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Wstęp

W 2014 r. mija 120 lat od pierwszej turystycznej wyprawy narciarskiej na ziemiach polskich i 78 lat od uruchomienia Kolei Linowej na Kasprowy Wierch
– symbolicznego „początku rozwoju” narciarstwa zjazdowego w naszym kraju.
W ciągu dziesięcioleci ewoluował sposób uprawiania narciarstwa, a także obraz
turystyki narciarskiej. Następował rozwój ilościowy i jakościowy urządzeń przeznaczonych do transportu narciarzy po stokach, wzrastała liczba miejscowości
wyposażonych w infrastrukturę narciarską, zmieniała się hierarchia ośrodków
i stacji narciarskich. Przewartościowaniom ulegała także sfera potrzeb samych
narciarzy.
Współcześnie turystyka narciarska jest jednym z elementarnych czynników
wpływających, a miejscami determinujących rozwój społeczny i gospodarczy
wielu miejscowości i regionów górskich, w tym również polskich Karpat (Barbier
1993, Faracik i in. 2009, Havrlant 2007, 2011, Klamar i in. 2009, Kurek 2004, Madziková i in. 2011, Tuppen 2000, Warszyńska 1995, Zimmermann 1995, 1998). Jej
masowy charakter i wielkość związanych z nią obrotów finansowych powoduje, że
miejscowości górskie upatrują w niej źródła rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
wzrostu zatrudnienia i dochodów miejscowych społeczności. Dynamiczny rozwój ośrodków i ruchu narciarskiego prowadzi jednak do sytuacji konfliktowych
w wymiarze przyrodniczym i społecznym.
W minionych dwóch dekadach zaszły istotne zmiany w przebiegu zjawisk
turystycznych i rozwoju miejscowości turystycznych w naszym kraju. Głębokie
przekształcenia strukturalne miały miejsce również w działalności ośrodków
narciarskich. Zagadnienie funkcjonowania ośrodków i stacji narciarskich we
współczesnych realiach rynkowych w Polsce, jak dotąd, nie doczekało się kompleksowego i pogłębionego opracowania. Mając na uwadze powyższą okoliczność oraz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, podjęto próbę przybliżenia
owej problematyki na przykładzie Karpat Polskich. Karpaty należą w Polsce do
najważniejszych i najintensywniej zagospodarowanych dla narciarstwa regionów
turystycznych. Stanowią więc „atrakcyjny” obszar badań nad aktualnymi problemami rozwoju miejscowości turystycznych, szczególnie tych, które specjalizują
się w świadczeniu usług dla turystów-narciarzy.
Za cel główny niniejszej pracy przyjęto przedstawienie procesu rozwoju zagospodarowania dla narciarstwa w Karpatach Polskich, ukazanie jego obecnego stanu, a także określenie uwarunkowań, kierunków oraz barier rozwoju ośrodków
narciarskich na tym obszarze.
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Dla realizacji tak określonego celu głównego przyjęto następujące cele szczegółowe:
– przedstawienie procesu rozwoju turystyki narciarskiej i zagospodarowania dla
narciarstwa w Karpatach Polskich od końca XIX w.;
– ukazanie obecnego stanu rozwoju infrastruktury narciarskiej na obszarze badań;
– rozpoznanie społecznych i przestrzennych uwarunkowań uczestnictwa osób
w turystyce narciarskiej na obszarze polskich Karpat;
– wskazanie czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w aspekcie ich konkurencyjności;
– rozpoznanie barier i ograniczeń rozwoju oraz funkcjonowania ośrodków i stacji narciarskich w Karpatach Polskich.
Zakres przestrzenny badań obejmował wszystkie (łącznie 118) miejscowości
wyposażone w infrastrukturę dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach Polskich
w 2012 r. Badania szczegółowe przeprowadzono w 16 miejscowościach o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze narciarskiej. Jako wartość progową, decydującą o przyjęciu miejscowości do badań szczegółowych, przyjęto łączną zdolność
przewozową urządzeń wyciągowych w sezonie 2010/2011 większą lub równą
5000 osób/godz. Były to: Brenna, Szczyrk, Ustroń i Wisła w Beskidzie Śląskim,
Zwardoń położony w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, Korbielów i Zawoja w Beskidzie Żywieckim, Krynica i Wierchomla w Beskidzie Sądeckim, Ustrzyki Dolne w Bieszczadach, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Czarna Góra, Małe
Ciche i Witów na Podhalu oraz Zakopane, którego tereny narciarskie znajdują się
w Tatrach i na Podhalu (ryc. 1).

Ryc. 1. Stacje narciarskie Karpat Polskich, przyjęte do badań szczegółowych
Fig. 1. Ski stations of the Polish Carpathians adopted to the detailed study

Źródło: opracowanie własne. Podział regionów turystycznych Karpat Polskich według Grocha i in. (2000).
Source: author’s own study. Division of the tourist regions of the Polish Carpathians according to Groch et al. (2000).
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Pod względem administracyjnym obszar badań należy do 3 województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wchodzi w skład 7 powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, suskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i bieszczadzkiego (tab. 1).
Tab el a 1. Powiązania badanych stacji narciarskich z podziałem administracyjnym
Table 1. Relationship between the studied ski stations and administrative
division
Województwo
Śląskie

Małopolskie

Podkarpackie

Powiat

Stacja narciarska

bielski

Szczyrk

cieszyński

Brenna, Ustroń, Wisła

żywiecki

Korbielów, Zwardoń

nowosądecki

Krynica, Wierchomla

suski

Zawoja

tatrzański

Białka Tatrzańska, Bukowina
Tatrzańska, Czarna Góra, Małe
Ciche, Witów, Zakopane

bieszczadzki

Ustrzyki Dolne

Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Do osiągnięcia celu pracy wykorzystano różne metody badawcze, które dostosowano do wymagań poszczególnych etapów procesu badawczego. Materiały źródłowe gromadzono, porządkowano i aktualizowano w latach 2006–2012.
Pierwszy etap pracy (lata 2006–2009) obejmował:
– gromadzenie i analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych, publikacji z prasy lokalnej i czasopism branżowych, publikacji elektronicznych, map turystycznych;
– kartograficzną i statystyczną inwentaryzację infrastruktury narciarskiej;
– rozpoznawcze badania terenowe;
– przygotowanie kwestionariuszy wywiadów.
W drugim etapie (lata 2009–2012) zostały przeprowadzone szczegółowe badania terenowe, na które składały się:
– inwentaryzacja i kartowanie infrastruktury narciarskiej i towarzyszącej;
– wywiady kwestionariuszowe z narciarzami i snowboardzistami;
– wywiady skategoryzowane z gestorami ośrodków narciarskich;
– sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
Wywiady kwestionariuszowe z narciarzami i snowboardzistami na temat postrzegania polskich ośrodków i stacji narciarskich w aspekcie konkurencyjności przeprowadzono na grupie 1978 osób, w sezonach zimowych: 2009/2010, 2010/2011
i 2011/2012, na terenie ośrodków narciarskich działających w przyjętych do badań 16 stacjach (miejscowościach) narciarskich. Poprzedzono je 30 wywiadami
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pilotażowymi w Białce Tatrzańskiej. Na ich podstawie doprecyzowano układ i zakres kwestionariusza wywiadu. Liczba przeprowadzonych wywiadów w poszczególnych stacjach narciarskich odpowiadała około 1% łącznej zdolności przewozowej
urządzeń wyciągowych w danej miejscowości w styczniu 2010 r. (tab. 2). Kwestionariusz obejmował 21 pytań, wśród których 12 miało charakter zamknięty, 3 półotwarty i 6 otwarty oraz metryczkę. Pytania zamknięte i półotwarte odnosiły się
do charakterystyki ankietowanego oraz oceny poszczególnych elementów ośrodka
i stacji narciarskiej. Natomiast w pozostałych pytaniach, dotyczących atrakcyjności
turystycznej ośrodków i stacji narciarskich, pragnąc odwołać się bezpośrednio do
przekonań i doświadczeń respondentów, pozostawiono im swobodę udzielania odpowiedzi, nie oferując z góry przygotowanego zestawu możliwych wskazań.
Tab el a 2. Liczba wywiadów przeprowadzonych w poszczególnych stacjach narciarskich
Table 2. Number of survey interviews conducted in the ski stations
Stacja
narciarska*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba
wywiadów
201
56
148
57
90
233

Stacja
narciarska*
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Liczba
wywiadów
60
211
70
65
110
202

Stacja
narciarska*
13.
14.
15.
16.
Razem

Liczba
wywiadów
50
300
63
62
1978

* 1. Białka Tatrzańska, 2. Brenna, 3. Bukowina Tatrzańska, 4. Czarna Góra, 5. Korbielów,
6. Krynica, 7. Małe Ciche, 8. Szczyrk, 9. Ustroń, 10. Ustrzyki Dolne, 11. Wierchomla, 12.
Wisła, 13. Witów, 14. Zakopane, 15. Zawoja, 16. Zwardoń.

Wywiady skategoryzowane z gestorami bazy narciarskiej, tj. z właścicielami,
kierownikami lub innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ośrodkiem
narciarskim, dotyczyły problemów rozwoju i funkcjonowania ośrodków i stacji
narciarskich. Przeprowadzono je z 35 przedstawicielami branży narciarskiej, co
stanowiło 13,8% ogółu przedsiębiorstw aktywnie działających w tym sektorze na
obszarze Karpat Polskich. Do podmiotów tych należało 33,3% urządzeń wyciągowych znajdujących się na tym terenie. Wywiady zrealizowano od stycznia 2010 r.
do marca 2012 r. w 15 stacjach narciarskich przyjętych do badań oraz w Istebnej,
Jurgowie, Lubomierzu, Kluszkowcach, Koninkach, Rzykach i Tyliczu. W Brennej
właściciele żadnego z ośrodków nie wyrazili zgody na wywiad. W zależności od
liczby i nasilenia problemów oraz podejścia ankietowanych do badań wywiady
trwały od 0,5 do 2,5 godz.
Trzeci etap pracy (lata 2012–2013) polegał na stworzeniu baz danych pochodzących z badań przeprowadzonych w drugim etapie oraz kameralnym opracowaniu
materiałów źródłowych. Wśród metod statystycznych zastosowanych w niniejszej
pracy znalazła się m. in. analiza składowych głównych (Principal Component Analysis
– PCA).
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W literaturze przedmiotu oraz w języku potocznym niektóre określenia i terminy odnoszące się do turystyki są często używane zamiennie i wieloznacznie. W
tym przypadku chodzi przede wszystkim o takie pojęcia jak: ośrodek narciarski,
stacja narciarska, kolej linowa i wyciąg narciarski.
Za „stację narciarską” uważa się w niniejszym opracowaniu miejscowość turystyczną charakteryzującą się wysokim stopniem zagospodarowania dla narciarstwa oraz
dysponującą odpowiednim zapleczem usługowym związanym z obsługą ruchu turystycznego. Natomiast pod pojęciem „ośrodek narciarski” rozumie się kompleks infrastruktury narciarskiej zarządzany przez jednego właściciela, funkcjonujący pod jedną
nazwą, objęty jednym karnetem, położony na terenie jednej lub więcej miejscowości.
Kolej linowa to urządzenie transportowe, w którym pojazdy nieposiadające własnych silników poruszają się po linie zawieszonej nad ziemią (koleje napowietrzne)
lub po szynach ułożonych bezpośrednio na ziemi (koleje terenowe) i są ciągnięte
za pomocą liny prowadzonej wzdłuż toru jazdy (Baran 2010). Lina jest czynnikiem
napędowym i najczęściej napędzana jest na jednej ze stacji końcowych kolei.
Wśród kolei linowych występujących w Polsce można wyróżnić m.in. następujące rodzaje (Baran 2010):
– kolej linowa kabinowa – napowietrzna kolej linowa wahadłowa (pojazdy poruszają się między stacjami ruchem wahadłowym), w której rolę pojazdów pełnią
kabiny lub wagony (fot. 1);
– kolej linowa gondolowa – napowietrzna kolej linowa okrężna z zamkniętymi
małymi pojazdami (fot. 2);
– kolej linowa krzesełkowa – napowietrzna kolej linowa okrężna, w której pojazdami są krzesełka jedno lub wieloosobowe (fot. 8);
– kolej linowa terenowa – kolej, której pojazdy są poruszane za pomocą liny lub
kilku lin wzdłuż toru, który może leżeć na ziemi lub być podparty przez trwałą
konstrukcję (fot. 3);
– wyciąg narciarski – najprostsza i najczęściej spotykana odmiana kolei, w której pasażerowie z przypiętymi nartami lub wyposażeni w inny specjalistyczny
sprzęt są ciągnięci wzdłuż przygotowanej trasy za pomocą urządzeń holujących, napędzanych liną.
Ze względu na rodzaj urządzeń holujących wyróżnia się wyciągi z urządzeniami
holującymi jednoosobowymi (tzw. talerzykowe) (fot. 6) i dwuosobowymi (tzw. orczykowe).
„Typowa” kolej linowa składa się z następujących elementów:
– stacji napędowej i przewojowo-zwrotnej;
– trasy kolei, którą może być zespół podpór liny w kolejach napowietrznych i wyciągach lub torowisko w przypadku kolei linowych terenowych;
– pojazdów, tj. wagonów, kabin, gondoli, krzesełek lub urządzeń holujących;
– urządzeń sterowania, kontroli, bezpieczeństwa i sygnalizacji, które czuwają nad
prawidłową eksploatacją kolei i bezpieczeństwem pasażerów;
– infrastruktury niezbędnej do montażu i funkcjonowania kolei, tj. budynków
stacji, fundamentów podpór i innych części budowlanych.
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Na stokach o małych nachyleniach, gdzie znajdują się tereny przeznaczone do
nauki jazdy na nartach, stosuje się zazwyczaj urządzenia linowe bezpodporowe
oraz urządzenia taśmowe (fot. 7). W tych pierwszych nie ma elementów holujących bądź są nimi tzw. zaczepy lub talerzyki. Natomiast w przypadku tych drugich, transport osób odbywa się dzięki przesuwającej się taśmie.
Niniejsza publikacja składa się ze Wstępu, siedmiu rozdziałów i Zakończenia.
Pierwsze trzy rozdziały stanowią tło rozważań na temat rozwoju i funkcjonowania stacji narciarskich w polskiej części Karpat, które zawarto w kolejnych częściach pracy.
W pierwszym rozdziale, na podstawie dotychczasowego stanu badań, zostały
przedstawione główne problemy i kierunki rozwoju turystyki narciarskiej w Polsce i na świecie. Podjęto w nim m.in. takie problemy jak: wpływ narciarstwa na
środowisko przyrodnicze, zmiany klimatu czy bezpieczeństwo na stokach narciarskich. Wśród kierunków wskazano na te, które determinują obecne funkcjonowanie ośrodków i stacji narciarskich. W rozdziale drugim scharakteryzowano
lokalizacyjne, przyrodnicze i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju turystyki narciarskiej oraz stan bazy noclegowej w badanych stacjach narciarskich.
Rozdział trzeci został poświęcony rozwojowi turystyki i infrastruktury narciarskiej w Karpatach Polskich od końca XIX w. W czwartym rozdziale przedstawiono obecny stan infrastruktury narciarskiej w polskiej części Karpat, szczegółowo
opisując badane stacje narciarskie. W rozdziale piątym dokonano charakterystyki użytkowników terenów narciarskich w badanych stacjach, oceny społecznych
i przestrzennych cech ruchu turystycznego oraz wskazano na czynniki determinujące uczestnictwo w turystyce narciarskiej. Rozdział ten zakończono klasyfikacją stacji narciarskich ze względu na główne cechy ruchu narciarskiego oraz
oceną ich sytuacji rozwojowej. W rozdziale szóstym dokonano oceny atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich w opinii narciarzy i snowboardzistów. Przedmiotem rozważań w rozdziale siódmym były współczesne kierunki rozwoju oraz
bariery i ograniczenia rozwoju i funkcjonowania ośrodków narciarskich w Polsce
w opinii gestorów bazy narciarskiej. W Zakończeniu zawarto najważniejsze wnioski z pracy.

1. Problematyka rozwoju i funkcjonowania ośrodków narciarskich...

1. Problematyka rozwoju i funkcjonowania
ośrodków narciarskich w Polsce i na świecie
w świetle dotychczasowego stanu badań

Obszary górskie należą do najważniejszych regionów turystycznych na świecie
(Kurek 2004). Swą atrakcyjność zawdzięczają wysokim walorom przyrodniczym,
krajobrazowym i kulturowym, umożliwiającym uprawianie wielu form turystyki.
Od początku lat 60. XX w. w regionach górskich zaczęły intensywnie rozwijać się
ośrodki turystyki zimowej. Ich rozwój skłonił wielu uczonych do podjęcia badań nad rolą turystyki narciarskiej w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów górskich oraz nad problemami związanymi z funkcjonowaniem tego sektora
turystyki.
1.1. Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich na świecie
Studia nad rozwojem ośrodków narciarskich były prowadzone głównie w krajach
alpejskich (Hudson 2000, Kurek 1999, 2004, Minghi 1981), w Stanach Zjednoczonych (Goeldner 1999, Quirk, Hartman 1995), a także w Pirenejach Hiszpańskich
(Lasanta i in. 2007) oraz w Karpatach czeskich (Havrlant 2011), słowackich (Čuka,
Gregorová 2011, Madziková i in. 2011) i w Karpatach Polskich (Faracik i in. 2009,
Krzesiwo, Mika 2011, Mika 2009, Mika i in. 2007). Rozwój ośrodków narciarskich
przynosi wiele korzyści dla regionu. W niektórych krajach lub regionach jest najważniejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego, ważnym źródłem zatrudnienia
i dochodów mieszkańców, przyczynia się do wzrostu demograficznego, poprawy
jakości usług i infrastruktury w miejscowościach górskich oraz kreuje „psychologiczną stabilność” mieszkańców tych terenów (Barbier 1978, 1993, Buckley i in.
2000, Christopoulou, Papastavrou 1997, Greif 1988, Knafau 1979, Kurek 2004,
Lasanta i in. 2007, Lindberg i in. 2001, Orens i in. 2006, Snowdon i in. 2000, Zimmermann 1995).
Oprócz korzyści społecznych i ekonomicznych rozwój turystyki narciarskiej
wywołuje wiele negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego. Zmiany
zachodzące w przyrodzie są rezultatem budowy infrastruktury narciarskiej oraz
przebywania na danym terenie dużej liczby turystów (Barbier 1993, Graf 1995,
Greif 1988, Geneletti 2008, Holden 1998, 2000a, Hudson 1996, 2000, Karameries
1995, Kurek 1997, 1999, 2004, 2005, Straaten 1992, Zimmermann 1995, 1998).
Budowa wyciągów narciarskich i wytyczenie tras zjazdowych często wymaga
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wycięcia znacznych obszarów leśnych, co powoduje zniszczenie wielu ekosystemów, naruszenie reżimu wodnego, wzrost intensywności spływów powierzchniowych, inicjowanie rozwoju zjawisk erozyjnych, wzrost zagrożenia lawinowego,
zakłócenie trybu życia zwierząt i spadek ich populacji, szerzenie się szkodników
i wnikanie ich do wnętrza lasu oraz wizualną degradację krajobrazu, widoczną
szczególnie w lecie (Bayfield 1994, Holden 1998, 2000b, Khan 1996, Krzemień
1997, Meyer 1993, Pignatti 1993, Price 1985, Reis 1996, Tsuyuzaki 1990, 1993,
1994, 2002, 2005, Watson, Moss 2004). Stosowanie tzw. „sztucznej uprawy śniegu” przyczynia się do skrócenia okresu wegetacyjnego, zmian ilościowych i jakościowych w składzie florystycznym górskich łąk i pastwisk, zaburzenia stosunków
wodnych i obniżenia poziomu wód oraz skażenia gleb na skutek stosowania środków chemicznych (Kammer 2002, Kongas i in. 2009, Titus, Tsuyuzaki 1999, Tsuyuzaki 1995). Z kolei koncentracja ruchu turystycznego w ośrodkach narciarskich
jest przyczyną zanieczyszczenia powietrza przez spaliny samochodowe i spalanie
surowców energetycznych, zanieczyszczenia wód przez zwiększoną emisję ścieków i odpadków, hałasu powodowanego przez transport używany w celach turystycznych oraz przez obiekty rozrywkowe, a także wytwarzania ogromnej ilości
śmieci (Holden 2000ab, Kurek 2004, Tsuyuzaki 1994).
Niekontrolowany rozwój wielu ośrodków narciarskich w latach 70. i 80. XX w.
przyczynił się do powstania nieodwracalnych zniszczeń i zmian w środowisku
przyrodniczym. Problem ten jest szczególnie widoczny w Alpach – największym
i najbardziej rozwiniętym gospodarczo górskim regionie turystycznym świata
(Kurek 2004). Od lat 90. XX w. rządy wielu krajów podjęły próby zapobiegania
antropopresji narciarskiej. Nowe podejścia w polityce ochrony przyrody obszarów górskich przed negatywnymi skutkami turystyki narciarskiej stosuje się m.in.
w Austrii, Francji czy Szwajcarii. Najważniejsze działania mające na celu ochronę obszarów alpejskich dotyczą przede wszystkim ograniczenia przestrzennego
rozwoju terenów narciarskich, poprawy jakościowej i technologicznej istniejącej
infrastruktury, unikania inwestycji szkodliwych dla środowiska, zakazu budowy
nowych nartostrad na lodowcach oraz stosowania się do wymogów konsultacji
wszystkich planów z władzami lokalnymi (Bachleitner 1998). Efekty tych działań
są już widoczne m.in. poprzez wzrost powierzchni leśnej w wielu ośrodkach narciarskich. W celu ochrony powietrza i eliminacji hałasu w niektórych miejscowościach górskich stworzono strefy wolne od ruchu samochodowego, ograniczono
liczbę miejsc parkingowych oraz przepustowość wyciągów narciarskich (Hudson
1996, Kurek 2004).
W 1991 r. Commission International de la Protection des Alpes (CIPRA) zainicjowała powstanie Konwencji Alpejskiej, która zobowiązuje rządy krajów alpejskich do ochrony przyrody, środowiska i dóbr kultury na zasadach zrównoważonego rozwoju (Kurek 2004). Podobne podejście do problemu rozwoju turystyki
narciarskiej reprezentuje Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO) oraz część
środowiska naukowego (Holden 1999, Hudson 1996, Kurek 2004, 2005, Milne
i in. 2006). Według A. Flagestada i Ch. A. Hope’a (2001) dbanie o zrównoważony rozwój jest sprawą nadrzędną, zwłaszcza gdy turystyka narciarska jest siłą
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napędową rozwoju gospodarki danego regionu czy kraju. Trwałość środowiska
jest najważniejsza, ponieważ jego nadmierna eksploatacja powoduje obniżenie
konkurencyjności ośrodków narciarskich. Strategiczny sukces, z punktu widzenia
rozwoju miejscowości górskich, można osiągnąć poprzez ciągłe podnoszenie jakości usług przy jednoczesnym braku degradacji środowiska.
Spełnienie kryteriów turystyki opartej na zrównoważonym rozwoju stało się
wyzwaniem dla wielu ośrodków narciarskich. Niektóre z nich w ostatnich latach
zaczęły dokonywać zmian w zarządzaniu, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju (Gill, Williams 2011). Inne przyjęły dobrowolne programy ochrony
przyrody, polegające m.in. na recyclingu oraz wykorzystaniu energii odnawialnej
i biopaliw (Little, Needham 2011).
Nie mniej ważnym sposobem przeciwdziałania degradacji środowiska jest budzenie świadomości ekologicznej wśród turystów i ludności miejscowej. Okazuje
się, że gdyby turyści wiedzieli o działaniach podjętych przez ośrodki narciarskie
w celu ochrony środowiska, częściej korzystaliby z usług tych właśnie ośrodków
(Needham, Little 2012).
Ważnym i szeroko opisywanym problemem w literaturze światowej jest potencjalny wpływ zmian klimatu na sektor turystyki narciarskiej. Ocieplenie klimatu
może stanowić zagrożenie dla rozwoju gospodarczego regionów górskich, dlatego
też opracowano wiele scenariuszy wpływu zmian klimatycznych na działalność
ośrodków narciarskich oraz wskazywano na możliwe strategie adaptacyjne. Badania w tym kierunku były podejmowane od lat 80. XX w. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w alpejskich krajach Europy, w Japonii oraz w Australii (tab. 3)
i można je podzielić na dwie generacje. Głównym celem pierwszej generacji badań nad wpływem zmian klimatu na ośrodki narciarskie było zrozumienie wpływu wzrostu temperatury na długość sezonu narciarskiego i pewność śniegową.
Pewność śniegowa (snow reliability), tzw. zasada 100 dni, została wprowadzona
do terminologii przez U. Witmera (1986) (za: Töglhofer 2011). Zasada ta mówi
o tym, że aby działalność ośrodka narciarskiego przynosiła korzyści ekonomiczne, to grubość pokrywy śnieżnej umożliwiającej uprawianie narciarstwa (> 30
cm) powinna być utrzymana przez co najmniej 100 dni w sezonie. Wyniki pierwszej generacji badań wskazywały, że sektor narciarski jest niezwykle podatny na
zmiany klimatu, długość sezonu narciarskiego ulegnie skróceniu, a liczba ośrodków narciarskich z pewnością śniegową gwałtownie spadnie. W pierwszej kolejności „upadną” ośrodki leżące na „niskich” wysokościach n.p.m. W związku
z ograniczeniem konkurencji ośrodki wyżej położone odnotują wzrost popytu
na usługi (Abegg i in. 2007, Breiling, Charamza 1999, Breiling i in. 1997, Elsasser,
Bürki 2002, Elsasser, Messerli 2001, Fukushima i in. 2003, Galloway 1988, Harrison i in. 1986, König 1998, König, Abbeg 1997, Lipski, McBoyle 1991, McBoyle,
Wall 1992). Jednakże w badaniach tych nie uwzględniono lokalnych warunków
klimatycznych, a oparto się jedynie na ogólnych kryteriach wysokościowych,
określających pewność śniegu oraz nie wzięto pod uwagę przyjęcia przez sektor
narciarski nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak np. dośnieżanie stoków (Scott i in. 2006, Scott, McBoyle 2007).
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Tab el a 3. Pierwsza i druga generacja badań nad wpływem zmian klimatu na działalność
ośrodków narciarskich w poszczególnych regionach świata
Table 3. The first and second generation of research on the impact of climate change on
ski resorts activities in different regions of the world
Region, kraj

I generacja badań – wpływ zmian
klimatu na naturalne warunki
śniegowe

II generacja badań – wpływ zmian
klimatu na możliwości i koszty
naśnieżania

Stany Zjednoczone i Kanada

Harrison i in. (1986), Lipski, McBoyle
(1991), McBoyle, Wall (1992)

Dawson, Scott (2007, 2012), Scott i in.
(2003, 2006, 2007)

Alpejskie kraje Europy

Abegg i in. (2007), Breiling, Charamza
Hoffmann i in. (2009), Rixen i in.
(1999), Breiling i in. (1997), Elsasser,
(2011), Sobol, Dingeldey (2012),
Bürki (2002), Elsasser, Messerli (2001),
Steiger, Mayer (2008), Teich i in. (2007)
König (1998), König, Abbeg (1997)

Japonia
Australia

Fukushima i in. ( 2003)
Galloway (1988)

Hennessy i in. (2003)

Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Obecna (druga) generacja badań wykorzystuje szczegółowe modele symulacyjne do określenia liczby dni, w których będzie można uprawiać narciarstwo przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii dośnieżania stoków. Wyniki tych badań
przedstawiają mniej drastyczne skutki dla branży narciarskiej. Na przykład D. Scott
i in. (2006) dokonali ponownej oceny wpływu zmian klimatu na działalność ośrodków narciarskich w sześciu regionach zlokalizowanych na wschodzie Ameryki Północnej. Naukowcy ci uważają, że straty spowodowane zmianami klimatycznymi
w 2050 r. nie będą tak dotkliwe dla branży narciarskiej, jak zakładano we wcześniejszych badaniach. Dośnieżanie stoków będzie nadal możliwe przy pogarszających
się warunkach klimatycznych nawet na niższych wysokościach. Większość badaczy
jednak zgadza się ze stwierdzeniem, że wymuszona intensyfikacja produkcji śniegu
doprowadzi do znacznie wyższych kosztów operacyjnych. Zwiększające się koszty naśnieżania, spowodowane m.in. wzrostem cen energii elektrycznej na świecie,
mogą okazać się zaporowe dla niektórych ośrodków narciarskich. Upadek niektórych ośrodków spowoduje wzrost popytu w innych (Dawson, Scott 2007, 2012,
Hennessy i in. 2003, Hoffmann i in. 2009, Rixen i in. 2011, Scott i in. 2006, 2007,
Scott, McBoyle 2007, Soboll, Dingeldey 2012, Steiger, Mayer 2008, Teich i in. 2007).
W kontekście zmian klimatycznych istotnym problemem staje się niestabilność
warunków pogodowych. Według Ch. Töglhofera (2011) niespodziewane zmiany pogody, trwające od 1 dnia do 1 miesiąca oraz złe warunki śniegowe panujące w dużych miastach, skąd pochodzi większość narciarzy, istotnie wpływają
na zmniejszenie popytu turystycznego w austriackich ośrodkach narciarskich.
Dlatego też przyszłość sektora narciarskiego będzie zależeć od dobrych strategii radzenia sobie z krótkotrwałymi zmianami pogody. Nieco inny pogląd na
ten temat prezentuje M. Falk (2010, 2011), który ocenił determinanty krajowego
i zagranicznego popytu turystycznego w turystyce narciarskiej, biorąc po uwagę
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dane z 28 austriackich ośrodków narciarskich od sezonu zimowego 1986/1987
do 2007/2008. Wykorzystując dynamiczną analizę danych panelowych, ustalił,
że wpływ zmian pogodowych, takich jak grubość pokrywy śnieżnej, liczba dni
z zachmurzeniem czy liczba dni słonecznych, na popyt turystyczny jest niewielki. Na zmiany warunków pogodowych bardziej wrażliwi są turyści krajowi niż
zagraniczni. Autor ten stwierdził, że występowanie zim ze skrajnym niedoborem
śniegu, takich jak zima 2006/2007, w przyszłości zredukuje liczbę zagranicznych
turystów korzystających z noclegów o 2%, a krajowych o 5%.
W odpowiedzi na niesprzyjające prognozy dla branży narciarskiej, w związku
z przewidywanymi zmianami klimatu, przeprowadzono badania dotyczące postrzegania tych zmian przez gestorów bazy narciarskiej oraz podejmowanych przez nich
strategii adaptacyjnych w Austrii (Wolfsegger i in. 2008), Australii (Bicknell, McManus 2006), Niemczech (Hoy i in. 2011) i Szwecji (Brouder, Lundmark 2011). Wyniki
badań wskazują, że zmiany klimatu nie są postrzegane jako poważne zagrożenie dla
ośrodków narciarskich, ponieważ są one do tych zmian technologicznie dostosowane. Okazuje się, że zmiany klimatu nie doprowadzają do kryzysu finansowego
przedsiębiorstw „biznesu” narciarskiego. Sektor narciarski lepiej sobie z nimi radzi,
niż wcześniej przypuszczano. Rosnąca konkurencja między ośrodkami narciarskimi
z jednej strony i zacieśniająca się współpraca z drugiej strony silnie wpływają na reakcje adaptacyjne, co powoduje, że ośrodki narciarskie w dalszym ciągu rozwijają się.
Badania naukowe na temat przyszłości turystyki narciarskiej w dużej mierze
ograniczają się do określenia potencjalnych skutków zmian klimatycznych. R. Steiger (2012) natomiast ocenił możliwy wpływ zmian klimatycznych i zmian demograficznych na sektor narciarski w Austrii. Według tych szacunków w pierwszej
połowie XXI w. zmiany demograficzne, takie jak spadek populacji w krajach źródłowych ruchu turystycznego i tendencja do starzenia się społeczeństw w zachodniej Europie, będą wywierać większy wpływ na turystykę narciarską niż zmiany
klimatu. Zmiany klimatyczne istotnie wpłyną na rozwój tego sektora usług turystycznych dopiero pod koniec XXI w.
Kolejnym problemem, na który zwracają uwagę naukowcy, jest uzależnienie
górskich miejscowości turystycznych od turystyki zimowej. Silna sezonowość
ruchu turystycznego pociąga za sobą niską efektywność ekonomiczną. Problem
ten jest szczególnie widoczny we Francji, gdzie wiele ośrodków narciarskich jest
zlokalizowanych na dużych wysokościach. Przynoszą one korzyści finansowe jedynie w zimie, ponieważ w lecie nie funkcjonują, np. Isola 2000, Alpe d’Huez
(Herbin 1995, Minghi 1981, Tuppen 2000, 2002).
Począwszy od lat 90. XX w. alpejskie ośrodki narciarskie zaczęły odnotowywać
spadek dynamiki wzrostu popytu turystycznego. Według F. Zimmermanna (1995,
1998) i J. Tuppena (2002) do najważniejszych czynników powodujących te zmiany należą: wzrastająca konkurencja pozaeuropejskich regionów turystycznych,
które są znacznie tańsze od regionów europejskich, niekorzystna sytuacja demograficzna w Europie Zachodniej, tzn. malejący udział ludności w młodym wieku, która stanowi największą grupę turystów uprawiających narciarstwo (według
badań przeprowadzonych w Alpach ok. 70% narciarzy ma mniej niż 40 lat) oraz
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stosunkowo powolny wzrost gospodarczy w Europie. Jednak pomimo mniejszego
wzrostu liczby odwiedzających alpejskie ośrodki narciarskie dochody uzyskiwane
z turystyki zimowej rosną. W Austrii w 2000 r. osiągnęły wartość ponad 9 mld
euro, a w 2005 r. ponad 13 mld euro (www.wifo.ac.at).
Nie mniej ważnym, choć rzadko podejmowanym, tematem w literaturze światowej jest bezpieczeństwo na stokach narciarskich. Problemem tym zajmowali się
głównie specjaliści w zakresie medycyny, badający przyczyny i skutki urazów, do
których doszło na stokach narciarskich (Barnas i in. 1992, Carús 2010, Hennessey
i in. 2002, Levy i in. 2002, Shealy, Miller 1991). Kwestia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za wypadki narciarskie jest niezmiernie istotna dla gestorów bazy narciarskiej. Wiele osób, które uległy wypadkowi na stoku, pociąga do odpowiedzialności właściciela ośrodka narciarskiego, który ponosi przez to dodatkowe koszty.
L. C. Ribalaygua (2010) analizował wyniki orzeczeń sądowych w sprawie odpowiedzialności za wypadki, do których doszło na stokach narciarskich w Hiszpanii.
Jego badania wykazują, że koszty pozwanych, których wyroki zostały wykonane,
przekroczyły w sumie 1 mln euro. Jednak w większości przypadków odpowiedzialni za wypadek są sami narciarze i snowboardziści, którzy nie stosują się do reguł
współużytkowania stoków, jeżdżą zbyt brawurowo oraz nierzadko znajdują się pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających (Barnas i in. 1992, Hawks 2012).
W celu ograniczenia liczby wypadków z udziałem narciarzy i snowboardzistów
wiele ośrodków narciarskich na świecie opracowuje kompleksowe programy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, aktywnie promuje Kodeks Bezpieczeństwa (the
Responsibility Code, 10 FIS Rules) i podejmuje inicjatywy związane z bezpiecznym
zachowaniem na stoku. Na przykład National Ski Areas Association – stowarzyszenie skupiające 325 ośrodków narciarskich ze Stanów Zjednoczonych –
 prowadzi
edukacyjne strony internetowe, organizuje kampanie „Heads Up”, „Lids on Kids”
czy „National Safety Awareness Week”, mające na celu propagowanie bezpiecznego
zachowania oraz jazdę w kasku narciarskim (www.nsaa.org).
Na bezpieczeństwo na stoku narciarskim wpływa także współużytkowanie tych
samych tras zjazdowych przez narciarzy i snowboardzistów, którzy różnią się stylem
jazdy, doświadczeniem czy sposobem „bycia” na stoku. Rodzi to potencjalnie liczne konflikty pomiędzy tymi dwoma grupami użytkowników terenów narciarskich.
Problem jednoczesnego korzystania z infrastruktury przez narciarzy i snowboardzistów był podejmowany przede wszystkim przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych (Thapa, Graefe 2003, Vaske i in. 2000, 2004, Williams i in. 1994). Według
nich w celu złagodzenia konfliktu powinny nastąpić fizyczne zmiany w ośrodkach
narciarskich w taki sposób, aby te formy turystyki mogły być uprawiane oddzielnie.
Pomimo negatywnych skutków środowiskowych, będących efektem rozwoju
i funkcjonowania ośrodków narciarskich oraz mało optymistycznych prognoz
związanych ze zmianami klimatycznymi i demograficznymi, turystyka narciarska
powinna nadal rozwijać się na terenach górskich (Barbier 1993, Buckley i in. 2000,
Kurek 2004, Tuppen 2000, 2002, Zimmermann 1995, 1998). Dla wielu społeczności działalność ta jest najważniejszym sektorem lokalnej gospodarki podtrzymującej inne formy rozwoju oraz hamuje zjawisko migrowania ludności w inne
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regiony w celu poszukiwania pracy (Lasanta i in. 2007, Tuppen 2002). Należy więc
tak pokierować gospodarką tych regionów, by turyści nie tracili zainteresowania
miejscowościami górskimi w sezonie zimowym.
1.2. Główne kierunki rozwoju turystyki narciarskiej na świecie
Zgodnie z cyklem rozwoju miejscowości turystycznych R.W. Butlera (1980) alpejskie i amerykańskie ośrodki narciarskie osiągnęły już etap dojrzałości (Tuppen
2002). Liczba odwiedzających te ośrodki jest nadal wysoka, dostarczając konkretnych korzyści, ale tempo wzrostu popytu turystycznego maleje. Aby uniknąć
wejścia w fazę spadku zainteresowania konsumentów, ośrodki narciarskie interweniują, modyfikując swoje produkty dla potrzeb istniejących i potencjalnych turystów oraz dostosowując je do nowych trendów rynkowych.
Jednym z podstawowych czynników determinujących obecne funkcjonowanie
ośrodków narciarskich na świecie jest rywalizacja i prowadzenie działań w celu
przyciągania ruchu turystycznego. W obecnych warunkach obszary recepcji turystycznej są zmuszone do zabiegania o turystów. Wykształca się w ten sposób
układ relacji konkurencji, nie tylko pomiędzy ośrodkami narciarskimi, lecz także
pomiędzy poszczególnymi regionami narciarskimi, a nawet krajami.
Problematyka konkurencyjności turystycznej ośrodków narciarskich na świecie, jak dotąd, była rzadko podejmowana przez badaczy (por. Dorward, Moreau
1997, Flagestad, Hope 2001, Hudson i in. 2004). Stanowi jednak ważne zagadnienie
z punktu widzenia wdrażania mechanizmów zrównoważonego rozwoju w miejscowościach o wysoko rozwiniętej funkcji turystycznej, gdzie gospodarka lokalna jest
w znacznym stopniu uzależniona od środków finansowych pochodzących z dochodów uzyskiwanych z turystyki narciarskiej. Rozwój w warunkach konkurencji nakłada na gestorów bazy narciarskiej i władze lokalne potrzebę prowadzenia stałych
działań innowacyjnych, których celem ma być uzyskanie przewagi konkurencyjnej
na krajowym lub międzynarodowym rynku turystycznym (Kurek, Mika 2008).
Podstawowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej miejscowości
turystycznych jest atrakcyjność turystyczna. Badania dotyczące atrakcyjności turystycznej ośrodków narciarskich były prowadzone m.in. w Austrii (Falk 2008),
Hiszpanii (Lasanta i in. 2007) i Szwajcarii (Hudson, Shephard 1998), a także
w Polsce (Krzesiwo, Mika 2011). Wynika z nich, że jakość świadczonych usług,
w tym przede wszystkim wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei linowych,
jest głównym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność ośrodków narciarskich.
Oprócz funkcjonowania w warunkach konkurencji, najważniejszymi kierunkami związanymi z rozwojem ośrodków narciarskich w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej są:
– modernizacja istniejących wyciągów narciarskich i kolei linowych;
– upowszechnienie stosowania wysokiej jakości urządzeń do dośnieżania tras
zjazdowych;
– łączenie ośrodków narciarskich w wielkie systemy (regiony narciarskie);
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łączenie ośrodków i regionów narciarskich, aby promować się pod jedną nazwą;
zabieganie o organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej;
rozwój nowych, atrakcyjnych form turystyki narciarskiej;
specjalizacja w zakresie świadczonych usług, polegająca na celowym wyborze
i kształtowaniu rynku docelowego;
– umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ośrodków narciarskich;
– rozszerzanie oferty ośrodków narciarskich o usługi odnowy biologicznej;
– stosowanie specjalnych promocji cenowych na karnety narciarskie poza sezonem;
– zagospodarowanie terenów narciarskich pod kątem sezonu letniego;
– unowocześnienie bazy noclegowej;
– zarządzanie ośrodkiem narciarskim, powiązane ze zrównoważonym rozwojem;
– wysoka koncentracja ruchu turystycznego w wybranych miejscowościach;
– pojawienie się grup kapitałowych inwestujących na dużą skalę i przejmujących
kontrolę nad wieloma ośrodkami narciarskimi w państwie;
– moda na krótkotrwałe pobyty (jednodniowe lub weekendowe).
W ostatniej dekadzie szczególną wagę przywiązuje się do jakości urządzeń
transportujących narciarzy po stokach. Inwestycje w urządzenia wyciągowe polegają przede wszystkim na zwiększeniu ich wydajności i prędkości przemieszczania się w ramach istniejących sieci. Modernizacja obejmuje wymianę wyciągów orczykowych oraz dwu- i trzyosobowych kolei krzesełkowych na szybsze,
wygodniejsze i bezpieczniejsze sześcio-, ośmio- a nawet dwunastoosobowe koleje
krzesełkowe, gondolowe i kabinowe (Waga-Drąg 2012, www.doppelmayr.com).
W niektórych ośrodkach dokonuje się bardziej spektakularnych zmian. Na przykład w Tignes (Francja) koleje krzesełkowe zostały zastąpione przez podziemną
kolej łączącą tę miejscowość z lodowcem Grande-Motte (Tuppen 2002). Natomiast w Courmayeur (Włochy), po wschodniej stronie Mont Blanc, istniejąca
60 lat kolej kabinowa „Funivie Monte Bianco” zostanie zastąpiona nowoczesną
80-osobową koleją kabinową firmy Doppelmayr. Kabiny kolei będą miały okrągły
kształt, przeszklone boki i będą obracały się wokół własnej osi. Wyposażone będą
w ogrzewanie podłogowe, działające antypoślizgowo, ogrzewanie szyb, zapobiegające zaparowywaniu okien oraz w kamery umieszczone na zewnątrz, przekazujące do monitorów umieszczonych w czterech miejscach kabiny krajobraz widoczny pod nią. Uruchomienie kolei planowane jest na 2014 r. Koszt inwestycji
wyliczono na 105 mln euro (www.cordemontblanc.eu).
W latach 90. XX w. dla wielu ośrodków narciarskich priorytetem było zapewnienie dostępu do tras zjazdowych w trakcie całego sezonu. Zaowocowało
to dużymi inwestycjami w sprzęt „produkujący” śnieg (Tuppen 2002). Obecnie
posiadanie systemu naśnieżania przez alpejskie ośrodki narciarskie jest już standardem. W Austrii prawie 60% terenów narciarskich jest dośnieżanych. Jednakże
rozpowszechnienia urządzeń do wytwarzania śniegu nie można łączyć jedynie ze
zmianami klimatycznymi, lecz także z tendencjami w turystyce, prestiżem i przewagą konkurencyjną (Steiger, Mayer 2008). Współcześnie wyróżnikiem ośrodka narciarskiego nie jest samo posiadanie systemu naśnieżania, lecz jego jakość.
Producenci armat śnieżnych i innych urządzeń do produkcji śniegu wprowadzają
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na rynek coraz wydajniejsze, zużywające mniej energii i przyjazne środowisku
wysokiej jakości urządzenia (Žideková 2012).
Kolejnym kierunkiem rozwoju ośrodków narciarskich w Alpach jest łączenie
tras i wyciągów sąsiadujących ze sobą ośrodków w duże systemy, tworząc tzw.
regiony narciarskie. Proces ten trwa od lat 80. XX w., ale w ostatniej dekadzie
przybiera na sile, nawet na skalę międzynarodową (Tuppen 2002). Przykładami
międzynarodowych regionów narciarskich powstałych z połączenia wielu ośrodków są m.in.: francusko-szwajcarski Les Portes du Soleil, szwajcarsko-włoski Matterhorn Ski Paradise, austriacko-szwajcarski Silvretta Arena czy francusko-włoski
Via Lattea. Regiony takie dysponują setkami kilometrów tras zjazdowych o różnej
skali trudności oraz dziesiątkami wyciągów narciarskich i kolei linowych o łącznej zdolności przewozowej przekraczającej w niektórych regionach 100 tys. osób/
godz. (tab. 4). Celem łączenia ośrodków jest nie tylko zaoferowanie narciarzom
większego wyboru zróżnicowanych tras oraz stworzenie możliwości korzystania
z wielu wyciągów w ramach jednego karnetu, ale przede wszystkim wspólna promocja.
Promowanie wielu ośrodków pod jednym szyldem oraz możliwość korzystania
ze wspólnego karnetu wykracza często poza granice ośrodków tworzących jeden
system (region narciarski). Aby ułatwić klientom identyfikowanie danej miejscowości lub regionu, ośrodki narciarskie próbują kształtować swój wizerunek
poprzez używanie nazw marketingowych. Tendencja ta jest widoczna na przykładzie obszaru położonego na południe od Salzburga w Austrii. Pięć regionów
narciarskich (Schladming–Dachstein, Salzburger Sportwelt, Großarltal, Gastein
oraz Hochkönig), obejmujących 25 miejscowości, 860 km tras zjazdowych oraz
270 wyciągów narciarskich i kolei linowych, tworzy większy region turystyczny
i promuje się pod nazwą Ski amadé (www.skiamade.com). Innym przykładem
wspólnej promocji może być przyjęcie przez 12 wiodących alpejskich miejscowości: Chamonix Mont-Blanc, Cortina d’Ampezzo, Davos, Garmisch Partenkirchen,
Grindelwald, Kitzbühel, Lech Zürs am Arlberg, Megève, Seefeld, St. Anton am
Arlberg, St. Moritz i Zermatt wspólnego logo Best of the Alpes (www.bestofthealpes.com).
W promocji i rozwoju wielu ośrodków narciarskich i miejscowości turystycznych niebagatelną rolę odgrywa organizowanie imprez sportowych o randze
międzynarodowej. Zawody sportowe stają się coraz bardziej medialne. Dzięki relacjonowaniu takich imprez przez duże stacje telewizyjne znacznie podnosi się
atrakcyjność turystyczna miejsca. Relacje telewizyjne oferują ogromne możliwości z punktu widzenia marketingu turystycznego. Duże imprezy sportowe przyciągają rzesze turystów nie tylko w trakcie trwania imprezy, lecz także wpływają
na pobudzenie ruchu turystycznego do miejsc ich organizacji przez kolejne kilka
lat (Mika 2007a). Korzyści, jakie wynikają z promocji w mediach, powodują, że
władze lokalne zabiegają o organizację mistrzostw świata i innych imprez sportowych, takich jak: Puchar Świata w skokach, zjazdach, biegach narciarskich czy
szosowych wyścigach kolarskich (Tuppen 2002). Przekaz medialny wpływa na
kojarzenie danej miejscowości lub ośrodka narciarskiego z danym wydarzeniem,
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np. Ośrodek Narciarski Val di Fiemme we Włoszech kojarzony jest z finałem Tour
de Ski i z morderczym podejściem przez zawodników na Alpe Cermis. Podobnie
Tour de France jest nierozerwalnie związany z ośrodkiem Alpe d’Huez i wspinaczką kolarzy po górskich trasach.
Tab el a 4. Wybrane międzynarodowe regiony narciarskie w Alpach
Table 4. Selected international ski regions in the Alps
Region
narciarski

Ośrodki narciarskie
wchodzące w skład
regionu

Położenie
[m n.p.m.]

Długość tras
zjazdowych
[km]

Liczba
wyciągów
narciarskich i
kolei linowych

Zdolność
przewozowa
[osób/godz.]

900–2466

650, w tym:
310 – łatwe,
260 – średnio
trudne,
80 – trudne,

197

253 000

1524–3883

350, w tym:
76 – łatwe,
218 – średnio
trudne,
56 – trudne

57

99 496

1377–2872

230, w tym:
34 – łatwe,
169 – średnio
trudne,
27 – trudne

40

78 900

1360–2823

400, w tym:
95 – łatwe,
220 – średnio
trudne,
85 – trudne,

71

113 000

Francja – Abondance,

Avoriaz, Châtel, La Chapelle

Les Portes du d’Abondance, Les Gets,
Morzine, St-Jean d’Aulps,
Soleil
Szwajcaria – Champéry,

Champoussin, Les Crosets,
Morgins, Torgon,

Matterhorn
Ski Paradise

Szwajcaria – Zermatt,
Włochy – Breuil–Cervinia,
Valtournenche,

– Ischgl,
Silvretta Arena Austria
Szwajcaria – Samnaun,

Via Lattea

Francja – Montgenèvre,
Włochy – Clavière, Cesana,
Sansicario, Sestriere, Sauze
d’Oulx

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biersack i in. (2011).
Source: author’s own study based on Biersack at all. (2011).

Rozwój nowych, atrakcyjnych form turystyki narciarskiej, takich jak snowboarding, narciarstwo biegowe czy narciarstwo freeridowe, spowodował, że ośrodki
narciarskie są zmuszone do poszerzania swojej oferty poprzez tworzenie parków
śnieżnych, wytyczanie tras dla narciarstwa biegowego, czy wyznaczania terenów
do jazdy w głębokim śniegu (freeride). W związku z pojawieniem się nowych
form zimowej rekreacji ośrodki narciarskie zaczynają specjalizować się w wybranych usługach. Celowo wybierają i kształtują rynek docelowy, oferując swoje
produkty wybranym segmentom rynku. W ten sposób rozdzielają także antagonistyczne grupy turystów. Dobrym przykładem takiego postępowania może być
podział klientów między ośrodki narciarskie w Tyrolu. Ośrodki takie jak Tannheimer Tal czy Olympiaregion Seefeld dostosowują swoją ofertę w szczególności
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do osób uprawiających narciarstwo biegowe. Tiroler Zugspitz Arena czy Wildschönau tworzą liczne snowparki, zachęcając do przyjazdu snowboardzistów.
Ośrodki Zillertal Arena czy Kitzbühel są nastawione głównie na narciarzy zjazdowych. Dla freeridowców przygotowano wiele terenów w Kaunertal i Serfaus, a dla
osób preferujących zimowe wędrówki po górach polecane są szczególnie ośrodki
Nauders i Alpbachtal (Biersacki i in. 2011).
Innym przykładem segmentacji rynku jest podział na ośrodki rodzinne i młodzieżowe. Pierwsze z nich są zaprojektowane tak, aby maksymalnie spełniać oczekiwania rodzin z dziećmi, co charakteryzuje się niemal całkowitym brakiem lokali
z głośną muzyką i dużą liczbą szkółek narciarskich. Drugie natomiast oferują szeroki wachlarz usług rozrywkowych (tzw. rozrywki po nartach) i organizują wiele
imprez plenerowych. Typowymi ośrodkami rodzinnymi w Austrii są np. Stubaital
i Schladming–Ramsau am Dachstein, a oferującymi wiele rozrywek typu apresski
– Saalbach–Hinterglemm i Sölden (Biersack i in. 2011). Należy podkreślić fakt,
że potrzebę segmentacji obecnego i potencjalnego rynku narciarskiego zauważyli także naukowcy, którzy przeprowadzili jej próby w Austrii (Dolnicar, Leisch
2002), Finlandii (Konu i in. 2011), Francji (Hudson 2000), Kanadzie (Klenovsky
i in. 1999, Williams, Fidgeon 2000) i Stanach Zjednoczonych (Williams, Basford
1992). Według J. Tuppena (2002) ośrodek oferujący bardziej wyspecjalizowany
i nowoczesny produkt może stać się liderem danego segmentu.
Od kilku lat część działalności ośrodków narciarskich jest skierowana na przyjęcie osób niepełnosprawnych, którzy stanowią coraz większą grupę ludzi uprawiających zimowe dyscypliny sportu. W 2002 r. francuskie stowarzyszenie stacji
narciarskich – Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF) – przedstawiło warunki ułatwienia integracji niepełnosprawnym narciarzom. Od tego czasu zwiększyła się liczba niepełnosprawnych klientów, dlatego konieczne stało się
unowocześnienie i przystosowanie wyciągów w celu zapewnienia bezpieczeństwa
tym użytkownikom. Przykładem ośrodka przygotowanego do przyjęcia osób
o ograniczonej mobilności jest Les Houches we Francji (Bennia 2010b).
Jednym ze sposobów budowania przewagi konkurencyjnej i kształtowania dobrego wizerunku jest łączenie ofert ośrodków narciarskich z usługami odnowy
biologicznej. Zabiegi o charakterze spa & wellness proponowane są w różnych
obiektach jako uzupełnienie oferty dla narciarzy. Coraz więcej ośrodków specjalizuje się w ofercie ski & spa, wykorzystując także wody termalne, np. Bad Gastein,
Bad Hofgastein, Bad Ischl czy Bad Kleinkirchheim w Austrii (Zimmermann
1998).
Ch. Töglhofer (2011) udowodnił, że grubość pokrywy śnieżnej w miastach
wpływa na liczbę odwiedzających ośrodki narciarskie. Autor ten podaje, że gdy
ludzie nie widzą śniegu za oknem swojego mieszkania, nie mają ochoty jeździć na
nartach i nie są świadomi, że w górach jest śnieg. Wiosna to pora roku, kiedy warunki narciarskie są bardzo dobre (gruba pokrywa śnieżna, długi dzień). W tym
czasie ośrodki narciarskie stosują specjalne oferty, by przyciągnąć turystów poza
szczytem sezonu. W regionie Ski amadé w marcu i kwietniu 2012 r. ośrodki narciarskie proponowały między innymi oferty skierowane do rodzin z dziećmi,
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kobiet i osób powyżej 60. roku życia1. Wydaje się, że stosowanie specjalnych ofert
jest bardzo dobrym pomysłem na wydłużenie sezonu narciarskiego oraz okazją dla rodzin z dziećmi, dla których korzystanie z usług ośrodków narciarskich
w szczycie sezonu jest zbyt kosztowne.
Dla poprawy efektywności ekonomicznej wykorzystuje się tereny narciarskie
także w sezonie letnim. Wiele ośrodków buduje w swoim obrębie różne urządzenia sportowo-rekreacyjne, takie jak: całoroczne tory saneczkowe, kolejki górskie,
trasy downhillowe, tory do tubbingu (zjazdu na pontonach) czy górskie parki
wodne. Promuje się także górską turystykę pieszą oraz turystykę konną. Niektóre
ośrodki zaczynają specjalizować się w ofercie ski & golf. W zimie oferują swoim
klientom jazdę na nartach, a w lecie grę w golfa. Przykładami takich ośrodków
są Giants Ridge Golf & Ski Resort w Stanach Zjednoczonych (www.giantsridge.
com) oraz Golf & Ski Resort Ostravice w Czechach (www.ostravice-golf.cz).
W ostatniej dekadzie kładzie się szczególny nacisk na jakość oferowanych usług.
Jest to zauważalne nie tylko w przypadku modernizacji bazy narciarskiej, lecz także bazy noclegowej. W miejscowościach turystycznych, w których znajdują się
ośrodki narciarskie, przybywa hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych. Spada natomiast liczba hoteli o niższym standardzie usług, tj. jedno- i dwugwiazdkowych
oraz kwater prywatnych (Tourism in Austria...). W wielu ośrodkach, zwłaszcza
wybudowanych w latach 60. i 70. XX w., na dużą skalę prowadzi się modernizację
miejsc zakwaterowania. Zabiegi te są kosztowne, jednak władze lokalne chętnie
udzielają wsparcia finansowego. „Polityka renowacji” zmierza także do poprawy
estetyki budynków. Coraz częściej stosuje się naturalne materiały budowlane, takie jak drewno i kamień, a płaskie dachy zastępuje się spadzistymi, by podkreślić
alpejski charakter miejsca (Tuppen 2002).
Kolejnym kierunkiem podejmowanym przez ośrodki narciarskie na świecie jest wprowadzenie zmian w zarządzaniu, tak by były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dbanie o środowisko przyrodnicze jest dla wielu
z nich sprawą priorytetową, ponieważ nadmierna eksploatacja przyrody przyczynia się do spadku atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej ośrodków
narciarskich (Flagestad, Hope 2001). We Francji założono Centrum Wsparcia
Działań na Rzecz Ochrony Środowiska, które zostało ustanowione przez Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF). Na zlecenie tego Centrum
opracowano dokument zawierający wykaz skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska (www.domaines-skiables.fr). W związku z problemami środowiskowymi stworzono także metodę analizy i narzędzia do monitorowania stanu
Oferta rodzinna „na Wielkanoc” – program skierowany do rodzin z dziećmi; kupując przynajmniej jeden 6-dniowy karnet narciarski dla jednego rodzica, dzieci do lat 15 otrzymywały karnet
za darmo;
Bonus rodzinny – dla trzeciego i kolejnych dzieci w rodzinie przysługiwały darmowe karnety;
Ladies Week – program trwający od 24.03 do 31.03. 2012 r. skierowany do kobiet; hotele i pensjonaty biorące udział w akcji oferowały klientkom bezpłatne 6-dniowe karnety narciarskie;
Sixty Plus – program skierowany do osób powyżej 60. roku życia; hotele i pensjonaty w nim
uczestniczące oferowały swoim klientom bezpłatne 6-dniowe karnety narciarskie (informacje
uzyskane z broszury informacyjnej regionu Ski amadé).
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środowiska przyrodniczego. Kilka lat temu rozpoczęto akcję redukcji ilości odpadów. Podejmuje się działania mające na celu zmniejszenie ingerencji infrastruktury narciarskiej w krajobraz, ograniczenie zużycia energii czy ochronę
ekosystemów i zasobów naturalnych (Bennia 2010a). Przykładami praktyk stosowanych przez ośrodki narciarskie w Europie, mających na celu ochronę środowiska są: segregacja odpadów, instalacja specjalnych koszy na zużyte bilety,
stosowanie naturalnych fasad budynków i stacji, tworzenie zamkniętego obiegu
wody do naśnieżania tras zjazdowych (Bennia 2010a), montowanie wyciągów
napędzanych energią słoneczną (Bocian 2012), czy stosowanie biodegradowalnych olejów hydraulicznych (Frąckowiak 2012). Ponadto na ulotkach informacyjnych niektórych ośrodków narciarskich znajdują się prośby skierowane do
narciarzy o użytkowanie przygotowanych i oznakowanych tras narciarskich
w celu ochrony środowiska.
Jednym ze sposobów propagowania zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce narciarskiej jest przyznawanie znaku ekologicznej jakości niektórym ośrodkom narciarskim. Znakowanie to odbywa się poprzez ustanowienie kryteriów
ekologicznej jakości funkcjonowania przedsiębiorstw, które są uznane przez instytucję nadającą certyfikat za warunek spełnienia wymogów ich zrównoważonego rozwoju (Mika 2007b). Celem takiej certyfikacji jest potwierdzenie ekologicznej jakości działań ośrodków narciarskich oraz pomoc turystom w rozpoznaniu
miejsc, w których turystyka jest przyjazna środowisku. Dzięki takiemu certyfikatowi podmioty turystyczne uzyskują wiarygodność wśród obecnych i potencjalnych klientów. Przykładami znaków jakości ekologicznej nadawanych ośrodkom
narciarskim w Stanach Zjednoczonych są m.in. Sustainable Slopes (Zrównoważone Stoki) oraz Golden Eagle Awards (Nagrody Złotego Orła) (www.nsaa.org).
Niekorzystnym zjawiskiem dającym się zauważyć w ostatnich latach w Alpach
jest koncentracja ruchu turystycznego w wybranych miejscowościach, spowodowana globalną presją konkurencji w małej i średniej skali. Według F. Zimmermanna (Tourism in Austria...) 1,5% austriackich ośrodków narciarskich obsługuje
25% całego zimowego ruchu turystycznego w kraju, a 5% ośrodków narciarskich
– 50%. Obecnie w Austrii istnieje duża liczba małych przedsiębiorstw o niskiej
efektywności ekonomicznej, zadłużonych i nieposiadających odpowiednich środków finansowych na dalszy rozwój. Absencja lub mała liczba turystów w tych
ośrodkach narciarskich jest spowodowana przede wszystkim brakiem nowych
inwestycji i innowacji oraz pogarszającym się wizerunkiem związanym z oferowaniem tradycyjnego i przestarzałego produktu.
W związku z wysokimi kosztami modernizacji ośrodków narciarskich oraz generowaniem przez te podmioty znacznych dochodów branża ta przyciąga wielkie
grupy kapitałowe, które inwestują na dużą skalę i przejmują kontrolę nad rozwojem turystyki narciarskiej w danym regionie (Tuppen 2002). Przykładami takich
„konglomeratów” ośrodków narciarskich są (Falk 2009):
– Compagnie des Alpes – zarządzająca 14 popularnymi ośrodkami narciarskimi
we Francji, m.in.: Avoriaz, Chamonix Mont Blanc, La Plagne, Les Menures,
Tignes (www.compagniedesalpes.com);
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– Intrawest – będąca właścicielem 7 ośrodków narciarskich, w tym 3 w Kanadzie
(Blue Mountain, Canadian Mountain, Tremblant) i 4 w Stanach Zjednoczonych (Snowshoe, Steamboat, Stratton, Winter Park) (www.intrawest.com);
– Vail Resorts Inc. – posiadająca 6 ośrodków narciarskich w Stanach Zjednoczonych: Breaver Creek, Breckenridge, Keystone, Heavenly, Nordstar-at-Tahoe
i Mail (www.vailresorts.com).
Grupy te są nie tylko właścicielami infrastruktury narciarskiej, lecz także bazy
noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej, co pozwala na stosunkowo szybki
zwrot poniesionych kosztów inwestycji, dopasowanie pojemności poszczególnych elementów oferty do zdolności przewozowej urządzeń wyciągowych, a także
na przejęcie kontroli nad rozwojem tej branży w całym regionie narciarskim.
Niezmiernie ważnym trendem mającym bezpośredni wpływ na rozwój alpejskich ośrodków narciarskich jest moda na krótkotrwałe pobyty (Poil, François
2009, Tuppen 2002, Zimmermann 1998). Wzrost liczby wycieczek jednodniowych i krótkich wakacji, głównie do łatwo dostępnych miejscowości, jest przede
wszystkim związany ze wzrostem czasu wolnego oraz kosztami uprawiania turystyki narciarskiej (Gilbert, Hudson 2000, Tuppen 2002). Dla funkcjonowania
miejscowości turystycznych w sezonie zimowym stwarza to nowe problemy związane z kierowaniem wzmożonym ruchem ulicznym oraz zapewnieniem miejsc
parkingowych dla samochodów i autokarów.
W kontekście wahań popytu turystycznego, ważną kwestią staje się tzw. lojalność klientów (Tuppen 2002). Jednym z czynników wpływającym na lojalność
i przyciągającym narciarzy jest posiadanie przez ośrodek profesjonalnej strony
internetowej zawierającej przekaz „na żywo” z kamer na stoku, aktualne informacje na temat warunków panujących na stokach, promocji czy wydarzeń mających
odbyć się w ośrodku. Według A. Brala (2012) aż 65% użytkowników wchodzi na
strony internetowe ośrodków narciarskich wyłącznie po obraz z kamer umiejscowionych na stoku. Strona, która zawiera aktualne informacje, powoduje, że klient
ma do ośrodka zaufanie i przywiązuje się do niego. Ocena zadowolenia i lojalności klientów staje się więc sprawą kluczową z punktu widzenia konkurencyjności.
Badania w tym kierunku były przeprowadzane w krajach alpejskich m.in. przez
K. Matzlera i in. (2007a, 2007b) oraz J. Mazaneca (1999).
Przedstawione doświadczenia krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej
należy wykorzystać w polityce rozwoju innych regionów górskich, nie tylko w celu
uniknięcia błędów, jakie tam popełniono, ale przede wszystkim w celu wykorzystania sprawdzonych tam rozwiązań. Popyt turystyczny będzie w przyszłości determinowany wieloma czynnikami, wśród których najistotniejsze będą międzynarodowe i regionalne trendy ekonomiczne. Poza tym ważnymi czynnikami będą
także: wzrost czasu wolnego dzięki elastycznej organizacji czasu pracy, zmiany
w strukturze demograficznej ludności europejskiej oraz czynniki społeczno-kulturowe, takie jak późniejsze zawieranie małżeństw (Kurek 2004). Wymienione
trendy spowodują zmiany w modelu turystyki. Mniej atrakcyjna będzie turystyka
masowa uprawiana w zatłoczonych ośrodkach narciarskich. W zamian będzie się
rozwijać turystyka przyjazna środowisku, z dala od skupisk ludności. Więcej osób
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zacznie uprawiać inne formy turystyki narciarskiej, takie jak narciarstwo biegowe, freeridowe. Ponadto będzie rozwijać się turystyka osób w starszym wieku.
Ośrodki narciarskie zaczną dywersyfikować swoje produkty, by stać się liderem
na rynku w danym segmencie. Ośrodki małe, nieposzerzające swojej oferty, mogą
upaść, choć jest to scenariusz niepożądany, chociażby z tego względu, aby osoby
mniej zamożne czy poszukujące ciszy i spokoju także mogły uprawiać tę formę
turystyki. Ośrodki duże, inwestujące w innowacyjne rozwiązania, będą coraz bardziej umacniały swoją pozycję na rynku.
1.3. Wybrane problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce
Liczba opracowań podejmujących kwestie rozwoju turystyki w Karpatach Polskich w sposób kompleksowy jest dość duża. Pierwsze tego typu prace pojawiły się w latach 30. XX w. i prezentowały badania S. Leszczyckiego (1938, 1939).
Dotyczyły gospodarki uzdrowiskowo-letniskowej ziem karpackich w granicach
ówczesnej Polski. Po II wojnie światowej badania nad turystyką na obszarze całych Karpat Polskich były kontynuowane m.in. przez: A. Wrzoska (1959, 1964),
J. Warszyńską (1985, 1995), A. Jackowskiego (1989), J. Wyrzykowskiego (1989),
D. Ptaszycką-Jackowską (1993, 2002, 2007), J. Grocha (1991, 1997), W. Kurka
(1990, 1996, 2008), I. Sołjan (2002), M. Mikę (2004), B. Zawilińską (2005, 2007,
2010), E. Rogers (2009), M. Mikę i R. Faracika (2008), K. Szparę (2011) oraz B. Piziaka (2013). Opracowania te podejmowały szeroką problematykę uwarunkowań
i kierunków rozwoju turystyki w polskich Karpatach, zarówno z punktu widzenia
turystyki narciarskiej, jak i turystycznego użytkowania obszarów chronionych,
turystyki wiejskiej i agroturystyki, turystyki uzdrowiskowej oraz kształtowania
relacji funkcjonalnych i konkurencyjnych na obszarze przygranicznym Polski
i Słowacji. Do ważnych opracowań należą także prace J. Grocha i in. (2000) oraz
J. Grocha i W. Kurka (1995), podejmujące zagadnienia regionalizacji i rozwoju
funkcji turystycznej w Karpatach Polskich, J. Warszyńskiej i in. (2006) na temat
uwarunkowań rozwoju turystyki zrównoważonej, a także R. Faracika i in. (2009)
oraz W. Kurka i M. Miki (2008), omawiające aktualne czynniki rozwoju turystyki
na tym obszarze. Pierwsze badania w Polsce na temat zimowego ruchu turystycznego były prowadzone przez S. Milatową w Beskidzie Śląskim (1938).
Dotychczasowy stan badań nad rozwojem turystyki narciarskiej w Karpatach Polskich obejmuje przede wszystkim takie problemy jak: przyrodnicze uwarunkowania
rozwoju narciarstwa, obecny stan rozwoju infrastruktury narciarskiej, wpływ narciarstwa na środowisko przyrodnicze, problemy rozwoju ośrodków i stacji narciarskich oraz atrakcyjność i konkurencyjność turystyczna stacji narciarskich.
W grupie zagadnień przyrodniczych uwarunkowań rozwoju narciarstwa
w Karpatach Polskich należy zwrócić uwagę na prace J. Warszyńskiej (1970,
1972, 1974, 1981) oraz J. Warszyńskiej i in. (1980), w których dokonano oceny
atrakcyjności środowiska przyrodniczego miejscowości w Karpatach Polskich
dla różnych form rekreacji, w tym dla rekreacji w sezonie zimowym oraz prace
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M. Baranowskiej-Janoty (1973, 1978), która oceniła przydatność środowiska przyrodniczego do uprawiania turystyki narciarskiej.
Studia nad stanem rozwoju infrastruktury narciarskiej były prowadzone w latach
80. XX w. na Podhalu i w Beskidach Zachodnich przez M. Barana (1986, 1987).
W ostatniej dekadzie badania w tym zakresie podjęto w Beskidzie Śląskim (Krzesiwo 2007, Mika 2014) oraz na obszarze całych Karpat Polskich (Mika 2009).
W literaturze polskiej, podejmującej problematykę związaną z narciarstwem,
najliczniej reprezentowane są prace na temat negatywnego wpływu turystyki narciarskiej na środowisko przyrodnicze Tatr (Balon 2002, Guzik i in. 2002, Skawiński 1993, Skawiński, Krzan 1996), Beskidu Śląskiego (Mika 2002, 2004, Widacki
1999), Beskidu Sądeckiego (Kicińska 2010) oraz masywu Pilska (Adamski 1996,
Bandoła-Ciołczyk, Kurzyński 1996, Łajczak 1996a, 1996b, Michalik 1996, Witkowski, Kosior 1996).
Większość autorów szkody wywołane rozwojem i funkcjonowaniem ośrodków
narciarskich oraz użytkowaniem stoków przez narciarzy dzieli na bezpośrednie
i pośrednie.
Do najczęściej wymienianych skutków powstających w wyniku bezpośredniego oddziaływania należą:
– mechaniczne uszkodzenia pędów roślin i korzeni drzew przez ślizgi i krawędzie nart, szczególnie w fazie tworzenia się i zaniku pokrywy śnieżnej, a także złamania, zmiażdżenia, otarcia kory i głębsze zranienia pni, gałęzi i pędów
przez ratraki;
– procesy erozyjne gleby uruchomione w miejscach, gdzie dochodzi do trwałego
ubytku darni;
– zanieczyszczenie powietrza i hałas spowodowany przez ratraki i urządzenia wyciągowe, a także hałas wywołany przez ludzi i muzykę emitowaną przez głośniki.
Z kolei jako szkody pośrednie podaje się:
– naruszenie reżimu wodnego w glebie, pogorszenie się infiltracji i retencji opadów, wzrost intensywności spływów powierzchniowych;
– inicjowanie zjawisk erozyjnych na skutek usunięcia przestrzeni leśnych w celu
budowy wyciągów narciarskich i wytyczenia tras zjazdowych;
– skrócenie okresu wegetacyjnego oraz zubożenie i zmiana składu gatunkowego
roślin na skutek dośnieżania tras narciarskich.
Wzrost ruchu turystycznego w polskich stacjach narciarskich oraz dynamiczny
rozwój ośrodków narciarskich od początku XXI w. stwarza wiele sytuacji konfliktowych, będących źródłem barier rozwoju i funkcjonowania ośrodków i stacji
narciarskich. W literaturze polskiej jest niewiele prac poświęconych temu problemowi (por. Faracik i in. 2009, Krzesiwo 2007, 2009, 2010, Mika 2009, Mika i in.
2007, Potocki, Filipczak 2003, Żemła 2004). Według wymienionych autorów do
najważniejszych problemów związanych z rozwojem i funkcjonowaniem ośrodków i stacji narciarskich w Polsce można zaliczyć:
– ekologiczne ograniczenia inwestycji w zakresie infrastruktury narciarskiej;
– brak regulacji prawnych porządkujących relacje między właścicielami gruntów
a gestorami bazy narciarskiej;

