych strategii rozwoju, odrębnej polityki regionalnej i lokalnej, w któ-
rej rolnictwo będzie ważną, ale niejedyną formą działalności19. Wiejskie gminy znajdujące 
się w pobliżu większych miast za pośrednictwem turystyki weekendowej mogą zwiększyć 
potencjał rozwojowy. Natomiast gminy problemowe, czyli obszary, na których znajduje się 
dużo terenów chronionych (NATURA 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe), powinny 
iść w kierunku agroturystyki, dającej możliwość ożywienia rozwoju obszarów wiejskich i ich 
zagospodarowania oraz zmniejszenia bezrobocia, a co za tym idzie poprawy dochodów 
i warunków życia mieszkańców. 

Agroturystyka zgodnie z definicją to „forma wypoczynku na terenach wiejskich, która 
opiera się na bazie noclegowej wraz z różnego rodzaju aktywnością związaną z gospo-
darstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym 
i usługowym)”20; jest ona najczęściej spotykaną formą rozwoju obszarów wiejskich. Agro-
turystyka to również: wypożyczenie kajaków czy rowerów, organizacja ognisk, grillowania 
i kuligów, gry w siatkówkę, koszykówkę, badmintona, tenisa stołowego, a także sprzedaż 
własnych wyrobów (miodu, jajek, wędlin), obcowanie na co dzień z naturą, osobisty 
kontakt z innymi turystami, mieszkańcami wsi i nawiązywanie z nimi więzi, możliwość 
uczestnictwa z gospodarzami w codziennych obowiązkach, obserwacja zwierząt gospo-
darskich i ich dokarmianie, wędkowanie czy zbieranie plonów (owoców, warzyw, ziół). 
Interesującą definicję agroturystyki proponuje Janusz Czerwiński, który uważa, że jest 
ona „swoistym pomostem łączącym miasto ze wsią”21. W tym ujęciu definicyjnym oprócz 
aspektów społecznych i podkreślenia kontaktów wczasowiczów z lokalną kulturą i trady-
cjami położono także nacisk na dodatkową, poza wynajmem pokoi, korzyść ekonomiczną, 
jaką jest sprzedaż produktów rolnych22.

Dzięki przemianom polityczno-ekonomicznym na przełomie lat 80. i 90. XX wieku 
w Polsce możliwy był rozwój agroturystyki. W 1991 roku powstały pierwsze gospodarstwa 
agroturystyczne, które były zlokalizowane przeważnie na Podhalu, u wybrzeża Bałtyku oraz 
na Pojezierzu Mazurskim. W tym okresie powstały też pierwsze stowarzyszenia agrotury-
styczne, na przykład Gdańskie Stowarzyszenie Agroturystyki oraz Warmińsko-Mazurskie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne23. Gwałtowny wzrost liczby gospodarstw agroturystycz-
nych nastąpił na drugim etapie rozwoju, czyli w latach 1994–1999, kiedy ich liczba wynio-
sła około 4,5 tys.24 W 1996 roku powstała Polska Federacja Turystyki Wiejskiej (PFTW), 
która do dzisiaj reprezentuje zdecydowaną większość stowarzyszeń oraz gospodarstw 
agroturystycznych i jest ich „łącznikiem” z władzami państwowymi i samorządowymi25. 
Ostatni, trzeci etap rozpoczął się w 2000 roku i trwa nadal, a jego charakterystyczną 

19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 81.
21 J. Czerwiński, Podstawy turystyki, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2007, s. 71.
22 M. Roman, A. Niedziółka, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, SGGW, War-
szawa 2017, s. 20.
23 T. Dziechciarz, Agroturystyka – nowa forma aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce, Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 36.
24 Ibidem, s. 37.
25 T. Dziechciarz, Agroturystyka – nowa forma aktywności…, op. cit., s. 38.
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cechą jest ciągły wzrost liczby gospodarstw. Według spisu rolnego w 2002 roku ich 
liczba wynosiła 5,8 tys., a w 2004 roku, według Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego – ponad 8 tys.26

Tabela 1. Liczba gospodarstw agroturystycznych w latach 2002–2014 w układzie wojewódzkim

Województwo 2002 2007 2011 2014

Dolnośląskie 340 592 638 616

Kujawsko-pomorskie 71 333 256 234

Lubelskie 276 408 430 456

Lubuskie 168 164 95 108

Łódzkie 166 167 180 165

Małopolskie 875 1590 1344 1327

Mazowieckie 220 378 360 364

Opolskie 48 112 110 119

Podkarpackie 501 1074 989 985

Podlaskie 561 629 609 625

Pomorskie 517 770 622 672

Śląskie 136 384 384 404

Świętokrzyskie 260 355 291 313

Warmińsko-mazurskie 750 869 743 801

Wielkopolskie 358 474 418 438

Zachodniopomorskie 276 491 383 389

RAZEM 5523 8790 7852 8016
 
Źródło: opracowanie własne danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://www.minrol.gov.pl/
pol/ [4.09.2019].

26 Ibidem.
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Tabela 2. Kwatery agroturystyczne według województw w 2015 roku według Ewidencji Obiektów Tury-
stycznych prowadzonych przez urzędy gmin

Wyszczególnienie Kwatery agroturystyczne 
(stan na 31 grudnia)

Pokoje gościnne  
(stan na 31 grudnia)

OGÓŁEM 7726 78 808 16 449 236 609

Dolnośląskie 597 6463 1073 12 772

Kujawsko-pomorskie 211 2297 89 1442

Lubelskie 447 3770 383 5813

Lubuskie 123 1265 109 1637

Łódzkie 152 1475 145 2423

Małopolskie 1273 15 012 2961 42 808

Mazowieckie 346 3363 456 5291

Opolskie 107 1093 82 1290

Podkarpackie 943 8037 312 3968

Podlaskie 592 5513 159 2392

Pomorskie 687 7500 5512 80 477

Śląskie 387 4657 610 10 553

Świętokrzyskie 289 2754 115 1484

Warmińsko-mazurskie 764 7092 369 4105

Wielkopolskie 427 4536 317 4474

Zachodniopomorskie 381 3981 3757 55 680
 
Źródło: opracowanie własne danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://www.minrol.gov.pl/
pol/ [23.09.2019].

Według aktualnie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) art. 21 pkt. 43 ustawy z 2000 r. z obowiązku podat-
kowego zwalnia się „dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom prze-
bywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli 
liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu”27. Zwolnienie to dotyczy osób, które 
spełniają równocześnie następujące warunki28:

 ● usługi noclegowe realizowane są na terenach wiejskich;
 ● usługodawcy prowadzą gospodarstwo rolne;
 ● wynajem pokoi odbywa się w budynku mieszkalnym;
 ● liczba pokoi nie przekracza pięciu,
 ● osoby kupujące usługi noclegowe przebywają w gospodarstwach w celach wypo-

czynkowych.

27 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307, ze zm.).
28 M. Drzewiecki, Agroturystyka współczesna w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa 
w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 11.
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Ustawa ta w sposób znaczący wpływa na coraz większe zainteresowanie powstawa-
niem kolejnych gospodarstw agroturystycznych na terenach wiejskich, gdyż taka forma 
rozwoju jest dodatkowym lub alternatywnym źródłem dochodów rolników. Głównie w okre-
sie letnim (w większości wypadków od maja zaczynając, a kończąc w połowie września) 
może stanowić ważne źródło zarobkowania dla mieszkańców obszarów wiejskich, prze-
ważnie tych, które wyróżniają się urokliwymi walorami przyrodniczymi, czyli występują na 
ich terenie rzeki, jeziora, lasy bądź teren górzysty.

Rolnik decydujący się na podjęcie działalności agroturystycznej ma możliwość stwo-
rzenia nowych warunków pracy i życia, umożliwia to także wykorzystanie dotychczas 
niewykorzystanych zasobów i środków. W wyniku rozwoju turystyki wiejskiej, w tym 
agroturystyki, możliwe staje się podjęcie takich działań, jak29:

 ● poszerzanie rynków zbytu produktów rolnych;
 ● wynajmowanie miejsc noclegowych oraz rozbudowa takiej bazy noclegowej;
 ● wytwarzanie wyrobów pamiątkarskich;
 ● rozwój gastronomii, domowego przetwórstwa spożywczego i sprzedaż takich towarów;
 ● rozwój innego rodzaju usług związanych z turystyką.

Ponadto .
Większe zainteresowanie obszarami wiejskimi powoduje wzrost cen gruntów, a co za 

tym idzie wartości terenów rolnych i wiejskich.
Ważne jest to, aby dostrzegać i wspierać inicjatywy podejmowane przez społeczności 

lokalne, czyli:
 ● zespoły folklorystyczne;
 ● zespoły sportowe;
 ● koła gospodyń wiejskich;
 ● stowarzyszenia ludności wiejskiej;
 ● sympatyków naturalnego krajobrazu.

Mogą się one zajmować:
 ● organizacją regionalnych imprez, przykładowo „dnia ziemniaka”;
 ● twórczością ludową;
 ● inscenizacją bitew;
 ● tworzeniem wiosek tematycznych.

Polska jest krajem, który może się pochwalić bardzo bogatą historią, dlatego każdy 
region we własnym zakresie powinien uczyć najmłodszych obywateli o swojej przeszłości 
i dawnych czasach, przykładowo przez inscenizację bitew, zakładanie grup rekonstruk-
cyjnych. Możliwości rozwoju jest bardzo dużo, wystarczy dobra współpraca mieszkańców 
z samorządem terytorialnym oraz pomysł. Wiadomo jednak, że nie każdy region ma 
wystarczającą ilość pieniędzy w budżecie na pewne projekty. Można się wtedy starać 
o dofinansowania lub wykorzystać to, co jest, czyli krajobraz oraz naturę. Z ich wyko-
rzystaniem można tworzyć obozy kolonijne, harcerskie, włączyć rolnictwo i regionalne 

29 I. Sikorska-Wolak, Turystyka w rozwoju lokalnym, op. cit., s. 105.
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produkty do promocji agroturystyki. W przypadku gdy budżet jest duży, można próbować 
inwestować w o wiele bardziej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Turystyka powinna 
być ważnym elementem strategii rozwoju gmin wiejskich, szczególnie tych, w których 
istniejące zasoby przyrodnicze, kulturowe i infrastrukturalne umożliwiają rozwijanie funkcji 
wypoczynkowo-rekreacyjnej30.

Sieciowanie produktów w turystyce wiejskiej

Tradycyjny rozwój wsi, kojarzący się głównie z rozwojem rolnictwa dającego zatrud-
nienie większej liczbie jej mieszkańców, staje się powoli historią, natomiast przyszłość 
społeczności wiejskiej w kraju coraz bardziej zależy od wielofunkcyjnego rozwoju obsza-
rów wiejskich.

Turystyka wiejska oznacza, że odbywa się ona na wsi; niestety jest trudna do zdefinio-
wania, ponieważ jej pochodzenie jest miejskie, a turyści to w głównej mierze mieszkańcy 
miast. Dla ludności miejskiej taka turystyka to forma ucieczki od ciągłego pośpiechu i ży-
cia w mieście. Janusz Majewski i Bernard Lane turystykę wiejską nazywają „najczystszą” 
w formie. W znaczeniu szerszym, odnoszącym się nie tylko do kryterium miejsca, jest 
ona definiowana jako31:

 ● rozwijająca się powoli w ograniczony sposób, tradycyjna w swoim charakterze oraz 
związana z rodzinnymi miejscowościami (w dużym stopniu będzie rozwijana z myślą 
o późniejszym pożytku dla danego obszaru oraz kontrolowana przez lokalne środo-
wisko);

 ● zlokalizowana na obszarach wiejskich;
 ● wiejska w skali, czyli taka, która istnieje w małej skali;
 ● wieloraka, oddająca złożoność środowiska wiejskiego, jego położenia, gospodarki 

i historii;
 ● funkcjonalnie wiejska, czyli budowana na typowych dla wsi właściwościach, takich jak: 

otwarta przestrzeń, tradycyjne społeczności i ich zwyczaje, drobna przedsiębiorczość 
oraz kontakt z naturą i dziedzictwem32.
Wypoczynek na wsi w ostatnich latach stał się bardzo częstą formą spędzania czasu 

wolnego, w związku z dużym zainteresowaniem powiększono zakres działalności tury-
stycznej na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, do tej pory kojarzona z wakacjami 
na wsi, zmieniła się w ekoturystykę, czyli turystykę przyrodniczą, wspinaczkową, pieszą, 
sportową, edukacyjną, krajoznawczą, a także na wędkarstwo i myślistwo33. Ważne jest, 
aby w trakcie rozwoju wzbogacać oferty turystyczne przez tworzenie nowych, dodatkowych 
atrakcji bez ponoszenia dużych kosztów inwestycyjnych w wioskach czy gospodarstwach. 

30 Ibidem, s. 18.
31 J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001, s. 15.
32 J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Reklama internetowa promocji ruchu turystycznego na wsi, „Ekonomiczne 
Problemy Turystyki” 2016, 1(33), s. 213.
33 K. Nuszkiewicz, M. Roman, Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Golądkowo 2013, s. 10.
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Nowe atrakcje można powiązać z już wcześniej istniejącymi w danym regionie, a następnie 
dodawać kolejne z czasem – jest to tak zwane sieciowanie produktu.

Sieciowanie produktu turystycznego definiuje się jako różne, rozproszone w przestrzeni 
usługi i atrakcje turystyczne, które nie wymagają ciągłości infrastruktury, oznakowania tras, 
natomiast charakteryzują się wspólną koncepcją i występowaniem wiodącego elementu, 
czyli waloru lub obsługi wyróżniających dany produkt. Takie sieciowanie produktów przy-
nosi wiele korzyści, pozwala m.in. na:

 ● stworzenie atrakcyjnej, kompletnej i konkurencyjnej oferty spędzania czasu dla uczest-
ników ruchu turystycznego;

 ● dowolność w sieciowaniu produktów;
 ● większe możliwości adaptacji do zmieniającego się rynku;
 ● łatwiejszą promocję;
 ● zwiększenie zatrudnienia w pośredniej i bezpośredniej gospodarce turystycznej;
 ● możliwości nawiązywania współpracy z placówkami oświatowymi;
 ● większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, np. Lokalnych Grup Dzia-

łania (LGD);
 ● wzajemne dzielenie się doświadczeniem i wiedzą;
 ● współpracę zamiast rywalizacji;
 ● poprawę jakości ofert;
 ● utrzymanie starej zabudowy i infrastruktury technicznej, które są elementem dzie-

dzictwa;
 ● zapobieganie migracjom;
 ● możliwość konkurowania z zewnętrznymi inwestorami.

Przykładem takiego sieciowania może być gospodarstwo agroturystyczne położo-
ne nad rzeką, które z biegiem czasu powiększało swoją ofertę przez udostępnienie 
wypożyczalni kajakowej, organizowanie imprez okolicznościowych, stworzenie pola 
namiotowego i boiska do gry w siatkówkę, umożliwienie wspólnego grillowania, zain-
westowanie w rozwój infrastruktury umożliwiający jak najlepszy wypoczynek. Nawią-
zanie współpracy z nowymi przedsiębiorcami poszerzyło oferty o naukę jazdy konnej, 
zwiedzanie zabytkowych miejsc podczas spływów kajakowych, powstanie szlaku ro-
werowego łączącego najważniejsze i warte zobaczenia obiekty, naukę historii dzięki 
rekonstrukcjom bitew itp. 

Na obszarach wiejskich nie występują większe przedsiębiorstwa, głównie zaś mikro-
przedsiębiorstwa, a każdy dobry właściciel gospodarstwa agroturystycznego wie, że 
w pojedynkę nie osiągnie się za dużo, nie utrzyma się u siebie turysty na dłużej niż trzy 
dni. Należy zapewnić coś więcej niż miejsce do spania, umożliwić obcowanie z naturą 
i odpoczynek. Przy współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi turystyczne 
obecnymi na danych terenach można stworzyć coś, co zatrzyma letników na dłuższy 
okres, a nawet zagwarantuje ich późniejsze powroty w to samo miejsce.

Bycie w sieci to najlepsza promocja własnej oferty, zapewnia ono także podnoszenie 
wiedzy, budowę własnego systemu jakości oraz wzrost kwalifikacji, które są niezbędne 
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do dalszego rozwoju na rynku34. Warto zauważyć, że sieciowanie produktów turystycz-
nych sprzyja budowaniu przewagi na konkurencyjnym rynku i współdziałaniu ludzi oraz 
różnych podmiotów w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej. 

Możliwości rozwoju agroturystyki w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014–2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) sporzą-
dzony został na podstawie przepisów UE, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW35. 

Głównymi celami PROW 2014–2020 są36:
 ● zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;
 ● wzrost i poprawa konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych;
 ● zrównoważone zarządzanie naturalnymi zasobami i działania dotyczące klimatu.

PROW 2014–2020 realizuje sześć priorytetów, mianowicie37:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie ren-

towności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem 

w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leś- 

nictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz przechodzenia na gospo-

darkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym 
i leśnym.

6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.
W ramach PROW 2014–2020 realizowanych jest łącznie 15 działań38:

 ● płatności dla obszarów z naturalnymi ograniczeniami lub innymi ograniczeniami;
 ● inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów przez zalesianie 

i tworzenie terenów zalesionych;
 ● tworzenie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
 ● przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych 

i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych;

34 Ibidem, s. 16.
35 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. PROW 2014–2020, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wspar-
cie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 [3.09.2019].
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 ARiMR. PROW 2014–2020, http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020.html 
[28.09.2019].
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 ● podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa miejscowości na tych terenach;
 ● rolnictwo ekologiczne;
 ● LEADER;
 ● transfer wiedzy i działalność informacyjna;
 ● działania rolno-środowiskowo-klimatyczne;
 ● rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej;
 ● inwestycje w środki trwałe;
 ● usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem oraz usługi z zakresu 

zastępstw;
 ● tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym;
 ● współpraca polegająca na wsparciu rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów 

i technologii w sektorze rolno-spożywczym dzięki współpracy w ramach grup opera-
cyjnych na rzecz innowacji (EPI);

 ● pomoc techniczna.
Zakłada się, że wszystkie przeznaczone na realizację PROW 2014–2020 środki pu-

bliczne wyniosą 13 612 211 428 euro, w tym: 4 914 654 614 euro wkładu krajowego 
i 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW)39. Natomiast finansowana pomoc ze środków 
programu będzie przeznaczona głównie dla sektora rolnego, który jest ważny z uwagi 
na równomierny rozwój obszarów wiejskich oraz wymaga odpowiednio ukierunkowa-
nego i znacznego wsparcia. Zaplanowane w programie formy pomocy finansowej mają 
na celu głównie rozwój gospodarstw wiejskich przez ich modernizację, restrukturyzację 
mniejszych gospodarstw i premię dla młodych rolników oraz płatności dla tych, którzy 
przekazują swoje gospodarstwa.

Do dalszego rozwoju sektora oraz wzrostu jego konkurencyjności przyczynia się 
również doradztwo rolnicze oraz transfer wiedzy i innowacji. Natomiast w sektorze rolno- 

-spożywczym nowym instrumentem, który będzie wspierał wdrożenie innowacji, jest współ-
praca. Z kolei w ramach polepszenia organizacji łańcucha żywnościowego planuje się 
wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem oraz  marketingiem artykułów rolnych, 
a także dalszy rozwój grup i organizacji producentów wraz z systemem jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych40. Dodatkowo w celu ułatwienia bezpośredniej sprze-
daży artykułów rolnych kontynuowane będzie wsparcie w budowie nowych targowisk 
i przy modernizacji istniejących. W programie będzie także kontynuowane wsparcie 
produkcji rolnej zniszczonej w wyniku katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych, zostanie 
również wprowadzony nowy zakres, mający na celu ochronę gospodarstw przed takimi 
zdarzeniami. W PROW 2014–2020 znajduje się też nowe działanie, którego wcześniej 
nie było, mianowicie rolnictwo ekologiczne, mające na celu wzrost rynkowej produkcji 
ekologicznej. Działania z zakresu ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorod-
ności finansowane są w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych i zalesień. 

39 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PROW 2014–2020, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/
Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 [28.09.2019].
40 Ibidem.
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W dalszym ciągu kontynuowane będą płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. W związku z realizacją celów środowiskowych wsparcie inwestycyjne 
otrzymają gospodarstwa znajdujące się na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach 
narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego41. Aby zapewnić 
zrównoważony rozwój na wsiach, kontynuowane będą działania wpływające na odnowę 
i rozwój obszarów wiejskich oraz na rozwój przedsiębiorczości – będą one realizowane 
jako oddzielne projekty, a także przez działanie LEADER, czyli kontynuację wdrażania 
Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR).

Samorząd województwa jako podmiot wdrażający wykonuje zadania agencji płatniczej, 
czyli przyznawanie, wypłaty i zwrot pomocy. Działania, które zostały przyznane samorzą-
dowi województwa, to42:

 ● Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
 ○ budowa nowych i modernizacja istniejących dróg lokalnych;
 ○ inwestycje w targowiska oraz budowle przeznaczone na promocję lokalnych 

produktów;
 ○ gospodarka wodno-ściekowa;
 ○ ochrona zabytków oraz budownictwa tradycyjnego;
 ○ inwestycje w obiekty, które pełnią funkcję kulturalną i kształtowanie przestrzeni 

publicznej.
 ● Scalanie gruntów.

Wszystkie te działania finansowane w ramach PROW niewątpliwie będą miały duży 
wpływ na dalszy wzrost atrakcyjności turystycznej wielu regionów, szczególnie tych 
o wyższym zaangażowaniu inwestycyjnym.

Tabela 3. Plan finansowy PROW 2014–2020 (według działań i poddziałań)

Działanie / poddziałanie / typ operacji Budżet ogółem
(euro)

Transfer wiedzy i działalność informacyjna 58 001 302

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania  
gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw 75 002 515

Systemy jakości produktów rolnych i środków  
spożywczych 33 004 179

Modernizacja gospodarstw rolnych 2 401 064 486

Inwestycje w gospodarstwach położonych  
na obszarach Natura 2000 61 500 000

Inwestycje w gospodarstwach położonych  
na obszarach OSN 37 500 000

41 Ibidem.
42 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PROW 2014–2020. Broszura informacyjna, Warszawa 2014, s. 4.
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 693 070 461

Scalenia gruntów 138 994 740

Przywracanie potencjału produkcji rolnej  
i działania zapobiegawcze 414 981 968

Premia dla młodych rolników 717 997 734

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 413 939 978

Restrukturyzacja małych gospodarstw 882 980 666

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 64 999 372

Płatności dla rolników przekazujących małe  
gospodarstwa 130 000 317

Targowiska – podstawowe usługi i odnowa  
miejscowości na obszarach wiejskich 74 966 634

Odnowa wsi – podstawowe usługi i odnowa  
miejscowości na obszarach wiejskich 1 000 000 049

Tworzenie grup i organizacji producentów 402 987 547

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 1 184 062 782

Rolnictwo ekologiczne 699 961 515

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 2 165 998 652

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 300 997 069

Współpraca 57 999 730

LEADER 734 999 913

Pomoc techniczna 208 283 391

Renty strukturalne – zobowiązania 560 000 000

RAZEM PROW 2014–2020 13 513 295 000
 
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PROW 2014–2020. Broszura informacyjna, Warszawa 
2014, s. 25.

Podsumowanie

Agroturystyka jest bardzo ważnym elementem prowadzącym do rozwoju regionu 
i obszarów wiejskich. Na terenie gmin, które zmierzają do poprawy jakości życia miesz-
kańców oraz wzrostu gospodarczego, to właśnie turystyka zajmuje szczególne miejsce.

W ostatnim czasie zarówno w Polsce, jak i na świecie można zauważyć rozwijający 
się trend spędzania wolnego czasu na obszarach wiejskich. Związane jest to ze wzrostem 
dochodów Polaków, zmęczeniem ciągłym pośpiechem w miastach oraz poczuciem pozy-
tywnego wpływu na zdrowie człowieka naturalnego środowiska na wsiach. Zagospodaro-
wanie znacznej części kraju na obszarach wiejskich sprzyja rozwojowi turystyki wiejskiej, 
ponieważ w większości zachowana jest tam wysoka jakość środowiska przyrodniczego. 
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Walory przyrodnicze oraz krajobrazowe tych terenów są najlepszym towarem, który 
sprzedaje się tylko zachowany w nienagannym stanie.

Agroturystyka, która do tej pory kojarzyła się tylko z wypoczynkiem na terenach wiej-
skich i aktywnością związaną z gospodarstwem rolnym, zaczyna teraz nabierać nowego 
znaczenia. Powiększanie ofert gospodarstw o wypożyczalnie kajaków i rowerów, pola 
namiotowe, zwiedzanie zabytkowych miejsc i sieciowanie produktów ukazuje, jak ten rynek 
adaptuje się do otoczenia i dostosowuje do odbiorców. Możliwości rozwoju na obszarach 
wiejskich jest bardzo dużo, wystarczy dobra współpraca mieszkańców z samorządem 
terytorialnym oraz pomysł. Wiadomo jednak, że nie każdy region ma wystarczającą 
ilość pieniędzy w budżecie, aby realizować wszystkie projekty. Można się wtedy starać 
o dofinansowania z Unii Europejskiej i korzystać z pieniędzy przeznaczonych na rozwój 
obszarów wiejskich lub wykorzystać to, co jest w danym regionie najcenniejsze, czyli 
krajobraz oraz naturę.