1. Problematyka rozwoju i funkcjonowania ośrodków narciarskich...

39

– brak wystarczających środków finansowych w budżetach gmin i firm zarządzających ośrodkami narciarskimi na inwestycje w infrastrukturę narciarską
i towarzyszącą;
– nieodpowiednie warunki zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej;
– niedostosowanie przepustowości urządzeń wyciągowych do wielkości narciarskiego ruchu turystycznego;
– bezpieczeństwo na stokach narciarskich;
– współużytkowanie tych samych stoków przez narciarzy i snowboardzistów;
– problemy środowiskowe związane z zanieczyszczeniem powietrza i wód przez
nadmierną liczbę osób przebywających w stacjach narciarskich;
– niestabilność pokrywy śnieżnej;
– utrudnienia związane ze stosowaniem skutecznych działań marketingowych,
spowodowane brakiem zdefiniowania klienta docelowego.
Współcześnie jednym z podstawowych wyznaczników funkcjonowania polskich stacji narciarskich jest rywalizacja o przyjazdowy ruch turystyczny. Podstawowym elementem kształtowania konkurencyjności jest atrakcyjność turystyczna stacji narciarskich. Badania dotyczące tego zagadnienia były podejmowane
głównie w stacjach narciarskich Beskidu Śląskiego i Podhala od początku XXI
w. (Krzesiwo 2007, Krzesiwo, Mika 2011, Mika i in. 2007, Szwichtenberg, Pawela
2005, Żemła, Żemła 2006).
Problem rozwoju i funkcjonowania stacji narciarskich w Karpatach Polskich
nie został dotychczas opracowany w sposób kompleksowy, a wymienione wyżej
prace dotyczą poszczególnych regionów turystycznych, stacji narciarskich lub
wybranego zagadnienia badawczego. Niniejsze opracowanie stanowi więc krok
w kierunku kompleksowej oceny rozwoju turystyki narciarskiej w miejscowościach turystycznych Karpat Polskich.

2. Uwarunkowania rozwoju turystyki
narciarskiej na obszarze badań

Wśród czynników determinujących rozwój turystyki narciarskiej istotne znaczenie ma lokalizacja stacji narciarskich, zwłaszcza z punktu widzenia lokalnych warunków przyrodniczych, w tym szczególnie cech klimatycznych i orografii terenu,
a także ich położenie względem dużych ośrodków miejskich, szlaków komunikacyjnych, jak i obszarowych form ochrony przyrody. Ważną rolę odgrywa ponadto
poziom rozwoju zagospodarowania ogólnoturystycznego, umożliwiający turyście-narciarzowi nocleg poza miejscem zamieszkania, oraz sytuacja społeczno-gospodarcza miejscowości.
Charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki narciarskiej przeprowadzono z punktu widzenia stacji narciarskich wytypowanych do badań szczegółowych.
2.1. Położenie i dostępność komunikacyjna
Dostępność komunikacyjna, rozpatrywana pod względem możliwości dotarcia
do danej miejscowości, stanowi ważny element jej atrakcyjności turystycznej
(Warszyńska, Jackowski 1979). Położenie stacji narciarskiej względem dużych
ośrodków miejskich w znacznej mierze warunkuje wielkość i rozkład czasowy ruchu turystycznego na jej terenie. Stacje dostępne w czasie krótszym niż 2 godziny
są przede wszystkim miejscowościami wypoczynku codziennego, świątecznego
i weekendowego. Atrakcyjność miejscowości turystycznych maleje wraz z odległością od miejsca zamieszkania turystów, dlatego w stacjach narciarskich bardziej odległych od obszarów zurbanizowanych dominuje turystyka pobytowa.
Największymi zespołami miejskimi w Polsce, pod względem liczby ludności, są
aglomeracje: górnośląska (około 3 mln osób), warszawska (2,5 mln), łódzka (1,1
mln) i krakowska (1 mln) (Parysek 2008). Z tych zespołów miejskich pochodzi
42,8% osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding w badanych stacjach
narciarskich. Dla niektórych stacji ważne znaczenie w emisji ruchu turystycznego
w sezonie zimowym odgrywają także duże ośrodki miejskie położone w obrębie
Karpat Polskich (Bielsko-Biała) i na ich przedpolu (Rzeszów), z których pochodzi
łącznie 5,0% narciarzy i snowboardzistów. Bielsko-Biała jest miastem liczącym
około 175 tys. mieszkańców, a Rzeszów – około 183 tys. (www.stat.gov.pl). Dostępność czasową stacji narciarskich przyjętych do badań z centralnych jednostek
największych polskich aglomeracji, tj. Katowic, Krakowa, Łodzi i Warszawy oraz
z miast Bielska-Białej i Rzeszowa, prezentuje tabela 5.
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Tab el a 5. Dostępność czasowa badanych stacji narciarskich drogami kołowymi z wybranych ośrodków miejskich
Table 5. Temporal accessibility of the studied ski stations by wheel roads from selected
urban centers
Stacja narciarska
Białka Tatrzańska
Brenna

Ośrodki miejskie
Bielsko-Biała

Katowice

Kraków

Łódź

Rzeszów

Warszawa

2 h 10 min

2 h 10 min

1 h 40 min

4 h 30 min

3 h 30 min

5 h 30 min

40 min

1 h 20 min

2h

3 h 50 min

3 h 50 min

4 h 40 min

Bukowina
Tatrzańska

2 h 20 min

2 h 20 min

1 h 50 min

4 h 40 min

3 h 40 min

5 h 40 min

Czarna Góra

2 h 20 min

2 h 20 min

1 h 50 min

4 h 40 min

3 h 40 min

5 h 40 min

1h

1 h 50 min

1 h 50 min

4 h 10 min

3 h 40 min

5h

Krynica

3 h 10 min

2 h 40 min

2 h 10 min

5 h 20 min

2 h 30 min

5 h 50 min

Małe Ciche

Korbielów

2 h 20 min

2 h 20 min

1 h 50 min

4 h 40 min

3 h 40 min

5 h 40 min

Szczyrk

20 min

1 h 10 min

2h

3 h 40 min

3 h 50 min

4 h 30 min

Ustroń

30 min

1 h 20 min

2h

3 h 50 min

3 h 50 min

4 h 40 min

5h

4 h 20 min

3 h 40 min

6 h 30 min

2h

6 h 10 min

3 h 10 min

2 h 50 min

2 h 20 min

5 h 20 min

3h

5 h 50 min

Wisła

50 min

1 h 40 min

2 h 20 min

4 h 10 min

4 h 10 min

5h

Witów

2h

2 h 20 min

1 h 50 min

4 h 40 min

3 h 40 min

5 h 40 min

Zakopane

2 h 20 min

2 h 20 min

1 h 50 min

4 h 40 min

3 h 40 min

5 h 40 min

Zawoja

1 h 10 min

1 h 50 min

1 h 30 min

4 h 10 min

3 h 20 min

5 h 10 min

Zwardoń

1h

1 h 50 min

2 h 20 min

4 h 20 min

4 h 10 min

5 h 20 min

Ustrzyki Dolne
Wierchomla

Źródło: opracowanie własne na podstawie odczytów z maps.google.pl.
Source: author’s own study based on maps.google.pl.

Najlepiej dostępnymi czasowo stacjami narciarskimi dla osób podróżujących
z Bielska-Białej, Katowic, Łodzi i Warszawy są stacje leżące w Beskidzie Śląskim.
Mieszkańcy Krakowa najszybciej mogą dojechać do miejscowości zlokalizowanych w Beskidzie Żywieckim i na Podhalu. Natomiast osoby pochodzące z Rzeszowa najbliżej mają w Bieszczady.
Zakładając, że strefa podmiejska mieści się w granicach izochromy 60 min jazdy samochodem od centrum miasta (Warszyńska 1974), można przyjąć, że w strefie podmiejskiej Bielska-Białej znajduje się aż 6 stacji narciarskich, tj.: Szczyrk,
Brenna, Ustroń, Wisła, Korbielów i Zwardoń. Dojazd do Szczyrku z tego miasta
zajmuje około 20 min, do Ustronia – 30 min, Brennej – 40 min, Wisły – 50 min,
a do Korbielowa i Zwardonia – 60 min. W nieznacznie dłuższym czasie – około
1 godz. 10 min – można dojechać do Zawoi. Stacje podhalańskie są z kolei położone w odległości około 2–2,5 godz. jazdy samochodem, stacje Beskidu Sądeckiego – około 3 godz., a Ustrzyki Dolne – aż 5 godz.
Stacją narciarską, do której można najszybciej dojechać z Katowic, jest Szczyrk.
Dostępność czasowa tej miejscowości z centrum konurbacji górnośląskiej wynosi
około 1 godz. 10 min. Pozostałe stacje Beskidu Śląskiego są osiągalne w około
1,5 godz. Niewiele dłużej (około 1 godz. 50 min) zajmuje mieszkańcom Katowic
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Fot. 1. Kolej Linowa Kasprowy Wierch w Zakopanem (fot. P. Murzyn)
Photo 1. The Kasprowy Wierch Cable Car in Zakopane (by P. Murzyn)

Fot. 2. Kolej linowa gondolowa na Szyndzielnię w Bielsku-Białej (fot. P. Krzesiwo)
Photo 2. Gondola ropeway onto Szyndzielnia Mt. in Bielsko-Biała (by P. Krzesiwo)
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Ryc. 2. Położenie badanych stacji narciarskich w stosunku do dużych ośrodków miejskich
oraz szlaków komunikacyjnych
Fig. 2. Localization of the studied ski stations in relation to large urban centers and transport roads
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Fot. 3. Kolej Linowo-Terenowa Gubałówka w Zakopanem (fot. P. Murzyn)
Photo 3. The Gubałówka Funicular Railway in Zakopane (by P. Murzyn)
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dojazd do Korbielowa, Zwardonia i Zawoi. Aby dojechać do stacji położonych na
Podhalu, trzeba poświęcić około 2–2,5 godz., w Beskidzie Sądeckim – około 2,5–3
godz., a w Bieszczadach – około 4,5 godz.
Natomiast z Krakowa najszybciej można dojechać do Zawoi. Czas dojazdu do
tej miejscowości zajmuje 1,5 godz. Około 20 min więcej należy poświęcić na dojazd do stacji zlokalizowanych w regionie podhalańskim i do Korbielowa. Z kolei
miejscowości narciarskie położone w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Sądeckim są
osiągalne w czasie od 2 do 2 godz. 20 min. Dojazd do Ustrzyk Dolnych może zająć
więcej niż 3,5 godz.
Stacjami narciarskimi dostępnymi w najkrótszym czasie dla mieszkańców
aglomeracji położonych w centralnej części Polski są: Szczyrk, Brenna i Ustroń.
Dojazd z Łodzi do Szczyrku zajmuje około 3 godz. 40 min, a z Warszawy – około
4 godz. 30 min, natomiast z obu tych miast do Brennej i Ustronia – około 10 min
dłużej niż do Szczyrku. Czas dojazdu do miejscowości narciarskich Beskidu Żywieckiego, Podhala i pozostałych stacji Beskidu Śląskiego z centrum aglomeracji
łódzkiej wynosi od 4 godz. 10 min do 4 godz. 40 min, a z centrum aglomeracji
warszawskiej od 5 godz. do 5 godz. 40 min. Najsłabszą dostępnością czasową charakteryzują się stacje położone w Beskidzie Sądeckim i w Bieszczadach. Aby dojechać z Łodzi do Krynicy lub Wierchomli, należy poświęcić około 5 godz. 20 min,
a do Ustrzyk Dolnych aż 6,5 godz. Natomiast z Warszawy stacje te są osiągalne
w ciągu około 6 godz.
Z Rzeszowa najszybciej (około 2 godz.) można dojechać do Ustrzyk Dolnych.
Około 30 min więcej należy poświęcić na dojazd do Krynicy, a około 1 godz. więcej
do Wierchomli. Stacje położone w regionie Podhala, w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim są osiągalne z Rzeszowa w czasie od około 3,5 do 4 godz.
Największe znaczenie dla dostępności komunikacyjnej badanych stacji narciarskich, poza oddaleniem od aglomeracji miejskich, ma ich położenie względem
głównych szlaków komunikacyjnych. Do połowy XX w. czynnikiem stymulującym i warunkującym rozwój miejscowości turystycznych było doprowadzenie
linii kolejowych. W drugiej połowie XX w. sytuacja ta uległa zmianie, ponieważ
kolej straciła na znaczeniu. Obecnie najważniejszą rolę w dotarciu do stacji narciarskich odgrywa transport samochodowy, dlatego istotne znaczenie ma sieć
dróg kołowych.
Większość badanych miejscowości jest położona w sąsiedztwie dróg międzynarodowych lub krajowych. Najlepszą drogową dostępnością komunikacyjną odznaczają się stacje narciarskie położone w Beskidzie Śląskim. Najważniejszymi
drogami w obsłudze transportowej tego regionu turystycznego są (ryc. 2):
– droga krajowa nr 1 (część trasy europejskiej E75) biegnąca z Gdańska przez
Łódź, Katowice, Bielsko-Białą do Cieszyna (na trasie Bielsko-Biała – Cieszyn
ma charakter drogi ekspresowej);
– droga krajowa nr 81, popularnie zwana „Wiślanką”, łącząca Katowice z Ustroniem i Wisłą;
– droga ekspresowa S69 prowadząca z Bielska-Białej przez Żywiec do Zwardonia.
Dotychczas zbudowano trzy odcinki drogi S69 (północno-wschodnią obwodnicę
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Bielska-Białej, Żywiec – Przybędza i Milówka – Zwardoń) o łącznej długości 28,8
km. Obecnie trwają prace budowlane na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec (15,5
km). W przyszłości trasa ta zdecydowanie zwiększy dostępność komunikacyjną
stacji położonych w Beskidzie Żywieckim i w południowej części Beskidu Śląskiego.
Dla stacji narciarskich położonych na Podhalu najistotniejszymi ciągami komunikacyjnymi są:
– droga krajowa nr 7 (część trasy europejskiej E77) biegnąca z Gdańska przez
Warszawę, Kielce, Kraków do Chyżnego;
– droga krajowa nr 47 z Rabki do Zakopanego;
– droga krajowa nr 49 prowadząca z Nowego Targu do Jurgowa.
Dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej tej części Karpat Polskich ważne
znaczenie będzie miało dokończenie budowy drogi dwujezdniowej z Krakowa do
Zakopanego (DK7/DK47), potocznie zwanej „Zakopianką”. Inwestycja ta jednak
natrafiła na opory głównie ze strony mieszkańców gmin Szaflary i Poronin, którzy
nie zgadzają się na wywłaszczenie i wyburzenie ich domów.
Z kolei dla miejscowości zlokalizowanych w Beskidzie Sądeckim kluczowe znaczenie mają:
– droga krajowa nr 75 prowadząca z Krakowa przez Brzesko, Nowy Sącz do Muszynki;
– droga krajowa nr 87 z Nowego Sącza do Piwnicznej Zdroju.
Stacją o najsłabszej dostępności komunikacyjnej są Ustrzyki Dolne. Przez tę
miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 84, łącząca Sanok z Krościenkiem
(przejście graniczne), która straciła na znaczeniu dla ruchu turystycznego z Ukrainy wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Ważną rolę w obsłudze transportowej wszystkich badanych stacji narciarskich
odgrywają także drogi mające przebieg równoleżnikowy, a w szczególności droga
krajowa nr 28, zwana trasą karpacką, biegnąca z Zatoru przez: Wadowice, Suchą Beskidzką, Nowy Sącz, Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok, Przemyśl do Medyki oraz drogi
usytuowane u podnóża Karpat, tj. droga krajowa nr 4 oraz będąca w trakcie budowy
autostrada A4, prowadzące od granicy z Niemcami przez Górnośląski Okręg Przemysłowy, Kraków do Tarnowa i dalej przez Rzeszów do granicy z Ukrainą.
Jakość polskich dróg, zwłaszcza lokalnych, jest raczej niska. W ostatnich latach
dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej podjęto modernizację wielu
ich odcinków.
2.2. Uwarunkowania przyrodnicze
Turystyka narciarska, a w szczególności narciarstwo zjazdowe, wymaga specjalnych
walorów środowiska przyrodniczego, głównie odpowiednich warunków śniegowych
i urozmaiconej rzeźby. Te elementy środowiska były brane pod uwagę przy wyznaczaniu terenów przydatnych dla narciarstwa zjazdowego i oceny ich atrakcyjności
w licznych opracowaniach, m.in.: M. Baranowskiej-Janoty (1973), J. Warszyńskiej
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(1970, 1972, 1974, 1981), J. Warszyńskiej i in. (1980) i J. Wyrzykowskiego (1984). Zostaną one szczegółowo omówione w niniejszym rozdziale. Jako minimum warunków
dla narciarstwa zjazdowego przyjęto: 150 m różnicy wzniesień, średnie nachylenie
stoków od 7 do 26° i 80 dni zalegania pokrywy śnieżnej (Baranowska-Janota 1973).
2.2.1. Rzeźba terenu
W obrębie Karpat Polskich wyróżnia się cztery podstawowe typy rzeźby: den dolin i kotlin, pogórskiej, nisko i średniogórskiej oraz wysokogórskiej (Starkel 1972).
Stacje narciarskie, przyjęte do badań, są położone w obrębie następujących typów
rzeźby: pogórzy średnich lub wysokich (Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Czarna Góra, Małe Ciche, Zakopane, Witów i Ustrzyki Dolne), gór średnich
(Brenna, Szczyrk, Ustroń, Wisła, Zwardoń, Korbielów, Zawoja, Krynica, Wierchomla) oraz gór wysokich (Kasprowy Wierch).
Typ rzeźby pogórskiej charakteryzuje się szerokimi i wyrównanymi garbami,
wypukło-wklęsłymi stokami oraz płaskodennymi i nieckowatymi dolinami. Na
pogórzach średnich wysokości względne wynoszą 120–250 m, przeważają stoki
wypukło-wklęsłe i wypukłe o nachyleniach 5–15°. Z kolei pogórza wysokie cechują się wysokościami względnymi 200–300 m, stokami wypukłymi przeważnie
nachylonymi pod kątem 10–20°.
Rzeźba średniogórska charakteryzuje się deniwelacjami od 300 do 500 m i stromymi (powyżej 20°) stokami. Grzbiety gór średnich wznoszą się 400–800 m ponad dna dolin i kulminują nad spłaszczeniami poziomu średniogórskiego. Beskid
Śląski, Żywiecki i Sądecki, w obrębie których znajduje się część badanych stacji
narciarskich, stanowią zwarte grupy górskie, rozczłonkowane głębokimi dolinami
o stromych, prostych lub wypukłych stokach.
Typ rzeźby wysokogórskiej odznacza się: wysokościami względnymi przekraczającymi 800 m, wąskimi i skalistymi grzbietami, stromymi stokami i ścianami
skalnymi przechodzącymi u ich podnóży w stożki usypiskowe. Ten typ rzeźby
występuje w Tatrach.
Biorąc pod uwagę położenie nad poziomem morza terenów przeznaczonych do
uprawiania narciarstwa zjazdowego, najlepszymi warunkami dysponują: Zakopane,
Korbielów i Szczyrk. Górne stacje: Kolei Linowej na Kasprowy Wierch w Zakopanem (1960 m n.p.m.), wyciągu nr VII w Ośrodku Narciarskim Pilsko w Korbielowie (1465 m n.p.m.) oraz Kolei Linowej na Skrzyczne w Szczyrku (1245 m n.p.m.)
są najwyżej położonymi stacjami w tych miejscowościach i w Karpatach Polskich.
Różnica poziomów pomiędzy najniżej położoną stacją dolną a najwyżej położoną
stacją górną urządzeń wyciągowych w Zakopanem wynosi 1186 m, w Korbielowie
– 815 m, a w Szczyrku – 705 m (tab. 6, ryc. 3). Pozostałe stacje narciarskie można
podzielić na dwie grupy – stacje podhalańskie i stacje beskidzkie. Najniżej położone
tereny narciarskie w stacjach zlokalizowanych na Podhalu znajdują się stosunkowo wysoko – powyżej 650 m n.p.m., a w Bukowinie Tatrzańskiej, Małem Cichem
i Witowie nawet powyżej 800 m n.p.m. Stacje te jednak dysponują terenami o niewielkich różnicach poziomów. Wysokość względna żadnej z nich nie przekracza
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300 m, co więcej w Bukowinie Tatrzańskiej, Czarnej Górze i Witowie jest mniejsza
od 180 m (tab. 6, ryc. 3). Z kolei najniżej położone stacje dolne urządzeń wyciągowych w miejscowościach beskidzkich znajdują się dość nisko – od 387 m n.p.m.
w Ustroniu do 635 m n.p.m. w Zwardoniu. Jednakże różnice poziomów terenów
narciarskich w stacjach zlokalizowanych w Beskidach są często 2 razy większe niż
w stacjach na Podhalu. Wynoszą od 321 m w Zwardoniu do 536 m w Krynicy (tab.
6, ryc. 3). Według M. Baranowskiej-Janoty (1973) najkorzystniejsze różnice wzniesień terenów przeznaczonych do uprawiania narciarstwa zjazdowego wynoszą ponad 600 m, średnie – od 400 do 600 m, a najmniej korzystne – od 150 do 400 m.
Spośród badanych stacji najkorzystniejszym średnim nachyleniem stoków
charakteryzują się tereny narciarskie w Brennej (średnie nachylenie tras zjazdowych wynosi 14°), Szczyrku (13,5°) i Ustroniu (12,5°), a najmniej korzystnym –
w Czarnej Górze (7,5°), Witowie (7,5°), Małem Cichem (8,5°) i Wierchomli (8,5°)
(tab. 6). Za najatrakcyjniejsze pod względem średniego nachylenia M. Baranowska-Janota (1973) uznała stoki o nachyleniu 13–20°, za średnio atrakcyjne 21–26°,
a za najmniej atrakcyjne 7–12°.
Tab el a 6. Charakterystyka wybranych elementów rzeźby wpływających na atrakcyjność
terenów dla narciarstwa zjazdowego w badanych stacjach narciarskich
Table 6. Characteristics of selected elements of relief affecting the attractiveness of areas
for downhill skiing in the studied ski stations
Wysokość nad poziomem morza
[m]
Stacja narciarska

Średnie nachylenie tras zjazdowych[°]
Różnica
poziomów [m]

najniżej
położonej stacji
dolnej

najwyżej
położonej stacji
górnej

Białka Tatrzańska

668

939

271

4,0

13,0

9,0

Brenna

413

765

352

10,0

19,0

14,0

Bukowina
Tatrzańska

810

988

178

3,5

14,0

10,0

najmniejsze

największe

średnie

Czarna Góra

740

900

160

3,5

11,0

7,5

Korbielów

650

1465

815

2,0

18,0

10,5

Krynica

578

1114

536

4,5

15,0

10,5

Małe Ciche

823

1092

269

7,0

10,5

8,5

Szczyrk

540

1245

705

3,0

17,0

13,5

Ustroń

387

865

478

9,5

19,5

12,5

Ustrzyki Dolne

460

754

294

8,5

13,0

10,5

Wierchomla

589

995

406

2,5

12,0

8,5

Wisła

458

950

492

5,0

28,0

10,5

Witów

800

978

178

4,0

9,5

7,5

Zakopane

774

1960

1186

4,0

21,0

9,0

Zawoja

614

1045

431

6,0

13,5

11,0

Zwardoń

635

956

321

7,5

15,0

10,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. / Source: author’s own study based on field studies.
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Ryc. 3. Wysokość nad poziomem morza terenów narciarskich w badanych stacjach narciarskich
Fig . 3. Altitude of ski areas in the studied ski stations
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych./ Source: author’s own study based on field studies.

Z punktu widzenia ekspozycji jako najkorzystniejsze uznano stoki eksponowane ku północy, wschodowi, północnemu wschodowi i południowemu wschodowi. Natomiast za niekorzystne przyjęto stoki o ekspozycji zachodniej, południowo-zachodniej i południowej (Baranowska-Janota 1973). Najmniej atrakcyjne
tereny narciarskie pod względem ekspozycji stoków występują w Małem Cichem
i Czarnej Górze. W Małem Cichem ponad 66% tras posiada ekspozycję południowo-zachodnią, a w Czarnej Górze 57% – zachodnią. Pozostałe badane stacje
cechują się korzystną ekspozycją terenów narciarskich (ryc. 4).
2.2.2. Warunki klimatyczne
Karpaty Polskie charakteryzuje znaczna zmienność klimatyczna, która wynika
głównie ze zróżnicowania cech morfometrycznych.
Według T. Niedźwiedzia (1981) w polskiej części Karpat we wszystkich porach roku występuje przewaga adwekcji mas polarno-morskich (65%). Dodatkowo na kształtowanie się warunków pogodowych w półroczu chłodnym wpływa
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Ryc. 4. Ekspozycja stoków narciarskich w badanych stacjach narciarskich
Fig . 4. Exposition of ski slopes in the studied ski stations

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. / Source: author’s own study based on field studies.

powietrze arktyczne napływające na ten obszar z północy i północnego zachodu.
W związku z tym stoki o ekspozycji zachodniej i północnej pełnią rolę ekranizującą pod względem wiatrów opadonośnych, gdyż jako pierwsze przyjmują uderzenia tych chłodnych i wilgotnych mas powietrza. Dlatego zarówno temperatury
roku, jak i wartości innych elementów charakteryzujących stosunki termiczne
w zachodniej części omawianego obszaru różnią się od warunków w jego centralnej i wschodniej części, gdzie wpływ tych mas powietrza jest mniejszy (Hess
1965).
W Karpatach Polskich występują pewne anomalie i szczególne cechy pogodowe, niespotykane w Polsce poza obszarem gór, wynikające z ich położenia geograficznego, urzeźbienia, ekspozycji i nachylenia stoków oraz zróżnicowanego
wpływu podłoża. Należą do nich m.in.: okresy nagłych odwilży w sezonie jesienno-zimowym, okresy mroźnej i słonecznej pogody w sezonie zimowo-wiosennym, silne spadki temperatury w dolinach i obniżeniach śródgórskich (inwersje
temperatury) częste w sezonie zimowo-wiosennym (fot. 4), znaczne kontrasty
termiczne na stokach w zależności od ich ekspozycji, duże prędkości wiatru
w wyższych partiach gór i powstawanie wiatrów typu fenowego (Obrębska-Starklowa i in. 1995). Te szczególne cechy pogody w Karpatach pozwalają wskazać, że
najkorzystniejszym okresem w ciągu sezonu zimowego, z punktu widzenia turystyki narciarskiej, jest koniec zimy i wczesna wiosna.
Jednym z elementów warunkujących rozwój turystyki narciarskiej jest pokrywa śnieżna, której występowanie silnie zależy od temperatury powietrza i opadów
atmosferycznych (Leśniak 1986).
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2.2.2.1. Stosunki termiczne
Rozkład przestrzenny temperatury powietrza w Karpatach zależy od wysokości nad poziomem morza, formy rzeźby i ekspozycji terenu (Hess 1965), a także
w mniejszym stopniu od szerokości i długości geograficznej (Hess i in. 1979).
Wartości średniej temperatury roku na badanym obszarze zmieniają się od 7°C
u podnóża gór, na wysokości 350 m n.p.m., do 1,5°C w szczytowych partiach Pilska i -0,5°C na Kasprowym Wierchu.
Gradient średniej rocznej temperatury powietrza stanowi -0,56°C/100 m
dla form wypukłych oraz -0,64°C/100 m dla wklęsłych form terenowych (Hess
1965). Średnie miesięczne wartości temperatury powietrza, szczególnie w półroczu chłodnym, są często wyższe na wierzchowinach i stokach niż w dnach dolin.
Znajduje to wytłumaczenie w zjawisku inwersji temperatury, uwarunkowanej
zaleganiem zimnego, ciężkiego powietrza we wklęsłych formach terenu. W zimie dołącza się jeszcze oziębiające działanie pokrywy śnieżnej. W czasie długotrwałych zimowych inwersji temperatury, szczególnie w czasie pogody wyżowej,
mroźne powietrze wypełnia wszystkie wklęsłe formy terenowe i zalega często do
wysokości beskidzkich szczytów (Hess 1965, Leśniak, Obrębska-Starklowa 1983).
2.2.2.2. Opady atmosferyczne
Opady atmosferyczne w Karpatach Polskich cechuje duże zróżnicowanie przestrzenne i sezonowe. Na wielkość opadów w górach w decydującym stopniu wpływa wysokość nad poziomem morza, ekspozycja terenu względem wiatrów opadonośnych
i szata roślinna, szczególnie zalesienie terenu (Hess 1965, Leśniak, Obrębska-Starklowa 1983). Więcej opadów otrzymuje zachodnia część Karpat. Mimo niezbyt dużych
wysokości nad poziomem morza, na zachodnich, północno-zachodnich i północnych stokach Beskidu Śląskiego notuje się najwyższe, poza Tatrami, sumy opadów
atmosferycznych w Polsce. To na nich, jako pierwszych, spiętrzają się wilgotne masy
powietrza polarno-morskiego, napływające na ten obszar znad Atlantyku. W Beskidzie Śląskim suma rocznych opadów wynosi średnio 1400 mm, a w Bieszczadach
1000–1300 mm (Hess 1965, Niedźwiedź, Obrębska-Starklowa 1991, Obrębska-Starklowa i in. 1995). Zależność rocznej sumy opadów od wysokości nad poziomem morza jest krzywoliniowa. Do wysokości 500 m n.p.m. gradient wynosi nawet 150 mm
na 100 m, a powyżej tej wysokości wielkość gradientu spada do około 50 mm/100 m
(Hess 1965).
Sezonowy przebieg opadów wskazuje wyraźną przewagę w półroczu letnim.
Na zimę przypada od 190 do 240 mm opadów. Udział opadów zimowych w ogólnej sumie opadów rocznych wynosi około 20% (Niedźwiedź 1981).
Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza spada temperatura powietrza i rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w postaci stałej. Liczba
dni z opadem śniegu wynosi od około 30 na Pogórzu Karpackim do 140 w Tatrach. Od wysokości około 1500 m n.p.m. opad śniegu może wystąpić w ciągu
całego roku (Obrębska-Starklowa i in. 1995). Aż 45% dni z opadem stanowią dni
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z opadem śnieżnym w umiarkowanie chłodnym piętrze klimatycznym, obejmującym obszary na wysokości 670–980 m n.p.m., gdzie jest zlokalizowana większość
urządzeń wyciągowych i tras zjazdowych badanego terenu (Łobożewicz 1979).
2.2.2.3. Pokrywa śnieżna
Podstawowymi czynnikami różnicującymi wartości charakterystyk pokrywy śnieżnej w Karpatach Polskich są: wysokość nad poziomem morza, rzeźba terenu (wypukłe i wklęsłe formy) oraz ekspozycja stoków względem słońca i względem wiatrów
opadonośnych. Pod wpływem tych czynników kształtują się: roczne i miesięczne
liczby dni z pokrywą śnieżną, przeciętne daty jej powstawania i zanikania, potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej, jej grubość i in. (Leśniak 1980).
W miarę wzrostu wysokości nad poziomem morza obniża się średnia temperatura
roku, wzrasta roczna liczba dni z opadem śniegu oraz z pokrywą śnieżną, jak również udział dni z opadem śniegu w stosunku do liczby dni z opadem (Hess 1965).
Na obszarze Karpat Polskich opady śniegu występują w okresie, w którym temperatura maksymalna jest niższa od 5°C, a pokrywa śnieżna zaczyna się tworzyć, gdy
temperatura maksymalna spada poniżej 0°C (Leśniak 1986).
Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi około 70 na przedpolu gór, 160 w najwyższych partiach Skrzycznego oraz Pilska i dochodzi do ponad 200 na Kasprowym Wierchu (Leśniak 1980, Obrębska-Starklowa i in. 1995). Na każde 100 m
wzrostu wysokości nad poziomem morza przybywa przeciętnie 9,5 dnia z pokrywą śnieżną na formach wypukłych (stoki, wierzchowiny) oraz 11 dni w formach
wklęsłych (doliny, kotliny). Zróżnicowanie rocznej liczby dni z pokrywą śnieżną, uwarunkowane formami terenu, jest największe na wysokości 1100 m n.p.m.,
gdzie dochodzi do 10 dni (Leśniak, Obrębska-Starklowa 1983). We wklęsłych formach rzeźby terenu oraz w miejscach zacienionych pokrywa śnieżna zalega dłużej
aniżeli na formach wypukłych. Jest to uwarunkowane konserwującym oddziaływaniem gromadzącego się w kotlinach zimnego powietrza oraz większą ilością
śniegu zwiewanego z wypukłych form terenowych (Hess 1965).
Roczna liczba dni z pokrywą śnieżną podlega także zróżnicowaniu uwarunkowanemu ekspozycją stoków. Różnica rocznej liczby dni z pokrywą śnieżną między stokami o ekspozycji północnej i południowej wynosi 8–25 dni na korzyść
tych pierwszych. Wynika to z dużej różnicy ilości otrzymywanego ciepła słonecznego na stokach północnych i południowych w okresie zimowym (Leśniak 1980,
Leśniak, Obrębska-Starklowa 1983). Stoki o ekspozycji północnej, w porównaniu
ze stokami o ekspozycji południowej, uzyskują niewielkie ilości bezpośredniego
promieniowania słonecznego w półroczu chłodnym, a dodatkowo stoki o nachyleniu >20° nie otrzymują go w ogóle, podczas gdy stoki o tym samym nachyleniu,
ale o ekspozycji południowej otrzymują ok. 300 cal/cm² bezpośredniego promieniowania słonecznego (Zacharowa 1959 za: Leśniak 1980).
Przeciętne daty powstawania pokrywy śnieżnej ulegają przyspieszeniu o 5 dni,
a przeciętne daty jej zanikania ulegają opóźnieniu o 4 dni na każde 100 m wzrostu
wysokości nad poziomem morza. Charakterystyki te są zależne również w dużym
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stopniu od ekspozycji terenu. W porównaniu ze stokami północnymi na stokach
o ekspozycji południowej, położonych na zbliżonej wysokości nad poziomem
morza, powstawanie pokrywy śnieżnej opóźnia się przeciętnie o 6 dni. Ze względu na ekspozycję terenu względem wiatrów opadonośnych pokrywa śnieżna pojawia się wcześniej na formach wypukłych terenu niż na wklęsłych, położonych
na takiej samej wysokości (Leśniak 1980). U podnóży gór pokrywa śnieżna zaczyna pojawiać się przeciętnie w ostatnich dniach listopada, w szczytowych partiach
Beskidów w pierwszej dekadzie tego miesiąca, a w najwyższej części Tatr może
pojawić się już w drugiej dekadzie września (Obrębska-Starklowa i in. 1995).
Zanikanie pokrywy śnieżnej następuje wcześniej na formach wypukłych, a dopiero znacznie później w formach wklęsłych położonych na tych samych wysokościach. Różnice w dacie zanikania pokrywy śnieżnej wzrastają wraz ze wzrostem
wysokości n.p.m. i wynoszą: 7 dni na wysokości 650 m n.p.m., 11 dni na wysokości
800 m n.p.m. i aż 19 dni na wysokości 1100 m n.p.m. O około 2–10 dni wcześniej
pokrywa śnieżna zanika na stokach eksponowanych na południe niż na stokach
o wystawie północnej. Najdłużej utrzymuje się ona w lesie. Zanika tam bardzo
wolno i stopniowo, szczególnie w jego brzeżnej strefie, gdzie występuje największa
agradacja śniegu, spowodowana zmniejszeniem się prędkości wiatru w zwartym
drzewostanie (Leśniak 1980, Leśniak, Obrębska-Starklowa 1983). U podnóży gór
zanikanie pokrywy śnieżnej następuje w pierwszej dekadzie kwietnia, w najwyższych partiach Beskidów w drugiej dekadzie maja, a w Tatrach – powyżej 2000 m
n.p.m. – nawet w pierwszej dekadzie czerwca. Należy jednak zaznaczyć, że daty
pojawiania się i zanikania pokrywy śnieżnej są w każdym sezonie zimowym inne,
a odchylenia od średnich dat, zwłaszcza na niższych wysokościach, mogą dochodzić nawet do 60 dni (Obrębska-Starklowa i in. 1995).
Potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej wydłuża się w miarę wzrostu
wysokości n.p.m. i na każde 100 m wzrasta przeciętnie o 9 dni. Jest on generalnie
dłuższy we wklęsłych formach niż na wypukłych przeciętnie o 7 do 14 dni i na stokach
o ekspozycji północnej niż południowej – przeciętnie o dwa tygodnie (Leśniak 1980).
Największe prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną przypada
na styczeń. Od 200 do 1000 m n.p.m. waha się ono od 70 do 100% (Leśniak 1980).
W związku z rosnącym z wysokością okresem zalegania śniegu i zwiększającą się
liczbą dni z pokrywą śnieżną, wzrasta w tym samym kierunku grubość pokrywy
śnieżnej. Swoistą granicę dla zmiany jej dynamiki stanowi wysokość 800 m n.p.m.
(Hess 1965, Leśniakowa 1975). Tereny położone powyżej 800 m n.p.m., formy wklęsłe
oraz stoki o ekspozycji północnej odznaczają się większym prawdopodobieństwem
wystąpienia pokrywy śnieżnej o grubości powyżej 10, 50 i 100 cm (Leśniakowa 1975).
Pokrywa śnieżna o wysokości >50 cm, w piętrze hipsometrycznym od 200 do 400 m
n.p.m., pojawia się w ciągu dwóch miesięcy (luty, marzec), w piętrze hipsometrycznym od 400 do 600 m n.p.m. w ciągu trzech miesięcy (styczeń, luty, marzec) oraz
w ciągu pięciu miesięcy powyżej 600 m n.p.m. Największe jej prawdopodobieństwo
notuje się w lutym. Pokrywa śnieżna o wysokości >100 cm występuje jedynie powyżej 650 m n.p.m., a największe jej prawdopodobieństwo przypada w marcu (Leśniak,
Obrębska-Starklowa 1983).

54

Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach

Według badań przeprowadzonych przez M. Falarz (2000–2001) w Tatrach
w ostatnim 50-leciu wzrastała liczba dni z pokrywą śnieżną o 2,3 dnia na 10 lat.
Największa dodatnia tendencja zmian cechuje piętro umiarkowane chłodne.
Mimo to obserwacje ostatnich lat wskazują, że pokrywa śnieżna jest niestabilna.
Według B. Leśniak (1986) stabilnością pokrywy śnieżnej charakteryzują się jedynie tereny górskie położone powyżej 800 m n.p.m., czyli w piętrze umiarkowanie
chłodnym i w wyższych piętrach klimatycznych. Wahania współczynników trwałości pokrywy śnieżnej są tam najmniejsze.
2.2.3. Syntetyczna ocena warunków przyrodniczych z punktu widzenia narciarstwa
Możliwości rozwoju turystyki narciarskiej są uzależnione od walorów przyrodniczych. M. Baranowska-Janota (1973), stosując metodę bonitacyjną, wydzieliła
trzy kategorie przydatności terenów dla narciarstwa zjazdowego. W I kategorii
charakteryzującej się zaleganiem pokrywy śnieżnej ponad 140 dni w roku, różnicami wzniesień ponad 400 m, najkorzystniejszymi wartościami nachylenia,
ekspozycji i zalesienia znalazły się tereny narciarskie m.in.: w Szczyrku, Zwardoniu, Korbielowie, Zawoi, Zakopanem, Krynicy i Wierchomli. Do II kategorii
odznaczającej się zaleganiem pokrywy śnieżnej ponad 140 dni w roku i średnimi
wartościami za rzeźbę terenu lub zaleganiem pokrywy śnieżnej od 120 do 140
dni w roku i wysokimi wartościami za rzeźbę terenu, zaliczono tereny narciarskie
m.in.: w Brennej, Ustroniu, Wiśle, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej,
Czarnej Górze, Małem Cichem i Witowie. Natomiast w III kategorii cechującej
się zaleganiem pokrywy śnieżnej krócej niż 120 dni w roku, małymi różnicami
wzniesień, mniej korzystnymi ekspozycjami i nachyleniami stoków znalazły się
tereny narciarskie m.in. w Ustrzykach Dolnych (ryc. 5).

Ryc. 5. Przydatność terenów dla narciarstwa zjazdowego w badanych stacjach narciarskich
Fig . 5. Usefulness of areas for downhill skiing in the studied ski stations
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Baranowskiej-Janoty (1973).
Source: author’s own study based on Baranowska-Janota’s (1973) research.
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Ryc. 6. Atrakcyjność turystyczna w sezonie zimowym badanych stacji narciarskich
Fig . 6. Tourist attractiveness of the studied ski stations in the winter season
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Warszyńskiej i in. (1980).
Source: author’s own study based on Warszyńska et al.’s (1980) research.

Z kolei J. Warszyńska i in. (1980), stosując metodę modelową, dokonała oceny atrakcyjności turystycznej środowiska przyrodniczego w sezonie ogólnorekreacyjnym, zimowym, kąpielowym oraz oceny atrakcyjności dla górskiej turystyki pieszej wszystkich miejscowości położonych w polskiej części Karpat.
Uwzględniając specyfikę ruchu turystycznego, wydzieliła cztery klasy atrakcyjności turystycznej, z których dwie pierwsze mają znaczenie ponadregionalne
(międzynarodowe i krajowe), klasa III – regionalne, a klasa IV – lokalne. Poza
Ustrzykami Dolnymi, które zaliczono do III klasy i Ustroniem, zakwalifikowanym do II klasy, wszystkie badane stacje narciarskie odznaczają się najwyższą
– I klasą – atrakcyjności turystycznej w sezonie zimowym (ryc. 6).
2.2.4. Obszarowe formy ochrony przyrody
Istotne znaczenie dla rozwoju turystyki narciarskiej ma także położenie stacji
narciarskich względem obszarów chronionych. Istnienie form ochrony przyrody
w dużej mierze ogranicza i utrudnia realizację inwestycji turystycznych, w tym
narciarskich. Sytuacja ta jest częścią konfliktu między swobodą działalności gospodarczej a potrzebą ochrony i zachowania obszarów cennych przyrodniczo (Jędrzejczyk 2000, Mika 2004, Ptaszycka-Jackowska 1993).
W skład systemu ochrony przyrody na obszarze Karpat Polskich wchodzi:
6 parków narodowych, 13 parków krajobrazowych, 10 obszarów chronionego
krajobrazu, 122 rezerwaty przyrody, 49 obszarów Natura 2000 (w tym 10 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 39 specjalnych obszarów ochrony siedlisk) oraz
3 Rezerwaty Biosfery UNESCO (tab. 7 i 8).
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Wymienione obszarowe formy ochrony przyrody zostały ustanowione i są regulowane przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Uzupełniają je przepisy unijne dotyczące
obszarów Natura 2000, tj. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa
Siedliskowa) i Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie
ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) oraz przepisy międzynarodowe
odnoszące się do rezerwatów biosfery.
Najwyższymi formami ochrony przyrody w świetle polskiego ustawodawstwa
są parki narodowe i rezerwaty przyrody. Parki krajobrazowe charakteryzują się
niższym reżimem ochronnym w porównaniu z wyżej wymienionymi obiektami,
a obszary chronionego krajobrazu – najniższym. Parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu zajmują 13,9 tys. km², tj. 70,9% całkowitej
powierzchni Karpat Polskich (tab. 7).
Tab el a 7. Obszary chronione w Karpatach Polskich
Table 7. Protected areas in the Polish Carpathians
Forma ochrony przyrody
Parki narodowe
Parki krajobrazowe

Liczba obiektów

Powierzchnia [km²]

Udział w powierzchni
Karpat Polskich [%]

6

825,7

4,2

13

4 611,7

23,5

Obszary chronionego krajobrazu

10

8 472,0

43,2

Razem

29

13 909,4

70,9

Źródło: Zawilińska (2005). / Source: Zawilińska (2005).

Obszary Natura 2000 należą do niezależnego systemu ochrony przyrody, kierującego się własnymi wymogami. Mogą one w całości lub częściowo pokrywać się
z innymi formami ochrony (Perzanowska, Grzegorczyk 2009). Obszary specjalnej ochrony ptaków obejmują w polskiej części Karpat 4,53 tys. km², a specjalne
obszary ochrony siedlisk – 4,49 tys. km². Udział każdego z tych typów obszarów
w powierzchni gór wynosi po około 23% (tab. 8).
Tab el a 8. Obszary Natura 2000 w Karpatach Polskich
Table 8. Nature 2000 areas in the Polish Carpathians
Liczba obiektów

Powierzchnia [km²]

Udział w powierzchni
Karpat Polskich [%]

Obszary specjalnej ochrony ptaków

10

4 534,9

23,1

Specjalne obszary ochrony siedlisk

39

4 485,8

22,9

Typ obszaru

Źródło: opracowanie własne na podstawie ine.eko.org.pl. / Source: author’s own study based on ine.eko.org.pl.

Ryc. 7. Położenie badanych stacji narciarskich na tle obszarowych form ochrony przyrody
w Karpatach Polskich
Fig. 7. Location of the studied ski stations against the background of the forms of nature
conservation areas in the Polish Carpathians
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (geoserwis.gdos.
gov.pl/mapy) oraz Zawilińska (2010).
Source: author’s own study based on data of the General Directorate for Environmental Protection (geoserwis.
gdos.gov.pl/mapy) and Zawilińska (2010).

Fot. 4. Tereny narciarskie na Skrzycznem w Szczyrku (fot. K. Krzesiwo)
Photo 4. Ski areas on Skrzyczne Mt. in Szczyrk (by K. Krzesiwo)
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Ryc. 8. Położenie badanych stacji narciarskich na tle obszarów Natura 2000 w Karpatach
Polskich
Fig. 8. Location of the studied ski stations against the background of the Nature 2000 areas
in the Polish Carpathians

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (geoserwis.gdos.
gov.pl/mapy).
Source: author’s own study based on data of the General Directorate for Environmental Protection (geoserwis.
gdos.gov.pl/mapy).

Fot. 5. Widok ze Skrzycznego w stronę Klimczoka i Szyndzielni podczas inwersji temperatury (fot. P. Krzesiwo)
Photo 5. View from Skrzyczne Mt. towards Klimczok Mt. and Szyndzielnia Mt. during
temperature inversion (by P. Krzesiwo)
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Spośród badanych stacji narciarskich największe utrudnienia w zakresie realizacji inwestycji narciarskich mogą występować w Małem Cichem, Zakopanem
i Zawoi. Na terenie tych miejscowości znajdują się tereny objęte potrójną ochroną. Obszary Tatr w Zakopanem i Małem Cichem oraz Babiej Góry w Zawoi zostały uznane zgodnie z polskim prawodawstwem za parki narodowe. Na podstawie
dyrektyw Unii Europejskiej włączono je do sieci Natura 2000, zarówno do specjalnych obszarów ochrony siedlisk, jak i obszarów specjalnej ochrony ptaków. Natomiast decyzją UNESCO-MaB (Man and Biosphere) otrzymały status rezerwatów
biosfery (ryc. 7, ryc. 8).
Na duże trudności w rozwoju zagospodarowania turystycznego natrafiają
również inwestorzy w stacjach narciarskich posiadających status uzdrowiska, tj.
w Krynicy i Ustroniu. Tereny rekreacyjne w tych miejscowościach są położone
w strefach ochrony uzdrowiskowej, ponadto są częściowo włączone w granice
parków krajobrazowych i sieci Natura 2000 (ryc. 7, ryc. 8).
Potencjalnie duże ograniczenia w zakresie realizacji inwestycji narciarskich
mogą występować też: w Brennej, Szczyrku, Wiśle, Korbielowie, Zwardoniu
i Wierchomli. Zgodnie z polskim ustawodawstwem niektóre tereny leżące w obrębie Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Beskidu Sądeckiego zostały włączone do sieci parków krajobrazowych oraz na podstawie prawa unijnego do obszarów Natura 2000 (ryc. 7, ryc. 8).
Zdecydowanie w najlepszej sytuacji pod względem położenia w stosunku do
obszarów chronionych są: Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Czarna Góra,
Witów i Ustrzyki Dolne. Miejscowości te są częściowo objęte stosunkowo niskim
reżimem ochronnym w postaci obszarów chronionego krajobrazu. W Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej i Czarnej Górze mogą występować miejscowe
utrudnienia spowodowane włączeniem Rzeki Białki do systemu Natura 2000 (ryc.
7, ryc. 8).
2.3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza
2.3.1. Charakterystyka społeczna
Możliwości rozwoju turystyki ściśle zależą od sytuacji demograficznej. Miejscowości o wysokiej gęstości zaludnienia stwarzają dogodne warunki do obsługi ruchu turystycznego, gdyż dysponują dużymi zasobami siły roboczej, potencjalnie
dużą liczbą kwater prywatnych i dobrym wyposażeniem w infrastrukturę społeczną i techniczną. Ponadto charakteryzują się zazwyczaj dobrą dostępnością
komunikacyjną. Jednak tereny o dużej gęstości zaludnienia są intensywnie wykorzystywane gospodarczo, co prowadzi do przekształceń w środowisku przyrodniczym, a tym samym do obniżenia jakości walorów turystycznych (Zawilińska
2010).
Stacje narciarskie objęte badaniami zamieszkiwało łącznie w 2012 r. 106 tys. osób,
z czego najwięcej: w Zakopanem (27,8 tys.), Ustroniu (16,0 tys.), Wiśle (11,3 tys.)
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i Krynicy (11,2 tys.). Te cztery miasta skupiają aż 62,6% populacji obszaru badań.
Wśród miejscowości o charakterze wiejskim największą liczbą ludności odznaczają się Zawoja (6,5 tys.) i Brenna (6,1 tys.). Z kolei najmniej mieszkańców liczą
sołectwa: Małe Ciche (486 osób), Wierchomla (764 osoby), na które składają się
dwie wsie – Wierchomla Wielka (674 osoby) i Wierchomla Mała (90 osób), oraz
Zwardoń (910 osób) (ryc. 9).

Ryc. 9. Liczba ludności w badanych stacjach narciarskich (stan na 31.12.2012 r.)
Fig . 9. Population of the studied ski stations (as of 31 December 2012)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (2012 r.) (www.stat.gov.pl) i informacji uzyskanych z urzędów gmin.
Source: author’s own study based on the Local Data Bank of the Central Statistical Office (2012) (www.stat.gov.
pl) and information received from the commune offices.