Obecnie turystyka jest podporą rozwoju gospodarczego w wielu regionach oraz waż-
nym źródłem dochodów państwa, a także instrumentem pomocnym w rozwiązywaniu 
problemów społeczno-gospodarczych, zwłaszcza bezrobocia.
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Streszczenie

Od kilkunastu lat w Polsce można zaobserwować coraz większe zainteresowanie turystyką 
wiejską, a co za tym idzie agroturystyką, która odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju obsza-
rów wiejskich. Definicji agroturystyki jest dużo, ale coraz częściej mówi się o niej jako o formie 
wypoczynku połączonego z wakacjami przyrodniczymi, turystyką rowerową, pieszą, sportową 
i krajoznawczą. Jej rozwój niesie wiele korzyści, m.in. poprawę jakości życia na wsi i rozwój 
infrastruktury. Należy jednak pamiętać, że to przyroda i natura są elementami, które należy 
wykorzystywać w celu rozwoju obszarów wiejskich. To one przyciągają turystów chcących choć 
na chwilę uciec od codziennych problemów i zgiełku. Jej nienaruszony stan jest głównym wy-
znacznikiem atrakcyjności danego obszaru, wystarczy go tylko odpowiednio zagospodarować.

Słowa kluczowe: gospodarstwo agroturystyczne, turystyka wiejska, rozwój regionu

Abstract

For more than ten years in Poland, one can observe an increasing interest in rural tourism, and 
hence agritourism, which plays a very important role in the development of rural areas. There 
are a lot of agritourism definitions, but more and more often it is referred to as a form of relaxa-
tion combined with nature vacations, cycling tourism, walking, sports and sightseeing. Its de-
velopment brings many benefits, including improving the quality of rural life and infrastructure 
development. However, it should be remembered that nature and nature is a factor that should 
be used to develop rural areas. It attracts tourists who want to escape from everyday problems 
and the hustle and bustle even for a moment. Its intact state is the main determinant of the at-
tractiveness of a given area, it is enough to manage it properly.

Keywords: agritourism farm, rural tourism, development of the region
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Wstęp

Turystyka jest szansą rozwoju obszarów wiejskich. Oferta turystyczna na tych obsza-
rach skupia się na wieloaspektowych usługach, które wkraczają w sferę kultury, edukacji, 
środowiska. Dotyczy szczególnie wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych 
oraz zagrodach edukacyjnych. Daje to szansę na wykorzystanie tego typu usług jako 
katalizatora rozwoju i odnowy wsi.

Znaczną część Europy stanowią obszary wiejskie, które zapewniają utrzymanie dzia-
łalności w sektorze rolnictwa i leśnictwa. Obszary miejskie i wiejskie świadczą sobie 
wzajemnie usługi – obszary miejskie są zależne od obszarów wiejskich w zakresie za-
opatrzenia w żywność i stanowią gotowy rynek dla produktów ze wsi, natomiast obszary 
wiejskie oferują rekreację i spokój mieszkańcom miast1.

Do szczególnych wyzwań na obszarach wiejskich możemy zaliczyć: centralizację usług, 
bezrobocie, inwestycje w rozwój infrastruktury, tworzenie nowych miejsc pracy, zmianę 
struktury przestrzennej obszarów wiejskich oraz rozwinięcie mechanizmów finansowania 
lokalnej społeczności.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie różnorodności regionów w Pol-
sce i UE, wskazanie lokalnych innowacyjnych inicjatyw i sposobów promowania obszarów 
wiejskich, w tym usług agroturystycznych. Praca ma charakter teoretyczno-poznawczy. 

Rola agroturystyki w rozwoju wsi i obszarów wiejskich

Obszary wiejskie w całej Europie podlegają gwałtownym zmianom. Potrzeba ożywienia 
ekonomiczno-społecznego obszarów wiejskich wymaga tworzenia programów wielo-
funkcyjnych, które wymuszają z kolei rozwijanie różnych form działalności gospodarczej 

1 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wsie i miasteczka katalizatorami rozwoju obszarów 
wiejskich – wyzwania i możliwości”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE-
6759&from=IT [28.10.2019].
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niezwiązanej z rolnictwem. Przedsiębiorczość wiejska łączy się z poszukiwaniem przez 
rolników i mieszkańców wsi dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów w swoich 
gospodarstwach domowych na bazie innowacji i twórczego naśladownictwa. Przedsię-
biorczość na obszarach wiejskich jest zróżnicowana i przejawia się w różnych formach, 
m.in. w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki2.

W definicji oficjalnie przyjętej w międzynarodowej terminologii turystycznej3 podkreśla 
się, że: „turystyka obejmuje ogół działań ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczyn-
ku, w interesach lub innych celach przez nie dłużej niż jeden rok bez przerwy w miejscach 
znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem”. Inne definicje turystyki podkreślają nie 
tylko jej walory, ale także wskazują na jej ekonomiczny charakter wynikający z wydawania 
przez turystę pieniędzy w miejscu okresowego pobytu lub w czasie samej podróży (strona 
popytowa). W definiowaniu turystyki podkreśla się jej wymiar ekonomiczno-społeczny, 
szczególnie ważny w gospodarce rynkowej.

Wyjątkową formą turystyki jest turystyka wiejska, organizowana na obszarach wiej-
skich4. Jest dostosowana do warunków istniejących w każdym regionie kraju i na świecie, 
racjonalnie wykorzystuje naturalne miejscowe zasoby. Agroturystyka natomiast rozpa-
trywana jest jako jedna z możliwych dróg wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 
i możliwości alternatywnych źródeł dochodu dla ich mieszkańców. Ofertę agroturystyczną 
stanowi zakwaterowanie w gospodarstwie, które może być połączone z całodziennym 
wyżywieniem lub możliwością zakupu świeżych produktów z gospodarstwa do samodziel-
nego sporządzania posiłków przez turystę. Agroturystyka to również możliwość wypoży-
czenia konia, bryczki, sprzętu sportowego, organizowanie kuligów, sprzedaż wyrobów 
rzemieślniczych itp., umożliwienie wędkowania, myślistwa, zbieranie oraz suszenie ziół, 
owoców i grzybów, jazda konna i na rowerze. Odwiedzającymi gospodarstwa agrotury-
styczne i korzystającymi z ich usług są najczęściej turyści indywidualni lub małe grupy 
(np. rodziny z dziećmi)5.

Tworząc ofertę agroturystyczną, należy mieć na uwadze, że warunkiem jej sukcesu 
rynkowego jest zdolność do zaspokajania określonych potrzeb konsumentów i zapewnienie 
im korzyści. Oparte są one na informacji, marce oraz możliwości zakupu w określonym 
miejscu i czasie6. 

2 J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Turystyka jako pozarolnicza forma przedsiębiorczości na wsi w świetle 
badań empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, 50, s. 212; Przedsię-
biorczość na wsi. Uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, red. G. Center, 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział 
w Poznaniu, Poznań 2010, s. 7.
3 Terminologia Turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, Warszawa 1995.
4 Por. A.P. Wiatrak, Problemy ekologizacji turystyki wiejskiej, [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, 
red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2000, s. 72.
5 M. Długokęcka, Specyfika usług agroturystycznych jako formy przedsiębiorczości, [w:] Założenie i prowadzenie 
małego przedsiębiorstwa, red. J. Sawicka, SGGW, Warszawa 2000, s. 91–92; M. Kacprzak, Agroturystyka jako 
szansa rozwoju turystyki rodzinnej, [w:] Kultura i przyroda w turystyce górskiej, red. B. Iwan, WSTiJO, Warszawa 
2017, s. 178.
6 J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 93; T. Nowogródzka, K. Pieniak-Len-
dzion, Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania klientów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2014, 100, s. 97–108. 
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Dla rolników głównym czynnikiem mobilizującym do podejmowania działalności poza-
rolniczej, w tym również turystycznej, jest zdobycie dodatkowych dochodów, kompensu-
jących niedostateczne wpływy pieniężne z produkcji rolniczej. Ten aspekt ekonomiczny 
w podejmowanych inicjatywach gospodarczych jest uznawany za najważniejszy. Korzyści 
płynące z rozwoju agroturystyki można uszeregować następująco7:
1. Dodatkowe źródło dochodów – działalność ta powiększa dotychczasowy, tzw. dyspo-

zycyjny, dochód rolnika. Dzięki dopływowi środków spoza gospodarstwa powiększa 
się kapitał własny, który umożliwia podejmowanie nakładów inwestycyjnych. Praktyka 
wskazuje, że większość tych nakładów jest kierowana na inwestycje budowlane oraz 
remonty budynków i sprzętu.

2. Zwiększona sprzedaż owoców, warzyw oraz innych produktów roślinnych i zwierzęcych, 
a także wyrobów regionalnych. Większy popyt na wyroby własnej produkcji umożliwia 
rolnikowi utrzymanie produkcji co najmniej na dotychczasowym poziomie przy wyższej 
jej jakości lub zwiększenie produkcji bez pogorszenia jakości.

3. Łatwiejszy dostęp turystów do zdrowej i świeżej żywności – rolnicy bardzo się starają, 
aby produkty z gospodarstwa były czyste ekologicznie, stosują w uprawach warzyw-
nych różnego typu osłony, a w walce ze szkodnikami i chorobami metody biologiczne.
Polscy rolnicy, tak jak pozostali przedsiębiorcy pragnący funkcjonować w realiach go-

spodarki rynkowej, stanęli w obliczu tych samych, trudnych problemów. Właściciele gospo-
darstw rolnych muszą sprostać konkurencji, oferując atrakcyjne produkty lub usługi, na 
które będzie zapotrzebowanie8.

Smart villages – wsparcie usług na obszarach wiejskich

Wsie i miasteczka są ważną częścią kultury Europy. Często utrzymują swoje lokalne 
zwyczaje i tradycje. Miejscowości na obszarach wiejskich mają zazwyczaj „walor histo-
ryczny”, a ich architektura wykorzystuje lokalne materiały budowlane i odzwierciedla 
przemiany stylów na przestrzeni wielu wieków. W centrach miasteczek zwykle zachowało 
się więcej lokalnych przedsiębiorstw i mniej jest standardowych fasad właściwych dla sieci 
handlowych obecnych w centrach większych miast. Małe miejscowości na obszarach 
wiejskich są również ściśle powiązane z krajobrazem, wśród którego są położone. To 
element atmosfery wsi i miasteczka. Odzwierciedla bardzo zróżnicowane pochodzenie 
osad – pozycja obronna na szczycie wzgórza, miejsce przeprawy, przystań, brzeg jeziora, 
wyspa, wybrzeże itp.9

7 M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka – koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa 1997, s. 22.
8 Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 
1999, s. 35.
9 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego…, op. cit.
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Fot. 1. Pozycje obronne z 1939 roku, Krotoszyn
Źródło: http://www.rodzinna-turystyka.pl/militaria-i-fortyfikacje/schrony-bunkry/fortyfikacje-w-polsce/ 
fortyfikacje-polskie/fortyfikacje-II-wojna/pozycje-obronne-krotoszyn1939-foto.html [15.11.2019].

Koncepcja inteligentnych wsi jest często kluczem do wszelkich prób rozwiązania 
kwestii wyludnienia, pobudzania usług i realizowania możliwości rozwoju na obszarach 
wiejskich. Opiera się na funkcjonalnym podejściu międzysektorowym, ma wpływ nie 
tylko na życie mieszkańców wsi, dotyczy także osób spoza danej społeczności lokalnej, 
w tym zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, prawodawców, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych itp.10 W inteligentnych wsiach największe znaczenie mają 
ludzie. Ważni są mieszkańcy wsi, którzy podejmują inicjatywę w celu znalezienia rozwią-
zań praktycznych, zarówno jeżeli chodzi o poważne wyzwania, którym muszą sprostać, 
jak i – co istotne – wykorzystywanie atrakcyjnych możliwości prowadzących do transfor-
macji obszarów wiejskich11.

„Działanie UE na rzecz inteligentnych wiosek” Komisja Europejska uruchomiła 11 kwiet-
nia 2017 roku. Przedstawiono szereg inicjatyw w zakresie12:

10 Inteligentniejsza przyszłość europejskich obszarów wiejskich, https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_pu-
blications/publi-enrd-rr-26-2018-pl.pdf [28.10.2019].
11 Przedmowa P. Hogana, europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Inteligentniej-
sza przyszłość europejskich obszarów wiejskich, https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/
publi-enrd-rr-26-2018-pl.pdf [28.10.2019].
12 EU action for Smart Villages, https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eu-action-smart-villages_en 
[28.10.2019].
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 – polityki i funduszy związanych z rozwojem obszarów wiejskich, 
 – rozwoju regionalnego, 
 – badań, 
 – transportu, 
 – energii,
 – technologii cyfrowych.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich (EFRROW) zapewnia szeroki zestaw narzędzi 
do wspierania rozwoju inteligentnych wiosek na obszarach wiejskich. Oparty na zinte-
growanych strategicznych podejściach, które odzwierciedlają priorytety UE oraz potrzeby 
danego terytorium, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi połączenie różnych 
środków. Środki te ukierunkowane są na rozwój działalności na obszarach wiejskich, 
w tym modernizację gospodarstw rolnych, inwestycje w lokalne projekty małej infrastruk-
tury i łączności, odnawianie wsi, rozwój wiedzy, dzielenie się wiedzą i inicjatywy oddolne. 
Prawie 100 mld euro z budżetu UE zostało przeznaczonych na ogółem 118 programów 
rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–202013.

„Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie” to jeden z obszernych tematów poru-
szanych w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) 
w okresie programowania 2014–2020. Temat ten bezpośrednio łączy się z trzema prio-
rytetami unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich14:

Priorytet 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na 
obszarach wiejskich.

Priorytet 2: Zwiększanie konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa i zwiększanie 
rentowności gospodarstw we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych tech-
nologii w gospodarstwach, a także promowanie zrównoważonego gospodarowania lasami.

Priorytet 3: Poprawa organizacji łańcucha żywności, w tym przetwarzania i wpro-
wadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem 
w rolnictwie.

13 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev- 
small-villages_en.pdf, s. 3 [28.10.2019].
14 Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie, https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-com-
petitive-rural-areas_pl [28.10.2019].
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Działania w turystyce, w tym w agroturystyce, realizowane i wzmacniane za pomocą 
technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych oraz innowacji przynoszą korzyść zarówno 
mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom. W turystyce wiejskiej i agroturystyce ma to duże 
znaczenie. To właśnie rodzina i przyjęcie klienta w gospodarstwie ma wpływ na ocenę 
poziomu świadczonych usług.

Jak zauważył minister J.K. Ardanowski na spotkaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich w ramach międzynarodowych warsztatów pt. „Inteligentne Wsie jako skuteczny 
sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich” – „Polska jest ewenementem. 
Podczas gdy w Portugalii czy Hiszpanii wsie szybko się wyludniają,  w naszym kraju jest 
tendencja odwrotna. Co roku około 50 tysięcy więcej osób chce przenieść się na wieś, 
niż wyjechać z niej do miasta”15.

Dobre praktyki smart villages w Polsce i UE

Lokalne inicjatywy zarówno w Polsce, jak i UE mają na celu ożywienie lokalnej go-
spodarki, zbudowanie kapitału społecznego, ochronę środowiska naturalnego, ożywienie 
usług na obszarach wiejskich, współpracę na polu międzynarodowym. 

Jak podaje Eamon O’Hara, w przypadku braku wsparcia ze strony państwa każda 
społeczność może wykazać brak zainteresowania rozwojem lokalnym, innowacje mogą 
zostać utracone, trudniej uzyskać wsparcie finansowe na realizowany cel. Należy więc16:

Pierwszym dobrym przykładem jest okręg Sogn og Fjordane (Norwegia). Zwrócono 
tutaj uwagę na wykorzystanie odnawialnej energii z fiordu w celu zaspokojenia potrzeb 
energetycznych lokalnej społeczności. Głównym zajęciem mieszkańców jest połów ryb 
oraz uprawa roślin, znajduje się tam również sześć kompleksów leśnych objętych ochroną.

Okolice fiordu pozwalają na turystyczne wędrówki i podziwianie naturalnego krajobrazu.

15 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inteligentne-wsie---smart-villages [11.11.2019]
16 Rural Dialogues Transition Presents an Unprecedented Opportunity for Rural Revival, http://www.arc2020.eu/
rural-dialogues-transition-presents-an-unprecedented-opportunity-for-rural-revival [30.10.2019].
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Fot. 2. Fiord Sognefjorden
Źródło: https://myinaszepodroze.pl/fiordy-perelka-norwegii/ [11.11.2019].

Jako drugi przykład europejski może posłużyć miejscowość Los Corrales de Buelna 
w Hiszpanii17. 

Fot. 3. Los Corrales de Buelna
Źródło: https://www.viajarporcantabria.com/los-corrales-de-buelna [11.11.2019].

17 http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/PROJEKTY_2019/Presentations.pdf [11.11.2019].
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Powstała w niej wielofunkcyjna sieć zarządzania infrastrukturą miejską, w ramach której 
lokalne firmy oferują nowe usługi zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzających re-
gion. Dostęp jest sprawniejszy, nowa technologia ma wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Sieci inteligentnego zarządzania pozwalają na zarządzanie infrastrukturą lokalną w za-
kresie oferowania nowych usług mieszkańcom Los Corrales de Buerna, w tym dostępu 
do internetu, opieki zdrowotnej, handlu lokalnego oraz turystyki18.

Działanie „inteligentnych wsi” polega przede wszystkim na wykorzystaniu lokalnych 
zasobów. Koncepcja inteligentnych wiosek nie proponuje rozwiązania uniwersalnego, 
nie narzuca rozwiązań i gotowych schematów działania. Dostosowuje się do potrzeb 
i możliwości konkretnych miejsc, jest bowiem oparta na określonych potrzebach oraz 
potencjale i specyfice różnych wsi19. Ważne jest także dobre zarządzanie i zaangażowanie 
obywateli w ten proces20.

Fot. 4. Obszary wiejskie
Źródło: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/wies-i-rodzina/polskie-centrum-smart-villages-chce-
pokazywac-wsie-nowoczesne-i-przyjazne-dla-mieszkancow [11.11.2019].

Jeszcze innym przykładem może być ekowioska Cloughjordan. Została założona 
w 1999 roku. Na terenie 27-hektarowego gospodarstwa stworzono społeczność zrównowa-
żoną pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym. W 2018 roku społeczność 
liczyła 50 rodzin, które mieszkają w energooszczędnych domach korzystających z energii 
ze źródeł odnawialnych, ponadto wioska obejmuje działki uprawiane indywidualnie i prze-
znaczone do celów badań naukowych, gospodarstwo rolne, centrum przedsiębiorczości, 
przestrzeń do występów, hostel, a także proponuje szeroką ofertę edukacyjną21. 

Farma jest nie tylko ekologiczna, ale i biodynamiczna.

18 www.valledebuelnafm.com/index.php/noticias/item/18331-los-corrales-ha-sido-seleccionado-dentro-del-proy
ecto-piloto-que-definira-las-politicas-europeas-smart-villages-aldeas-inteligentes [11.11.2019].
19 https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/wies-i-rodzina/polskie-centrum-smart-villages-chce-pokazywac-wsie- 
nowoczesne-i-przyjazne-dla-mieszkancow [11.11.2019].
20 D. Guzal-Dec, Inteligentny rozwój wsi – koncepcja Smart Villages: założenia, możliwości i ograniczenia im-
plementacyjne, „Economic and Regional Studies” 2018, 11(3), s. 36.
21 Rewitalizacja usług na obszarach wiejskich poprzez innowacje społeczne, Przegląd Obszarów Wiejskich 
UE nr 26/2018, https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-pl.pdf, s. 28 
[11.11.2019].
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Fot. 5. Usługi oferowane mieszkańcom w Cloughjordan 
Źródło: http://cloughjordancommunityfarm.ie [11.11.2019].

Jako dobrą praktykę inteligentnych wsi w Polsce można wskazać gminę Osieczna. 
Gmina jest pełna pięknych zakątków przyrody oraz ciekawych zabytków: liczne jeziora, 
tereny leśne, kościoły, pałace, dworki, wiatraki. 
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Fot. 6. Wiatraki

 
Fot. 7. Schronisko Morena

 
Fot. 8. Jeziora w gminie
Źródło fotografii 6–8: http://osieczna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=47&strona=1&sub=8 
[11.11.2019].

Gmina Osieczna postanowiła zlecić opracowanie innowacyjnego przewodnika turystycz-
nego. Będzie go można zainstalować na urządzeniu mobilnym (np. smartfonie). Aplikacja 
wskaże najciekawsze punkty z terenu całej gminy.  MAT, czyli Mobilny Asystent Turystyczny, 
jest pierwszym na świecie połączeniem żywego przewodnika z technologią: pokieruje 
turystę do nieznanych obiektów i miejsc, przedstawi historię ich dotyczącą, wyświetli film 
z wnętrza zamkniętego budynku, pokaże inscenizację bitwy odbytej setki lat temu22.

22 Nowoczesne zwiedzanie, http://osieczna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&akcja=artykul&arty-
kul=3534 [11.11.2019].
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Fot. 9. Przykładowe miejsca zwiedzania z mobilnym asystentem
Źródło: http://osieczna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=3534 
[11.11.2019]

Inny przykład to manufaktura zielarska Lawendowe Pole znajdująca się w Nowym 
Kawkowie na warmińskiej wsi. Właścicielka porzuciła pracę w Warszawie, by przenieść się 
na wieś. Jest osobą bardzo kreatywną. Realizując życiową pasję, prowadzi Alchemiczne 
Warsztaty Lawendowe, oferuje usługi agroturystyczne, stworzyła Lawendowe Muzeum 
Żywe oraz Tajemniczy Ogród roślin zielarskich użytkowych i zapomnianych.

Fot. 10. Ogród botaniczny
Źródło: https://lawendowepole.pl/tajemniczy-ogrod-czyli-mini-ogrod-botaniczny [11.11.2019].

W muzeum żywym powstała nowa sala warsztatowa, która będzie  wykorzystywana 
na potrzeby edukacji i aktywizacji społeczeństwa lokalnego, a także turystów przybywa-
jących do Lawendowego Muzeum. W powstałym pomieszczeniu warsztatowym będą 
prowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie  np. kultury, 
sztuki, etnografii, zielarstwa, ekologii, zrównoważonego rolnictwa i aromaterapii.

Sala została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” oraz w ramach poddziałania 19.2: 
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„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202023.

 
Fot. 11. Sala warsztatowa
Źródło: https://lawendowepole.pl/nowa-sala-warsztatowa-w-muzeum-zywym [11.11.2019].

Ponadto w manufakturze powstał sklep zielarski, w którym możemy zakupić niektóre 
produkty wytworzone w gospodarstwie oraz książkę Lawendowe Pole, czyli jak opuścić 
miasto na dobre autorstwa właścicielki.

Fot. 12. Lawendowy sklepik
Źródło: https://lawendowepole.pl/nowy-sklepik-lawendowy [11.11.2019].

23 https://lawendowepole.pl/nowa-sala-warsztatowa-w-muzeum-zywym [11.11.2019].
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Podsumowanie

Inteligentny rozwój wsi uwzględnia lokalne i regionalne aspekty rozwoju obszarów 
wiejskich. Idea dotyczy sposobu działania w warunkach przemian i reakcji na wyzwania, 
a nie konkretnych obszarów wiejskich24. Jak podaje Wacław Idziak, „to, co dzieje się na 
polskiej wsi, jest zależne od wydarzeń, trendów i decyzji podejmowanych w wielu miej-
scach świata”25.

Dobre zarządzanie i zaangażowanie mieszkańców jest najważniejsze w sytuacji roz-
wijania nowych możliwości. W opracowaniu zwrócono uwagę na różne rozwiązania 
i pomysły związane z podejściem smart villages. Przedstawiono następujące inicjatywy:

 ● wykorzystanie odnawialnej energii z fiordu w celu zaspokojenia potrzeb energetycz-
nych lokalnej społeczności, 

 ● sieć zarządzania infrastrukturą miejską, w ramach której lokalne firmy oferują nowe 
usługi zarówno mieszkańcom, jak i turystom, 

 ● ekowioskę Cloughjordan, gdzie korzysta się z odnawialnych źródeł energii, uprawia 
działki przeznaczone do badań naukowych, a także przygotowuje szeroką ofertę 
edukacyjną, 

 ● gminę Osieczna, która postanowiła zlecić opracowanie innowacyjnego przewodnika 
turystycznego. Aplikacja wskaże najciekawsze punkty z terenu całej gminy,

 ● manufakturę zielarską Lawendowe Pole. 
Różnorodność inicjatyw z zakresu smart villages podejmowanych w całej Europie 

wskazuje na znaczenie różnego typu usług świadczonych na rzecz mieszkańców danego 
obszaru, w tym: turystycznych/agroturystycznych, transportowych, ochrony środowiska, 
dostępu do e-zdrowia, mobilności.
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Streszczenie

Inteligentna wieś to nowa koncepcja, która wpisuje się w politykę rozwoju UE. Ma duże znaczenie 
dla rozwoju obszarów wiejskich ze względu na podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz 
wsparcie lokalnego rynku pracy. W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu różnorodnych 
inicjatyw środowiskowych i społecznych, które starają się ożywić usługi na obszarach wiejskich. 

Słowa kluczowe: Inteligentna wieś, agroturystyka, usługi, obszary wiejskie

Abstract

Smart villages is a new concept that is part of the EU’s development policy. It has high importance 
for the development of rural areas, due to the improvement of the quality of life and support for 
the local labour market. The paper focuses on the presentation of various environmental initia-
tives and social services that seek to revitalise services in rural areas.

Keywords: Smart Villages, agrotourism, services, rural areas
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POLITYKA TURYSTYCZNA II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 
PRÓBA PERIODYZACJI

TOURISM POLICY OF THE SECOND REPUBLIC OF POLAND –  
ATTEMPT OF PERIODIZATION

Wstęp

Problematyka działalności turystycznej w latach 1918–1939, a więc w okresie odro-
dzenia państwa polskiego, nie doczekała się na razie monografii naukowej. Jest ona prze-
ważnie bardzo skrótowo uwzględniana w szerszych opracowaniach dotyczących historii 
polskiej turystyki. Między innymi zagadnieniom tym poświęcili rozdziały lub fragmenty 
swoich książek tacy autorzy, jak: Zygmunt Filipowicz1, Zbigniew Kulczycki2, Władysław 
Krygowski3, Jan Gaj4 i Aleksander Chmiel5.Warto też wspomnieć o 27-stronicowym szkicu 
Wacława Odyńca6 opublikowanym w 1993 roku. Są też opracowania dotyczące wybranych 
problemów polskiej turystyki nawiązujące niekiedy do okresu międzywojennego. W tym 
miejscu można przywołać prace: Kazimierza Przecławskiego7, Leszka Butowskiego8, 

1 Z. Filipowicz, Zarys historii turystyki, Zaoczne Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki, Wrocław 1963.
2 Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa 1970.
3 W. Krygowski, Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, Sport i Turystyka, Warszawa 1973; idem, Dzieje 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, PTTK „Kraj”, Kraków 1988.
4 J. Gaj, Zarys historii turystyki w Polsce XIX i XX wieku, Wydawnictwo AWF, Poznań 2001; idem, Zarys historii 
turystyki w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003; idem, Dzieje turystyki w Polsce, Almamer 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.
5 A. Chmiel, Turystyka w Polsce w latach 1945–1989, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
6 W. Odyniec, Z dziejów polskiej turystyki od XVI wieku do roku 1939, Gdańsk 1993.
7 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996.
8 L. Butowski, Organizacja turystyki w Polsce. Przegląd struktur, Agencja Promocji Turystyki „Mart”, Warszawa 
1998.
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Zenona Błądka9, Adama Izydorczyka10, Piotra Masiukiewicza11, Włodzimierza Reczka12, 
Jerzego Boguckiego13, Romana Góreckiego14, Romana Łazarka15, Tadeusza Łobożewicza16 
czy Kazimiery Grabowieckiej17.

W zasadzie prawie wszyscy autorzy, pisząc o działalności turystycznej w okresie mię-
dzywojennym, korzystali – w węższym lub szerszym kontekście – z tych samych źródeł. 
Ich podstawowa wiedza pochodziła z artykułów, analiz i opracowań Mieczysława Orłowicza 
(1881–1959), który po odzyskaniu niepodległości przez 13 lat odpowiadał w polskim rzą-
dzie za rozwój i popularyzację turystyki. Swoje prace Orłowicz zamieszczał sukcesywnie 
w takich czasopismach, jak: „Roboty Publiczne”18, „Przegląd Turystyczny”19, „Ziemia”20, 

„Turysta”21, „Wychowanie Fizyczne”22. Nie bez znaczenia są też jego wspomnienia wyda-
ne w 1970 roku23. Niestety ten ważny dokument dotyczy tylko „połowy” jego życia. Autor 
zmarł bowiem, zanim swoje wspomnienia doprowadził do wybuchu I wojny światowej. 
Charakter dokumentacji turystycznej Polski międzywojennej mają też jego niepubliko-
wane wspomnienia przechowywane w dziale rękopisów Biblioteki Narodowej24. Są to na 
ogół krótkie, proste notatki będące lapidarną formą zapisu zaistniałych wówczas faktów 
i wydarzeń. Niekiedy wzbogaca je krótki, bardzo osobisty komentarz.

Druga ważna osoba publiczna związana urzędowo z turystyką okresu międzywojen-
nego to płk Aleksander Bobkowski. Ten żołnierz zawodowy WP był m.in. współzałożycie-
lem Polskiego Związku Narciarskiego i Wojskowego Klubu Wioślarskiego w Warszawie. 
Najpierw w październiku 1930 roku powierzono mu funkcję dyrektora Okręgowych Kolei 
w Krakowie, a następnie – w styczniu 1934 roku – etat sekretarza stanu w Ministerstwie 
Komunikacji. Ta ostatnia posada była związana z odpowiedzialnością za rozwój polskiego 
ruchu turystycznego. Bobkowski w okresie swojego urzędowania dość często wypowiadał 
się na łamach gazet stołecznych, gdzie poruszał aktualne kwestie związane z polityką 
rządu w sferze turystycznej. Wiele lat później – w roku 1980 – opublikował wspomnie-
nia pod znamiennym tytułem Turystyka Rzeczypospolitej25. Znalazło się w nich sporo 

9 Z. Błądek, T. Tulibacki, Dzieje krajowego hotelarstwa (od zajazdu do współczesności), Albus–Palladium 
Architekci, Poznań–Warszawa 2003.
10 A. Izydorczyk, Organizacja turystyki w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 1975.
11 P. Masiukiewicz, Organizacja turystyki w Polsce, PTTK „Kraj”, Warszawa 1986.
12 W. Reczek, Model organizacyjny turystyki w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa 1977.
13 J. Bogucki, Problemy kształcenia kadr w zakresie turystyki i rekreacji, „Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki” 
1988, 3.
14 R. Górecki, Kształcenie kadr turystycznych na poziomie średnim, „Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki” 
1988, nr 3.
15 R. Łazarek, Systemy organizacyjne turystyki, SGPiS, Warszawa 1967.
16 T. Łobożewicz, Propedeutyka turystyki, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1997.
17 K. Grabowiecka, Turystyka i krajoznawstwo w szkole, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” 1985, 10.
18 M. Orłowicz, Organizacja turystyki i sportu w Polsce, „Roboty Publiczne” 1919, 5.
19 Idem, Rząd a turystyka, „Przegląd Turystyczny” 1925, 1.
20 Idem, Turystyka w Polsce w 1921 roku, „Ziemia” 1922, 3.
21 Idem, Zadania turystyki polskiej, „Turysta” 1927, 1–2.
22 Idem, Organizacja turystyki w Polsce, „Wychowanie Fizyczne” 1933, 10.
23 Idem, Moje wspomnienia turystyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
24 Idem, Wspomnienia, maszynopis, Dział Rękopisów Biblioteki Narodowej, akc. 537 i 538.
25 A. Bobkowski, Turystyka Rzeczypospolitej (wspomnienia), „Problemy Turystyki” 1980, 3.
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informacji o polskiej racji stanu w sferze działalności turystycznej, zauważonych przez 
badaczy historii turystyki.

Dużą popularnością wśród powojennych badaczy historii polskiej turystyki cieszyły 
się też prace Mieczysława Fularskiego, zajmującego się głównie turystyką w kontekś-
cie gospodarki narodowej i polskiej polityki zagranicznej26. Można tu również wymienić 
opracowania takich autorów, jak: gen. Mariusz Zaruski27, Wanda Prażmowska-Ivánka28, 
Kazimierz Karpiński29, Stanisław Leszczycki i Henryk Mianowski30.

Ważnym źródłem wiedzy o turystyce międzywojennej są też wszelkiego rodzaju do-
kumenty opracowane przez różne resorty, stowarzyszenia, organizacje, komisje i zespoły 
zajmujące się problematyką turystyki i krajoznawstwa w tamtym okresie. Przeważnie 
były to sprawozdania, analizy, postulaty, zestawienia, a nawet projekty ustaw o turystyce. 
W pierwszym rzędzie można tu wymienić takie materiały i dokumenty, jak: Sprawozdanie 
Komisji Międzyministerialnej do zbadania zagadnień turystyki 1928–1931, Zarys Ustawy 
o Popieraniu Turystyki z 1931 roku, opracowanie pt. Dwa lata Ligi Popierania Turystyki, 
Sprawozdanie z działalności LPT od 15.07.1935 do 30.10.1937 roku oraz Protokół zjazdu 
w sprawie popierania turystyki, odbytego w Warszawie 7 marca 1931 roku. Jest rzeczą 
zastanawiającą, że żaden z polskich autorów nie korzystał dotychczas z opracowania 
powstałego w połowie 1932 roku w Ministerstwie Robót Publicznych, a przechowywanego 
dziś w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW) w Rembertowie. Broszura liczy 130 stron 
i nosi tytuł Zagadnienie turystyki w Polsce31. Zawiera ona ocenę polskiej turystyki na tle 
międzynarodowego ruchu turystycznego w latach 1918–1932.

Historycy turystyki korzystali natomiast chętnie z informacji znajdujących się  w ar-
tykułach zamieszczanych w ukazujących się wówczas gazetach i czasopismach tury-
stycznych, takich jak: „Przegląd Turystyczny”, „Turyzm Polski”, „Turystyka w Polsce”, 

„Turysta”, „Wierchy”, „Ziemia”, „Taternik”, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, „Turysta 
Polski”, „Wiadomości Krajoznawcze i Turystyczne”, „Wieści Krajoznawcze i Turystyczne”, 

„Biuletyn Informacyjny ORBIS”, „Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki”, „Ko-
munikaty Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego” itp. Niektórzy badacze, jak np. 
Włodzimierz Reczek, przy ocenie zjawisk turystycznych okresu międzywojennego stoso-
wali kryteria polityczne, starając się dyskredytować niektóre poczynania obozu tzw. sanacji.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stanu badań nad turystyką okre-
su międzywojennego oraz dokonanie analizy polityki turystycznej państwa polskiego 
w latach 1918–1939. Efektem wykonanej pracy jest próba periodyzacji polskiej turystyki 

26 M. Fularski, Turystyka jako dział gospodarki narodowej, Polskie Biuro Podróży Orbis, Warszawa 1935; idem, 
Zagadnienie ruchu turystycznego, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1935; idem, Polska w międzyna-
rodowym ruchu turystycznym, Drukarnia S. Krakowskiego, Warszawa 1937; idem, Aktualne problemy turystyki 
zagranicznej, Prace Studium Turyzmu, Warszawa 1938; idem, Propaganda turystyki, [b.n.w.], Warszawa 1939.
27 M. Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich, [b.n.w.], Warszawa 1923.
28 W. Prażmowska-Ivánka, Wczasy ludzi miasta, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1937.
29 K. Karpiński, Jak organizować wycieczki, Orbis, Warszawa 1938. 
30 S. Leszczycki, H. Mianowski, Potrzeby ruchu uzdrowiskowo-letniskowego w Karpatach Wschodnich, Izba 
Przemysłowo-Handlowa, Kraków 1934.
31 Kserokopia w posiadaniu autora.
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rozpatrywanego okresu, z uwzględnieniem celów stawianych w tym czasie działalności 
turystycznej przez Rząd Polski i centralnie podejmowanych działań. Do napisania artykułu 
wykorzystano dokumenty i materiały przechowywane w CAW oraz przedwojenne i powo-
jenne opracowania naukowe z obszaru historii turystyki polskiej. Przydatne okazały się 
też relacje i wspomnienia osób pracujących w tym czasie w resortach odpowiedzialnych 
za popularyzację działalności turystycznej w społeczeństwie polskim. Analizie krytycznej 
poddano również sporą liczbę artykułów prasowych, których autorzy w sposób bezpośredni 
lub pośredni w aspektach historycznych zajmowali się tym obszarem życia społecznego. 

Okres organizacyjno-strukturalny (pionierski) 1918–1924

Historia polskiej turystyki okresu międzywojennego oficjalnie rozpoczęła się 1 lipca 
1919 roku, kiedy to wzorem Francji i Austrii przy polskim Ministerstwie Robót Publicznych 
powołano Referat Turystyki. Jego kierownikiem został wspomniany wcześniej Mieczysław 
Orłowicz (1881–1959). Etat referatu składał się z tylko jednego pracownika. W 1920 roku 
komórka została wzmocniona etatem sekretarki, a w lutym 1929 roku do składu kadrowego 
zespołu włączono drugiego referenta. W takim stanie osobowym Referat Turystyki istniał 
do chwili likwidacji Ministerstwa Robót Publicznych, co miało miejsce 1 lipca 1932 roku.

Środki finansowe, jakimi dysponował referat w pierwszych latach istnienia, były sym-
boliczne. W 1919 roku przyznano mu 70 tysięcy marek polskich, co było równoznaczne 
kwocie 110 dolarów. W 1920 roku wskaźnik ten wynosił 210 dolarów, a w roku 1924 
referat nie otrzymał żadnych subwencji. Łącznie w latach 1919–1923 dotacje państwa 
na turystykę wyniosły 17 400 franków szwajcarskich32.

Lata 1919–1923 Mieczysław Orłowicz nazwie później kontynuacją okresu „pionier-
skiego”. Przede wszystkim był to czas tworzenia pierwszych państwowych i regionalnych 
programów, planów i koncepcji. W głównej roli występował oczywiście Referat Turystyki. 
Już w kilka dni po jego utworzeniu Orłowicz przedstawił program organizacji i popularyzacji 
turystyki w Polsce na najbliższe lata33. Oczywiście zaproponowany dwudziestopunktowy 
plan pracy ministerstwa był nadzwyczaj ambitny. Znalazły się w nim m.in. działania in-
westycyjne takie jak budowa dworców i kolei, wznoszenie hoteli, domów wycieczkowych, 
zakładów gastronomicznych i stacji klimatycznych oraz subwencjonowanie towarzystw 
turystycznych i krajoznawczych. Bardzo szybko życie zweryfikowało ten nieco utopijny 
program. Był to bowiem okres bardzo trudny dla wszystkich. Stan wojenny skończył się 
przecież dopiero wiosną 1921 roku. Najważniejszym celem działalności turystycznej 
okazała się animacja ruchu turystycznego i włączenie turystyki do akcji scalania spo-
łeczeństwa. Chodziło o zatarcie różnic spowodowanych życiem przez ponad 100 lat 
pod zaborami trzech państw, które nawet prowadziły między sobą wojny. Do 1918 roku 
szansa podróżowania np. mieszkańców Kresów Wschodnich po Wielkopolsce w zasadzie 
nie istniała. Orłowicz w związaku z tą sprawą w jednym z artykułów napisał: „Pierwsze 

32 Z. Kulczycki, Zarys historii…, op. cit., s. 120.
33 M. Orłowicz, Organizacja turystyki i sportu…, op. cit., s. 51.
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zadanie wewnętrzne turystyki to zbliżanie mieszkańców różnych dzielnic i zaznajamianie 
społeczeństwa z własnym krajem”34. Turystyce przypadła więc wdzięczna rola kulturowego 
jednoczenia wszystkich polskich regionów.

Jest rzeczą charakterystyczną, że już w tym pierwszym okresie kształtowania się 
polskiej polityki społecznej do branży turystycznej zaliczać zaczęto niektóre „pokrewne” 
dziedziny sportu. Za bezpośrednio związane z turystyką Orłowicz uznawał takie gałęzie 
rekreacji, jak: narciarstwo, kolarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo i automobilizm. 
Według niego pośrednie związki z turystyką miały mieć też takie konkurencje, jak: tenis 
ziemny, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, saneczkarstwo, pływanie, piłka siatkowa, koszykowa 
i nożna35. 

Jak napisano w programie działalności referatu: „Sprawy turystyki nie da się odłą-
czyć od spraw popierania organizacji życia sportowego, a przede wszystkim zawodów 
sportowych”36. Z opinią Orłowicza korespondowały też wypowiedzi innych organizatorów 
aktywności rekreacyjnej Polaków. Henryk Szatkowski w 1920 roku na forum „Przeglądu 
Turystycznego” napisał: „Ruch turystyczny we wszystkich swoich gałęziach i odnogach 
jest tylko jedną z dziedzin ogólnego ruchu, obejmowanego pod nazwą życia fizycznego 
lub kultury fizycznej narodu i społeczeństwa”37. Związki turystyki ze sportem podkreślał 
też w swoich artykułach płk dr Władysław Osmólski, w okresie międzywojennym znany 
propagator aktywności fizycznej młodzieży polskiej38.

W latach 1919–1923 podjęto także pionierskie prace organizacyjne związane m.in. z pi-
lotowaniem pierwszych zjazdów środowiskowych i tworzeniem struktur turystyczno-krajo-
znawczych. W tym miejscu warto odnotować I Zjazd Polskich Towarzystw Turystycznych, 
Krajoznawczych i Narciarskich, zorganizowany w dniach 10–11 października 1919 roku 
w Krakowie. Na spotkaniu tym omówiono całokształt spraw związanych z rozwojem 
turystyki w Polsce, podzielono kompetencje między poszczególnymi stowarzyszeniami tu-
rystycznymi, zgłoszono szereg postulatów administracyjnych niezbędnych do rozwoju 
ruchu turystycznego, wreszcie powołano Komitet Organizacyjny Związku Towarzystw 
Turystycznych w Polsce. Ważnym wydarzeniem było też zorganizowanie dwóch konfe-
rencji międzyministerialnych. Pierwsza odbyła się już w 1919 roku. Jej celem miało być 
powołanie stałej międzyresortowej komisji do spraw turystyki. Do tego jednak nie doszło, 
głównie ze względu na toczącą się wojnę. Decyzję o powołaniu takiej komisji podjęto 
dopiero na drugiej konferencji międzyministerialnej, która odbyła się pod koniec 1923 
roku. W tym samym czasie Ministerstwo Robót Publicznych zdecydowało się utworzyć 
przy każdej okręgowej (wojewódzkiej) dyrekcji robót publicznych etat referenta do spraw 
turystyki. Warto też odnotować powstanie w 1922 roku Polskiego Biura Podróży „Orbis”. 
W okresie „pionierskim” nie podjęto żadnych działań zmierzających do uruchomienia 

34 Idem, Zadania turystyki polskiej, op. cit., s. 2.
35 Idem, Moje wspomnienia…, op. cit., s. 564.
36 O istocie krajoznawstwa, „Wieści Krajoznawcze i Turystyczne” 1934, 10–12, s. 10.
37 H. Szatkowski, Turystyka młodzieży akademickiej, „Przegląd Turystyczny” 1920, 2, s. 11.
38 W. Osmólski, Wycieczki i ruch turystyczny młodzieży, „Wychowanie Fizyczne” 1935, 3–4, s. 124.
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turystyki przyjazdowej do Polski, słusznie uważając, że nasz kraj nie jest jeszcze do tego 
należycie przygotowany.

Okres krajoznawczo-oświatowy 1924–1927

Za koniec okresu „pionierskiego” można uznać utworzenie w 1924 roku Międzymini-
sterialnej Komisji Turystycznej. Pełniła ona funkcje doradcze w stosunku do Ministerstwa 
Robót Publicznych39. Wkrótce odpowiednikami tej komisji przy urzędach wojewódzkich 
stały się Wojewódzkie Komitety Turystyczne, których głównym zadaniem było nie tyl-
ko podniesienie poziomu działalności turystycznej w Polsce, ale i spowodowanie ogólnej 
poprawy warunków podróżowania40. W 1924 roku powstały też referaty przy Wojewódzkich 
Zarządach Dróg Publicznych41. Ten moment można więc uznać za prawdziwy począ-
tek zainteresowania się polskiego rządu problematyką polityki turystycznej. Przy czym od 
razu trzeba nadmienić, że nowy etap w rozwoju turystyki wiązał się przede wszystkim ze 
stawianiem przed nią celów poznawczo-oświatowych. W takich okolicznościach na plan 
pierwszy wysunęło się krajoznawstwo. Ono miało być podstawą edukacji turystycznej 
społeczeństwa polskiego. Zdaniem ekspertów okresu międzywojennego krajoznawstwo 
było ruchem społecznym zmierzającym do „szerzenia wśród społeczeństwa dorosłego 
i młodzieży znawstwa kultury i przyrody kraju rodzinnego przez wszechstronne pozna-
wanie środowiska, regionów i kraju oraz rozwijanie przywiązania do stron rodzinnych”42.

Lata 1924–1927 to okres mniej lub bardziej udanych prób wzniecania powszechnych 
akcji zwiedzania Polski. Między innymi udało się zainicjować akcję „Poznaj swój kraj” w śro-
dowiskach robotników, studentów, młodzieży szkolnej, organizacji społecznych i wojska. 
W 1926 roku w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołano 
do życia międzydepartamentową komisję do spraw turystyczno-krajoznawczych, której 
głównym zadaniem była opieka nad szkolnym ruchem wycieczkowym43. W artykule przy-
gotowanym pod koniec 1926 roku Orłowicz napisał: „Nie wszystko u nas zostało odkryte, 
zbadane i opisane. Przez tyle dziesiątek lat odłogiem leżała polska praca krajoznawcza, 
a to jest przecież podwalina dla turystyki krajowej”44.

Lata 1924–1927 to także wzmożony okres wyznaczania szlaków i ścieżek turystycz-
nych. Akcja ta szczególnie mocno była widoczna w działalności Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego45. Całość koncepcji szlaków oparto około 1924 roku na projekcie Kazi-
mierza Sosnkowskiego przeprowadzenia Głównego Szlaku Beskidzkiego, wiodącego 
przez najbardziej malowniczą część gór. Warto też wspomnieć o szlaku wytyczonym 

39 M. Orłowicz, Organizacja państwowej opieki nad turystyką w Polsce, „Ziemia” 1926, 8, s. 122–124.
40 Idem, Zadania turystyki polskiej, op. cit., s. 2.
41 Z. Kulczycki, Zarys historii…, op. cit., s. 121.
42 O istocie krajoznawstwa, op. cit., s. 1. 
43 M. Orłowicz, Moje wspomnienia…, op. cit., s. 583.
44 O istocie krajoznawstwa, op. cit., s. 2.
45 W. Goetel, Roboty w górach PTT w roku 1924 i program robót na rok 1925, „Przegląd Turystyczny” 1925, 2, 
s. 8.
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w 1925 roku przez Orłowicza w Beskidach Wschodnich46. Równolegle z akcją wytyczania 
tras turystycznych coraz głośniej zaczęto też mówić o konieczności uruchomienia bar-
dziej zdecydowanych działań na rzecz ochrony przyrody. Co prawda ogólnopolska akcja 
pod nazwą „Chrońmy Ojczystą Przyrodę” została zapoczątkowana w 1926 roku, ale już 
wcześniej przeprowadzono kilka spektakularnych działań, wśród których w pierwszej 
kolejności wymienić trzeba opracowanie w 1924 roku koncepcji utworzenia Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. W 1925 roku Rada Ministrów powołała Państwową Radę Ochrony 
Przyrody przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1927 roku 
ukazała się książka Aleksandra Janowskiego pt. Chrońmy ojczystą przyrodę, traktowana 
w charakterze podręcznika dla placówek oświatowych47. W latach 1924–1927 wydano też 
ponad 100 przewodników krajoznawczych, będących formą „popularyzacji poszczegól-
nych zakątków kraju”48. Ważną rolę odegrała wydana w 1924 roku książka Alfreda Berga 
pt. Wycieczki krajoznawcze, zawierająca także część metodologiczną49. W 1925 roku 
Ministerstwo Komunikacji rozpoczęło kolportowanie opracowanych przez swoich urzęd-
ników afiszy i broszur krajoznawczo-propagandowych i przewodników kolejowych50. Akcja 
wydawnicza wspierana była m.in. zwiększoną intensywnością organizacji kursów prze-
wodnickich. Należy także odnotować, że w 1925 roku podjęto trud promocji turystycznej 
Polski poza granicami kraju. Zdaniem Orłowicza akcję tę można było rozpocząć, „kiedy 
poprawiły się stosunki hotelarskie i komunikacyjne w Polsce”51.

Warto również wspomnieć, że w okresie „krajoznawczym” powstało też kilkanaście 
ogólnopolskich i regionalnych organizacji turystyczno-krajoznawczych. W pierwszej ko-
lejności wymienić można: Polski Touring Club (1925 rok), Podolskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze (1925 rok), Wołyńskie Towarzystwo Krajoznawcze (1927 rok), 
Związek Akademickich Kół Miłośników Krajoznawstwa (1926 rok) czy Polski Związek 
Żeglarski (1925 rok). 

W latach 1924–1927 funkcjonowała przy Ministerstwie Robót Publicznych wspomniana 
wcześniej Międzyministerialna Komisja Turystyczna, w której posiedzeniach brali udział 
delegaci dziewięciu ministerstw zainteresowanych pośrednio lub bezpośrednio sprawami 
turystyki i krajoznawstwa.

Oczywiście zarówno w okresie „pionierskim”, jak i „krajoznawczym” Referat Turystyki 
w miarę możliwości wspierał podejmowane wówczas inwestycje turystyczne. Między 
innymi z funduszów interwencyjnych Ministerstwa Robót Publicznych w 1924 roku do-
finansowano budowę schroniska na Hali Gąsienicowej, a trzy lata później wznoszenie 
podobnego budynku w Dolinie Pięciu Stawów.

46 Z. Kulczycki, Zarys historii…, op. cit., s. 70–71.
47 A. Janowski, Chrońmy ojczystą przyrodę, [b.n.w.], Warszawa 1927.
48 Z. Kulczycki, 100 lat społecznej turystyki w Polsce, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 
1973, s. 51.
49 A. Berg, Wycieczki krajoznawcze, Książnica Harcerstwa i Kultury Fizycznej, Warszawa 1924.
50 M. Orłowicz, Moje wspomnienia…, op. cit., s. 583.
51 Ibidem.
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Okres wychowawczy 1927–1932

Bardzo ważny w historii polskiej turystyki okresu międzywojennego okazał się rok 1927. 
Rok wcześniej miał miejsce tzw. przewrót majowy, który unaocznił, że część oficerów 
Wojska Polskiego z Józefem Piłsudskim na czele uznała bieg spraw państwowych za 
zmierzający w owym czasie w niewłaściwym kierunku. Stąd podjęta próba „uzdrowienia” 
państwa polskiego, m.in. przez włączenie większej części społeczeństwa i jego instytucji 
do realizacji ważnych dla kraju procesów społecznych, politycznych i gospodarczych. 