Gęstość zaludnienia gmin, w skład których wchodzą badane stacje narciarskie
jest znacznie zróżnicowana (tab. 9). Najgęściej zaludnione są miasta: Ustrzyki Dolne
(567 os/km²), Zakopane (330 os/km²), Krynica (282 os/km²) i Ustroń (271 os/km²).
Stosunkowo niewielki stopień zaludnienia, prawie dwa razy mniejszy od średniego
dla Polski, cechuje gminę Kościelisko (63 os/km²) oraz gminy położone w Beskidzie
Żywieckim, tj.: Rajcza (69 os/km²), Zawoja (71 os/km²) i Jeleśnia (79 os/km²).
Zarówno bardzo wysoka, jak i niska gęstość zaludnienia negatywnie wpływają
na rozwój turystyki. Wysoka gęstość zaludnienia jest związana ze znacznym stopniem zagospodarowania terenu, zanieczyszczeniem i przekształceniem środowiska przyrodniczego, co prowadzi do obniżenia komfortu wypoczynku. Natomiast
niska gęstość zaludnienia ogranicza możliwości rozwoju turystyki ze względu na
brak kadry do obsługi ruchu turystycznego i małą liczbę gospodarstw mogących
przyjąć turystów (Zawilińska 2010).
W latach 2005–2012 ponad 80% badanych gmin cechowało się wzrostem
ogólnej liczby ludności (tab. 9). Największy przyrost mieszkańców odnotowano
w gminach Brenna i Ustroń, gdzie w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba mieszkańców zwiększyła się odpowiednio o 788 i 712 osób. Wysokimi tendencjami wzrostowymi charakteryzują się także wiejskie gminy podhalańskie, w których następuje
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Tab el a 9. Struktura ludnościowa gmin, w skład których wchodzą badane stacje narciarskie
Table 9. Population structure of gminas where the investigated ski stations are located
Gmina
Brenna
Bukowina Tatrzańska
Jeleśnia
Kościelisko
Krynica (miasto)
Piwniczna-Zdrój
Poronin
Rajcza
Szczyrk
Ustroń
Ustrzyki Dolne (miasto)
Wisła
Zakopane
Zawoja

Zmiana liczby
Liczba ludności ludności w latach
2005-2012
10 923
788
13 025
681
13 474
-56
8 580
570
11 191
-319
10 688
312
11 325
675
9 094
38
5 760
73
16 002
712
9 521
-140
11 333
29
27 837
478
9 085
214

Gęstość
zaludnienia
(os/km²)
114
99
79
63
282
85
135
69
148
271
567
103
330
71

Przyrost
naturalny (‰)
1,1
3,9
-3,8
0,6
-2,2
3,6
4,8
-6,0
-1,0
-1,0
1,4
-0,5
-1,9
-0,8

Saldo migracji
(‰)
4,1
1,2
-2,7
6,5
-7,1
-4,2
3,1
0,4
-6,1
1,7
-8,0
-1,4
-0,4
-2,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (2012 r.) (www.stat.gov.pl).
Source: author’s own study based on the Local Data Bank of the Central Statistical Office (2012) (www.stat.gov.pl).

dynamiczny rozwój infrastruktury narciarskiej, tj.: Bukowina Tatrzańska – wzrost
o 681 osób, Poronin – 675 i Kościelisko – 570. W ujęciu procentowym zjawisko
to najwyraźniej zarysowało się w gminach Brenna (7,8%) i Kościelisko (7,1%).
W 2012 r. gminy te notowały także najwyższe dodatnie saldo migracji, kształtujące się na poziomie 4,1‰ w Brennej i 6,5‰ w Kościelisku. Tendencje depopulacyjne występują w Krynicy, Ustrzykach Dolnych i gminie Jeleśnia, z których
w okresie między 2005 a 2012 r. ubyło odpowiednio – 319, 140 i 56 osób. Jest to
spowodowane przede wszystkim ujemnym saldem migracyjnym, które w 2012 r.
w Krynicy osiągnęło wartość –7,1‰, a w Ustrzykach Dolnych –8,0‰ (tab. 9).
W zakresie przyrostu naturalnego badane gminy odzwierciedlają tendencje
ogólnopolskie. W ośmiu gminach wartości tego wskaźnika są ujemne, a w sześciu
dodatnie (tab. 9). Największy naturalny ubytek ludności odnotowano w Beskidzie
Żywieckim, w gminach Rajcza (–6,0‰) i Jeleśnia (–3,8‰), a największy przyrost
naturalny w gminach Poronin (4,8‰), Bukowina Tatrzańska (3,9‰) i Piwniczna-Zdrój (3,6‰).
2.3.2. Charakterystyka gospodarcza
Pod względem gospodarczym gminy, na terenie których leżą badane stacje narciarskie, są znacznie zróżnicowane. Przejawia się to m.in. w strukturze użytkowania ziemi, poziomie bezrobocia i przedsiębiorczości, a także w strukturze podmiotów gospodarczych.
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W strukturze użytkowania ziemi
w każdej gminie przeważają lasy. Największym ich udziałem odznaczają się:
Wisła (74,4%), Szczyrk (70,3%), Zawoja
(65,6%), Piwniczna-Zdrój (65,3%) i Brenna (53,6%). Najmniej lasów występuje
natomiast w Ustroniu (44,3%) i gminie
Bukowina Tatrzańska (47,3%) (ryc. 10).
Z jednej strony duża lesistość korzystnie
wpływa na utrzymywanie się pokrywy
śnieżnej na trasach zjazdowych, a z drugiej
ogranicza rozwój ośrodków narciarskich.
W celu wytyczenia lub poszerzenia tras
oraz wybudowania wyciągów narciarskich Ryc. 10. Struktura użytkowania gruni kolei linowych konieczne jest usunięcie tów w gminach, na terenie których leżą
części szaty leśnej, co niekorzystnie wpły- badane stacje narciarskie
wa na środowisko przyrodnicze. Zabiegi Fig . 10. Structure of land use in gminas
takie budzą więc duży sprzeciw instytucji where the investigated ski stations are
located
zajmujących się ochroną środowiska.
opracowanie własne na podstawie serwisu
Większość badanych gmin cechuje ni- Źródło:
Instytutu Turystyki (www.intur.com.pl – dostęp
skie bezrobocie i wysoki poziom przedsię- 30.06.2013 r.) i Banku Danych Lokalnych GUS
biorczości (tab. 10). W 2012 r. bezrobot- (2010 r.) (www.stat.gov.pl).
Source: author’s own study based on data of the
ni stanowili średnio 9,1% ogółu ludności Institute of Tourism (www.intur.com.pl – access
w wieku produkcyjnym. Najwyższymi on 30.06.2013) and the Local Data Bank of the
wskaźnikami w tym zakresie charaktery- Central Statistical Office (2010) (www.stat.gov.pl).
zują się gminy: Ustrzyki Dolne (14,8%),
Rajcza (12,0%), Piwniczna-Zdrój (10,9%) i Krynica (10,2%). Wysoki poziom bezrobocia w połączeniu z wysokim ujemnym saldem migracji (tab. 9 i 10) świadczy
o znacznych zasobach wolnej siły roboczej. Rozwój turystyki w tych gminach byłby wskazany ze względów społecznych i gospodarczych. Powstałyby nowe miejsca
pracy, a miejscowa ludność miałaby dodatkowe dochody. Zahamowany zostałby
odpływ mieszkańców, zwłaszcza młodych, co korzystnie wpłynęłoby na strukturę
płci i wieku. Z kolei najniższą stopą bezrobocia odznaczają się gminy: Bukowina
Tatrzańska (5,2%), Ustroń (5,8%) i Brenna (6,6%). Sytuacja taka wynika z powstania w ostatnich latach w tych miejscowościach dużej liczby miejsc pracy w sektorze turystycznym, innych usługach i budownictwie.
Według danych GUS w 2012 r. na obszarze badanych gmin istniało łącznie
22,5 tys. podmiotów gospodarczych, z których 97,6% stanowiły podmioty należące do osób prywatnych (tab. 10). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było
w Zakopanem (5,7 tys.), Ustroniu (2,4 tys.) i gminie Krynica (2,0 tys.), a najmniej w gminach: Rajcza (0,7 tys.), Zawoja (0,8 tys.) i Piwniczna-Zdrój (0,9 tys.).
Podmioty działające w sekcji H dział 49, obejmującej m.in. działalność związaną
z obsługą wyciągów narciarskich i sekcji I sklasyfikowanej jako działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, stanowią 25% ogółu
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Tab el a 10. Sytuacja gospodarcza w gminach, na terenie których leżą badane stacje narciarskie
Table 10. Economic situation in gminas where the investigated ski stations are located
Gmina
Brenna
Bukowina
Tatrzańska
Jeleśnia
Kościelisko
Krynica
Piwniczna-Zdrój
Poronin
Rajcza
Szczyrk
Ustroń
Ustrzyki Dolne
Wisła
Zakopane
Zawoja
Ogółem

6,6

Podmioty gospodarki narodowej
sekcja H dział 49
w tym
i sekcja I**
ogółem
prywatne
liczba
% ogółu
1 082
1 066
160
14,8

5,2

1 206

1 179

670

55,6

92,6

9,6
9,3
10,2
10,9
8,6
12,0
8,5
5,8
14,8
8,3
9,8
7,6

1 166
918
2 046
860
1 281
662
972
2 378
1 638
1 710
5 753
791

1 125
896
2 002
837
1 256
636
957
2 330
1 560
1 676
5 645
762

168
301
358
118
505
107
269
344
182
422
1 878
128

14,4
32,8
17,5
13,7
39,4
16,2
27,7
14,5
11,1
24,7
32,6
16,2

86,5
107,0
120,5
80,5
113,1
72,8
168,8
148,6
92,4
150,9
206,7
87,1

9,1

22 463

21 927

5 610

25,0

103,2

Bezrobocie*

Przedsiębiorczość***
99,1

* udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym;
* share of the registered unemployed in the number of working-age population;
**sekcja H dział 49 – Transport lądowy i rurociągowy, w tym obsługa wyciągów narciarskich, sekcja
I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
** section H unit 49 - Land and pipeline transport, including ski lift service, section I - activities
related to accomodation and cathering services
*** podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 mieszkańców;
***economic operators in the REGON register per 1000 inhabitants;
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (2012 r.).
Source: author’s own study based on the Local Data Bank of the Central Statistical Office (2012).

jednostek zarejestrowanych w systemie REGON. Największym udziałem podmiotów z tych sekcji odznaczają się gminy podhalańskie: Bukowina Tatrzańska
(55,6%), Poronin (39,4%), Kościelisko (32,8%) i Zakopane (32,6%), najmniejszym zaś: Ustrzyki Dolne (11,1%), Piwniczna-Zdrój (13,7%), Jeleśnia (14,4%)
i Ustroń (14,5%).
Duże dysproporcje pomiędzy badanymi gminami są widoczne także w poziomie przedsiębiorczości lokalnej, mierzonej liczbą podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców (tab. 10). Do najlepiej rozwiniętych gmin w tym zakresie należy zaliczyć Zakopane (206,7 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców)
oraz leżące w Beskidzie Śląskim: Szczyrk (168,8), Wisłę (150,9) i Ustroń (148,6).
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Najniższe wskaźniki przedsiębiorczości cechują natomiast gminy Beskidu Żywieckiego: Rajczę (72,8), Jeleśnię (86,5) i Zawoję (87,1) oraz Piwniczną-Zdrój
(80,5) w Beskidzie Sądeckim. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z uwarunkowań kulturowych.
Reasumując, należy podkreślić znaczne zróżnicowanie analizowanych gmin
z punktu widzenia warunków społeczno-gospodarczych. W zdecydowanie najkorzystniejszej sytuacji znajdują się te gminy, które cechują się wysokim poziomem
rozwoju funkcji turystycznej, położone w Beskidzie Śląskim i na Podhalu. Charakteryzują się one przeważnie dodatnim saldem migracji, niższym od średniego dla Polski (10,1%) poziomem bezrobocia i wyższym od średniego poziomem
przedsiębiorczości (103,2). Odwrotne cechy wykazują natomiast gminy leżące
w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Sądeckiem i w Bieszczadach.
2.4. Stan rozwoju bazy noclegowej
Baza noclegowa jest podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego,
niezbędnym dla rozwoju większości form turystyki. Jej istnienie warunkuje rozwój funkcji turystycznej na danym terenie (Faracik, Pawlusiński 2007, Kowalczyk
2001, Warszyńska, Jackowski 1979).
Oficjalnie publikowane dane GUS, dotyczące bazy noclegowej, dalece odbiegają od stanu rzeczywistego. Ponadto są one prezentowane w zestawieniach
zbiorczych dla gmin, co nie daje możliwości określenia wielkości bazy noclegowej
w poszczególnych stacjach narciarskich. Zawarte w pracy dane dotyczące liczby
obiektów noclegowych i pojemności bazy noclegowej uzyskano głównie z Internetu, a także z urzędów gmin i punktów informacji turystycznej.
Pod koniec 2012 r. w badanych stacjach narciarskich znajdowało się łącznie
3 tys. obiektów noclegowych oferujących ponad 100 tys. miejsc. Największą pojemnością bazy noclegowej dysponują: Zakopane z ponad 33 tys. miejsc noclegowych oraz Krynica i Wisła, które posiadają odpowiednio – 13 tys. i 10,3 tys.
miejsc. Natomiast najsłabiej rozwiniętą bazą noclegową odznaczają się Witów
(600 miejsc) i Ustrzyki Dolne (930) (ryc. 11).
W strukturze obiektów noclegowych w badanych stacjach narciarskich przeważają pokoje gościnne oferujące około 52 tys. miejsc. W Krynicy, Szczyrku,
Ustroniu i Wiśle największą pojemnością dysponują hotele oraz ośrodki wczasowo-szkoleniowe, które posiadają odpowiednio – 6,3 tys., 2,5 tys., 5,9 tys. i 5,2 tys.
miejsc noclegowych. W pozostałych miejscowościach najwięcej turystów może
przenocować w pokojach gościnnych.
Do największych obiektów noclegowych na obszarze badań należą: Hotel Gołębiewski**** w Wiśle (1200 miejsc noclegowych), Hotel Mercure Kasprowy***
w Zakopanem (570 miejsc), Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo (514
miejsc) i Hotel Klimczok**** (400 miejsc) w Szczyrku, Hotel Czarny Potok****
w Krynicy (466 miejsc) oraz Hotel Bukovina**** w Bukowinie Tatrzańskiej (437
miejsc).
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Ryc. 11. Pojemność bazy noclegowej w badanych stacjach narciarskich
Fig. 11. Accommodation capacity in the studied ski stations
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

W sezonie zimowym w Białce Tatrzańskiej, Ustrzykach Dolnych, Wierchomli
i Witowie liczba miejsc noclegowych jest niewystarczająca, co powoduje, że turyści są zmuszeni nocować w sąsiednich miejscowościach. W niektórych stacjach
narciarskich osoby korzystające z wybranych obiektów noclegowych mają możliwość otrzymania około 20% rabatu na karnety narciarskie w ośrodkach narciarskich w danych miejscowościach.

3. Rozwój turystyki i infrastruktury
narciarskiej w Karpatach Polskich

Rozwój turystyki i infrastruktury narciarskiej w Karpatach Polskich był uzależniony od sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej, w jakiej znajdował się ten
region w XIX i XX w. W ujęciu historycznym można wydzielić pięć okresów, wyróżniających się natężeniem procesu zagospodarowania dla narciarstwa, rodzajem powstającej infrastruktury narciarskiej oraz wielkością ruchu narciarskiego.
Są to: a) okres do 1918 r., b) lata 1918–1939 r., c) okres II wojny światowej, d) lata
1945–1989 r. oraz e) okres po 1989 r. Wydzielenie trzech pierwszych okresów
nawiązuje do przebiegu I i II wojny światowej, a dwóch pozostałych do przemian
ustrojowo-gospodarczych państwa.
3.1. Okres do 1918 r.
Narciarstwo, jako jedna z form spędzania czasu wolnego, ma w Karpatach Polskich
długie tradycje sięgające ostatniej dekady XIX w. Zanim pojawiły się w tym regionie
„nowoczesne deski”, do poruszania się po śniegu górale używali karpli. Pierwsza
wiadomość o nartach na ziemiach polskich sięga 1883 r., kiedy dziadek znanego
wiślańskiego działacza – Rudolfa Kowali – wzorując się na sprzęcie sprowadzonym
z Wiednia, wykonał na zamówienie jakiegoś grafa narty z drzewa świerkowego, które miały być prawdopodobnie używane do celów łowieckich (Ziemba 1957). Jednak
autor publikacji nie jest dokładnie pewny tej informacji, a zwłaszcza daty. Dlatego
uznaje się, że pionierem narciarstwa w Karpatach Polskich jest Stanisław Barabasz,
który w grudniu 1888 r. używał nart do polowań w Ceklinie koło Jasła (Barabasz
1914, Rak 2009). W latach 90. XIX w. w Galicji oraz w innych prowincjach monarchii austro-węgierskiej narty były głównie wykorzystywane do celów służbowych
przez pracowników austriackiego leśnictwa (Ziemba 1957, Brylski 2004).
Według W. H. i Z. Paryskich (1994) pierwszą turystyczną wyprawę górską przy
użyciu nart na ziemiach polskich odbyli w kwietniu 1891 r. Władysław Kleczyński
junior i Marcin Kozłecki, którzy dotarli do Czarnego Stawu Gąsienicowego. Jednakże wnikliwe badania przeprowadzone przez W. Szatkowskiego (1994, 2011),
polskiego historyka narciarstwa, nie potwierdzają informacji, że podczas tej wyprawy jej uczestnicy korzystali z nart. Przyjmuje się zatem, że pierwszymi polskimi narciarzami byli Stanisław Barabasz i Jan Fischer, którzy w 1894 r. odbyli
wyprawę narciarską z Zakopanego do Czarnego Stawu Gąsienicowego (Barabasz
1914, Szatkowski 1994, 2011). Liczba osób uprawiających narciarstwo zaczęła rosnąć dopiero po 1901 r., kiedy Barabasz osiedlił się w Zakopanem i propagował tę
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formę turystyki, najpierw wśród nauczycieli i uczniów Szkoły Przemysłu Drzewnego, której był dyrektorem, a następnie wśród przewodników i ratowników tatrzańskich (Szatkowski 1994).
Za pionierów i propagatorów narciarstwa w Karpatach Wschodnich uważa się Tadeusza Smoluchowskiego i Józefa Schnaidera. Tadeusz Smoluchowski w 1893 r. zaczął
poruszać się w zimie na nartach, a w 1901 r. wszedł dzięki nim na Bliźnicę (1883 m
n.p.m.). Natomiast Józef Schnaider w 1897 r. wraz z towarzyszami zdobył na nartach
Howerlę (2058 m n.p.m.), a w 1898 r. opublikował pierwszy w Polsce podręcznik do
nauki jazdy na nartach: Na nartach skandynawskich (Kapłon 2011).
Z kolei pierwszymi narciarzami penetrującymi Beskidy Zachodnie byli bielscy
Niemcy: inż. Karasek, inż. Schorsch, Bruno Weiss i dr Satzinger, którzy u schyłku
XIX w. podjęli pierwsze próby pokonania na nartach stoków Beskidu Śląskiego
i Beskidu Małego (Brylski 2004).
Wzrastająca z roku na rok liczba osób pragnących wspólnie i bezpiecznie przemierzać w zimie góry doprowadziła do powstania na polskich ziemiach organizacji skupiających narciarzy. Pierwszymi takimi organizacjami były:
– Sekcja Narciarska Oddziału Towarzystwa Turystycznego „Beskid” (SNOTT),
powołana do życia w maju 1906 r. w Nowym Sączu, a 24 grudnia 1907 r. przekształcona w Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Nowym Sączu
(Moździerz 2001, Paryski, Paryska 1994);
– Karpackie Towarzystwo Narciarzy (KTN), założone 29 stycznia 1907 r. we
Lwowie (Kapłon 2009);
– Zakopiański Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego (ZON TT), powstały 28 lutego 1907 r. w Zakopanem (od 1912 r. Sekcja Narciarska Towarzystwa Tatrzańskiego) (Moździerz 2001, Szatkowski 1994, 2011).
Głównymi działaczami SNOTT „Beskid” byli Roman Golesz i Ignacy Król,
KTN – Zygmunt Klemensiewicz, Roman Kordys, Kazimierz Panek i Tadeusz
Smoluchowski, a ZON TT – Stanisław Barabasz, Mieczysław Karłowicz i Mariusz
Zaruski. Działalność tych organizacji skupiała się głównie na propagowaniu narciarstwa, organizowaniu wycieczek i zawodów narciarskich, zaopatrzeniu schronisk górskich w opał na zimę i przystosowaniu tych obiektów do warunków zimowych, znakowaniu szlaków narciarskich, a także wygłaszaniu odczytów i prelekcji
o narciarstwie. Karpackie Towarzystwo Narciarzy eksplorowało przede wszystkim
Bieszczady, Gorgany i Czarnohorę, a Zakopiański Oddział Narciarzy TT – Tatry.
W zachodniej części Beskidów Zachodnich turystyka narciarska rozwijała
się dwutorowo. Była rywalizacją polsko-niemiecką, wynikającą z faktu, iż Bielsko i okolice były w dużej części zamieszkałe przez ludność niemiecką. W 1893 r.
z inicjatywy tej grupy narodowościowej powstała organizacja turystyczna Beskidenverein (Związek Beskidzki), która początkowo miała swoją siedzibę we Frydku, a po 1918 r. w Bielsku (Baran 1987). Korzystając z szerokiego poparcia zamożnych warstw ludności niemieckiej, organizacja ta stosunkowo szybko rozwinęła
działalność turystyczną, polegającą na budowie schronisk górskich, wytyczaniu
szlaków turystycznych i rozwoju narciarstwa. Jej członkami mogli być wyłącznie
Niemcy. Miejscowa ludność polska i czeska nie była do niej przyjmowana (Baran
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1987). Działalność turystyczna Związku Beskidzkiego koncentrowała się przede
wszystkim we wschodniej części Beskidu Śląskiego, w Beskidzie Małym i w Beskidzie Żywieckim. 14 października 1907 r. organizacja ta założyła klub narciarski
Wintersportclub der Sektion Bielitz-Biala des Beskidenvereins (VSC d BV). Dzięki
zabiegom klubu zostały otwarte zimą i udostępnione dla narciarzy schroniska Beskidenverein na Szyndzielni i Magurce. W tych schroniskach bezpłatnie udostępniano okolicznej młodzieży sanki oraz sprzęt narciarski, organizowano odczyty,
pogadanki i kursy narciarskie (Brylski 2004).
Powolne wypieranie Niemców z polskich gór następowało od 1906 r., kiedy
w Makowie założono Babiogórski Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego ze stacjami
turystycznymi w Rycerce, Jeleśni, Krzyżowej i Kamiennej (Baran 1987). Ważnym
wydarzeniem było także powołanie do życia 6 marca 1910 r. Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid” w Cieszynie (Sikora 1985), które intensywnie zaczęło zagospodarowywać tereny po obu stronach doliny Olzy. Towarzystwo skupiało
Polaków ze Śląska Cieszyńskiego (zabór austriacki) i Górnego (zabór pruski) (Sikora 1985, Ziemba 1957). Za początek polskiej turystyki narciarskiej w Beskidzie
Śląskim uznaje się kurs narciarski zorganizowany w 1913 r. przez PTT „Beskid”
w schronisku na Ropiczce, a prowadzony przez W. Majewskiego – krakowskiego
instruktora narciarstwa (Szupina 1985). Z powodów finansowych i braku zgody
ówczesnych władz, a następnie na skutek wybuchu I wojny światowej i powstań
śląskich nie można było na tych terenach założyć polskiego towarzystwa ani klubu
narciarskiego (Kozdroń 1957, Wróbel 1957).
W pierwszym okresie rozwoju turystyka narciarska polegała na wędrowaniu
po górach z przypiętymi do nóg nartami. Jedynymi obiektami wykorzystywanymi
w owych czasach przez narciarzy były schroniska górskie i szałasy, które przystosowano do warunków zimowych. Do wybuchu I wojny światowej w Karpatach na
ziemiach polskich powstało 21 takich obiektów, w tym: 8 w Tatrach, 4 w Czarnohorze, po 3 w Beskidzie Śląskim i w Beskidzie Żywieckim oraz po jednym w Beskidzie Małym, w Beskidzie Śląsko-Morawskim i w Bieszczadach Wschodnich.
Do polskich organizacji turystycznych należało 15 schronisk, a do niemieckiego
Beskidenverein – 6 (tab. 11).
W Beskidach Zachodnich najbardziej popularne tereny narciarskie znajdowały
się w sąsiedztwie schronisk Beskidenverein: na Szyndzielni, Klimczoku, Czantorii (Beskid Śląski) i Magurce (Beskid Mały), polskiego schroniska na Ropiczce
(Beskid Śląsko-Morawski) oraz na Stożku (Beskid Śląski). Za cel wypraw narciarskich wybierano także najwyższe szczyty tej części Beskidów – Babią Górę (1725
m n.p.m.) i Pilsko (1557 m n.p.m.). Pierwszego znanego narciarskiego wejścia na
Babią Górę dokonało sześciu niemieckich narciarzy z Górnego Śląska w 1906 r.
Natomiast Polacy osiągnęli ten szczyt w 1908 r. (Brylski 2004), Pilsko z kolei zostało zdobyte na nartach przez naszych rodaków w 1909 r. (Baran 1987).
W Karpatach Wschodnich narciarze najchętniej udawali się w okolice Sławska
(Bieszczady Wschodnie) i Worochty (Czarnohora). Wycieczki narciarskie organizowano m.in.: na Trościan (1235 m n.p.m.), Połoninę Gropa i Howerlę (2058 m
n.p.m.) (Kapłon 2011).
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Tab el a 11. Górskie obiekty noclegowe wykorzystywane przez narciarzy w sezonie zimowym, powstałe do 1918 r. na obszarze Karpat Polskich
Table 11. Mountain accommodation objects used by skiers in the winter season, built
until 1918 in the Polish Carpathians
Nazwa obiektu

Rok
powstania

Właściciel

Grupa górska

Uwagi

Schronisko nad Morskim
Okiem

1874

Towarzystwo
Tatrzańskie

Tatry

w 1898 r. spłonęło,
w 1908 r. otwarto nowe schronisko

Schronisko w Roztoce

1876

Towarzystwo
Tatrzańskie

Tatry

–

Schronisko w Dolinie Pięciu
1876
Stawów Polskich

Towarzystwo
Tatrzańskie

Tatry

–

Schronisko w Dolinie
Gadżyna/pod Szpyciami

1878

Czarnohorski
Oddział Towarzystwa
Tatrzańskiego

Czarnohora

zniszczone podczas I wojny
światowej

Schronisko na Zaroślaku/
pod Howerlą

1879

Stanisławowski
Oddział Towarzystwa
Tatrzańskiego

Czarnohora

spłonęło w 1909 r., kolejne
schronisko istniało w latach 1911–
1916, następne wybudowane
w 1927 r. zostało zniszczone
podczas II wojny światowej

Schronisko na Połoninie
Gropa/pod Popem Iwanem

1883

Czarnohorski
Oddział Towarzystwa
Tatrzańskiego

Czarnohora

–

Schronisko na Hali
Gąsienicowej

1894

Towarzystwo
Tatrzańskie

Tatry

od 1908 r. przystosowane do
warunków zimowych

Schronisko na Szyndzielni

1897

Beskidenverein

Beskid Śląski

–

Schronisko pod Smotrecem 1900

Akademickie
Zrzeszenie Sportowe z Czarnohora
Warszawy

–

Schronisko na Magurce

1903

Beskidenverein

Beskid Mały

w 1905 r. spłonęło,
kolejny obiekt działał w latach
1907–1911,
w 1913 r. otwarto nowe schronisko

Schronisko na Czantorii

1904

Beskidenverein

Beskid Śląski

w drugim dziesięcioleciu XX w.
udostępnione dla narciarzy,
obecnie znajduje się na terenie Czech

Schronisko na Babiej Górze 1905

Beskidenverein

Beskid
Żywiecki

w 1949 r. spłonęło

Schronisko na Markowych
Szczawinach pod Babią
Górą

1906

Babiogórski Oddział
Towarzystwa
Tatrzańskiego

Beskid
Żywiecki

w 2007 r. zostało rozebrane,
w 2009 r. wybudowano nowe
schronisko

Szałas na Hali Pysznej

1909

Towarzystwo
Tatrzańskie

Tatry

w 1910 r. przerobione na
schronisko dla narciarzy

Schronisko na Hali
Kondratowej

1910

b.d.

Tatry

w 1911 r. zniszczone przez lawinę,
w 1913 r. odbudowane przez
rodzinę Uznańskich
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Tab el a 11. cd.
Nazwa obiektu

Rok
powstania

Właściciel

Schronisko w Sławsku

1911

Karpackie
Bieszczady
Towarzystwo Narciarzy Wschodnie

w 1914 r. spłonęło, w 1922 r.
wybudowano nowe schronisko,
teren obecnej Ukrainy

Schron narciarski w Dolinie
Chochołowskiej

1911

Sekcja Narciarska
Towarzystwa
Tatrzańskiego

Tatry

–

Schronisko zimowe na
Kalatówkach

1912

Towarzystwo
Tatrzańskie

Tatry

–

Schronisko pod Romanką

1913

Beskidenverein

Beskid
Żywiecki

przeznaczone głównie dla
narciarzy, spłonęło w czasie I
wojny światowej

Schronisko na Ropiczce

1913

Polskie Towarzystwo
Turystyczne „Beskid”

Beskid Śląsko- spłonęło w 1918 r.,
Morawski
obecnie na terenie Czech

Schronisko pod
Klimczokiem
„Klementynówka”

1914

Beskidenverein

Beskid Śląski

Grupa górska

Uwagi

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brylski (2004), Hamkało, Kudła (2011), Kapłon (2011), Mika (2004),
Moskała (1980), Moździerz (2001).
Source: author’s own study based on: Brylski (2004), Hamkało, Kudła (2011), Kapłon (2011), Mika (2004), Moskała (1980), Moździerz (2001).

Do 1918 r. kluby narciarskie nie rozróżniały działalności turystycznej od sportowej. Z inicjatywy ich członków wybudowano pierwsze skocznie narciarskie
w Sławsku (Bieszczady Wschodnie) w 1908 r. (Kapłon 2011), na Magurce (Beskid
Mały) w 1909 r. (Brylski 2004) i na Kalatówkach w Zakopanem (Tatry) w 1910 r.
(Moździerz 2001). Były to obiekty nietrwałe, wykonane wyłącznie ze śniegu, ale
można było organizować na nich zawody. Kilka lat później wybudowano w tych
miejscach skocznie stałe. Pierwsze zawody narciarskie na terenie Galicji odbyły
się w 1909 r. w Sławsku (Kapłon 2009) oraz na Magurce (Brylski 2004, Ziemba
1957), a w 1910 r. także w Zakopanem (Kapłon 2009, Moździerz 2001).
Wielkim propagatorem narciarstwa w tych czasach był Mariusz Zaruski, który
zdobył na nartach wiele szczytów tatrzańskich i beskidzkich, organizował kursy
jazdy na nartach, był twórcą różnorodnych udoskonaleń technicznych w narciarstwie i wraz z Henrykiem Bobkowskim napisał podręcznik narciarstwa, wydany
w 1908 r. (Moździerz 2001, Szatkowski 1994). W tym czasie w Polsce narciarstwo
uprawiało najprawdopodobniej kilkaset osób (Baran 2009). Zdecydowana większość z nich była zrzeszona w towarzystwach i klubach narciarskich. Były to głównie osoby dobrze wykształcone, o wysokim statusie społecznym i materialnym
oraz przewodnicy i ratownicy górscy.
Wybuch I wojny światowej w 1914 r. zahamował rozwój turystyki narciarskiej
na ziemiach polskich.
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3.2. Okres 1918–1939 r.
W okresie międzywojennym nastąpił gwałtowny rozwój turystyki narciarskiej.
Niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości reaktywowano powstałe
przed wojną organizacje turystyczne i narciarskie oraz zaczęto zakładać nowe.
Ważnym wydarzeniem dla rozwoju narciarstwa w naszym kraju było powołanie
26 grudnia 1919 r. w Zakopanem Polskiego Związku Narciarskiego (PZN). Jego
założycielami były: Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie, Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem, Wintersportclub
des Beskidenvereins w Bielsku-Białej, Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w Krakowie oraz Sekcja Narciarska Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie.
W 1925 r. w PZN zrzeszonych było 16 towarzystw i klubów narciarskich oraz
około 2000 narciarzy (Brylski 2004).
W kolejnych latach działalność PZN została ukierunkowana na narciarstwo
sportowe. Rozwojem turystyki narciarskiej zajęły się natomiast organizacje turystyczne, wśród których główną rolę odgrywało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
i Karpackie Towarzystwo Narciarzy (Baran 1986, 1987). Podstawą do rozwoju tej
formy turystyki było zorganizowanie bazy noclegowej i sieci znakowanych szlaków. W okresie międzywojennym na obszarze Karpat Polskich powstało około 90
nowych schronisk, w tym najwięcej w Bieszczadach Wschodnich, Górach Sanocko-Turczańskich i Beskidach Brzeżnych (razem 22), Gorganach (20), Beskidzie
Śląskim (12) i Beskidzie Żywieckim (11) (tab. 12). Ponad połowa z nich (54) należała do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (www.cotg.pttk.pl/newsy/140pttk.
html). Istotnym uzupełnieniem bazy noclegowej były stacje turystyczne Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, zakładane
Tab el a 12. Liczba schronisk turystycznych powstałych na obszarze polskich Karpat w latach 1918–1939 (według regionów)
Table 12. Number of tourist shelters built in the Polish Carpathians in the period
of 1919–1939 (by regions)
Region turystyczny
Beskid Śląski
Beskid Śląsko-Morawski
Beskid Żywiecki
Beskid Mały
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki

Liczba schronisk
12
1
11
2
1
3
3

Region turystyczny
Bieszczady Zachodnie
Bieszczady Wschodnie,
Góry Sanocko-Turczańskie,
Beskidy Brzeżne
Gorgany
Czarnohora
Beskidy Pokucko-Bukowiańskie
Połoniny Hryniawskie
Tatry

Liczba schronisk
1
22
20
7
1
4
3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brylski (2004), Mika (2004), Moskała (1980), Moździerz (2001),
Quirini-Popławski (2011).
Source: author’s own study based on: Brylski (2004), Mika (2004), Moskała (1980), Moździerz (2001), Quirini-Popławski (2011).
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w istniejących już obiektach, tj.: pensjonatach, leśniczówkach, posterunkach straży granicznej czy budynkach szkolnych (Quirini-Popławski 2011).
Najbardziej popularne i najchętniej odwiedzane przez narciarzy były schroniska: na Przysłopie pod Baranią Górą i na Szyndzielni w Beskidzie Śląskim, na
Magurce w Beskidzie Małym, na Hali Miziowej pod Pilskiem, na Markowych
Szczawinach i Babiej Górze w Beskidzie Żywieckim, na Hali Gąsienicowej i Kalatówkach w Tatrach oraz w Sławsku i na Wielkiej Maryszewskiej w Karpatach
Wschodnich (Brylski 2004, Milatowa 1938, Moskała 1980). Głównymi bazami
narciarstwa były: Zakopane, Wisła, Zwardoń, Szczyrk, Korbielów, Krynica, Sławsko i Worochta (ryc. 12). W tym okresie turystyka narciarska polegała wyłącznie na wędrowaniu na nartach po wytyczonych szlakach pomiędzy schroniskami
(Berezowski 1937, Milatowa 1938). Jej uprawianie stało się modne. W 1936 r. liczbę narciarzy w Polsce szacowano na kilkanaście tysięcy (Wierchy 1936).
Najważniejszą stacją narciarską w Polsce w okresie międzywojennym było Zakopane. W 1920 r. na Antałówce i w Dolinie Jaworzynki powstały nowe skocznie
narciarskie, a w 1921 r. otwarto wytwórnię nart braci Schiele. Dynamiczny rozwój narciarstwa w tym mieście nastąpił w połowie lat 20. XX w., kiedy zaczęto
budować profesjonalne obiekty sportowe przed organizacją międzynarodowych
zawodów FIS w 1929 r. W tym okresie powstała m.in. skocznia narciarska na zboczach Wielkiej Krokwi (1925 r.) oraz narciarski ośrodek olimpijski PZN (1928 r.)
(Moździerz 2001).
Przełomowym momentem w historii polskiego narciarstwa było uruchomienie
26 lutego 1936 r. w Zakopanem Kolei Linowej z Kuźnic na Myślenickie Turnie
i dalej na Kasprowy Wierch. Jej budowa trwała zaledwie 227 dni. Pracowało przy
niej ponad 1000 osób z całej Polski. Właścicielem kolei było Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Kolei Linowej Zakopane–Kasprowy Wierch Sp. z o.o., tzw. Linkolkasprowy, którego większościowymi udziałowcami były PKP (51%) i Stocznia
Gdańska (35,5%), a mniejszymi: Liga Popierania Turystyki, Polskie Biuro Podróży „Orbis” i Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa. W pierwszym roku eksploatacji skorzystało z kolei ok. 165 tys. osób. Natomiast w ciągu trzech pierwszych
lat liczba przewiezionych pasażerów wynosiła już prawie milion. Chociaż koszt
budowy kolei przekroczył 3,5 mln zł, to była ona najbardziej rentowną tego typu
inwestycją w Europie (Baran 2010).
W tym samym roku wybudowano także pierwsze nartostrady – z Przełęczy
Między Kopami do Kuźnic i z Hali Goryczkowej do Kuźnic. Uruchomienie Kolei Linowej na Kasprowy Wierch zapoczątkowało rozwój narciarstwa zjazdowego
w naszym kraju i przyczyniło się do powierzenia Zakopanemu po raz drugi organizacji Mistrzostw Świata FIS w 1939 r. Z tej okazji w 1938 r. wykonano szereg
inwestycji. Do najważniejszych należy zaliczyć: wybudowanie Kolei Linowo-Terenowej na Gubałówkę oraz nartostrady z Gubałówki do Centrum Zakopanego,
uruchomienie wyciągu saniowego w Kotle Gąsienicowym, wybudowanie tras
zjazdowych FIS I i FIS II na stokach Kasprowego Wierchu, a także budowę małej
skoczni do kombinacji norweskiej na zboczach Krokwi i wytyczenie nowych tras
biegowych (Moździerz 2001).
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Ryc. 12. Największe stacje narciarskie w polskich Karpatach w latach 1918–1939
Fig . 12. The largest ski stations in the Polish Carpathians in the period of 1918–1939
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

W ostatnim przedwojennym sezonie zimowym 1938/1939 Zakopane było znaczącą europejską stacją narciarską, która oferowała turystom korzystanie z dwóch
kolei linowych, wyciągu saniowego, kilku tras zjazdowych i nartostrad oraz licznych szlaków narciarskich.
Znaną i modną stacją narciarską w okresie międzywojennym stał się Zwardoń, położony na pograniczu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Pod koniec lat 20.
XX w. Żywieckie Koło Oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zorganizowało tam tzw. zbiorową stację turystyczną, dysponującą ponad
100 miejscami noclegowymi w góralskich domach, a w 1933 r. oddało do użytku
schronisko turystyczne „Dworzec Beskidzki”, mogące przyjąć około 70 turystów.
Korzystny klimat lokalny Kotliny Zwardońskiej, zapewniający grubą i długo zalegającą pokrywę śnieżną, rozwinięta baza noclegowa oraz dobre połączenie kolejowe z dużymi polskimi miastami sprawiły, że w latach 30. XX w. ta niewielka wieś
była masowo odwiedzana przez narciarzy. W zimie kursowały do niej specjalne
narciarskie pociągi z Katowic i Warszawy (Baran 1987). Najlepsze tereny narciarskie w Zwardoniu znajdowały się na stokach Rachowca i Skalanki. W tym okresie
funkcjonowała tu także skocznia narciarska.
Ważne miejsce wśród ówczesnych stacji narciarskich zajmowała także Wisła.
Początki uprawiania narciarstwa na tym terenie sięgają lat 20. XX w. Związane
są z działalnością członków Oddziału „Beskid Śląski” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Cieszynie, którzy organizowali kursy narciarskie w wybudowanym
w 1922 r. schronisku na Stożku (Kozdroń 1957, Szupina 1985) i oddanym do użytku w 1925 r. schronisku na Przysłopie pod Baranią Górą (Moskała 1980), a także
propagowali turystykę narciarską wśród okolicznej młodzieży (Baran 1987). Pomiędzy tymi schroniskami funkcjonowała bardzo dobrze rozwinięta sieć szlaków
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narciarskich, którymi wędrowało wielu narciarzy (Milatowa 1938). Wisła stała
się także ośrodkiem narciarstwa sportowego. W tym okresie otwarto 3 skocznie
narciarskie w Łabajowie, w Malince i przy schronisku na Przysłopie pod Baranią
Górą. Duże znaczenie dla rozwoju turystyki w tej miejscowości miała poprawa
w okresie międzywojennym dostępności komunikacyjnej oraz rozbudowanie
bazy noclegowej. W tym czasie wybudowano nowe drogi z Cieszyna do Wisły
oraz z Katowic przez Wisłę i Istebną do Jaworzynki oraz linię kolejową z Ustronia do Wisły Głębce. Miejscowość ta posiadała połączenia kolejowe z Warszawą,
Lwowem i Krakowem oraz autobusowe z Cieszynem i Katowicami. Natomiast
baza noclegowa rozwijała się w Wiśle najszybciej spośród wszystkich miejscowości Beskidu Śląskiego (Mika 2004).
Kolejną stacją narciarską, której tradycje rozwoju sięgają okresu międzywojennego jest Szczyrk. Zauważono wówczas, że pokrywa śnieżna zalega tu dłużej niż
w innych górskich miejscowościach położonych blisko Bielska, co ma związek
z właściwościami mikroklimatu zacienionej doliny Żylicy oraz północną ekspozycją stoków Skrzycznego i Małego Skrzycznego. Te szczególnie sprzyjające rozwojowi narciarstwa warunki orograficzne i klimatyczne oraz bliskie położenie
w stosunku do Bielska, Białej i silnie zurbanizowanych obszarów Górnego Śląska
sprawiły, że zaczęto lokować tu infrastrukturę niezbędną dla turystyki narciarskiej i narciarstwa sportowego (Baran 1987, Mika 2004, Mika i in. 2007). Bazę
turystyczną w Szczyrku rozwijał bielski oddział Beskidenverein, który zorganizował tam bazę noclegową (Mika 2004) oraz wytyczył i oznakował szlaki narciarskie
prowadzące na Klimczok, Skrzyczne, Malinowską Skałę, Salmopol (Brylski 2004).
Z inicjatywy ludności niemieckiej wybudowano w 1924 r. schron narciarski na
stokach Skrzycznego, w 1932 r. – schronisko „Biały Krzyż” na przełęczy Salmopolskiej, a w 1933 r. – schronisko na szczycie Skrzycznego. Wintersportclub organizował także co roku w Szczyrku międzyklubowe zawody w skokach narciarskich (Brylski 2004), a na stokach Skrzycznego, drugiej po Kasprowym Wierchu
górze Polski, cieszącej się dużą popularnością wśród narciarzy, rozegrano nawet
mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim (Baran 2010).
Ważną rolę w rozwoju turystyki w rejonie Pilska, według K. Sosnowskiego
(1930) jednej z najwspanialszych gór narciarskich w Polsce, odgrywał Korbielów.
Z uwagi na znakomite warunki śniegowe jego tereny były silnie eksplorowane
przez turystów polskich i niemieckich. Pierwsze schroniska, które były przede
wszystkim bazami dla narciarzy, zostały wybudowane w 1924 r. Jedno z nich powstało dzięki Oddziałowi Babiogórskiemu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
w gajówce pod Pilskiem (Moskała 1980), a drugie, znajdujące się w domku myśliwskim w okolicach Przełęczy Glinne, należało do klubu narciarskiego działającego przy Beskidenverein (Brylski 2004). Region ten był szczególnie chętnie odwiedzany przez narciarzy po otwarciu w 1930 r. schroniska PTT na Hali Miziowej,
które jednorazowo mogło udzielić 171 noclegów (Baran 1987, Moskała 1980).
W latach 20. XX w. ośrodkiem znacznego, jak na owe czasy, ruchu narciarskiego była Krynica. Jej rola wzrosła jeszcze bardziej po uruchomieniu 8 grudnia 1937 r. Kolei Linowo-Terenowej na Górę Parkową i zorganizowaniu na jej
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zboczach terenów narciarskich (Baran 1987). Była to druga po Kasprowym Wierchu tego typu inwestycja w Polsce. Cieszyła się dużą popularnością wśród turystów. W pierwszym sezonie skorzystało z tej kolei 145 tys. pasażerów (Baran 2010).
Turystyka narciarska prężnie rozwijała się także w Karpatach Wschodnich.
Najważniejszymi stacjami narciarskimi w tym regionie były Sławsko i Worochta.
W miejscowościach tych Karpackie Towarzystwo Narciarzy organizowało liczne
kursy i zawody narciarskie. W latach 30. XX w. wybudowano tam skocznie narciarskie, a w Sławsku w 1938 r. uruchomiono wyciąg saniowy o długości 440 m
(Baran 2010, Kapłon 2011). Obecnie obie miejscowości znajdują się w granicach
Ukrainy.
Do wybuchu II wojny światowej w Karpatach Polskich uruchomiono 5 urządzeń wyciągowych, w tym 3 w Zakopanem i po jednym w Krynicy i Sławsku.
Zakończone pomyślnie i będące dużą atrakcją turystyczną inwestycje stanowiły
zachętę do podjęcia innych tego typu przedsięwzięć. Planowano budowę kolei linowej na Przełęcz Wrótka nad Kalatówkami w Zakopanem oraz kolei linowo-terenowych na Galicową Grapę w Poroninie i w Żegiestowie. Nie doczekały się jednak realizacji (Baran 2010). W latach 1918–1939 na terenie całej Polski masowo
budowano skocznie narciarskie. W polskiej części Karpat istniało około 60 tego
typu obiektów (Dworakowski 2010). Do dnia dzisiejszego, po modernizacjach,
jest nadal w użytku 8 z nich.
W latach 30. XX w., poza budową infrastruktury noclegowej i narciarskiej,
wprowadzono także wiele udogodnień dla narciarzy. Od 1932 r. Towarzystwo
Krzewienia Narciarstwa przy współpracy z Polskim Biurem Podróży „Orbis”
i Ministerstwem Komunikacji organizowało cykliczny Podkarpacki Rajd Kolejowo-Narciarski Od Tatr po Czarnohorę, trwający 10 dni. Trasa rajdu wiodła
z Krakowa przez Zakopane, Krynicę i Sławsko do Worochty. Jego uczestnicy codziennie korzystali z innych terenów narciarskich. Przysługiwały im także ulgi na
przejazdy kolejami linowymi. W rajdzie tym co roku brało udział około 150–200
osób (Quirini-Popławski 2011). Kolejną inicjatywą podjętą w 1937 r. przez Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa i Państwowy Instytut Meteorologiczny było
zorganizowanie na terenie Karpat i Gór Świętokrzyskich informacyjnej służby
śniegowej. W 190 punktach obserwacyjnych (stacjach kolejowych, stacjach meteorologicznych Państwowego Instytutu Meteorologicznego, schroniskach, stacjach
turystycznych, placówkach straży granicznej i gajówkach lasów państwowych)
zbierano dane na temat warunków śniegowych i pogodowych, które następnie
publikowano w Krakowie w Komunikacie Śniegowym, mającym formę biuletynu.
Komunikat ogłaszany był także w radiu w Krakowie oraz ukazywał się na łamach
prasy krakowskiej, warszawskiej, katowickiej i lwowskiej (Milatowa 1938).
3.3. Okres II wojny światowej
Rozpoczęcie działań wojennych zahamowało rozwój turystyki oraz inwestycji
w infrastrukturę narciarską. Ruch turystyczny, który w pierwszych latach wojny
prawie nie istniał, zaczął się ponownie rozwijać od 1941 r., głównie za sprawą
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ludności niemieckiej. W latach 1940–1941 Wintersportclub wybudował pierwszą
nartostradę o długości 5 km z Szyndzielni na Dębowiec (Brylski 2004).
Polskie obiekty wypoczynkowe i schroniska górskie, położone w zachodniej
części Beskidów Zachodnich, zostały zajęte przez Niemców. Część z nich była
wykorzystywana przez niemieckich wczasowiczów i żołnierzy Wermachtu jako
obiekty wypoczynkowe. Schroniska na Stożku, Równicy i Przysłopie pod Baranią
Górą przejął Beskidenverein z oddziałów w Cieszynie i Katowicach. Na koszary
niemieckie zamieniono schroniska na Szyndzielni, Błatniej i w Zwardoniu. Oddziały żandarmerii niemieckiej stacjonowały natomiast w schroniskach na Hali
Miziowej pod Pilskiem i na Wielkiej Raczy. Z kolei obiekty w Gorcach i Beskidzie
Sądeckim niejednokrotnie były schronieniem dla partyzantów (Moskała 1980).
W trakcie działań wojennych zniszczeniu uległo wiele obiektów turystycznych.
Spalono lub całkowicie zniszczono m.in. schroniska: na Trzech Kopcach, Magurze „Przy Basenie”, Skrzycznem, Przełęczy Salmopolskiej (Mika 2004), Polanie
Chochołowskiej, Hali Pysznej, Starych Wierchach, Jaworzynie Krynickiej, Przechybie, Hali Krupowej, pod Turbaczem, pod Lubaniem i wiele obiektów w Karpatach Wschodnich. Dotkliwie zdewastowano i zrabowano m.in. schroniska na Hali
Boraczej, Błatniej, Leskowcu, Rysiance oraz Szyndzielni (Moskała 1980).
Podczas II wojny światowej infrastruktura narciarska znajdująca się w Zakopanem i Krynicy nie została zniszczona, ponieważ miejscowości te przeznaczono na
ośrodki wypoczynkowe dla wojska niemieckiego. Polakom z Generalnej Guberni
zabroniono wstępu do Zakopanego i w Tatry. W tym czasie został natomiast całkowicie zniszczony wyciąg saniowy w Sławsku (Baran 2009, 2010).
3.4. Okres 1945–1989 r.
Tradycje narciarskie lat międzywojennych oraz stosunkowo dobre warunki zagospodarowania turystycznego sprawiły, że już w latach 50. XX w. w Zakopanem,
Szczyrku, Wiśle i Bielsku-Białej zaczęto lokować koleje linowe i wyciągi narciarskie.
Pierwszą inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą, powstałą po II wojnie światowej w Polsce, była Kolej Linowa na Szyndzielnię w Bielsku-Białej. Jej budowę
rozpoczęto w 1950 r. Miała być pierwszym etapem łańcucha kolei linowych prowadzących z Olszówki przez Szyndzielnię i Klimczok do Szczyrku, a stamtąd na
Skrzyczne. Została oddana do użytku 24 września 1953 r. W tym czasie była jedną
z najnowocześniejszych kolei linowych w Europie. Posiadała 32 czteroosobowe
gondole, które w ciągu godziny mogły przewieźć 300 osób (Baran 2010).
Przedsięwzięciem dającym początek procesowi intensywnego zagospodarowania Szczyrku dla potrzeb narciarstwa była budowa w 1958 r. dwuodcinkowej Kolei
Linowej na Skrzyczne. Poprowadzono ją z centrum Szczyrku na Halę Jaworzynę
i dalej na Skrzyczne. Była to pierwsza kolej krzesełkowa w Polsce. Krzesełka były
jednoosobowe, gdyż wówczas innych nie produkowano (Baran 2009, 2010).
Pierwszym urządzeniem przeznaczonym do transportu narciarzy, powstałym
w Zakopanem po II wojnie światowej, był postawiony w 1956 r., na miejscu zdemontowanego trzy lata wcześniej wyciągu saniowego z Kotła Gąsienicowego na
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Kasprowy Wierch, wyciąg krzesełkowy. Przypominał późniejsze koleje krzesełkowe, jednakże transport narciarza odbywał się poprzez holowanie go po śniegu
przez element w rodzaju krzesełka (Baran 2010). Drugim urządzeniem narciarskim zainstalowanym w sezonie zimowym 1959/1960 był wyciąg orczykowy prowadzący z Hali Kondratowej na Łopatę, który w 1968 r. zdemontowano i przeniesiono do Szczyrku na stok Skrzycznego, gdzie po częściowej modernizacji
funkcjonuje do dziś (Baran 2009, 2010).
Z kolei pierwszy prototypowy wyciąg narciarski w Wiśle został wybudowany
przez Jana Cięgla w latach 50. XX w. na polanie pod Schroniskiem PTTK na Stożku.
Urządzenie to działało do początku lat 60. XX w. Dużą popularnością wśród narciarzy w latach 50. XX w. cieszył się także Leskowiec (Beskid Mały), gdzie w 1953 r.
zainstalowano jeden z pierwszych wyciągów narciarskich w Polsce (Baran 1987).
Wszystkie powstałe w tym okresie inwestycje narciarskie były realizowane
z funduszy centralnych.
W latach 60. XX w. rozpoczęto udoskonalanie sprzętu narciarskiego. Pojawiły
się wiązania bezpiecznikowe, metalowe narty i wysokie, sztywne buty. Narciarze
mogli coraz szybciej zjeżdżać. Jednak przy podchodzeniu lub marszu nie poruszali się już tak sprawnie jak niegdyś. Uzależniali się więc od kolei linowych i wyciągów narciarskich. Następował spadek popularności wędrowania po górach na
nartach, na korzyść narciarstwa zjazdowego. Wówczas zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym pojawiły się urządzenia przeznaczone wyłącznie dla narciarzy
(Baran 1986).
W tym czasie uruchomiono 3 koleje linowe krzesełkowe w Zakopanem – Gąsienicową (1962 r.), Nosal (1967 r.) i Goryczkową (1969 r.) – oraz jedną w Ustroniu, prowadzącą z Polany na Czantorię (1967 r.). Wybudowano także 18 wyciągów narciarskich – zaczepowych i orczykowych. Najwięcej tego typu urządzeń
powstało w Szczyrku (6). Pod koniec lat 60. XX w. Zabrzańskie Zjednoczenie
Przemysłu Węglowego zlokalizowało na stokach Małego Skrzycznego trzy wyciągi narciarskie. Wybudowanie tych urządzeń dało początek Górniczemu Ośrodkowi Narciarskiemu (GON).
Pierwsze urządzenia wyciągowe zaczęto także stawiać na północnych stokach
Olczańskiego Wierchu (1960 r.) i Wysokiego Wierchu (1968 r.) w Bukowinie Tatrzańskiej, na stokach Brzanówki (1960 r.) i w Suchej Dolinie (1966 r.) w Piwnicznej, na stokach Pilska w Korbielowie (1969 r.), na Gromadzyń w Ustrzykach Dolnych (1969 r.) i na Przełęczy Kocierskiej w Targanicach (1969 r.). Z kolei w Wiśle
w 1963 r. z inicjatywy osób należących do Klubu Narciarskiego PTTK „Watra”
z Cieszyna uruchomiono najdłuższy wyciąg zaczepowy w Polsce, liczący 730 m,
który prowadził z Łabajowa na Polanę pod Stożkiem. Drugi wyciąg w tej miejscowości zbudowano na osiedlu Jarzębata w 1969 r.
Zdecydowana większość infrastruktury narciarskiej powstałej w latach 60.
XX w. znajdowała się w rękach sektora państwowego (90,9%). Przedsięwzięcia te
były realizowane przez kopalnie i zakłady przemysłowe z Górnego Śląska (31,8%),
przedsiębiorstwa turystyczne (18,2%), Centralny Ośrodek Sportu (13,6%), kluby
sportowe (9,1%), Polskie Koleje Linowe (9,1%) i PTTK (9,1%).
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W 1969 r. infrastrukturę dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach Polskich
tworzyło 11 kolei linowych i 18 wyciągów narciarskich, zlokalizowanych w 12
miejscowościach (ryc. 13). Największymi stacjami narciarskimi w tym okresie
były Szczyrk i Zakopane. Działało w nich po 8 urządzeń wyciągowych. W Bukowinie Tatrzańskiej, Piwnicznej i Wiśle narciarze mieli do dyspozycji po 2 wyciągi, a w Bielsku-Białej, Korbielowie, Krynicy, Rzykach, Targanicach, Ustroniu
i Ustrzykach Dolnych po jednym.
Na przełomie lat 60. i 70. XX w. zakończył się pierwszy etap rozwoju narciarstwa zjazdowego. Istniejące urządzenia zaspokajały potrzeby narciarzy. Nieznane
było wówczas zjawisko kolejek do wyciągów i kolei linowych (Baran 1986).
Dynamiczny rozwój infrastruktury narciarskiej w polskiej części Karpat następował od początku lat 70. XX w. W latach 1970–1989 na badanym obszarze
oddano do użytku ponad 240 wyciągów narciarskich, głównie orczykowych, oraz
3 koleje linowe krzesełkowe – Butorowy Wierch w Kościelisku (1977 r.), Tobołów
w Koninkach (1982 r.) i Chełm w Myślenicach (1989 r.). Największa liczba wyciągów powstała w tym czasie w Beskidzie Śląskim (69), w Tatrach i na Podhalu (55)
oraz w Beskidzie Żywieckim (44).
W tym okresie infrastruktura narciarska była tworzona głównie w miejscach
posiadających odpowiednie warunki orograficzne i klimatyczne, pozwalające
długo utrzymywać się pokrywie śnieżnej, np. w zacienionych dolinach, w przysiółkach położonych na znacznych wysokościach.
W 1989 r. na obszarze Karpat Polskich działało ponad 270 urządzeń wyciągowych, w tym 14 kolei linowych, o łącznej długości około 140 km i zdolności
przewozowej około 130 tys. osób/godz. (tab. 13). Najlepiej zagospodarowanymi
regionami turystycznymi dla narciarstwa zjazdowego były: Beskid Śląski, Tatry
i Podhale oraz Beskid Żywiecki. W tych trzech regionach skupiało się aż 70,0%
bazy narciarskiej polskiej części Karpat.
W zachodniej części Beskidów Zachodnich baza narciarska rozwijała się przede
wszystkim za sprawą zakładów przemysłowych (szczególnie kopalń), które lokowały wyciągi i trasy narciarskie przy własnych domach wczasowych. Na pozostałym obszarze infrastruktura narciarska należała głównie do przedsiębiorstw turystycznych i innych jednostek będących własnością Skarbu Państwa. Własność
prywatną stanowiło około 17,1% wyciągów narciarskich (ryc. 14). Większość
z nich znajdowała się na Podhalu.
Spośród 85 miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską największą rangę miały wówczas Zakopane i Szczyrk. Wysokim stopniem rozwoju dysponowały także Bukowina Tatrzańska, Wisła i Korbielów (tab. 14, ryc. 13).
W Zakopanem – tzw. zimowej stolicy Polski – na przełomie lat 80. i 90. XX w.
funkcjonowało 30 wyciągów narciarskich i kolei linowych o łącznej zdolności
przewozowej 14,5 tys. osób/godz. Aż 76,9% urządzeń było administrowanych tylko przez trzy przedsiębiorstwa: Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Tatry”
(34,6%), Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Slalom” (23,1%) i Polskie
Koleje Linowe (19,2%) (Baran 1986). Lata 70. i 80. XX w. przyniosły wiele inwestycji przede wszystkim w krótkie wyciągi, około 200–300 m, które lokalizowano
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Ryc. 13. Miejscowości wyposażone w bazę dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach Polskich w latach: 1969, 1989 i 1999
Fig . 13. Localities equipped with downhill skiing basis in the Polish Carpathians in 1969,
1989 and in 1999
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.
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Tab el a 13. Stan bazy dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach Polskich w 1989 r.
Table 13. Downhill skiing basis in the Polish Carpathians in 1989
Region turystyczny

Liczba miejscowości
wyposażonych
w infrastrukturę
narciarską

Pogórze Karpackie
Beskid Śląski
Beskid Żywiecki
Beskid Mały
Beskid Średni
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady
Pieniny
Tatry i Podhale

5
11
13
2
3
2
8
9
8
13
2
9

Ogółem

85

Długość urządzeń
wyciągowych [m]

Zdolność przewozowa
urządzeń wyciągowych
[osób/godz.]

5
81
45
5
3
2
19
20
8
17
3
65

1 900
49 820
22 040
1 800
3 030
1 690
7 960
8 710
3 700
7 410
1 350
29 600

2 000
41 880
19 550
1 800
1 110
1 200
9 500
7 320
3 560
7 290
1 300
32 420

273

139 010

128 930

Liczba urządzeń
wyciągowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Baran (1986, 1987), Krzesiwo (2006) oraz badań terenowych.
Source: author’s own study based on Baran (1986, 1987), Krzesiwo (2006) and field studies.

Tab el a 14. Wyposażenie w infrastrukturę narciarską największych stacji w Karpatach
Polskich w 1989 r.
Table 14. Ski infrastructure in the largest ski stations in the Polish Carpathians in 1989
Stacja narciarska
Brenna
Bukowina Tatrzańska
Korbielów
Krynica
Piwniczna
Szczyrk
Ustroń
Wisła
Zakopane
Zwardoń
Żabnica

Liczba urządzeń
wyciągowych

Długość urządzeń
wyciągowych [m]

Zdolność przewozowa urządzeń
wyciągowych [osób/godz.]

9
21
12
6
6
30
7
20
30
5
8

3 680
6 930
6 940
2 870
3 100
23 100
4 880
10 200
15 360
3 250
2 740

3 700
11 000
6 250
2 050
3 000
15 800
3 740
12 000
14 500
2 300
3 220

Źródło: opracowanie własne na podstawie Baran (1986, 1987), Krzesiwo (2006) oraz badań terenowych.
Source: author’s own study based on Baran (1986, 1987), Krzesiwo (2006) and field studies.

na terenie całego miasta. Pomimo że w Zakopanem nie powstała w tym czasie
żadna kolej linowa, to i tak miejscowość ta była wyposażona w największą liczbę
(6) tego typu urządzeń spośród wszystkich stacji narciarskich w Polsce.
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Szczyrk, nazywany przez turystów zimową stolicą Beskidów, dysponował 30 urządzeniami wyciągowymi, o łącznej zdolności przewozowej 15,8 tys. osób/godz. oraz
ponad 46 km tras zjazdowych. Dużym osiągnięciem w latach 70. i 80. XX w. było
wybudowanie przez Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego na stokach
Małego Skrzycznego i Malinowa Górniczego Ośrodka Narciarskiego, składającego
się z sieci powiązanych ze sobą wyciągów i tras. Obecnie jest to największy kompleks
narciarski w naszym kraju. Podobnie jak Zakopane, Szczyrk był także znaczącym
ośrodkiem narciarstwa sportowego. Oprócz licencjonowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską FIS dwóch tras zjazdowych, funkcjonowały tu cztery
skocznie narciarskie, trasy biegowe oraz tor saneczkowy. W miejscowości tej przeważały trasy trudne, brakowało natomiast wyciągów i tras dla początkujących narciarzy.
W końcu lat 80. XX w. jedną z najlepiej zagospodarowanych polskich stacji narciarskich była Bukowina Tatrzańska. Istniało w niej wówczas 21 wyciągów o łącznej
zdolności przewozowej około 11 tys. osób/godz. Urządzenia, które powstały w latach
70. i 80. XX w., lokalizowano na Olczańskim Wierchu, Odewsiańskim Wierchu, Wysokim Wierchu i Polanie Szymkówka. Ponad połowa z nich należała do osób prywatnych, a pozostałe były własnością śląskich zakładów przemysłowych (Baran 1986).
Wysoki poziom wyposażenia w infrastrukturę narciarską na przełomie lat 80.
i 90. XX w. posiadała także Wisła. W tym czasie na terenie tej miejscowości działało 20 wyciągów, mogących przewieźć w ciągu godziny około 12 tys. narciarzy.
Znajdowały się głównie przy domach wczasowych należących do kopalń i hut
z Górnego Śląska.
Wysoką rangę wśród polskich stacji narciarskich miał również Korbielów. System wyciągów i tras na jego obszarze został ukształtowany w latach 80. XX w.,
kiedy Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego zlokalizowało na stokach
Pilska Górniczy Ośrodek Narciarski – drugi pod względem wielkości, po szczyrkowskim, ośrodek narciarski Polski. W 1989 r. Korbielów dysponował 12 wyciągami narciarskimi o łącznej zdolności przewozowej ponad 6 tys. osób/godz.
Uzupełnieniem powyższych stacji była grupa 6 miejscowości posiadających
od 5 do 9 urządzeń przeznaczonych do transportu narciarzy po stokach. Były to:
Brenna i Ustroń w Beskidzie Śląskim, Zwardoń i Żabnica w Beskidzie Żywieckim
oraz Krynica i Piwniczna w Beskidzie Sądeckim.
Za rozwojem bazy turystycznej w latach 70. i 80. XX w. nie nadążały inwestycje
komunalne, które finansowano z budżetów władz lokalnych. W efekcie w stacjach
narciarskich Karpat Polskich obserwowano niedorozwój zaplecza technicznego
koniecznego dla obsługi masowego ruchu turystycznego. Sytuacja ta charakteryzowała się zbyt małą liczbą obiektów gastronomicznych, brakiem miejsc parkingowych, niewystarczająco rozwiniętą siecią kanalizacyjną, wadliwą infrastrukturą
transportową, brakiem urządzeń rekreacyjnych itp. (Mika 2004). Znaczną przeszkodą w nadrabianiu braków infrastrukturalnych był fakt, że baza turystyczna
była rozwijana przez przedsiębiorstwa spoza regionu i funkcjonowała w oderwaniu od układu lokalnego (Błasiak i in. 1990).
Intensywny proces zagospodarowania dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach
Polskich był kierowany i stymulowany przez pozalokalne ośrodki władzy politycznej
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i gospodarczej, bez partycypacji miejscowych władz. W efekcie doszło do przejęcia
przez kapitał zewnętrzny najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjnych i inwestycyjnych w wielu miejscowościach, m.in. w Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Korbielowie,
Zakopanem, Piwnicznej. Efekty tak prowadzonych inwestycji przed 1989 r. nadal
wyraźnie wpływają na obecne funkcjonowanie bazy narciarskiej.
3.5. Okres po 1989 r.
Zmiany zachodzące w zagospodarowaniu narciarskim na obszarze Karpat Polskich po 1989 r. były ściśle związane z przebiegiem procesu transformacji systemu
społeczno-gospodarczego państwa. Wiodącą rolę w bazie narciarskiej zaczął odgrywać prywatny sektor własności, który odznaczał się wysoką dynamiką podejmowanych działań w celu rozwoju. Istotną rolę w inicjowaniu tych działań oraz
tworzeniu warunków prawidłowego przebiegu i rozwoju zjawisk turystycznych
zaczęły pełnić samorządy lokalne. Warunki gospodarki rynkowej, konieczność
sprostania konkurencji oraz ograniczenie możliwości finansowania i utrzymywania infrastruktury narciarskiej dla potrzeb turystyki socjalnej zmusiły właścicieli
tej infrastruktury do podjęcia działań w kierunku jej dostosowania do nowych
warunków (Mika 2004).
W latach 90. XX w. wyraźnie wzrosła rola transportu indywidualnego. Szybko
wzrastający ruch samochodowy ujawnił niedostosowanie infrastruktury drogowej do zmieniającej się sytuacji. Słaba wydolność systemu drogowego, wynikająca
z jego małej przepustowości, stała się przyczyną tworzenia zatorów drogowych
i przestojów w ruchu w największych stacjach narciarskich. Z kolei przy ośrodkach narciarskich brakowało miejsc parkingowych.
Do głównych zjawisk i procesów, które wpłynęły na kierunek przemian infrastruktury narciarskiej w Karpatach Polskich po 1989 r. można zaliczyć zmiany
własnościowe w bazie narciarskiej i modernizację istniejących urządzeń wyciągowych.
Bezpośrednim efektem transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce całego
sektora turystycznego była prywatyzacja infrastruktury turystycznej należącej do
zakładów przemysłowych i innych jednostek stanowiących mienie Skarbu Państwa. Polegała ona na ich prywatyzacji, tworzeniu spółek zarządzających infrastrukturą turystyczną lub bezpośredniej zmianie właściciela (Mika 2004).
W pierwszym etapie zmian częstym zjawiskiem było oddawanie ośrodków
narciarskich lub pojedynczych wyciągów w dzierżawę. Dzierżawcami stawały się
przeważnie osoby lub spółki miejscowe prowadzące działalność gospodarczą. Infrastruktura narciarska zaczęła zatem funkcjonować w układzie lokalnym.
Proces prywatyzacji oraz rozwój działalności gospodarczej w sektorze turystycznym doprowadziły do zmiany struktury własnościowej infrastruktury
narciarskiej w 2012 r. w porównaniu z 1989 r. W końcu 2012 r. zdecydowana
większość (86,1%) urządzeń wyciągowych znajdowała się w rękach sektora prywatnego (ryc. 14). Proces transformacji własnościowej ośrodków narciarskich
w skali całego regionu można uważać za zakończony.
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Znaczne ograniczenie roli przyjazdowej turystyki socjalnej stworzyło konieczność dostosowania oferty stacji narciarskich do aktualnych potrzeb ruchu
turystycznego poprzez: modernizację
infrastruktury narciarskiej, rozbudowę
istniejących i budowę nowych ośrodków
narciarskich, stosowanie urządzeń do
naśnieżania tras narciarskich, wprowadzenie zintegrowanego i zryczałtowanego
systemu opłat za pomocą czytników kart Ryc. 14. Struktura własnościowa inframagnetycznych oraz wzrost liczby obiek- struktury narciarskiej w Karpatach Poltów gastronomicznych i świadczących skich w latach 1989 i 2012
usługi komplementarne dla narciarzy Fig . 14. Ownership structure of ski infra(wypożyczalnie i serwisy sprzętu narciar- structure in the Polish Carpathians in 1989
and 2012
skiego).
Największymi inwestycjami w bazę Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own
study.
narciarską w latach 90. XX w. były:
– modernizacja Kolei Linowej na
Skrzyczne w Szczyrku, górnego odcinka w 1990 r., a w 1993 r. dolnego, m.in.
poprzez wymianę krzesełek jednoosobowych na dwuosobowe,
– oddanie do użytku Kolei Linowej Palenica w Szczawnicy w 1991 r.,
– wybudowanie pierwszej w Polsce czteroosobowej krzesełkowej kolei linowej na
Polanie Szymoszkowej w Zakopanem w 1994 r.,
– modernizacja Kolei Linowej na Szyndzielnię w Bielsku-Białej w 1995 r., m.in.
poprzez wymianę gondoli czteroosobowych na sześcioosobowe,
– budowa kolei linowej gondolowej na Jaworzynę Krynicką w Krynicy w 1997 r.
Na ostatnią dekadę XX w. datuje się także powstanie największych współcześnie funkcjonujących ośrodków narciarskich w Polsce, takich jak: Jaworzyna Krynicka w Krynicy (1997 r.) i Dwie Doliny Muszyna–Wierchomla w Wierchomli
(1998 r.), a także Czorsztyn-ski w Kluszkowcach (1999 r.).
W latach 90. XX w. w infrastrukturę narciarską wyposażono 23 nowe miejscowości, w tym najwięcej w regionie podhalańskim (7). Na omawianym obszarze wybudowano ponad 130 wyciągów narciarskich, o łącznej długości około 50 km i zdolności przewozowej prawie 80 tys. osób/godz. Największa liczba
tego typu urządzeń powstała w Tatrach i na Podhalu (47), w Beskidzie Śląskim
(24) i Beskidzie Sądeckim (23). W okresie między 1989 a 1999 r. w Karpatach
Polskich liczba urządzeń przeznaczonych do transportu narciarzy po stokach
wzrosła o 49,1% (ryc. 15), a ich zdolność przewozowa – o 61,6% (ryc. 16). Oznacza to, że rozwój jakościowy infrastruktury narciarskiej następował szybciej niż
jej rozwój ilościowy.
W 1999 r. w Karpatach Polskich istniało ponad 400 urządzeń wyciągowych,
o łącznej długości prawie 190 km i przepustowości około 208 tys. osób/godz.,
zlokalizowanych w 93 miejscowościach (tab. 15). Najlepiej zagospodarowanymi
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regionami turystycznymi pod względem bazy narciarskiej były Tatry i Podhale
oraz Beskid Śląski. W porównaniu z 1989 r. wzrosła także ranga Beskidu Sądeckiego (tab. 15, ryc. 13).
Na początku XXI w. około 1/4 tras była naśnieżana, a około połowa oświetlona
(Zając 2003).
Tab el a 15. Baza dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach Polskich w 1999 r.
Table 15. Downhill skiing basis in the Polish Carpathians in 1999
Region turystyczny
Pogórze Karpackie

Liczba miejscowości
wyposażonych
w infrastrukturę
narciarską

Liczba urządzeń
wyciągowych

Długość urządzeń
wyciągowych [m]

Zdolność przewozowa
urządzeń wyciągowych
[osób/godz.]

8*

11

3 884

4 400

Kotlina Żywiecka
Beskid Śląski
Beskid Żywiecki
Beskid Mały
Beskid Średni
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady
Pieniny
Tatry i Podhale

1*
14*
15*
3*
4*
2*
11*
10*
8*
13*
3*
16*

1
105
58
7
4
2
25
43
10
23
6
112

220
57 888
26 320
2 600
3 330
1 690
10 725
19 825
5 166
10 730
2 615
43 040

400
55 220
23 990
2 550
1 710
1 200
12 225
20 390
6 680
16 065
4 700
58 770

Ogółem

93*

407

188 033

208 300

* Zwardoń uwzględniono w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim (z odpowiednią liczbą urządzeń wyciągowych w każdym regionie turystycznym). W końcowych obliczeniach od całkowitej
liczby miejscowości odjęto 1.
* Zwardoń has been taken into account in the Silesian Beskids and the Żywiec Beskids (with the
appropriate number of ski lifts in these tourist regions). In the final calculation, 1 was subtracted
from the total number of localities.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. / Source: author’s own study based on field studies.

Na przełomie XX i XXI w. najważniejszymi stacjami narciarskimi nadal były
Zakopane i Szczyrk (ryc. 13). Miasta te dysponowały najlepszą bazą dla narciarstwa zjazdowego (tab. 16). W latach 90. XX w. w Zakopanem oddano do użytku
20 urządzeń wyciągowych. Zagospodarowano dla narciarstwa przede wszystkim
Polanę pod Nosalem (7 wyciągów) oraz północne i południowe stoki Gubałówki (5 wyciągów). Pozostałe urządzenia lokalizowano w różnych częściach miasta.
Z kolei w Szczyrku powstały jedynie 4 wyciągi przeznaczone do nauki jazdy na
nartach – w Czyrnej i na Przełęczy Salmopolskiej.
Wysoką rangę posiadały także: Wisła, Zwardoń, Korbielów, Bukowina Tatrzańska, Piwniczna i Krynica. Wraz z rozwojem infrastruktury narciarskiej
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w Zwardoniu, Piwnicznej i Krynicy wzrosło znaczenie tych miejscowości w systemie karpackich stacji narciarskich w latach 90. XX w. W Zwardoniu wybudowano
w tym okresie 7 wyciągów – 3 w Mycie, 2 na Węglarzach i po jednym w Centrum
i Borze. W Krynicy także powstało 7 urządzeń przeznaczonych dla narciarstwa
zjazdowego. Poza uruchomieniem kolei gondolowej i dwóch wyciągów orczykowych na stokach Jaworzyny Krynickiej, rozbudowano ośrodki narciarskie w Słotwinach. Z kolei w Piwnicznej funkcjonował największy na Sądecczyźnie Ośrodek
Narciarski Sucha Dolina. Narciarze korzystający z tego ośrodka mieli do dyspozycji 9 wyciągów narciarskich o łącznej przepustowości 4630 osób/godz. oraz około
5 km tras zjazdowych.
Ważne miejsce wśród stacji narciarskich zlokalizowanych w Karpatach Polskich zajmowały w tym czasie również: Brenna, Ustroń, Zawoja, Białka Tatrzańska i Tylicz. Pod koniec lat 90. XX w. w tych miejscowościach znajdowało się od
8 do 10 urządzeń przeznaczonych do transportu narciarzy po stokach (tab. 16).
Tab el a 16. Wyposażenie w infrastrukturę narciarską największych stacji
w Karpatach Polskich w 1999 r.
Table 16. Ski infrastructure in the largest ski stations in the Polish Carpathians in 1999
Długość urządzeń
wyciągowych
[m]

Zdolność przewozowa
urządzeń wyciągowych
[osób/godz.]

Stacja narciarska

Liczba urządzeń
wyciągowych

Białka Tatrzańska

10

4 234

9

3 680

3 700

Bukowina Tatrzańska

22

6 990

11 200

Korbielów

13

7 370

6 610

Krynica

13

7 930

7 100

Piwniczna

11

4 500

5 020

Szczyrk

34

23 960

18 880

Tylicz

8

2 840

3 850

Ustroń

8

5 078

4 240

Wisła

26

12 390

15 020

Zakopane

Brenna

5 500

50

19 830

26 450

Zawoja

8

3 680

3 150

Zwardoń

12

5 900

5 800

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. / Source: author’s own study
based on field studies.

W pierwszej dekadzie XXI w. nastąpił znaczny wzrost zainteresowania uprawianiem narciarstwa i wzrost uczestnictwa Polaków w turystyce narciarskiej. Przyczynił się do tego postęp w rozwoju sprzętu do uprawiania sportów zimowych, moda
na uprawianie narciarstwa i pokrewnych form rekreacji zimowej oraz społeczna
potrzeba aktywności ruchowej. Badania na temat uprawiania narciarstwa przez
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mieszkańców naszego kraju były przeprowadzane m.in. przez Instytut Pentor. Wynika z nich, że w sezonie 2003/2004 około 2% Polaków deklarowało uprawianie
narciarstwa, a w sezonie 2008/2009 – już około 14%, tj. około 5 mln osób.
Wzrost ruchu turystycznego w polskich stacjach narciarskich spowodował nasilenie się procesu transformacji jakościowej istniejących urządzeń oraz tworzenie nowej infrastruktury narciarskiej. Modernizacji podlegały przede wszystkim
zdekapitalizowane wyciągi orczykowe i talerzykowe, które w wielu wypadkach
były zastępowane przez koleje linowe krzesełkowe. Tego typu zabiegi modernizacyjne prowadzono m.in. w ośrodkach narciarskich: Palenica (2000 r.) w Ustroniu, Stożek (2004 r.), Soszów (2008 r.), Nowa Osada (2009 r.) i Cieńków (2010 r.)
w Wiśle, Zagroń (2008 r.) i Złoty Groń (2012 r.) w Istebnej, Mały Rachowiec
(2012 r.) w Zwardoniu, Azoty (2005 r.) i Słotwiny (2009 r.) w Krynicy, a także
Śnieżnica (2006 r.) w Kasinie Wielkiej, Limanowa-ski (2007 r.) w Limanowej, Tylicz-ski (2010 r.) w Tyliczu, Magura Małastowska (2010 r.) w Małastowie. Niezwykle ważnymi inwestycjami były także modernizacje kolei linowych: Gąsienicowa
(2000 r.), Gubałówka (2001 r.) oraz Kasprowy Wierch I i II (2007 r.) w Zakopanem, a także Czantoria (2006 r.) w Ustroniu.
Istotnym czynnikiem poprawy jakości urządzeń narciarskich było wprowadzenie w maju 2004 r. do polskiego prawa Dyrektywy 2000/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącej kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób. W niniejszej dyrektywie zawarto wytyczne odnośnie do technicznych
warunków budowy i eksploatacji kolei linowych i wyciągów narciarskich, kładąc
szczególny nacisk na wysoką jakość tych urządzeń i bezpieczeństwo osób z nich
korzystających.
W latach 2000–2012 powstało wiele nowych ośrodków narciarskich, szczególnie na Podhalu. Większość z nich była tworzona przez lokalne grupy przedsiębiorców. Pierwszym takim ośrodkiem była Kotelnica Białczańska (2001 r.) w Białce
Tatrzańskiej. Wzorując się na inicjatywie podjętej przez białczańską społeczność,
mieszkańcy innych podhalańskich miejscowości zaczęli zakładać spółki i tworzyć
ośrodki narciarskie. Przykładem nowych ośrodków narciarskich są m.in.: Małe
Ciche (2004 r.) w Małem Cichem, Harenda (2004 r.) w Zakopanem, Witów-ski
(2006 r.) w Witowie, Koziniec (2006 r.) i Litwinka Grapa (2010 r.) w Czarnej Górze, Jurgów-ski (2007 r.) w Jurgowie, Rusiń-ski (2009 r.) w Bukowinie Tatrzańskiej,
czy Suche (2012 r.) w Suchem koło Poronina. Zaletą nowo powstałych ośrodków
jest ich nowoczesne wyposażenie, m.in.: w koleje linowe, snowparki, regionalne
karczmy i bezpłatne parkingi.
Upowszechnienie stosowania urządzeń do naśnieżania tras narciarskich przyczyniło się do prowadzenia inwestycji w infrastrukturę dla narciarstwa zjazdowego nie tylko w miejscowościach górskich, posiadających dobre warunki orograficzne i śniegowe, lecz także coraz częściej w strefach podmiejskich w pasie
Pogórza Karpackiego.
W okresie między 1999 a 2012 r. liczba urządzeń wyciągowych na obszarze
Karpat Polskich wzrosła o 25,6%, z 407 do 511 (tab. 15 i 17, ryc. 15). Najwięcej
wyciągów narciarskich i kolei linowych powstało w Tatrach i na Podhalu (46)
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oraz na Pogórzu Karpackim (25). W trzech regionach turystycznych, tj. Beskidzie
Żywieckim, Gorcach i Bieszczadach, spadła liczba urządzeń przeznaczonych do
transportu narciarzy po stokach, odpowiednio o 11, 5 i 4 (ryc. 15). Warto podkreślić, że aż o 270,6% wzrosła liczba kolei linowych, z 17 w 1999 r. do 63 w pierwszej
połowie 2012 r.
O rozwoju jakościowym infrastruktury narciarskiej po 1999 r. w Karpatach
Polskich świadczy wzrost o 66,7% (138,9 tys. osób/godz.) zdolności przewozowej
urządzeń wyciągowych. Zjawisko to jest jednak zróżnicowane przestrzennie (ryc.
16). Największy wzrost przepustowości nastąpił w regionie podhalańskim (58,6
tys. osób/godz.), w Beskidzie Sądeckim (24,2 tys. osób/godz.) i na Pogórzu Karpackim (15,0 tys. osób/godz.). Z kolei w Bieszczadach i Gorcach zmniejszyła się
zdolność przewozowa, odpowiednio o 4,3 tys. i 1,2 tys. osób/godz.
Wraz z rozwojem tego typu infrastruktury zmieniła się ranga niektórych stacji narciarskich. Zdecydowanie wzrosła rola Białki Tatrzańskiej, Krynicy i Wisły.
W pierwszej dekadzie XXI w. w każdej z tych miejscowości powstało po kilka
kolei linowych i kilkanaście wyciągów narciarskich.
Po 1999 r. pojawiły się także nowe stacje narciarskie, takie jak: Czarna Góra,
Małe Ciche i Witów na Podhalu, Wierchomla w Beskidzie Sądeckim oraz Ustrzyki Dolne w Bieszczadach. Czarna Góra, Małe Ciche i Witów powstały przy okazji rozwoju większych podhalańskich stacji narciarskich. Z kolei w Wierchomli
pierwsze wyciągi i trasy narciarskie uruchomiono pod koniec lat 90. XX w.,
ale największy rozwój tej miejscowości przypadł na pierwszą dekadę XXI w.
Do najważniejszych inwestycji w tej stacji należy zaliczyć: zamianę w 2000 r.
jednego z wyciągów orczykowych na czteroosobową krzesełkową kolej linową,
wybudowanie w 2006 r. Hotelu Wierchomla SKI&SPA*** oraz wybudowanie
w 2008 r. czteroosobowej krzesełkowej kolei linowej i wyciągu talerzykowego
ze Szczawnika na Pustą Wielką. Dzięki tej ostatniej inwestycji powstał pierwszy w Polsce ośrodek narciarski łączący dwie miejscowości położone w różnych
dolinach. Od tego czasu nosi on nazwę „Dwie Doliny Muszyna–Wierchomla”.
Natomiast w Ustrzykach Dolnych infrastruktura narciarska była intensywnie
rozwijana na terenach już wcześniej zagospodarowanych dla narciarstwa, głównie z myślą o turystach z Ukrainy.
W XXI w. zmniejszyło się znaczenie Piwnicznej, w której z powodu konfliktów
między gestorami wyciągów a właścicielami gruntów, po których przebiegały trasy,
zlikwidowano większość wyciągów i tras w Ośrodku Narciarskim Sucha Dolina. Podobne kwestie sporne nasiliły się również w Zakopanem i Szczyrku. Wpłynęły one
niekorzystnie na postrzeganie przez narciarzy tych stacji narciarskich, co w efekcie
przyczyniło się do mniejszej koniunktury popytu turystycznego w sezonie zimowym oraz likwidacji niektórych urządzeń wyciągowych i tras zjazdowych.
Przewiduje się, że w najbliższych latach nadal będzie następował rozwój jakościowy infrastruktury narciarskiej, będzie powstawało coraz więcej przyjaznych
środowisku, wysokiej jakości wyciągów i kolei linowych. Urządzenia te będą lokalizowane głównie w ośrodkach już istniejących. Ruch turystyczny będzie koncentrował się w dużych, rozwijających się, inwestujących w nowe urządzenia
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Ryc. 15. Liczba urządzeń wyciągowych w regionach turystycznych Karpat Polskich w latach 1989, 1999 i 2012
Fig. 15. Number of ski lift devices in tourist regions of the Polish Carpathians in 1989,
1999 and 2012
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 16. Zdolność przewozowa urządzeń wyciągowych w regionach turystycznych Karpat
Polskich w latach 1989, 1999 i 2012
Fig. 16. Total transport capacity of ski lift devices in tourist regions of the Polish Carpathians in 1989, 1999 and 2012
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.
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Fot. 6. Wyciąg narciarski jednoosobowy (talerzykowy) w Ośrodku Narciarskim Czarny
Groń w Rzykach (fot. M. Synowiec)
Photo 6. One-passenger ski lift (platter lift) in the Czarny Groń Ski Resort in Rzyki (by
M. Synowiec)

Fot. 7. Przenośnik taśmowy w Ośrodku Narciarskim Cieńków w Wiśle (fot. K. Krzesiwo)
Photo 7. Moving carpet (carpet lift) in the Cieńków Ski Resort in Wisła (by K. Krzesiwo)
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wyciągowe i wprowadzających innowacyjne produkty turystyczne stacjach narciarskich. Niektóre ośrodki będą łączyły swoje tereny narciarskie z ośrodkami
z sąsiednich miejscowości, by stworzyć większe systemy tras i wyciągów. Nowych
ośrodków narciarskich powstanie niewiele.
Likwidacji będą ulegały stare i niskiej jakości wyciągi talerzykowe i orczykowe. Z powodu braku chętnych do korzystania z takich urządzeń oraz wysokich
kosztów badań technicznych, utrzymanie ich będzie nieopłacalne. Zjawisko to
spowoduje najprawdopodobniej zmniejszenie się liczby miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską, przede wszystkim w Beskidzie Żywieckim
i Bieszczadach.

4. Obecny stan zagospodarowania
dla turystyki narciarskiej

Rozwój turystyki narciarskiej oraz ośrodków i stacji narciarskich jest obecnie
jednym z najbardziej dynamicznych zjawisk kształtujących obraz turystyki
w polskiej części Karpat. Na bazę narciarską tego regionu składają się: wyciągi
narciarskie, koleje linowe i trasy przeznaczone do uprawiania narciarstwa zjazdowego, trasy dla narciarstwa biegowego oraz skocznie narciarskie.
4.1. Stan bazy narciarskiej w Karpatach Polskich
4.1.1. Baza dla narciarstwa zjazdowego
Z przeprowadzonej w pierwszej połowie 2012 r. inwentaryzacji wynika, że stan infrastruktury dla uprawiania narciarstwa zjazdowego na obszarze Karpat Polskich
liczył 511 urządzeń wyciągowych, w tym 63 kolei linowych, o łącznej długości
223 302 m i zdolności przewozowej 347 196 osób/godz. oraz 565 tras zjazdowych
o łącznej długości 320 198 m (tab. 17). Najlepiej zagospodarowanymi regionami
turystycznymi Karpat Polskich pod względem infrastruktury przeznaczonej do
uprawiania narciarstwa zjazdowego są Tatry i Podhale oraz Beskid Śląski, a największą dynamiką rozwoju charakteryzuje się region Tatr i Podhala. Wzrasta także ranga Beskidu Sądeckiego, gdzie od kilkunastu lat są prowadzone inwestycje
narciarskie.
Spośród 118 miejscowości wyposażonych w wyciągi narciarskie i koleje linowe
około 3/4 oferuje wąski zakres usług, przede wszystkim dla lokalnych społeczności. Dysponują one od 1 do 3 urządzeń przeznaczonych do transportu narciarzy
po stokach, głównie w postaci wyciągów orczykowych i talerzykowych. Ich całkowita zdolność przewozowa nie przekracza 3 tys. osób/godz. Najwięcej takich
miejscowości znajduje się w obrębie pasa Pogórza Karpackiego, w Beskidzie Niskim oraz w Bieszczadach (tab. 18).
Pozostałym 27 miejscowościom można przypisać charakter stacji narciarskich
– w zależności od poziomu rozwoju infrastruktury narciarskiej mają różną rangę
(ryc. 17). Pierwszoplanowe miejsce wśród nich zajmują: Zakopane, Wisła, Krynica, Białka Tatrzańska i Szczyrk. Każda z nich jest wyposażona w kilkadziesiąt
urządzeń wyciągowych o łącznej zdolności przewozowej przekraczającej 15 tys.
osób/godz.
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Tab el a 17. Infrastruktura dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach Polskich w sezonie
zimowym 2011/2012
Table 17. Infrastructure for downhill skiing in the Polish Carpathians in the winter season 2011/2012

Region
turystyczny

Liczba
miejscowości
wyposażonych
w bazę
narciarską

Liczba
ośrodków
narciarskich/
pojedynczych
wyciągów
(przedsiębiorstw)

Pogórze
Karpackie

18*

18

Kotlina Żywiecka

Liczba urządzeń
wyciągowych

ogółem

w tym
kolei
linowych

36

2

Zdolność
Długość
przewoLiczba
urządzeń
zowa urządzeń
tras
wyciąwyciąnarciargowych
gowych
skich
[m]
[osób/godz.]

10 465

19 440

40

Długość
tras
narciarskich [m]

14 020

1*

1

1

0

220

900

1

250

Beskid Śląski

12*

51

108

10

51 587

65 241

115

82 265

Beskid Żywiecki

11*

27

47

3

21 677

25 633

53

34 395

Beskid Mały

4*

5

10

1

3 976

5 750

12

4 792

Beskid Średni

3*

3

7

2

4 040

5 710

7

3 015

Beskid Wyspowy

3*

3

9

3

5 598

10 141

10

7 110

Gorce

8*

11

20

1

8 285

11 050

23

11 080

Beskid Sądecki

9*

22

57

10

30 056

44 619

62

36 457

Beskid Niski

12*

13

26

2

10 721

17 270

29

17 270

Bieszczady

10*

12

19

1

10 640

11 790

27

16 680

3*

4

13

4

4 710

12 298

21

13 140

25*

84

158

24

61 327

117 354

165

79 724

118*

254

511

63

223 302

347 196

565

320 198

Pieniny
Tatry i Podhale
Razem

* Zwardoń uwzględniono w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim (z odpowiednią liczbą urządzeń wyciągowych i tras zjazdowych w każdym regionie turystycznym).
* Zwardoń has been taken into account in the Silesian Beskids and the Żywiec Beskids (with the
appropriate number of ski lifts and ski runs in these tourist regions).
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Wysokim poziomem rozwoju bazy narciarskiej dysponują także: Brenna
i Ustroń w Beskidzie Śląskim, Zwardoń położony w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, Korbielów i Zawoja w Beskidzie Żywieckim, Bukowina Tatrzańska, Czarna
Góra, Jurgów, Małe Ciche i Witów na Podhalu, Kluszkowce w Pieninach, Wierchomla w Beskidzie Sądeckim i Ustrzyki Dolne w Bieszczadach. W miejscowościach tych znajduje się od kilku do kilkunastu wyciągów narciarskich i kolei linowych, a ich łączna zdolność przewozowa wynosi od 5 tys. do 15 tys. osób/godz.
Uzupełnieniem powyższych stacji jest grupa 9 miejscowości posiadających po
kilka urządzeń przeznaczonych do transportu narciarzy po stokach. Ich łączna

4. Obecny stan zagospodarowania dla turystyki narciarskiej

95

Tab el a 18. Liczba miejscowości wyposażonych w wyciągi narciarskie i koleje linowe
w Karpatach Polskich w sezonie zimowym 2011/2012
Table 18. Number of localities equipped with ski lifts and cableways in the Polish Carpathians in the winter season 2011/2012
Liczba miejscowości wyposażonych w
urządzenia wyciągowe o łącznej zdolności
przewozowej [osób/godz.]

Liczba miejscowości wyposażonych w

Region
turystyczny

1 wyc./kl.* 2-3 wyc./kl.* 4-5 wyc./kl.* ≥ 5 wyc./kl.*
Pogórze
Karpackie

7

10

0

1

≤ 1000

10003000

30015000

> 5000

12

5

1

0

Kotlina Żywiecka

1

0

0

0

1

0

0

0

Beskid Śląski

4

2

0

6

4

2

1

5

Beskid Żywiecki

5

3

0

2

8

0

0

2

Beskid Mały

0

4

0

0

2

2

0

0

Beskid Średni

1

1

1

0

1

1

1

0

Beskid Wyspowy

0

2

1

0

0

1

2

0

Gorce

2

4

2

0

4

4

0

0

Beskid Sądecki

1

5

0

3

4

1

2

2

Beskid Niski

6

4

2

0

6

6

0

0

Bieszczady

7

2

0

1

8

1

0

1

Pieniny

0

0

3

0

0

1

1

1

Tatry i Podhale

8

7

2

8

10

5

3

7

42

44

11

21

60

29

11

18

Razem

* wyciąg(i) narciarski(e)/kolej(e) linowa(e) / * ski lift(s)/cableway(s)
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

zdolność przewozowa mieści się w przedziale 3–5 tys. osób/godz. Są to: Istebna, Myślenice, Siepraw, Laskowa, Spytkowice, Murzasichle, Gliczarów Górny,
Szczawnica i Tylicz (ryc. 17). Oferują one możliwość uprawiania narciarstwa zjazdowego w skali lokalnej lub regionalnej dla mieszkańców i turystów przebywających w okolicznych miejscowościach, albo też rozwijają się przy okazji większych
stacji narciarskich, np. na Podhalu.
Z technicznego punktu widzenia w polskiej części Karpat przeważają wyciągi narciarskie naziemne podporowe jedno- i dwuosobowe, tzw. talerzykowe (fot. 6) i orczykowe oraz bezpodporowe – talerzykowe i zaczepowe, które stanowią 87,6% wszystkich urządzeń wyciągowych. Pozostałą część (12,4%) tworzą: dwie koleje linowe
kabinowe (Kasprowy Wierch w Zakopanem – dwa odcinki) (fot. 1), trzy koleje linowe
terenowe (Góra Parkowa w Krynicy, Gubałówka w Zakopanem (fot. 3) i Żar w Międzybrodziu Żywieckim), dwie koleje linowe gondolowe (Szyndzielnia w Bielsku-Białej (fot. 2) i Jaworzyna Krynicka w Krynicy) oraz 56 kolei linowych krzesełkowych

Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 17. Miejscowości wyposażone w bazę dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach Polskich w 2012 r.
F ig . 17. Localities equipped with downhill skiing basis in the Polish Carpathians in 2012
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(3 – jednoosobowe, 14 – dwuosobowych, 4 – trzyosobowe, 32 – czteroosobowe i 3 –
sześcioosobowe). W sezonie 2012/2013 zostało oddanych do użytku kolejnych 6 kolei
linowych krzesełkowych – 5 – czteroosobowych i 1 – sześcioosobowa.
Wśród 254 przedsiębiorstw dysponujących infrastrukturą dla narciarstwa zjazdowego w Karpatach Polskich, 136 posiada jeden wyciąg narciarski (53,5%), a pozostałe 118 firm (46,5%) zarządza zespołami urządzeń narciarskich. Największymi ośrodkami narciarskimi w polskiej części Karpat są:
– Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Czyrna–Solisko w Szczyrku (13 urządzeń
wyciągowych o łącznej zdolności przewozowej 9 020 osób/godz. oraz 13 tras
zjazdowych o łącznej długości 22,1 km);
– Ośrodek Narciarski Pilsko w Korbielowie (11 urządzeń wyciągowych o łącznej
zdolności przewozowej 7 865 osób/godz. oraz 10 tras zjazdowych o łącznej długości 14,4 km);
– Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej (8 urządzeń
wyciągowych o łącznej zdolności przewozowej 13 775 osób/godz. oraz 13 tras
zjazdowych o łącznej długości 12,2 km);
– Ośrodek Narciarski Dwie Doliny Muszyna–Wierchomla w Wierchomli i Szczawniku (11 urządzeń wyciągowych o łącznej zdolności przewozowej
10 760 osób/godz. oraz 11 tras zjazdowych o łącznej długości 9,2 km);
– Ośrodek Narciarski Jaworzyna Krynicka w Krynicy (11 urządzeń wyciągowych
o łącznej zdolności przewozowej 12 660 osób/godz. oraz 9 tras zjazdowych
o łącznej długości 8,4 km).
4.1.2. Baza dla narciarstwa biegowego
Wraz z falą sukcesów sportowych polskiej biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk od 2009 r. wzrasta wśród mieszkańców naszego kraju zainteresowanie uprawianiem rekreacyjnej formy narciarstwa biegowego. Niestety, w Polsce brakuje
profesjonalnie przygotowanych i utrzymanych tras biegowych.
Z inwentaryzacji przeprowadzonej na początku 2013 r. wynika, że stan infrastruktury dla uprawiania narciarstwa biegowego w Karpatach Polskich liczył
około 40 tras biegowych o łącznej długości około 150 km (tab. 19). Trasy te nie
są dośnieżane, funkcjonują więc jedynie przy odpowiedniej grubości naturalnej
pokrywy śnieżnej.
Najlepiej zagospodarowanymi regionami turystycznymi Karpat Polskich pod
względem infrastruktury przeznaczonej do uprawiania narciarstwa biegowego
są: Tatry i Podhale, Bieszczady oraz Beskid Śląski (tab. 19). Spośród 19 miejscowości wyposażonych w trasy biegowe na wyróżnienie zasługują Istebna (Beskid
Śląski) i Wetlina (Bieszczady). Każda z nich dysponuje 4 trasami o łącznej długości około 18 km. Z profesjonalnych tras biegowych Polskiego Związku Narciarskiego w Istebnej na Przełęczy Kubalonka korzystają zawodnicy sportowi, a także
amatorzy. Natomiast w Wetlinie trasy biegowe są wytyczane i utrzymywane przez
miłośników tej formy rekreacji, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwoju Wetliny
i Okolic, którego celem jest przyciągnięcie turystów do tej miejscowości.
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Tab el a 19. Infrastruktura dla narciarstwa biegowego w Karpatach Polskich (2013 r.)
Table 19. Infrastructure for cross-country skiing in the Polish Carpathians (2013)
Dodatkowe informacje

2
1

Przybliżona
długość tras [km]
5,45
2,05

4

18,05

strzelnica biathlonowa

1
3
1
2
3
1
1
1
3
4
1
1
b.d.
1
b.d.
4

1,85
9,05
3,75
12,05
12,85
5,05
2,05
1,55
9,55
18,75
3,35
2,05
kilka
12,05
10,05
11,25

-

około 40

około 150

Region turystyczny

Miejscowość

Liczba tras

Pogórze Śląskie
Pogórze Przemyskie

Skoczów
Arłamów
Istebna
(Kubalonka)
Szczyrk
Ustroń
Wilkowice
Koninki
Krynica
Tylicz
Rytro
Puławy Górne
Ustjanowa Górna
Wetlina
Wola Michowa
Białka Tatrzańska
Jurgów
Kościelisko
Nowy Targ
Zakopane
19 miejscowości

Beskid Śląski
Beskid Mały
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady

Tatry i Podhale

Razem

-

jedna z tras (15 km) prowadzi z
Krynicy do Tylicza
strzelnica biathlonowa
-

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

W ostatnich latach coraz więcej tras biegowych powstaje przy ośrodkach narciarskich, których działalność jest w szczególności nakierowana na narciarstwo
zjazdowe. Przykładami ośrodków posiadających w swojej ofercie trasy dla narciarstwa biegowego są: Czantoria w Ustroniu (Beskid Śląski), Koninki w Koninkach (Gorce), Jurgów-ski w Jurgowie (Podhale), Azoty w Krynicy czy Ryterski Raj
w Rytrze (Beskid Sądecki). Za korzystanie z tych tras nie pobiera się opłat. Zarządzający ośrodkami narciarskimi wytyczają je i utrzymują, by zwiększyć atrakcyjność swoich ośrodków. Z wywiadów przeprowadzonych z gestorami ośrodków
narciarskich wynika, że wielu z nich w najbliższych latach planuje utworzyć trasy
przeznaczone do uprawiania narciarstwa biegowego.
W wielu miejscowościach trasy biegowe są przygotowywane na czas rozgrywania zawodów w biegach narciarskich, np. Bieg Gazdy w Żabnicy, Rajd Chłopski
w Zwardoniu. Ich przebieg nie jest ściśle określony, więc nie uwzględniono ich
w tabeli 19. Nierzadko trasy dla narciarstwa biegowego są przygotowywane w zależności od potrzeb organizacyjnych, dlatego osoby lub firmy utrzymujące te trasy
nie są w stanie określić ich długości (np. Nowy Targ, Jurgów).
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4.1.3. Skocznie narciarskie
Do bazy narciarskiej zalicza się także skocznie narciarskie. Chociaż są one obiektami przeznaczonymi do uprawiania narciarstwa sportowego, a nie turystycznego, to nie należy ich pomijać przy omawianiu infrastruktury narciarskiej. Stanowią ważny element zagospodarowania turystycznego i są atrakcją przyciągającą
rzesze turystów, nie tylko w trakcie organizowania zawodów sportowych.
Tab el a 20. Skocznie narciarskie w Karpatach Polskich (2013 r.)
Table 20. Ski jumps in the Polish Carpathians (2013)
Region
turystyczny
Pogórze Śląskie
Beskid Śląski
Beskid Żywiecki

Miejscowości
ze skoczniami
narciarskimi

Liczba skoczni narciarskich
ogółem

dużych
(HS* >
110 m)

normalnych
(HS*85-109 m)

średnich
(HS*50-84 m)

małych
(HS*20-49 m)

innych

Goleszów

2

0

0

0

2

0

Bystra Śląska,
Szczyrk, Wisła

11

1

1

2

7

0

Gilowice, Skawica

3

0

0

0

2

1

Beskid Mały

Sułkowice

1

0

0

0

0

1

Bieszczady

Zagórz

3

0

0

0

3

0

Zakopane

5

1

1

1

2

0

9 miejscowości

25

2

2

3

16

2

Tatry
Razem

* HS - rozmiar skoczni narciarskiej / *HS - the size of ski jump
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Na początku 2013 r. na obszarze Karpat Polskich istniało 25 skoczni narciarskich
zlokalizowanych w 9 miejscowościach (tab. 20). Najlepiej zagospodarowanym regionem turystycznym pod tym względem jest Beskid Śląski, w którym znajduje
się aż 11 (44,0%) takich obiektów. Wśród miejscowości wyposażonych w skocznie
narciarskie pierwsze miejsca zajmują: Szczyrk, Wisła i Zakopane. W tych tradycyjnych stacjach narciarskich mieści się odpowiednio – 3, 6 i 5 obiektów.
Biorąc pod uwagę wielkość skoczni, w polskiej części Karpat przeważają
obiekty małe (16 skoczni narciarskich), na których trenują dzieci i młodzież
z okolicznych klubów sportowych. Pozostałą część stanowią: 3 średnie skocznie
narciarskie – Skalite (HS-77) w Szczyrku, Mała Krokiew (HS-72) w Zakopanem
i skocznia narciarska w Wiśle Łabajowie (HS-72), 2 normalne skocznie narciarskie – Skalite (HS-106) w Szczyrku i Średnia Krokiew im. Bronisława Czecha
(HS-94) w Zakopanem oraz 2 duże skocznie narciarskie – Skocznia Narciarska
im. Adama Małysza (HS-134) w Wiśle Malince i Wielka Krokiew im. Stanisława
Marusarza (HS-134) w Zakopanem. W ostatniej dekadzie wszystkie te obiekty
zostały zmodernizowane lub przebudowane. Poza skocznią narciarską w Wiśle
Łabajowie są one wyposażone w igielit, system naśnieżania, sztuczne oświetlenie,
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urządzenia pomiarowe, a część z nich także w system mrożenia torów oraz w koleje linowe krzesełkowe. Jakością często przewyższają skocznie zlokalizowane
w Alpach. Na obiektach dużych odbywają się zawody Pucharu Świata w skokach
narciarskich.
Dzięki sukcesom Adama Małysza, od 2005 r. w Polsce funkcjonuje Program
Rozwoju Skoków Narciarskich Polskiego Związku Narciarskiego, który obejmuje m.in. modernizację i budowę skoczni narciarskich. Od początku trwania tego
programu zaplanowano modernizację lub budowę 26 obiektów.
4.2. Stan infrastruktury dla narciarstwa zjazdowego w badanych stacjach
Z inwentaryzacji przeprowadzonej w pierwszej połowie 2012 r. wynika, że stan infrastruktury dla uprawiania narciarstwa zjazdowego w badanych 16 stacjach narciarskich liczył łącznie 281 urządzeń wyciągowych (55,3% ogółu urządzeń działających
w Karpatach Polskich), w tym 41 kolei linowych, o łącznej długości 135 547 m i zdolności przewozowej 202 875 osób/godz. oraz 301 tras zjazdowych o łącznej długości
197 486 m (tab. 21). W miejscowościach przyjętych do szczegółowych badań funkcjonują 223 trasy łatwe (niebieskie), 68 trudnych (czerwone) i 10 bardzo trudnych
(czarne). Pod względem długości także przeważają trasy łatwe – 110 646 m, następnie
trudne – 64 050 m oraz bardzo trudne – 23 170 m. Stosunkowo dużo, bo aż 198 tras
(65,8%), jest sztucznie oświetlonych, natomiast 219 (72,8%) jest dośnieżanych. Łączna długość tras umożliwiających narciarzom jazdę po zmroku liczy 88 796 m (45,0%),
a tras obsługiwanych przez urządzenia do produkcji śniegu – 127 136 m (64,4%).
W 16 badanych miejscowościach turystycznych działają 123 przedsiębiorstwa
dysponujące infrastrukturą przeznaczoną dla narciarstwa zjazdowego, 61 z nich
posiada jeden wyciąg narciarski, a 62 – zarządza zespołami urządzeń (ośrodki
narciarskie). Najwięcej takich przedsiębiorstw znajduje się w Zakopanem (25),
Wiśle (18), Bukowinie Tatrzańskiej (13) i Szczyrku (11), a najmniej w Czarnej
Górze (2) i Wierchomli (2).
Ze względu na liczbę urządzeń wyciągowych pierwsze miejsca zajmują: Zakopane (46), Wisła (36), Szczyrk (29) i Krynica (25). Natomiast najmniej urządzeń
do transportu narciarzy po stokach działa w Małem Cichem (6) i Czarnej Górze
(7). Najlepiej wyposażonymi stacjami narciarskimi w koleje linowe są: Zakopane
(9), Białka Tatrzańska (6) i Krynica (6), nie ma takich urządzeń w Brennej i Zwardoniu (ryc. 18).
Pod względem łącznej długości wyciągów narciarskich i kolei linowych przodują: Szczyrk (21,05 km), Zakopane (19,12 km) i Krynica (15,6 km). Najmniejszą długością tych urządzeń wśród badanych stacji dysponują Witów (2,45 km)
i Czarna Góra (2,7 km).
Najwięcej osób w ciągu jednej godziny może zostać przewiezionych urządzeniami wyciągowymi w Zakopanem, Wiśle, Krynicy i Białce Tatrzańskiej.
W tych miejscowościach łączna zdolność przewozowa wyciągów narciarskich
i kolei linowych wynosi odpowiednio – 30 625 osób/godz., 25 136 osób/godz.,
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0

3904

5550
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7
5
0
5490
2350
3140
0

5

1910

11
4990

21

6

10793

22925

26
20
6
0
16264
11684
4580
0

23

13114

21
12414

Brenna

7

Białka
Tatrzańska

17
5620

6850

21

21
19
2
0
6850
6210
640
0

12964

6226

2

20

13

Bukowina
Tatrzańska

7
3870

3870

7

8
8
0
0
3950
3950
0
0

7100

2700

2

7

2

Czarna
Góra

11
5860

4400

9

20
12
7
1
17440
7890
8550
1000

12445

10247

2

19

6

Korbielów

22
14070

9160

14

28
18
9
1
16720
6450
9650
1 000

23159

15599

6

25

8

Krynica

6
3240

3240

6

6
5
1
0
3240
2590
650
0

5850

3090

1

6

3

Małe
Ciche

19
24200

3670

11

29
19
8
2
38250
24950
8980
4320

16440

21046

2

29

11

Szczyrk

7
4260

2390

4

8
5
3
0
6860
3140
3720
0

6257

5064

2

11

5

Ustroń

9
6130

2880

6

10
7
3
0
6330
3 530
2800
0

6600

4880

1

8

3

11
9187

5607

6

12
8
4
0
9267
4067
5200
0

11060

7984

2

12

2

Ustrzyki WierDolne chomla*

33
17040

11270

27

42
30
10
2
22570
13580
7690
1 300

25136

12643

4

36

18

Wisła

6
2715

3015

7

7
7
0
0
3015
3015
0
0

5100

2453

1

8

4

Witów

7
2985

2985

7

10
8
2
0
5095
2875
2220
0

5924

3957

1

9

4

Zawoja

30
10215

11615

37

44
34
6
4
26805
7075
4180
15550

30625

19116

9

46

25

Zakopane

41

281

123

2
340

2820

8

219
127136

88796

198

18
301
16
223
2
68
0
10
9340 197 486
7290 110 646
2050
64050
0
23170

5740 202 875

5845 135 547

0

14

9

Zwardoń Razem

Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

* w badaniach uwzględniono także urządzenia wyciągowe i trasy zjazdowe położone po stronie Szczawnika, ponieważ Ośrodek Narciarski Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla funkcjonuje jako kompleks narciarski
* ski lifts, cableways and ski runs located on the side of Szczawnik also have been taken into account in the research, because the Two Valleys Muszyna-Wierchomla Ski Resort operates as a complex.

Liczba ośrodków narciarskich/
pojedynczych wyciągów
ogółem
Liczba urządzeń
w tym kolei
wyciągowych
linowych
Długość urządzeń
wyciągowych [m]
Zdolność przewozowa urządzeń
wyciągowych [osób/godz.]
ogółem
łatwych
Liczba tras
trudnych
zjazdowych
b. trudnych
ogółem
Łączna
łatwych
długość tras
zjazdowych [m] trudnych
b. trudnych
Liczba tras sztucznie
oświetlonych
Długość tras sztucznie
oświetlonych [m]
Liczba tras dośnieżanych
Długość tras dośnieżanych [m]

Cecha

Tab el a 21. Infrastruktura dla narciarstwa zjazdowego w badanych stacjach narciarskich Karpat Polskich w sezonie 2011/2012
Table 21. Infrastructure for downhill skiing in the studied ski stations of the Polish Carpathians in the winter season 2011/2012
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Ryc. 18. Liczba urządzeń wyciągowych w badanych stacjach narciarskich Karpat Polskich
w sezonie 2011/2012
Fig . 18. Number of ski lift devices in the studied ski stations in the Polish Carpathians in
the winter season 2011/2012
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 19. Zdolność przewozowa urządzeń wyciągowych w badanych stacjach narciarskich
Karpat Polskich w sezonie 2011/2012
Fig . 19. Total transport capacity of ski lift devices in the studied ski stations of the Polish
Carpathians in the winter season 2011/2012
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.
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Ryc. 20. Liczba tras zjazdowych w badanych stacjach narciarskich Karpat Polskich w sezonie 2011/2012 z podziałem na stopnie trudności
Fig. 20. Number of ski runs with the division of difficulty level in the studied ski stations
of the Polish Carpathians in the winter season 2011/2012
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 21. Długość tras zjazdowych w badanych stacjach narciarskich Karpat Polskich w
sezonie 2011/2012 z podziałem na stopnie trudności
Fig. 21. Length of ski runs with the division of difficulty level in the studied ski stations of
the Polish Carpathians in the winter season 2011/2012
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.
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Ryc. 22. Liczba tras zjazdowych sztucznie oświetlonych i dośnieżanych w badanych stacjach narciarskich Karpat Polskich w sezonie 2011/2012
Fig. 22. Number of ski runs with artificial lighting and snowmaking in the studied ski
stations of the Polish Carpathians in the winter season 2011/2012
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 23. Długość tras zjazdowych sztucznie oświetlonych i dośnieżanych w badanych stacjach narciarskich Karpat Polskich w sezonie 2011/2012
Fig. 23. Length of ski runs with artificial lighting and snowmaking in the studied ski stations of the Polish Carpathians in the winter season 2011/2012
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.
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Fot. 8. Sześcioosobowa kolej linowa krzesełkowa „Kotelnica Express” w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej (fot. P. Krzesiwo)
Photo 8. Six-passenger chairlift “Kotelnica Express” in the Kotelnica Białczańska Ski Resort in Białka Tatrzańska (by P. Krzesiwo)

Fot. 9. Kompleks basenów geotermalnych „Terma Białka” przy Ośrodku Narciarskim Bania w Białce Tatrzańskiej (fot. A. Brzoza)
Photo 9. Complex of geothermal pools “Terma Białka” at the Bania Ski Resort in Białka
Tatrzańska (by A. Brzoza)
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Fot. 10. Stacja Narciarska Witów-ski w Witowie (fot. R. Krupa)
Photo 10. The Witów-ski Ski Resort in Witów (by R. Krupa)

Fot. 11. Czarna trasa zjazdowa na Nosalu i tereny przeznaczone do nauki jazdy na nartach
na Polanie pod Nosalem w Zakopanem (fot. P. Krzesiwo)
Photo 11. Black ski run on Nosal Mt. and areas for skiing lessons on the clearing at the foot
of Nosal in Zakopane (by P. Krzesiwo)
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23 159 osób/godz. i 22 925 osób/godz. Kolejną grupę pod tym względem tworzą:
Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Korbielów i Wierchomla. Łączna przepustowość
urządzeń wyciągowych w tych stacjach narciarskich wynosi 10–20 tys. osób/godz.
Pozostałą część stanowią miejscowości o zdolności przewozowej wyciągów i kolei
linowych 5–10 tys. osób/godz. (ryc. 19).
Największą liczbą tras zjazdowych dysponują: Zakopane (44), Wisła (42),
Szczyrk (29) i Krynica (28). We wszystkich badanych stacjach narciarskich zdecydowaną większość stanowią trasy łatwe (niebieskie). Najwięcej tras trudnych
(czerwonych) występuje w Wiśle (10), Krynicy (9), Szczyrku (8) i Korbielowie (7).
Trasy bardzo trudne (czarne) znajdują się jedynie w 5 spośród 16 badanych miejscowości: Zakopanem (4), Szczyrku (2), Wiśle (2), Korbielowie (1) i Krynicy (1)
(tab. 21, ryc. 20).
Pod względem długości tras przeznaczonych do uprawiania narciarstwa
zjazdowego pierwsze miejsce zajmuje Szczyrk (38,25 km), następnie Zakopane (26,8 km) i Wisła (22,57 km). Najkrótsze trasy znajdują się w Czarnej Górze
(łącznie – 3,95 km), Małem Cichem (3,24 km) i Witowie (3,02 km). Największą
długością tras łatwych dysponują: Szczyrk (24,95 km), Wisła (13,58 km) i Białka
Tatrzańska (11,68 km), tras trudnych – Krynica (9,65 km), Szczyrk (8,98 km)
i Korbielów (8,55 km), a tras bardzo trudnych – Zakopane (15,55 km) i Szczyrk
(4,32 km) (ryc. 21).
Dodatkowym, lecz niezmiernie istotnym elementem infrastruktury narciarskiej, jest sztuczne oświetlenie i dośnieżanie stoków. Najwięcej tras umożliwiających jazdę narciarzom po zmroku jest w Zakopanem (37), Wiśle (27), Białce
Tatrzańskiej (23) i Bukowinie Tatrzańskiej (21). Niewiele oświetlonych tras znajduje się natomiast w Ustroniu (4) i Brennej (5) (ryc. 22). Z kolei największa liczba
tras obsługiwanych przez urządzenia do produkcji śniegu występuje w Wiśle (33),
Zakopanem (30), Krynicy (22) i Białce Tatrzańskiej (21). W Zwardoniu narciarze
mogą korzystać jedynie z dwóch dośnieżanych tras.
Największą długością tras oświetlonych dysponują: Białka Tatrzańska (13,11 km),
Zakopane (11,62 km) i Wisła (11,27 km), a dośnieżanych – Szczyrk (24,2 km), Wisła (17,04 km), Krynica (14,07 km) i Białka Tatrzańska (12,41 km). Najmniejsza
długość tras umożliwiająca korzystanie po zmroku znajduje się w Brennej (1,91 km)
i Ustroniu (2,39 km), natomiast najmniejsza długość tras obsługiwana przez urządzenia do naśnieżania jest w Zwardoniu (0,34 km) (tab. 21, ryc. 23).
4.3. Szczegółowa charakterystyka badanych stacji pod względem zagospodarowania dla narciarstwa zjazdowego
4.3.1. Białka Tatrzańska
Białka Tatrzańska jest jedną z największych podhalańskich stacji narciarskich.
Stan bazy narciarskiej na jej obszarze w sezonie 2011/2012 liczył 21 urządzeń wyciągowych, w tym 6 kolei linowych krzesełkowych, o łącznej długości 10,793 km