Dla polityki turystyczno-krajoznawczej niezwykle ważne było utworzenie w 1927 roku 
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF 
i PW). Ta zdominowana przez wojskowych instytucja rządowa dysponowała nie tylko 
dziewięciomilionowym rocznym budżetem, ale i strukturami organizacyjnymi sięgającymi 
najniższych ogniw zarządzania państwem. W kręgu zainteresowań tej instytucji oprócz 
wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego, sportu i rekreacji znalazła się też 
działalność turystyczno-krajoznawcza. Zdaniem Orłowicza urząd w sposób szczególny 
interesował się działami sportu pozostającymi w związku z turystyką, takimi jak: narciar-
stwo, wioślarstwo, kajakarstwo i żeglarstwo52.

Z chwilą powołania PUWF i PW miało nastąpić nie tylko zogniskowanie procesu 
zarządzania turystyką, ale i zdynamizowanie dotychczasowej działalności. W zało-
żeniu pomysłodawców z kręgów rządowych turystyka i krajoznawstwo miały stać się 
elementem wychowawczym, skutkującym prezentacją określonych postaw i zachowań 
społecznych wobec państwa, narodu, obronności itp. W jednym z oficjalnych dokumen-
tów powstałych w 1929 roku napisano, że turystyka „winna stać się podstawą pracy 
oświatowo-wychowawczej we wszystkich środowiskach miast i wsi”53. Temu procesowi 
oddziaływań wychowawczych miały podlegać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz 
młodzież54.

W 1927 roku nastąpiło też znaczące zaktywizowanie działalności organizacyjnej 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Dobrym tego wyrazem było zorganizowanie 
I Zjazdu Młodzieży Krajoznawczej w Poznaniu, na którym m.in. uchwalono, że młodzież 
polska będzie się każdego roku spotykać w ramach zlotów krajoznawczych. Dopełnie-
niem tego spotkania było przeprowadzenie – również w Poznaniu – w lipcu 1929 roku 
Ogólnopolskiego Kongresu Krajoznawczego.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu społeczno-kulturalnym Polski było także zor-
ganizowane w dniach 2–3 kwietnia 1927 roku z inicjatywy Ministerstwa Robót Publicz-
nych II Zjazdu Delegatów Towarzystw Turystycznych, Krajoznawczych i Narciarskich 
w Warszawie. Przybyłe do stolicy gremium powołało do życia Polski Związek Towarzystw 
Turystycznych. Prezesem związku został wybrany działacz ludowy – poseł Stanisław 

52 Ibidem, s. 583–584.
53 Z. Kulczycki, 100 lat społecznej…, op. cit., s. 53.
54 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Akta Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego, sygn. I.300.69.61, Założenia programowe działalności turystyczno-krajoznawczej.
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Osiecki. Zjazd postulował również utworzenie Związku Propagandy Turystycznej Polski 
i Państwowej Rady Turystycznej55.

Na kanwie ogólnopolskiej mobilizacji turystycznej w 1927 roku zainicjowano też proces 
powstawania Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych, które popularyzowały idee 
regionalizmu polskiego przez działalność turystyczną. Miało to być „…budzenie prowincji 
polskiej do życia samodzielnego we wszystkich dziedzinach i rozkwit sił drzemiących 
dotychczas po rozmaitych ośrodkach kraju”56. Z regionalizmem wiązano też „jednocze-
nie się Polski we wspólnych dążeniach i tworzenie szerokiego, ogólnopolskiego frontu 
kulturalno-gospodarczego”57.

Od 1927 roku coraz mocniej akcentowano też zdrowotne aspekty uprawiania turystyki. 
Zaczęto ją wówczas postrzegać w kategoriach „siły i zdrowia”58. Z problematyką „zdrowot-
ności” wiązała się zapoczątkowana w tym samym czasie idea budowania i organizowania 
środowiskowych domów wypoczynkowych. Przykładem było środowisko nauczycielskie, 
które w systemie składkowym zbudowało okazały tego typu obiekt w Zakopanem. Po 
nauczycielach podobne obiekty wypoczynkowe w bardzo atrakcyjnych miejscowościach 
turystycznych zaczęły uruchamiać środowiska: wojska, policji, kolei państwowych, służby 
zdrowia itp.

Z pewnością spore znaczenie dla intensyfikacji działalności turystycznej i obarczania 
jej zadaniami wychowawczymi miało ożywienie gospodarcze w latach 1927–1928. Dość 
radykalnie wzrosły wówczas dotacje finansowe na turystykę, a państwo w takiej sytuacji 
chciało mieć wpływ na efektywność gospodarowania publicznymi środkami. I tak, jeśli w la-
tach 1925–1927 wysokość rocznego kredytu Referatu Turystycznego wynosiła przeciętnie 
około 52 000 zł, to w roku budżetowym 1928/1929 kwota ta wyniosła 155 000 zł, w roku 
1929/1930 – 190 000 zł, w roku 1930/1931 – 235 705 zł, a w roku 1931/1932 – 235 700 zł59.

Począwszy od roku 1927 zaczęto też bardziej odważnie mówić i pisać o polskiej tu-
rystyce zagranicznej, i to w kontekście zarówno „przyjazdowym”, jak i „wyjazdowym”. To 
wtedy właśnie pojawiły się pierwsze artykuły zwracające uwagę na ujemny bilans płatniczy 
polskiej branży turystycznej. Chodziło o to, aby znaczenie gospodarcze turystyki – zwłasz-
cza przyjazdowej – radykalnie poprawić. 

Na przełomie lat 20. i 30. coraz mocniej akcentowano potrzebę tzw. propagandy tury-
stycznej. Pierwszy polski związek propagandy turystycznej powstał w 1928 roku w Toru-
niu. Dwa lata później rozpoczął działalność Związek Propagandy Turystycznej w Gdyni. 
W 1930 roku podpisana została umowa rządowa z „Orbisem”, która nakładała na to biuro 
obowiązek prowadzenia propagandy turystycznej. W 1932 roku w jednym z dokumentów 
Ministerstwa Robót Publicznych można było przeczytać: „Przy dzisiejszym stanie pracy 
organizacyjnej w Polsce uznać należy, z punktu widzenia turystyki, za najpilniejsze zadanie 

55 M. Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich, op. cit., s. 4–6.
56 Z. Kulczycki, 100 lat społecznej…, op. cit., s. 50.
57 Ibidem.
58 Turystyka źródłem siły i zdrowia, „Turysta” 1927, 5–6, s. 4–6.
59 Zagadnienie turystyczne w Polsce, Broszura Ministerstwa Robót Publicznych, Warszawa 1932, s. 20.
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w tej dziedzinie założenie Związków Propagandy Turystycznej w Warszawie, Poznaniu, 
Katowicach, Lwowie, Wilnie, Zakopanem i Łodzi, a dalej – po założeniu tych związków, 
stworzenie ich związku, jako organizacji ogólnokrajowej, która współdziałałaby z władzami 
państwowymi w propagandzie turystycznej Polski z zagranicą”60. 

Pierwszym wielkim zamierzeniem propagandowym związanym z turystyką była akcja 
zwiedzania Powszechnej Wystawy Krajowej zorganizowanej w Poznaniu w roku 1929. 
Przedsięwzięcie to prezentować miało dorobek Polski z lat 1918–192861. Niektórzy ba-
dacze uznali nawet tę akcję za poważny bodziec do ożywienia polskiego ruchu turystycz-
nego62. Z pewnością była to spektakularna akcja turystyczna, z oczywistymi podtekstami 
patriotyczno-wychowawczymi. 

Warto też wspomnieć o tym, że w 1927 roku zmierzała do zakończenia pracy zało-
żona w 1924 roku Międzyministerialna Komisja Turystyczna. Rok później gremium to 
zawiesiło działalność w związku z powołaniem 28 października 1928 roku przez prezesa 
Rady Ministrów Komisji Międzyministerialnej do zbadania zagadnień turystyki przy Mi-
nisterstwie Skarbu. Komisja ta funkcjonowała do maja 1931 roku, a jej główne wnioski 
były następujące: 
1. Powołać przy Ministerstwie Robót Publicznych Urząd Turystyczny, liczący dziewięć 

etatów.
2. Uchwalić w polskim parlamencie ustawę w sprawie popierania turystyki63.

Komisja przygotowała nawet projekt ustawy o popieraniu turystyki, liczący 15 paragra-
fów. Dokument ten przewidywał m.in. utworzenie stałych źródeł dochodowych na rzecz 
działalności turystycznej64.

Być może wyżej wymienione postulaty zostałyby wcielone w życie, gdyby nie likwidacja 
w lipcu 1932 roku Ministerstwa Robót Publicznych. W ramach rządowej reorganizacji pro-
blematyka turystyczna znalazła się w obrębie zainteresowań Ministerstwa Komunikacji. 
Dokładnie – zajmował się nią powołany 1 sierpnia 1932 roku ośmioosobowy Wydział 
Turystyczny, kierowany przez Jerzego Grubiańskiego65.

Okres ideowo-propagandowy 1932–1939

Wprowadzenie najważniejszego organu turystycznego państwa do struktur Minister-
stwa Komunikacji bardzo szybko zaowocowało programowym włączeniem władz kole-
jowych do procesu dalszego aktywizowania działalności turystyczno-krajoznawczej. Już 
kilkanaście miesięcy później został zorganizowany propagandowy rajd turystyczny po Eu-
ropie, w którym wzięło udział ponad 250 osób. Ministerstwo Komunikacji na tę okoliczność 

60 Ibidem.
61 Co zobaczymy na Powszechnej Wystawie Krajowej, „Żołnierz Polski” 1928, 19, s. 449–452.
62 W. Reczek, Model organizacyjny turystyki…, op. cit., s. 43.
63 Sprawozdanie Komisji Międzyministerialnej do zbadania zagadnień turystyki 1928–1931, Warszawa 1931.
64 Projekt ustawy o popieraniu turystyki, przygotowany przez Komisję Międzyministerialną przy Ministerstwie 
Skarbu, Warszawa 1931.
65 M. Orłowicz, Organizacja turystyki w Polsce, op. cit., s. 363.
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przydzieliło podróżnikom specjalnych 10 wagonów osobowych, wagon bagażowy i wagon 
„natryskowo-kąpielowy”66. Można nawet powiedzieć, że w akcji zwiększania przewozów 
turystycznych widziano szansę nie tylko na efektywniejsze wykorzystywanie taboru ko-
lejowego, ale i na ożywienie całej gospodarki. Pierwszym, jak się później okazało bardzo 
dobrym, pomysłem władz kolejowych w sferze turystyki było wprowadzenie tzw. pociągów 
popularnych. Był to rodzaj „tanich linii kolejowych”, które głównie w celach turystycznych 
dowoziły Polaków w najbardziej atrakcyjne regiony kraju. Bardzo często pociągi popularne 
były też wykorzystywane do zapewnienia frekwencji imprezom propagandowo-politycznym 
organizowanych przy współudziale oficjalnych czynników rządowych (zniżki na przejaz-
dy – do 80% cen biletu).

Po roku 1932 zaczęto również dążyć do maksymalnej koncentracji organizacyjnej 
polskiej turystyki. Chodziło o to, aby każdy potencjalny turysta był zrzeszony w jakiejś 
organizacji turystycznej. Nie ceniono turystyki indywidualnej. Prawdopodobnie uważano, że 
przez związki i stowarzyszenia łatwiej będzie oddziaływać na turystów w kontekście zadań 
wychowawczych, a nawet ideologicznych państwa polskiego. Turystykę niezorganizowaną 
nazywano „dziką turystyką”. Turystykę zorganizowaną, „pilotowaną” przez organizacje 
i stowarzyszenia, traktowano w kategoriach „dobrych obyczajów turystycznych”67. 

W pierwszym numerze „Przeglądu Turystycznego” z 1933 roku napisano m.in.: „Należy 
wszystkimi siłami dążyć do tego, by upowszechniać w Polsce przekonanie o potrzebie 
przynależenia do jakiegoś stowarzyszenia turystycznego, skoro korzysta się ze szlaków, 
ze schronisk i stacji turystycznych. Musi się u nas ukształtować kultura przynależności 
do stowarzyszeń”68. 

We wczesnych latach 30. zaczęto też coraz częściej organizować masowe, bardzo 
spektakularne imprezy turystyczne obliczone na udział nawet kilku tysięcy osób. Miały one 
być formą manifestacji politycznych, obrazujących nie tylko przywiązanie do rodzimych 
tradycji, ale i dumę ze wszystkiego, co polskie. Tą drogą oficjalne czynniki chciały rozwijać 
patriotyzm i utrwalać gotowość poświęceń dla ojczyzny. Dobrym przykładem może tu być 
zorganizowany w 1933 roku „Ogólnopolski Spływ do Polskiego Morza”69.

Termin spotkania wszystkich żeglarzy, kajakarzy, wioślarzy i motorowodniaków wyzna-
czono na 29 lipca 1933 roku. Następnego dnia cała kawalkada wodna miała ruszyć Wisłą 
w kierunku Gdyni. Akcję mieli zabezpieczać żołnierze Wojska Polskiego. W ekspresowym 
tempie opracowywano w tej kwestii stosowne rozkazy i zarządzenia. Załogi wojskowe 
mogły na czas spływu uzyskać urlopy okolicznościowe, podobnie jak pracownicy zakładów 
i urzędów cywilnych70.

Najwcześniej rozpoczęli spływ wodniacy mieszkający na odległych krańcach Rzecz-
pospolitej. Jedna z załóg wyruszyła na trasę już 10 lipca 1933 roku. Uczestnicy spływu 

66 CAW, Akta Gabinetu MSWojsk., sygn. I.300.1.523, Notatka Ministerstwa Komunikacji przesłana do Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z dnia 10 kwietnia 1934 roku.
67 H. Jasieński, Z. Grabowski, Dobre obyczaje turystyczne, „Przegląd Turystyczny” 1933, 3, s. 1–3.
68 Bezdroża dzikiej turystyki, „Przegląd Turystyczny” 1933, 1, s. 1.
69 Przez Polskę do morza, „Polska Zbrojna” 1933, 167, s. 9.
70 Wielki spływ do morza polskiego, „Polska Zbrojna” 1933, 188, s. 9.
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mieli szansę przewożenia swego sprzętu do Warszawy nieodpłatnym transportem kole-
jowym. Na starcie w stolicy zameldowało się 917 jednostek pływających, wśród których 
było 67 łodzi sportowych, 23 żaglówki i 2 motorówki. Łącznie na Wiśle w stolicy znalazło 
się 1858 osób w wieku od 6 do 61 lat71. W czasie trwania spływu dołączali do nich ko-
lejni „wodniacy”. Liczebnie zdecydowanie przeważali kajakarze. Najwięcej uczestników 
reprezentowało województwo warszawskie – 600 osób, na drugim miejscu znalazło się 
województwo krakowskie – 165 osób. Kolejne miejsca zajęły: pomorskie – 143 osoby 
i poznańskie – 135 osób. Najmniejszą reprezentację wystawiło województwo lwowskie – 
10 osób72.

Spływ „Wisłą do Polskiego Morza” zorganizowany latem 1933 roku był więc najwięk-
szą tego typu imprezą wodną w Polsce. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie udało się 
zgromadzić w jednym miejscu i w jednym czasie aż 1200 jednostek pływających, obsa-
dzonych przez 2500 ludzi. To była wielka manifestacja patriotyzmu. Nic też dziwnego, że 
w sprawozdaniu końcowym imprezy znalazło się zdanie: „Tak liczny udział wioślarzy, kaja-
karzy i żeglarzy w spływie do morza świadczy o przywiązaniu do polskich rzek i polskiego 
morza”73. Walory wychowawcze imprezy były zatem nie do przecenienia, i to zarówno 
w odniesieniu do tych, którzy podjęli trud podróży, jak i tych, którzy w gestach powitania 
i podziwu stali po obu stronach Wisły od Warszawy do Gdyni.

Taki sam wydźwięk ideowo-wychowawczy miała akcja sypania Kopca Józefa Piłsud-
skiego na Sowińcu, zorganizowana po śmierci Pierwszego Marszałka (12 maja 1935 roku).

Rzecz jasna, każda wycieczka przybywająca do Krakowa chciała też zobaczyć naj-
ważniejsze zabytki miasta. To była piękna lekcja solidarności społecznej, połączona 
z szansą zwiedzenia najpiękniejszych pamiątek kultury polskiej. Takich okazji w naszej 
historii było niewiele. 

Podobny ideowo-wychowawczy cel przyświecał tzw. wycieczkom włościańskim. Zostały 
one zapoczątkowane już jesienią 1934 roku, kiedy to pojawiło się propagandowe hasło: 

„Włościanie nad morze”. Najwcześniej na to hasło zareagowało województwo wileńskie. 
4 października 1934 roku na Dworcu Gdańskim w Warszawie powitano prawie tysiącoso-
bową grupę mieszkańców wsi Wileńszczyzny. Po zwiedzeniu stolicy włościanie odwiedzili 
kolejne polskie miasta: Lwów, Katowice, Kraków, Poznań i Gdynię. Ogółem wycieczka 
trwała sześć dni i wymagała ogromnego wysiłku logistycznego. Włościanie kwaterowani 
i żywieni byli głównie w koszarach jednostek wojskowych. Akcja zwiedzania realizowana 
była w grupach po 60 osób. Odbyły się też uroczystości składania wieńców przy ważnych 
pomnikach, propagandowe przemarsze przez miasto i spotkania z prominentnymi ludźmi74.

Największe nasilenie wycieczek włościańskich miało miejsce w 1936 roku. Warto w tym 
miejscu przytoczyć kilka tytułów zamieszczonych w polskich gazetach: Masowe wycieczki 

71 W. Junosza, Ze spływu przez Polskie Morze, „Polska Zbrojna” 1933, 221, s. 7.
72 Ibidem.
73 Zakończenie wielkiego spływu przez Polskę do morza, „Polska Zbrojna” 1933, 229, s. 7.
74 CAW, Akta Biura Administracji Armii MSWojsk., sygn. I.300.54.239, Program i sprawozdania wycieczki wło-
ściańskiej z Wileńszczyzny, mającej miejsce w dniach 4–8 października 1934 roku.
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włościańskie podnoszą poziom życia gospodarczego wsi („Głos Narodu” z 5 grudnia 
1936 roku), Pierwszy raz w życiu koleją – pierwszy raz w życiu w Warszawie („Gaze-
ta Lwowska” z 5 grudnia 1936 roku), Masowe wycieczki włościan kresowych i górali 
po Polsce („Kurier Środzki” z 10 grudnia 1936 roku), Wycieczki po Polsce zapoznają 
z krajem włościan i górali („Polska Zachodnia” z 19 grudnia 1936 roku), Wycieczki gó-
ralskie i włościan kresowych zwiedzają wzorowe gospodarstwa rolne („Polska Zbrojna” 
z 6 stycznia 1937 roku), Masowe wycieczki włościan po kraju – znakomitą propagandą 
idei państwowej („Dziennik Białostocki” z 21 grudnia 1936 roku), Trzeba zobaczyć, żeby 
uwierzyć – wpływ wycieczek włościańskich na kulturę i dobrobyt gospodarstw rolnych 
(„Dzień Dobry” z 21 grudnia 1936 roku).

Na początku 1937 roku pod auspicjami Ligi Popierania Turystyki funkcjonowało już 
specjalnie powołane Kierownictwo Propagandy Wycieczek Włościańskich. W czerwcu 
tego samego roku pięćsetosobowa grupa szlachty zagrodowej Małopolski Wschodniej 
zwiedziła Śląski Okręg Przemysłowy, Poznań, Gdynię i Warszawę. W 1937 roku stolica 
gościła również wielką wycieczkę Ziemi Brzeżańskiej. Po zrealizowaniu wyżej wymienio-
nych przedsięwzięć na forum „Żołnierza Polskiego” napisano m.in.: 

Co pewien czas na ulicach Warszawy, Krakowa, Gdyni widzimy w jakie-takie czwórki 
uszykowany tłum, zwolna ciągnący za przewodnikiem. Już pierwszy rzut oka upew-
nia nas, że uczestnicy tego pochodu są z prowincji, ze wsi. Zapytajcie skąd są, po 
co przyjechali? Odpowiedzą, że jest to wycieczka włościańska z ziem wschodnich, 
albo góralska, albo jeszcze szlachty podkarpackiej. A po co przyjechali? Też pytanie! 
Zobaczyć Polskę. Bo mamy w Polsce tysiące ludzi co nie widzieli kolei, dla których 
samochód jest równie osobliwością jak długoszyja żyrafa, którzy w swoim życiu nie 
wyruszali dalej jak do powiatowego miasteczka. Państwo pomyślało o nich. Przy 
pomocy władz Ligi Popierania Turystyki postawiono zadanie udostępnienia poznania 
własnego kraju przez ludność najuboższą, nawet żyjącą na najniższym poziomie 
życia kulturalnego. 

Początkowo marszruty wycieczek zostały opracowane w ten sposób, aby dać uczest-
nikom zasadnicze pojęcie o tym, jak wygląda Polska, jak postępuje rozbudowa 
jej najważniejszych ośrodków, jak wyglądają osobliwości naszego kraju, o których 
najwięcej się czyta w gazetach i słyszy przez radio. […]. Dzięki wycieczkom ciasny 
widnokrąg życia włościan, ograniczony do spraw własnej zagrody – rozszerza się. 
Polska staje się czymś zrozumiałym, przestaje być słowem, dźwiękiem, jest natomiast 
tym, czym chcemy ją wszyscy widzieć: wielką rzeczą, Rzeczpospolitą75. 

Wycieczki włościańskie cieszyły się też wielką popularnością w latach 1938–1939. 
Bardzo ważną rolę w systemie ich funkcjonowania odegrały wspomniane wcześniej po-
ciągi popularne. Ich pasażerowie mieli szansę uzyskania nawet 80% zniżki na przejazdy 
turystyczne. 

75 Wycieczki włościańskie, „Żołnierz Polski” 1937, 37, s. 505.
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Warto też wspomnieć o innych masowych imprezach turystycznych. Zdaniem A. Bob-
kowskiego Święto Morza gromadziło corocznie 50 tys. widzów, Święto Gór 15–25 tys., 
Dni Krakowa – 25 tys., a Targi Zachodnie w Poznaniu i Targi Wschodnie we Lwowie po 
30–40 tys. widzów76. W dziedzinie turystyki pielgrzymkowej na pierwszym miejscu trzeba 
wymienić zorganizowany w 1932 roku jubileusz 550–lecia sanktuarium w Częstochowie, 
w którym uczestniczyło około 750 tys. osób77.

Oczywiście większość uczestników masowych imprez turystycznych docierała do 
miejsc docelowych pociągami popularnymi. I tak w roku 1933 pociągi te przewiozły po-
nad 260 tys. turystów, w 1934 – 250 tys., w 1935 – 413 tys., w 1936 – 647 tys., w roku 
1937 – 624 tys., a w roku 1938 – 805 tys. turystów78. Masowej liczbie turystów sprzyjał 
też cennik podróżowania koleją. 25-osobowa zorganizowana grupa turystyczna otrzy-
mywała 33% ulgi biletowej, 60-osobowa – 50% ulgi, 200-osobowa – 66% ulgi, a grupa 
ponad 500-osobowa – 75% ulgi w cenie biletów79. Warto też w tym miejscu odnotować, 
że Ministerstwo Komunikacji bardzo wcześnie wprowadziło na polskie tory tzw. wagony 
campingowe. Turyści nazywali je „polskimi hotelami na szynach”80. Z biegiem czasu na 
polskich torach pojawiły się też całe składy specjalnych pociągów turystycznych, w których 
oprócz wagonów „mieszkalno-sypialnych” były też wagony „łazienkowe”, „kuchenno-gastro-
nomiczne”, „bagażowe”, a nawet „dancingowe”. Tego typu polskie innowacje turystyczne 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem na międzynarodowej wystawie zorganizowanej 
latem 1937 roku w Paryżu81.

Jak wynika z zaprezentowanego przeglądu, masowe akcje turystyczne w latach 1932–
1939 były ważnym elementem polityki państwa polskiego. Miały nie tylko jednoczyć naród 
wokół określonych ideałów obywatelskich, ale i umacniać patriotyzm oraz przywiązanie do 
własnych tradycji. Nigdy w historii Polski ranga ideowo-propagandowego oddziaływania 
na społeczeństwo przez turystykę nie była tak wysoka, jak w omawianym wyżej okresie. 
Od 1935 roku w ramach realizacji koncepcji „narodu pod bronią”82 dość powszechne było 
hasło: „każdy obywatel żołnierzem”. Poznawanie własnego kraju stanowiło waży element 
tej maksymy83. W tym czasie istniało niewątpliwie zjawisko „supremacji idei wojskowej”. 
Wojskowi ten stan rzeczy tłumaczyli zagrożeniem militarnym ze strony Niemiec84.