108

Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach

i zdolności przewozowej 22 925 osób/godz. oraz 26 tras zjazdowych o łącznej
długości 13,114 km (tab. 21). W sezonie 2012/2013 uruchomiono następną kolej krzesełkową. Tereny narciarskie są usytuowane na wschodnich i północno-wschodnich stokach Kotelnicy (918 m n.p.m.), Wysokiego Wierchu (934 m
n.p.m.) i Horników Wierchu (926 m n.p.m.), w Białce Środkowej i Kaniówce.
Największymi ośrodkami narciarskimi w Białce Tatrzańskiej są: Kotelnica Białczańska, Bania oraz Kaniówka. Powstały one z inicjatywy mieszkańców wsi, np.
Kotelnica Białczańska ma formę spółki, w której partycypuje 51 osób. W miejscowości tej przeważają trasy łatwe (76,9%), odpowiednie dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów. Aż 88,5% tras umożliwia jazdę
po zmroku, a 80,8% jest dośnieżana.
W najbliższych latach planuje się uruchomienie kilku kolei linowych i wytyczenie tras tworzących połączenie między ośrodkami narciarskimi: Kotelnica
Białczańska, Kaniówka a Stacją Narciarską Rusiń-ski w Bukowinie Tatrzańskiej.
Szybkiej rozbudowie infrastruktury narciarskiej towarzyszy rozwój usług komplementarnych dla narciarzy. W sezonie 2011/2012 działało 16 szkół narciarskich
oraz 34 wypożyczalnie i serwisy sprzętu narciarskiego.
Białka Tatrzańska jest przykładem stacji narciarskiej, w której ofertę dla narciarzy poszerzono o usługi odnowy biologicznej. W czerwcu 2011 r. przy Ośrodku Narciarskim Bania otwarto kompleks nowoczesnych basenów geotermalnych
„Terma Bania” (od kwietnia 2013 r. „Terma Białka”) (fot. 9). Koszt inwestycji
wyniósł ponad 62 mln zł, przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na poziomie ok. 32%. Natomiast w grudniu 2012 r. oddano do użytku 4-gwiazdkowy Hotel Bania Thermal & Ski**** dysponujący 343
miejscami noclegowymi.
W sezonie 2011/2012 objęto wspólnym skipassem „Tatryski” trzy największe białczańskie ośrodki narciarskie oraz Jurgów-ski w Jurgowie i Czorsztyn-ski
w Kluszkowcach.
4.3.2. Brenna
Brenna, położona w Beskidzie Śląskim, jest znaną miejscowością letniskową będącą jednocześnie średniej wielkości stacją narciarską. W sezonie 2011/2012 infrastrukturę dla narciarstwa zjazdowego tworzyło tam 10 urządzeń wyciągowych
o łącznej długości 3,904 km i zdolności przewozowej 5 550 osób/godz. oraz 12
tras zjazdowych o łącznej długości 5,49 km (tab. 21). Większość z nich znajduje
się na północno-wschodnich stokach Stróży (659 m n.p.m.) i wschodnich stokach
Świniorki (705 m n.p.m.) w przysiółkach Węgierski i Leśnica. Narciarze i snowboardziści mają do dyspozycji 7 tras łatwych i 5 trudnych. Pod względem długości
przeważają trasy trudne – 3,14 km (57,2%). Jedynie 5 tras posiada sztuczne oświetlenie, natomiast aż 11 jest obsługiwanych przez urządzenia do wytwarzania śniegu. Infrastruktura narciarska jest zlokalizowana w trzech ośrodkach narciarskich:
Węgierski, Świniorka i Pod Starym Groniem, w których znajdują się odpowiednio
– 4, 4 i 2 urządzenia do transportu narciarzy.
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W sezonie 2011/2012 w miejscowości tej działały 3 szkoły narciarskie, 5 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego.
4.3.3. Bukowina Tatrzańska
Bukowina Tatrzańska jest jedną z dwóch tradycyjnych stacji narciarskich położonych w regionie podhalańskim. Na infrastrukturę narciarską w sezonie 2011/2012
w Bukowinie Tatrzańskiej składało się 20 urządzeń wyciągowych, w tym 2 koleje
linowe krzesełkowe o łącznej długości 6,226 km i zdolności przewozowej 12 964
osób/godz. oraz 21 tras zjazdowych o łącznej długości 6,85 km (tab. 21). Stacja ta
dysponuje głównie trasami łatwymi (90,5%). Są one stosunkowo krótkie, średnia ich długość wynosi 326 m. Wszystkie wyciągi i trasy są sztucznie oświetlone,
a około 82,0% ogólnej długości tras jest dośnieżane. Większość tras jest usytuowana na stokach o ekspozycji północnej (57,1%) i północno-wschodniej (19,0%).
Narciarski ruch turystyczny koncentruje się głównie na Olczańskim Wierchu
(957 m n.p.m.), gdzie znajduje się 11 urządzeń wyciągowych, oraz na Rusińskim
Wierchu (948 m n.p.m.) w Stacji Narciarskiej Rusiń-ski.
W sezonie 2011/2012 w miejscowości tej działało 7 szkół narciarskich oraz
22 wypożyczalnie i serwisy sprzętu narciarskiego.
Największym obiektem noclegowym w tej miejscowości jest Hotel Bukovina****, posiadający 437 miejsc noclegowych. Został oddany do użytku końcem
2010 r. i wraz z powstałą dwa lata wcześniej „Termą Bukovina” tworzy nowoczesny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy.
W sezonie zimowym 2012/2013 Stacja Narciarska Rusiń-ski i Stacja Narciarska
Turnia oferowała pakiet usługowy, łączący korzystanie z bazy narciarskiej i bukowiańskich basenów termalnych za zryczałtowaną cenę.
Bukowina Tatrzańska jest dobrym przykładem miejscowości, w której w szczególny sposób pielęgnuje się miejscową kulturę i folklor. Jest to dodatkowy walor
tej wsi, który przyciąga do niej rzesze turystów nie tylko w sezonie zimowym.
4.3.4. Czarna Góra
Czarna Góra jest nową podhalańską stacją narciarską powstałą przy okazji rozwoju Białki Tatrzańskiej. W pierwszej dekadzie XXI w. mieszkańcy tej miejscowości
utworzyli dwa ośrodki narciarskie – Koziniec i Grapę Litwinkę. Ośrodki te mają
formę spółek, w których uczestniczy odpowiednio – 102 i 66 osób.
W sezonie 2011/2012 w Czarnej Górze funkcjonowało 7 urządzeń wyciągowych, w tym 2 czteroosobowe koleje linowe krzesełkowe, o łącznej długości
2,7 km i zdolności przewozowej 7 100 osób/godz. oraz 8 łatwych tras zjazdowych
o łącznej długości 3,95 km (tab. 21). Aż 98,0% długości tras umożliwia narciarzom jazdę po zmroku i jest obsługiwana przez urządzenia do produkcji śniegu. Wyciągi i trasy w Ośrodku Narciarskim Koziniec są usytuowane na stokach
o ekspozycji zachodniej, a w Ośrodku Narciarskim Grapa Litwinka – północno-zachodniej i północnej. Usługi komplementarne dla narciarzy znajdują się
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w otoczeniu ośrodków. W sezonie 2011/2012 działały tu 3 szkoły narciarskie oraz
5 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego.
Osoby korzystające z wybranych obiektów noclegowych w Czarnej Górze mają
możliwość otrzymania 20% rabatu na karnety narciarskie w miejscowych ośrodkach narciarskich.
4.3.5. Korbielów
Korbielów jest jedną z największych stacji narciarskich w Polsce. Stan bazy narciarskiej na jego obszarze w sezonie 2011/2012 reprezentowało 19 urządzeń wyciągowych o łącznej długości 10,247 km i zdolności przewozowej 12 445 osób/godz.
oraz 20 tras zjazdowych o łącznej długości 17,44 km (tab. 21).
Największym kompleksem narciarskim w Korbielowie i drugim pod względem
wielkości w Polsce jest usytuowany na północno-wschodnich stokach Pilska (1557
m n.p.m.) Ośrodek Narciarski „Pilsko”, dysponujący 10 wyciągami narciarskimi
i 1 koleją linową oraz 14,4 km tras zjazdowych. Jego położenie na znacznych wysokościach nad poziomem morza oraz specyficzny klimat lokalny sprawia, że śnieg
utrzymuje się tu wyjątkowo długo (fot. 14). Sezon narciarski 2011/2012 został zakończony dopiero 29 kwietnia 2012 r. Właściciele ośrodka od 25 lat borykają się
jednak z problemami o charakterze ekologicznym, które wynikają z faktu włączenia
tego obszaru w 1986 r. w granice Żywieckiego Parku Krajobrazowego, a także objęcia
międzynarodową konwencją Natura 2000. Rozwojowi tego ośrodka sprzeciwiają się
również organizacje ekologiczne. Pozostałych 8 urządzeń funkcjonuje niezależnie.
Użytkownicy terenów narciarskich mają do dyspozycji 12 tras łatwych, 7 trudnych i 1 bardzo trudną. Pod względem długości przeważają trasy trudne – 8,55 km,
które wraz z trasą bardzo trudną – 1,0 km stanowią 54,8% ogółu długości tras.
Z tego powodu miejscowość tę upodobali sobie zaawansowani narciarze i snowboardziści. Najdłuższa trasa zjazdowa (nr 5) liczy 4,0 km i prowadzi z Pilska przez
Halę Miziową i Halę Szczawiny do Kamiennej. Jedynie 9 tras o łącznej długości
4,4 km (25,2% łącznej długości tras) może być użytkowanych po zmroku, a 11 –
o łącznej długości 5,86 km (33,6% długości tras) jest obsługiwana przez urządzenia do wytwarzania śniegu.
Z technicznego punktu widzenia w Korbielowie przeważają niskiej jakości,
przestarzałe wyciągi orczykowe. Dotychczasowy właściciel największego kompleksu narciarskiego w tej miejscowości – Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. –
nie prowadziła w ostatnich latach inwestycji modernizujących bazę narciarską, co
wpłynęło na niekorzystny wizerunek Korbielowa jako stacji narciarskiej. 30 lipca
2012 r. Ośrodek Narciarski „Pilsko” został sprzedany prywatnemu inwestorowi –
CTE Sp. z o.o. z Istebnej – za kwotę 10,7 mln zł. Mieszkańcy oraz narciarze wiążą
nadzieje z nowym właścicielem, dzięki któremu ośrodek ten może stać się jednym
z najnowocześniejszych w tej części Europy.
W sezonie 2011/2012 w stacji tej działało 11 szkół narciarskich oraz 12 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego. Większość z nich była zlokalizowana
w Kamiennej.
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4.3.6. Krynica
Pod względem turystycznym Krynica jest ośrodkiem wielofunkcyjnym. Należy do
grona największych uzdrowisk (Rogers 2009) i stacji narciarskich Karpat Polskich.
W sezonie 2011/2012 w Krynicy działało 19 wyciągów narciarskich oraz 6 kolei linowych o łącznej długości 15,599 km i zdolności przewozowej 23 159 osób/godz.
Użytkowanych było 28 tras zjazdowych o łącznej długości 16,72 km (tab. 21).
Największym ośrodkiem narciarskim w tej miejscowości oraz piątym pod
względem wielkości w polskiej części Karpat jest „Jaworzyna Krynicka”, dysponująca 11 urządzeniami wyciągowymi, w tym koleją linową gondolową i 2 kolejami
linowymi krzesełkowymi oraz 8,4 km tras zjazdowych. Ośrodek ten jest zlokalizowany na północno-wschodnich, wschodnich i południowo-wschodnich stokach
Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.). Drugim ważnym obszarem koncentracji ruchu turystycznego są Słotwiny, gdzie mieszczą się dwa ośrodki – Słotwiny
i Azoty. W tym przysiółku znajduje się 6 wyciągów narciarskich i 2 koleje linowe
krzesełkowe oraz 7,59 km tras zjazdowych.
Przyjeżdżający do Krynicy narciarze mają do wyboru 18 tras łatwych, 9 trudnych
i 1 bardzo trudną. Pod względem długości przeważają trasy trudne – 9,65 km, które
łącznie z trasą bardzo trudną (1,0 km) stanowią 63,7% ogółu długości tras. Jazda po
zmroku jest możliwa na 14 trasach. Aż 22 trasy (84,2% długości tras) są dośnieżane.
Miejscowość ta oferuje także 3 trasy przeznaczone do uprawiania narciarstwa
biegowego. Jedna z nich, o długości ok. 13 km, prowadzi z Góry Parkowej do Tylicza. Pozostałe znajdują się przy Centrum Narciarskim Azoty.
W przyszłości planuje się wybudowanie systemu wyciągów i tras narciarskich
łączących krynickie ośrodki narciarskie z sąsiednimi miejscowościami – Łosiami,
Roztoką, Jastrzębikiem, Szczawnikiem i Wierchomlą. Jednak projekt Ośrodka Narciarskiego Siedem Dolin wzbudza sprzeciw przede wszystkim instytucji związanych
z ochroną środowiska. Spora część terenów, na których miałby powstać ośrodek,
leży na obszarach Natura 2000 oraz w Popradzkim Parku Krajobrazowym.
Dynamicznej rozbudowie infrastruktury narciarskiej towarzyszy rozwój usług
komplementarnych dla narciarzy i snowboardzistów. W sezonie 2011/2012 działało 14 szkół narciarskich i 26 serwisów sprzętu narciarskiego.
4.3.7. Małe Ciche
Małe Ciche jest niewielką, nową stacją narciarską położoną u stóp Tatr. Infrastruktura dla narciarstwa zjazdowego w Małem Cichem w sezonie 2011/2012
liczyła 6 urządzeń wyciągowych o długości 3,09 km i zdolności przewozowej
5 850 osób/godz. oraz 6 sztucznie oświetlonych i naśnieżanych tras zjazdowych
o łącznej długości 3,24 km. Poza jedną – o długości 650 m trudną trasą – wszystkie trasy są o niskim stopniu trudności (tab. 21).
Największym kompleksem narciarskim w tej miejscowości jest Stacja Narciarska Małe Ciche, w skład której wchodzą 3 wyciągi narciarskie i kolej krzesełkowa.
Znajduje się na południowo-zachodnich stokach Zgorzeliska (1005 m n.p.m.).
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Na usługi komplementarne dla narciarzy w tej miejscowości składają się 3 szkoły narciarskie i 14 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego.
4.3.8. Szczyrk
Szczyrk jest jedną z najlepiej zagospodarowanych stacji narciarskich w Polsce.
W sezonie 2011/2012 infrastrukturę dla narciarstwa zjazdowego w Szczyrku tworzyło 29 urządzeń wyciągowych o łącznej długości ponad 21 km i zdolności przewozowej 16 440 osób/godz. oraz 29 tras zjazdowych o łącznej długości 38,25 km
(tab. 21).
Największym ośrodkiem narciarskim w Szczyrku, a także w Polsce, jest Czyrna–
Solisko dysponujący 13 wyciągami o przepustowości 9 020 osób/godz. i 13 trasami
o łącznej długości 22,1 km. Ośrodek ten usytuowano na północnych, północno-zachodnich i zachodnich stokach Małego Skrzycznego (1211 m n.p.m.) i Malinowa
(1114 m n.p.m.). Drugim ważnym kompleksem jest zespół 4 urządzeń wyciągowych i 4 tras zjazdowych, o łącznej długości 13,4 km, noszący nazwę Centralnego
Ośrodka Sportu, położony na północno-zachodnich stokach Skrzycznego (1257 m
n.p.m.) (fot. 4). Pozostałe wyciągi funkcjonują niezależnie, nie tworząc połączonych
zespołów tras.
Szczyrk dysponuje zróżnicowanymi trasami pod względem stopnia trudności.
Użytkownicy terenów narciarskich mają do wyboru 19 tras łatwych, 8 trudnych
i 2 bardzo trudne. Pod względem długości przeważają trasy łatwe – 24,95 km, następnie trudne – 8,98 km i bardzo trudne – 4,32 km. Trzy z nich posiadają licencję
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, która umożliwia rozgrywanie zawodów w konkurencjach alpejskich. Najdłuższa trasa, prowadząca ze Skrzycznego
przez Halę Skrzyczeńską do Czyrnej, liczy 5,3 km. W minionych latach znacznym problemem było utrzymanie odpowiedniej grubości pokrywy śnieżnej na
trasach. Jednakże po zmianie właściciela w 2011 r. w Ośrodku Narciarskim Czyrna–Solisko sytuacja ta uległa zmianie. W sezonie 2011/2012 Szczyrk dysponował
19 dośnieżanymi trasami o łącznej długości 24,2 km (63,3% ogólnej długości tras).
Niestety, nadal brakuje stoków sztucznie oświetlonych. Jedynie z 11 tras można
korzystać po zmroku. Są to przeważnie trasy krótkie, o niskim stopniu trudności.
Miejscowość ta jest także ośrodkiem narciarstwa sportowego. Funkcjonują
w niej 3 skocznie narciarskie, na których rozgrywane są m.in. Mistrzostwa Polski
czy Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Od 2011 r. jest przygotowywana
także profesjonalna trasa dla narciarstwa biegowego o długości 1,85 km. Koszt jej
budowy wyniósł ponad 5,5 mln zł, przy ok. 72% udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sezonie letnim jest wykorzystywana do
uprawiania kolarstwa crossowego. Trasa spełnia wymogi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS oraz Polskiego Związku Kolarskiego, co umożliwia rozgrywanie międzynarodowych zawodów w biegach narciarskich i kolarstwie.
Od lat 90. XX w. w Szczyrku zaczęły szybko rozwijać się usługi komplementarne
dla narciarzy i snowboardzistów. W sezonie 2011/2012 działało 15 szkół narciarskich oraz 32 wypożyczalnie i serwisy sprzętu narciarskiego i snowboardowego.
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W pierwszej dekadzie XXI w. nasiliły się w Szczyrku nierozwiązane od wielu lat
problemy społeczne, gospodarcze i przyrodnicze, wynikające m.in. z masowego
charakteru ruchu turystycznego, transformacji bazy turystycznej oraz relacji między jej gestorami a właścicielami terenów, po których przebiegają trasy zjazdowe.
Problemy te wpłynęły niekorzystnie na postrzeganie przez narciarzy Szczyrku
jako stacji narciarskiej, co w efekcie przyczyniło się do mniejszej koniunktury
popytu turystycznego w sezonie zimowym oraz likwidacji niektórych wyciągów
i tras narciarskich. W ciągu dwóch lat liczba wyciągów zmniejszyła się o 5 urządzeń, zdolność przewozowa – o 1 960 osób/godz., a długość tras – o 3,08 km (por.
Krzesiwo, Mika 2011).
4.3.9. Ustroń
Ustroń, podobnie jak Krynica, jest wielofunkcyjną miejscowością turystyczną. To
największe uzdrowisko w Karpatach Polskich (Rogers 2009) oraz jedna z najważniejszych stacji narciarskich położonych w Beskidzie Śląskim. Na infrastrukturę
narciarską w Ustroniu w sezonie 2011/2012 składało się 11 urządzeń wyciągowych o łącznej długości 5,064 km i zdolności przewozowej 6 257 osób/godz. oraz
8 tras zjazdowych o łącznej długości 6,86 km (tab. 21).
Ruch turystyczny w sezonie zimowym koncentruje się przede wszystkim w dzielnicy Polana, gdzie znajduje się zespół 4 urządzeń wyciągowych Kolei Linowej
„Czantoria” oraz 4 wyciągi narciarskie do nauki jazdy na nartach lub snowboardzie.
Stacja ta oferuje 5 tras łatwych i 3 trudne. Pod względem długości nieznacznie
przeważają trasy trudne (54,2%). Jazdę po zmroku umożliwiają 4 trasy o łącznej długości 2,39 km. Ustroń jest jedną z najniżej położonych stacji narciarskich
w Karpatach Polskich (ryc. 3), dlatego wszystkie ośrodki są wyposażone w system naśnieżania. Urządzenia do wytwarzania śniegu obsługują 7 tras zjazdowych
(62,0% długości tras).
Miejscowość ta dysponuje także 3 trasami przeznaczonymi do uprawiania
narciarstwa biegowego. Dwie z nich, o łącznej długości ok. 3 km, znajdują się
w szczytowych partiach Ośrodka Narciarskiego Czantoria. Trzecia, licząca ok.
6 km, została poprowadzona bulwarami nadwiślanymi. Trasy te są przygotowywane ratrakiem przy odpowiedniej grubości naturalnej pokrywy śnieżnej.
W sezonie 2011/2012 w Ustroniu funkcjonowało 9 szkół narciarskich oraz
16 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Większość
z nich była zlokalizowana wokół dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”.
4.3.10. Ustrzyki Dolne
Największą stacją narciarską położoną we wschodniej części Karpat Polskich są
Ustrzyki Dolne. W sezonie 2011/2012 dysponowały 7 wyciągami narciarskimi
i 1 dwuosobową krzesełkową koleją linową. Łączna długość tych urządzeń wynosiła 4,88 km, a zdolność przewozowa 6 600 osób/godz. W miejscowości tej było
użytkowanych 10 tras zjazdowych o całkowitej długości 6,33 km (tab. 21). Poziom
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trudności 7 z nich był określany jako łatwy, a 3 – trudny. Pod względem długości
także nieznacznie przeważały trasy łatwe (55,8%). W sztuczne oświetlenie było
wyposażonych 6 tras (45,5% całkowitej długości tras), a w naśnieżanie – 9 (96,8%
całkowitej długości tras). Warto podkreślić fakt, że aż 3 trasy posiadają homologację FIS. Dwie z nich umożliwiają organizowanie międzynarodowych zawodów w slalomie, a jedna w slalomie gigancie. Infrastruktura narciarska skupia się
głównie w ośrodkach położonych na północno-wschodnich stokach Gromadzynia (555 m n.p.m.) i Kamiennej Laworty (751 m n.p.m.).
Ze względu na stosunkowo niewielką odległość od Lwowa i peryferyjne położenie w stosunku do głównych obszarów źródłowych ruchu turystycznego w Polsce, baza turystyczna w Ustrzykach Dolnych była tworzona głównie z myślą o turystach z Ukrainy. Jednakże od momentu wejścia Polski do Układu z Schengen
w 2007 r. nastąpił drastyczny spadek liczby narciarzy z tego kraju, co negatywnie
wpłynęło na dochody uzyskiwane przez przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej i handlowej. Niewielki popyt turystyczny powoduje, że w miejscowości
tej są słabo rozwinięte usługi noclegowe i komplementarne.
Na usługi komplementarne dla użytkowników terenów narciarskich składało
się 7 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego oraz 3 szkoły narciarskie.
4.3.11. Wierchomla
Wierchomla jest nową i jedną z najlepiej zagospodarowanych stacji narciarskich
w Beskidzie Sądeckim. Jej rozwój związany jest z powstaniem w 1997 r. na północno-zachodnich stokach Jaworzynki (1001 m n.p.m.) i Pustej Wielkiej (1061 m
n.p.m.) Stacji Narciarskiej „Wierchomla”. W 2008 r. po wybudowaniu infrastruktury narciarskiej ze Szczawnika na Pustą Wielką zmieniono nazwę kompleksu na
„Dwie Doliny Muszyna– Wierchomla”. To czwarty co do wielkości ośrodek narciarski w polskiej części Karpat i największy w Beskidzie Sądeckim. Jego właścicielem jest warszawski biznesmen.
W związku z tym, że ośrodek wykracza poza granice wsi, przedstawiony poniżej stan bazy narciarskiej odnosi się do Wierchomli i Szczawnika. Ośrodek Narciarski „Dwie Doliny Muszyna–Wierchomla” funkcjonuje jako całość, więc nie
należy rozdzielać tych terenów narciarskich. Ponadto w Szczawniku działają jedynie urządzenia wyciągowe należące do tego ośrodka.
W sezonie 2011/2012 infrastrukturę dla narciarstwa zjazdowego w omawianych
miejscowościach tworzyło 10 wyciągów narciarskich i 2 krzesełkowe koleje linowe, o łącznej długości 7,984 km i zdolności przewozowej 11 060 osób/godz. oraz
12 tras zjazdowych o łącznej długości 9,267 km (tab. 21). Narciarze i snowboardziści mogą korzystać z 8 łatwych tras i 4 trudnych. Pod względem długości nieznacznie przeważają trasy trudne (56,1%). Połowa tras umożliwia jazdę po zmroku.
Natomiast aż 99,1% długości tras jest obsługiwana przez urządzenia do produkcji
śniegu. Około 70% terenów narciarskich znajduje się w granicach Wierchomli.
Wraz z rozbudową infrastruktury narciarskiej następował rozwój usług komplementarnych dla narciarzy i snowboardzistów. W sezonie 2011/2012 w Wierchomli
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działało 8 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego i snowboardowego oraz
4 szkoły narciarskie. Natomiast po stronie Szczawnika zinwentaryzowano odpowiednio – 5 i 3 obiekty świadczące takie usługi.
Ośrodek Narciarski „Dwie Doliny Muszyna–Wierchomla” jest jednym z nielicznych przykładów ośrodków rozbudowujących swoją ofertę pod kątem sezonu
letniego. Na jego terenie m.in. wytyczono trasy downhillowe, ścieżki rowerowe
i questingowe, zbudowano park linowy oraz zaadaptowano jedną z polan na potrzeby paintballu. Kolej linowa Wierchomla I jest także wykorzystywana przez
osoby uprawiające turystykę pieszą.
4.3.12. Wisła
Wisła zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród polskich stacji narciarskich pod
względem poziomu rozwoju infrastruktury narciarskiej. Stan bazy narciarskiej
w sezonie 2011/2012 w Wiśle liczył 36 urządzeń wyciągowych, w tym 4 koleje
linowe krzesełkowe, o łącznej długości 12,643 km i zdolności przewozowej 25 136
osób/godz. oraz 42 trasy zjazdowe o całkowitej długości 22,57 km (tab. 21). Do
dyspozycji narciarzy i snowboardzistów oddano 30 tras łatwych, 10 trudnych
i 2 bardzo trudne. Biorąc pod uwagę ich długość, w Wiśle przeważają trasy łatwe
– 13,58 km, następnie trudne – 7,69 km i bardzo trudne – 1,3 km. Stosunkowo
dużo, bo aż 27 tras, wyposażono w sztuczne oświetlenie umożliwiające jazdę po
zmroku. Natomiast na 33 trasach, stanowiących ponad 3/4 całkowitej długości
tras, zamontowano urządzenia przeznaczone do wytwarzania śniegu.
Najwięcej terenów narciarskich znajduje się w przysiółkach Jawornik i Malinka. Znajduje się w nich po 11 urządzeń wyciągowych i po 13 tras zjazdowych.
Ruch turystyczny skupia się głównie w ośrodkach: Cieńków, Nowa Osada i Soszów. Każdy z tych kompleksów dysponuje czteroosobową krzesełkową koleją
linową oraz kilkoma wyciągami. Tereny narciarskie Wisły nie tworzą zwartego,
powiązanego siecią wyciągów i tras, obszaru. Funkcjonujące tu ośrodki są rozrzucone po całej miejscowości, co jest następstwem faktu, iż każdy z nich należał do innego właściciela. Pomimo tego w sezonie 2011/2012 połączono oferty
niektórych wiślańskich ośrodków narciarskich w postaci wspólnego skipassu.
Rozbudowie i modernizacji bazy narciarskiej w Wiśle towarzyszy rozwój usług
komplementarnych dla użytkowników stoków. W sezonie 2011/2012 w miejscowości tej działało 31 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego i snowboardowego oraz 21 szkół narciarskich. Zdecydowana większość z nich była zlokalizowana przy dolnych stacjach wyciągów i kolei linowych.
Na wysoki poziom rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym narciarskiej,
w Wiśle wpłynęły sukcesy sportowe odnoszone od 2000 r. przez Adama Małysza
– najlepszego polskiego skoczka narciarskiego, mieszkańca Wisły. Jego imieniem
nazwano przebudowaną w latach 2004–2008 skocznię narciarską w Malince, na
której odbywają się m.in. zawody w skokach narciarskich w ramach Letniego
Grand Prix (od 2010 r.) i Pucharu Świata (od 2013 r.).
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4.3.13. Witów
Witów jest nową stacją narciarską położoną u podnóża Tatr Zachodnich. W sezonie 2011/2012 funkcjonowało tam 8 urządzeń wyciągowych o łącznej długości
2,453 km i zdolności przewozowej 5 100 osób/godz. oraz 7 łatwych tras zjazdowych o łącznej długości 3,015 km (tab. 21).
Ruch turystyczny koncentruje się głównie w Stacji Narciarskiej Witów-ski, która dysponuje koleją linową, wyciągiem dla dzieci oraz od stycznia 2013 r. największym snowparkiem w Polsce (fot. 10). Drugim ważnym kompleksem jest zespół
4 wyciągów i tras narciarskich na Polanie Biały Potok.
Wszystkie wyciągi i trasy w tej miejscowości są sztucznie oświetlone, a 90%
ogólnej długości tras jest dośnieżane. Narciarze i snowboardziści mogą skorzystać z 7 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego oraz z usług instruktorów
w 3 szkołach narciarskich.
4.3.14. Zakopane
Zakopane jest największą polską stacją narciarską, na terenie której znajduje się
46 urządzeń wyciągowych, w tym 9 kolei linowych, o łącznej długości 19,116 km
i zdolności przewozowej 30 625 osób/godz. oraz 44 trasy zjazdowe o łącznej długości 26,805 km (tab. 21). Narciarze i snowboardziści mają do dyspozycji aż 34 trasy łatwe (77,3% ogólnej liczby tras), 6 tras trudnych (13,6%) oraz 4 bardzo trudne
(9,1%). Chociaż pod względem liczby dominują trasy łatwe, jednak biorąc pod uwagę długość tras, przeważają trasy bardzo trudne – 15,55 km (58,0% ogólnej długości
tras), następnie łatwe – 7,075 km (26,4%) oraz trudne – 4,18 km (15,6%).
Ruch turystyczny koncentruje się głównie w ośrodkach narciarskich: Harenda, Kasprowy Wierch, Nosal (fot. 11) i Polana Szymoszkowa oraz przy wyciągach
zlokalizowanych w atrakcyjnych pod względem turystycznym miejscach, np. pod
Wielką Krokwią. W kompleksach tych turyści mają do dyspozycji wysokiej jakości koleje linowe i wyciągi narciarskie, po kilka tras zjazdowych o różnym stopniu
trudności, a także rozbudowaną bazę gastronomiczną oraz dodatkową dla narciarzy i snowboardzistów. Na pozostałe wyciągi w Zakopanem popyt jest niewielki. Sytuacja ta powoduje, że właściciele tych urządzeń rozważają ich zamknięcie
w najbliższych sezonach. W Zakopanem jazda po zmroku możliwa jest aż na 37
trasach zjazdowych. Stosunkowo niewiele, bo jedynie 38,1% ogólnej długości tras
jest objęta systemem naśnieżania.
W Zakopanem bardzo dobrze rozwinięte są usługi komplementarne dla osób
uprawiających narciarstwo i snowboarding. Do ich dyspozycji oddano aż 65 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego, które są dostępne na terenie całego miasta. Początkujący i osoby chcące podnieść swoje umiejętności jazdy na nartach lub
snowboardzie mogą skorzystać z usług instruktorów w 23 szkołach narciarskich.
Zakopane jest także największym polskim ośrodkiem narciarstwa sportowego.
Funkcjonuje tu 5 skoczni narciarskich. Na największej z nich – Wielkiej Krokwi
– są organizowane zawody w skokach narciarskich w ramach Pucharu Świata,
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Pucharu Kontynentalnego i Letniego Grand Prix. Natomiast do dyspozycji narciarzy uprawiających narciarstwo biegowe oddano 4 trasy o łącznej długości 11,2
km.
4.3.15. Zawoja
Zawoja, położona u stóp Babiej Góry, ma długie tradycje rozwoju jako wieś letniskowa. W sezonie 2011/2012 infrastrukturę dla narciarstwa zjazdowego tworzyło
9 urządzeń przeznaczonych do transportu narciarzy po stokach, o łącznej długości 3,957 km i zdolności przewozowej 5 924 osób/godz. oraz 8 łatwych i 2 trudne
trasy zjazdowe o łącznej długości 5,095 km (tab. 21). Pod względem długości także nieznacznie przeważały trasy łatwe (56,4%). W sztuczne oświetlenie i naśnieżanie wyposażonych było 7 tras.
Ruch turystyczny w sezonie zimowym koncentruje się przede wszystkim
w Czatoży, gdzie funkcjonuje 6 wyciągów i tras przeznaczonych do nauki jazdy
na nartach lub snowboardzie oraz w zlokalizowanym w Policznem Ośrodku Turystyczno-Narciarskim Mosorny Groń, który jest wyposażony w czteroosobową
kolej linową i wyciąg dla dzieci. Osoby przyjeżdżające do Zawoi mogą skorzystać
z 9 wypożyczalni i serwisów sprzętu narciarskiego i snowboardowego oraz z usług
instruktorów w 3 szkołach narciarskich.
4.3.16. Zwardoń
Zwardoń to tradycyjna stacja narciarska, położona na granicy Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Na jej infrastrukturę narciarską w sezonie 2011/2012
składało się 14 wyciągów narciarskich (orczykowych i talerzykowych), o łącznej
długości 5,845 km i zdolności przewozowej 5 740 osób/godz. oraz 18 tras zjazdowych o całkowitej długości 9,34 km (tab. 21). Stacja ta dysponowała 16 trasami
łatwymi i 2 trudnymi. Na 8 z nich była możliwa jazda po zmroku. Niewątpliwie
słabą stroną bazy narciarskiej w Zwardoniu był niewielki odsetek tras dośnieżanych. Jedynie 2 trasy o łącznej długości 340 m (3,6% ogólnej długości tras) były
obsługiwane przez urządzenia do produkcji śniegu. Sytuacja ta wynika z faktu,
iż w miejscowości tej brakuje wody, co jest następstwem jej położenia na głównym wododziale karpackim, rozdzielającym zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza
Czarnego (Atlas Polski 2000, Figiel i in. 2006, Moskała 1980).
Wyciągi i ośrodki narciarskie w Zwardoniu nie tworzą zwartych zespołów, są
porozrzucane po całej wsi. Do sezonu 2011/2012 Ośrodek Narciarski Skalanka
wraz z wyciągiem w Serafinowie na Słowacji tworzyły jedyny w Polsce międzynarodowy kompleks narciarski, dodatkowo objęty wspólnym karnetem przejazdowym. W sezonie 2012/2013, na skutek problemów związanych z dzierżawą gruntów, urządzenia w Serafinowie nie działały.
W pierwszej dekadzie XXI w. nie prowadzono w Zwardoniu zabiegów modernizacyjnych istniejących urządzeń i nie inwestowano w systemy naśnieżania
stoków. Większość zwardońskich ośrodków narciarskich nie posiadało własnych
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stron internetowych, a te, które je udostępniały, nie aktualizowały informacji na
nich zawartych. Sytuacja taka niekorzystnie wpłynęła na wizerunek Zwardonia
jako stacji narciarskiej i istotnie przyczyniła się do znacznego spadku popytu turystycznego w ostatnich latach.
W grudniu 2012 r. uruchomiono pierwszą w tej miejscowości kolej linową,
która zastąpiła istniejący od 1976 r. wyciąg orczykowy na Mały Rachowiec. Trasa wzdłuż kolei została wyposażona w naśnieżanie i oświetlenie. Mieszkańcy wsi
mają nadzieję, że dzięki tej inwestycji wzrośnie liczba osób odwiedzających Zwardoń w sezonie zimowym.
Słabą stroną tej stacji narciarskiej jest słabo rozbudowana infrastruktura dodatkowa dla narciarzy. W sezonie 2011/2012 działało w niej 6 wypożyczalni sprzętu narciarskiego, z czego tylko w jednym obiekcie oferowano usługi serwisowe.
Pierwsza szkoła narciarska powstała natomiast w sezonie 2012/2013 przy dolnej
stacji nowo powstałej kolei.
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5. Społeczne i przestrzenne determinanty
uczestnictwa w turystyce narciarskiej

Do głównych czynników kształtujących wielkość i strukturę popytu turystycznego zalicza się m.in. czynniki ekonomiczne i społeczne (Pawlusiński 2007). Przeprowadzone badania ankietowe z narciarzami i snowboardzistami dają podstawy
do rozpoznania ekonomicznych i społecznych cech popytu turystycznego w turystyce narciarskiej oraz określenia tzw. profilu turysty-narciarza dla stacji narciarskich przyjętych do badań. Zidentyfikowanie tych cech może w przyszłości
pomóc w prowadzeniu skutecznych działań marketingowych i inwestycji odpowiadających potrzebom przyjezdnych.
5.1. Charakterystyka próby badawczej
W grupie 1978 respondentów zdecydowaną większość stanowili narciarze –
87,1% (tab. 22, w załączniku 1). Snowboarding uprawiało 11,0% ankietowanych.
Pozostali (1,9%) deklarowali uprawianie obydwu form rekreacji.
Do badań ankietowych wybrano osoby powyżej 16. roku życia. Z punktu widzenia struktury wiekowej najliczniejszą grupę tworzyły osoby w przedziale wiekowym 26–40 lat (46,7% ogółu respondentów), kolejne – pomiędzy 41 a 50 lat
(19,7%), 19–25 lat (18,6%) oraz 51–65 lat (8,6%) i poniżej 19 lat (6,0%) (tab. 23,
zał. 1). Najmniej liczną grupą byli narciarze powyżej 65. roku życia (0,4%). Wśród
ankietowanych nieznacznie przeważali mężczyźni (54,7%) (tab. 23, zał. 1).
Pod względem wykształcenia 59,9% respondentów posiadało wykształcenie
wyższe, 31,3% – średnie, 5,4% – podstawowe, a 3,4% – zawodowe (tab. 24, zał. 1).
W grupie ankietowanych dominowały osoby pochodzące z miast powyżej 100
tys. mieszkańców (60,6%) (tab. 25, zał. 1). Mieszkańcy mniejszych miast (poniżej
100 tys. mieszkańców) stanowili 31,3% osób uczestniczących w badaniach, a pozostali (8,1%) pochodzili ze wsi.
Wśród respondentów zdecydowanie przeważały osoby, których średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny mieszczą się w przedziale 2–5 tys. zł
(47,1% ogółu badanych) oraz 1–2 tys. zł (28,8%) (tab. 26, zał. 1). 13,0% ankietowanych deklarowało, że ich średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie
kształtuje się pomiędzy 5 a 10 tys. zł. Uzyskiwanie dochodów poniżej 1 tys. zł
na osobę deklarowało 6,4% respondentów. Najmniej liczne grupy tworzyli ankietowani, których miesięczne dochody przypadające na jednego członka rodziny
mieszczą się w przedziałach: 10–20 tys. zł (2,6%) i powyżej 20 tys. zł (2,1%).
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Ponad połowa losowo wybranych
do badania osób pochodziła z dwóch
województw: śląskiego (29,2%) i mazowieckiego (24,4%) (ryc. 24). Licznie
reprezentowani byli także respondenci
z województwa małopolskiego (13,5%).
Z województwa łódzkiego pochodziło
6,2%, a z podkarpackiego 5,6% ankietowanych. Udział osób z pozostałych
województw w strukturze turystycznego ruchu narciarskiego w Karpatach
Polskich był niewielki, poniżej 5%.
Z punktu widzenia odległości danej
stacji narciarskiej od miejsca zamieszkania turystów, najliczniejsze grupy
tworzyły osoby, którym dotarcie do niej
zajęło ponad 5 godzin (40,3% respon- Ryc. 24. Udział respondentów w badanych
stacjach narciarskich według województw
dentów) oraz pomiędzy 1,5 a 3 godziny Fig. 24. The origin of respondents in the
(24,3%) (tab. 27, zał. 1). W pierwszej studied ski stations by voivodships
grupie dominowali mieszkańcy aglo- Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
meracji warszawskiej, a w drugiej konurbacji górnośląskiej i aglomeracji krakowskiej. Osoby, które odległość pomiędzy domem a stacją pokonały w ciągu 3–5 godzin stanowiły 15,3% badanych.
Od 45 minut do 1,5 godziny podróżowało 12,0% narciarzy i snowboardzistów.
Najmniejszą grupę (8,1%) tworzyły osoby, którym pokonanie drogi z miejsca zamieszkania do danej miejscowości zajęło mniej niż 45 minut.
Na pytanie o częstość przyjazdów do danej miejscowości w celu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu 30,0% ankietowanych przyznało, że bywa w niej raz
w sezonie zimowym (tab. 28, zał. 1). Stosunkowo dużo, aż 27,2% badanych, stwierdziło, że jest to ich pierwszy pobyt w danej stacji narciarskiej. Średnio co czwarty
(24,2%) respondent przyznał, że korzysta z ofert stacji kilka razy w sezonie, a 7,7%
badanych to tzw. stali bywalcy korzystający z terenów narciarskich danej stacji kilkanaście razy w sezonie. Co dziesiąty (10,9%) ankietowany deklarował przyjazd do
miejscowości, w której udzielał odpowiedzi na pytania, raz na kilka sezonów.
Z ekonomicznego punktu widzenia ważnym zagadnieniem jest długość pobytu
turystów w danej miejscowości. Wśród respondentów największą grupę tworzyły
osoby korzystające z pobytów między 4 a 7 dni (43,0%) (tab. 29, zał. 1). 27,9% ankietowanych przyjechało do danej stacji na 1 dzień. Jednodniowe wyjazdy na narty były preferowane przede wszystkim przez mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego. W trakcie pobytów 2–3 dniowych lub weekendowych było
22,3% badanych. Pobyty urlopowo-wakacyjne, trwające 8–14 dni, oraz dłuższe
deklarowało odpowiednio 6,1% i 0,7% osób.
O społecznej funkcji narciarstwa może świadczyć fakt, że przeważająca część
respondentów przebywała na stoku z rodziną (49,2%), ze znajomymi (28,2%) bądź
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w gronie rodziny i znajomych (7,4%) (łącznie 84,8%) (tab. 30, zał. 1). W grupie
zorganizowanej przybyło 10,3%, w innym gronie 2,8%, a indywidualnie jedynie
2,1% ankietowanych.
Aż 86,1% badanych przyjechało do danej stacji narciarskiej samochodem, 5,8%
autokarem, 3,9% pociągiem i 2,4% PKS-em lub busem (tab. 31, zał. 1). Z pociągu
i PKS-u, korzystało 1,5% respondentów. Pozostali (0,3%) przybyli innymi środkami transportu.
Wśród badanych przeważały osoby, które oceniały poziom swoich umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (50,4%)
(tab. 32, zał. 1). Wysokimi umiejętnościami dysponował średnio co trzeci respondent (32,1%). Osoby z niskimi umiejętnościami, tzw. początkujący, stanowili
17,5% ankietowanych.
Z punktu widzenia oceny terenów narciarskich istotne znaczenie ma znajomość różnych ośrodków i stacji narciarskich. Ze względu na stopień znajomości
polskich miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską, ankietowani
zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwszą grupę (12,4%) tworzyły osoby jeżdżące
na nartach lub snowboardzie wyłącznie w miejscowości, w której udzielały odpowiedzi na pytania (tab. 33, zał. 1). Drugą, najliczniejszą grupę (59,2%), stanowili
respondenci, którzy korzystali z terenów narciarskich w 1–3 miejscowościach,
wyłączając tę, w której byli proszeni o wypełnienie ankiety. W trzeciej grupie
(28,4%) znaleźli się turyści znający wiele polskich stacji i ośrodków narciarskich.
Wymienili co najmniej 4 miejscowości,
w których uprawiali narciarstwo lub
snowboarding.
Ponad połowa (58,0%) ankietowanych deklarowała korzystanie z ofert zagranicznych stacji narciarskich, wśród
których przeważały stacje słowackie
(29,4%), austriackie (25,6%) i włoskie
(25,6%) (ryc. 25). Miejscowości czeskie stanowiły 7,0%, francuskie 6,1%,
a szwajcarskie jedynie 2,9% wybieraRyc. 25. Kraje, do których wyjeżdżają res
nych przez Polaków narciarskich stacji
pondenci w celu uprawiania narciarstwa
zagranicznych.
lub snowboardingu
Szczegółową charakterystykę grup
Fig. 25. Countries to which respondents
respondentów
w badanych stacjach narleave for skiing or snowboarding
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study. ciarskich zamieszczono w załączniku 2.
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5.2. Ocena zależności między badanymi cechami
W celu rozpoznania ogólnych zależności pomiędzy badanymi cechami posłużono
się współczynnikiem korelacji rang Spearmana (rS). Współczynnik ten obliczono
dla 10 cech:
– x1 – wiek respondentów;
– x2 – wykształcenie respondentów;
– x3 – pochodzenie terytorialne respondentów;
– x4 – średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny respondentów;
– x5 – czas dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów;
– x6 – częstość przyjazdów respondentów w ciągu sezonu zimowego do stacji
narciarskiej;
– x7 – długość pobytu respondentów w stacji narciarskiej;
– x8 – poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów;
– x9 – liczba polskich miejscowości, w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding;
– x10 – liczba krajów, w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding.
Otrzymane wyniki zaprezentowano w tabeli 34. Na jej podstawie można wykazać, że wśród badanych korelacji dominują (75,6%) korelacje istotne statystycznie.
Natomiast wśród korelacji istotnych zdecydowanie przeważają (79,4%) korelacje
o charakterze dodatnim. Korelacje o najwyższej dodatniej sile związku występują
pomiędzy:
a) czasem dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów
(x5) a długością pobytu respondentów w stacji narciarskiej (x7);
b) poziomem umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów
(x8) a liczbą krajów, w których uprawiali narciarstwo lub snowboarding (x10);
c) poziomem umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów
(x8) a częstością ich przyjazdów w ciągu sezonu zimowego do danej stacji narciarskiej (x6);
d) poziomem umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów
(x8) a znajomością polskich miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską (x9).
Natomiast korelacja o najniższej ujemnej sile związku występuje pomiędzy:
e) czasem dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów (x5)
a częstością ich przyjazdów w ciągu sezonu zimowego do stacji narciarskiej (x6).
Związek korelacyjny (a) pomiędzy czasem dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca
zamieszkania respondentów (x5) a długością ich pobytu w danej stacji (x7) ma wysoką siłę (0,62). Jego dodatni kierunek informuje o tym, że im dłuższy czas dojazdu do
stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania turystów, tym dłuższy ich pobyt w tej stacji.
Jednodniowe wyjazdy na narty są preferowane przede wszystkim przez osoby, które odległość pomiędzy stacją narciarską a miejscem swojego zamieszkania pokonują w czasie krótszym niż 3 godz. (ryc. 26). Na 2–3 dni lub weekend
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Tabela 34. Macierz korelacji współczynnika rang Spearmana (rS) dla badanych cech
Table 34. Matrix of Spearman’s Rank Correlation Coefficient for investigated characteristics
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

x1
1,36
0,36

x2
0,36
1,00
0,16
0,20
0,05

0,16
1,00
0,16
0,10

x4
0,14
0,20
0,16
1,36
0,17

0,14

•

•

•

•

•

0,11
0,14
0,21

0,09
0,05

0,09
0,17

0,12
0,15

•

0,14
•

•

x3
•

•

•

0,14

0,26

x5
•

0,05
0,10
0,17
1,00
-0,37
0,62
-0,10
-0,13
•

x6
0,14
•
•
•

-0,37
1,00
-0,27
0,31
0,10
0,14

x7
•

x8
0,11

•

•

0,09
0,09
0,62
-0,27
1,00
-0,08
-0,11
-0,09

0,05
0,17
-0,10
0,31
-0,08
1,00
0,31
0,42

x9
0,14
0,12
•
•

-0,13
0,10
-0,11
0,31
1,00
0,28

x10
0,21
0,15
0,14
0,26
•

0,14
-0,90
0,42
0,28
1,00

Cechy: x1 – wiek respondentów; x2 – wykształcenie respondentów; x3 – pochodzenie terytorialne respondentów; x4 – średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny respondentów; x5 – czas
dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów; x6 – częstość przyjazdów respondentów w ciągu sezonu zimowego do stacji narciarskiej; x7 – długość pobytu respondentów w stacji narciarskiej; x8 – poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów; x9 – liczba polskich miejscowości, w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding; x10 – liczba krajów,
w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding; • – korelacja nieistotna statystycznie.
Designations: x1 – age of the respondents; x2 – education of the respondents; x3 – territorial origin of the
respondents; x4 – average monthly income per family member of the respondents; x5 – travel time to the
ski station from the place of residence of the respondents; x6 – frequency of visits to the ski station in the
winter season; x7 – length of stay in the ski station; x8 – skill level of skiing or snowboarding; x9 – number
of polish locations in which one was skiing or snowboarding; x10 – number of countries in which one
was skiing or snowboarding; • – statistically insignificant correlation.
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

przyjeżdżają zazwyczaj osoby, które dystans pomiędzy swoim domem a daną
stacją pokonują w ciągu 1,5–5 godz. i dłużej niż 5 godz. Natomiast z pobytów
dłuższych niż 3 dni korzystają przede wszystkim osoby, którym dojazd do danej
miejscowości zajmuje więcej niż 5 godz.
Korelacja (b) pomiędzy poziomem umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów (x8) a liczbą krajów, w których uprawiali te formy turystyki
narciarskiej (x10) ma przeciętną siłę (0,42). Jej dodatni kierunek informuje, że
im wyższy poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, tym większa
liczba krajów, w których uprawiano te formy turystyki.
Zdecydowana większość badanych osób o niskich umiejętnościach jazdy na
nartach lub snowboardzie, tzw. początkujący, nie korzystała z ofert zagranicznych
ośrodków narciarskich. Podobnie wśród „średnio zaawansowanych” przeważają
osoby, które nie uprawiały narciarstwa za granicą lub korzystały z zagranicznych
terenów narciarskich w jednym kraju. Natomiast w grupie osób „zaawansowanych” większość stanowią respondenci, którzy byli w jednym lub dwóch krajach
w celu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu. Największa liczba wskazań
krajów, w których jeździły na nartach lub snowboardzie osoby „początkujące” to
3, „średnio zaawansowane” – 5, „zaawansowane” – 8 (ryc. 26).

Ryc. 26. Zależności pomiędzy: A – czasem dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów (x5) a długością ich pobytu (x7) w stacjach narciarskich, B – poziomem
umiejętności jazdy na nartach/snowboardzie (x8) a liczbą krajów, w których respondenci
uprawiali te formy turystyki (x10), C – czasem dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania (x5) a częstością ich przyjazdów do niej w sezonie zimowym (x6)
Fig. 26. Relationships between: A – travel time to the ski station from the place of residence
of respondents (x5) and length of their stay (x7) in the studied ski stations, B – skill level of
skiing or snowboarding of respondents (x8) and number of countries in which they were
skiing or snowboarding (x10), C – travel time to the ski station from the place of residence
of respondents (x5) and frequency of their visits to the ski station in the winter season (x6)
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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Związek korelacyjny (c) pomiędzy poziomem umiejętności jazdy na nartach
lub snowboardzie respondentów (x8) a liczbą ich przyjazdów do danej stacji narciarskiej w ciągu sezonu zimowego (x6) ma przeciętną siłę (0,31). Jego dodatni
kierunek oznacza, że im wyższy poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów, tym częściej przyjeżdżają oni do danej miejscowości
w sezonie zimowym.
Zależność (d) pomiędzy poziomem umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów (x8) a ich deklaracją odnośnie do liczby krajowych miejscowości, w których uprawiali narciarstwo lub snowboarding (x9), ma także przeciętną siłę (0,31). Dodatni kierunek korelacji mówi o tym, że im wyższy poziom
umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów, tym większa ich
znajomość polskich miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską.
Korelacja (e) pomiędzy czasem dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów (x5) a częstością ich przyjazdów do niej w sezonie zimowym (x6) ma przeciętną siłę (-0,37). Jej ujemny kierunek informuje o tym, że
im większa odległość stacji narciarskiej od miejsca zamieszkania respondentów,
tym oni rzadziej do niej przyjeżdżają. Większość osób, które przybywają do danej
miejscowości raz w sezonie zimowym lub rzadziej, pokonuje odległość pomiędzy miejscem swojego zamieszkania a stacją w czasie dłuższym niż 5 godzin (ryc.
26). Z kolei wśród narciarzy i snowboardzistów korzystających z ofert danej stacji
kilka lub kilkanaście razy w sezonie przeważają osoby, którym dotarcie do niej
zajmuje mniej niż 3 godz.
Podsumowując, należy stwierdzić, że ważniejszymi cechami popytu turystycznego w turystyce narciarskiej są: czas dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca
zamieszkania respondentów (x5), częstość ich przyjazdów w ciągu sezonu zimowego do danej miejscowości (x6), poziom umiejętności jazdy na nartach lub
snowboardzie (x8), długość pobytu turystów w stacji narciarskiej (x7) oraz liczba
polskich miejscowości (x9) i liczba krajów (x10), w których uprawiano narciarstwo lub snowboarding.
5.3. Czynniki uczestnictwa w turystyce narciarskiej
Do rozpoznania głównych czynników warunkujących aktywność w turystyce
narciarskiej posłużono się analizą składowych głównych. Celem analizy składowych głównych (Principal Component Analysis – PCA) jest określenie wewnętrznych relacji pomiędzy zmiennymi opisującymi dane zjawisko oraz redukcja liczby
zmiennych do mniejszego zbioru reprezentatywnych i nieskorelowanych czynników (składowych). Redukcja wymiaru przestrzeni cech nie powoduje utraty
informacji z pierwotnego zbioru danych. Składowe opisują ukrytą strukturę badanego zjawiska, którą można wywnioskować ze związków pomiędzy oryginalnymi zmiennymi (Racine, Reymond 1977, Jaroszewska-Brudnicka 2004, Stanisz
2007, Wieczorkowska, Wierzbiński 2010). Liczba uzyskanych składowych głównych jest taka sama jak liczba zmiennych. Kilka pierwszych składowych wyjaśnia
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największą część wariancji oryginalnych zmiennych i to one stanowią podstawę
do dalszych analiz. Przewagą składowych zmiennych nad wejściowymi jest to,
że są one nieskorelowane i uszeregowane według procentu wyjaśnianej przez nie
wariancji (Wieczorkowska, Wierzbiński 2010). Wartość własna czynnika to wielkość wariancji danego czynnika przy założeniu, że wielkość wariancji początkowej zmiennej wynosi 1. Stosunek wartości własnej do sumy wszystkich wartości
własnych to część wariancji całkowitej, wyjaśnianej przez dany czynnik. Wartość
ta jest wykorzystywana do ustalenia liczby czynników, które należy pozostawić,
tzn. poddać interpretacji.
W obliczeniach uwzględniono wszystkie 10 cech, które zostały wzięte pod
uwagę w tworzeniu macierzy korelacji rang Spearmana (rS) (tab. 34). Na podstawie kryterium Kaizera (wartość własna czynników powinna być większa od
1) i wykresu liniowego (osypiska) (ryc. 27) można wyróżnić trzy czynniki, które
wyjaśniają 53,3% całkowitej zmienności (tab. 35).
Tabela 35. Wartości własne wyodrębnionych czynników
Table 35. Eigen values of the extracted factors
Czynnik

Wartość własna

% ogółu wariancji

Skumulowana
wartość własna

% skumulowany

1

2,22

22,22

2,22

22,22

2

1,91

19,08

4,13

41,30

3

1,20

12,01

5,33

53,31

4

0,97

9,66

6,30

62,98

5

0,87

8,71

7,17

71,69

6

0,84

8,39

8,01

80,08

7

0,66

6,61

8,67

86,69

8

0,54

5,36

9,20

92,05

9

0,46

4,64

9,67

96,68

10

0,33

3,32

10,00

100,00

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Czynnik pierwszy wyjaśnia 22,2% całkowitej wariancji. Wyznaczają go: poziom umiejętności jazdy na nartach (snowboardzie) (x8), częstość przyjazdów do
danej stacji narciarskiej (x6) oraz liczba krajów (x10) i liczba miejscowości w Polsce (x9), w których dana osoba uprawiała narciarstwo. W ujemnej relacji do tych
cech występują: czas dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania turystów (x5) i długość ich pobytu w danej miejscowości (x7) (tab. 36, ryc. 28). Czynnik ten wskazuje, że podstawową determinantą rozwoju turystyki narciarskiej
na badanym obszarze jest wysoka aktywność osób dobrze jeżdżących na nartach
(snowboardzie), które mieszkają stosunkowo blisko terenów narciarskich. Osoby
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te w sezonie zimowym uprawiają narciarstwo wielokrotnie, przy czym ich
wyjazdy mają głównie charakter krótkookresowy (jednodniowy, weekendowy). Czynnik ten podkreśla znaczenie ośrodków miejskich leżących
na przedpolu Karpat jako obszarów
źródłowych („siły napędowej”) turystyki narciarskiej.
Drugi niezależny czynnik objaśnia
19,1% całkowitej wariancji. Kieruje
Ryc. 27. Wykres osypiska dla 10 czynników
on zależnością dodatnią. NajwyżFig. 27. The scree plot for 10 factors
sze ładunki czynnikowe są związane
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
z czasem dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania turystów (x5), długością ich pobytu w danej stacji
(x7) i średnimi miesięcznymi dochodami na jednego członka rodziny (x4). Zależności między tymi zmiennymi wskazują na związek pomiędzy uprawianiem narciarstwa a dłuższymi pobytami wypoczynkowymi, które są realizowane przede
wszystkim w okresie świątecznym lub ferii zimowych. Co więcej, zależność ta jest
istotna przede wszystkim dla grupy osób osiągających ponadprzeciętne dochody.
Trzeci czynnik objaśniający 12,0% całkowitej wariancji wyznaczają: wykształcenie (x2) i wiek (x1) badanych osób w ujemnej relacji do poziomu ich umiejętności jazdy na nartach (snowboardzie) (x8). Wskazuje on na znaczenie aktywności narciarskiej ludzi młodych o stosunkowo wysokich umiejętnościach jazdy
Tabela 36. Ładunki czynnikowe zmiennych
Table 36. Factor loadings of variables
Zmienna

Czynnik 1

Czynnik 2

Czynnik 3

x1 – wiek

-0,39

-0,42

-0,55

x2 – wykształcenie

-0,27

-0,45

-0,69

x3 – pochodzenie terytorialne

-0,05

-0,40

0,02

x4 – średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny

-0,23

-0,54

0,11

x5 – czas dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania

0,49

-0,69

0,23

x6 – częstość przyjazdów w ciągu sezonu zimowego do stacji narciarskiej

-0,61

0,26

0,04

x7 – długość pobytu w stacji narciarskiej

0,49

-0,61

0,22

x8 – poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie
x9 – liczba polskich miejscowości, w których uprawiano narciarstwo
lub snowboarding

-0,67

-0,14

0,45

-0,55

-0,12

0,15

x10 – liczba krajów, w których uprawiano narciarstwo lub snowboarding

-0,58

-0,35

0,31

* Zaznaczono pozycje będące najlepszymi wskaźnikami wyróżnionych czynników, czyli te o najwyższych ładunkach czynnikowych.
* The positions that are the best indicators of the factors, i.e. those with the highest loadings of factor,
are bolded.
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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na nartach lub – co w tym wypadku może mieć większe znaczenie – popularnym
w tej grupie wiekowej snowboardzie. Związek ten, wraz z poprzednimi czynnikami, można uważać za istotny bodziec rozwoju turystyki narciarskiej w badanych
stacjach karpackich.

Ryc. 28. Projekcja zmiennych na płaszczyznę czynników 1 i 2 oraz czynników 2 i 3
Fig. 28. Variable projection onto a plane of the first and the second factors and the second
and the third factors
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

5.4. Klasyfikacja stacji narciarskich ze względu na główne cechy
ruchu narciarskiego
Z przeprowadzonej analizy składowych głównych wynika, że podstawowymi cechami różnicującymi aktywność narciarską w badanych stacjach są:
– poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie,
– częstość przyjazdów w ciągu sezonu zimowego do stacji narciarskiej,
– czas dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania,
– długość pobytu w stacji narciarskiej.
W celu wydzielenia miejscowości podobnych z punktu widzenia wyżej wymienionych cech przeprowadzono klasyfikację badanych stacji narciarskich według
powyższych kryteriów (tab. 37, zał.).
Kryterium umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie
Ze względu na poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie dokonano podziału stacji narciarskich na 3 klasy na podstawie udziału osób początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych w stosunku do struktury ogółu
próby badawczej (ryc. 29).
Klasa Ia obejmuje: Białkę Tatrzańską, Bukowinę Tatrzańską, Czarną Górę, Małe
Ciche i Witów. Miejscowości te cechują się stosunkowo wysokim, co najmniej

Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 29. Klasyfikacja przestrzenna badanych stacji narciarskich ze względu na: A – poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów, B – częstość przyjazdów respondentów w ciągu sezonu zimowego, C – czas dojazdu z miejsca zamieszkania
respondentów, D – długość pobytu respondentów
Fig. 29. Spatial classification of the studied ski stations with regard to: A – skill level of skiing or snowboarding of respondents, B – frequency of visits to the ski station in the winter season, C – travel time from the place of respondents’ residence, D – length of respondents’ stay
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Fot. 12. Czarna trasa zjazdowa prowadząca z Kasprowego Wierchu przez Dolinę Goryczkową do Kuźnic w Zakopanem (fot. P. Murzyn)
Photo 12. Black ski run from Kasprowy Wierch Mt. via the Goryczkowa Valley to Kuźnice
in Zakopane (by P. Murzyn)

Fot. 13. Tereny narciarskie w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej (fot. P. Krzesiwo)
Photo 13. Ski areas in the Kotelnica Białczańska Ski Resort in Białka Tatrzańska (by
P. Krzesiwo)
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75,0%, udziałem narciarzy i snowboardzistów początkujących i średnio zaawansowanych i/lub co najmniej 20,0% udziałem początkujących.
W klasie IIa znalazły się: Krynica, Szczyrk, Wierchomla, Wisła i Zawoja. Stacje
te charakteryzują się porównywalnym udziałem osób o niskich, średnich i wysokich umiejętnościach jazdy na nartach lub snowboardzie w stosunku do struktury
ogółu próby badawczej. Z ofert ośrodków narciarskich zlokalizowanych w tych
miejscowościach korzysta 15,0–19,9% osób początkujących i 25,0–34,9% zaawansowanych. Pozostali to osoby średnio zaawansowane.
Klasę IIIa tworzą: Brenna, Korbielów, Ustroń, Ustrzyki Dolne, Zakopane
i Zwardoń. Odznaczają się one stosunkowo wysokim, co najmniej 85,0%, udziałem narciarzy i snowboardzistów średnio zaawansowanych i zaawansowanych
i/lub co najmniej 35,0% udziałem zaawansowanych.
Kryterium częstości przyjazdów w sezonie zimowym
Z punktu widzenia częstości przyjazdów respondentów w ciągu sezonu zimowego
do stacji narciarskiej wydzielono 3 klasy stacji, biorąc pod uwagę odsetek przyjazdów przeważających w danych miejscowościach (ryc. 29).
Klasa Ib obejmuje stacje położone na Podhalu, tj.: Białkę Tatrzańską, Bukowinę
Tatrzańską, Czarną Górę, Małe Ciche, Zakopane i Witów, w Beskidzie Sądeckim
– Krynicę i Wierchomlę oraz w Bieszczadach – Ustrzyki Dolne. Zdecydowana
większość (> 60,0%) osób korzystających z usług ośrodków narciarskich zlokalizowanych w tych miejscowościach przyjeżdża do nich raz w sezonie, raz na kilka
sezonów lub odwiedziło je po raz pierwszy.
W klasie IIb znajdują się stacje Beskidu Żywieckiego, tj.: Korbielów, Zawoja
i Zwardoń oraz większość stacji Beskidu Śląskiego, tj.: Szczyrk, Ustroń i Wisła.
Miejscowości te cechują się porównywalnym udziałem osób przyjeżdżających raz
w sezonie i rzadziej (40,0–60,0%) oraz wielokrotnie w ciągu sezonu zimowego
(40,0–60,0%).
W klasie IIIb znalazła się Brenna, która wyróżnia się wysokim odsetkiem osób
przyjeżdżających tam kilka lub kilkanaście razy w sezonie.
Kryterium czasu dojazdu z miejsca zamieszkania
Pod względem czasu dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów wyodrębniono 3 klasy stacji. Przyjęto w tym wypadku jako wielkość
graniczną czasu dojazdu – 3 godziny, która pozwala na odróżnienie ruchu krótkookresowego (jednodniowego i weekendowego) od pobytowego (ryc. 29).
Klasę Ic reprezentują stacje, do których zdecydowana większość (> 60,0%) narciarzy i snowboardzistów dojeżdża w czasie krótszym niż 3 godz. Do klasy tej
należą: Brenna, Korbielów, Ustroń, Wisła, Zawoja i Zwardoń.
Klasa IIc obejmuje Szczyrk i Ustrzyki Dolne. Miejscowości te charakteryzują
się brakiem zdecydowanej przewagi osób dojeżdżających do nich w czasie dłuższym (40,0–60,0%) i krótszym (40,0–60,0%) niż 3 godz.
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Klasę IIIc tworzą stacje zlokalizowane na Podhalu i w Beskidzie Sądeckim. Cechują się one wysokim (> 60,0%) udziałem respondentów, którzy odległość pomiędzy miejscem swojego zamieszkania a daną stacją narciarską pokonują w czasie dłuższym niż 3 godz.
Kryterium długości pobytu
W celu rozróżnienia badanych stacji narciarskich ze względu na długość pobytu respondentów przyjęto kryteria wskazujące na: zdecydowany udział pobytów
jednodniowych, porównywalny udział pobytów jednodniowych i dłuższych niż 1
dzień oraz zdecydowany udział pobytów dłuższych niż jeden dzień. Na podstawie
tych kryteriów wydzielono 3 klasy stacji narciarskich (ryc. 29).
W klasie Id znalazły się Brenna i Ustroń. Zdecydowana większość (> 60,0%)
narciarzy i snowboardzistów przyjeżdża do tych miejscowości na 1 dzień.
Klasa IId obejmuje: Korbielów, Szczyrk, Wisłę i Zwardoń. Stacje te charakteryzują się podobnym udziałem osób korzystających z pobytów jednodniowych
(40,0–60,0%), jak i weekendowych i długookresowych (40,0–60,0%).
Z kolei klasę IIId tworzy 10 stacji narciarskich. Są to: Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Czarna Góra, Krynica, Małe Ciche, Ustrzyki Dolne, Wierchomla, Witów, Zakopane i Zawoja. Stacje te odznaczają się wysokim odsetkiem osób
przyjeżdżających na pobyty weekendowe i długookresowe.
5.5. Syntetyczna ocena sytuacji rozwojowej badanych stacji narciarskich
Stacje narciarskie są miejscowościami wielofunkcyjnymi, a ze względu na wysokie walory przyrodnicze są atrakcyjne przede wszystkim dla rozwoju funkcji
ogólnoturystycznej.
W celu wydzielenia stacji narciarskich podobnych z punktu widzenia profilu
funkcjonalnego posłużono się (tab. 38):
, zaproponowanym przez Warszyńską (1985), który uka– wskaźnikiem
zuje relacje potencjału recepcyjnego miejscowości (N) do liczby ich stałych
mieszkańców (M) i określa miejsce turystyki w strukturze funkcjonalnej
miejscowości;
określającym relacje łącznej zdolności przewozowej urzą– wskaźnikiem
dzeń wyciągowych w stacjach narciarskich (Z) w stosunku do ich potencjału
recepcyjnego (N);
– wydzielonymi wcześniej klasami stacji narciarskich ze względu na długość pobytu turystów oraz czas dojazdu z miejsca zamieszkania.
Zastosowane wskaźniki przybierają właściwe dla siebie wartości progowe
, określa w pełni rozwiniętą funkcję turystyczną, gdy jego
(tab. 39). Wskaźnik
wartość jest większa od 50 (Warszyńska 1985). Z kolei obserwacje terenowe wskazują, że okresowy niedobór miejsc noclegowych w sezonie zimowym pojawia się
wynoszącej 2,5.
przy wartości wskaźnika
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Tabela 38. Wskaźniki oceny sytuacji rozwojowej badanych stacji narciarskich
Table 38. Indicators for assessment of development situation of studied ski stations

Stacja narciarska

Zdolność
przewozowa
urządzeń
wyciągowych
(osób/godz.)
(Z)

Liczba
mieszkańców
(M)

Liczba miejsc
noclegowych
(N)

liczba miejsc
noclegowych (N) na
100 mieszkańców
(M)

Białka Tatrzańska
Brenna
Bukowina Tatrzańska
Czarna Góra
Korbielów
Krynica
Małe Ciche
Szczyrk
Ustroń
Ustrzyki Dolne
Wierchomla
Wisła
Witów
Zakopane
Zawoja
Zwardoń

22 925
5 550
12 964
7 100
12 445
23 159
5 850
16 440
6 257
6 600
11 060
25 136
5 100
30 625
5 924
5 740

2 175
6 089
2 896
1 644
1 127
11 191
470
5 760
16 002
9 521
764
11 333
1 724
27 837
6 470
910

6 500
2 200
5 300
1 500
3 200
13 000
2 500
6 100
8 400
930
1 500
10 300
600
33 200
3 700
1 400

298,85
36,13
183,01
91,24
283,94
116,16
531,91
105,90
52,49
9,77
196,34
90,89
34,80
119,27
57,19
153,85

relacja zdolności
przewozowej
urządzeń
wyciągowych (Z)
do liczby miejsc
noclegowych (N)
3,53
2,52
2,45
4,73
3,89
1,78
2,34
2,70
0,74
7,10
7,37
2,44
8,50
0,92
1,60
4,10

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Posługując się wyżej wymienionymi kryteriami i przeprowadzoną klasyfikacją,
można wydzielić 8 grup stacji narciarskich wykazujących podobne cechy z punktu widzenia ich sytuacji rozwojowej i funkcjonalnej (tab. 40).
Pierwsze trzy grupy tworzą miejscowości o najwyższym poziomie zagospodarowania
dla narciarstwa pod względem liczby i zdolności przewozowej urządzeń wyciągowych.
W grupie I znajdują się Krynica i Zakopane. Są to duże, wielofunkcyjne ośrodki
turystyczne, w rozwoju których turystyka narciarska odgrywa istotną rolę. Przeważają w tych stacjach kilkudniowe pobyty narciarzy (długookresowe), a liczba
miejsc noclegowych w sezonie zimowym jest wystarczająca do obsługi ruchu
narciarskiego. Ośrodki te stanowią także węzły rozrządowe ruchu turystyki narciarskiej, przez co tworzą funkcjonalne powiązania z miejscowościami (stacjami)
położonymi w ich sąsiedztwie.
Grupę II tworzą Szczyrk i Wisła, także duże wielofunkcyjne ośrodki turystyczne,
w rozwoju których turystyka narciarska ma znaczenie podstawowe. Ich specyfikę
funkcjonalną podkreśla znaczny udział osób przyjeżdżających na pobyty krótkookresowe (jednodniowe i weekendowe), stąd liczba miejsc noclegowych w tych
miejscowościach, mogących potencjalnie służyć narciarzom, jest wystarczająca.
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Tabela 39. Wartości progowe wskaźników
oraz
Table 39. Threshold values for
and
indicators
*

**

Liczba miejsc noclegowych
(N) na 100 mieszkańców (M)

Podstawowa lub jedna z
głównych

> 50

Równorzędna do innych
funkcji lub dodatkowa

25–50

Pojawiają się czasowe
niedobory miejsc
noclegowych

2,5–5

6,25–25

Wystarczająca

< 2,5

Dodatkowa
W początkowej fazie
rozwoju
Rozwój funkcji turystycznej
jeszcze się nie rozpoczął

Liczba miejsc noclegowych
w sezonie zimowym

Relacja zdolności
przewozowej urządzeń
wyciągowych (Z) do liczby
miejsc noclegowych (N)

Funkcja turystyczna w
strukturze funkcjonalnej

Niewystarczająca

>5

0,78–6,25
< 0,78

* Źródło / Source: Warszyńska (1985).
** Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Grupa III obejmuje Białkę Tatrzańską i Bukowinę Tatrzańską. Są to ośrodki
wysoko wyspecjalizowane w turystyce narciarskiej, która pełni dominującą rolę
w strukturze ich funkcji turystycznej. Wobec przeważającego udziału pobytów
długookresowych w sezonie zimowym, pojawiają się w nich niedobory miejsc
noclegowych.
Do grupy IV należą Korbielów i Zwardoń. Są to mniejsze stacje narciarskie
w badanej grupie pod względem zdolności przewozowej. W strukturze ich funkcji
turystycznej ruch narciarski jest elementem dominującym. Pomimo znacznego
udziału pobytów jednodniowych w miejscowościach jest zauważalny niedobór
miejsc noclegowych w sezonie zimowym.
Grupę V reprezentują: Czarna Góra, Wierchomla i Witów. Są to nieduże wsie,
dla których turystyka narciarska stanowi element dominujący w rozwoju ich
funkcji turystycznej. Ruch turystyczny w sezonie zimowym wyraźnie przeważa
nad letnim. Osoby jeżdżące na nartach lub snowboardzie w tych miejscowościach
korzystają przeważnie z pobytów długookresowych. Obserwuje się znaczny niedobór miejsc noclegowych w sezonie zimowym, dlatego stacje te są funkcjonalnie
powiązane z sąsiednimi ośrodkami turystycznymi, w których baza noclegowa jest
na wyższym poziomie rozwoju. Czarna Góra jest powiązana głównie z Białką Tatrzańską i Bukowiną Tatrzańską, Wierchomla z Piwniczną, Muszyną i Krynicą,
a Witów z Kościeliskiem i Zakopanem.
Grupa VI obejmuje Małe Ciche i Zawoję. Miejscowości te są słabiej zagospodarowane dla narciarstwa niż stacje w grupach I, II i III. W rozwoju ich funkcji
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turystycznej wyraźnie występują
dwa sezony – letni i zimowy. Ruch
narciarski jest dominującym czynnikiem rozwoju turystyki w sezonie zimowym. Dobrze rozbudowana baza
Grupa
Stacje narciarskie
noclegowa jest wykorzystywana także
I
Krynica, Zakopane
w sezonie letnim. Pomimo przeważającego udziału pobytów długookresoII
Szczyrk, Wisła
wych nie brakuje miejsc noclegowych
III
Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska
w tych stacjach w sezonie zimowym.
IV
Korbielów, Zwardoń
W grupie VII znalazły się Brenna
V
Czarna Góra, Wierchomla, Witów
i Ustroń. W strukturze funkcji turystycznej tych miejscowości turystyka
VI
Małe Ciche, Zawoja
narciarska stanowi element uzupełVII
Brenna, Ustroń
niający. Liczba miejsc noclegowych
VIII
Ustrzyki Dolne
w sezonie zimowym jest wystarczająca, ponieważ zdecydowana większość
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
narciarzy i snowboardzistów przyjeżdża do tych stacji na jeden dzień.
Zupełnie inny model rozwoju prezentują Ustrzyki Dolne (grupa VIII), w których funkcja turystyczna jest na niższym poziomie rozwoju w stosunku do pozostałych stacji. W strukturze funkcji turystycznej turystyka narciarska pełni rolę
pierwszoplanową. Ze względu na przeważający udział pobytów dłuższych niż
1 dzień w sezonie zimowym istnieje zdecydowany niedobór miejsc noclegowych,
dlatego stacja ta jest funkcjonalnie powiązana z sąsiednimi wsiami.
Tabela 40. Podział badanych stacji narciarskich ze względu na ich profil funkcjonalny
Table 40. Division of the studied ski stations
with regard to their functional profile

6. Ocena atrakcyjności stacji narciarskich
w opinii turystów

Podstawowe znaczenie dla rozwoju turystyki narciarskiej ma atrakcyjność stacji
narciarskich z punktu widzenia potrzeb turystów-narciarzy. Zagadnienie to ma
charakter złożony. Analizując je z punktu widzenia subiektywnej oceny dokonywanej przez uczestników ruchu, wymaga się wskazania zarówno tych elementów
(czynników), które oddziałują przyciągająco względem ruchu turystycznego oraz
warunkują poczucie zadowolenia z pobytu w rezultacie zdobytych doświadczeń,
jak i tych, które są postrzegane negatywnie i stanowią barierę rozwoju (Mika
2011). Pozytywna ocena atrakcyjności turystycznej jest jednym z podstawowych
czynników budowania konkurencyjności ośrodków narciarskich oraz miejscowości turystycznych. W warunkach rynkowych, aktywnej działalności marketingowej oraz ruchliwości przestrzennej i swobody wyboru miejsca docelowego
podróży, obszary recepcji turystycznej są „zmuszone” do zabiegania o turystów
(Kurek, Mika 2008). W wielu przypadkach ruch turystyczny w sezonie zimowym
daje możliwość rozwoju całego sektora turystycznego oraz innych usług z nim
powiązanych, dlatego relacje konkurencji między ośrodkami narciarskimi oraz
poszczególnymi stacjami narciarskimi w układzie regionalnym powinny stać się
wyznacznikiem działań w sferze polityki lokalnej.
6.1. Motywy wyboru stacji narciarskich
Poznanie i zrozumienie motywów wyboru poszczególnych stacji narciarskich jest
niezmiernie istotne ze względów strategicznych. Pozwala to bowiem m.in. na zdefiniowanie oczekiwań turystów co do miejsca uprawiania narciarstwa, a przez to
postrzegania atrakcyjności poszczególnych miejscowości ze względu na możliwość realizacji własnych potrzeb wypoczynku. Umożliwia to także jak najlepsze
zaplanowanie pobytu narciarzom i snowboardzistom, a co za tym idzie, kształtowanie ich odczuć i doświadczeń z tym związanych. Poznanie mechanizmów
rządzących motywami wyboru stacji narciarskich pozwala w końcu na zrozumienie procesów decydujących o znacznie większej popularności jednych obszarów
recepcji turystycznej od innych, co ma wyraźny związek z możliwościami ich dalszego ekonomicznego i społecznego rozwoju (Faracik 2007).
Przy wyborze badanych stacji narciarskich respondenci kierowali się przede
wszystkim takimi przesłankami jak: krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania
(17,9%), opinia i rekomendacja znajomych (12,1%) oraz przygotowanie, stopień
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trudności, długość, malowniczość i usytuowanie tras zjazdowych (11,9%). Istotny
wpływ miał także czynnik natury społecznej, przejawiający się w przyzwyczajeniu
(tradycji) do przyjazdów oraz w przywiązaniu i uczuciu sympatii (sentymencie) do
danej miejscowości (7,1%). Ważną rolę przy wyborze stacji narciarskich przez respondentów odegrały również warunki śniegowe panujące na trasach (5,6%), a także liczba dostępnych wyciągów i tras narciarskich znajdujących się w ośrodkach
narciarskich oraz w okolicznych miejscowościach (5,2%). Wśród mniej istotnych
wskazań pojawiły się m.in.: chęć poznania terenów narciarskich (4,2%), walory
krajobrazowe (4,0%), atmosfera panująca w ośrodku narciarskim lub miejscowości
(3,7%) i wysoka jakość urządzeń wyciągowych (3,4%) (tab. 41, zał. 1, ryc. 30).
Należy jednak zwrócić uwagę na aspekt przestrzennego zróżnicowania motywów wyboru poszczególnych stacji narciarskich przez turystów.
Białka Tatrzańska była wybierana przede wszystkim ze względu na wysoki stan
rozwoju ilościowego i jakościowego infrastruktury narciarskiej. Decydujące znaczenie przy jej wyborze miały dobrze przygotowane i odpowiadające poziomowi
zaawansowania respondentów trasy zjazdowe (21,6%) oraz dobre warunki śniegowe panujące na nich (11,9%). Ważną rolę w wyborze tej miejscowości przez turystów odegrała opinia i rekomendacja znajomych (16,0%). Istotny wpływ miała
także liczba (9,0%) i jakość urządzeń wyciągowych (5,2%).
Przy wyborze Brennej jako miejsca uprawiania narciarstwa ankietowani kierowali się głównie krótkim czasem dojazdu z miejsca zamieszkania (30,7%). Ważnymi motywami wyboru tej stacji były również dobrze przygotowane i różnorodne
pod względem stopnia trudności trasy zjazdowe (9,3%) oraz odpowiednia grubość pokrywy śnieżnej na trasach (6,7%). Wśród innych wskazań pojawiły się
m.in.: przyzwyczajenie, tradycja, sentyment (8,0%), rekomendacja osób trzecich
(8,0%) oraz posiadanie w Brennej drugiego domu czy możliwość skorzystania
z noclegu u rodziny lub znajomych (6,7%).
Z kolei najważniejszymi przesłankami w wyborze Bukowiny Tatrzańskiej były:
pozytywna opinia znajomych (14,9%) i przyzwyczajenie do korzystania z terenów
narciarskich w tej miejscowości (13,3%). Na podjęcie decyzji o przyjeździe do tej
stacji narciarskiej w znacznym stopniu wpłynęły także: dobre przygotowanie i łagodne nachylenie stoków, odpowiednie dla osób o niskim poziomie umiejętności
jazdy na nartach lub snowboardzie (9,7%), walory krajobrazowe (7,7%) oraz atmosfera panująca we wsi (6,7%).
Podobnie jak w przypadku Bukowiny Tatrzańskiej, głównym motywem wyboru Czarnej Góry, jako miejsca uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, była
rekomendacja znajomych (24,1%). Wśród innych odpowiedzi pojawiły się m.in.:
liczba dostępnych urządzeń wyciągowych i tras zjazdowych w okolicznych miejscowościach (10,1%), niewygórowane ceny karnetów narciarskich (7,6%) oraz
możliwość spędzenia czasu wolnego po jeździe na nartach (7,6%).
Natomiast do Korbielowa przyjeżdżano przede wszystkim ze względu na krótki
czas dojazdu z miejsca zamieszkania (14,2%), dobre warunki śniegowe panujące na trasach nawet do połowy kwietnia (12,4%) oraz malowniczość, usytuowanie i różnorodność pod względem stopnia trudności tras zjazdowych (12,4%).
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Ważnymi motywami wyboru było także przyzwyczajenie (tradycja) do korzystania z terenów narciarskich w tej stacji (8,0%) oraz walory krajobrazowe (7,1%).
Przy wyborze Krynicy respondenci kierowali się głównie takimi przesłankami
jak: dobra opinia znajomych (14,5%), krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania (13,5%) oraz długość, jakość i różnorodność pod względem stopnia trudności
tras zjazdowych (12,8%). Istotny wpływ na jej wybór miała również duża liczba
(8,1%) i wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei linowych (7,7%), a także
chęć poznania terenów narciarskich (7,1%).
Małe Ciche było wybierane przede wszystkim ze względu na krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania (12,5%), panującą atmosferę (11,4%) i rekomendację osób trzecich (11,4%). Wśród ważnych wskazań znalazły się także tradycje
spędzania ferii zimowych w tej miejscowości (10,2%), dobrze przygotowane i odpowiednie dla początkujących narciarzy trasy zjazdowe (9,1%), niewygórowane
opłaty za korzystanie z terenów narciarskich (8,0%) oraz piękna panorama Tatr
(6,8%).
Decydujące znaczenie przy wyborze Szczyrku i Ustronia w celu uprawiania
narciarstwa lub snowboardingu odegrał krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania (39,0% i 40,2%). Istotny wpływ na ich wybór miały także dobrze przygotowane, odpowiadające poziomowi zaawansowania respondentów, długie i malownicze trasy zjazdowe (15,2% i 13,0%). Ważną rolę w wyborze wymienionych
miejscowości odegrała również rekomendacja znajomych (11,2% i 5,4%). Wśród
innych odpowiedzi pojawiły się m.in.: duża liczba dostępnych wyciągów i tras
(8,6%), a także chęć poznania terenów narciarskich (6,3%) w przypadku Szczyrku
oraz posiadanie drugiego domu lub możliwość skorzystania z noclegu u rodziny,
znajomych (7,6%) i wysoka jakość urządzeń wyciągowych (5,4%) w Ustroniu.
Z kolei głównymi motywami wyboru Ustrzyk Dolnych były: krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania (34,9%) oraz krótkie kolejki do wyciągów i brak tłoku na trasach (12,0%). Ważnymi przesłankami były też: chęć poznania terenów
narciarskich (7,2%), możliwość spędzenia czasu wolnego po jeździe na nartach
(7,2%), rekomendacja osób trzecich (7,2%), długie, dobrze przygotowane oraz
odpowiednie dla osób o wysokim poziomie umiejętności jazdy na nartach lub
snowboardzie trasy zjazdowe (7,2%).
W przypadku Wierchomli ponad 1/4 wskazań na temat przyczyn jej wyboru
w celu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu odnosiła się do opinii i rekomendacji znajomych. Stosunkowo dużo, bo aż 17,1%, stanowiły odpowiedzi osób,
które nie miały wpływu na wybór tej stacji, ponieważ uczestniczyły w wyjeździe
zorganizowanym przez zakład pracy, a korzystanie z terenów narciarskich było
dodatkową atrakcją szkolenia, które odbywało się w Hotelu Wierchomla SKI&SPA Resort. Ważną rolę w wyborze tej miejscowości odegrały: liczba urządzeń
wyciągowych i tras zjazdowych dostępnych w ośrodku (9,8%), krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania (8,9%), długość, przygotowanie i malowniczość tras
(8,1%), a także dobre warunki śniegowe panujące na nich (7,3%).
Wisła, podobnie jak pozostałe stacje narciarskie położone w Beskidzie Śląskim,
była wybierana głównie ze względu na krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania
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(34,3%). Istotne znaczenie miała także dobra opinia znajomych (14,1%). Innymi
często wymienianymi motywami jej wyboru były: dobre warunki śniegowe panujące na trasach (8,5%), wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei linowych
(8,5%) oraz dobrze przygotowane, stosunkowo długie i ładnie usytuowane trasy
zjazdowe (8,1%).
Przy wyborze Witowa respondenci kierowali się przede wszystkim dobrym
przygotowaniem i łagodnym nachyleniem stoków, odpowiednim dla osób o niskim poziomie umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie (17,5%), krótkim
czasem dojazdu z miejsca zamieszkania (14,3%) oraz rekomendacją znajomych
(12,7%). Wśród pozostałych wskazań znalazły się m.in.: chęć poznania terenów
narciarskich (6,3%), posiadanie w okolicy drugiego domu lub możliwość skorzystania z noclegu u rodziny, znajomych (6,3%) i dobre warunki śniegowe (6,3%).
Z kolei do Zakopanego przyjeżdżano głównie z przyzwyczajenia do spędzania czasu wolnego w tej miejscowości oraz uczucia sentymentu (15,3%). Jednym
z ważniejszych motywów wyboru tej stacji był także krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania (10,9%). Istotne znaczenie przy jego wyborze miały: atmosfera
(9,5%), duże możliwości spędzenia czasu wolnego po jeździe na nartach (9,2%),
dobrze przygotowane i zróżnicowane pod względem stopnia trudności trasy zjazdowe (9,2%), walory krajobrazowe (8,1%) oraz wysoka renoma Zakopanego jako
miejsca uprawiania narciarstwa (6,4%).
Do głównych przesłanek mających wpływ na wybór Zawoi przez narciarzy
i snowboardzistów należy zaliczyć krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania
(14,1%) oraz dobrze przygotowane i odpowiadające poziomowi zaawansowania
respondentów trasy zjazdowe (14,1%). Ważną rolę przy jej wyborze odegrały
również: brak kolejek do wyciągów i tłoku na trasach (9,8%), opinia znajomych
(9,8%), posiadanie w tej miejscowości drugiego domu lub możliwość skorzystania
z noclegu u rodziny lub znajomych (8,7%) oraz tradycje spędzania tu ferii zimowych (7,6%).
W przypadku Zwardonia aż 1/4 stanowiły wskazania odnoszące się do braku wpływu na wybór tej stacji w celu uprawiania narciarstwa. Osoby udzielające takiej odpowiedzi uczestniczyły w tym czasie w wyjeździe zorganizowanym
przez zakład pracy lub szkołę. Zatem Zwardoń był wybierany przede wszystkim
ze względu na niewygórowane ceny karnetów narciarskich (12,7%) i tradycję
spędzania czasu wolnego na nartach w tej miejscowości (8,9%). Ponadto istotne
znaczenie przy jego wyborze miały: atmosfera panująca w miejscowości (7,6%),
krótkie kolejki do wyciągów i brak tłoku na trasach (7,6%), a także krótki czas
dojazdu z miejsca zamieszkania (7,6%) i rekomendacja znajomych (7,6%).
Krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania był zdecydowanie najważniejszym
motywem wyboru stacji narciarskich położonych w Beskidzie Śląskim i w Bieszczadach. Rekomendacja znajomych oraz wysoka jakość urządzeń wyciągowych
były ważnymi przesłankami w wyborze stacji rozwijających się, tj. nowych stacji
położonych na Podhalu i w Beskidzie Sądeckim oraz Wisły. Z kolei duża liczba
dostępnych wyciągów narciarskich i kolei linowych oraz dobrze przygotowanych,
różnorodnych pod względem stopnia trudności i ciekawych tras zjazdowych

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 30. Motywy wyboru badanych stacji narciarskich przez turystów
Fig. 30. Motives of choice of the studied ski stations by tourists
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Fot. 14. Szczytowe partie Ośrodka Narciarskiego Pilsko w Korbielowie w kwietniu 2012 r.
(fot. P. Krzesiwo)
Photo 14. Upper parts of the Pilsko Ski Resort in Korbielów in April 2012 (by P. Krzesiwo)

Fot. 15. Widok z Hali Miziowej na Babią Górę (fot. P. Krzesiwo)
Photo 15. View from the Miziowa Hall towards Babia Góra Mt. (by P. Krzesiwo)
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miały istotne znaczenie dla osób, które przyjechały do miejscowości, w których
znajdowały się największe ośrodki narciarskie w Polsce, tj.: do Szczyrku, Korbielowa, Białki Tatrzańskiej, Wierchomli i Krynicy. Dobre warunki śniegowe panujące na trasach były jednymi z ważniejszych wskazań w stacjach rozwijających
się, gdzie duży odsetek ogółu tras stanowią te, które są dośnieżane urządzeniami
do produkcji śniegu (np. w Białce Tatrzańskiej, Wierchomli) oraz stacji, w których ośrodki narciarskie są położone na znacznych wysokościach nad poziomem
morza (np. w Korbielowie). Atmosfera miejscowości lub ośrodka narciarskiego
oraz przyzwyczajenie i sentyment były ważnymi czynnikami wyboru Zwardonia
oraz takich podhalańskich stacji narciarskich jak: Zakopane, Bukowina Tatrzańska i Małe Ciche. Z kolei wybitne walory krajobrazowe były często ważnymi motywami wyboru Korbielowa oraz Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej i Małego
Cichego. Istotnym elementem zagospodarowania turystycznego, m.in. Brennej,
Ustronia i Zawoi, są drugie domy (Mika 2004, 2012, Pawlusiński i in. 2008). Posiadanie więc drugiego domu lub możliwość skorzystania z noclegu u rodziny lub
znajomych mieszkających bądź posiadających swój dom letniskowy w tych miejscowościach były istotnymi przyczynami ich wyboru przez respondentów.
W stacjach narciarskich Beskidu Śląskiego i Bieszczad zdecydowanie dominował jeden motyw wyboru. Natomiast w pozostałych badanych miejscowościach
wiele motywów miało znaczenie równorzędne.
Przy wyborze kierunku wyjazdu narciarze nie kierują się zwykle jednym motywem. Ich motywacja turystyczna jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Zależy m.in. od czynników środowiskowych oraz indywidualnych, a w toku uprawiania turystyki ulega przeobrażeniom i modyfikacjom (Zdebski 1979).
6.2. Czynniki atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich
Zbiorcze zestawienie wskazań respondentów na temat czynników wpływających
na ocenę atrakcyjności stacji narciarskich prezentuje tabela 42. Podzielono je na
dwie grupy: czynniki główne i czynniki uzupełniające. Czynniki główne, decydujące o atrakcyjności stacji narciarskiej, odnoszą się przede wszystkim do terenów
narciarskich i warunków panujących w ośrodkach narciarskich. Natomiast czynniki uzupełniające dotyczą zarówno przestrzeni turystycznej ośrodków narciarskich, jak i pozostałego obszaru stacji narciarskiej.
Najważniejszymi elementami kształtującymi atrakcyjność ośrodków i stacji
narciarskich są trasy zjazdowe i urządzenia wyciągowe. Do pierwszego elementu
odnosi się aż 47,4% wskazań respondentów, a do drugiego – 17,6%. Czynnikami decydującymi o atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich są: przygotowanie (16,6%), liczba (7,3%), długość (7,0%), różnorodność pod względem stopnia
trudności (6,4%) i usytuowanie (5,1%) tras zjazdowych oraz warunki śniegowe na
nich panujące (5,0%), a także jakość (12,9%) i liczba (4,7%) wyciągów narciarskich
i kolei linowych. Ważną rolę w przyciąganiu ruchu turystycznego pełnią również
niewygórowane ceny karnetów narciarskich i innych usług, z których korzystają
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Tabela 42. Czynniki wpływające na ocenę atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich
Table 42. Factors influencing the evaluation of the attractiveness of ski resorts and
ski stations
Czynniki główne wpływające na ocenę atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich
Czynnik

Liczba odpowiedzi

Odsetek odpowiedzi [%]

Przygotowanie tras zjazdowych

643

16,6

Jakość wyciągów narciarskich i kolei linowych

499

12,9

Liczba tras zjazdowych

282

7,3

Długość tras zjazdowych

269

7,0

Niewygórowane ceny karnetów i innych usług

261

6,8

Różnorodność tras pod względem stopnia trudności

248

6,4

Krótkie kolejki do wyciągów, brak tłoku na trasach

214

5,5

Krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania

199

5,2

Malownicze, urozmaicone, ciekawie przebiegające trasy zjazdowe

195

5,1

Warunki śniegowe panujące na trasach

191

5,0

Liczba dostępnych wyciągów narciarskich i kolei linowych

183

4,7

Stan ilościowego i jakościowego rozwoju bazy gastronomicznej

159

4,1

Czynniki uzupełniające wpływające na ocenę atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich
Stan ilościowego i jakościowego rozwoju bazy noclegowej

73

1,9

Pojemność parkingów

61

1,6

Walory krajobrazowe

50

1,3

Liczba i jakość wypożyczalni sprzętu narciarskiego

34

0,9
0,8

Możliwość spędzenia czasu wolnego po jeździe na nartach

33

Bliskie położenie obiektu noclegowego od ośrodka narciarskiego

30

0,8

Liczba tras sztucznie oświetlonych

29

0,7

Odpowiednie warunki dla rodzin z dziećmi

20

0,5

Postawa personelu ośrodka narciarskiego wobec turystów

19

0,5

Dobra organizacja ruchu narciarskiego

19

0,5

Dobre warunki sanitarne

19

0,5

Dobra kadra instruktorska

18

0,5

„Atmosfera” miejscowości lub ośrodka narciarskiego

17

0,4

Bezpieczeństwo na trasach

16

0,4

Wspólny karnet na kilka wyciągów/ośrodków

16

0,4

Łatwe dojście z parkingu na stok

15

0,4

Inne

49
Suma

Źródło: badania własne. / Source: authors’ own study.
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turyści podczas pobytu w ośrodku narciarskim, tj.: usług gastronomicznych, parkingowych, sanitarnych oraz związanych z wypożyczeniem i serwisem sprzętu
narciarskiego (6,8%).
Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość wypoczynku i tym samym na
ocenę atrakcyjności ośrodka narciarskiego jest odczuwalna przez uczestników
ruchu turystycznego liczba osób korzystających z terenów narciarskich w danym
ośrodku (5,5%). Na owe odczucie wpływa czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów oraz liczba narciarzy i snowboardzistów znajdujących się w określonym
momencie na trasach.
W wielu wypadkach decydującą rolę w przyciąganiu ruchu turystycznego odgrywa krótki czas dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania turysty
(5,2%). Czynnik ten jest szczególnie ważny przede wszystkim dla osób przebywających w danym ośrodku od kilku godzin do 3 dni. Nie bez znaczenia dla turystów jest także stan rozwoju pod względem ilościowym i jakościowym bazy
gastronomicznej (4,1%).
Uzupełniającymi czynnikami wpływającymi na atrakcyjność ośrodków i stacji
narciarskich są: pojemność i różnorodność bazy noclegowej, liczba miejsc parkingowych przy ośrodku narciarskim, walory krajobrazowe, stan rozwoju pod
względem ilościowym i jakościowym usług związanych z wypożyczeniem i serwisem sprzętu narciarskiego, możliwość spędzenia czasu wolnego po jeździe na
nartach (np. na basenach, lodowiskach, w obiektach kulturalnych, w karczmach
przy tradycyjnej, góralskiej muzyce, w klubach, dyskotekach itp.), bliskie położenie obiektu noclegowego od ośrodka narciarskiego, liczba tras sztucznie oświetlonych, odpowiednie warunki dla rodzin z dziećmi (zimowe ogródki zabaw, przedszkola narciarskie, atrakcje dla dzieci), postawa personelu obsługującego wyciągi
wobec narciarzy oraz jakość obsługi w kasach, obiektach gastronomicznych, na
parkingach itp., odczuwalna dobra organizacja ruchu narciarskiego (np. dowóz
narciarzy pod stok darmowymi busami), odpowiednie warunki sanitarne, dobra kadra instruktorska, „atmosfera narciarska” panująca w ośrodku oraz klimat
miejscowości, na który składają się m.in.: kultura góralska, bezpieczeństwo na
trasach (odpowiednie zabezpieczenie tras, brak osób niedoświadczonych, szkółek
narciarskich), możliwość korzystania z kilku wyciągów w ramach jednego karnetu narciarskiego, łatwe dojście z parkingu na stok narciarski i inne, np.: godziny
otwarcia ośrodka, możliwość jazdy między tyczkami, snowpark, dostępność informacji na temat warunków panujących na stokach, życzliwość mieszkańców.
Wymienione determinanty (czynniki główne) atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich należą do czynników kształtowania ich konkurencyjności i wraz
z czynnikami dodatkowymi mogą tworzyć zespół przewag komparatywnych
w rywalizacji i przyciąganiu ruchu turystycznego. Będą zatem wpływały na wybór
miejsca uprawiania narciarstwa i snowboardingu.
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6.3. Ocena jakości bazy narciarskiej stacji narciarskich w opinii turystów
W celu przeprowadzenia syntetycznej oceny atrakcyjności badanych stacji narciarskich poproszono respondentów o wyrażenie swojej opinii na temat stanu
zagospodarowania oraz przygotowania terenów narciarskich, jakości oferowanych usług dla narciarzy i snowboardzistów, a także innych usług towarzyszących i komplementarnych. Używając pięciostopniowej skali (od -2 do 2), mieli oni za zadanie określić swoje subiektywne odczucia w stosunku do jedenastu
wskazanych elementów, spośród których do oceny wybrano te, które decydują
o atrakcyjności ośrodków narciarskich, tj.: przygotowanie tras zjazdowych, jakość
urządzeń wyciągowych, różnorodność tras pod względem stopnia trudności, czas
oczekiwania w kolejkach do wyciągów i możliwość zjedzenia posiłku w obrębie
ośrodka narciarskiego. Wartość -2 oznaczała odczucie określane jako „bardzo złe”,
-1 – „raczej złe”, 0 – „średnie”, 1 – „raczej dobre” i 2 – „bardzo dobre”. Następnie
obliczono i zsumowano średnie oceny tych elementów dla każdej badanej miejscowości (tab. 43, zał. 1). Przyjmując cztery przedziały klasowe, których wartości
graniczne odpowiadają kwartylom i medianie (2,20; 3,01; 3,85) zbioru wartości
sumy średnich, wydzielono stacje narciarskie podobne z punktu widzenia ich
atrakcyjności.
Wartości średnich wymienionych czynników dla obszaru badań zawierają się
pomiędzy liczbami 0 a 1. Respondenci najwyżej ocenili możliwość zjedzenia posiłku w obrębie ośrodka narciarskiego (0,98), a najniżej czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów (0,3). W ocenie poszczególnych czynników istnieje duże zróżnicowanie średnich ocen dla badanych stacji narciarskich.
Pod względem przygotowania tras zjazdowych najlepiej zostały ocenione: Białka Tatrzańska, Witów i Bukowina Tatrzańska. Średnie oceny dla tych miejscowości wynoszą odpowiednio: 1,27, 1,06 i 1,05. Natomiast najsłabiej oceniono tereny narciarskie w Korbielowie (0), Szczyrku (0,13) i Zwardoniu (0,19) (ryc. 31).
Jednak w ośrodkach ocenionych nisko odpowiedzi ankietowanych były bardziej
rozproszone, w porównaniu z ośrodkami ocenionymi wysoko, o czym świadczą
wartości odchyleń standardowych.
Duży rozrzut średnich ocen istnieje w przypadku jakości urządzeń wyciągowych. Dla pięciu miejscowości kształtują się one pomiędzy 1 a 2, dla dziewięciu
od 0 do 1, a dla trzech od -1 do 0. Czynnik ten został dobrze oceniony w stacjach dysponujących nowoczesnymi kolejami linowymi, a źle w miejscowościach,
w których dominują zdekapitalizowane wyciągi orczykowe. Najwyższe noty otrzymały: Białka Tatrzańska (1,24), Witów (1,15), Czarna Góra (1,12), Ustroń (1,08)
i Wisła (1,02). Natomiast najniżej oceniono: Korbielów (-0,54), Szczyrk (-0,48),
Brenną (-0,09) i Zwardoń (0,02). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wskazania respondentów były bardziej zróżnicowane w stacjach słabiej ocenionych.
Na temat różnorodności tras pod względem stopnia trudności respondenci
mieli ogólnie gorszą opinię, w porównaniu z przygotowaniem tras zjazdowych
i jakością urządzeń wyciągowych. Średnią ocenę, wyższą od 1, uzyskała tylko
jedna miejscowość. W dziewięciu – ocena ta zawierała się pomiędzy 0 a 1 i aż

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 31. Ocena w opinii respondentów: A – przygotowania tras zjazdowych; B – jakości urządzeń wyciągowych; C – różnorodności tras
pod względem stopnia trudności; D – czasu oczekiwania w kolejkach do wyciągów; E – możliwości zjedzenia posiłku w obrębie ośrodka
narciarskiego w badanych stacjach narciarskich
Fig. 31. Evaluation in the opinion of the respondents: A – ski runs’ preparation of studied ski stations; B – quality of ski lifts and cableways;
C – diversity of ski runs in terms of difficulty level; D – waiting time in queues for the lifts; E – possibility of eating meal in the ski resort
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w pięciu – pomiędzy -1 a 0. Ten element atrakcyjności został najwyżej oceniony
w stacjach, na terenie których znajdują się największe ośrodki narciarskie w Polsce, tj.: w Białce Tatrzańskiej (1,1), Szczyrku (0,98) i Korbielowie (0,73). Natomiast najniżej oceniono tereny narciarskie w Ustroniu (-0,43), Zwardoniu (-0,15),
Ustrzykach Dolnych (-0,09), Małem Cichem (-0,07) i Zawoi (-0,07).
Największe zróżnicowanie średnich ocen istnieje w przypadku czasu oczekiwania w kolejkach do wyciągów. W czterech miejscowościach oceny te zawierają się
w przedziale od 1 do 2, w ośmiu – od 0 do 1 i w czterech – od -1 do 0. Czynnik ten
najlepiej został oceniony przez respondentów w Zawoi (1,57), Ustrzykach Dolnych
(1,29), Zwardoniu (1,26) i Ustroniu (1,06), a najsłabiej w Małem Cichem (-0,72),
Białce Tatrzańskiej (-0,48), Krynicy (-0,29) i Szczyrku (-0,27). Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych elementów, w stacjach niżej ocenionych odpowiedzi
turystów były bardziej rozproszone, w porównaniu ze stacjami ocenionymi wyżej.
Możliwość zjedzenia posiłku w obrębie ośrodka narciarskiego w stacjach przyjętych do badań została oceniona dobrze. Aż w dziewięciu miejscowościach oceny
tego czynnika kształtują się pomiędzy wartościami 1 a 2, w siedmiu – pomiędzy
0 a 1. Ankietowani najwyżej ocenili pod tym względem Witów (1,72), Ustrzyki Dolne (1,32) i Małe Ciche (1,31), a najniżej – Zwardoń (0,32), Brenną (0,50)
i Wierchomlę (0,54).
Klasyfikację badanych stacji narciarskich pod względem stopnia ich atrakcyjności w opinii narciarzy i snowboardzistów prezentuje tabela 44 i rycina 32.
W przedziale najwyższych wartości średniej, powyżej 3,85 (I klasa atrakcyjności),
znajdują się cztery miejscowości o największej atrakcyjności z punktu widzenia wypoczynku zimowego. Najwyższymi wartościami średniej ogólnej dysponują Białka
Tatrzańska (4,31) i Witów (4,29). Do grupy tej należą także Zawoja (4,19) i Czarna
Tabela 44. Klasy atrakcyjności stacji narciarskich ze względu na ocenę jakości bazy narciarskiej w opinii respondentów
Table 44. Attractiveness classes of ski stations in terms of the evaluation of
ski basis quality in the opinion of the respondents

Klasa

Atrakcyjność

Przedział wartości
średniej ogólnej

Stacje narciarskie

I

bardzo duża

> 3,85

Białka Tatrzańska, Witów,
Zawoja, Czarna Góra

II

duża

3,01–3,85

Bukowina Tatrzańska,
Wisła, Zakopane, Ustrzyki Dolne

III

średnia

2,20–3,01

Ustroń, Brenna,
Krynica, Wierchomla

IV

mała

< 2,20

Małe Ciche, Korbielów,
Zwardoń, Szczyrk

Źródło: badania własne./ Source: author’s own study.
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Ryc. 32. Klasyfikacja przestrzenna badanych stacji narciarskich ze względu na ocenę
atrakcyjności w opinii respondentów
Fig. 32. Spatial classification of the studied ski stations with regard to the evaluation of the
attractiveness in the opinion of respondents
Źrodło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Góra (3,87). Dużą atrakcyjnością turystyczną według ankietowanych charakteryzują się stacje II klasy, w przedziale wartości średniej ogólnej między 3,01 a 3,85.
W grupie tej znajdują się: Bukowina Tatrzańska (3,83), Wisła (3,35), Zakopane
(3,29) i Ustrzyki Dolne (3,27). W klasie III, odpowiadającej średniej atrakcyjności,
znalazły się: Ustroń (2,75), Brenna (2,56), Krynica (2,39) i Wierchomla (2,28). Natomiast grupę o najniższych wartościach średniej ogólnej (poniżej 2,20) tworzą stacje
narciarskie najmniej atrakcyjne według narciarzy i snowboardzistów. Są to: Małe
Ciche (2,12), Korbielów (1,79), Zwardoń (1,64) i Szczyrk (1,19).
Analizując wartości średnich ogólnych badanych miejscowości, można zauważyć, że dla osób uprawiających narciarstwo i pokrewne formy rekreacji zimowej
najatrakcyjniejsze są nowe, rozwijające się stacje narciarskie, które w ostatnich
latach zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę narciarską, wysokiej
jakości urządzenia do produkcji śniegu i wyrównywania pokrywy śnieżnej oraz
obiekty świadczące usługi towarzyszące i komplementarne. Większość tych miejscowości znajduje się na Podhalu.
Dużą atrakcyjnością charakteryzują się stacje tradycyjne, w których od kilkunastu lat powstają nowe ośrodki narciarskie (Bukowina Tatrzańska, Zakopane),
bądź prowadzi się zabiegi modernizacyjne istniejących urządzeń, polegające na
ich wymianie na koleje krzesełkowe (Ustrzyki Dolne, Wisła, Zakopane).
Najmniej atrakcyjne dla narciarzy i snowboardzistów są te miejscowości, w których od kilku dekad nie prowadzi się żadnych inwestycji rozbudowujących lub modernizujących bazę narciarską, nie dba się o odpowiednie utrzymanie tras zjazdowych
i jakość innych usług, z których korzystają turyści podczas pobytu w ośrodku narciarskim. Większość takich stacji znajduje się w zachodniej części Beskidów Zachodnich.
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6.4. Mocne i słabe strony badanych stacji narciarskich w opinii turystów
Najczęściej wymienianie pozytywne i negatywne cechy ośrodków narciarskich
w stacjach narciarskich Karpat Polskich dotyczą przygotowania tras zjazdowych
(8,7% i 12,6%), jakości urządzeń wyciągowych (9,8% i 11,4%) oraz cen karnetów narciarskich i innych usług (5,4% i 14,9%). Ponadto wśród zalet respondenci
często wymieniali: różnorodność tras pod względem stopnia trudności (6,8%),
rozbudowaną bazę gastronomiczną (5,7%) i dobre warunki śniegowe panujące
na trasach (5,4%), a wśród wad – długi czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów (10,5%) i tłok na trasach zjazdowych (8,5%). Ocena warunków wypoczynku przez turystów jest jednak odmienna w odniesieniu do tego samego czynnika
(elementu) w różnych stacjach narciarskich (tab. 45, tab. 46).
Tabela 45. Mocne i słabe strony ośrodków narciarskich w Karpatach Polskich
Table 45. Advantages and disadvantages of ski resorts in the Polish Carpathians
Mocne strony
cecha
– wysoka jakość wyciągów
narciarskich i kolei linowych;

Słabe strony
odsetek
odpowiedzi
[%]
9,8

cecha
– zbyt wysokie ceny karnetów
narciarskich i innych usług;

odsetek
odpowiedzi
[%]
14,9

– dobrze przygotowane trasy
zjazdowe;

8,7

– źle przygotowane trasy
zjazdowe;

12,6

– trasy różnorodne pod
względem stopnia trudności;

6,8

– niska jakość wyciągów
narciarskich i kolei linowych;

11,4

– duża liczba tras zjazdowych;

6,0

– długie kolejki do wyciągów;

10,5

– wysoki poziom rozwoju
bazy gastronomicznej pod
względem ilościowym i
jakościowym;

5,7

– tłok na trasach zjazdowych;

8,5

– niewygórowane ceny karnetów
narciarskich i innych usług;

5,4

– dobre warunki śniegowe na
trasach zjazdowych;

5,4

Źródło: badania własne./ Source: author’s own study.

Najważniejszymi atutami terenów narciarskich w Białce Tatrzańskiej, według
ankietowanych, są dobrze przygotowane (12,3%) i różnorodne pod względem
stopnia trudności (10,3%) trasy zjazdowe, a także duża liczba dostępnych wyciągów narciarskich i kolei linowych (10,3%) oraz tras (7,5%). Część osób pozytywnie
oceniła warunki śniegowe panujące na trasach (7,8%). Podkreślano także wysoką
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Tabela 46. Mocne i słabe strony ośrodków narciarskich w badanych stacjach narciarskich
Table 46. Advantages and disadvantages of ski resorts in the studied ski stations
Mocne strony
Stacja
narciarska

Białka
Tatrzańska

Brenna

cecha
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– trasy różnorodne pod względem stopnia
trudności;
– duża liczba dostępnych wyciągów narciarskich
i kolei linowych;
– dobre warunki śniegowe;
– duża liczba tras zjazdowych;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– niewygórowane ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– brak tłoku na trasach;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania;

– wysoki poziom rozwoju bazy gastronomicznej
pod względem ilościowym i jakościowym;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
Bukowina
Tatrzańska
linowych;
– trasy dla niezaawansowanych narciarzy;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– niewygórowane ceny karnetów narciarskich i
innych usług;
– krótkie kolejki do wyciągów;
– trasy dla niezaawansowanych narciarzy;
Czarna Góra
– brak tłoku na trasach;
– wysoki poziom rozwoju bazy gastronomicznej
pod względem jakościowym;

Korbielów

Krynica

Małe Ciche

– dobre warunki śniegowe;
– duża liczba tras zjazdowych;
– wysokie walory krajobrazowe;
– trasy różnorodne pod względem stopnia
trudności;
– malownicze, urozmaicone, ciekawie
przebiegające trasy zjazdowe;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– duża liczba tras zjazdowych;
– długie trasy zjazdowe;
– trasy różnorodne pod względem stopnia
trudności;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– trasy dla niezaawansowanych narciarzy;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– długie trasy zjazdowe;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– wysoki poziom rozwoju bazy gastronomicznej;
– wysokie walory krajobrazowe;
– kameralny ośrodek narciarski;

Słabe strony
odsetek
odpowiedzi
[%]
12,3
10,3
10,3

cecha

odsetek
odpowiedzi
[%]

– długie kolejki do wyciągów;
– tłok na trasach zjazdowych;
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– zbyt mała liczba miejsc parkingowych;

25,7
23,0
14,9

– niska jakość urządzeń wyciągowych;
– zbyt mała liczba toalet, złe warunki
sanitarne w istniejących;
– krótkie trasy zjazdowe;
– złe dojście z parkingów na stoki;
– niski poziom rozwoju bazy
gastronomicznej pod względem
ilościowym i jakościowym;
– krótkie trasy zjazdowe;
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– tłok na trasach zjazdowych;
– długie kolejki do wyciągów;

38,1
12,7

6,9

7,8
7,5
7,0
21,6
15,5
12,4
9,3

10,3
7,9
7,5
6,8
17,7
9,4
8,3
8,3
7,3

14,7
10,1
10,1
9,3

– niski poziom utrzymania dróg wewnątrz
miejscowości;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– niski poziom rozwoju bazy
gastronomicznej pod względem
ilościowym i jakościowym;
– niska jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– złe warunki śniegowe na niedośnieżanych
trasach;

11,1
9,5
7,9

22,0
12,8
11,0
7,3
21,6
17,6
9,8
9,8

37,4
19,5
8,9

7,0
18,2
10,8
9,8
8,6
6,8
10,2
8,3
8,3
7,4
7,4
7,4
7,4

– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– długie kolejki do wyciągów;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– tłok na trasach zjazdowych;

23,5

– długie kolejki do wyciągów;
– mała różnorodność tras pod względem
stopnia trudności;
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– tłok na trasach zjazdowych;
– mała liczba dostępnych wyciągów
narciarskich i kolei linowych;

37,3
10,7

18,9
17,6
8,5

9,3
8,0
6,7
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Tabela 46. cd.
Mocne strony
Stacja
narciarska

Szczyrk

Ustroń

Ustrzyki
Dolne

Wierchomla

Wisła

Witów

Zakopane

cecha
– duża liczba tras zjazdowych;
– trasy różnorodne pod względem stopnia
trudności;
– krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania;
– malownicze, urozmaicone, ciekawie
przebiegające trasy zjazdowe;
– długie trasy zjazdowe;

Słabe strony
odsetek
odpowiedzi
[%]
18,9
15,5
11,8
7,7
7,1

– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– długie trasy zjazdowe;
– trasy dla zaawansowanych narciarzy;
– krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania;

25,9

– krótkie kolejki do wyciągów;
– wysoki poziom rozwoju bazy gastronomicznej
pod względem jakościowym;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– długie trasy zjazdowe;
– brak tłoku na trasach;
– trasy dla zaawansowanych narciarzy;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– duża liczba tras zjazdowych;
– trasy różnorodne pod względem stopnia
trudności;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;

12,9
12,9

25,0
14,3
10,7

10,3
9,5
8,6
8,6
7,8
17,0
9,1
9,1
6,3

– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– dobre warunki śniegowe;

25,4

– niewygórowane ceny karnetów narciarskich i
innych usług;
– wysoki poziom rozwoju bazy gastronomicznej
pod względem ilościowym i jakościowym;
– trasy dla niezaawansowanych narciarzy;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– dobra kadra instruktorska;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– wysokie walory krajobrazowe;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– wysoki poziom rozwoju bazy gastronomicznej
pod względem ilościowym i jakościowym;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– dobre warunki śniegowe;

16,0

14,5
9,0

14,2
13,2
9,4
6,6
6,6
11,0
8,3
7,0
6,8
6,2

cecha
– niska jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– długie kolejki do wyciągów;
– złe warunki śniegowe;
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– zbyt mała liczba toalet, złe warunki
sanitarne w istniejących;
– mała liczba tras zjazdowych;
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– złe warunki śniegowe;
– zbyt wąskie trasy zjazdowe;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– mała liczba tras zjazdowych;
– wysokie ceny karnetów narciarskich;
– niska jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– mała różnorodność tras pod względem
stopnia trudności;

– niska jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– niski poziom rozwoju bazy
gastronomicznej pod względem
ilościowym;
– długie kolejki do wyciągów;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– tłok na trasach zjazdowych;
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– krótkie trasy zjazdowe;
– tłok na trasach zjazdowych;
– mała liczba tras zjazdowych w ośrodkach
narciarskich;
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– długie kolejki do wyciągów;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– krótkie trasy zjazdowe;

– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– tłok na trasach zjazdowych;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– mała różnorodność tras pod względem
stopnia trudności;

odsetek
odpowiedzi
[%]
30,9
17,5
8,0
7,6
6,7
6,1
19,1
19,1
18,1
8,5
8,5
23,0
13,5
12,2
10,8
10,7

12,9
12,1
11,4
8,6
8,6
18,4
13,8
8,4
7,5
6,3
24,4
15,6
13,3
11,1

23,7
14,5
13,0
7,1
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Tabela 46. cd.
Mocne strony
Stacja
narciarska

Zawoja

Zwardoń

cecha

Słabe strony
odsetek
odpowiedzi
[%]

– brak tłoku na trasach;
– dobrze przygotowane trasy zjazdowe;
– wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei
linowych;
– krótkie kolejki do wyciągów;
– trasy dla zaawansowanych narciarzy;

13,6
11,8
8,2

– niewygórowane ceny karnetów narciarskich i
innych usług;
– brak tłoku na trasach;
– trasy dla niezaawansowanych narciarzy;
– przyjazna „atmosfera”;
– krótkie kolejki do wyciągów;

21,0

8,2
8,2

14,3
9,5
9,5
8,6

cecha
– zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług;
– niska jakość wyciągów narciarskich;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– mała liczba tras zjazdowych;
– niski stan rozwoju jakościowego bazy
gastronomicznej;
– niska jakość wyciągów narciarskich, brak
kolei linowych;
– złe warunki śniegowe na trasach
zjazdowych;
– źle przygotowane trasy zjazdowe;
– niski poziom rozwoju bazy
gastronomicznej pod względem
ilościowym i jakościowym;

odsetek
odpowiedzi
[%]
22,9
18,6
14,3
12,9
5,7
19,4
19,4
11,1
8,3

Źródło: badania własne./ Source: author’s own study.

jakość urządzeń wyciągowych (7,0%), głównie za sprawą wieloosobowych kolei
krzesełkowych. Natomiast negatywnie wypowiadano się przede wszystkim na temat długiego czasu oczekiwania w kolejkach do wyciągów (25,7%) i zatłoczenia
tras zjazdowych (23,0%). Część turystów uważała, że ceny za korzystanie z usług
w białczańskich ośrodkach narciarskich są zbyt wysokie (14,9%). Zwracano także
uwagę na zbyt małą liczbę miejsc parkingowych (6,9%).
Do zalet terenów narciarskich w Brennej respondenci zaliczyli niewygórowane
ceny karnetów narciarskich i innych usług świadczonych w ośrodku (21,6%) oraz
brak tłoku na trasach zjazdowych (15,5%). Dużymi atutami tej stacji są dobrze
przygotowane trasy (12,4%), a także krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania
(9,3%). Z kolei za słabe strony obniżające jakość wypoczynku uznano: niską jakość wyciągów narciarskich i brak kolei linowych (38,1%), zbyt małą liczbę toalet
i złe warunki sanitarne panujące w nich (12,7%) oraz zbyt krótkie trasy zjazdowe
(11,1%). Dla części osób dojście z parkingów na stok było zbyt trudne i męczące
(9,5%). Wskazywano także na małą liczbę obiektów gastronomicznych w ośrodkach narciarskich (7,9%).
Z kolei najczęściej wymienianą pozytywną cechą ośrodków narciarskich w Bukowinie Tatrzańskiej był wysoki poziom rozwoju zaplecza gastronomicznego
(10,3%) i wysoka jakość urządzeń wyciągowych (7,9%). Część ankietowanych
podkreślała sprzyjające warunki do nauki jazdy na nartach lub snowboardzie za
sprawą łagodnie nachylonych stoków (7,5%). Natomiast do słabych stron ankietowani zaliczyli: krótkie trasy zjazdowe (22,0%), zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich i usług gastronomicznych (12,8%), zatłoczenie tras zjazdowych (11,0%)
i długie kolejki do wyciągów (7,3%).
Jako mocne strony Czarnej Góry respondenci wskazali niewygórowane
ceny karnetów narciarskich (17,7%), krótki czas oczekiwania w kolejkach do
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wyciągów (9,4%) i brak tłoku na trasach (8,3%). Zwrócono uwagę także na
korzystne nachylenie stoków dla osób o niskim poziomie umiejętności jazdy
na nartach lub snowboardzie (8,3%) oraz wysoką jakość bazy gastronomicznej (7,3%). Natomiast negatywnie oceniono poziom utrzymania dróg prowadzących do ośrodków narciarskich (21,6%) i przygotowanie tras zjazdowych
(17,6%). Na dużą różnorodność przedstawianych opinii oraz oczekiwań i potrzeb turystów mogą wskazywać np. pojawiające się poglądy na temat zbyt wysokich cen karnetów narciarskich (9,8%), niskiego stanu rozwoju bazy gastronomicznej pod względem ilościowym i jakościowym (9,8%), czy zatłoczenia
tras zjazdowych (5,9%).
Największymi walorami terenów narciarskich w Korbielowie według ankietowanych są warunki śniegowe panujące na Pilsku w marcu i kwietniu (14,7%)
(fot. 14) oraz duża liczba (10,1%) różnorodnych pod względem stopnia trudności (9,3%) i ciekawie przebiegających tras zjazdowych (7,0%). Istotne znaczenie mają wysokie walory krajobrazowe (fot. 15) i możliwość podziwiania
panoram górskich (10,1%). Podkreślano również, że na trasach nie ma tłoku
(6,2%). Częściej niż w innych stacjach narciarskich zwracano uwagę na możliwość kontaktu z przyrodą i niejako „alpejski charakter ośrodka” (5,4%). Z kolei
do słabych stron tej miejscowości, z punktu widzenia uprawiania narciarstwa
i snowboardingu, respondenci zaliczyli przede wszystkim niską jakość urządzeń wyciągowych (37,4%) oraz źle utrzymane trasy zjazdowe (19,5%). Zaznaczono też, że na trasach niedośnieżanych panują złe warunki śniegowe (8,9%).
Dla części badanych ceny karnetów narciarskich i innych usług oferowanych
w ośrodku były zbyt wysokie (5,7%).
Za najważniejsze atuty ośrodków narciarskich w Krynicy respondenci uznali
wysoką jakość wyciągów narciarskich i kolei linowych (18,2%) oraz dużą liczbę
(10,8%) długich (9,8%) i różnorodnych pod względem stopnia trudności (8,6%)
tras zjazdowych. Natomiast negatywnie oceniono wysokość cen karnetów narciarskich, usług gastronomicznych, parkingowych i za korzystanie z toalety (23,5%).
Część osób akcentowała, że czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów jest zbyt
długi (18,9%), a na trasach zjazdowych panuje tłok (8,5%). Zwracano także uwagę
na niewłaściwe przygotowanie tras zjazdowych (17,6%).
Do zalet Małego Cichego ankietowani zaliczyli długie (8,3%) i odpowiednie
dla niezaawansowanych narciarzy i snowboardzistów (10,2%) trasy zjazdowe oraz
wysoką jakość urządzeń wyciągowych (8,3%). Pozytywnie oceniono także przygotowanie tras (7,4%) oraz poziom bazy gastronomicznej (7,4%). Duże znaczenie mają także wysokie walory krajobrazowe i możliwość podziwiania panoramy
Tatr (7,4%), a także kameralność ośrodka i miejscowości (7,4%). Z kolei za słabe strony Małego Cichego, obniżające jakość wypoczynku, badani uznali przede
wszystkim zbyt długi czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów (37,3%), małą
różnorodność tras pod względem stopnia trudności (10,7%) oraz zbyt wysokie
ceny za korzystanie z terenów narciarskich i innych usług (9,3%). Negatywne opinie turystów odnosiły się również do przeludnienia (8,0%) i związanego z tym
niskiego poziomu bezpieczeństwa na trasach zjazdowych (5,3%).
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Najczęściej wymieniane pozytywne cechy ośrodków narciarskich w Szczyrku
dotyczyły liczby (18,9%), długości (7,1%), zróżnicowania pod względem stopnia
trudności (15,5%) oraz ciekawego przebiegu (7,7%) tras zjazdowych. Istotne znaczenie miał także krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania (11,8%). Natomiast
niekorzystnie wypowiadano się na temat jakości wyciągów narciarskich i niedoboru kolei linowych (30,9%) oraz przygotowania tras (17,5%). Część osób źle oceniła także zbyt długi czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów (8,0%), warunki
śniegowe panujące na trasach (7,6%) oraz przygotowanie ośrodków pod względem sanitarnym toalet publicznych (6,1%). Niektórzy ankietowani uważali, że
ceny za korzystanie z terenów narciarskich i parkingów były zbyt wysokie (6,7%).
Za mocne strony ośrodków zlokalizowanych w Ustroniu respondenci uznali
wysoką jakość urządzeń wyciągowych (25,9%) oraz długie (25,0%) i przeznaczone głównie dla osób o średnim i wysokim stopniu umiejętności jazdy na nartach
lub snowboardzie (14,3%) trasy zjazdowe. Ważną rolę stanowił także krótki czas
dojazdu z miejsca zamieszkania (10,7%). Z kolei wśród wad najczęściej wymieniano zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich (19,1%) oraz małą liczbę dostępnych tras w poszczególnych kompleksach narciarskich (19,1%). Negatywnie oceniono również warunki panujące na trasach, zarówno z punktu widzenia grubości
pokrywy śnieżnej (8,5%) jak i jej przygotowania (18,1%). Część osób podkreślała,
że trasy zjazdowe są zbyt wąskie (8,5%) i przez to niebezpieczne (2,1%).
Największymi atutami terenów narciarskich w Ustrzykach Dolnych, według respondentów, są: krótki czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów (12,9%) i brak
tłoku na trasach (8,6%) oraz wysoka jakość posiłków serwowanych w obiektach
gastronomicznych znajdujących się w obrębie ośrodków narciarskich (12,9%).
Pozytywnie wypowiadano się także na temat długości (8,6%) i wysokiego stopnia
trudności tras zjazdowych (7,8%). Różnorodne były opinie co do jakości urządzeń
wyciągowych i przygotowania tras. Wśród zalet pierwsza z tych cech stanowiła
10,3% wszystkich wskazań, a wśród wad – 10,8%, natomiast druga odpowiednio
– 9,5% i 23,0%. Do mankamentów zaliczono również małą liczbę (13,5%) i różnorodność (10,8%) tras zjazdowych oraz wysokie ceny karnetów narciarskich (12,2%).
Podobnie jak w przypadku Ustrzyk Dolnych, w Wierchomli opinie respondentów dotyczące jakości urządzeń wyciągowych oraz przygotowania tras były odmienne. Wśród mocnych stron terenów narciarskich udział odpowiedzi odnoszących się do pierwszego ocenianego elementu stanowił 6,3%, a wśród słabych stron
– 12,9%, natomiast do drugiego kolejno – 17,0% i 8,6%. Część osób dobrze oceniła
liczbę (9,1%) i zróżnicowanie pod względem stopnia trudności (9,1%) tras zjazdowych, warunki śniegowe na nich panujące (5,7%) oraz jakość bazy gastronomicznej
(5,7%). Z kolei niekorzystne sądy wypowiadano na temat długiego czasu oczekiwania w kolejkach do wyciągów (11,4%), zatłoczenia tras (8,6%) i organizacji ruchu
narciarskiego (6,4%). Część ankietowanych uważała, że liczba obiektów gastronomicznych (12,1%) i dostępnych toalet (5,7%) jest niewystarczająca.
Najczęściej wskazywanymi pozytywnymi cechami ośrodków narciarskich
w Wiśle były: wysoka jakość wyciągów i kolei linowych (25,4%) oraz dobrze przygotowane trasy zjazdowe (14,5%). Podkreślano także dobre warunki śniegowe
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(9,0%). Do minusów zaliczono m.in.: zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich
i innych usług świadczonych w ośrodkach (18,4%), zbyt krótkie (8,4%) i przeludnione (7,5%) trasy, a także niewystarczające przygotowanie pod względem sanitarnym toalet publicznych (5,4%). Respondenci uważali, że w poszczególnych
wiślańskich ośrodkach narciarskich znajduje się zbyt mało udostępnianych tras
zjazdowych (6,3%). Na różnorodność przedstawianych opinii wskazują poglądy
na temat źle przygotowanych tras (13,8%) czy długiego czasu oczekiwania w kolejkach do wyciągów (5,9%).
W przypadku Witowa również pojawiły się odmienne zdania dotyczące niektórych czynników wpływających na atrakcyjność turystyczną tej stacji narciarskiej. Odnosiły się one do cen za korzystanie z usług w ośrodkach narciarskich
oraz przygotowania tras zjazdowych. Wśród atutów pierwszy z wymienionych
elementów stanowił 16,0% wszystkich wskazań, a wśród mankamentów – 24,4%,
natomiast drugi odpowiednio – 9,4% i 13,3%. Do mocnych stron tej miejscowości
z punktu widzenia uprawiania narciarstwa i snowboardingu respondenci zaliczyli
ponadto: wysoki poziom rozwoju bazy gastronomicznej (14,2%), wysoką jakość
urządzeń wyciągowych (6,6%), łagodne nachylenie stoków odpowiednie dla osób
początkujących (13,2%) oraz dobrą kadrę instruktorską pracującą w szkołach
narciarskich i snowboardowych (6,6%). Natomiast negatywnie oceniono czas
oczekiwania w kolejkach do wyciągów (15,6%) i długość tras zjazdowych (11,1%).
Za najważniejsze zalety terenów narciarskich w Zakopanem ankietowani uznali wysokie walory krajobrazowe (11,0%), jakość urządzeń wyciągowych (8,3%)
oraz poziom rozwoju ilościowego i jakościowego bazy żywieniowej (7,0%).
Wskazywano także na dobre warunki śniegowe (6,2%) i istnienie wielu tras dla
zaawansowanych narciarzy lub snowboardzistów (5,7%). Natomiast do wad tej
stacji zaliczono zbyt wysokie ceny karnetów narciarskich i innych usług (23,7%),
przeludnienie tras zjazdowych (14,5%) i zbyt długi czas oczekiwania w kolejkach
do wyciągów (5,9%). Część osób uważała, że w Zakopanem brakuje tras dla osób
o średnim poziomie umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, zaś istniejące są zbyt łatwe bądź zbyt trudne (7,1%). Jeżeli chodzi o przygotowanie tras
zjazdowych, respondenci mieli mieszane odczucia (6,8% i 13,0%).
Do mocnych stron Zawoi badani zaliczyli brak tłoku na trasach (13,6%), krótki
czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów (8,2%), występowanie tras odpowiednich dla osób o wysokim stopniu umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie (8,2%) oraz dobre warunki śniegowe (6,4%). Natomiast jako mankamenty
wskazali małą liczbę tras zjazdowych (12,9%) i niską jakość bazy gastronomicznej
(5,7%). Duża różnorodność przedstawianych opinii turystów odnosi się do przygotowania tras zjazdowych, jakości urządzeń wyciągowych oraz cen za korzystanie z terenów narciarskich i innych usług. Wśród zalet pierwsza cecha stanowiła 11,8% wszystkich wskazań, a wśród wad – 14,3%, druga odpowiednio – 8,2%
i 18,6%, natomiast trzecia – 5,5% i 22,9%.
Najczęściej wymieniane atuty zwardońskich ośrodków narciarskich dotyczą
niewygórowanych cen karnetów narciarskich (21,0%), braku tłoku na trasach
zjazdowych (14,3%) i krótkiego czasu oczekiwania w kolejkach do wyciągów
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(8,6%). Pozytywnie oceniono także atmosferę panującą w ośrodkach (9,5%) oraz
łagodne nachylenie stoków, po których poprowadzono trasy (9,5%). Niekorzystnie wypowiadano się na temat jakości wyciągów narciarskich i braku kolei linowych (19,4%) oraz warunków śniegowych panujących na trasach (19,4%). Część
osób uważała, że trasy zjazdowe są źle przygotowane (11,1%). Zwracano uwagę
także na zbyt małą liczbę obiektów gastronomicznych i niską jakość istniejących
(8,3%).
6.5. Znaczenie opinii narciarzy i snowboardzistów z punktu widzenia konkurencyjności stacji narciarskich
Zaprezentowane zestawy atutów badanych ośrodków i stacji narciarskich należą
do czynników kształtowania ich konkurencyjności, a wraz z warunkami unikatowymi, takimi jak np.: walory widokowe tras, miła atmosfera panująca w ośrodku czy smaczna, regionalna kuchnia, stanowią zespół przewag konkurencyjnych
w przyciąganiu ruchu turystycznego. Z kolei wszelkie słabości i niedociągnięcia,
które pogarszają jakość wypoczynku, obniżają ich zdolność do konkurowania. Subiektywna ocena warunków wypoczynku przez turystów stanowi niejako „projekcję” indywidualnych stanów psychicznych i doświadczeń, przez co prezentowane
sądy wartościujące są często odmienne w odniesieniu do tego samego elementu,
np. przygotowanie tras zjazdowych, ceny usług czy czas oczekiwania w kolejkach
do wyciągów. Ponadto na wizerunek i ocenę stacji narciarskiej pracują gestorzy
każdego ośrodka narciarskiego w danej miejscowości. Zatem od właściwego przygotowania i sprawnego działania wszystkich „aktorów” zależy m.in. poziom zadowolenia turystów z pobytu, a w konsekwencji poziom efektywności ekonomicznej
w działalności innych elementów zagospodarowania turystycznego. Złe funkcjonowanie jednego z ośrodków pogarsza wizerunek i ocenę całej stacji narciarskiej.
Przedstawione powyżej wskazania respondentów na temat mocnych oraz słabych stron poziomu rozwoju i funkcjonowania infrastruktury narciarskiej wpływają na subiektywne odczucie jakości wypoczynku. Najwyższy poziom satysfakcji
z pobytu reprezentowali ankietowani w Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej, Małem Cichem i Witowie, wśród których było od 98,0 do 100,0% zadowolonych. W tych stacjach odmienne opinie wyrażała jedynie niewielka część (0,5–
2,0%) pytanych osób. Z kolei najniższy poziom swojego zadowolenia z wyboru
miejsca wypoczynku przedstawili respondenci w Szczyrku i Krynicy. W Szczyrku 86,7% badanych było zadowolonych, a w Krynicy 87,9%. Co dziesiąta osoba
(11,0% i 9,5%) nie była usatysfakcjonowana z jazdy na nartach lub snowboardzie
w tych miejscowościach (ryc. 33).
Celem uzyskania odpowiedzi na pytania: czy istnieją współzależności pomiędzy czynnikami oceny atrakcyjności: a) cechami społeczno-demograficznymi respondentów a poziomem ich zadowolenia z pobytu w danej stacji narciarskiej
oraz ewentualnym poleceniu jej innym osobom, oraz b) poziomem zadowolenia
turystów z pobytu w danej stacji a ewentualnym poleceniu jej innym osobom,
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posłużono się współczynnikiem korelacji rang Spearmana (rS). W obliczeniach
wzięto pod uwagę 15 zmiennych:
– x4 – średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny respondentów;
– x5 – czas dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów;
– x6 – częstość przyjazdów respondentów w ciągu sezonu zimowego do stacji
narciarskiej;
– x7 – długość pobytu respondentów w stacji narciarskiej;
– x8 – poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów;
– x9 – liczba polskich miejscowości, w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding;
– x10 – liczba krajów, w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding;
– y1 – deklarowany poziom zadowolenia z pobytu w stacji narciarskiej;
– y2 – odpowiedź na pytanie: czy respondenci będą rekomendowali uprawianie narciarstwa lub snowboardingu w danej stacji swoim znajomym?
– z1 – ocena przygotowania tras zjazdowych;
– z2 – ocena jakości urządzeń wyciągowych;
– z3 – ocena różnorodności tras pod względem stopnia trudności;
– z4 – ocena czasu oczekiwania w kolejkach do wyciągów;
– z5 – ocena możliwości zjedzenia posiłku w obrębie ośrodka narciarskiego;
– z6 – ocena wysokości ceny karnetu narciarskiego.
Otrzymane wyniki zawiera tabela 47. Na jej podstawie można wykazać, że
wśród badanych korelacji dominują (71,4%) korelacje istotne statystycznie. Natomiast wśród korelacji istotnych przeważają (64,0%) korelacje o charakterze
dodatnim. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród korelacji pomiędzy cechami grupy respondentów (x4–x10) a poziomem ich zadowolenia z pobytu w danej stacji
narciarskiej (y1), zapewnieniem o poleceniu jej innym osobom (y2) i ocenami
czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich (z1–z6)
przeważają (64,5%) nikłe korelacje ujemne. Z kolei pomiędzy poziomem zadowolenia turystów z pobytu w stacji (y1) a zapewnieniem o poleceniu jej innym osobom (y2) i ocenami czynników decydujących o atrakcyjności stacji narciarskich
(z1–z6) istnieją wyłącznie korelacje dodatnie.
Jak wynika z danych w tabeli 47, oceny poszczególnych elementów bazy narciarskiej nie mają związku lub mają nikły związek z zamożnością respondentów oraz cechami opisującymi ich aktywność narciarską (częstość przyjazdów, długość pobytu,
czas dojazdu). Korelacja o najwyższej dodatniej sile związku występuje pomiędzy
deklarowanym poziomem zadowolenia respondentów z pobytu w stacji narciarskiej
(y1) a odpowiedzią na pytanie: czy będą rekomendowali uprawianie narciarstwa
lub snowboardingu w danej stacji swoim znajomym (y2). Ma ona bardzo wysoką siłę (0,7). Najsilniejszy związek pomiędzy tymi zmiennymi występuje w Zawoi
(0,76), Zwardoniu (0,76), Szczyrku (0,76) i Krynicy (0,74), a najsłabszy w Czarnej
Górze (0,35). Dodatni kierunek korelacji informuje, że im wyższy poziom zadowolenia turystów z pobytu w stacji narciarskiej, tym pewniejsze jest to, że zostanie ona
polecona innym osobom. Najwięcej ankietowanych, którzy oświadczyli, że polecą

Ryc. 33. Deklarowany poziom zadowolenia respondentów z pobytu w badanych stacjach narciarskich
Fig. 33. Level of satisfaction with stay in the studied ski stations declared by respondents
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Ryc. 34. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan(i) będzie rekomendował(a) uprawianie narciarstwa w danej stacji swoim znajomym?
Fig. 34. Structure of answer to the question: „Will you recommend skiing activity in the ski station to your friends?
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daną miejscowość innym osobom uprawiającym narciarstwo lub snowboarding
odnotowano w Białce Tatrzańskiej (98,5%), Bukowinie Tatrzańskiej (97,3%), Małem Cichem (98,3%) i Witowie (96,0%). Natomiast respondenci, którzy zapowiedzieli, że nie będą rekomendować innym danej stacji, najliczniejszą grupę stanowili
w Szczyrku (14,0%), Korbielowie (12,2%) i Zwardoniu (9,7%) (ryc. 34).
Tabela 47. Macierz korelacji współczynnika rang Spearmana dla wybranych cech
Table 47. Matrix of Spearman’s Rank Correlation Coefficient for investigated characteristics
x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

y1

y2

z1

z2

z3

z4

z5

x4

1,08

0,17

•

0,09

0,17

•

0,26

-0,06

-0,07

-0,08

-0,13

-0,05

-0,09

•

z6
•

x5

0,17

1,08

-0,37

0,62

-0,10

-0,13

•

•

•

•

•

0,05

-0,11

•

-0,06

x6

•

-0,37

1,00

-0,27

0,31

0,18

0,14

0,08

0,09

0,05

•

•

•

•

0,06

x7

0,09

0,62

-0,27

1,08

-0,08

-0,11

-0,09

0,18

0,08

0,11

0,09

0,06

•

0,05

•

x8

0,17

-0,18

0,31

-0,08

1,08

0,31

0,42

•

•

•

-0,18

-0,09

•

•

•

x9

•

-0,13

0,10

-0,11

0,31

1,08

0,28

•

•

•

-0,09

-0,08

•

-0,05

•

x10

0,26

•

0,14

-0,09

0,42

0,28

1,00

-0,08

-0,14

-0,10

-0,23

-0,14

•

-0,06

-0,07

y1

-0,06

•

0,08

0,10

•

•

-0,08

1,08

0,78

0,36

0,26

0,25

0,16

0,16

0,19

y2

-0,07

•

0,09

0,08

•

•

-0,14

0,78

1,08

0,48

0,29

0,28

0,11

0,19

0,19

z1

-0,08

•

0,05

0,11

•

•

-0,10

0,36

0,48

1,08

0,35

0,28

0,05

0,18

0,13

z2

-0,13

•

•

0,09

-0,18

-0,09

-0,23

0,26

0,29

0,35

1,08

0,15

0,16

0,27

0,09

z3

-0,05

0,05

•

0,06

-0,09

-0,08

-0,14

0,25

0,28

0,28

0,15

1,08

•

0,15

0,12

z4

-0,09

-0,11

•

•

•

•

•

0,16

0,11

0,05

0,16

•

1,08

0,07

0,19

z5

•

•

•

0,05

•

-0,05

-0,06

0,16

0,19

0,18

0,27

0,15

0,07

1,08

•

z6

•

-0,06

0,06

•

•

•

-0,07

0,19

0,19

0,13

0,09

0,12

0,19

•

1,08

Cechy: x4 – średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny respondentów; x5 – czas dojazdu do stacji narciarskiej z miejsca zamieszkania respondentów; x6 – częstość przyjazdów respondentów w ciągu sezonu zimowego do stacji narciarskiej; x7 – długość pobytu respondentów w stacji
narciarskiej; x8 – poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie respondentów; x9 – liczba polskich miejscowości, w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding; x10 –
liczba krajów, w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding; y1 – deklarowany
poziom zadowolenia z pobytu w stacji narciarskiej; y2 – odpowiedź na pytanie: czy respondenci
będą rekomendowali uprawianie narciarstwa lub snowboardingu w danej stacji swoim znajomym;
z1 – ocena przygotowania tras zjazdowych; z2 – ocena jakości urządzeń wyciągowych; z3 – ocena
różnorodności tras pod względem stopnia trudności; z4 – ocena czasu oczekiwania w kolejkach do
wyciągów; z5 – ocena możliwości zjedzenia posiłku w obrębie ośrodka narciarskiego; z6 – ocena
wysokości ceny karnetu narciarskiego; • – korelacja nieistotna statystycznie.
Designations: x4 – average monthly income per family member of respondents; x5 – travel time to
the ski station from the place of residence of respondents; x6 – frequency of visits to the ski station in
the winter season; x7 – length of stay in the ski station; x8 – skill level of skiing or snowboarding; x9
– number of Polish locations in which one was skiing or snowboarding; x10 – number of countries in
which one was skiing or snowboarding; y1 – level of satisfaction with stay in the ski station declared by
respondents; y2 – answer to the question: will respondents recommend skiing or snowboarding activities in the ski station their friends; z1 – evaluation of preparation of ski runs; z2 – evaluation of quality
of ski lift devices; z3 – evaluation of diversity of ski runs in terms of difficulty level; z4 – evaluation of
waiting time in queues for the lifts; z5 – evaluation of possibility of eating meal in the ski resort; z6 –
evaluation of the amount of ski pass price; • – statistically insignificant correlation.
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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Dodatnie związki korelacyjne o przeciętnej sile występują pomiędzy oceną
przygotowania tras zjazdowych (z1) a zapewnieniem o poleceniu stacji narciarskiej przez respondentów innym osobom (y2) (0,4) oraz oceną przygotowania
tras zjazdowych (z1) a deklarowanym poziomem zadowolenia respondentów
z pobytu w stacji (y1) (0,36). Najsilniejsze związki pomiędzy tymi zmiennymi występują w Korbielowie (0,56 i 0,44), Szczyrku (0,52 i 0,49) i Zwardoniu (0,52 i 0,5),
a najsłabsze w stacjach podhalańskich, z wyjątkiem Zakopanego. Dodatni kierunek tych korelacji oznacza, że im wyższa ocena przygotowania tras zjazdowych,
tym wyższy poziom zadowolenia turystów z pobytu w stacji narciarskiej i większa
pewność, że stacja zostanie w przyszłości polecona innym osobom.
Przeciętną siłę (0,35) ma także związek pomiędzy oceną przygotowania tras
zjazdowych (z1) a oceną jakości urządzeń wyciągowych (z2). Natomiast korelacja
o najniższej ujemnej, lecz słabej sile (-0,23) występuje pomiędzy liczbą krajów,
w których respondenci uprawiali narciarstwo lub snowboarding (x10) a oceną jakości urządzeń wyciągowych (z2). Oznacza to, że doświadczeni narciarze i snowboardziści byli bardziej krytyczni w ocenie jakości oferty ośrodków narciarskich
niż osoby mniej doświadczone.
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7. Przekształcenia strukturalne
oraz bariery rozwoju i funkcjonowania
ośrodków i stacji narciarskich
w opinii gestorów