Akcjom organizowania masowych wycieczek towarzyszyła wszechobecna propagan-
da, wykraczająca bardzo często daleko poza ramy tradycyjnie pojmowanej działalności 
turystyczno-krajoznawczej. W dużej mierze kładła ona nacisk na problematykę ideolo-
giczną, narodową i militarną. W 1936 roku organizacje społeczne związane z propagandą 

76 A. Bobkowski, Turystyka Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 101.
77 A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 1991, s. 51.
78 A. Bobkowski, Turystyka Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 101.
79 A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna…, op. cit., s. 51.
80 Nowy sposób propagowania turystyki przez PKP, „Wiarus” 1933, 46, s. 1105.
81 Wielki sukces kolejnictwa polskiego na wystawie paryskiej, „Wiarus” 1937, 45, s. 1225.
82 J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
83 Każdy obywatel żołnierzem, „Polska Zbrojna” 1936, 297, s. 6.
84 Supremacja idei wojskowej, „Polska Zbrojna” 1937, 101, s. 5.
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turystyczną istniały już we wszystkich polskich województwach. Bardzo ważną rolę w tym 
zakresie odgrywała też powołana do życia 12 czerwca 1935 roku Liga Popierania Turystyki. 
W jednym z oficjalnych dokumentów Ligi znalazł się następujący zapis: „Państwo używa 
turystyki do przysposobienia społeczeństwa pod wieloma względami politycznymi. Posiada 
bowiem ona olbrzymie znaczenie wychowawcze, pozwala zespolić mieszkańców różnych 
dzielnic, przekonać ich o rozległości kraju, o jego bogactwie i różnorodności kultury”85. 
W innym miejscu tego dokumentu w kwestii wycieczek masowych odnotowano: „Powstaje 
niemal nowy typ przewozów organizacyjnych i manifestacyjnych, gdzie dominuje czasowo 
zbiorowa psyche społeczna”86. Oprócz realizacji oczywistych celów ideowo-politycznych 
Liga przyczyniła się też do aktywizacji działalności inwestycyjnej. Przy jej wydatnej pomocy 
udało się m.in. zbudować kolejki górskie na Kasprowy Wierch w Zakopanem i na Parko-
wą Górę w Krynicy, hotele turystyczne w Gdyni, Siankach, Częstochowie, Augustowie 
i w innych polskich miejscowościach. Organizacja w latach 1935–1939 spożytkowała 
budżet w wysokości 6 mln zł87. 

W omawianym okresie miała też miejsce wielka akcja promocji turystycznej Karpat 
Wschodnich, polskiego morza i jezior augustowsko-suwalskich. Na ogół decyzje w tych 
kwestiach zapadały na szczeblach rządowych. Między innymi 29 czerwca 1933 roku 
w siedzibie PUWF i PW w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli 
kilku ministerstw i głównych polskich organizacji społecznych poświęcona rozwojowi tury-
styki w Karpatach Wschodnich. Pokłosiem tego spotkania było zorganizowanie w dniach 
8–9 czerwca 1934 roku ogólnopolskiego zjazdu turystycznego w Jaremczu. W protokole 
końcowym znalazły się bardzo ambitne zapisy, takie jak: budowa nowych dróg, linii i stacji 
kolejowych a nawet… lotnisk88.

Lata 1932–1939 przyniosły także ustawiczne próby ostatecznej polonizacji „środka-
mi turystycznymi” Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, Wołynia, Polesia, Huculszczyzny 
i… Zaolzia. Był to również czas największej w dwudziestoleciu międzywojennym inten-
syfikacji działań na rzecz rozwoju turystyki zagranicznej i traktowania tego obszaru życia 
społecznego w kategoriach gospodarczych. Przy czym turystyka zagraniczna – podobnie 
jak inne zjawiska – w rozpatrywanym okresie zawierała bardzo dużo podtekstów poli-
tycznych. W jednym z oficjalnych dokumentów rządowych napisano: „Politycznie nie ma 
lepszego środka zbliżania narodów, jak stała i serdeczna wymiana turystyczna między 
krajami, które dopiero w pełni przez wzajemne poznanie mogą wzmocnić fundamenty 
budowane w zaciszach dyplomatycznych gabinetów”89.

Aspektom gospodarczym polskiej turystyki zagranicznej najwięcej uwagi poświęcił 
Mieczysław Fularski. W swoich pracach eksponował korzyści ekonomiczne płynące 

85 Dwa lata Ligi Popierania Turystyki. Sprawozdanie z działalności LPT za okres od 15.VI.1935 do 30.X.1937 
roku, Warszawa 1937, s. 12.
86 Ibidem.
87 A. Bobkowski, Turystyka Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 102–104.
88 M. Orłowicz, Rozwój turystyki, uzdrowisk i letnisk w Karpatach Wschodnich, Ministerstwo Komunikacji, War-
szawa 1934, s. 27–42.
89 Dwa lata Ligi Popierania Turystyki…, op. cit., s. 8.
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z rozwijania turystyki zagranicznej. Krytykował również bariery formalne ograniczające 
rozwój turystyki przyjazdowej do Polski. Między innymi w wyniku zbyt wysokich podatków 
w 1935 roku aż 70% polskich hoteli wykazało straty. Zwalczał on też polskie przywary 
związane z kiepską kulturą obsługi, bezzasadne żądanie napiwków itp.90

Zakończenie

Na podstawie dotychczasowych rozważań – uwzględniając priorytety w polityce tury-
stycznej państwa polskiego – w okresie międzywojennym można wyróżnić cztery dość 
jednorodne okresy czasowe charakteryzujące się określoną specyfiką i zbiorem trans-
parentnych czynników społeczno-politycznych. Każdy okres cechował się sporą liczbą 
oczekiwań i wymiernych działań rządowych.

Charakterystyczne zjawiska w okresie pierwszym to: budowa centralnych i terenowych 
struktur organizacyjnych, tworzenie ogólnopolskich i regionalnych koncepcji rozwoju 
turystyki polskiej, wykorzystywanie działalności turystycznej do integracji i scalania spo-
łeczeństwa polskiego oraz organizowanie społecznego frontu turystyki.

W okresie drugim – nazwanym „krajoznawczo-oświatowym” – krajoznawstwo uznano 
za podstawę turystyki krajowej. Przez krajoznawstwo zamierzano osiągać cele oświatowe, 
w których miało dominować zdobywanie i poszerzanie wiedzy o kraju i jego regionach. 
Proces ten chciano postrzegać w kategoriach patriotyczno-obywatelskich. Był to okres 
ożywiania turystyki krajowej w różnych grupach środowiskowych poprzez organizację 
masowych wycieczek krajoznawczych. W tym czasie podniesiono też rangę problema-
tyki ochrony przyrody i poziomu obsługi ruchu turystycznego. Kolejne charakterystyczne 
zjawiska tego okresu to: 
a) wprowadzenie wycieczek krajowych do programów nauczania szkół podstawowych 

i średnich;
b) uruchomienie akcji opracowywania, wydawania i kolportowania przewodników, afiszy, 

plakatów i broszur krajoznawczych;
c) powstawanie licznych ogólnopolskich i regionalnych organizacji krajoznawczych;
d) podjęcie wysiłku na rzecz wyznaczania i znakowania szlaków i ścieżek turystycznych;
e) realizacja ogólnopolskich akcji wycieczkowych pod hasłami: „Poznaj swój kraj” i „Chroń-

my ojczystą przyrodę”.
Lata 1927–1932 to czas ogniskowania (centralizacji) procesu zarządzania turystyką 

i podjęcie próby zdynamizowania jej dotychczasowej działalności. Turystykę zaczęto 
postrzegać w kategoriach wychowawczego oddziaływania państwa na obywateli oraz 
szansy na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Zaczęto też przywiązywać większą 
wagę do promocji turystycznej i uwzględniania w polityce rządu turystyki zagranicznej.

W tym czasie nastąpił radykalny wzrost nakładów państwa na rozbudowę infrastruktury 
turystycznej. Uruchomiona została też ogólnopolska akcji budowania i organizowania 

90 M. Fularski, Aktualne problemy turystyki zagranicznej…, op. cit., s. 62.
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schronisk i domów wycieczkowych dla dzieci i młodzieży oraz środowiskowych domów 
wypoczynkowych w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie.

Okres czwarty, nazwany „ideowo-propagandowym”, polegał na traktowaniu turystyki 
jako instrumentu polityczno-ideowego i propagandowym oddziaływaniu państwa na spo-
łeczeństwo. Charakterystyczne cechy tego okresu to:
a) traktowanie turystyki zagranicznej na równi z turystyką krajową;
b) wykorzystywanie turystyki do promowania Karpat Wschodnich i Kresów Wschodnich 

oraz pełnej polonizacji tych ziem;
c) preferowanie modelu turystyki masowej i zorganizowanej oraz łączenie jej z proble-

matyką działalności propagandowej;
d) traktowanie turystyki jako szansy rozwijania tężyzny fizycznej narodu polskiego oraz 

wyodrębnienie rodzajów turystyki przydatnej w szkoleniu wojskowym. 
Był to okres organizacji kolejowych, propagandowych rajdów turystycznych po Euro-

pie, licznych wycieczek włościańskich, masowych imprez turystycznych o charakterze 
polityczno-propagandowym, takich jak: Święto Gór, Święto Huculszczyzny, Dni Krakowa, 
Święto Morza. Każdy z wyżej wyodrębnionych okresów czasowych miał swoją specyfikę, 
odrębne priorytety, zakładane cele i oczekiwania społeczne. Wszystkie jednak ode-
grały znaczącą rolę w procesie budowania jednolitej tożsamości narodowej i integracji 
społecznej.
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Streszczenie

Dotąd nie ukazało się żadne opracowanie naukowe w całości poświęcone problematyce polityki 
turystycznej okresu międzywojnia. O turystyce II Rzeczypospolitej Polskiej pisze się zazwyczaj 

„przy okazji” odnoszenia się do szeroko pojętej historii działalności turystycznej. Najlepiej opra-
cowanym okresem historycznym są lata 1945–1989, ze wszelkimi ich konotacjami polityczno- 

-propagandowymi. W niniejszym artykule podjęto próbę periodyzacji polityki turystycznej okresu 
międzywojennego, uwzględniając przede wszystkim zakładane cele pracy turystycznej i podej-
mowane przez Rząd Polski działania. W takich okolicznościach wyodrębniono okresy: a) organi-
zacyjno-strukturalny (pionierski) w latach 1918–1924, b) krajoznawczo-oświatowy (1924–1927), 
c) wychowawczy (1927–1932), d) ideowo-propagandowy (1932–1939). 

Słowa kluczowe: turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, polityka, II Rzeczpospolita Polska

Abstract

To this days, no study has been published on the subject of tourism policy of the inter-war period. 
About the tourism of the Second Republic of Poland is usually written “by the way” referring to the 
broadly understood history of tourism activity. The best developed historical period is 1945–1989, 
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with all their political and propaganda connotations. In this article an attempt was made to pe-
riodify the tourism policy of the interwar period – taking into account the assumed objectives 
of tourism works and the actions taken by the Polish Government. In such circumstances, the 
following periods were distinguished: a) organizational and structural period (pioneering) con-
cluded between 1918–1924, b) period of touring-educational (1924–1927), c) educational period 
(1927–1932), d) ideological-propaganda period (1932–1939).

Keywords: tourism, touring, recreation, politics, Second Republic of Poland
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ZAGRANICZNA TURYSTYKA PRZYJAZDOWA GŁÓWNYM 
ELEMENTEM GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE

FOREIGN INBOUND TOURISM AS THE MAIN ELEMENT  
OF THE TOURISM ECONOMY IN POLAND

Wstęp

Gospodarka turystyczna w znacznym stopniu może się przyczynić do poprawy spójno-
ści gospodarczej, terytorialnej i społecznej Polski1. Zrównoważony rozwój sektora turystyki 
wysokiej jakości stanowi jeden z kierunkowych priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej. 
Rodzi to wyzwanie, jakim jest wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego, 
sprzyjającego wzrostowi sektora turystyki, rozumianego jako element konkurencyjności 
gospodarczej regionów europejskich. Turystyka jest czynnikiem dywersyfikacji gospodarki, 
wywołującym zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, innowacyjne usługi i nowoczes-
ne narzędzia zarządzania (w tym ICT – Information and Communication Technologies) 
oraz badania i analizy wspierające zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na tury-
styce. Wszystko to stwarza nowe możliwości ujęcia rozwoju turystyki jako części polityki 
regionalnej, wzmacniającej konkurencyjność danego terytorium.

Liczba turystycznych podróży międzynarodowych na świecie wzrasta od wielu lat2. 
Konsekwencją tego zjawiska jest m.in. rosnące zapotrzebowanie na wiarygodną i rzetelną 
informację o ekonomicznym znaczeniu turystyki dla gospodarki narodowej poszczegól-
nych krajów. Dotyczy to zarówno krajów o wysoko rozwiniętej gospodarce turystycznej, 
jak i tych, w których znaczenie turystyki dla rozwoju kraju jest niedoceniane.

Podstawowym i powszechnie stosowanym narzędziem pomiaru efektów działalności 
wszystkich działów gospodarki jest system rachunków narodowych w poszczególnych 
krajach. Umożliwia on obserwację procesów zachodzących w całej gospodarce na eta-
pie produkcji, tworzenia i podziału dochodów oraz ukazanie stanu gospodarki na koniec 
badanego okresu. Niestety, rachunki narodowe nie przedstawiają rzeczywistego wkładu 
turystyki w procesy tworzenia wartości dodanej, wpływów podatkowych państwa, produktu 
krajowego brutto (PKB), czy też tworzenia miejsc pracy itd.

1 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2013.
2 B.J. Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, PWE, Warszawa 2011.
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Podstawową przyczyną jest to, że turystyka nie stanowi jednego działu gospodarki, 
wyodrębnionego przejrzyście po stronie podaży. Pakiet turystyczny składa się najczęściej 
z kilku produktów wytwarzanych w różnych działach, takich jak: „hotele i restauracje”, 

„transport”, „kultura i rekreacja” oraz wiele innych. Dlatego łatwiej zdefiniować turystykę po 
stronie popytu, tzn. określić wartość zakupionych w danym roku dóbr i usług turystycznych. 

Pomiar ekonomicznych skutków działalności związanej z turystyką oparty wyłącznie na 
podejściu od strony podaży, stosowanym w standardowym systemie rachunków narodo-
wych, prowadzi do znacznego zaniżenia rzeczywistych efektów gospodarczych turystyki, 
a tym samym do osłabienia jej pozycji na tle innych działów gospodarki.

Wpływ turystyki na rozwój gospodarki narodowej analizowany jest w dwojaki sposób3. 
Z jednej strony występuje pojęcie „przemysłu turystycznego”, definiowanego jako „turystyka 
w wąskim znaczeniu”. Pod uwagę brane są wydatki poniesione przez turystów i podróżnych 
na dobra i usługi związane bezpośrednio z turystyką, np. wydatki na hotele i restauracje, 
biura podróży.

Z drugiej strony pojęcie „gospodarki turystycznej” obejmuje wydatki nie tylko związane 
bezpośrednio z turystyką, ale również pośrednie, czyli takie, które nie byłyby poniesione, 
gdyby nie turystyka (np. wydatki poniesione przez turystów i podróżnych na transport, 
żywność, paliwo, ubezpieczenie)4. Efekty pośrednie wpływu turystyki na gospodarkę wy-
nikają przede wszystkim z aktywizowania gałęzi niezwiązanych bezpośrednio z turystyką 
(np. rolnictwo, budownictwo, transport kolejowy i wiele innych), a także tych części udziału 
w PKB oraz zatrudnieniu, które nie istniałaby, gdyby nie związek owych gałęzi z turystyką5. 

Turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski. Udział gospodarki turystycznej w PKB 
utrzymuje się na poziomie 5–6%, z zatrudnieniem szacowanym na ok. 580–760 tys. osób 
(4,7% ogółu pracujących), przy czym ok. 170–200 tys. osób zatrudnionych jest w działal-
ności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wpływy z przyjazdu 
cudzoziemców sięgają w Polsce rocznie 8–9 mld euro, z czego ok. połowę stanowią 
wpływy z tytułu przyjazdów turystów zagranicznych. 

Przyjazdy nierezydentów do Polski

W ciągu 2018 miało miejsce, według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki, prawie 
86 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 2,6% więcej niż w poprzednim roku. Licz-
bę przyjazdów turystów oszacowano na ok. 19,6 mln (o 7,5% więcej niż w roku 2017). 
Liczba przyjazdów nierezydentów do Polski rośnie od 2010 roku, po spadku w 2009 roku 
w wyniku światowego kryzysu.

3 K. Klimek, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii, Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne, Kraków 2010.
4 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
5 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2006.
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Tabela 1. Liczba przyjazdów nierezydentów i turystów zagranicznych do Polski w 2017 i 2018 roku 
według głównych grup krajów/głównych krajów (w tys.)

Kraj / grupa krajów Przyjazdy ogółem Zmiana 
2018/2017

W tym turyści Zmiana 
2018/20172017 2018 2017 2018

Ogółem 83 804 85 946 +2,6% 18 258 19 622 +7,5%
UE-27 63 243 65 346 +3,3% 13 124 13 599 +3,6%

UE-15 38 897 40 179 +3,3% 10 929 11 344 +3,8%

Niemcy 33 680 34 717 +3,1% 6504 6704 +3,1%

Wielka Brytania 1056 1135 +7,5% 851 920 +8,1%

Francja 662 691 +4,4% 518 544 +5,0%

Włochy 575 602 +4,7% 527 550 +4,4%

Holandia 556 571 +2,7% 460 476 +3,5%

Austria 469 479 +2,1% 389 397 +2,1%

Szwecja 371 397 +7,0% 324 342 +5,6%

Pozostałe kraje 
UE-15 1528 1587 +3,9% 1358 1411 +3,9%

UE-12 24 346 25 168 +3,4% 2195 2256 +2,8%
Czechy 12 850 13 407 +4,3% 307 331 +7,8%

Słowacja 6704 6955 +3,7% 188 198 +5,3%

Litwa 3113 3189 +2,4% 677 696 +2,8%

Węgry 293 306 +4,4% 237 240 +1,3%

Łotwa 743 655 -11,8% 368 365 -0,8%

Pozostałe kraje 
UE-12 642 655 +2,0% 416 424 +1,9%

Sąsiedzi spoza 
Schengen 18 033 17 913 -0,7% 2999 3751 +25,1%

Ukraina 11 744 11 592 -1,3% 1359 2037 +49,9%

Białoruś 4048 4119 +1,8% 764 794 +3,9%

Rosja 2239 2201 -1,7% 876 919 +4,9%

Ważne zamorskie 942 994 +5,5% 763 807 +5,8%
USA 624 654 +4,8% 495 522 +5,5%

pozostałe  
zamorskie* 318 340 +6,9% 266 284 +6,8%

Reszta świata 1586 1693 +6,7% 1374 1468 +6,8%
Chiny 138 158 +14,5% 119 135 +13,4%

Brazylia 24 23 -4,2% 23 23 0,0%

Izrael 276 322 +16,7% 250 296 +18,4%

Indie 39 37 -5,1% 33 32 -3,0%

*Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.
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W ogólnej liczbie przyjazdów turystów zagranicznych dominowały przyjazdy z Niemiec 
(+34,2%), sąsiadów spoza Schengen (+19,1%), Wielkiej Brytanii (+4,6%) i Litwy (+3,5%). 
Największy wzrost liczby przyjazdów turystów odnotowano w przypadku Ukrainy (+49,9%), 
Izraela (+18,4%) oraz Chin (+13,4%).

Tabela 2. Liczba przyjazdów turystów zagranicznych według województw (w tys.)

Wyszczególnienie 2017 2018
Dolnośląskie 2261 2340

Kujawsko-pomorskie 390 406

Lubelskie 996 1011

Lubuskie 1056 1017

Łódzkie 726 752

Małopolskie 3205 3369

Mazowieckie 3181 3283

Opolskie 419 434

Podkarpackie 1099 1266

Podlaskie 1062 1052

Pomorskie 1775 1822

Śląskie 1281 1338

Świętokrzyskie 229 238

Warmińsko-mazurskie 528 526

Wielkopolskie 1140 1180

Zachodniopomorskie 1955 2043

Łączna liczba wizyt 21 303 22 077
Łączna liczba przyjazdów 18 258 19 622

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

Największa liczba przyjazdów turystów zagranicznych została odnotowana w woje-
wództwach małopolskim (3,4 mln), mazowieckim (3,3 mln), dolnośląskim (2,3 mln), za-
chodniopomorskim (2,0 mln), pomorskim (1,8 mln), śląskim i podkarpackim (po 1,3 mln), 
wielkopolskim (1,2 mln), podlaskim (1,1 mln) oraz lubuskim (1,0 mln).

Tabela 3. Liczba przyjazdów turystów zagranicznych według miesięcy (w tys.)

Miesiące 2017 2018
Styczeń  1160 1263

Luty 1131 1186

Marzec 1387 1419

Kwiecień 1475 1505

Maj 1564 1708
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Czerwiec 1612 1795

Lipiec 1897 2125

Sierpień 1988 2171

Wrzesień 1781 1868

Październik 1462 1701

Listopad 1429 1429

Grudzień 1371 1453

Ogółem IV kwartał 18 258 19 622
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

Przyjazdy do Polski w 2018 roku według miesięcy nie były rozłożone równomiernie. 
Najwięcej przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale, kiedy w Polsce przypada sezon 
turystyczny. Największa liczba przyjazdów przypada na sierpień (2,2 mln) i lipiec (2,1 mln). 
Do miesięcy odznaczających się znaczną liczbą przyjazdów należały również: wrzesień 
(1,9 mln), czerwiec (1,8 mln) oraz maj i październik (po 1,7 mln).

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych do Polski

W 2018 roku struktura celów pobytu nieznacznie się zmieniła. Największą różnicę, 
a jednocześnie spadek o 2,1 pkt. proc., odnotował udział przyjazdów w odwiedziny. Więcej 
zmian występuje w przypadku poszczególnych krajów lub grup krajów. W grupie krajów 
zamorskich widzimy dwukrotny wzrost udziału przyjazdów w celach zdrowotnych i spa-
dek – w odwiedziny. Kraje „nowej Unii” znacznie ograniczyły przyjazdy w większości celów, 
wzrosły jednak przyjazdy w celach turystycznych i służbowych.

Niemcy nieco zwiększyli wizyty typowo turystyczne i tranzyt, tak samo często bywają 
w Polsce biznesowo. W grupie naszych wschodnich sąsiadów widać wzrost przyjazdów 
na zakupy, tranzyt i w celach zdrowotnych.

Tabela 4. Struktura przyjazdów turystów zagranicznych do Polski według celów w 2018 roku

Główne cele  
przyjazdów (%) Ogółem Niemcy UE-14 UE-12

Rosja,
Białoruś,
Ukraina

Główne 
zamorskie*

Służbowe, w tym: 23,8 10,2 21,2 49,1 33,0 21,4

załatwianie interesów 13,8 8,3 16,9 20,9 11,7 18,1

udział w konferencji, 
kongresie 1,5 1,0 2,8 0,7 0,8 1,5

udział w targach, 
wystawach 0,5 0,4 0,9 0,2 0,3 0,4

tranzyt 7,2 0,3 0,4 26,3 19,2 0,7
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Główne cele  
przyjazdów (%) Ogółem Niemcy UE-14 UE-12

Rosja,
Białoruś,
Ukraina

Główne 
zamorskie*

inny rodzaj wyjazdu 
na delegację 0,7 0,2 0,2 1,0 0,9 0,7

Turystyczne 27,5 27,8 33,9 31,7 12,9 34,5

Odwiedziny u krew-
nych i znajomych 35,8 56,0 38,9 15,1 12,9 38,4

Tranzyt w celach 
prywatnych 2,6 1,0 0,6 0,7 9,5 0,5

Zakupy 6,1 1,1 0,3 1,1 28,5 0,0

Zdrowotny 1,3 1,8 1,7 0,1 0,5 0,4

Religijny, pielgrzymka 0,9 0,8 1,4 0,2 0,4 1,2

Inne cele 2,0 1,4 2,1 1,9 2,2 3,7

*USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS. 

Wyniki badań uzyskane w 2018 roku wskazują na utrzymanie się tendencji w strukturze 
przyjazdów według celów. Wzrósł udział przyjazdów w celach turystycznych (+0,8 pkt. 
proc.), natomiast zmniejszył się udział przyjazdów w odwiedziny do krewnych i znajomych 
(-2,1 pkt. proc.) oraz, nieznacznie, przyjazdów służbowych (-1,0 pkt. proc.).

Tabela 5. Długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce w 2018 roku

Liczba noclegów (%) Ogółem Niemcy UE-14 UE-12
Rosja,
Białoruś,
Ukraina

Główne 
zamorskie*

1 do 3 noclegów 45,4 29,2 30,1 74,3 89,5 10,7

4 do 7 noclegów 33,9 46,4 44,2 19,9 6,9 31,1

8 do 14 noclegów 15,3 18,7 19,9 5,1 2,4 32,2

15 do 28 noclegów 4,0 4,5 4,8 0,7 0,4 17,3

Ponad 4 tygodnie 1,5 1,2 0,9 0,1 0,9 8,7

Średnia liczba noclegów 6,2 6,2 7,7 3,6 2,6 16,2

*USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

W 2018 roku średnia długość pobytu w Polsce nie uległa zmianie w stosunku do noto-
wanej w roku poprzednim (średnia 6,2 noclegów w 2017 i 2018 roku). Najdłużej w Polsce 
przebywali turyści z krajów zamorskich i UE-14, najkrócej, podobnie jak w poprzednich 
latach, sąsiedzi ze wschodu i turyści z grupy krajów UE-12.
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Tabela 6. Sposób organizacji przyjazdów w 2018 roku

Organizacja przyjazdu (%) Ogółem Niemcy UE-14 UE-12
Rosja,
Białoruś,
Ukraina

Główne
zamorskie*

Zakup pakietu 15,1 18,3 18,7 8,7 1,9 25,3

Zakup części usług 6,2 4,2 9,0 6,3 2,5 16,2

Samodzielnie 78,8 77,5 72,3 84,9 95,6 58,6

*USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

W 2018 roku w porównaniu z poprzednim rokiem spadł, po raz kolejny, udział przy-
jazdów organizowanych samodzielnie (-0,9 pkt. proc.). Największy odsetek kupujących 
pakiety był jak zwykle wśród turystów z krajów zamorskich i krajów UE-14. Największy 
udział przyjazdów organizowanych samodzielnie miał miejsce w przypadku turystów ze 
wschodu.

Według danych GUS w ciągu 2018 roku6 z obiektów noclegowych skorzystało prawie 
7,1 mln turystów zagranicznych (o 4,1% więcej niż w 2017 roku), a liczba udzielonych im 
noclegów wyniosła 17,7 mln (wzrosła o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego). Analizu-
jąc zmiany według miesięcy, największe wzrosty obserwowano w lutym, marcu i styczniu.

Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z polskiej bazy noclegowej 
należą Korea (o 27,2%), Kanada (o 25,0%), Ukraina (o 14,7%), Czechy (o 12,8%), Buł-
garia (o 10,8%) i USA (o 9,5%).

Spadki odnotowano wśród turystów z Hong Kongu (-12,5%), Turcji (-12,4%), Norwegii 
(-7,7%), Brazylii (-7,0%), Japonii (-6,8%), Irlandii (-4,4%), Francji (-2,8%) i Danii (-2,5%).

Tabela 7. Baza noclegowa (%)

Miejsce noclegów (%)* Ogółem Niemcy UE-14 UE-12
Rosja,
Białoruś,
Ukraina

Główne
 zamor-
skie**

Hotel, motel, zajazd 41,6 32,8 49,3 45,3 34,8 64,6

U rodziny lub znajomych 39,5 58,0 41,1 18,0 20,7 34,0

Pensjonaty 4,9 5,5 6,2 4,5 3,5 5,2

Kwatery prywatne / 
 agroturystyczne 3,5 3,1 3,7 3,9 4,5 2,6

Inne / pozostałe 14,0 5,1 4,5 29,0 37,1 4,8

* Niektórzy turyści korzystali z więcej niż jednego rodzaju bazy noclegowej, stąd suma odsetków prze-
kracza 100%

**USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

6 Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019; zob. też wydania wcześniejsze.
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Głównym rodzajem bazy noclegowej wykorzystywanej przez turystów zagranicznych 
przebywających w Polsce były obiekty hotelowe (większy udział o +1,0 pkt. proc.). Drugą 
grupę stanowiły mieszkania u rodziny i znajomych (39,5%). Udział tej bazy zmniejszył się 
o kolejne 1,8 pkt. proc. W bazie hotelowej największy odsetek stanowili turyści z krajów 
zamorskich.

Rys. 1. Zróżnicowanie celów pobytu według środka transportu (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

Zaobserwowano różnorodne środki transportu wykorzystane w poszczególnych ce-
lach przyjazdów. Turyści przyjeżdżający w celach turystycznych i służbowych najczęściej 
korzystali z samolotu, natomiast w odwiedziny przyjeżdżali innym środkiem transportu.

Samolot był też głównym środkiem transportu dla turystów, którzy wykupili przyjazd 
w biurze podróży oraz nocujących w hotelach.

Wielkość i struktura wydatków turystów zagranicznych

Z badań zrealizowanych w 2018 roku wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione 
na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 1781 zł na osobę (nieznacznie mniej niż 
w roku 2017 – o 0,4%) i 249 zł na dzień pobytu – mniej o 2,4% niż w roku poprzednim.

Odnotowano znaczny stopień zróżnicowania przeciętnych wydatków według krajów; wy-
datki te wahały się w granicach od 855 zł (Czechy) do 5509 zł (wybrane kraje zamorskie). 

W stosunku do 2017 roku wzrost wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanoto-
wano głównie wśród turystów z Litwy (o 2,9%), wybranych krajów zamorskich (o 2,2%) 
i Czech (o 1,3%).

Zbliżone tendencje charakteryzują przeciętne wydatki turystów na jeden dzień pobytu. 
W okresie styczeń–grudzień 2018 roku wahały się one w granicach od około 179 zł (Wielka 
Brytania) do 381 zł (Litwa) i 374 zł (Rosja).

W porównaniu do dwunastu miesięcy 2017 roku obserwuje się malejące tendencje 
w odniesieniu do szeregu badanych rynków; istotny spadek wielkości wydatków na dzień 
pobytu odnotować należy w przypadku wydatków turystów z  Czech (-7,7%), Wielkiej 
Brytanii (-6,8%), Niemiec (-4,8%) i wybranych krajów zamorskich (-3,2%). Nieznaczny 
wzrost natomiast odnotowano w przypadku wydatków turystów z Rosji (+1,4%).
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Rys. 2. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych na osobę i na dzień pobytu w 2018 roku według 
krajów (w PLN; średnia ważona)
Kraje zamorskie: Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, USA.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

Ogólne tendencje wzrostowe w zakresie wydatków przeciętnych znajdują odzwiercie-
dlenie w wielkości wydatków według deklarowanych celów podróży i miejsca zakwatero-
wania. Najbardziej wzrosły wydatki osób deklarujących cel religijny, udział w konferencjach 
i kongresach oraz nocujących w kwaterach prywatnych.

W 2018 roku najwięcej pieniędzy pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przy-
jazdy w celach zdrowotnych (ok. 2657 zł na osobę), następnie w celach turystycznych 
(2046 zł). Warto podkreślić utrzymanie relatywnie wysokich przeciętnych wydatków tury-
stów podróżujących w celach rodzinnych.

Jeśli chodzi o wydatki według rodzaju bazy noclegowej, z której korzystali turyści, naj-
więcej pozostawiały w Polsce osoby zatrzymujące się na nocleg w różnych rodzajach bazy 
(pozycja mieszane – 2451 zł na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach 
(2144 zł), pozostałych obiektach (1714 zł) i pensjonatach (1654 zł). Najmniejsze sumy 
pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych 
i namiotowych (924 zł).

Rodzajowa struktura wydatków różni się nieznacznie od tej, którą oszacowano dla 
poprzedniego roku. Z uzyskanych od respondentów danych wynika, że przeznaczyli oni 
więcej środków na noclegi (wzrost o 1,2 pkt. proc.) oraz wyżywienie (wzrost o 1,1 pkt. proc.). 
Po raz kolejny spadły natomiast wydatki na transport – o 1,2 pkt. proc.
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Rys. 3. Struktura wydatków poniesionych przez turystów zagranicznych na terenie Polski  
w 2018 roku (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

Wielkość i struktura wydatków odwiedzających jednodniowych

W okresie styczeń–grudzień 2018 roku przeciętne wydatki osób niekorzystających na 
terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednodniowych) oszacowano na nieco niższym 
poziomie niż w roku poprzednim (ok. 393 zł, wobec 408 zł w 2017 roku). Nie zmienił się 
udział wydatków odwiedzających jednodniowych z poszczególnych państw. W tej grupie 
badanych najwyższe wydatki zadeklarowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi (720 zł), 
Ukrainy (719 zł) i Rosji (489 zł), najniższe – z Czech (256 zł).

Rys. 4. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych w 2018 roku według krajów  
(w PLN; średnia ważona)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.
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Rodzajowa struktura wydatków odwiedzających jednodniowych była nieznacznie 
odmienna od tej, jaką oszacowano dla analogicznego okresu 2017 roku. W 2018 roku 
nadal największe sumy wydawane były w związku z zakupami na własne potrzeby (78,6%, 
wzrost o 0,1 pkt. proc.) i na zakupy w celu odsprzedania (9,5%, spadek o 1,7 pkt. proc.).

Rys. 5. Struktura wydatków odwiedzających jednodniowych w 2018 roku (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS.

Udział wydatków na zakupy dokonywane w celu dalszego odsprzedania nieznacznie 
spadł i wyniósł około 9,5% (wobec 11,2% w 2017 roku). Wydatki te, jako nieturystyczne, 
powinny być analizowane osobno.

W Polsce udział gospodarki turystycznej w PKB ulegał w latach 2012–2018 nieznacz-
nym wahaniom, jednak utrzymywał się na wysokim poziomie, wnosząc wkład do PKB na 
poziomie ok. 5–6%. W 2013 roku wyniósł 6,1%, w 2014 zaś około 5,2% – przy jednocze-
snym spadku wpływów z gospodarki turystycznej. W analizowanym okresie największe 
wpływy z gospodarki turystycznej zarejestrowano w roku 2018 (wyniosły one 124,6 mld zł) 
oraz w 2017 (116,7 mld zł). W 2018 roku wydatki w gospodarce turystycznej wyniosły 
o 26,5 mld zł więcej niż w roku 2012.

Należy zaakcentować, że powyższe spadki i wahania w latach 2012–2018 były wy-
nikiem zmian gospodarczych. Turystyka jest sektorem bardzo wrażliwym na zmiany 
gospodarcze – dlatego tak ważne dla jej rozwoju są stymulowanie i realizacja działań 
inwestycyjnych, które zapewnią jej ciągłość rozwoju7. Jednocześnie turystyka w polskiej 
gospodarce zaczyna być postrzegana jako znaczący i dynamicznie rozwijający się sektor. 
Zgodnie z prognozami WTTC przed Polską stoi perspektywa rozwoju sektora turystyczne-
go, tak aby udział gospodarki turystycznej znajdował się na poziomie 5,5% PKB – wzrost 
ze 124,6 mld zł do ponad 144,9 mld zł (w 2028 roku)8. Świadczy to o znaczącym potencjale 
tego sektora w stymulowaniu wzrostu PKB Polski w kolejnych latach. 

7 A. Panasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014. Patrz również: E. Panfiluk, Wpływ 
polityki i planowania rozwoju na kreowanie konkurencyjności regionu turystycznego na przykładzie makroregionu 
Puszcza Białowieska, [w:] Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i między-
narodowym, red. M. Jalinik, A. Sierpińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
8 Travel & Tourism Economic Impact 2018 Poland, WTTC 2018.
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Tabela 8. Udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB w latach 2012–2018

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produkt krajowy brutto  
(w mld zł) 1629,4 1656,9 1720,4 1800,2 1861,1 1989,3 2115,7

Wpływy z gospodarki 
turystycznej (w mld zł) 98,1 100,8 89,9 102,4 110,3 116,7 124,6

Udział gospodarki tury-
stycznej w PKB (w %) 6,0 6,1 5,2 5,7 5,9 5,9 5,9

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS (PKB), Instytut Turystyki, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2018 roku wydatki cudzoziem-
ców w Polsce wyniosły 61,1 mld zł i były o 71,1% większe w porównaniu z rokiem 2012. 
Wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe kształtowały się w latach 2012–2018 na 
poziomie 16,4–32,9 mld zł i ulegały znacznym wahaniom. Wydatki Polaków na podróże 
zagraniczne wyniosły w analizowanym okresie od 12,1 mld zł w 2016 roku do 15,1 mld 
zł w roku 2018. Największy wzrost zanotowano w roku 2018, a także 2017 – 13,6 mld zł. 
W latach 2012–2018 wahaniom ulegały wydatki na podróże służbowe; osiągnęły one pra-
wie 17 mld zł w roku 2018. Na niezmienionym poziomie utrzymywały się wydatki państwa 
na turystykę – ponad 3 mld zł (w 2018 roku wyniosły dokładnie 3,7 mld zł).

Rys. 6. Gospodarka turystyczna w latach 2012–2018 (w mld zł)
Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki MSiT na podstawie danych Instytutu Turystyki, Activ 
Group i Głównego Urzędu Statystycznego.
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Turystyka odgrywa ważną rolę w wymianie handlowej Polski. W 2018 roku eksport 
turystyczny9 wyniósł 61,1 mld zł, co stanowiło 5,2% eksportu ogółem. Eksport turystyczny 
uległ zwiększeniu – w porównaniu z rokiem 2012 – o 26,5 mld zł (wzrost o 71,1%). Ogó-
łem w latach 2012–2018 udział turystyki w eksporcie utrzymywał się na poziomie 5–6%.

Tabela 9. Udział turystyki międzynarodowej w eksporcie i imporcie w latach 2012–2018

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Eksport towarów i usług 
według NBP (w mld zł) 724,2 767,5 818,4 891,1 971,4 1081,0 1170,2

Eksport turystyczny 
(wydatki cudzoziemców 
w Polsce w mld zł)

35,7 39,5 45,2 53,9 57,6 59,4 61,1

Udział turystyki  
w eksporcie (w %) 4,9 5,1 5,5 6,0 5,9 5,5 5,2

Import towarów i usług 
według NBP (w mld zł) 731,3 735,2 793,6 835,4 896,3 997,8 1097,8

Import turystyczny 
(wydatki mieszkańców 
Polski w czasie podróży 
zagranicznych w mld zł)

13,8 16,7 10,8 11,5 13,1 14,6 16,2

Udział turystyki  
w imporcie 1,9 2,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5

Bilans wymiany 
handlowej z turystyki 
(eksport turystyczny – 
import turystyczny) 
w mld zł

21,9 22,8 34,4 42,4 44,5 44,8 44,4

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Rachunki narodowe 2012–2017 GUS; Bilans płatni-
czy 2012–2017 NBP; Ministerstwo Sportu i Turystyki (oszacowania wydatków w latach 2012–2017).

W 2018 roku odnotowano wzrost importu turystycznego do poziomu 16,2 mld zł 
z poziomu 13,8 mld zł w roku 2012. Zaobserwowano znaczący spadek importu tury-
stycznego w roku 2014. Zmniejszenie wydatków mieszkańców Polski w czasie podróży 
krajowych i zagranicznych w wyżej wymienionym roku wyniosło odpowiednio 14,9 mld zł 
oraz 2,4 mld zł. Pokazuje to, że spadek wydatków podczas podróży zagranicznych nie 
był wynikiem podobnego spadku w liczbie podróży zagranicznych – Polacy wyjeżdżali za 
granicę, ale ograniczali swoje wydatki podczas tych wyjazdów. Ogółem bilans wymiany 
handlowej z turystyki wzrósł znacząco w latach 2012–2018: z poziomu 21,9 mld zł do 
44,4 mld zł. Wynika to ze wzrostu eksportu turystycznego o ponad 70% przy jednoczes-
nym wzroście importu o 17,4%.

9 Turystyka przyjazdowa wraz z przychodami płynącymi z jej tytułu (a więc wydatki turystów zagranicznych 
i odwiedzających jednodniowych) jest zdefiniowana jako eksport usług.
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Podsumowanie

W skali globalnej turystykę traktuje się jako sektor priorytetowy ze względu na jej ko-
rzyści dla gospodarki10. Turystyka generuje około 10% światowego PKB11. Te dane plasują 
turystykę na trzecim miejscu wśród największych dziedzin gospodarki. W gospodarce pełni 
ona przede wszystkim funkcje makroekonomiczne i może stymulować rozwój społeczno- 

-gospodarczy obszarów recepcji turystycznej, a w konsekwencji gospodarki kraju, przez:
 – tworzenie wartości dodanej, przez co wpływa na wzrost produktu krajowego brutto,
 – zwiększenie wpływów dewizowych uzyskiwanych z obsługi ruchu turystycznego,
 – stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i infrastruktury,
 – tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie dochodów ludności regionów turystycznych,
 – zwiększanie przychodów firm obsługujących turystów oraz sprzyjanie przedsiębior-

czości i innowacjom,
 – kształtowanie dochodów budżetowych samorządów lokalnych12.

Od wielkości dochodów osiąganych ze sprzedaży usług turystycznych w dużym stop-
niu zależy wielkość PKB danego kraju. Wynika to z tego, że podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obsłudze ruchu turystycznego tworzą łańcuch usług, który składa się 
z następujących ogniw: hotele, restauracje, biura podróży, firmy transportowe.

Największy wkład w część PKB pochodzącą z turystyki zwykle wnoszą przedsiębior-
stwa hotelowe i transportowe. Dodatkowo wielkość ruchu turystycznego jest uzależniona 
od sytuacji politycznej i gospodarczej zarówno w danym kraju, jak i na całym świecie. 
Turystyka międzynarodowa jest źródłem przychodów dewizowych i stanowi ważny ele-
ment bilansu płatniczego poszczególnych krajów. Turystyka, w tym turystyka zagraniczna, 
wpływa na rozwój gospodarczy przede wszystkim dzięki temu, że wywołuje opisywany 
już przez Johna M. Keynesa tzw. efekt mnożnikowy.

Niedoszacowaną cechą branży turystycznej jest transfer środków pieniężnych ze sta-
łego miejsca zamieszkania turystów do docelowych miejsc wypoczynku. Przybywając do 
obszarów recepcji turystycznej, turyści wprowadzają do obiegu określone środki pieniężne, 
które mogą być następnie akumulowane lub dalej wydatkowane. Środki pieniężne pocho-
dzące od turystów zamieniane są na towary i usługi, a następnie redystrybuowane krążą 
w gospodarce, tworząc efekt finansowy we wszystkich fazach obrotu gospodarczego13.

Efekt mnożnikowy jest tym większy, im więcej środków pochodzących z wydatków 
turystycznych zmienia właściciel. Powoduje to bowiem większą produkcję towarów i usług 
w danym kraju. Początkowe wydatki turystów uruchamiają dodatkowy strumień pieniądza, 
który przepływa przez różne sektory gospodarki. Wielkość mnożnika jest uzależniona od 
trzech podstawowych czynników: liczby turystów przybywających do danego kraju, długości 
pobytu oraz ilości wydatkowanych środków na zakup usług turystycznych i paraturystycznych.

10 P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
11 UNWTO Tourism Highlights, UNWTO, Madrid 2018.
12 A. Semmerling, Udział turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Europy Wschodniej, 

„Turystyka i Rekreacja” 2017, 19(1).
13 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1997.
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Rozwój turystyki w danym państwie w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju 
przedsiębiorczości oraz infrastruktury14. Przez wzrastający z roku na rok popyt na usługi 
turystyczne rozwój tej branży w sposób globalny oddziałuje na poziom przedsiębiorczości, 
inwestycji i innowacji. Rozwój przedsiębiorczości przez ilość odprowadzanych podatków 
stymuluje rozwój poszczególnych regionów oraz całego kraju. Przychody uzyskiwane 
z podatków pozwalają na realizację niezbędnych inwestycji turystycznych. To natomiast 
podnosi atrakcyjność danego państwa, które staje się znaną destynacją turystyczną.

Jednocześnie rozwój przedsiębiorczości oparty na rozwoju turystyki może wpływać 
stymulująco na rynek pracy. Dynamizując rozwój gospodarki, stwarza bowiem możliwości 
zatrudnienia i zwiększenia dochodu lokalnym społecznościom zamieszkującym tereny 
atrakcyjne turystycznie.

Z kolei odnośnie do infrastruktury – turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów 
wpływających na kształtowanie i przeobrażanie miejsc o szczególnych walorach tury-
stycznych w regiony recepcji turystycznej. Wynika to z tego, że u podstaw kształtowania 
przestrzeni turystycznej leżą zawsze potrzeby i motywy realizowania podróży przez 
turystów. Infrastruktura turystyczna znajdująca się w danym kraju jest zawsze dobrem 
wtórnym i komplementarnym w stosunku do dóbr pierwotnych, jakimi są walory turystyczne 
(naturalne i społeczno-kulturowe) danego miejsca. Infrastruktura turystyczna obok walorów 
turystycznych stanowi trzon produktu turystycznego. Jej stan i jakość mogą wpływać na 
atrakcyjność turystyczną oraz rozmiary ruchu turystycznego na danym terenie.

W tym miejscu widoczny jest efekt sprzężenia zwrotnego, w którym podstawową 
wartością są walory naturalne i społeczno-kulturowe kraju: przyciągają one turystów, co 
powoduje wzrost popytu turystycznego i poszerzanie infrastruktury turystycznej oraz 
rozwój przedsiębiorczości. To z kolei wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny, a tym 
samym zwiększa jego atrakcyjność. Na poziomie turystyki zagranicznej nie można jednak 
pominąć takich czynników, jak ustrój polityczny, polityka wobec osób przyjeżdżających 
oraz poziom bezpieczeństwa i stabilności kraju.

Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2018 roku pozwala zwrócić uwagę na 
kilka ważnych zjawisk: 

 ● dane z 12 miesięcy 2018 roku potwierdzają tendencję dalszego wzrostu liczby przy-
jazdów cudzoziemców (o 2,6%), jak i turystów zagranicznych (o 7,5%); tempo wzrostu 
nie uległo większym zmianom;

 ● największe wzrosty liczby przyjazdów turystów odnotowano w przypadku gości z Ukra-
iny, Izraela, Chin, Wielkiej Brytanii, Czech, USA i Szwecji;

 ● równolegle do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży obserwuje się 
malejącą tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków turystów i odwiedza-
jących jednodniowych, liczonych w złotych, odpowiednio o: 2,4% i 3,7%;

 ● łączne przychody z zagranicznej turystyki przyjazdowej, liczone w złotych, wzrosły 
o 2,9% w stosunku do ich poziomu z roku poprzedniego.

14 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
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Streszczenie

Celem opracowania była charakterystyka zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski i ocena 
jej znaczenia w gospodarce turystycznej i gospodarce narodowej. Opisane zostały główne cha-
rakterystyki tego rodzaju turystyki, tj. według kraju, celu przyjazdów itp. 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2018 roku pozwala zwrócić uwagę na kilka ważnych 
zjawisk: dane za 2018 rok potwierdzają kilkuletnią tendencję dalszego wzrostu liczby przyjaz-
dów zarówno cudzoziemców, jak i turystów zagranicznych; największe wzrosty liczby przyjazdów 
turystów odnotowano w przypadku gości z Ukrainy, Izraela, Chin, Wielkiej Brytanii, Czech, USA 
i Szwecji; równolegle do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży obserwuje się 
niestety malejącą tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków turystów i odwiedza-
jących jednodniowych; w związku z tym łączne przychody z zagranicznej turystyki przyjazdowej 
(liczone w złotych) wzrosły o 2,9% w stosunku do ich poziomu z roku poprzedniego.

Ponadto turystyka międzynarodowa jest źródłem przychodów dewizowych i stanowi ważny 
element bilansu płatniczego poszczególnych krajów. Turystyka, w tym turystyka zagraniczna, 
wpływa na rozwój gospodarczy przede wszystkim dzięki temu, że wywołuje tzw. efekt mnożnikowy.

Słowa kluczowe: turystyka, zagraniczna turystyka przyjazdowa, turystyczny PKB, turyści za-
graniczni, odwiedzający jednodniowi, eksport i import turystyczny



Zagraniczna turystyka przyjazdowa głównym elementem gospodarki turystycznej w Polsce 163

Abstract

The aim of the study was to characterize foreign inbound tourism to Poland and assess its im-
portance in the tourism and national economy. The main characteristics of this type of tourism 
have been described, i.e. by country, destination, etc.

Analysis of the results of research conducted in 2018 allows to highlight several important occur-
rences: data for 2018 confirms a several-year trend of a further increase in the number of arriv-
als for both foreigners and foreign tourists; the largest increases in the number of tourist arrivals 
were recorded for guests from Ukraine, Israel, China, Great Britain, the Czech Republic, the 
USA and Sweden; in parallel to the positive trend in terms of the number of trips, unfortunately 
a decreasing trend is observed in the level of average spending of tourists and one-day visitors; 
therefore, total revenues from inbound foreign tourism (calculated in PLN) increased by 2,9% 
compared to their level from the previous year. In addition, international tourism is a source of 
foreign exchange revenues and is an important element of the balance of payments of individual 
countries. Tourism, including foreign tourism, affects economic development primarily due to the 
fact that it causes the, so-called, multiplier effect.

Keywords: tourism, foreign inbound tourism, tourist GDP, foreign tourists, one-day visitors, 
tourist export and import
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zachowaniach rynkowych konsumentów i czynnikach wpływających na te zachowania.





WIESŁAW SZCZĘSNY
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

BEZPIECZEŃSTWO TURYSTÓW PODCZAS POBYTU W GÓRACH

THE TOURISTS SAFETY DURING THEIR STAY IN THE MOUNTAINS

Wstęp

„W górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest to mistyka, szukanie 
czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć wyobraźnię i filozofię życiową. Nie każdego 
na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. 
A samo przebywanie w górach łagodzi, eliminuje agresję […]”1.

Góry to piękne miejsca, gdzie wielu turystów chce spędzać weekendy, urlopy i każde 
wolne chwile. Oczarowani ich pięknem często zapominają, że w swoim uroku kryją one wie-
le niebezpieczeństw dla człowieka, który nie przestrzega odpowiednich zasad i przepisów. 

Każdego dnia tysiące turystów przebywających w górach narażonych jest na niebez-
pieczeństwa, jakie niesie turystyka górska i uprawianie sportów zimowych. Dotychczas nie 
wymyślono skutecznej metody zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, lawinom bądź 
kontuzjom, lecz na pewno opracowano metody i sposoby ratowania turystów z takich opresji. 

Góry wpuszczają do swojego wnętrza tylko przez niewielką część roku tych, którzy 
respektują i szanują ich „wymagania”. Znane powiedzenie górali – „z górami śpasów 
ni ma”2 – zawsze jest na czasie i powinno stanowić swoiste ostrzeżenie przed wyjściem 
w góry. Warunki pogodowe potrafią się zmieniać bardzo szybko, powodując powstawanie 
wielu utrudnień na szlaku, a także znacznie komplikują bezpieczny powrót do miejsca 
zakwaterowania.