7.1. Przekształcenia strukturalne ośrodków narciarskich
Współczesne kierunki rozwoju ośrodków narciarskich w polskiej części Karpat nawiązują do światowych trendów rozwojowych bazy narciarskiej. Wraz z rozwojem
ilościowym urządzeń i ośrodków narciarskich następuje również proces ich transformacji funkcjonalnej i zmiany jakościowej (Mika 2009). O charakterze, zakresie
i kierunkach obecnego rozwoju bazy narciarskiej w Karpatach Polskich decydują
zjawiska przestrzenne, społeczne i gospodarcze, do których należy zaliczyć:
– budowę infrastruktury narciarskiej w miejscowościach bez tradycji narciarskich;
– lokalizację infrastruktury narciarskiej w strefach podmiejskich miast;
– modernizację i budowę nowych, wysokiej jakości urządzeń do transportu narciarzy po stokach;
– tworzenie nowych ośrodków narciarskich na podstawie wspólnotowych inicjatyw lokalnych;
– funkcjonowanie części stacji w warunkach konkurencji ze strony innych ośrodków krajowych i zagranicznych (szczególnie słowackich i alpejskich);
– wydłużenie szczytu turystycznego sezonu zimowego w wyniku administracyjnych decyzji o wydzieleniu kilku terminów szkolnych ferii zimowych;
– upowszechnienie stosowania urządzeń do naśnieżania tras narciarskich;
– rozszerzenie oferty ośrodków narciarskich o usługi odnowy biologicznej, m.in.
z wykorzystaniem wód geotermalnych;
– rozbudowę oferty ośrodków narciarskich pod kątem sezonu letniego;
– łączenie ofert kilku ośrodków narciarskich z regionu w postaci wspólnych kart/
skipassów;
– łączenie ofert ośrodków narciarskich i innych obiektów turystycznych w postaci kart upoważniających do zniżek;
– stosowanie nowoczesnych narzędzi (interaktywnych) przyciągania klientów;
– rozwój organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki narciarskiej.
Popularność narciarstwa i snowboardingu sprawia, że od początku XXI w.
przybywa nowych miejscowości z terenami do uprawiania tych form rekreacji.
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Inwestycje w infrastrukturę dla narciarstwa zjazdowego w Polsce są prowadzone
już nie tylko w tradycyjnych stacjach narciarskich, lecz także w miejscowościach,
w których wcześniej nie istniała baza narciarska lub była rozwinięta w niewielkim
stopniu. Do nowych stacji narciarskich należą miejscowości podhalańskie, takie
jak: Białka Tatrzańska, Czarna Góra, Jurgów, Witów oraz Kluszkowce w Pieninach i Wierchomla w Beskidzie Sądeckim.
Infrastruktura narciarska jest coraz częściej lokalizowana w strefach podmiejskich miast, np. ośrodki narciarskie Siepraw-ski i Podstolice koło Krakowa,
a nawet w obrębie aglomeracji, np.: Dolomity Sportowa Dolina w Bytomiu, Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice w Warszawie czy Malta-Ski w Poznaniu.
Taki trend w lokalizowaniu inwestycji, poprawiający z punktu widzenia potencjalnych narciarzy i snowboardzistów dostępność terenów narciarskich, czyni te
formy aktywności zimowej jeszcze bardziej powszechnymi. Ponadto zmienia się
także model czasowy ich uprawiania, z weekendowego i urlopowego na codzienny, w czasie po pracy.
Wraz z zagospodarowaniem nowych terenów dokonuje się modernizacji bazy
już istniejącej. Transformacji jakościowej podlegają przede wszystkim zdekapitalizowane i złej jakości wyciągi orczykowe, które są zastępowane przez nowoczesne
koleje krzesełkowe. Ważnym czynnikiem modernizacji jest konkurencja ze strony
krajowych i zagranicznych ośrodków narciarskich oraz wysokie koszty utrzymania starych urządzeń w dobrym stanie technicznym (patrz: rozdz. 7.2, pkt C.3).
Największą inwestycją modernizacyjną w ostatnich latach była przebudowa Kolei
Linowej Kasprowy Wierch w Zakopanem. Jej całkowity koszt wyniósł ponad 70
mln zł.
Komercjalizacja narciarstwa zjazdowego i snowboardingu oraz stosunkowo
szybki zwrot poniesionych nakładów finansowych na inwestycje w infrastrukturę narciarską wpływają na zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów
tą formą inwestowania. Zainteresowanie inwestowaniem w turystykę narciarską
przybrało w minionej dekadzie formę wspólnotowych inicjatyw lokalnych. Nowe
ośrodki narciarskie budowane z inicjatyw mieszkańców powstały głównie na Podhalu. Przykładem takich ośrodków są: Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej, Rusiński w Bukowinie Tatrzańskiej, Koziniec i Grapa Litwinka w Czarnej
Górze oraz Jurgów w Jurgowie. Ośrodki te są prowadzone przez spółki, w których
partycypuje od kilkunastu do kilkuset osób.
Powstające nowe kompleksy urządzeń do uprawiania narciarstwa i snowboardingu stają się poważną konkurencją dla tradycyjnych stacji narciarskich. Największą zaletą nowo powstających ośrodków jest ich nowoczesne wyposażenie, które
przyciąga coraz bardziej wymagających klientów. W celu zachęcenia turystów do
skorzystania z usług danego ośrodka podmioty gospodarcze zarządzające terenami narciarskimi są zmuszone do prowadzenia aktywnych działań innowacyjnych
i marketingowych. Funkcjonowanie ośrodków narciarskich w warunkach konkurencji wolnorynkowej w Karpatach Polskich musi być współcześnie rozpatrywane
także w kontekście międzynarodowym. Z tego punktu widzenia pierwszoplanową
kwestią jest konkurencyjność ofert słowackich ośrodków narciarskich, w których
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nowoczesna infrastruktura narciarska jest rozwijana głównie z myślą o turystach
z Polski. 25,7% właścicieli ośrodków narciarskich, z którymi przeprowadzono wywiad stwierdziło, że słowackie ośrodki narciarskie są dla polskich poważną konkurencją, gdyż dysponują dłuższymi trasami oraz wysokiej jakości urządzeniami
wyciągowymi. Gestorzy uważają, że Słowacja lepiej przystosowała się do przyjęcia
Natury 2000. W Polsce i na Słowacji obowiązują te same unijne przepisy i dyrektywy, ale są inaczej interpretowane. Słowacy nie mają takich problemów formalno-prawnych jak inwestorzy polscy. Zazdrościmy im sposobu i możliwości prowadzenia
inwestycji. W takich okolicznościach są dla nas dużą konkurencją. Kolejne 25,7%
respondentów wskazało, że ośrodki narciarskie naszych południowych sąsiadów
stanowią niewielką konkurencję dla ośrodków polskich, ponieważ ceny karnetów
w Polsce są tak samo wysokie lub niższe niż na Słowacji. Ponadto karnety dzienne w polskich ośrodkach narciarskich obowiązują w godzinach od 8.00/9.00 do
21.00/22.00, a w słowackich od 8.00/9.00 do 15.00/16.00. Poza tym polskie miejscowości turystyczne przewyższają słowackie jakością obsługi oraz dobrze rozbudowaną bazą gastronomiczną, noclegową i towarzyszącą. Z kolei 48,6% ankietowanych nie traktuje słowackich ośrodków narciarskich jako konkurentów. Wielu
z nich zauważyło, że od czasu wprowadzenia waluty Euro na Słowacji coraz więcej
mieszkańców tego kraju korzysta z usług polskich ośrodków narciarskich.
Na wykorzystanie bazy turystycznej w sezonie zimowym w górskich miejscowościach turystycznych pozytywnie przyczyniło się wydłużenie okresu ferii zimowych (Krzesiwo 2006). Do końca lat 90. XX w. można było wyróżnić dwa okresy zwiększonej frekwencji turystów. Pierwszym z nich był, trwający ok. 10 dni,
okres świąteczno-noworoczny. Drugi natomiast był związany z dwutygodniowymi feriami zimowymi w lutym. Wprowadzona pod koniec lat 90. XX w. możliwość ustalenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminu ferii zimowych
dla dzieci i młodzieży w poszczególnych województwach spowodowała wzrost
wielkości i wydłużenie sezonowości wykorzystania infrastruktury turystycznej.
Obecnie szczyt sezonu zimowego trwa ok. 2,5 miesiąca, od Świąt Bożego Narodzenia do końca lutego. Dzięki temu rozwiązaniu, oprócz celu społecznego, osiągnięty został także efekt ekonomiczny, gdyż zwiększył się poziom dochodowości
z działalności turystycznej w sezonie zimowym.
W ogólnoświatowy trend rozwoju turystyki zimowej wpisuje się zjawisko łączenia ofert ośrodków narciarskich z usługami odnowy biologicznej. Zabiegi
o charakterze spa i wellness są proponowane jako uzupełnienie oferty dla narciarzy (Faracik i in. 2009). Powstaje coraz więcej obiektów noclegowych specjalizujących się w ofercie typu ski & spa, m.in.: w Istebnej, Krynicy, Szczyrku, Wierchomli, Wiśle, Zakopanem. W ostatnich latach coraz bardziej wykorzystuje się
na cele turystyczne także wody geotermalne. Łatwo dostępne zasoby tych wód
występują na Podhalu. W tym regionie powstają więc obiekty turystyczne, które
opierają swój rozwój na łączeniu narciarstwa z rekreacją w basenach termalnych.
Tego typu obiekty występują m.in. w Białce Tatrzańskiej i Bukowinie Tatrzańskiej.
Duże znaczenie dla rozwoju takich ofert w polskich ośrodkach narciarskich mają
wzorce funkcjonowania ośrodków słowackich.

166

Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach

Nowym kierunkiem wpływającym na efektywność ekonomiczną jest rozbudowa oferty ośrodków narciarskich pod kątem sezonu letniego. Zagospodarowanie
terenów narciarskich w celu przyciągnięcia turystów latem odbywa się poprzez
budowanie w ich obrębie zjeżdżalni grawitacyjnych (fot.16), tras rowerowych
i downhillowych (fot. 17), ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, platform widokowych, parków linowych, ścianek wspinaczkowych itp. Takie rozwiązania
wprowadzono w ostatnich latach m.in. w ośrodkach narciarskich: Czorsztyn-ski
w Kluszkowcach (Pieniny), Koninki w Koninkach (Gorce), Czarny Groń w Rzykach (Beskid Mały), Dwie Doliny Muszyna–Wierchomla w Wierchomli Małej
(Beskid Sądecki) oraz Czantoria i Palenica w Ustroniu (Beskid Śląski). Ponadto w Ośrodku Narciarskim Czarny Groń w Rzykach do dyspozycji gości oddano
sztuczny stok narciarski (fot. 18) oraz symulator jazdy na nartach i snowboardzie
(fot. 19), które umożliwiają uprawianie tych form turystyki w ciągu całego roku.
Rozbudowa oferty ośrodków narciarskich w kierunku atrakcji letnich, jak twierdzą gestorzy, będzie w przyszłości realizowana także w innych miejscowościach.
Wzorem alpejskich ośrodków narciarskich, właściciele niektórych ośrodków
polskich zlokalizowanych w jednym regionie lub miejscowości połączyli swoje
oferty w postaci wspólnych skipassów (biletów narciarskich). Pierwsze tego typu
inicjatywy pojawiły się w sezonie 2011/2012 w Wiśle i Ustroniu (Beskid Śląski)
oraz w miejscowościach podhalańskich. „Wiślański skipass”, obejmujący 6 ośrodków narciarskich z Wisły (Beskid, Cieńków, Klepki, Nowa Osada, Rowienki, Stożek), „Ustroński skipass” funkcjonujący w 4 ośrodkach narciarskich w Ustroniu
(Czantoria, Poniwiec, Nartowisko, Palenica) oraz karta „Tatryski”, działająca w 5
ośrodkach zlokalizowanych w Białce Tatrzańskiej (Bania, Kaniówka, Kotelnica
Białczańska), Jurgowie (Jurgów-ski) i Kluszkowcach (Czorsztyn-ski), umożliwiły narciarzom i snowboardzistom korzystanie z wielu wyciągów i tras narciarskich w ramach jednego karnetu, a gestorom bazy narciarskiej promowanie się
pod wspólnym szyldem. W sezonie 2012/2013 Wisła i Ustroń połączyły swoje
skipassy. W tym samym sezonie pojawiło się kolejne tego typu rozwiązanie, tzw.
BeskidSkiPass w 8 karpackich ośrodkach narciarskich położonych w Beskidzie
Sądeckim, Beskidzie Wyspowym, Pieninach, Pogórzu Wielickim i na Podhalu.
Takie idee będą zapewne w przyszłości powielane w innych miejscowościach i regionach turystycznych, a także do inicjatyw już istniejących będą dołączały następne ośrodki narciarskie.
Innym przykładem partnerstwa podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki danej miejscowości lub regionu jest łączenie ofert ośrodków narciarskich,
obiektów noclegowych, obiektów gastronomicznych, atrakcji turystycznych oraz
innych usług i produktów w postaci kart upoważniających klientów do zniżek
rzędu 10–20%. Tego typu programy lojalnościowe zostały uruchomione w 2008 r.
w Wiśle (Wiślańska Karta Rabatowa), a w 2010 r. w miejscowościach położonych
na Podhalu i w Pieninach (Karta Tatrzańska). Karty rabatowe są oferowane osobom korzystającym z obiektów noclegowych uczestniczących w programie. Celem akcji jest wspólna promocja usług i produktów lokalnych przedsiębiorców
oraz budowanie korzystnego wizerunku regionu wśród turystów.
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Fot. 16. Letni tor saneczkowy na stokach
Czantorii w Ustroniu (fot. P. Krzesiwo)
Photo 16. Summer toboggan run located
on the slopes of Czantoria Mt. in Ustroń
(by P. Krzesiwo)

Fot. 17. Zawody w downhillu na stokach
Żaru w Międzybrodziu Żywieckim (fot. A.
Forsztęga)
Photo 17. Downhill competition on the
slopes of Żar Mt. in Międzybrodzie Żywieckie (by A. Forsztęga)

Fot. 18. Sztuczny stok w Ośrodku Narciarskim Czarny Groń w Rzykach (fot. K.
Krzesiwo)
Photo 18. Artificial ski slope in the Czarny
Groń Ski Resort in Rzyki (by K. Krzesiwo)

Fot. 19. Symulator jazdy na nartach i snowboardzie w Ośrodku Narciarskim Czarny
Groń w Rzykach (fot. K. Krzesiwo)
Photo 19. Ski & Snowboard Simulator in
the Czarny Groń Ski Resort in Rzyki (by
K. Krzesiwo)
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Fot. 20. Akcja „Bezpieczny Stok” w Ośrodku Narciarskim Bania w Białce Tatrzańskiej
(2012 r.) (fot. K. Krzesiwo)
Photo 20. The “Safe Slope” Action in the Bania Ski Resort in Białka Tatrzańska (2012) (by
K. Krzesiwo)

Fot. 21. Uczestnicy akcji „Bezpieczny Stok” w Ośrodku Narciarskim Koninki w Koninkach (2014 r.) (fot. K. Krzesiwo)
Photo 21. The participants of the “Safe Slope” Action in the Koninki Ski Resort in Koninki
(2014) (by K. Krzesiwo)
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Zupełnie innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi na celu przyciągnięcie
klientów oraz utrzymanie ich lojalności są nowoczesne narzędzia interaktywne
stosowane z roku na rok przez coraz większą liczbę ośrodków narciarskich. Jednym z takich narzędzi jest profesjonalna strona internetowa, zawierająca przekaz
na żywo z kamer znajdujących się na stokach, przekazująca aktualne dane na temat pogody, grubości pokrywy śnieżnej oraz informacje o czynnych wyciągach
i trasach narciarskich itp. Dzięki codziennej aktualizacji informacji o warunkach
panujących na stokach firma buduje swoje zaufanie wśród klientów. Ponadto
w niektórych ośrodkach narciarskich w celu zwiększania świadomości marki są
organizowane konkursy fotograficzne dla osób, które odwiedziły dany ośrodek.
Narzędziem lojalnościowym, powszechnie wykorzystywanym przez gestorów
bazy narciarskiej jest Facebook. Ten serwis społecznościowy umożliwia kontaktowanie się z osobami zarządzającymi ośrodkiem i innymi użytkownikami stoków oraz pozwala na dzielenie się z nimi wiadomościami i zdjęciami. W wielu
ośrodkach wprowadzono także system sprzedaży karnetów on-line. Kolejnym interaktywnym rozwiązaniem jest aplikacja skiraport.pl przeznaczona na telefony
komórkowe. Dzięki niej użytkownik jest informowany o pogodzie, warunkach
panujących na stokach, czynnych wyciągach i trasach, aktualnych wydarzeniach
mających miejsce w ośrodku, noclegach i innych usługach dostępnych w danej
miejscowości itp. Ma on także możliwość sprawdzenia m.in.: obrazu ze stoku na
żywo, dzięki kamerom on-line, odległości, w której się znajduje od ośrodka narciarskiego (w km), liczby wykonanych zjazdów, przejechanych kilometrów czy
maksymalnej prędkości podczas jazdy na nartach. W związku z szybkim postępem technologicznym będzie przybywało podobnych rozwiązań, które z pewnością spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony gestorów infrastruktury
narciarskiej, jak i potencjalnych klientów.
Liczne problemy ograniczające rozwój turystyki narciarskiej w regionach górskich w Polsce przyczyniają się do konsolidacji środowisk zainteresowanych rozwojem tego sektora turystyki. W październiku 2008 r. powołano Stowarzyszenie
Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (PSNiT), zrzeszające osoby zarządzające
71 ośrodkami narciarskimi w Polsce oraz 11 firmami związanymi z branżą narciarską (www.psnit.pl – stan na 01.01.2013 r.). Natomiast w sierpniu 2009 r. powstało Forum Miast Narciarskich (FMN), które tworzą wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci 27 miast i gmin górskich (www.fmn.szczyrk.pl – stan na 01.01.2013
r.). Poza prowadzeniem i wspieraniem działań na rzecz rozwoju turystyki narciarskiej celem tych organizacji jest przedstawianie swoich stanowisk w sprawie
propozycji zmian prawnych oraz współpraca z innymi jednostkami związanymi
z turystyką. Zacieśnienie kooperacji między ośrodkami narciarskimi następuje
także w formie klastrów gospodarczych (Małopolski Klaster Turystyczny, Klaster
Visit Tatry), mających na celu stworzenie wspólnej, atrakcyjnej oferty turystycznej i wypracowanie korzystnego wizerunku całego regionu. Z kolei w listopadzie
2012 r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Korbielów–Pilsko został utworzony Ruch Społeczny Obrońców Pilska
(RSOP) zrzeszający mieszkańców gminy Jeleśnia, przedstawicieli stowarzyszeń
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ekologicznych, mediów i towarzystw turystycznych (www.bronimypilska.pl). Ideą
tego Ruchu jest wspieranie przedsiębiorców inwestujących w infrastrukturę turystyczną w gminie Jeleśnia poprzez udzielenie im poparcia społecznego.
Turystyka narciarska stała się w minionych latach ważnym czynnikiem wzrostu społeczno-gospodarczego wielu miejscowości karpackich. Mimo wielu problemów rozwoju i funkcjonowania ośrodków i stacji narciarskich jej rola z roku
na rok będzie wzrastać. Współcześnie przedsiębiorcy działający w branży narciarskiej są zmuszeni do wprowadzania licznych innowacyjnych rozwiązań, które w warunkach konkurencji, szczególnie krajowej i międzynarodowej, stają się
podstawowymi czynnikami kształtowania atrakcyjności turystycznej miejscowości i obszarów recepcji turystycznej. Wymaga to często współpracy, koordynacji
działań i podejmowania wspólnych decyzji osób zarządzających ośrodkami narciarskimi i innymi obiektami turystycznymi z przedstawicielami władz lokalnych,
a nawet państwowych. Jednak w celu tworzenia zrównoważonego rozwoju turystyki w miejscowościach turystycznych Karpat Polskich takie działania powinny
być podejmowane.
7.2. Bariery i ograniczenia rozwoju ośrodków narciarskich
Ośrodki narciarskie są podmiotami gospodarczymi mającymi strategiczne znaczenie z punktu widzenia rozwoju i kształtowania funkcji turystycznej w sezonie zimowym w miejscowościach górskich. Od ich prawidłowego rozwoju i sprawnego
funkcjonowania zależą dochody całego lokalnego sektora gospodarczego, działającego w powiązaniu z turystyką narciarską. Zasadną kwestią wydaje się zatem rozpoznanie barier, które ograniczają lub uniemożliwiają prawidłowe kształtowanie
zjawisk turystycznych w polskich stacjach narciarskich. Problemy te mają charakter
wspólny i dotyczą większości ośrodków narciarskich w Polsce. Ich natężenie w różnych miejscowościach turystycznych zależy od specyfiki uwarunkowań lokalnych
oraz roli turystyki w strukturze funkcjonalnej tych miejscowości. Na podstawie
przeprowadzonych rozmów z właścicielami i osobami zarządzającymi ośrodkami narciarskimi (patrz. wstęp) wyróżniono 7 grup problemowych o charakterze:
prawnym, przyrodniczym, ekonomicznym, organizacyjnym, politycznym, popytowym i społecznym. Zbiorcze zestawienie wskazań respondentów zawiera tabela
48. Natomiast natężenie owych problemów przedstawiono w tabeli 49.
A) Bariery i ograniczenia prawne
A.1) Ograniczenia związane z ochroną środowiska
Najistotniejszym problemem dla gestorów bazy narciarskiej w Polsce jest aspekt
prawny związany z ochroną środowiska. Aż 74,3% respondentów (tab. 48) wskazało podczas wywiadu, że od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej działające w naszym kraju prawo dotyczące ochrony środowiska powoduje, że proces
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Tabela 48. Bariery i ograniczenia rozwoju ośrodków narciarskich w opinii gestorów bazy
narciarskiej
Table 48. Barriers and limitations to ski resorts development in the opinion of ski infrastructure owners
Oznaczenie

Rodzaj

Odsetek
odpowiedzi [%]

A. PRAWNE
A.1

związane z polityką ochrony środowiska

A.2

brak regulacji prawnych porządkujących relacje między właścicielami gruntów a gestorami bazy narciarskiej

74,3
42,9

A.3

związane z wylesieniem

34,3

A.4

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak odpowiednich zapisów w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

17,1

A.5

związane z bezpieczeństwem na stoku narciarskim

14,3

B. PRZYRODNICZE
B.1

ograniczone zasoby wody, mogące być wykorzystane do naśnieżania stoków

40,0

B.2

niestabilność warunków pogodowych (pokrywy śnieżnej)

11,4

C.1

wysokie podatki od nieruchomości

20,0

C.2

wysokie koszty inwestycji w infrastrukturę narciarską

17,1

C.3

wysokie koszty przeglądów technicznych (okresowych i specjalistycznych) kolei linowych i wyciągów
narciarskich

17,1

C.4

sezonowość dochodów

D.1

słaba wewnętrzna dostępność komunikacyjna stacji narciarskiej

40,0

D.2

słabo rozbudowana baza noclegowa, gastronomiczna i brak atrakcji towarzyszących

11,4

D.3

brak badań rynkowych

8,6

D.4

trudności w uzyskaniu dofinansowania na działalność ze źródeł zewnętrznych

5,7

E.1

brak zainteresowania (zaangażowania) ze strony władz samorządowych rozwojem turystyki narciarskiej

E.2

brak kompetencji i zaangażowania pracowników urzędów gmin

F.1

spadek liczby turystów

F.2

małe zainteresowanie uprawianiem narciarstwa w marcu

C. EKONOMICZNE

8,6
D. ORGANIZACYJNE

E. POLITYCZNE
22,9
8,6

F. POPYTOWE
17,1
14,3

G. Społeczne
G.1

zła współpraca z właścicielami sąsiadujących ośrodków narciarskich

5,7

G.2

osoba zarządzająca spoza regionu, strategiczne decyzje są podejmowane pozalokalnie

2,9

G.3

złe postrzeganie inwestycji przez mieszkańców

2,9

Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

inwestycyjno-budowlany jest niezmiernie skomplikowany i uciążliwy dla inwestora. Uzyskanie bowiem wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień
i opinii z zakresu ochrony środowiska znacznie wydłuża lub uniemożliwia realizację inwestycji oraz podnosi jej koszty. Co więcej, wiele wprowadzonych zmian
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* Oznaczenia problemów jak w tabeli 48 / Designations of the problems as in the table 48
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w prawie polskim nie znajduje uzasadnienia w prawie wspólnotowym, a w niektórych przypadkach przepisy polskie są znacznie bardziej rygorystyczne niż w innych krajach unijnych. Problem ten jest dostrzegany we wszystkich przyjętych do
badań stacjach narciarskich, w których w ciągu ostatnich lat przeprowadzono lub
zamierza się przeprowadzić w przyszłości budowę lub modernizację wyciągów
narciarskich i kolei linowych, tras narciarskich oraz infrastruktury towarzyszącej,
np. instalacji do naśnieżania tras narciarskich (tab. 49).
Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213
poz. 1397) trasy narciarskie, wyciągi narciarskie, koleje linowe oraz towarzysząca
tym urządzeniom infrastruktura należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacznie oddziaływać na środowisko lub obszar objęty programem Natura 2000
(§ 3. 1. pkt 49 i pkt 61). Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) wymienione przedsięwzięcia, bez względu na wielkość, mogą wymagać przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko. Decyzję o jej wykonaniu podejmuje
wójt, burmistrz lub prezydent w uzgodnieniu z regionalną dyrekcją ochrony środowiska i państwowym powiatowym inspektoratem sanitarnym (ryc. 36). 95% inwestorów jest zobowiązanych do jej przeprowadzenia. Oznacza to, że każda inwestycja,
niezależnie od tego, czy jest ona np. stumetrowym tymczasowym bezpodporowym
wyciągiem narciarskim, przewidzianym na wiosnę do rozbiórki, czy sześcioosobową koleją linową musi przejść pełną procedurę administracyjną, która w przypadku
nałożenia obowiązku wykonania oceny środowiskowej z raportem, nie różni się od
trybu przewidzianego dla budowy autostrady. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż
wpływ na środowisko wymienionych przedsięwzięć jest niewspółmierny.
Wprowadzenie w życie powyższej ustawy 15 listopada 2008 r. spowodowało
pojawienie się istotnych dla gestorów bazy narciarskiej zmian, które skutkują wydłużeniem i wzrostem kosztów procedur zmierzających do wydania zezwolenia
na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury narciarskiej. Zasadnicze zmiany
pojawiły się w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414).
Dotychczas ocena oddziaływania inwestycji na środowisko była przeprowadzana tylko na etapie postępowania o wydanie decyzji na temat środowiskowych
uwarunkowań. Obecnie zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) istnieje ryzyko,
że będzie ona przeprowadzana po raz drugi w ramach procedury uzyskiwania
decyzji o pozwolenie na budowę (ryc. 36), ze wszystkimi tego konsekwencjami,
np. udziałem w postępowaniu organizacji ekologicznych (Kulig-Juźwiak 2009).
Powtórna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko musi być przeprowadzona:
–	gdy obowiązek taki zostanie nałożony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie postanowienia regionalnej dyrekcji ochrony środowiska;
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– jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzi,
że we wniosku o wydanie tej decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do
wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
– na wniosek inwestora.
W wyżej wymienionych przypadkach w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę ocena oddziaływania inwestycji na środowisko jest przeprowadzana przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska.
Ponadto jedną z ważniejszych zmian we wspomnianej ustawie jest poszerzenie
kręgu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę.
Dotychczas stronami takimi byli: inwestor, właściciele gruntów oraz zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Od 15
listopada 2008 r., w przypadku gdy w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę będzie przeprowadzana ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, uprawnienia strony będą przysługiwały także organizacjom ekologicznym, które zgłoszą chęć udziału w tym postępowaniu. Przedstawiciele organizacji
ekologicznych mogą brać także udział we wszystkich postępowaniach poprzedzających realizację inwestycji, tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ryc. 35), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
i decyzji o pozwoleniu na budowę (Kulig-Juźwiak 2009). Konsekwencją uczestnictwa w postępowaniu budowlanym organizacji ekologicznych jest opóźnienie
lub uniemożliwienie przeprowadzenia inwestycji.
Opóźnienie w realizacji inwestycji, spowodowane włączeniem się organizacji
ekologicznej w postępowanie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, miało
miejsce m.in. w Szczyrku. W 2010 r. wygasła homologacja FIS trasy nr 23 „FIS”,
prowadzącej ze Skrzycznego do Kanionu Dunacie. W celu uzyskania kolejnej homologacji FIS, umożliwiającej rozgrywanie zawodów narciarskich w konkurencjach alpejskich, należało dostosować trasę do aktualnych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa, poprzez poszerzenie jej o ok. 10–15 m i zniwelowanie trawersów.
W związku z zaistniałą sytuacją Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie – zarządzający ośrodkiem narciarskim na Skrzycznem – złożył w 2009 r. w Urzędzie
Miasta Szczyrk stosowne dokumenty. W połowie 2010 r. podczas postępowania
o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestora działacze Stowarzyszenia Ochrony Jaskiń Grupa Malinka złożyli w Urzędzie Miejskim w Szczyrku zastrzeżenia
co do planowanej inwestycji, stwierdzając, że w rejonie trasy nr 23 „FIS” znajduje
się stanowisko podkowca małego, jednego z najmniejszych gatunków nietoperzy
występujących w Polsce i objętych ochroną. Zgodnie z przepisami wstrzymano
postępowanie administracyjne zmierzające do wydania wszystkich koniecznych
pozwoleń na modernizację trasy. Centralny Ośrodek Sportu zlecił przeprowadzenie badań potwierdzających występowanie podkowców małych w rejonie
planowanej inwestycji upoważnionej do tego firmie. Po trwających ponad rok
badaniach, stwierdzono, że ten gatunek nietoperza występuje w omawianym rejonie bardzo rzadko i przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na
środowisko. W październiku 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny
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oddziaływania inwestycji na środowisko i po trzech miesiącach wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. W grudniu
2011 r. Burmistrz Szczyrku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Modernizację trasy rozpoczęto dopiero w drugiej połowie 2012 r., gdyż fundusze
przeznaczone na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały przeniesione na
realizację innej inwestycji.
Powyższy przykład wskazuje, że uzyskanie wszystkich wymaganych prawem
dokumentów mających na celu wydanie zgody na modernizację istniejącej już
trasy trwa w Polsce około 3 lat. Okres ten może się jednak dodatkowo wydłużyć,
jeżeli dana miejscowość nie dysponuje miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (patrz: podpunkt A.4 i ryc. 35). Gestorzy wskazują, że czas proceduralno-administracyjny trwa zazwyczaj ponad 4 lata i jest kilka razy dłuższy niż
czas inwestycyjny.
Opisany powyżej przykład przedstawia jednak sytuację, gdy organizacja ekologiczna nie wnosi sprzeciwu wobec wydanej decyzji środowiskowej. Wiele jest jednak przypadków konsekwentnego i nieuzasadnionego merytorycznie blokowania
przez niektóre organizacje ekologiczne inwestycji w infrastrukturę narciarską,
które ciągną się latami. Według przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych organizacji ekologicznych,
obok organizacji uczciwych, których celem są działania zmierzające do tego, by
żadna inwestycja na terenach wartościowych przyrodniczo nie godziła w środowisko naturalne, jest wiele takich, których głównym celem jest niedopuszczenie
do rozpoczęcia lub zakończenia budowy infrastruktury narciarskiej. Radykalne stanowisko takich organizacji w sprawie inwestycji narciarskich przyczyniło
się do znacznego opóźnienia oraz wstrzymania budowy wielu wyciągów i kolei
linowych, m.in.: w Beskidzie Małym, Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Śląskim,
Beskidzie Żywieckim, Gorcach i Sudetach. Ich przedstawiciele nie przyczyniają
się pozytywnie do rozwiązywania konfliktów wynikających z rozwoju turystyki
i ochrony przyrody, jak i wdrażania społecznie oczekiwanych i zrównoważonych
form rozwoju. Ponadto organizacje takie odrzuciły zaproponowaną w marcu
2011 r. przez Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne propozycję
współpracy.
Podobne sytuacje konfliktowe wokół rozbudowy i funkcjonowania ośrodków
narciarskich są tematem w ostatnich latach często poruszanym także w Czechach
(Havrlant 2011) i w Republice Słowackiej (Madziková i in. 2011). Naukowcy
wskazują, że punkt widzenia tzw. obrońców przyrody i ich działania często blokują jakiekolwiek pozytywne przedsięwzięcia zmierzające do organizacji terenów
rekreacyjnych i poprawy przestrzeni przekształconej już przez działalność ludzką. Zwracają także uwagę na znacznie poważniejsze zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów górskich, prowadzące nawet do miejscowej degradacji. Są
one spowodowane przez prowadzone w ostatnich latach nieodpowiednie metody
wielkoobszarowej wycinki drzew, niewłaściwe rozwiązania w ramach gospodarki wodnej w trakcie porządkowania cieków i dróg leśnych, wielkopowierzchniowe zmiany w szacie leśnej na skutek działania szkodników oraz wzrost ruchu
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Ryc. 35. Procedury obowiązujące inwestora ubiegającego się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę ośrodka narciarskiego, wyciągu narciarskiego, kolei linowej, trasy
narciarskiej, infrastruktury towarzyszącej, np. instalacji do naśnieżania tras narciarskich
– etap I (uzyskanie gruntów pod inwestycję, przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
Fig. 35. Procedures for investor applying for a decision on the building permit of: ski
resort, ski lift, cableway, ski run, accompanying infrastructure e.g. installation for snowmaking – stage I (obtain the land for the investment, preparation of the building project,
obtain the extract from the local spatial development plan)
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.
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Ryc. 36. Procedury obowiązujące inwestora ubiegającego się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wyciągu narciarskiego, kolei linowej, trasy narciarskiej, infrastruktury
towarzyszącej, np. instalacji do naśnieżania tras narciarskich – etap II (uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach)
Fig. 36. Procedures for investor applying for a decision on the building permit of: ski resort, ski lift, cableway, ski run, accompanying infrastructure e.g. installation for snowmaking – stage II (obtain the environmental decision)
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.

Ryc. 37. Procedury obowiązujące inwestora ubiegającego się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wyciągu narciarskiego, kolei linowej, trasy narciarskiej, infrastruktury
towarzyszącej, np. instalacji do naśnieżania tras narciarskich – etap III (uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę)
Fig. 37. Procedures for investor applying for a decision on the building permit of: ski
resort, ski lift, cableway, ski run, accompanying infrastructure e.g. installation for snowmaking – stage III (obtain a water-law permission and building permit)
Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own study.
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samochodowego, zwłaszcza transportu towarowego, poprzez wysoko położone
przełęcze. Rozległe uszkodzenia kompleksów leśnych powoduje także kumulacja
negatywnych wpływów przemysłu ciężkiego z ośrodków przemysłowych zlokalizowanych u stóp gór. Badacze mocno podkreślają, że negatywne konsekwencje
rozwoju turystyki narciarskiej i ich skala w porównaniu z innymi przedstawionymi czynnikami jest niewielka.
A.2) Brak regulacji prawnych porządkujących relacje między właścicielami
gruntów a gestorami bazy narciarskiej
Kolejną istotną kwestią dla 42,9% respondentów jest brak regulacji prawnych porządkujących relacje między właścicielami gruntów a gestorami bazy narciarskiej
(tab. 48). Problem ten ma zróżnicowane natężenie w poszczególnych miejscowościach turystycznych (tab. 49). Niewątpliwie konflikty wokół statusu prawno-własnościowego terenów narciarskich są najbardziej odczuwalne w tradycyjnych stacjach narciarskich, takich jak: Piwniczna Zdrój, Szczyrk, Zakopane czy Zwardoń.
Efektem braku ugody co do finansowych warunków dzierżawy gruntów w Piwnicznej Zdroju było wyłączenie z działalności na początku XXI w. większości wyciągów i tras w Ośrodku Narciarskim Sucha Dolina. W latach 80. i 90. XX w. ośrodek ten był jednym z największych i najbardziej znanych w Polsce. Pod koniec lat
90. XX w. działało w nim 9 wyciągów narciarskich o łącznej zdolności przewozowej 4 630 osób/godz. oraz 10 tras zjazdowych o łącznej długości ok. 5 km. Obecnie funkcjonują tam jedynie 2 wyciągi mogące przewieźć w ciągu jednej godziny
600 osób oraz 2 trasy mające w sumie 520 m długości. Podobna sytuacja miała
miejsce w pierwszych latach XXI w. w Szczyrku. Niektóre osoby posiadające swoje grunty w Ośrodku Narciarskim Czyrna-Solisko nie godziły się na jakąkolwiek
ingerencję w ich własność oraz nie akceptowały proponowanych przez Gliwicką
Agencję Turystyczną warunków finansowych dzierżawy. Skutkowało to blokowaniem niektórych tras narciarskich, poprzez stawianie przez właścicieli gruntów
w poprzek nich płotów. Konieczność corocznych negocjacji umów w sprawie
korzystania z tych gruntów zimą oraz niepewność zawarcia ugody powstrzymywała ówczesnego gestora wyciągów przed modernizacją istniejących urządzeń
narciarskich i uniemożliwiała budowę nowych kolei krzesełkowych. Ukształtowany w tym czasie niekorzystny wizerunek Szczyrku jako stacji narciarskiej, spowodował odpływ znacznej części turystów do innych miejscowości lub regionów
turystycznych. Mimo że od kilku lat wspomniane sytuacje nie mają już miejsca
w Szczyrku, to jednak utrwalony zły wizerunek wśród narciarzy utrzymuje się do
dzisiaj, co w efekcie przekłada się ujemnie na koniunkturę popytu turystycznego
w sezonie zimowym (Mika i in. 2007).
Jednym z prawnych rozstrzygnięć wyżej opisanych sytuacji mogłoby być ustawowe wprowadzenie możliwości ustanowienia służebności na gruntach przeznaczonych na cele narciarskie, według rozwiązań przyjętych w krajach alpejskich.
Prawo to polegałoby na ograniczeniu korzystania z nieruchomości przez jej właściciela tylko w sezonie zimowym, na rzecz gestora ośrodka narciarskiego, za
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odpowiednim wynagrodzeniem. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tej instytucji byłoby znacznym ułatwieniem realizacji inwestycji narciarskich
i zapobiegłoby sytuacjom, w których jedna osoba doprowadza do zamknięcia całego ośrodka narciarskiego, jak to miało miejsce m.in. na Gubałówce w Zakopanem. Ponadto wysokość opłaty za dzierżawę gruntów powinna być ustalana dla
całego regionu lub miejscowości przez sąd, starostę lub władze lokalne. W 2010 r.
Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło się opracowania założeń do projektu
ustawy o szlakach turystycznych, w tym trasach narciarskich, lecz do chwili obecnej brak jest efektów tych działań.
Warto jednak dodać, że właściciele niektórych ośrodków narciarskich wypowiadali się bardzo pozytywnie o swoich dzierżawcach. Kierownik jednego z wiślańskich ośrodków narciarskich stwierdził: Wielu właścicieli gruntów rozumie
związek między funkcjonowaniem ośrodka a rozwojem gospodarczym całej miejscowości. Często spotykamy się z nimi, rozmawiamy. Staramy się przemawiać do
nich językiem korzyści. Każdy wie, że w przypadku konfliktu nie zyskuje nikt, lecz
tracą wszyscy. Ponadto nasza firma zatrudnia właścicieli gruntów, przez co budują
się między nami nieformalne więzi. Wszyscy mówią: To nie jest ich (właścicieli) kolej, to nasza kolej. Natomiast właściciel jednego z ośrodków narciarskich w Białce
Tatrzańskiej powiedział: Gdy zaczynaliśmy działalność, sąsiedzi nam do tego stopnia pomagali, że wozili śnieg na trasę, jak go brakowało. Od początku czuli, że to
wspólny interes.
A.3) Kwestie związane z wylesieniem
Wszystkie ośrodki narciarskie w Polsce położone są poniżej górnej granicy
lasu, z wyjątkiem górnej części ośrodka na Kasprowym Wierchu. W związku
z tym w celu wytyczenia lub poszerzenia tras narciarskich zwykle konieczna jest
wycinka drzew. Ponad 1/3 (34,3%) respondentów wskazała podczas wywiadu, że
istotnym problemem rozwoju i funkcjonowania ośrodków narciarskich są trudności w porozumieniu się z organem zarządzającym lasami w naszym kraju, tj.
Lasami Państwowymi, w sprawie wycinki drzew oraz niesłychanie wysokie koszty
takich zabiegów (tab. 48). Problemy te nie są odczuwalne jedynie przez właścicieli
ośrodków położonych na Podhalu (tab. 49). W regionie tym zalesienie stoków jest
niewielkie i większość tras narciarskich została poprowadzona przez łąki i odłogi.
Gestorzy infrastruktury narciarskiej w Beskidach podkreślają, że bardzo trudno uzyskać zgodę na wycinkę drzew będących w posiadaniu skarbu państwa oraz
na zamianę prywatnych gruntów leśnych na państwowe. Organ ten nie zgadza się
nawet na poszerzenie lokalnych dróg dojazdowych do ośrodków. Ponadto niezmiernie ważną kwestią są wysokie koszty wycinki lasów prywatnych. Za wycięcie 1 ha lasu inwestor jest zobowiązany zapłacić około 1 mln zł. Jeden z ankietowanych stwierdził: Za wycinkę naszych prywatnych drzew co roku musimy płacić
Lasom Państwowym haracz w wysokości 100 tys. zł. Dla inwestora to jak wyrzucanie pieniędzy w błoto. Natomiast inna osoba powiedziała: Dużym obciążeniem
finansowym dla firmy jest haracz, który płacimy Lasom Państwowym za wycinkę
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drzew znajdujących się na naszych gruntach. Co roku od 20 lat oddajemy im 1 mln
300 tys. zł.
Warto podkreślić fakt, że wielu gestorów nasadza co roku w swoich ośrodkach
po kilka tysięcy drzew. Współwłaściciel jednego z ośrodków narciarskich wskazuje: Słabe i chorowite sosny wymieniamy na jodły i buki. Każdego roku sadzimy kilka
tysięcy drzew. Chcemy, by nasze trasy były poprowadzone w lesie. Kilka lat temu
planowaliśmy powstanie nowej trasy, więc posadziliśmy wzdłuż niej drzewa, które
dzisiaj mają już po kilka metrów wysokości. Ale tego nikt nie widzi. Niestety nikt nie
zauważa tego, że zasadziliśmy dziesięciokrotnie więcej drzew niż wycięliśmy.
A.4) Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak odpowiednich zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Jednym z wymaganych dokumentów przy złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast w sytuacji, gdy zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza do realizacji danej inwestycji na określonym terenie, wtedy
inwestor zobowiązany jest do złożenia wniosku w sprawie zmiany zapisów tego
planu. Wymaga to dodatkowego czasu i dokumentów. Zasady wydawania decyzji
o warunkach zabudowy terenu oraz dokonywania zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego reguluje Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717). Procedury obowiązujące inwestora ubiegającego się o wydanie wymienionej decyzji
oraz procedury wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostały zaprezentowane na rycinie 35. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz dokonanych
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego procedury te
trwają minimum 6 miesięcy. Jednakże w większości sytuacji przeciągają się do
kilku lat, co zdecydowanie wydłuża proces inwestycyjno-budowlany.
Problem braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub nieodpowiednich w nim zapisów został zgłoszony przez 14,7% ankietowanych gestorów infrastruktury narciarskiej. Odpowiedzi takich udzielali właściciele ośrodków narciarskich w Białce Tatrzańskiej, Korbielowie, Krynicy, Małem Cichem,
Szczyrku i Rzykach.
A.5) Ograniczenia związane z bezpieczeństwem na stoku narciarskim
Do 31 grudnia 2011 r., kiedy weszła w życie Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 r. Nr 208, poz. 1241), jedną z najważniejszych kwestii prawnych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem ośrodków narciarskich było
bezpieczeństwo na stoku narciarskim. Dla gestorów infrastruktury narciarskiej
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odpowiednio skodyfikowane prawo związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczestnikom ruchu narciarskiego, jest szczególnie ważne w przypadku spraw
o odszkodowanie za wypadki, do których doszło na stokach. Zdarzały się bowiem
sytuacje, w których poszkodowani wskazywali, że właściciel ośrodka jest winny
wypadkowi i kierowali sprawę do sądu, aby uzyskać odszkodowanie. Jednak według ratowników GOPR i TOPR najistotniejszymi przyczynami wypadków na
stokach są: zmiana w ostatnich latach sprzętu narciarskiego i co się z tym wiąże
technik jazdy na nartach, niedostosowanie prędkości jazdy i trudności trasy do
umiejętności narciarza, brak znajomości i niestosowanie się do zasad Dekalogu
Narciarza (FIS), niedbanie i nienależyte przygotowanie sprzętu narciarskiego,
brak kondycji, samodzielne uczenie się jazdy na nartach, bez instruktora oraz
przeludnienie tras narciarskich (Krzesiwo 2009). Wypadki na stokach narciarskich wynikają zatem przede wszystkim z nieodpowiedzialności uczestników
ruchu narciarskiego. Obecnie obowiązujące w Polsce prawo reguluje zasady korzystania z ośrodków narciarskich. Wprowadzono także obowiązek jazdy w kasku
narciarskim dla dzieci do 16. roku życia. Z kolei obowiązkiem gestora ośrodka
narciarskiego jest dostosowanie przepustowości urządzeń wyciągowych do pojemności tras i zapewnienie narciarzom bezpieczeństwa.
W celu ograniczenia liczby wypadków z udziałem narciarzy i snowboardzistów
Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podjęło
się realizacji akcji Bezpieczny Stok (fot. 20 i 21). Oprócz wspomnianych organizacji od sezonu 2009/2010 akcji tej patronują: Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Program
Pierwszy Polskiego Radia – Jedynka oraz policja. Misją akcji jest edukacja dzieci
i młodzieży szkolnej w zakresie bezpieczeństwa na stoku, upowszechnienie kodeksu narciarskiego, który jest wzorem zachowań dla każdego użytkownika tras
narciarskich oraz propagowanie jazdy w kasku narciarskim. Z roku na rok przedsięwzięcie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem wśród narciarzy, snowboardzistów, a także gestorów ośrodków narciarskich.
Innym sposobem ograniczenia liczby wypadków na stokach narciarskich było
wprowadzenie w czasie ferii na trasy zjazdowe w większych ośrodkach narciarskich patroli policji, kontrolujących prawidłowość ruchu narciarskiego. Gestorzy
twierdzą, że sama obecność policjantów na stokach wpływa na bezpieczniejsze
zachowanie się narciarzy i snowboardzistów.
B) Bariery i ograniczenia przyrodnicze
B.1) Ograniczone zasoby wód
W związku z postępującymi zmianami klimatu, powodującymi niepewność śniegową oraz niestabilność warunków pogodowych, ośrodki narciarskie są zmuszone
dostosować się do nowych warunków. Najpopularniejszą strategią adaptacyjną do
zmian klimatycznych jest stosowanie urządzeń do produkcji śniegu. Naśnieżanie
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wymaga dostarczenia dużej ilości wody, jednak nie każdy ośrodek narciarski ma
swobodny dostęp do jej naturalnych zasobów.
Jednym z najistotniejszych problemów rozwoju i funkcjonowania ośrodków
narciarskich w Karpatach Polskich, poruszonym przez 40,0% respondentów, jest
zbyt mała objętość wody, która może być wykorzystana do naśnieżania stoków
(tab. 48). Jest to problem szczególnie odczuwany przez ośrodki położone w zachodniej części Beskidów Zachodnich, w Beskidzie Sądeckim oraz w Bieszczadach (tab. 49). Większość tych ośrodków na podstawie pozwoleń wodno-prawnych wykorzystuje wodę z górskich cieków, która jest gromadzona w niewielkich
zbiornikach retencyjnych, mających objętość od kilkuset do kilku tysięcy metrów
sześciennych. Bezpośrednie korzystanie z wody z cieków wymaga jednak pozostawienia tzw. przepływu nienaruszalnego (Więzik, Więzik 2006). Przy zwiększającej się potrzebie naśnieżania po kilku dniach wody tej zaczyna brakować.
W takiej sytuacji niektóre ośrodki, m.in. Jaworzyna Krynicka w Krynicy czy Dębowiec w Bielsku-Białej, są zmuszone pobierać wodę z wodociągu, co zdecydowanie podnosi koszty. Jednym z rozwiązań tego problemu jest budowa większych
zbiorników, w których gromadzono by wodę w czasie większego napełnienia koryta. Zbiorniki te mogłyby być wielofunkcyjne. W sezonie letnim mogłyby pełnić
funkcję przeciwpożarową, podczas suszy zapobiegałyby obniżaniu się poziomu
wód i zapewniałyby przepływ nienaruszalny. Woda z tych zbiorników byłaby także wykorzystywana jako woda pitna. Z kolei w sezonie zimowym mogłaby być
używana do produkcji śniegu.
Zdaniem niektórych gestorów nie można oceniać naśnieżania stoków jednoznacznie negatywnie. Według nich wpływa ono korzystnie na środowisko. Dzięki
niemu w zimie gleba i roślinność są w odpowiedni sposób chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ponadto woda na stoku, zmagazynowana w postaci
śniegu, jest oddawana na wiosnę, w okresie kiedy jej często brakuje. Kierownik
jednego z ośrodków narciarskich w Wiśle stwierdził: Jeszcze kilka lat temu mieszkańcom tego przysiółka na wiosnę brakowało wody do picia. Obecnie dzięki magazynowaniu tej wody w postaci śniegu na stokach, już jej nie brakuje.
B.2) Niestabilność warunków pogodowych (pokrywy śnieżnej)
W sezonach 2009/2010 i 2010/2011 zimy w polskich górach były mroźne, lecz
prawie bezśnieżne. Brak naturalnego śniegu nie stanowił problemu dla ośrodków
posiadających urządzenia do naśnieżania, gdyż do wyprodukowania śniegu jest
konieczna jedynie odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza, które w tych
sezonach były korzystne dla procesu śnieżenia. Jednak część ośrodków, które nie
mają w swojej dyspozycji takich urządzeń, mogła rozpocząć działanie dopiero
wtedy, gdy naturalna pokrywa śnieżna uzyskała odpowiednią grubość. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było rozpoczęcie funkcjonowania m.in. ośrodków
narciarskich Kasprowy Wierch w Zakopanem, Pilsko w Korbielowie oraz kilku
mniejszych ośrodków w Zwardoniu (tab. 49) dopiero pod koniec lutego, kiedy
sezon narciarski w Polsce już się praktycznie kończył. Spowodowało to straty
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finansowe nie tylko dla gestorów bazy narciarskiej, ale także dla społeczności lokalnych, przyjmujących turystów.
Według 88,6% gestorów bazy narciarskiej niestabilność warunków pogodowych oraz niewielka grubość naturalnej pokrywy śnieżnej nie stanowi problemu
dla samej działalności ośrodków, gdyż prawie wszyscy dostosowują się do warunków klimatycznych (tab. 48). Zwraca się jednak uwagę, że na zainteresowanie
uprawianiem sportów zimowych mają wpływ warunki śniegowe panujące w dużych miastach, skąd pochodzi większość narciarzy.
C) Bariery i ograniczenia ekonomiczne
C.1) Wysokie podatki od nieruchomości
Istotnym problemem dla 20,0% respondentów jest konieczność płacenia wysokich
podatków. Szczególnie uciążliwym dla inwestorów jest 2% podatek od nieruchomości. Kwestia ta była poruszana w trakcie wywiadu przede wszystkim przez właścicieli nowych ośrodków narciarskich zlokalizowanych w regionie podhalańskim (tab.
49). Opodatkowanie wyciągów narciarskich podatkiem od nieruchomości rodzi
wiele sporów pomiędzy gestorami ośrodków narciarskich a władzami samorządowymi. Samorządy mogą umorzyć lub obniżyć zobowiązania podatkowe właścicielom wyciągów. Jednak konsekwencją takiego działania jest cofnięcie lub obniżenie
państwowych subwencji wyrównawczych, jakie otrzymują te jednostki.
Właściciele ośrodków narciarskich podkreślają, że muszą płacić podatek od
nieruchomości przez cały rok, mimo iż prowadzą sezonową działalność gospodarczą. Ważną kwestią mającą zasadniczy związek z wysokością obciążeń podatkowych jest także uznanie wyciągu narciarskiego za budowlę. Definicja „budowli”
sformułowana w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414) różni się od definicji „budowli” w Ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31). Brak jasnego
określenia tego terminu powoduje rozbieżności interpretacyjne. Gestorzy zaznaczają jednak, że wyciąg narciarski jest urządzeniem. Częściami budowlanymi są
natomiast słupy z fundamentami oraz górne i dolne stacje wyciągów. Kolejnym
istotnym problemem akcentowanym przez przedsiębiorców jest nieuwzględnianie przez organy podatkowe amortyzacji wyciągów narciarskich. Jeden z respondentów wskazał: W pierwszym roku użytkowania mój wyciąg był wart 10 mln zł.
W tym czasie płaciłem 200 tys. zł podatku od nieruchomości. Po trzech latach działalności ten wyciąg jest już warty 8 mln zł, ale podatek nadal płacę od 10 mln zł.
Wielu właścicieli ośrodków narciarskich zwraca także uwagę na nierówne traktowanie inwestorów w Polsce. Na terenach o dużym bezrobociu tworzy się specjalne strefy ekonomiczne, gdzie przedsiębiorcy przez kilka pierwszych lat są zwolnieni
z podatków. W powiatach górskich bezrobocie jest także na wysokim poziomie, ale
tu inwestorom nie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego
i wszyscy płacimy bardzo wysokie podatki, które są dla nas dużym obciążeniem
finansowym.
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C.2) Wysokie koszty inwestycji w infrastrukturę narciarską
W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej ośrodków narciarskich ich właściciele są zmuszeni do podnoszenia jakości świadczonych usług, głównie poprzez
modernizację istniejącej infrastruktury lub budowę nowej. Jednakże poważnym
ograniczeniem rozwoju dla 17,1% gestorów są wysokie koszty inwestycji w infrastrukturę narciarską. W zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia te wymagają
różnego nakładu finansowego. Średni koszt budowy czteroosobowej kolei linowej
o długości ok. 700 m wynosi około 8–10 mln zł. Dużym wydatkiem dla inwestorów jest także budowa systemu naśnieżania tras narciarskich oraz budynków gastronomii. Wielu z nich nie dysponuje tak dużym kapitałem. W takiej sytuacji są
oni zmuszeni do zaciągania kredytów lub korzystania z innych form finansowania
(leasing). Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami z tytułu odsetek. Z tego powodu wiele ośrodków znajduje się w poważnych kłopotach finansowych. Dlatego
w celu dalszego rozwoju turystyki narciarskiej w Polsce potrzebni są inwestorzy
zdolni ponieść wysokie nakłady finansowe.
C.3) Wysokie koszty przeglądów technicznych (okresowych i specjalistycznych) kolei linowych i wyciągów narciarskich
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2001 r.
Nr 122, poz. 1321) wyciągi narciarskie i koleje linowe wymagają badań technicznych w celu zapewnienia bezpiecznego ich funkcjonowania. W zależności od wielkości, rodzaju i wieku urządzenia, koszt badania technicznego sięga od kilku do
kilkudziesięciu tys. zł. Im starsze urządzenie, tym bardziej rygorystycznym i kosztowniejszym podlega badaniom. Dla 17,1% właścicieli ośrodków narciarskich,
z którymi przeprowadzono wywiad, wysokie koszty badań okresowych i specjalistycznych urządzeń wyciągowych stanowią duże obciążenie finansowe. Problem
ten jest szczególnie odczuwany przez gestorów dysponujących nienowoczesnymi
i niskiej jakości wyciągami narciarskimi i kolejami linowymi w Szczyrku, Zawoi
i Zwardoniu (tab. 49). W wielu przypadkach utrzymanie takich urządzeń nie jest
opłacalne, coraz częściej podejmuje się decyzje o ich likwidacji.
C.4) Sezonowość dochodów
Dla niewielkiej części (8,6%) właścicieli bazy narciarskiej istotnym problemem
jest prowadzenie działalności gospodarczej tylko w sezonie zimowym. Brak atrakcji turystycznych dostępnych w lecie, przekłada się na niską efektywność ekonomiczną, dlatego coraz więcej gestorów zamierza w przyszłości poszerzyć swoją
ofertę, aby móc funkcjonować w ciągu całego roku.
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D) Ograniczenia w sferze organizacyjnej
D.1) Słaba wewnętrzna dostępność komunikacyjna stacji narciarskiej
Możliwość szybkiego i wygodnego dojazdu do ośrodków narciarskich oraz
sprawność systemu komunikacji wewnętrznej są najważniejszymi elementami
atrakcyjności turystycznej. Istotnymi wadami tego systemu, według 40,0% respondentów (tab. 48), w niektórych stacjach narciarskich Karpat Polskich są częste zatory
drogowe, zbyt wąskie i złej jakości drogi dojazdowe do ośrodków narciarskich, niewystarczająca liczba miejsc parkingowych oraz niesprawnie funkcjonujący system
odśnieżania. Za jakość wewnętrznej dostępności komunikacyjnej odpowiedzialne
są władze gminy lub miasta. Usuwanie nadmiaru śniegu z poboczy, dróg i parkingów jest obowiązkiem służb drogowych. Procedury przetargowe nakazują władzom
lokalnym wybór najkorzystniejszej oferty cenowej, bez uwzględnienia doświadczenia i przygotowania potencjalnego usługodawcy. Efektem tak rozpatrywanych ofert
są źle odśnieżone i znacznie przez to zwężone drogi. Problem ten jest szczególnie
odczuwany przez gestorów bazy narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej, Czarnej
Górze, Krynicy, Szczyrku, Wierchomli i Zwardoniu. Osoba zarządzająca jednym
z ośrodków narciarskich w Czarnej Górze była bardzo zaniepokojona stanem dróg
dojazdowych do ośrodka, stwierdzając: Nasi klienci mają bardzo ładne i drogie samochody. Często, gdy widzą drogę w tak złym stanie, jaka prowadzi do naszego ośrodka, po prostu zawracają i jadą tam, gdzie ten dojazd jest lepszy, czyli do Jurgowa lub
do Białki. Dlatego należałoby się zastanowić nad zmianą tej sytuacji.
D.2) Słabo rozbudowana baza noclegowa, gastronomiczna i brak atrakcji towarzyszących
Czynnikiem decydującym o atrakcyjności danej stacji narciarskiej, poza infrastrukturą przeznaczoną do uprawiania sportów zimowych, jest rozbudowana
i dobrej jakości baza noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca. W wielu miejscowościach, gdzie działają ośrodki narciarskie, przybywa hoteli świadczących
wysokiej jakości usługi. Spada natomiast liczba obiektów o niższym standardzie,
gdyż na takie usługi jest coraz mniejszy popyt. 11,4% gestorów bazy narciarskiej
wskazało podczas wywiadu, że brak obiektów noclegowych o wysokim standardzie, słabo rozbudowana baza gastronomiczna oraz brak możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu po jeździe na nartach są jednymi z ważniejszych czynników
wpływających na niską frekwencję w ośrodkach narciarskich zlokalizowanych
w Korbielowie, Ustrzykach Dolnych i Zwardoniu.
D.3) Brak badań rynkowych
Podstawą w dążeniu do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jest systematyczne
badanie potrzeb rynku w celu dostosowania oferty. Zatem, aby przyciągnąć turystów, inwestorzy powinni najpierw upewnić się, czy atrakcje proponowane na
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terenie ich ośrodków będą odpowiadały oczekiwaniom i zainteresowaniom rynku (Niezgoda 2007). Ponadto prowadzenie skutecznych działań inwestycyjnych
i marketingowych odpowiadających potrzebom przyjezdnych wymaga określenia
tzw. społeczno-geograficznego profilu turysty-narciarza (Krzesiwo, Mika 2011).
Jednakże jedynie 8,6% badanych właścicieli ośrodków narciarskich jest świadomych konieczności prowadzenia takich badań i wskazuje, że ich brak znacznie
utrudnia podejmowanie decyzji w sprawie nowych inwestycji. Kierownik jednego
z wiślańskich ośrodków narciarskich podkreślił: Istotnym problemem związanym
z rozwojem i funkcjonowaniem naszego ośrodka jest brak badań rynkowych. Nie
wiemy, skąd są i kim są nasi klienci. Nie znamy ich oczekiwań odnośnie do świadczonych przez nas usług. Nie wiemy, co w tych usługach powinniśmy poprawić według klientów. Nie wiemy, na jakich rynkach mamy się promować. Wszystkie decyzje w sprawie nowych inwestycji podejmujemy intuicyjnie. Niniejsza praca jest więc
pierwszym w Polsce przykładem badań, z których mogą skorzystać gestorzy bazy
narciarskiej, w celu programowego kształtowania działań marketingowych i inwestycyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej ośrodków narciarskich
w miejscowościach turystycznych przyjętych do badań.
D.4) Trudności w uzyskaniu dofinansowania na działalność ze źródeł zewnętrznych
W związku z wysokimi kosztami inwestycji w infrastrukturę narciarską wielu
przedsiębiorców stara się o dofinansowanie działalności ze środków funduszy
unijnych przeznaczonych na rozwój turystyki. Jednak w opinii 5,7% gestorów
bazy narciarskiej trudno uzyskać takie dofinansowanie. W ramach konkursu
nr 11/2008 dla działania 31.C – Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu,
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 złożono 99 projektów, z czego 17 dotyczyło budowy infrastruktury narciarskiej. Spośród wszystkich wniosków do dofinansowania wybrano 17. Dwa z nich stanowiły wnioski złożone przez Czorsztyn-ski Sp. z o.o., będącej właścicielem Stacji
Narciarskiej Czorsztyn-ski w Kluszkowcach i Centrum Rekreacji i Wypoczynku
„Hawrań” Sp. z o.o., zarządzającej Stacją Narciarską Jurgów-ski w Jurgowie.
E) Ograniczenia polityczne
E.1) Brak zainteresowania (zaangażowania) ze strony władz samorządowych
rozwojem turystyki narciarskiej
Kolejnym problemem wskazywanym przez 22,9% właścicieli ośrodków narciarskich jest brak zainteresowania ze strony władz samorządowych rozwojem turystyki w danych miejscowościach, w tym turystyki narciarskiej. Sprawa ta była
szczególnie podkreślana przez respondentów, których ośrodki są zlokalizowane
na terenie gminy Bukowina Tatrzańska i Zakopane. Zwracano przede wszystkim
uwagę na brak lub słabą promocję w kraju i za granicą ośrodków narciarskich
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oraz zawodów sportowych organizowanych w tych miejscowościach. Ponadto zaznaczano, że w przypadku wzrostu liczby turystów istotną kwestią jest wyposażenie miejscowości turystycznych w sieć kanalizacyjną. Jednak do dnia dzisiejszego
w niektórych stacjach narciarskich nie funkcjonuje system utylizacji odpadów
płynnych, co stanowi poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych. Znajduje
to swoje odbicie w stanie czystości rzek i potoków górskich. Gestorzy bazy narciarskiej podkreślali również, że władze lokalne nie stosują ulg podatkowych dla
przedsiębiorców (patrz: pkt C.1) oraz nie przyczyniają się do usprawnienia komunikacji wewnątrz miejscowości (patrz: pkt D.1).
E.2) Brak kompetencji i zaangażowania pracowników urzędów gmin
Zastrzeżenia niektórych inwestorów (8,6%) w gminie Bukowina Tatrzańska budzą także kompetencje, wykształcenie i podejście do petenta osób pracujących
w urzędzie gminy. Przedsiębiorcy wskazują, że urzędnicy nie radzą sobie z obowiązkami, które na nich ciążą z tytułu pracy. Nie są przeszkoleni m.in. z zakresu
pozyskiwania środków unijnych na rozwój turystyki czy promocji. Właściciele
ośrodków narciarskich w tej gminie twierdzą, że należałoby zatrudnić sztab fachowców specjalizujących się w turystyce, którzy potrafiliby doradzić inwestorowi
co, gdzie i jak zrobić.
F) Bariery i ograniczenia popytowe
F.1) Spadek liczby turystów
Niezmiernie istotną kwestią dla 17,1% respondentów jest stale zmniejszająca się
liczba turystów w kolejnych sezonach zimowych. Problem ten dotyczy przede
wszystkim takich stacji narciarskich jak: Szczyrk, Ustrzyki Dolne i Zwardoń. Spadek popytu turystycznego w tych miejscowościach jest m.in. konsekwencją braku modernizacji urządzeń wyciągowych, konkurencji ze strony rozwijających się
krajowych i zagranicznych ośrodków narciarskich, szczególnie słowackich oraz,
w przypadku Szczyrku, pogorszenia się wizerunku miasta w rezultacie konfliktów
wokół użytkowania terenów narciarskich (patrz: pkt A.2). W związku z brakiem
jakichkolwiek działań innowacyjnych miejscowości te tracą zdolność do przyciągania ruchu turystycznego.
W Ustrzykach Dolnych mała frekwencja na stokach narciarskich jest podstawowym problemem, który jest odczuwany od 21 grudnia 2007 r., kiedy to Polska
przystąpiła do Układu z Schengen. Jeden z właścicieli ośrodków narciarskich w tej
miejscowości wspominał: Do 2007 r. mieliśmy bardzo dużo klientów z Ukrainy.
Na stokach rozmawiało się prawie wyłącznie po ukraińsku. 95% samochodów na
parkingach było na rejestracjach ukraińskich. To był doskonały klient, nieliczący
się w ogóle z pieniędzmi. Był okres, kiedy wszystkie pensjonaty i kwatery były przez
nich zajęte. W sklepach były ogromne obroty, ruch był niesamowity. Oczywiście nie
mogliśmy liczyć na turystów korzystających z dłuższych pobytów, ale mieliśmy gości
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weekendowych. Z Lwowa, ponad milionowego miasta, do Ustrzyk Dolnych jest 110
km przez przejście graniczne w Krościenku. Z tego regionu mieliśmy najwięcej klientów. Ta sielanka skończyła się w momencie przystąpienia Polski do Układu z Schengen. Z dnia na dzień straciliśmy 40% dochodów. Czuliśmy się jakby ktoś nam rękę
uciął. Teraz już bardzo mało Ukraińców do nas przyjeżdża. Oni potrzebują wizy,
gdy chcą przyjechać do Polski. A jak tę wizę już ktoś ma, to woli jechać do Włoch,
Austrii lub Turcji. Jeżeli nie wrócą możliwości bezwizowego podróżowania do Polski, to u nas nic się nie zmieni. Ponadto do polskich dużych miast mamy najdalej ze
wszystkich stacji narciarskich w kraju.
F.2) Małe zainteresowanie uprawianiem narciarstwa w marcu
Najlepsze warunki do uprawiania narciarstwa i snowboardingu w Karpatach Polskich panują w marcu. Przyczyniają się do tego: najgrubsza w ciągu sezonu pokrywa śnieżna, dłuższy dzień i wyższa temperatura powietrza w porównaniu ze
styczniem i lutym. Nie ma jednak dużego zainteresowania wśród mieszkańców
naszego kraju uprawianiem tych form turystyki na wiosnę w polskich górach.
Wielu turystów w tym okresie wyjeżdża do krajów alpejskich, korzystając przy
tym z dużych upustów cenowych oferowanych przez tamtejsze ośrodki narciarskie. 14,3% gestorów bazy narciarskiej wskazało podczas wywiadu, że taki stan
rzeczy wpływa na niższą efektywność ekonomiczną ośrodków polskich (tab. 48).
Żaden z respondentów nie stwierdził jednak, że jest to istotny problem rozwoju
i funkcjonowania.
G) Bariery i ograniczenia społeczne
G.1) Zła współpraca z właścicielami sąsiadujących ośrodków narciarskich
Istotnym czynnikiem konkurencyjności jest także współdziałanie podmiotów
tworzących lokalną ofertę turystyczną. Niektórzy respondenci (5,7%) twierdzą
jednak, że nie mogą porozumieć się z właścicielami sąsiadujących ośrodków narciarskich. Brak współpracy często rodzi sytuacje konfliktowe, ogranicza rozwój
tych ośrodków, wpływa na ich wizerunek i obniża pozycję konkurencyjną. Z problemem tym boryka się właściciel Centrum Narciarskiego Nosal w Zakopanem,
który ma plany rozwoju swojego ośrodka. Niestety, z powodu braku chęci współpracy ze strony Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, będącego współwłaścicielem kolei krzesełkowej Nosal, ten rozwój jest wstrzymywany. Podobne
problemy z kooperacją mają także właściciele ośrodków narciarskich „Azoty”
i „Słotwiny” w Krynicy (tab. 49).
G.2) Strategiczne decyzje podejmowane pozalokalnie
Dla osób zarządzających Ośrodkiem Narciarskim na Skrzycznem w Szczyrku
dużym utrudnieniem mającym wpływ na rozwój jest fakt, że ośrodek ten jest
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własnością Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, podlegającego Ministerstwu Sportu i Turystyki. Wszystkie ważne decyzje w sprawie inwestycji zapadają
więc poza miejscowością i często są odwlekane w czasie.
G.3) Złe postrzeganie inwestycji przez mieszkańców
W miejscowościach bez tradycji narciarskich czasami pojawiają się problemy
związane ze złym postrzeganiem inwestycji turystycznych przez mieszkańców.
Szczególnie osobom starszym trudno jest podjąć decyzję np. w sprawie dzierżawy
gruntów, na których przez całe życie prowadziły działalność rolniczą. Niewiedza
dotycząca skutków rozwoju infrastruktury narciarskiej powoduje wśród niektórych mieszkańców obawy i rodzi różne spekulacje na temat nowej inwestycji. Problem mentalności lokalnej społeczności jest szczególnie odczuwany przez właścicieli Stacji Narciarskiej Witów-ski w Witowie (tab. 49). Jednak wraz z upływem
czasu ci mieszkańcy, którzy zaczynają czerpać korzyści finansowe z obecności na
terenie ich miejscowości ośrodka narciarskiego, np. poprzez wynajmowanie pokoi turystom, zmieniają swój stosunek do nowych przedsięwzięć.
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Współcześnie turystyka narciarska jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego wielu miejscowości i regionów górskich, w tym również polskich Karpat. Jej masowy charakter i wielkość związanych z nią obrotów finansowych sprawia, że miejscowości górskie upatrują w niej źródło rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia społeczności lokalnych. Dynamiczny
rozwój ośrodków i ruchu narciarskiego prowadzi jednak miejscami do sytuacji
konfliktowych.
Podstawowe znaczenie dla rozwoju turystyki narciarskiej w Karpatach Polskich
mają warunki przyrodnicze oraz bliskość przestrzenna dużych ośrodków miejskich. W grupie warunków przyrodniczych szczególne znaczenie mają warunki
klimatyczne oraz ukształtowanie powierzchni. W sytuacji niestabilności warunków pogodowych istotnie wzrasta znaczenie lokalnych warunków klimatycznych,
szczególnie z punktu widzenia utrzymywania się temperatury powietrza w zimie
poniżej 0ºC, co umożliwia naśnieżanie tras zjazdowych. Taka sytuacja stawia
w korzystnej pozycji ośrodki narciarskie położone wyżej nad poziomem morza
oraz dysponujące zagospodarowanymi stokami o ekspozycji północnej.
Z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej stacji narciarskich podstawowe znaczenie ma system połączeń drogowych umożliwiających narciarzom szybkie dotarcie samochodem z miejsca zamieszkania. Znaczenie publicznego transportu zbiorowego dla rozwoju narciarstwa jest niewielkie.
Rozwój zagospodarowania dla narciarstwa na obszarze polskich Karpat był
stymulowany przez czynniki egzogeniczne, przede wszystkim za sprawą powiązań funkcjonalnych tego regionu z aglomeracjami leżącymi na jego przedpolu.
Największe tempo przyrostu liczby urządzeń wyciągowych i tras zjazdowych
miało miejsce w minionej epoce społeczno-gospodarczej i socjalnego modelu
wypoczynku. Okres po 1989 r. cechował rozwój licznych, zazwyczaj niewielkich,
urządzeń dla narciarstwa zjazdowego w miejscowościach położonych w niższych
partiach Beskidów i w pasie Pogórza. Rozwój jakościowy infrastruktury narciarskiej następował i następuje szybciej niż ilościowy. Świadczy o tym m.in. fakt, że
w okresach 1989–1999 i 1999–2012 liczba urządzeń wyciągowych wzrosła odpowiednio o 49,1% i 25,6%, a ich zdolność przewozowa o 61,6% i 66,7%.
Proces transformacji własnościowej ośrodków narciarskich można uważać
za zakończony w skali całego regionu. Wciąż jednak istnieją miejscowe braki
w zakresie dostosowania jakości urządzeń wyciągowych do potrzeb i oczekiwań
współczesnego turysty-narciarza, stanowiąc istotne ograniczenie ich efektywności ekonomicznej.
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Przekształcenia strukturalne ośrodków narciarskich, które dokonują się od
początku lat 90. XX w., obejmują przede wszystkim: modernizację i budowę nowych, wysokiej jakości wyciągów narciarskich i kolei linowych, budowę infrastruktury narciarskiej w miejscowościach bez tradycji narciarskich, tworzenie nowych ośrodków narciarskich na podstawie wspólnotowych inicjatyw lokalnych,
upowszechnienie stosowania urządzeń do produkcji śniegu, rozszerzenie oferty
ośrodków narciarskich o usługi odnowy biologicznej, rozbudowę ich oferty pod
kątem sezonu letniego oraz rozwój organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki narciarskiej.
W grupie społecznych czynników rozwoju turystyki narciarskiej na pierwszy
plan wysuwają się: potrzeba aktywności ruchowej, związana z miejskim pochodzeniem osób uprawiających narciarstwo, poziom umiejętności jazdy na nartach,
z którym wiąże się częstość wyjazdów krótkookresowych (jednodniowych, weekendowych) w sezonie zimowym do różnych ośrodków w Polsce i za granicą oraz
łączenie uprawiania narciarstwa z kilkudniowym wypoczynkiem zimowym.
Głównymi czynnikami wyboru stacji narciarskich przez turystów są: ich bliskie
położenie w stosunku do miejsca zamieszkania, jakość urządzeń wyciągowych
i tras zjazdowych oraz opinia i rekomendacja osób znajomych. Ważną rolę odgrywa także czynnik natury społecznej, przejawiający się w przyzwyczajeniu do
przyjazdów oraz przywiązaniu i uczuciu sympatii do określonych ośrodków lub
stacji narciarskich.
Najczęściej wymieniane pozytywne i negatywne cechy ośrodków narciarskich
w stacjach narciarskich Karpat Polskich dotyczą przygotowania tras zjazdowych,
jakości urządzeń wyciągowych oraz cen karnetów narciarskich i innych usług. Ponadto wśród zalet często wymienia się: różnorodność tras pod względem stopnia
trudności, rozbudowaną bazę gastronomiczną i dobre warunki śniegowe panujące na trasach, a wśród wad – długi czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów
i tłok na trasach zjazdowych.
Ocena przygotowania tras zjazdowych oraz jakości urządzeń wyciągowych determinuje postrzeganie całej stacji narciarskiej przez turystów-narciarzy. Zachodzi więc silna zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy stanem jakościowym
bazy narciarskiej a rozwojem turystyki w karpackich ośrodkach turystycznych
w sezonie zimowym. W niewielkim stopniu ta ocena zależy od znajomości zagranicznych stacji narciarskich. Brak jednak wyraźnego krytycyzmu ze strony
doświadczonych narciarzy i snowboardzistów wobec jakości bazy narciarskiej
w badanych stacjach karpackich przekonuje o ich relatywnie wysokiej konkurencyjności w stosunku do stacji zagranicznych, mimo że ośrodki te, z wyjątkiem
Kasprowego Wierchu, funkcjonują w warunkach środowiska gór średnich.
Stacje narciarskie w polskich Karpatach charakteryzują się różnym profilem
funkcjonalnym. Można wśród nich wyróżnić osiem grup miejscowości, które
różnią się stopniem wyposażenia w infrastrukturę narciarską, poziomem rozwoju bazy noclegowej, specyfiką czasową ruchu narciarskiego oraz relacjami funkcjonalnymi z miejscowościami turystycznymi położonymi w ich sąsiedztwie.
Czołowe miejsca zajmują: Zakopane, Krynica, Szczyrk i Wisła, będące dużymi
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wielofunkcyjnymi ośrodkami turystycznymi, w rozwoju których turystyka narciarska ma znaczenie elementarne oraz Białka Tatrzańska i Bukowina Tatrzańska, będące ośrodkami wyspecjalizowanymi w turystyce narciarskiej, która pełni
dominującą rolę w strukturze ich funkcji turystycznej. W Zakopanem, Krynicy,
Białce Tatrzańskiej i Bukowinie Tatrzańskiej przeważają pobyty długookresowe,
przy czym w tych dwóch ostatnich pojawiają się niedobory miejsc noclegowych
w sezonie zimowym. Z kolei specyfikę funkcjonalną Szczyrku i Wisły podkreśla
znaczny udział pobytów jednodniowych.
Rozwój infrastruktury dla narciarstwa zjazdowego oraz funkcjonowanie ośrodków narciarskich napotyka liczne bariery, które ograniczają lub uniemożliwiają
prawidłowe kształtowanie zjawisk turystycznych w polskich stacjach narciarskich.
Mają one charakter wspólny dla większości ośrodków narciarskich w Polsce. Ich
natężenie w różnych miejscowościach turystycznych zależy od specyfiki uwarunkowań lokalnych oraz roli turystyki w strukturze funkcjonalnej tych miejscowości. Do najważniejszych barier rozwoju i funkcjonowania ośrodków narciarskich
według gestorów należą: prawne ograniczenia inwestycji związane z ochroną środowiska, brak regulacji prawnych porządkujących relacje między właścicielami
gruntów a gestorami bazy narciarskiej, ograniczone zasoby wody do produkcji
śniegu, słaba wewnętrzna dostępność komunikacyjna stacji narciarskich, bariery
prawne związane z wylesieniem, brak zaangażowania ze strony władz lokalnych
w rozwój turystyki narciarskiej oraz wysokie podatki od nieruchomości. Bariery
te mają różne natężenie w poszczególnych stacjach narciarskich. Największy ich
wpływ na sprawność funkcjonowania ośrodków narciarskich występuje w Korbielowie, Krynicy, Szczyrku i Zakopanem.
Mając na uwadze zachodzące współcześnie przemiany ilościowe i jakościowe
w bazie dla narciarstwa zjazdowego, można przewidywać, że znaczenie turystyki
narciarskiej w strukturze funkcji turystycznej Karpat Polskich będzie nadal wzrastać. Zapewne zwiększać się będzie także jej ekonomiczna siła oddziaływania na
inne działy sektora turystycznego, szczególnie na bazę noclegową, gastronomiczną i usługi towarzyszące. Współczesne trendy w popycie turystycznym wskazują,
że w przyszłości można oczekiwać jeszcze większego związku uprawiania narciarstwa z rekreacją wodną i turystyką rodzinną. Z uwagi na zmiany klimatyczne,
przejawiające się m.in. w niestabilności warunków pogodowych, dalszy rozwój
turystyki w badanych stacjach będzie wymagał także nowych inwestycji w obiekty
o dużej sile przyciągania ruchu turystycznego w sezonie letnim. Od sprawności
funkcjonalnej, zarządzania i aktywnej działalności marketingowej będzie zależało, czy polskie ośrodki narciarskie w Karpatach sprostają konkurencji ośrodków
słowackich. W tym kontekście ograniczenie negatywnego wpływu barier prawnych i organizacyjnych na działalność podmiotów zarządzających infrastrukturą
narciarską nabiera szczególnego znaczenia. Ponadto w świetle wahań koniunkturalnych na rynku podstawą w dążeniu do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
będzie systematyczne badanie potrzeb turystów w celu dostosowania oferty do
ich oczekiwań.
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Summary
Development and functioning of ski stations in the Polish Carpathians
Summary
Nowadays, ski tourism is an important factor of socio-economic development of many
mountain locations and regions, including the Polish Carpathians. Mass character and the
size of the related financial turnover of ski tourism causes the localities to perceive in it
the source of local enterprise development and employment growth in local communities.
Dynamic development of ski resorts sometimes leads to conflicts in the natural and social
dimension.
The past two decades have brought quantitative and qualitative changes in the course
of tourism phenomenon and in the development of tourism localities in Poland. Deep
structural transformations also refer to the activities of ski resorts.
The Carpathian Mountains belong to the most important and the most intensively developed tourist regions for downhill skiing in Poland. Therefore, they are an “attractive”
study area on current problems of the development of locations equipped with ski infrastructure, especially those that specialize in providing services for skiers.
The main aim of the study is to present the development of ski infrastructure in the Polish Carpathians, to present its contemporary state and to recognize conditions, directions
and barriers to the development of ski resorts in the area.
The spatial extent of the research involves all, that is 118, locations equipped with the
infrastructure for downhill skiing in the Polish Carpathians in 2012. Detailed studies were
carried out in the largest 16 ski stations1, in which the total transport capacity of ski lifts
and cableways is greater than, or equals, 5000 persons per hour. There are such ski stations
as: Brenna, Szczyrk, Ustroń and Wisła in the Silesian Beskids, Zwardoń, Korbielów and
Zawoja in the Żywiec Beskids, Krynica and Wierchomla in the Sądecki Beskids, Ustrzyki
Dolne in the Bieszczady Mountains and Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Czarna
Góra, Małe Ciche, Zakopane and Witów in the Tatras and the Podhale region (Fig.1).
The research process consisted of three stages.
The first stage of the study included:
- gathering and analysis of the research literature,
- cartographic and statistical stocktaking of ski infrastructure,
- reconnaissance field studies,
- preparation of interview questionnaires.
The complexity of research issues required conducting detailed field studies in the second stage, such as:
- stocktaking of ski and accompanying infrastructure,
- survey interviews with skiers and snowboarders on the perception of Polish ski resorts in the aspect of their tourist competitiveness (the survey interviews were conducted
1 In the publication, the term “ski station” means a tourist destination, characterized by a high
level development for skiing and by appropriate service facilities for tourism. And the “ski resort”
shall be a complex of ski infrastructure managed by one owner, operating under one name, covered by a single pass, situated in one or more localities.
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with 1978 people in the winter seasons: 2009/2010, 2010/2011 and 2011/2012, in the ski
resorts operating in the 16 locations adopted to the study),
- survey interviews with owners of ski resorts on problems of the development and
functioning of their resorts (they were conducted with 35 representatives of ski industry
from January 2010 to March 2012 in the 15 locations adopted to the study and in Istebna,
Jurgów, Lubomierz, Kluszkowce, Koninki, Rzyki and Tylicz).
The third stage of the work was to create a database and cameral study of source materials. For the purpose of statistical processing of the data, Principal Component Analysis
(PCA) and Spearman’s Rank Correlation Coefficient were employed.
Traditions of skiing in Poland date back to the late nineteenth century and are associated
with the popularization of ski-hiking in the mountains, on marked routes between mountain shelters. In the 1960’s, there was a decline in popularity of ski-hiking in the mountains,
in favour of downhill skiing. The highest number of ski lifts were constructed between 1970
and 1989. In 1989, the best developed base for downhill skiing characterized the Silesian
Beskids and the Żywiec Beskids, as well as the Podhale region (Table 13, Fig. 13). After 1989,
the qualitative development of ski infrastructure was faster than its quantitative development. In periods of 1989-1999 and 1999-2012 the number of ski lift devices rose by 49.1%
and 25.6% (Fig. 15), and their total transport capacity rose by 61.6% and 66.7% (Fig. 16).
An inventory from the beginning of 2012 shows that the infrastructure for downhill
skiing in the Polish Carpathians includes 511 ski lift devices with a total transport capacity of over 347 000 persons per hour and 565 ski runs with a total length of over 320 km
(Table 17). Best-developed tourist regions of the Polish Carpathians in terms of ski infrastructure are the Tatras and the Podhale region, as well as the Silesian Beskids (Fig. 17).
At the beginning of 2013, there were 40 routes for cross-country skiing with a total
length of about 150 km in 19 Polish Carpathian locations (Table 19). These routes function only with the proper thickness of the natural snow cover.
There were 25 working ski jumps in 9 locations of the study area. The highest number
of this type of objects were located in Wisła (6), Zakopane (5) and Szczyrk (3) (Table 20).
The Principal Component Analysis was used to identify the main factors which determine the activity of ski tourism. The calculation takes into account the following characteristics of the respondents: age, education, territorial origin, the average monthly income
per family member, travel time from home to the ski station, frequency of visits to the ski
station, length of stay in the ski station, skill level of skiing/snowboarding, the number of
Polish locations and the number of countries to which one went skiing/snowboarding.
Three factors were identified. They explain 53.3% of the total variation (Table 35). The first
factor, explaining 22.2% of the total variation (Table 35, Fig. 27), indicates that the basic
determinant of the development of ski tourism in the study area is the high activity of
good skiers/snowboarders who live relatively close to the ski areas. This factor emphasizes
the importance of urban centers lying in the foreland of the Carpathians as the “driving
force” of the development of ski tourism.
The second factor explains 19.1% of total variation (Table 35, Fig. 27). The relationships between the variables in this factor indicate a relationship between skiing and longer
recreational stays. This relationship is important for a group of people achieving above-average income.
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The third factor, explaining 12.0% of the total variation (Table 35, Fig. 27), indicates the
importance of ski activity for young people with relatively high skiing/snowboarding skills.
The basic characteristics that differentiate the tourist demand in the studied ski stations
are: skill level of skiing or snowboarding, frequency of visits to the ski station, travel time
from home to the ski station and length of stay in the ski station. To separate the locations
similar in terms of these characteristics, the autor carried out their classification according
to specific criteria. Then, using differentiated classes of ski stations, an indicator determining the relationships between the total transport capacity of ski lifts and cableways in the
ski stations and the number of beds, and an indicator showing the place of tourism in the
functional structure of the locations, the autor separated eight groups of ski stations (Table
40). They differ in: the level of equipment in ski infrastructure, the level of development
of accommodation facilities, temporal specificity of ski traffic and functional relationships
between the ski stations and the villages and towns located in their neighborhood. The
leading places among them are occupied by the locations from the first three groups, i.e.
Zakopane, Krynica, Szczyrk and Wisła, which are large multifunctional tourism resorts
where ski tourism is essential for their development, as well as Białka Tatrzańska and Bukowina Tatrzańska, which are resorts specialized in ski tourism, whose role is dominant
in the structure of their tourism function. In Zakopane, Krynica, Białka Tatrzańska and
Bukowina Tatrzańska long-term stays are prevalent, while in the latter two there are shortages of beds in winter seasons, whereas the functional specificity of Szczyrk and Wisła
emphasizes a significant share of one-day stays.
The main motives of choice of the studied ski stations by respondents were: short travel time from home to the ski station (17.9%), opinion and recommendation of friends
(12.1%) and quality of ski runs (11.9%). The factor of social nature, reflected in the habit
of arrivals and affection and feeling sympathy for the resort or the locality, also had a significant influence on choice (Table 41 in annex 1, Fig. 30).
The most frequently mentioned positive and negative features of ski resorts in the Polish Carpathians are associated with: the preparation of ski runs (8.7% and 12.6%), quality of ski lifts and cableways (9.8% and 11.4%), as well as prices of ski passes and other
services for skiers and snowboarders (5.4% and 14.9%). Furthermore, respondents often
mentioned such advantages as: a diversity of ski runs in term of degree of difficulty (6.8%),
developed catering services (5.7%) and good snow conditions on ski runs (5.4%) (Table 45), and such disadvantages as: long waiting time in queues for the lifts (10.5%) and
crowds on the ski runs (8.5%) (Table 45).
The structural transformation of ski resorts that has lasted since the early 1990’s includes mainly: modernization and establishment of new high quality devices for skiers’ up
slope transportation, developing skiing infrastructure in localities with no previous skiing
traditions, creating new ski resorts on the basis of partnership initiatives by local communities, widespread use of equipment for snowmaking, extending the offer of ski resorts
by SPA services, extending their offer for tourism in summer season and development of
organizations for ski tourism.
The development of the infrastructure for downhill skiing and the functioning of ski
resorts in the Polish Carpathians face a number of barriers. They have a common character in most ski resorts in Poland. Their intensity in various tourist destinations depends on
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the specificity of local conditions and the role of tourism in the functional structure of these localities. The main barriers are as follows (Table 48): legal restrictions of investments
related to environmental policy, lack of legal regulations regarding relations between landowners and owners of ski infrastructure, limited water resources that could be used for
snowmaking and low internal accessibility of ski resorts.
The importance of ski tourism in the structure of the Polish Carpathians tourist function will rise continuously. The economic strength of its effect on other sections of the
tourism sector, especially on the accommodation services, the catering services and the
accompanying services, will also increase. Functional efficiency, management and active
marketing activities are the factors on which the ability of Polish ski resorts in the Carpathians to cope with the competition of ski resorts in Slovakia will depend. In this context,
reduction of the negative impact of legal and organizational barriers the operators of ski
infrastructure are faced with particularly important.