Przedstawiając problemy bezpieczeństwa w górach, należy zdefiniować pojęcie „tereny 
górskie”. Za tereny górskie uważa się tereny położone na wysokości powyżej 600 metrów 
nad poziomem morza, których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia, lub 
których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe umożliwia uprawianie turystyki i sportów 
górskich3.

Turystyka górska i sporty uprawiane w górach wiążą się z trudnościami i niebezpie-
czeństwami wynikającymi z ukształtowania terenu i ostrego klimatu, który cechuje znacz-
ne rozrzedzenie powietrza, duże wahania temperatury, obfite opady oraz intensywne 
nasłonecznienie.

1 http://gorskie-wedrowanie.blogspot.com/ [19.10.2019].
2 Z górami żartów nie ma.
3 http://turystyka.zhp.pl/files/turystyka/dokumenty/bezpieczenstwo%20podczas%20wedrowek.doc [18.10. 2019].
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Artykuł opracowano metodą monograficzno-analityczną. Jego celem jest scharakte-
ryzowanie niebezpieczeństw, jakie niesie uprawianie turystyki i sportów górskich oraz 
przedstawienie możliwości zabezpieczenia się przed niebezpieczeństwami, jakie mogą 
się pojawić w każdej chwili i w każdym miejscu. 

Korzyści dla organizmu człowieka z wypoczynku w górach

Pobyt w górach stawia przed uczestnikami wypoczynku określone wymagania. Obni-
żone ciśnienie atmosferyczne, duże zmiany wilgotności i temperatury powietrza, obniżony 
poziom tlenu powodują, że organizm musi się zaaklimatyzować. Aklimatyzacji wymagają 
szczególnie organizmy osób, które przybyły z nizin. 

Przede wszystkim przestraja się praca układów krążenia, oddechowego, nerwowego 
i hormonalnego. Organizm produkuje więcej czerwonych krwinek, rośnie stężenie hemo-
globiny we krwi, a rozszerzone naczynia szybciej transportują tlen i składniki odżywcze. 

Organizm funkcjonuje w ten sposób po przekroczeniu tysiąca metrów wysokości nad 
poziomem morza. Aklimatyzacja trwa średnio około trzech dni. Lekarze nie zawsze zale-
cają pobyt w górach, dlatego przed wyjazdem należy zasięgnąć ich opinii4.

Często się słyszy, że sportowcy startujący w konkurencjach wytrzymałościowych 
odbywają treningi wysoko w górach. Poprawiają swoją kondycję fizyczną i zdolność 
koncentracji. Czy w podobny sposób góry i ich otocznie mogą przyczynić się do popra-
wy kondycji i koncentracji każdego przeciętnego człowieka? 

Na pewno tak, ale rodzaj, sposób i intensywność treningu muszą być adekwatne do 
możliwości fizycznych i psychicznych, potrzeb oraz zaleceń opiekunów medycznych.

Medycyna sportowa w trakcie badań dowiodła, że najkorzystniejsze rezultaty przynosi 
umiarkowana aktywność fizyczna na wysokości około 2000 m n.p.m. W Polsce warunki 
do przebywania na takich wysokościach oferują Tatry. W Europie natomiast Alpy stanowią 
miejsce, gdzie na tych wysokościach położone są atrakcyjne kurorty dające wiele możli-
wości zagospodarowania pobytu w górach5. 

Należy także zwrócić uwagę na odpowiednio przygotowaną infrastrukturę wypoczynko-
wą i umożliwiającą uprawianie sportów, szczególnie zimowych. Przede wszystkim istotny 
jest transport do miejsc wypoczynku. 

W wielu miejscach dla zachowania czystości środowiska istnieje zakaz poruszania się 
pojazdami spalinowymi. Zastępuje się je pojazdami elektrycznymi, wyciągami, kolejkami 
linowymi, pojazdami konnymi itp. (np. dotarcie do Morskiego Oka).

Warunki bezpiecznego wypoczynku w górach

O bezpieczeństwo wypoczywających w górach i uprawiających sporty, szczególnie 
zimowe, dba wiele organizacji. Główne z nich to Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

4 http://www.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/alpy_37368.html [19.10.2019].
5 Ibidem.
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policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, organizacje samorządowe, Urząd Dozoru 
Technicznego.

Organizacje te na swoich stronach internetowych i za pomocą innych publikatorów 
informują o zagrożeniach w górach oraz o odpowiednim przygotowaniu się do bezpiecz-
nego spędzania czasu, aby po skończonym pobycie całym i zdrowym oraz w pełni sił 
wrócić do miejsca zamieszkania. 

Do uprawiania sportów zimowych i turystyki górskiej, głównie zimowej, należy wcześniej 
się przygotować, i to pod wieloma względami. Należy pamiętać przede wszystkim o do-
borze właściwego ubioru. Ubiór powinien dawać ochronę przed silnym wiatrem oraz 
deszczem i śniegiem. 

Szczególnie należy chronić te części ciała, które są najbardziej narażone na mróz, ostre 
słońce i wiatr. Dotyczy to zwłaszcza głowy, twarzy, dłoni oraz stóp. Wygodne przechodzone 
obuwie powinno gwarantować komfort wędrowania. Kaloryczne i pożywne – zajmujące 
niezbyt dużo miejsca w plecaku – pożywienie oraz metalowy termos z gorącą herbatą to 
właściwe menu na czas wędrówki. 

Bardzo ważne jest zabranie naładowanego telefonu komórkowego, a także mini- 
apteczki z podręcznymi medykamentami. W góry należy wychodzić wczesnym rankiem, 
ponieważ pogoda psuje się z reguły po południu.

O każdym wyjściu w góry należy poinformować bliskich, recepcję hotelu, w którym 
mieszkamy, a nawet Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podając trasę wędrów-
ki oraz przewidywaną godzinę powrotu. Należy sprawdzić i dobrze zaplanować trasę 
z uwzględnieniem na niej schronisk i innych obiektów, które w razie konieczności mogą 
dać wędrującym schronienie, sprawdzić prognozę pogody na najbliższe godziny, zagroże-
nie lawinowe, a także nie wychodzić samemu w góry, ponieważ w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa dwie osoby łatwiej mogą je sobie zagwarantować. 

Przed wyjściem na szlak w swoim telefonie komórkowym warto zapisać kontakty ICE 
(in case of emergency) z numerami telefonów osób, które należy powiadomić w razie 
wypadku6. Komunikaty pogodowe oraz zagrożenia lawinami podają na swoich stronach 
internetowych Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Tatrzańskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 

Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa w górach

Największe niebezpieczeństwo podczas wędrówki po górach kojarzy się najczęściej 
z ryzykiem upadku i potłuczenia oraz złamań kończyn, a następnie z pobłądzeniem 
i gwałtownym pogorszeniem pogody. 

Niebezpieczeństwa można podzielić na zależne od człowieka – często wynikające 
z lekkomyślności – oraz niezależne. Pierwsze to zły ekwipunek powodujący zwłaszcza 

6 ICE jest ogólnoświatowym skrótem związanym z ratowaniem życia. W razie konieczności ratownicy mogą 
zadzwonić pod wskazany numer i uzyskać informacje o poszkodowanym, np. grupie krwi, przyjmowanych na 
stałe lekach, przewlekłych chorobach.
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wychłodzenie organizmu i osłabnięcie z głodu, samotne wędrowanie, wchodzenie na 
nieznany teren, przecenianie własnych sił i pobłądzenia. Lekkomyślność objawiająca się 
zbytnią hałaśliwością, rzucaniem kulami śnieżnymi czy kamieniami może spowodować 
ruszenie lawiny.

Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa w górach niezależne od człowieka to zagroże-
nia pogodowe i lawinowe. Zagrożenia wynikające z warunków pogodowych stwarzają: bu-
rza, mgła, wiatr, przejmujący chłód, oblodzenie ścieżek i tras, ostre słońce oraz ciemność7.

Podczas gwałtownej burzy, jeśli nie można się schronić pod dachem, należy usiąść 
na plecakach w znacznej odległości od siebie i czekać, aż burza przejdzie, najlepiej 
w obniżeniu terenu. Burze w górach nie trwają długo. Należy unikać samotnie rosnących 
drzew i linii wysokiego napięcia, wyłączyć telefony komórkowe, zejść ze szczytów i grani, 
oddalić się od zbiorników wodnych, skalnych ścian i wejść do jaskiń.

Mgła to kolejne niesprzyjające zjawisko utrudniające wędrówki po górach. Jeśli się po-
jawia, należy zawrócić natychmiast do punktu wyjścia. Nie należy odłączać się od grupy, 
ponieważ trudno jest namierzyć głosem miejsce, gdzie znajduje się poszukiwana osoba. 
We mgle głos jest słyszalny z zupełnie innej strony niż nadchodzący w rzeczywistości. 
Jeśli mgła nadciągnie szybko i nie pozwoli wrócić bezpiecznie, należy ją przeczekać lub 
wezwać pogotowie górskie.

Silny wiatr utrudnia oddychanie i wyziębia ciało. Niezbędny staje się wtedy szalik, któ-
rym można osłonić szyję i usta, oraz ciepłe ubranie. Przejmujący chłód jest często zmorą 
każdego górskiego turysty. Najlepszym wyjściem jest tu ubiór na tzw. cebulę. Jeśli jest 
zbyt ciepło, należy zdjąć część odzieży, jeśli zbyt zimno – założyć odpowiednią jej ilość. 
Zakładanie jednej grubej kurtki lub swetra nie jest wskazane. Trudno wtedy utrzymać 
właściwą ciepłotę ciała.

Oblodzenie tras i ścieżek górskich to ogromne niebezpieczeństwo dla turystów. Jedyna 
rada to pozostać w miejscu zakwaterowania, ponieważ wędrówki w takich sytuacjach 
oznaczają niemal pewny wypadek, a konsekwencje są często tragiczne.

Promienie słońca są pożądane niemal przez każdego. W górach słońce operuje bar-
dzo ostro. Niezależnie od pory roku skóra może doznać poparzeń słonecznych trudnych 
do wygojenia. Należy w takich przypadkach osłaniać szczególnie twarz, używać kremów 
z filtrem ochronnym oraz kremów tłustych w przypadku silnych wiatrów i mrozu, a także 
stosować okulary przeciwsłoneczne oraz nakrycie głowy.

Ciemność często utrudnia powrót do miejsca zakwaterowania. W górach pojawia się 
błyskawicznie. Jeśli uniemożliwia powrót, należy przeczekać noc, wybrać miejsce osłonię-
te od wiatru. Z gałęzi należy ułożyć prowizoryczny szałas. Zaleca się również odizolowanie 
od ziemi liśćmi i gałęziami oraz wykonanie z plecaków oparcia pod plecy.

7 http://bezpieczneewakacje.pl/?option+com_content&view+article&i [19.10.2019].
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Fot. 1. Lawina śnieżna
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lawina [20.10.2019].

Lawiny to ogromne niebezpieczeństwo. Stopień zagrożenia lawinowego określa się 
w pięciostopniowej skali. Pierwszy – niski, drugi – umiarkowany, trzeci – znaczny, czwar-
ty – wysoki, piąty – bardzo wysoki. Zagrożenie lawinowe monitorują GOPR i TOPR, które 
informują o nim w systemie ciągłym na swoich stronach internetowych.

Teren zagrożony lawinami

Bezpośrednie zagrożenie lawinami,  
dalsze przejście lub przejazd zagraża życiu i zdrowiu

Fot. 2. Znaki ostrzegające przed lawinami
Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Trasa_narciarska [20.10.2019].
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Pory roku – każda w inny sposób – stwarzają także określone sytuacje sprzyjające 
lub nie wędrówkom po górach.

Wiosna to pora, która w zależności od pokrywy śnieżnej pozwala na uprawianie nar-
ciarstwa, ale także na piesze wypady w góry. Dzień jest coraz dłuższy, pogoda zmienia 
się w sposób łagodny, jest wdzięczną porą do wędrówek.

Lato charakteryzuje się długim dniem. Pogoda bywa jednak kapryśna. Deszcze, burze, 
i upał odbierają chęci do wędrowania, spowalniają marsz oraz osłabiają siły.

Jesień to najpiękniejsza pora roku w górach. Przepiękne kolory przyrody nastrajają 
pozytywnie psychicznie, śniegu nie ma wcale albo jest go bardzo mało, zmiany pogody 
występują rzadko.

Zima w górach jest porą roku tylko dla doświadczonych turystów. W zimie góry „są 
w swoim żywiole”, to zupełnie inny i często niebezpieczny świat. Wędrówki stają się trud-
niejsze i niebezpieczniejsze. Brnięcie po śniegu powoduje szybsze zużycie energii oraz 
wymaga ogromnego napięcia uwagi. 

Załamania pogody w górach są bardziej intensywne niż na nizinach, temperatura spada 
wraz z wysokością, każde 100 metrów obniża temperaturę o 1 stopień w skali Celsjusza, 
z wyjątkiem inwersji jesienno-zimowej, gdy jest odwrotnie.

Przygotowanie się do bezpiecznego wyjścia w góry 

Przed wyruszeniem w góry powinno się przyjąć odpowiedni plan wędrówki, a w czasie 
wędrowania przestrzegać poniższych zasad8: (OK)
1. Zaplanować szczegółowo wyprawę, sprawdzić na mapie trasę wędrówki i określić 

trudności, jakie mogą się przydarzyć po drodze.
2. Sprawdzić położenie schronisk na trasie, mogą się przydać w sytuacjach trudnych 

i koniecznych.
3. Opracować drogę powrotu, gdyby zaistniała konieczność przerwania wędrówki.
4. Przed wyjściem sprawdzić, czy istnieje zagrożenie lawinowe.
5. Powiadomić recepcję hotelu o naszym wyjściu i miejscu, do którego się udajemy, oraz 

podać przypuszczalną godzinę powrotu.
6. Gdy zauważymy symptomy załamywania się pogody, pospiesznie wracajmy do miejsca 

zakwaterowania lub do najbliższego schroniska.
7. Nie wędrować samotnie.
8. Jeśli zabłądzimy, należy wracać po własnych śladach do szlaku; próbujmy jak najszyb-

ciej dostać się najkrótszą drogą do doliny, obserwując odpowiednie punkty odniesienia. 
W razie większych problemów i narastającego niebezpieczeństwa powiadomić GOPR, 
podając orientacyjne miejsce, gdzie się znajdujemy.
Po terenach górskich należy chodzić oznakowanymi szlakami. Nie skracać drogi, nie 

wędrować na przełaj, ponieważ jest to pierwszy krok do zagubienia się. 

8 http://turystyka.zhp.pl/files/turystyka/dokumenty/bezpieczenstwo%20podczas%20wedrowek.doc [19.10.2019].
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Długość szlaków w górach podawana jest w godzinach, a nie w kilometrach. Jed-
na godzina to przejście od 4 do 6 kilometrów w zależności od ukształtowania terenu, 
przy czym na każde 100 metrów wzniesienia dolicza się przy podchodzeniu 20 minut, 
a przy schodzeniu 5 minut. 

Maszerować należy rzędem, w odstępach nie większych niż 3 metry. Pierwsze kilometry 
należy iść wolno, aby się rozchodzić. Nie wolno podbiegać pod górę ani zbiegać z góry. 
Łatwo jest wtedy o wypadek, często bardzo poważny w skutkach.

Bezpieczeństwo i ryzyko podczas uprawiania sportów 
zimowych

Uprawianie sportów zimowych niesie duże ryzyko powstawania wypadków. Do takich 
sportów należy głównie narciarstwo, a zwłaszcza wyczynowe. Uprawianie narciarstwa 
powoduje wiele wypadków, szczególnie złamania kończyn, zerwania wiązadeł, urazy 
kręgosłupa, stłuczenia, odmrożenia.

W rozważaniach dotyczących ryzyka wynikającego z uprawiania narciarstwa należy 
wymienić9:
1. Ryzyko statyczne wynikające ze złożoności przyrody i niemożności pełnego progno-

zowania ewentualnych zdarzeń, np. zejście lawiny.
2. Ryzyko technogenne związane z działaniem sprzętu i urządzeń technicznych, np. 

zerwanie się liny kolejki, urwanie się wiązania narciarskiego.
3. Ryzyko antropogenne związane z decyzjami człowieka, np. brawura, alkohol, środki 

odurzające, przecenienie własnych umiejętności.
Uprawianie narciarstwa związane jest z ryzykiem trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

a także z narażeniem życia. Zagrożone może być życie własne oraz innych narciarzy. 
Wśród czynników warunkujących poziom ponoszonego ryzyka wskazuje się najczęściej 
czynniki zależne i niezależne od naszej woli.

Czynniki zależne to kondycja i ogólny stan zdrowia, technika jazdy, sprzęt i jego stan 
oraz predyspozycje psychiczne. Czynniki niezależne to ukształtowanie terenu, naśnieże-
nie, temperatura powietrza – szczególnie niska ujemna – wiatr, mgła, słońce, urządzenia 
wyciągowe oraz zachowania innych narciarzy.

9 http://www.skimag.pl/archiwum.php?art=102 [20.10.2019].
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Fot. 3. Trasy narciarskie i ich oznaczenie
Źródło: http://www.studentnews.pl/serwis.php?s=199&pok=5801&c1=1177&c2= [20.10.2019].

Uprawiając narciarstwo, nie należy także zapominać o czynnikach zwiększających 
bezpieczeństwo na stoku, takich jak sprawdzenie sprzętu przed zjazdami, rozgrzewka 
na początku zjazdów i po dłuższych przerwach w zjeżdżaniu, świadomość własnych 
możliwości w danym dniu oraz ocena własnego zmęczenia. 

Aby maksymalnie obniżać wypadkowość podczas uprawiania narciarstwa, powinno 
się przestrzegać zasad zawartych w tzw. dekalogu narciarskim, a mianowicie10:
1. Należy używać bezpiecznego sprzętu, przede wszystkim wiązań. Wiązanie jest bez-

pieczne, gdy zostanie prawidłowo wyregulowane.
2. Należy wybierać dla siebie takie trasy i stoki, na których można będzie zapanować nad 

szybkością. Jazdę należy dostosować do swoich umiejętności i stanu trasy.
3. Należy zjeżdżać tak, aby nie stanowić zagrożenia dla innych i siebie.
4. Pokonując zakręty, należy zachować bezpieczną odległość od innych narciarzy, a przy 

skrzyżowaniu torów jazdy dać pierwszeństwo jadącemu wolniej lub będącemu niżej 
od nas.

5. Nie należy zatrzymywać się nigdy w poprzek trasy i na zakrętach, jeśli upadniemy – 
starajmy się szybko wstać i, o ile jest to możliwe, zwolnić drogę.

6. Wyprzedzać należy w takiej odległości, aby nie ograniczać wyprzedzanemu swobo-
dy ruchu. Na trasie można poruszać się wyłącznie na nartach, pieszym wstęp jest 
wzbroniony.

7. Należy przestrzegać znaków narciarskich i zwracać uwagę na znaki informacyjne. 

10 Bezpieczna zima w górach, Pascal, PZU z myślą o bezpieczeństwie, 2005 r.
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8. Nie należy zjeżdżać blisko toru wyciągu narciarskiego i nie przecinać trasy tego toru.
9. Pomagajmy mniej sprawnym narciarzom. W razie wypadku należy udzielić pomocy 

lub wezwać pomoc.
10. Należy dbać o kondycję, korzystać ze szkolenia pod opieką instruktora narciarskiego, 

o ile nasze umiejętności jazdy na nartach nie są wystarczające. Szkolenia i treningi 
można wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach.
Całkowicie uniknąć ryzyka się nie da, ale można przyjąć odpowiedni sposób postępo-

wania polegający na rezygnacji z jazdy przy złej widoczności, po spożyciu alkoholu czy 
z wychodzenia na stok w sytuacji zagrożenia lawinowego; należy przestrzegać zasady 
dekalogu narciarskiego, stosować odpowiedni sprzęt i utrzymywać go w należytym stanie 
oraz ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Biorąc pod uwagę liczbę osób, które zginęły (zmarły) w górach w okresie ostatnich 
50 lat (według danych Zarządu Głównego GOPR w Zakopanem w latach 1952–2001 
w polskich górach zginęło 1001 osób), można zauważyć, że średnia śmiertelność jest 
każdego roku zbliżona do siebie mimo zakrojonych na szeroką skalę działań ratowniczych, 
szkoleniowych i technicznych.

Odpowiedź w tym przypadku może być jedna – sukcesywnie zwiększająca się liczba 
turystów w górach, uprawianie na szeroką skalę narciarstwa, snowboardingu oraz innych 
sportów zimowych, a także brawura, niewłaściwy sprzęt, zatłoczenie na stokach, często 
alkohol i środki odurzające to czynniki, które utrzymują tę niechlubną statystykę każdego 
roku na zbliżonym poziomie. 

Przepisy prawa regulujące bezpieczeństwo w górach

Podstawowe przepisy regulujące bezpieczeństwo w górach zostały zawarte w Ustawie 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 
terenach narciarskich11.

W ustawie we wstępie przedstawiono jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
w górach. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach należy 
do Ministra Spraw Wewnętrznych, organów jednostek samorządów terytorialnych, na 
terenie których wykonywane jest ratownictwo górskie, dyrekcji parków narodowych i kraj-
obrazowych położonych na obszarze gór, a także do osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących w górach 
zorganizowaną działalność w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

Ustawa określa warunki bezpieczeństwa w górach, które polegają na oznakowaniu 
terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji, ustale-
niu zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia, zapewnienie podmiotom 
uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego warunków do organizowania pomocy 
potrzebującym oraz ogłaszania komunikatu lawinowego.

11 Dz.U. z 2011 r. nr 208 poz. 1241.
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Ustawa zobowiązuje też osoby przebywające w górach do właściwego zachowania się 
w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a przede wszystkim zapozna-
nia się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia, stosowania się 
do znaków nakazu i zakazu. Zobowiązuje także do dostosowania swoich aktywności do 
umiejętności, zapoznania się z aktualnymi warunkami pogodowymi, komunikatem lawino-
wym, do użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności oraz 
sprawnego technicznie, a także bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych 
do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub sytuacjach stwarza-
jących zagrożenie dla zdrowia i życia turystów.

Według ustawy do podmiotów mogących wykonywać ratownictwo górskie należą: 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
oraz inne podmioty, które uzyskały zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania 
takiej działalności. 

W ramach ratownictwa górskiego podejmowane są działania ratownicze polegające 
na przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub innym zdarzeniu, dotarciu do miejsca wypadku ze 
sprzętem ratowniczym oraz udzieleniu pierwszej pomocy, zabezpieczeniu i ewakuacji osób 
zagrożonych, transporcie osób, które uległy wypadkowi, do miejsc gdzie można udzielić 
im dalszej pomocy, poszukiwaniu osób zaginionych w górach oraz transporcie zwłok z gór.

Oprócz powyższych działań podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa 
górskiego w ramach działalności w zakresie działań ratowniczych organizują i prowadzą 
szkolenia ratowników górskich i narciarskich, nadają uprawnienia ratownicze i instruktor-
skie w zakresie ratownictwa górskiego, prowadzą dokumentację działań ratowniczych 
oraz działalność edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa w górach.

Ustawa reguluje także sprawy związane z bezpieczeństwem na zorganizowanych 
terenach narciarskich. Za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających 
na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający tymi terenami. Za-
pewnienie bezpieczeństwa polega na przygotowaniu, oznakowaniu oraz zabezpieczeniu 
terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, 
a także na bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich. 

Zarządzający odpowiada także za zapewnienie ratownictwa narciarskiego, informo-
wanie o warunkach narciarskich, prowadzeniu działalności profilaktycznej dotyczącej 
bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu oraz tworzenie ułatwień 
dla osób niepełnosprawnych przebywających na terenach narciarskich, a także ciągłe 
monitorowanie warunków, w jakich uprawiane są narciarstwo i snowboarding. 

Tereny narciarskie po zmroku powinny być oświetlone w sposób umożliwiający ocenę 
warunków zjazdowych oraz zapewniający czytelność oznakowania i zabezpieczeń. Osoba 
uprawniająca narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia powinna używać 
w czasie jazdy kasku ochronnego. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu 
przez osoby będące w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding zobowiązane są do zachowania 
należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego lub innych osób, a przede 
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wszystkim zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, stosowania się do 
znaków zakazu i nakazu, zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności 
oraz trudności trasy i warunków atmosferycznych, użytkowania sprzętu technicznie spraw-
nego oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku 
lub innym zagrożeniu dla osób przebywających na stoku.

Wzywanie pomocy w górach 

Ratownicy GOPR, aby wyruszyć w celu udzielenia pomocy w góry, muszą otrzymać 
powiadomienie o zaistniałym wypadku, zagrożeniu życia i zdrowia lub zaginięciu. Przyjmą 
oni każdy meldunek o wypadku lub zaginięciu i na każdy sygnał wyruszą w góry. Prze-
kazywanie informacji ratownikom musi być precyzyjne i szczegółowe. Góry to znaczne 
przestrzenie i aby dotrzeć do poszkodowanego, trzeba czasami długo go szukać. Problem 
często rozwiązuje posiadanie ze sobą nawigacji satelitarnej GPS lub telefonu komórko-
wego z taką funkcją. 

Istnieje kilka podstawowych zasad zachowania się podczas wzywania pomocy, a mia-
nowicie12:
 – nigdy nie należy pozostawiać poszkodowanego samego,
 – jeżeli warunki uniemożliwiają udanie się po pomoc, należy ją wzywać międzynarodo-

wym sygnałem optycznym lub akustycznym powtarzanym co 10 sekund przez 3 minuty, 
po czym następuje minuta przerwy, 

 – gdy sygnał zostanie odebrany, należy go potwierdzić, stosując powyższe sygnały 
3 razy na minutę.
Sygnałem wzywania pomocy dla pilota śmigłowca jest uniesienie rąk do góry –sylwet-

ka ma wówczas kształt litery Y (YES). Nigdy nie należy bez uzasadnienia używać tego 
sygnału, ponieważ przelatujący śmigłowiec może lecieć do wypadku. W razie, gdy pomoc 
nie jest potrzebna, należy podnieść prawą rękę do góry, a lewą trzymać lekko pochyloną 
w dół. Sylwetka powinna przypominać literę N (NO)13.

Fot. 4. Sygnały wzywania pomocy dla śmigłowca
Źródło: http://niechtoszlak.pl/porady/wzywanie_pomocy/ [20.10.2019].

12 http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=232 [19.10.2019]. 
13 http://www.oc.zebrzydowice.pl/?page_id=47 [20.10.2019]. 
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Jeżeli w danym miejscu jest zasięg, można skorzystać z numeru alarmowego GOPR/
TOPR – 601-100-300 lub 985 – albo numeru międzynarodowego systemu alarmowe-
go – 112. Po wybraniu numeru telefonu i odebraniu połączenia należy się przedstawić, 
określić miejsce, gdzie się znajdujemy, poinformować, co się stało, opisać, ile jest osób 
poszkodowanych, w jakim są stanie i czy udzielona została im jakakolwiek pomoc. Nie 
należy się rozłączać, dopóki ratownik nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia. 

Wędrowanie górskimi szlakami i ich oznakowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa wędrującym jest podstawowym warunkiem uprawiania 
wędrówek górskich. Najważniejszą zasadą jest wędrowanie po szlakach. Podstawą 
oznakowania szlaków są znaki złożone z trzech poziomych pasów, z których górny i dolny 
mają kolor biały, natomiast środkowe występują w pięciu kolorach: czerwonym, niebieskim, 
żółtym, zielonym lub czarnym. Oznaczenia szlaków mają kształt białego prostokąta o wy-
miarach 15 × 9 cm z paskiem przez środek w kolorze szlaku. Początek i koniec szlaku 
oznacza się znakiem w formie koła w kolorze danego szlaku, otoczonego białą obwódką.

Kolor szlaków nie ma nic wspólnego z ich stopniem trudności, inaczej niż w przypadku 
oznakowania tras narciarskich, gdzie barwa trasy określa stopień trudności nartostrady. 
Szlaki oznacza się następująco14:
1. Kolor czerwony oznacza szlak główny. Prowadzi zazwyczaj przez najciekawsze kraj- 

obrazowo miejsca, przez najwyższe wierzchołki danego pasma, może też oznaczać 
inne trasy na danym obszarze i niekoniecznie być szlakiem głównym.

2. Kolor niebieski jest stosowany do znakowania tras dalekobieżnych.
3. Kolor zielony i żółty wyznaczają krótkie szlaki łączące oraz dojściowe.
4. Kolor czarny jest przeznaczony dla tras dojściowych, czyli miejsc, gdzie poprowadzenie 

szlaku dalekobieżnego byłoby niekorzystne lub niemożliwe.
Podczas wędrowania na szlaku należy pamiętać o pewnych kanonach dotyczących 

właściwego zachowania15:
1. Na szlaku pozdrawiamy napotkane osoby, zwykle osoba podchodząca pozdrawia 

pierwsza.
2. Osoba schodząca w dół wąskimi szlakami ustępuje drogi osobie podchodzącej pod 

górę.
3. Podczas wędrówki na szlaku ze względów bezpieczeństwa nie należy trzymać rąk 

w kieszeni.
4. Będąc na szlaku, zachowujmy ciszę, chyba że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo. 

Głośne zachowanie może wysyłać mylną informację do służb ratowniczych. Poza tym 
płoszy zwierzynę, która może stać się agresywna.

5. Wchodzimy tylko do jaskiń lub grot, które są przystosowane do ruchu turystycznego.

14 http://www.zakopaneplus.pl/news/262/oznaczenia_szlakow_gorskich [20.10.2019].
15 K. Szymański, Bezpieczna turystyka i rekreacja, AWF w Poznaniu, Poznań 2008, s. 45.
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Na szlaku powinno się maszerować rzędem. Należy stosować odpowiednią do rodzaju 
terenu technikę poruszania się. Zalecane jest chodzenie ostrożne, z przewidywaniem 
każdego następnego ruchu. Należy spoglądać pod nogi, aby zobaczyć, gdzie można 
postawić stopę w celu wykonania kolejnego kroku16.

W górach nie należy wyprzedać innych wędrujących na wąskich przejściach ani prze-
skakiwać przez zabezpieczenia lub przeszkody.

Podsumowanie i wnioski

Góry to urokliwe miejsce, ale także jedno z nielicznych, gdzie o każdej porze roku istnie-
ją określone zagrożenia. Niestety wielu turystów nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, wobec 
czego wyrusza w góry bez jakiegokolwiek przygotowania teoretycznego i praktycznego.

Wypoczynek w górach, wędrówki górskimi szlakami oraz uprawianie sportów, zarówno 
w lecie, jak i w zimie, to doskonały sposób na spędzanie czasu wolnego. Eskapadom tym 
mogą jednak towarzyszyć różnorakie zagrożenia zdrowia i życia. 

Aby uniknąć tego typu zdarzeń, do pobytu w górach należy się starannie przygoto-
wać pod wieloma względami, szczególnie kondycyjnym, technicznym, wyposażeniowym 
i zdrowotnym. Wiedzę w tym zakresie można zdobyć bezpośrednio w odpowiednich 
placówkach zajmujących się bezpiecznym wypoczynkiem w górach oraz na ich stronach 
internetowych, a także w dostępnych przewodnikach i mapach turystycznych. 

Przyczyną wielu zdarzeń oprócz braku podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej 
jest także brak czasu na właściwe przygotowanie się do wyjazdów w góry. Codzienny po-
śpiech, praca do późnych godzin w dniu wyjazdu, zmęczenie, a potem tzw. „luz urlopowy” 
powodują, że zapomina się o najważniejszym, o bezpieczeństwie pobytu.

Wszystkie wymienione czynniki są przyczyną wielu tragedii i nieszczęść. Zamiast 
wracać z wyjazdu wypoczętym, w dobrej kondycji, z bagażem wspaniałych wspomnień, 
wielu turystów wraca z uszczerbkiem na zdrowiu i koszmarnymi wspomnieniami, często 
utrwalonymi w pamięci na całe życie. 

Należy wiedzieć szczególnie to, że w kontakcie z górami najważniejsze są poko-
ra wobec ich potęgi, zdrowy rozsądek oraz zrozumienie, że praw, jakie one dyktują, nie 
wolno lekceważyć ani łamać, ponieważ często kończy się to wypadkiem, a w dalszej 
konsekwencji utratą zdrowia i, nierzadko, życia.
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Streszczenie

Góry to niezwykle ciekawe miejsca na Ziemi, do których chętnie udaje się wielu turystów, aby 
czerpać tam pożytki dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Aby zagwarantować sobie i innym 
bezpieczeństwo podczas pobytu w górach, należy odpowiednio się do niego przygotować. Ważny 
jest właściwy ubiór, kaloryczne, ale nie obfite pożywienie, urządzenia łączności, przestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa itp. Duże zagrożenia w górach stwarzają: mgła, silny wiatr, oblodzenia 
tras, ciemność oraz lawiny. Pory roku – każda w inny sposób – także przyczyniają się do po-
wstawania zagrożeń. Jednak nikt ani nic nie zwalnia turystów z zachowania zdrowego rozsądku 
i stosowania właściwych zasad bezpieczeństwa. Wiele zagrożeń niesie uprawianie sportów 
zimowych, szczególnie narciarstwa i snowboardingu. Bardzo ważne jest zatem przestrzeganie 
tzw. dekalogu narciarskiego. Istotna jest także znajomość zasad wzywania pomocy w górach. 
Istnieją określone znaki i sygnały świetlne, które powinny być używane, ale tylko sytuacjach 
koniecznych. Ze względów bezpieczeństwa bardzo ważne jest także wędrowanie oznaczonymi 
szlakami. Dają one gwarancję tego, że się nie zgubimy, a także że nasza wędrówka nie sprawi 
nam większych problemów. 

Słowa kluczowe: góry, bezpieczeństwo, zagrożenia, ryzyko, pomoc, prawo, wypoczynek, sport, 
wędrowanie

Abstract

The mountains are really interesting places all over the world, where many tourists travel to im-
prove their mental and physical health. To ensure the safety of themselves, tourists have to be 
prepared properly. Appropriate clothes, caloric but not rich food, communication devices and the 
obedience of safety rules are very important. The significant threats are created by fog, strong 
winds, icing of routes, darkness and avalanches. The seasons, each of them in another way, 
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also contribute to creation of threats. However, the tourists need to use their common sense and 
obey the safety rules. May threats are connected with doing winter sports, especially skiing 
and snowboarding. Very important is the obedience of 10 Rules of Conduct of the International 
Ski Federation. It is important to know, how to call for help in the mountains. There are defined 
signs and light signals, which should be used only in special circumstances. Because of safety 
reasons, it is very important to choose the marked tourist tracks, which guarantees that we will 
not get lost and that our hike will not make any important problems.

Keywords: mountains, safety, threats, risk, help, law, rest, sport, hike
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Introduction

Sport and recreation are a crucial components of the socio-economic development of 
any country1. The health benefits of physical activity and exercise have been undoubtedly 
proved, and virtually everyone can benefit from becoming more physically active2.

A specific nature of sports activities distinct them from other types of industry and in 
consequence lead to extensive government intervention by providing subsidies or exempt-
ing sports businesses from labour, competition or other legislation3. The government and 
governmental organizations are responsible in making sports policies, allocating grants for 
sports infrastructure, nurturing talents and designing specialised programmes for sports 
development4. The government plays a crucial role in promoting, developing and financing 
sport. In consequence the government needs to budget for the sports activities it finances5. 

1 UNESCO, Sport for peace and development, 2014, http:// www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/
themes/physical-education-and-sport/sport-for-peace-and-development/ [21.11.2019].
2 D.E.R. Warburton, C.W. Nocol, S.S.D. Bredin, Health benefits of physical activity: the evidence, “Canadian 
Medical Association Journal” 2006, 174(6), pp. 801–809; D.E.R. Warburton, S.S.D. Bredin, Reflections on Physical 
Activity and Health: What Should We Recommend?, “Canadian Journal Of Cardiology” 2016, 32(4), p. 495.
3 R. Pomfret, J.K. Wilson, The Peculiar Economics of Government Policy towards Sport, “A Journal of Policy 
Analysis and Reform” 2011, 18(1), p. 85.
4 V. Kumar, M.C. Pujari, Role of government in promoting sports in India: A critical evaluation, “International 
Journal of Advanced Research and Development” 2017, 2(3), p. 196.
5 J.J. Swart, M. Swanepoel, J. Surujlal, A critical analysis of government spending on sport: Mass participation 
and school allocation, “African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance” 2014, Supplement 
2:2 (October), p. 251.
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The relationship between sport and the economy has roots in the first antique Olympic 
Games when athletes were rewarded in either goods or species6. The goal of sports 
economics is to study the relationship between sport and the economy7. The intersection 
of politics and sport is considered a main focus of contemporary sports history8. States 
and governments use international sports events as high-profile public forums to validate 
their political systems and ideological preferences, and to realize specific policy goals9. 
Sports industry has become the new source of national economic growth by enlarging 
domestic demands, offering employment positions, etc. Thus, the government should take 
the responsibility in developing sports industry in the country10.

The value of the global recreation market in 2018 was almost USD 1.44 trillion. By 
2022, it is expected to increase to USD 1.81 trillion. The sports market, with a 34% share 
in the global recreation market, was the second largest segment11. According to estimates, 
the sports sector generates from 2 up to 5% of GDP in European Union (EU) countries12. 
In 2017, all 28 EU governments spent EUR 51.3 billion on sport and recreation.

Material and research methods

The aim of the paper was to present briefly general government expenditure and assess 
the fluctuations and structure of general government expenditure on sport and recrea-
tion in EU member states. The adopted research period covered the years 2001–2017, 
due to the data availability. The data concerned various categories of public expenditure 
based on the Classification of the Functions of Government and came from the European 
Statistical Office – Eurostat.

The Classification of the Functions of Government (COFOG) was developed by the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). It classifies govern-
ment expenditure data from the System of National Accounts (SNA) by the purpose for 
which the funds are used. First-level COFOG splits expenditure data into 10 divisions 
of expenditures by their function, namely: general public services, defence, public order 
and safety, economic affairs, environmental protection, housing and community amenities, 
health, recreation, culture and religion, education, and social protection, while second-
level COFOG further splits each first-level group into more detailed sub-groups. Recrea-
tion, culture and religion expenditure division consist of six subgroups, i.e. recreation 
and sports services, cultural services, broadcasting and publishing services, religious and 

6 W. Andreff, Globalization of the sports economy, “Rivista di diritto ed economia dello sport” 2008, IV(3), p. 13.
7 A. Grabowski, Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej, “Studia Ekonomiczne” 2014, 176, p. 190.
8 J. Hill, Introduction: Sport and Politics, “Journal of Contemporary History” 2003, 38(3), p. 355.
9 U. Merkel, Sport as a Foreign Policy and Diplomatic Tool, [in:] Routlidge Handbook of Sport and Politics, eds. 
A. Bairner, J. Kelly, J.W. Lee, Routledge, New York 2016, p. 29.
10 F. Wang, W. Wang, On the Role of Government in Developing Sports Industry, “2010 International Conference 
on Management and Service Science” 2010, Wuhan, p. 1–3.
11 Polski rynek sportu. Wyzwania – Wpływ Społeczno-Gospodarczy – Trendy, Polski Instytut Ekonomiczny, 
Warszawa 2019, p. 8.
12 MSiT, Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2012 rok, Raport wykonany na zlecenie i ze środków budże-
towych Ministerstwa Sportu i Turystyki 2017, p. 4.
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other community services, R&D recreation, culture and religion, and recreation, culture 
and religion n.e.c.13

The research results were presented using selected statistical, tabular and graphic 
methods, primarily Japanese candlestick charting.

Japanese candlestick charting is well known form of technical analysis of share prices 
on the stock markets14. The knowledge about the opening, closing, highest and the lowest 
values of the described variable in the analyzed period are required to construct Japanese 
candlestick chart. The main parts of each candle are the real body and two shadows. The 
real body reflects to the range between the opening and closing values of described vari-
able while the lower and upper shadows represent the highs and lows of that variable in 
analyzed period. The candle’s real body turns white, when the value in the closing period 
is greater than in the opening one. Otherwise the real body is black15.

Results

Each government is responsible for providing goods and services to inhabitants, some 
of which are its exclusive competence, and redistributing income. Government expen-
ditures funded primarily by taxes and social contributions are distinctly less flexible than 
revenues as they are less sensitive to the business cycle and reflect past and current 
policy decisions guaranteeing rights16.

Figure 1. Total general government expenditure in European Union countries in 2001–2017  
(as GDP percentage)
Source: own elaboration based on Eurostat data.

13 OECD, Government at a Glance 2019, OECD Publishing, Paris 2019. DOI: 10.1787/8ccf5c38-en, p. 200–201.
14 B.R. Marshall, M.R. Young, L.C. Rose, Candlestick technical trading strategies: Can they create value for 
investors, “Journal of Banking & Finance” 2003, 30(8), pp. 2303–2304.
15 A. Gdakowicz, The application of Japanese candlestick charting on the residential real estate market, “Real 
Estate Management and Valuation” 2014, 22(4), p. 28–29.
16 OECD, Government at a Glance 2019, op. cit., p. 68.
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The purpose of Figure 1 was to picture the amount of total general government expendi-
ture in relation to GDP. In 2001–2017 period, on average general government expenditure 
in EU member states amounted to almost 47% of GDP. France, Denmark, Finland, Bel-
gium, Sweden and Denmark were the countries that spent the most (more than 50% of 
GDP), while Romania, Lithuania, Latvia, Ireland, Bulgaria and Estonia spent the least 
(less than 40% of GDP). Between 2001 and 2017 12 EU member states experienced the 
increase in total general government expenditure, whereas the decrease was observed in 
16 countries. The largest increase occurred in Finland, Luxembourg, Estonia and the United 
Kingdom (more than 10%), while Ireland, Malta, Bulgaria and Lithuania experienced the 
largest decrease in total public spending in whole analysed period. The economic crisis 
caused the substantial changes of public spending level in relation to GDP in EU member 
states, the most visible in Ireland.

Figure 2. Structure of general government expenditure in European Union countries in 2017
Source: own elaboration based on Eurostat data.
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The aim of government expenditures is to serve a wide range of purposes, i.e. providing 
health care, education and justice services to the population, and maintaining public order 
and safety. Analysis of expenditures by function can show government’s priorities and chal-
lenges, as well as track their evolution over time. Changes in the structure of expenditures 
can be a consequence of strictly political decisions, as well as socio-economic trends, such 
as demographic changes, business cycles and implementing international agreements17.

On average in 2017 in EU member states, the largest part (41,1%, equaled to 18,8% of 
GDP) of general government resources were targeted at social protection, which include 
mainly old age, disability and sickness pensions and social benefits. Finland, Germany, 
Denmark, France and Italy spent the largest share of their resources on social protection, 
while Hungary, Czechia, Latvia, Malta and Croatia spent the least. The second largest 
spending category in EU countries was health care (15,3%, equaled to 7,0% of GDP). 
Ireland, Czechia, the United Kingdom spend almost one fifth of their general government 
resources on health, while Cyprus, Latvia and Hungary spent less than 10%. The next 
expenditure categories in the EU in 2017 (according government money spent) were gen-
eral public services accounted for 12,7%, education (10,2%) and economic affairs (8,9%).

A state of health that is inextricably linked to the level of physical condition is a growing 
concern in EU countries. Nevertheless, few resources were devoted recreation, culture 
and religion spending category in 2017, i.e. 2,3% (1,1% of GDP). It is worth mentioning 
that only about one third of above mentioned numbers represented the amount devoted 
to sport and recreation. Only on housing and environment EU member states spent less 
in 2017 on average.

*the maximum value for Hungary was 1.2% of GDP
**data for Romania available for 2004–2017 period
Figure 3. General government expenditure on sport and recreation in European Union countries  
in 2001–2017 (as GDP percentage)
Source: own elaboration based on Eurostat data.

17 OECD, Government at a Glance 2019, op. cit., p. 70.
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Figure 3 presents general government spending on sport and recreation in EU coun-
tries in 2001–2017 period in relation to GDP percentage. On average 0,4% of GDP was 
spent on that expenditure group in analysed period. The highest average level of general 
government expenditure on sport and recreation was observed in Netherlands, France, 
Hungary, Sweden, Finland and Denmark (0,5% of GDP), while Croatia and Malta spent 
only 0,1% of GDP on that spending category. In the whole analysed period the decrease in 
sport and recreation expenditure was observed only in five EU member states, primarily 
in Ireland, Portugal and the United Kingdom, while Hungary, Latvia, Bulgaria and Lithuania 
doubled or more the spending on sport and recreation in relation to GDP.

*the maximum value for Hungary was 2.5% of total general government expenditure
**data for Romania available for 2004–2017 period
Figure 4. General government expenditure on sport and recreation in European Union countries  
in 2001–2017 (in relation to total general government expenditure)
Source: own elaboration based on Eurostat data.

Data from Figure 4 shows general government expenditure on sport and recreation 
as a total spending percentage and are strongly correlated to ones presented in Figure 3. 
The ratio of government sport and recreation expenditure to total spending varied widely 
across EU member states. Netherlands, Estonia and Luxembourg spent on sport and rec-
reation more than 1% of total general government expenditure, while Croatia and Malta 
less than 0,4%. In the analysed period Hungary, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Slovakia, 
Malta and Croatia at least doubled the amount of sport and recreation expenditure in 
relations to total spending. Nevertheless, eight member states, primarily the United King-
dom, Portugal and Denmark experienced a substantial decrease of general government 
resources spending on sport and recreation (as total spending percentage).
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*the maximum value for Luxembourg was EUR 493 per capita
**data for Romania available for 2004–2017 period
Figure 5. General government expenditure on sport and recreation in European Union countries  
in 2001–2017 (in EUR per capita)
Source: own elaboration based on Eurostat data.

The amount spent by each EU government on sport and recreation can be put into 
country population size perspective. Figure 5 pictured the differences between EU mem-
ber states in sport and recreation spending in EUR per inhabitant. In 2001–2017 period 
sport and recreation government expenditure per inhabitant was above EUR 150 in six 
EU member states, namely Luxembourg, Netherlands, Sweden, Denmark, France and 
Finland. In contrast, the lowest sport and recreation expenditure per head was recorded 
in Croatia and Bulgaria (less than EUR 10), followed by Lithuania, Malta, Slovakia and 
Romania (less than EUR 20). Bulgarian, Latvian, Lithuanian, Hungarian and Slovakian 
governments increased the amount of spending on sport and recreation five or more times 
in the analysed period. The United Kingdom and Portugal were the only two EU countries 
which experienced the decrease in sport and recreation expenditure in 2001–2017 period.

Conclusions

The presented study on changes of general government expenditure on sport and 
recreation in relation to GDP, total spending and in EUR per capita in EU member states 
in 2001–2017 period led to the following conclusions.
1. The study confirmed that EU governments allocated a small portion of their financial 

resources on sport and recreation, i.e. 2,3% of total expenditure (1,1% of GDP).
2. On average, in the analysed period general government expenditure on sport and rec-

reation has remained stable in relation to GDP and as a percentage of total spending 
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in the EU. However, those ratios varied across EU member states, i.e. Netherlands 
spent the most, while Croatia and Malta the least. The largest increase of sport and 
recreation expenditure was recorded in Hungary, Bulgaria and Latvia, while the most 
substantial decrease was observed in case of the United Kingdom and Portugal.

3. The most visible differences between EU countries were observed in case of sport and 
recreation spending per capita. Luxembourg, Netherlands spent on average more than 
EUR 200 per inhabitant, while Croatia and Bulgaria less than EUR 10.
In the paper we showed that Japanese candlestick charting improves research clar-

ity. The study is comparative and should be treated as a contribution to future research.
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Streszczenie

Celem artykułu było krótkie przedstawienie wydatków sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych oraz ocena fluktuacji i struktury wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych 
na sport i rekreację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Przyjęty okres badawczy 
obejmował lata 2001–2017 – ze względu na dostępność. Dane dotyczące kategorii wydatków 
publicznych opartych na Klasyfikacji wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych 
według funkcji (COFOG) pochodziły z Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostatu. Wyniki 
badań zostały przedstawione przy użyciu wybranych metod statystycznych i graficznych, przede 
wszystkim wykresów świecowych (świec japońskich). Badanie wykazało, że rządy UE przezna-
czyły niewielką część środków finansowych na sport i rekreację. W analizowanym okresie wydatki 
sektora instytucji rządowych i samorządowych na sport i rekreację utrzymywały się na stałym 
poziomie w stosunku do PKB i jako odsetek wydatków ogółem w UE. Jednakże wskaźniki te były 
zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich UE, tj. najwięcej wydawała Holandia, 
a Chorwacja i Malta najmniej. Największy wzrost wydatków na sport i rekreację odnotowano 
na Węgrzech, w Bułgarii oraz na Łotwie, a najbardziej znaczący spadek zauważono w Wielkiej 
Brytanii i Portugalii. Najbardziej widoczne różnice między państwami członkowskimi UE zaobser-
wowano w przypadku wydatków na sport i rekreację per capita. Luksemburg i Holandia wydawały 
przeciętnie ponad 200 euro na mieszkańca, podczas gdy Chorwacja i Bułgaria mniej niż 10 euro.

Słowa kluczowe: wydatki publiczne, wydatki na sport i rekreację, ekonomia sportu, metoda 
świec japońskich, Unia Europejska

Abstract

The aim of the paper was to present briefly general government expenditure and assess the 
fluctuations and structure of general government expenditure on sport and recreation in European 
Union (EU) member states. The adopted research period covered the years 2001–2017 – due 
to the data availability. The data concerned various categories of public expenditure based 
on the Classification of the Functions of Government and came from the European Statistical 
Office – Eurostat. The research results were presented using selected statistical, tabular and 
graphic methods, primarily Japanese candlestick charting. The study showed that EU govern-
ments allocated a small portion of their financial resources on sport and recreation. On average, 
in the analysed period general government expenditure on sport and recreation has remained 
stable in relation to GDP and as a percentage of total spending in the EU. However, those ra-
tios varied across EU member states, i.e. Netherlands spent the most, while Croatia and Malta 
the least. The largest increase of sport and recreation expenditure was recorded in Hungary, 
Bulgaria and Latvia, while the most substantial decrease was observed in case of the United 
Kingdom and Portugal. The most visible differences between EU member states were observed 
in case of sport and recreation spending per capita. Luxembourg, Netherlands spent more than 
EUR 200 per inhabitant, while Croatia and Bulgaria less than EUR 10.

Keywords: general government expenditure, expenditure on sport and recreation, sports eco-
nomics, Japanese candlestick charting, European Union
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