Załącznik 1
Tabela 22. Struktura respondentów ze względu na uprawianą formę turystyki narciarskiej w badanych stacjach narciarskich
Table 22. Structure of the respondents with regard to forms of ski tourism
Stacja narciarska

Narciarstwo zjazdowe [%]

Snowboarding [%]

Narciarstwo zjazdowe i
snowboarding [%]

Białka Tatrzańska

83,6

13,4

3,0

Brenna

82,1

17,9

0,0

Bukowina Tatrzańska

96,0

0,6

3,4

Czarna Góra

79,0

21,0

0,0

Korbielów

85,6

13,3

1,1

Krynica

91,4

8,2

0,4

Małe Ciche

95,0

3,3

1,7

Szczyrk

83,4

14,7

1,9

Ustroń

85,7

12,9

1,4

Ustrzyki Dolne

95,4

3,1

1,5

Wierchomla

90,0

10,0

0,0

Wisła

84,2

14,8

1,0

Witów

78,0

18,0

4,0

Zakopane

85,0

11,7

3,3

Zawoja

95,2

4,8

0,0

Zwardoń

87,1

8,1

4,8

Ogółem

87,1

11,0

1,9

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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Tabela 23. Struktura respondentów ze względu na płeć i wiek
Table 23. Structure of the respondents with regard to sex and age
Stacja narciarska

Płeć [%]
mężczyźni

Wiek [%]
kobiety

< 19 lat

19-25 lat

26-40 lat

41-50 lat

51-65 lat

Białka Tatrzańska

48,8

51,2

2,2

22,9

51,9

16,4

6,6

> 65 lat
0,0

Brenna

53,6

46,4

1,9

26,4

50,9

15,1

5,7

0,0

Bukowina Tatrzańska

48,0

52,0

2,2

16,9

47,8

26,5

6,6

0,0

Czarna Góra

59,6

40,4

5,5

20,4

35,2

27,8

11,1

0,0

Korbielów

54,4

45,6

14,1

3,9

50,0

19,2

12,8

0,0

Krynica

54,1

45,9

2,4

23,5

51,2

14,8

8,1

0,0

Małe Ciche

45,0

55,0

3,6

1,8

51,8

30,3

12,5

0,0

Szczyrk

61,6

38,4

5,1

25,8

45,4

14,4

8,8

0,5

Ustroń

75,7

24,3

0,0

19,4

53,2

16,1

11,3

0,0

Ustrzyki Dolne

58,5

41,5

6,5

17,7

38,7

29,0

8,1

0,0

Wierchomla

57,3

42,7

1,0

15,2

41,4

27,3

14,1

1,0

Wisła

55,5

44,5

10,8

11,3

51,4

22,2

3,8

0,5

Witów

40,0

60,0

19,6

15,2

43,5

19,6

2,1

0,0

Zakopane

55,7

44,3

7,9

21,5

42,3

16,9

10,4

1,0

Zawoja

42,9

57,1

10,9

9,1

52,7

20,0

7,3

0,0

Zwardoń

59,7

40,3

11,3

22,6

27,4

22,6

14,5

1,6

Ogółem

54,7

45,3

6,0

18,6

46,7

19,7

8,6

0,4

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Tabela 24. Struktura respondentów ze względu na wykształcenie
Table 24. Structure of the respondents with regard to education
Stacja narciarska

Podstawowe [%]

Zawodowe [%]

Średnie [%]

Wyższe [%]

Białka Tatrzańska

2,0

1,5

33,5

63,0

Brenna

0,0

5,4

33,9

60,7

Bukowina Tatrzańska
Czarna Góra

2,7

0,7

27,9

68,7

10,5

8,8

26,3

54,4

Korbielów

7,9

3,3

22,5

66,3

Krynica

2,2

1,7

24,6

71,5

Małe Ciche

3,4

6,8

20,3

69,5

Szczyrk

4,8

2,4

39,0

53,8

Ustroń

0,0

2,9

38,5

58,6

Ustrzyki Dolne

6,1

0,0

30,8

63,1

Wierchomla

0,9

0,0

26,6

72,5

Wisła

8,9

6,9

32,2

52,0

Witów

20,0

4,0

30,0

46,0

6,4

3,7

36,7

53,2

Zakopane
Zawoja

14,5

8,1

19,3

58,1

Zwardoń

11,3

8,1

41,9

38,7

Ogółem

5,4

3,4

31,3

59,9

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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Tabela 25. Struktura respondentów ze względu na pochodzenie terytorialne
Table 25. Structure of the respondents with regard to territorial origin
Stacja narciarska

Miasto > 100 tys. mieszkańców [%] Miasto < 100 tys. mieszkańców [%]

Wieś [%]

Białka Tatrzańska

53,5

42,2

4,3

Brenna

72,7

14,6

12,7

Bukowina Tatrzańska

72,1

17,9

10,0

Czarna Góra

44,6

37,5

17,9

Korbielów

61,6

23,3

15,1

Krynica

67,3

26,6

6,1

Małe Ciche

52,7

41,8

5,5

Szczyrk

62,1

25,6

12,3

Ustroń

50,7

43,5

5,8

Ustrzyki Dolne

50,8

44,3

4,9

Wierchomla

57,0

41,1

1,9

Wisła

57,3

36,8

5,9

Witów

47,9

39,6

12,5

Zakopane

65,2

27,4

7,4

Zawoja

55,2

34,5

10,3

Zwardoń

69,0

20,7

10,3

Ogółem

60,6

31,3

8,1

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Tabela 26. Struktura respondentów ze względu na średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny
Table 26. Structure of the respondents with regard to the average monthly income per
family member
Stacja narciarska

Przedział wielkości dochodów
2.000-5.000
5.000-10.000
zł [%]
zł [%]
52,0
9,3

8,8

1.000-2.000
zł [%]
28,1

10,2

38,8

44,9

6,1

0,0

0,0

Bukowina Tatrzańska

5,2

33,6

44,8

14,2

0,7

1,5

Czarna Góra
Korbielów

6,1
2,4

32,7
22,0

46,9
51,2

10,2
18,3

0,0
2,4

4,1
3,7

Krynica

4,9

22,7

45,3

18,7

5,9

2,5

Małe Ciche
Szczyrk

3,4
6,4

25,9
25,9

53,5
47,6

8,6
14,3

3,4
4,2

5,2
1,6

Ustroń

7,7

30,8

47,7

13,8

0,0

0,0

Ustrzyki Dolne
Wierchomla

7,5
1,0

18,9
19,4

52,8
53,1

17,0
25,5

0,0
0,0

3,8
1,0

Wisła

6,6

32,1

44,6

7,1

5,4

4,2

Witów

11,9

38,1

42,9

7,1

0,0

0,0

Zakopane

6,5

27,3

48,5

12,3

2,7

2,7

Zawoja
Zwardoń

7,3
13,8

49,1
44,8

36,3
31,0

7,3
6,9

0,0
3,5

0,0
0,0

Ogółem

6,4

28,8

47,1

13,0

2,6

2,1

Białka Tatrzańska
Brenna

< 1.000 zł [%]

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

10.000-20.000
zł [%]
1,2

> 20.000 zł [%]
0,6
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Tabela 27. Struktura respondentów ze względu na czas dojazdu z miejsca zamieszkania
do stacji narciarskiej
Table 27. Structure of the respondents with regard to travel time from home to the ski station
Stacja narciarska
Białka Tatrzańska
Brenna
Bukowina Tatrzańska
Czarna Góra

Czas dojazdu
< 45 min [%]

45 min-1,5 godz. [%]

1,5-3 godz. [%]

3-5 godz. [%]

1,0

1,6

31,8

18,7

> 5 godz. [%]

35,7

51,8

7,1

1,8

3,6

0,0

0,0

22,7

29,7

47,6

46,9

1,7

0,0

22,8

12,3

63,2

10,0

17,8

34,4

7,8

30,0

Krynica

7,0

2,2

27,2

13,6

50,0

Małe Ciche

1,7

0,0

30,5

15,3

52,5

Szczyrk

15,6

18,5

12,2

7,8

45,9

Ustroń

20,0

45,7

7,1

2,9

24,3

Ustrzyki Dolne

3,1

3,1

33,8

23,1

36,9

Wierchomla

4,6

0,9

22,0

26,6

45,9

Wisła

10,4

43,7

22,4

16,2

7,3

Witów

2,1

0,0

20,4

26,5

51,0
57,2

Korbielów

Zakopane

5,8

0,4

18,8

17,8

Zawoja

16,2

25,8

53,2

4,8

0,0

Zwardoń

10,0

8,3

50,0

1,7

30,0

Ogółem

8,1

12,0

24,3

15,3

40,3

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Tabela 28. Struktura respondentów ze względu na częstość przyjazdów do badanej stacji
narciarskiej w sezonie zimowym
Table 28. Structure of the respondents with regard to frequency of visits to the ski station
in the winter season
Częstość przyjazdów
Stacja narciarska

jest tu pierwszy
raz [%]

Białka Tatrzańska

30,3

Brenna

17,9

Bukowina Tatrzańska
Czarna Góra

raz na kilka
sezonów [%]

raz w sezonie [%]

kilka razy
w sezonie [%]

8,5

39,3

20,4

1,5

1,8

10,7

44,6

25,0

23,6

6,1

48,6

21,0

0,7

42,1

7,0

31,6

17,6

1,7

Korbielów

24,4

10,0

24,4

16,8

24,4

Krynica

34,1

10,8

28,4

22,4

4,3

Małe Ciche

35,0

10,0

45,0

8,3

1,7

Szczyrk

26,2

14,7

17,1

31,0

11,0

Ustroń

26,5

10,3

14,7

29,4

19,1

Ustrzyki Dolne

26,2

20,0

27,7

16,9

9,2

Wierchomla

41,8

20,0

17,3

19,1

1,8

Wisła

23,8

7,9

18,8

39,1

10,4

Witów

40,0

14,0

32,0

14,0

0,0

Zakopane

14,8

12,4

46,6

18,8

7,4

Zawoja

30,2

3,1

25,4

30,2

11,1

Zwardoń

27,4

14,5

14,5

33,9

9,7

Ogółem

27,2

10,9

30,0

24,2

7,7

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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Tabela 29. Struktura respondentów ze względu na długość pobytu w stacji narciarskiej
Table 29. Structure of the respondents with regard to length of stay in the ski station
Stacja narciarska

Długość pobytu
1 dzień [%]

4-7 dni [%]

8-14 dni [%]

> 14 dni [%]

Białka Tatrzańska

16,9

20,4

51,2

11,5

0,0

Brenna

83,9

16,1

0,0

0,0

0,0

Bukowina Tatrzańska

3,4

9,4

75,0

12,2

0,0

Czarna Góra

7,0

22,8

66,7

3,5

0,0

Korbielów

51,1

34,3

10,1

3,4

1,1

Krynica

22,0

37,5

37,1

2,6

0,8

8,3

10,0

76,7

5,0

0,0

Szczyrk

45,5

12,8

37,4

4,3

0,0

Ustroń

64,3

11,4

17,1

4,3

2,9

Ustrzyki Dolne

27,7

46,2

21,5

1,5

3,1

Wierchomla

10,0

58,2

29,1

2,7

0,0

Wisła

54,5

4,5

38,1

2,9

0,0

Witów

10,0

10,0

76,0

4,0

0,0

Zakopane

11,7

22,7

52,5

11,4

1,7

Zawoja

25,8

17,8

53,2

1,6

1,6

Zwardoń

53,2

12,9

24,2

9,7

0,0

Ogółem

27,9

22,3

43,0

6,1

0,7

Małe Ciche

2-3 dni [%]

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Tabela 30. Struktura respondentów ze względu na to, z kim przebywali na stoku narciarskim w badanych stacjach narciarskich
Table 30. Structure of the respondents with regard to, who were with them on ski slopes
in studied ski stations
Forma przyjazdu
Stacja narciarska

z rodziną i ze
znajomymi [%]

w grupie
zorganizowanej [%]

26,4

9,0

13,9

1,5

23,2

3,6

16,0

0,0

56,1

10,8

10,1

18,2

4,1

0,0

47,4

31,6

14,0

5,3

1,7

Korbielów

2,2

38,9

38,9

3,3

16,7

0,0

Krynica

1,3

42,1

39,5

4,7

7,3

5,1

Małe Ciche

0,0

60,0

16,6

11,7

11,7

0,0

Szczyrk

1,0

45,2

37,6

5,2

8,1

2,9

Ustroń

8,6

30,0

42,9

7,1

10,0

1,4

Ustrzyki Dolne

4,6

55,4

36,9

3,1

0,0

0,0

Wierchomla

1,8

28,2

35,5

13,6

20,9

0,0

Wisła

0,5

59,9

28,7

4,9

4,5

1,5

Witów

0,0

74,0

12,0

8,0

6,0

0,0

Zakopane

4,4

55,7

20,0

7,3

6,3

6,3

Zawoja

3,2

60,3

19,1

11,1

1,6

4,7

Zwardoń

8,1

29,0

21,0

8,1

30,6

3,2

Ogółem

2,1

49,2

28,2

7,4

10,3

2,8

indywidualnie [%]

z rodziną [%]

Białka Tatrzańska

0,0

49,2

Brenna

3,6

53,6

Bukowina Tatrzańska

0,7

Czarna Góra

ze znajomymi
[%]

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

inne [%]
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Tabela 31. Struktura respondentów ze względu na to, jakim środkiem transportu przyjechali do badanej stacji narciarskiej
Table 31. Structure of the respondents with regard to, what means of transport they came
to the ski station
Przyjazd według środka transportu
Stacja narciarska

samochodem [%]

autokarem
[%]

autobusem kursowym
lub busem [%]

pociągiem
[%]

autobusem kursowym
lub busem i pociągiem [%]

inne [%]

Białka Tatrzańska

80,6

8,0

2,5

7,4

1,5

0,0

Brenna

89,3

8,9

1,8

0,0

0,0

0,0

Bukowina Tatrzańska

79,1

15,5

1,3

3,4

0,7

0,0

Czarna Góra

98,2

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

Korbielów

80,0

1,1

0,0

1,1

17,8

0,0

Krynica

89,7

2,6

2,6

4,3

0,0

0,8

Małe Ciche

90,0

6,7

3,3

0,0

0,0

0,0

Szczyrk

91,9

2,8

1,0

0,0

4,3

0,0

Ustroń

92,9

2,8

0,0

4,3

0,0

0,0

Ustrzyki Dolne

90,8

7,7

1,5

0,0

0,0

0,0

Wierchomla
Wisła

84,6

6,4

4,5

0,0

4,5

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Witów

84,0

8,0

4,0

0,0

4,0

0,0

Zakopane

77,2

5,4

6,8

8,2

0,7

1,7

Zawoja

96,8

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

Zwardoń

55,7

31,2

1,6

11,5

0,0

0,0

Ogółem

86,1

5,8

2,4

3,9

1,5

0,3

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Tabela 32. Struktura respondentów ze względu na poziom umiejętności jazdy na nartach
lub snowboardzie w badanych stacjach narciarskich
Table 32. Structure of the respondents with regard to skill level of skiing or snowboarding
in studied ski stations
Stacja narciarska

Poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie
początkujący [%]

średnio zaawansowany [%]

zaawansowany [%]

Białka Tatrzańska

24,1

57,3

18,6

Brenna

3,6

48,2

48,2

Bukowina Tatrzańska

29,7

35,8

34,5

Czarna Góra

15,8

66,7

17,5

Korbielów

8,9

54,4

36,7

Krynica

16,9

50,2

32,9

Małe Ciche

20,0

51,7

28,3

Szczyrk

17,1

52,6

30,3

Ustroń

2,8

54,3

42,9

Ustrzyki Dolne

9,2

55,4

35,4

Wierchomla

16,4

53,6

30,0

Wisła

15,8

54,0

30,2

Witów

38,8

40,8

20,4

Zakopane

16,3

45,0

38,7

Zawoja

17,4

52,4

30,2

Zwardoń

14,5

41,9

43,6

Ogółem

17,5

50,4

32,1

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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Tabela 33. Struktura respondentów ze względu na znajomość krajowych miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską oraz uprawianie narciarstwa lub snowboardingu za granicą
Table 33. Structure of the respondents with regard to knowledge of domestic localities
equipped with ski infrastructure and weather they practiced skiing or snowboarding abroad

Białka Tatrzańska
Brenna
Bukowina Tatrzańska
Czarna Góra
Korbielów
Krynica
Małe Ciche
Szczyrk
Ustroń
Ustrzyki Dolne
Wierchomla
Wisła
Witów
Zakopane
Zawoja
Zwardoń

Czy uprawiał narciarstwo lub
snowboarding za granicą?

Znajomość krajowych miejscowości narciarskich

Stacja narciarska

nie zna innych [%]
21,4
3,6
12,2
5,3
7,8
10,3
10,0
9,0
5,7
6,2
10,9
9,9
22,0
23,0
1,6
4,8

zna nie więcej niż 3 [%]
54,7
53,6
58,1
64,9
45,5
63,1
55,0
64,5
51,4
60,0
52,7
66,8
60,0
58,7
63,5
58,1

zna co najmniej 4 [%]
23,9
42,8
29,7
29,8
46,7
26,6
35,0
26,5
42,9
33,8
36,4
23,3
18,0
18,3
34,9
37,1

nie [%]
56,7
33,9
51,3
49,1
26,7
39,1
46,7
38,9
27,1
33,8
31,8
41,1
70,0
40,3
52,4
32,3

tak [%]
43,3
66,1
48,7
50,9
73,3
60,9
53,3
61,1
72,9
66,2
68,2
58,9
30,0
59,7
47,6
67,7

12,4

59,2

28,4

42,0

58,0

Ogółem

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Tabela 37. Struktura respondentów ze względu na poziom umiejętności jazdy na nartach
lub snowboardzie, częstość przyjazdów w ciągu sezonu zimowego do stacji narciarskiej, czas
dojazdu z miejsca zamieszkania do stacji narciarskiej i długość pobytu w stacji narciarskiej
Table 37. Structure of the respondents with regard to skill level of skiing or snowboarding, frequency of visits to the ski station in the winter season, travel time to the ski station
from the place of residence and length of stay in the ski station
Poziom umiejętności jazdy na nartach lub
snowboardzie

Częstość przyjazdów

Stacja narciarska

początkujący
[%]

Białka Tatrzańska

24,1

57,3

18,6

78,2

3,6

48,2

48,2

30,4

29,7
15,8

35,8
66,7

34,5
17,5

Korbielów

8,9

54,4

Krynica
Małe Ciche

16,9
20,0

50,2
51,7

Szczyrk

17,1
2,8
9,2

Wierchomla
Wisła

dłużej niż
3 godz.
[%]

1 dzień
[%]

dłużej niż
1 dzień
[%]

21,8

34,4

65,6

16,9

83,1

69,6

94,6

5,4

83,9

16,1

78,5
80,7

21,5
19,3

22,8
24,6

77,2
75,4

3,4
7,0

96,6
93,0

36,7

58,8

41,2

62,2

37,8

51,1

48,9

32,9
28,3

73,3
90,0

26,7
10,0

36,4
32,2

63,6
67,8

22,0
8,3

78,0
91,7

52,6

30,3

58,1

41,9

46,4

53,6

45,5

54,5

54,3
55,4

42,9
35,4

51,5
73,9

48,5
26,1

72,8
40,0

27,2
60,0

64,3
27,7

35,7
72,3

16,4

53,6

30,0

79,1

20,9

27,5

72,5

10,0

90,0

15,8

54,0

30,2

50,5

49,5

76,6

23,4

54,5

45,5

Witów

38,8

40,8

20,4

86,0

14,0

22,4

77,6

10,0

90,0

Zakopane
Zawoja

16,3
17,4

45,0
52,4

38,7
30,2

73,9
58,8

26,1
41,2

25,0
95,2

75,0
4,8

11,7
25,8

88,3
74,2

Zwardoń

14,5

41,9

43,6

56,4

43,6

68,3

31,7

53,2

46,8

Bukowina Tatrzańska
Czarna Góra

Ustroń
Ustrzyki Dolne

zaawansowany
[%]

Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

raz w
częściej
sezonie
niż raz w
i rzadziej [%] sezonie [%]

Długość pobytu

krócej niż
3 godz.
[%]

Brenna

średnio
zaawansowany
[%]

Czas dojazdu

5,3

6,7

16,0

0,4

0,7

11,9

3,7

21,6

6,3

5,2

4,1

3,7

100,0

m10

m11

m12

m13

m14

m15

m16

m17

m18

m19

Suma

1,3

100,0

0,0

9,7

2,1

13,3

9,7

4,1

3,1

1,0

0,0

14,9

3,1

5,6

4,1

5,6

7,7

6,7

1,5

1,0

6,7

Bukowina
Tatrzańska

100,0

2,5

0,0

3,8

5,1

7,6

7,6

2,5

1,3

1,3

24,1

3,8

2,5

5,1

10,1

5,1

5,1

2,5

7,6

2,5

Czarna
Góra

100,0

5,3

11,5

0,0

8,0

12,4

0,0

12,4

4,4

0,9

5,3

0,9

2,7

2,7

5,3

7,1

14,2

3,5

1,8

1,8

Korbielów

* oznaczenia motywów na str. 175
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

100,0

1,3

8,0

9,3

0,0

6,7

6,7

0,0

8,0

1,3

1,5

0,7

m8

4,0

0,0

1,3

30,7

2,7

5,3

1,3

Brenna

m9

9,0

0,7

m6

1,1

m5

m7

2,6

4,1

m3

m4

1,5

4,9

m1

m2

Motyw*
Białka
[%] Tatrzańska

100,0

2,7

3,0

7,7

3,7

12,8

1,7

3,7

2,4

1,0

14,5

3,4

3,4

1,0

8,1

4,7

13,5

7,1

3,0

2,7

Krynica

100,0

2,3

2,3

2,3

10,2

9,1

2,3

4,5

2,3

1,1

11,4

4,5

3,4

1,1

0,0

6,8

12,5

4,5

8,0

11,4

Małe
Ciche

100,0

1,1

3,0

0,4

2,6

15,2

0,7

3,3

0,4

0,4

11,2

1,5

2,2

0,7

8,6

1,1

39,0

6,3

2,2

0,0

Szczyrk

100,0

3,3

2,2

5,4

2,2

13,0

1,1

5,4

7,6

1,1

5,4

4,3

0,0

2,2

2,2

1,1

40,2

3,3

0,0

0,0

Ustroń

100,0

0,0

0,0

2,4

2,4

7,2

7,2

2,4

1,2

0,0

7,2

6,0

0,0

12,0

2,4

0,0

34,9

7,2

2,4

4,8

Ustrzyki
Dolne

100,0

0,0

17,1

1,6

6,5

8,1

0,0

7,3

1,6

0,0

25,2

3,3

0,0

3,3

9,8

0,8

8,9

4,1

1,6

0,8

Wierchomla

100,0

1,6

2,0

8,5

2,8

8,1

0,4

8,5

2,0

0,0

14,1

2,0

2,4

0,8

4,0

3,2

34,3

3,2

0,4

1,6

Wisła

100,0

1,6

1,6

3,2

3,2

17,5

4,8

6,3

6,3

0,0

12,7

6,3

4,8

1,6

1,6

1,6

14,3

6,3

4,8

1,6

Witów

Tab el a 41. Struktura odpowiedzi respondentów odnośnie do motywów wyboru stacji narciarskich
Tabl e 41. Structure of respondents’ answers with regard to motives of choice of the ski stations

100,0

1,4

3,3

0,3

15,3

9,2

9,2

3,9

3,1

6,4

5,6

3,3

3,6

0,6

2,2

8,1

10,9

3,1

1,1

9,5

Zakopane

100,0

2,2

0,0

4,3

7,6

14,1

0,0

2,2

8,7

0,0

9,8

4,3

4,3

9,8

0,0

5,4

14,1

5,4

4,3

3,3

Zawoja

100,0

0,0

25,3

1,3

8,9

3,8

0,0

2,5

2,5

0,0

7,6

2,5

2,5

7,6

1,3

2,5

7,6

3,8

12,7

7,6

Zwardoń

100,0

2,0

5,0

3,4

7,1

11,9

3,1

5,6

2,6

1,3

12,1

2,8

2,7

2,5

5,2

4,0

17,9

4,2

3,0

3,7

Suma
końcowa
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* Oznaczenia do tabeli 41.
* Designations to table 41.
Cechy: m1 – atmosfera miejscowości lub ośrodka narciarskiego, „życie turystyczne”; m2 – niewygórowane ceny karnetów narciarskich i innych usług; m3 – chęć poznania ośrodka narciarskiego; m4
– krótki czas dojazdu z miejsca zamieszkania; m5 – walory krajobrazowe; m6 – liczba dostępnych
wyciągów i tras narciarskich; m7 – krótkie kolejki do wyciągów, brak tłoku na trasach; m8 – dobre
warunki noclegowe; m9 – brak wyraźnego motywu; m10 – rekomendacja znajomych; m11 – renoma
miejscowości; m12 – ankietowany miał w danej miejscowości rodzinę, znajomych, drugi dom itp.;
m13 – dobre warunki śniegowe; m14 – możliwość spędzenia czasu wolnego po jeździe na nartach;
m15 – trasy: dobrze przygotowane, różnorodne pod względem stopnia trudności, odpowiadające
poziomowi zaawansowania ankietowanego, ciekawe, malownicze; m16 – przyzwyczajenie, tradycja,
sentyment; m17 – wysoka jakość wyciągów narciarskich i kolei linowych; m18 – wyjazd zorganizowany przez szkołę, ankietowany nie miał wpływu na wybór miejscowości; m19 – inne motywy;
Designations: m1 – atmosphere of the locality or the ski resort, “tourist life”; m2 – affordable prices
of ski passes and other services; m3 – desire to become acquainted with the ski resort; m4 – short
travel time from home;
m5 – landscape values; m6 – number of available ski lifts and ski runs; m7 – short queues for the
lifts, no crowds on the ski runs; m8 – good accommodation conditions; m9 – lack of clear motive;
m10 – friends recommendation; m11 – renown of the locality; m12 – the respondent had family,
friends, second home etc. in the locality; m13 – good snow conditions; m14 – possibility of spending
free time after skiing; m15 – ski runs: well-prepared, diverse in terms of difficulty level, suitable for
skill level of the respondent, interesting, picturesque; m16 – habit, tradition, sentiment; m17 – high
quality of ski lifts and cableways; m18 – trip organized by the school, the respondent had no influence on the choice of the ski station; m19 – other motives;
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Tab el a 43. Wartości średnich i odchyleń standardowych ocen poszczególnych czynników
decydujących o atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich dla badanych miejscowości
Table 43. Average values and standard deviations of evaluations of each factors determining the attractiveness of ski resorts and ski stations for studied locations
Stacja
narciarska

z 1

z 2

średnia

odch.

Białka Tatrzańska

1,27

Brenna

0,88

z 3

średnia

odch.

0,60

1,24

0,72

-0,09

std.*

z 4

średnia

odch.

0,78

1,10

0,86

0,29

std.*

z 5

średnia

odch.

0,76

-0,48

0,85

0,98

std.*

Suma

średnia

odch.

1,10

1,18

0,74

4,31

0,77

0,50

0,91

2,56

std.*

średnich

std.*

Bukowina Tatrzańska

1,05

0,74

0,76

0,93

0,49

0,91

0,33

1,16

1,20

0,84

3,83

Czarna Góra

0,42

0,84

1,12

0,68

0,26

0,88

0,95

0,95

1,12

0,73

3,87

Korbielów

0,00

0,98

-0,54

1,05

0,73

1,00

0,57

1,13

1,03

0,77

1,79

Krynica

0,37

0,97

0,76

0,86

0,54

0,87

-0,29

1,22

1,01

0,95

2,39

Małe Ciche

0,78

0,79

0,82

0,98

-0,07

0,93

-0,72

1,21

1,31

0,77

2,12

Szczyrk

0,13

0,95

-0,48

1,15

0,98

0,81

-0,27

1,09

0,83

0,86

1,19

Ustroń
Ustrzyki Dolne

0,3

0,72

1,08

0,59

-0,43

1,00

1,06

0,81

0,74

0,83

2,75

0,43

0,66

0,32

0,89

-0,09

0,88

1,29

0,65

1,32

0,71

3,27

Wierchomla

0,69

0,74

0,33

0,93

0,65

0,79

0,07

0,86

0,54

1,03

2,28

Wisła

0,70

0,81

1,02

0,95

0,14

1,02

0,59

0,99

0,90

0,88

3,35

Witów

1,06

0,69

1,15

0,87

0,18

1,01

0,18

1,02

1,72

0,45

4,29

Zakopane

0,57

0,93

0,88

0,98

0,31

1,11

0,55

1,10

0,98

0,91

3,29

Zawoja

0,74

0,83

0,92

0,73

-0,07

1,00

1,57

0,53

1,03

0,95

4,19

Zwardoń

0,19

0,96

0,02

0,91

-0,15

0,89

1,26

0,70

0,32

1,10

1,64

Obszar badań

0,60

0,91

0,61

1,08

0,44

1,01

0,30

1,19

0,98

0,90

2,93

* odchylenie standardowe / * standard deviation
Oznaczenia: z1 – przygotowanie tras zjazdowych; z2 – jakość urządzeń wyciągowych; z3 – różnorodność tras pod względem stopnia trudności; z4 – czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów; z5
– możliwość zjedzenia posiłku w obrębie ośrodka narciarskiego.
Designations: z1 – preparation of ski runs; z2 – quality of ski lift devices; z3 – diversity of ski runs
in terms of difficulty level; z4 – waiting time in queues for the lifts; z5 – possibility of eating meal in
the ski resort.
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.

Załącznik 2
Charakterystyka grup respondentów w badanych stacjach narciarskich
Białka Tatrzańska
W Białce Tatrzańskiej większość respondentów stanowili narciarze – 83,6% (tab. 221),
natomiast snowboardziści – 13,4%. Pozostali (3,0%) uprawiali obydwie formy rekreacji. Wśród badanych zdecydowanie dominowały osoby w wieku 26–40 lat (51,9%)
(tab. 23). Kolejne grupy tworzyli ankietowani w przedziałach wiekowych: 19–25 lat
(22,9%), 41–50 lat (16,4%) i 51–65 lat (6,6%). Najmniej liczną grupą byli narciarze
i snowboardziści poniżej 19. roku życia (2,2%). W badanej grupie nieznacznie przeważały kobiety (51,2%) (tab. 23). Pod względem wykształcenia 63,0% ankietowanych
posiadało wykształcenie wyższe, 33,5% – średnie, 2,0% – podstawowe, a 1,5% – zawodowe (tab. 24). Biorąc pod uwagę pochodzenie respondentów ze względu na jednostkę
osadniczą, najliczniejszą grupę (53,5%) tworzyły osoby pochodzące z miast powyżej
100 tys. mieszkańców (tab. 25). Z miast poniżej 100 tys. mieszkańców pochodziło
42,2% ankietowanych, a ze wsi jedynie 4,3% ogółu respondentów. Wśród turystów
przeważały osoby, których średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny
mieściły się w przedziałach 2–5 tys. zł (52,0%) oraz 1–2 tys. zł (28,1%) (tab. 26). Osoby
uzyskujące miesięczne dochody między 5 a 10 tys. zł w przeliczeniu na jedną osobę
w rodzinie stanowiły 9,3% ankietowanych, poniżej 1 tys. zł – 8,8%, między 10 a 20 tys.
zł – 1,2%, a powyżej 20 tys. zł 0,6% ogółu respondentów.
W Białce Tatrzańskiej najliczniej były reprezentowane osoby z województw mazowieckiego (26,6%) i małopolskiego (19,3%), przy 14,6% udziale respondentów z województwa
śląskiego. 8,9% badanych pochodziło z województwa pomorskiego, zaś po 6,2% z województw łódzkiego i lubelskiego (ryc. 38).
Z punktu widzenia odległości czasowej najliczniejsze grupy tworzyli ankietowani,
którym dotarcie do Białki Tatrzańskiej z miejsca zamieszkania zajęło ponad 5 godzin
(46,9%) i od 1,5 do 3 godzin (31,8%) (tab. 27). Od 3 do 5 godzin podróżowało 18,7%
respondentów. Najmniejsze grupy tworzyły osoby, którym pokonanie drogi z domu do
omawianej stacji narciarskiej zajęło od 45 minut do 1,5 godziny (1,6%) i mniej niż 45
minut (1,0%).
Jeśli chodzi o częstość przyjazdów do Białki Tatrzańskiej w celu uprawiania narciarstwa
lub snowboardingu, 39,3% respondentów deklarowało, że przybywa do niej raz w sezonie
zimowym (tab. 28). Kolejną grupę (30,3%) stanowiły osoby będące w Białce Tatrzańskiej
po raz pierwszy. Średnio co piąty (20,4%) ankietowany deklarował korzystanie z ofert tej
stacji narciarskiej kilka razy w sezonie, 8,5% – raz na kilka sezonów, a jedynie 1,5% – kilkanaście razy w sezonie.
1

Tabele od numeru 22 do 33 zamieszczono w załączniku tabelarycznym.
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Na pytanie o długość pobytu turystów
w tej miejscowości co drugi (51,2%) respondent przyznał, że przyjechał do Białki
Tatrzańskiej na okres 4–7 dni, a co piąty
(20,4%) ankietowany na 2–3 dni lub weekend (tab. 29). Na jeden dzień przyjechało
16,9% respondentów. Dłuższe pobyty urlopowo-wakacyjne między 8 a 14 dni deklarowało 11,5% osób.
Prawie połowa (49,2%) respondentów
przyjechała do Białki Tatrzańskiej w gronie
rodziny, 26,4% ze znajomymi i 9,0% z rodziną i ze znajomymi (tab. 30). W grupie
zorganizowanej przybyło 13,9%, a w innym
gronie 1,5% ankietowanych. Żaden respondent nie deklarował przybycia w pojedynkę.
80,6% badanych przyjechało do omawia- Ryc. 38. Udział respondentów w Białce Tanej stacji narciarskiej samochodem, 8,0% trzańskiej według województw
autokarem, 7,4% pociągiem, 2,5% autobu- Fig. 38. The origin of respondents in Białka
Tatrzańska by voivodships
sem kursowym lub busem i 1,5% autobusem
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
kursowym lub busem i pociągiem (tab. 31).
Wśród turystów przeważały osoby oceniające poziom swoich umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie jako „średnio
zaawansowany” (57,3%) (tab. 32). Tzw. początkujący stanowili 24,1% ankietowanych. Wysokie umiejętności posiadało 18,6% respondentów.
Pod względem stopnia znajomości polskich stacji narciarskich w Białce Tatrzańskiej
najliczniejszą grupę (54,7%) tworzyły osoby znające nie więcej niż 3 takie miejscowości
(tab. 33). Respondenci, którzy korzystali z terenów narciarskich wyłącznie w tej stacji,
stanowili aż 21,4% badanych. Jedynie 23,9% ankietowanych korzystało z ofert ośrodków
w co najmniej 4 polskich miejscowościach narciarskich. W Białce Tatrzańskiej przeważali
ankietowani (56,7%), którzy nie jeździli na nartach lub snowboardzie za granicą (tab. 33).
Brenna
W Brennej badania ankietowe przeprowadzono na próbie 56 osób – narciarzy (82,1%)
i snowboardzistów (17,9%) (tab. 22). Biorąc pod uwagę wiek respondentów, najliczniejszą grupę (50,9%) tworzyły osoby w wieku 26–40 lat, kolejne w przedziale wiekowym 19–25 lat (26,4%) oraz 41–50 lat (15,1%) i 51–65 lat (5,7%) (tab. 23). W najmniej
licznej grupie znalazły się osoby poniżej 19. roku życia (1,9%). Wśród ankietowanych
nieznacznie przeważali mężczyźni (53,6%) (tab. 23). 60,7% badanych deklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, 33,9% – średniego, a 5,4% – zawodowego (tab. 24).
Jeśli chodzi o pochodzenie ze względu na jednostkę osadniczą, zdecydowanie najliczniej były reprezentowane osoby z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (72,7%) (tab.
25). Turyści pochodzący z mniejszych miast (poniżej 100 tys. mieszkańców) stanowili
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14,6%, a ze wsi 12,7% respondentów. W grupie badanych przeważały osoby, których
średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny mieściły się w przedziale 2–5
tys. zł (44,9% ogółu respondentów) oraz 1–2 tys. zł (38,8%) (tab. 26). Uzyskiwanie
miesięcznych dochodów poniżej 1 tys. zł na osobę deklarowało 10,2%, a od 5–10 tys.
zł – 6,1% ankietowanych.
Prawie wszystkie (94,6%) wybrane do badania osoby pochodziły z województwa śląskiego (ryc. 39). Pojedynczy turyści przybyli do Brennej z województw: dolnośląskiego,
mazowieckiego i wielkopolskiego.
Ponad połowie (51,8%) respondentów dotarcie do tej stacji narciarskiej zajęło od 45
minut do 1,5 godziny (tab. 27). Byli to mieszkańcy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Średnio co trzeci (35,7%) ankietowany odległość między miejscem zamieszkania
a Brenną pokonał w czasie krótszym niż 45 minut. Od 1,5 do 3 godzin podróżowało 7,1%,
dłużej niż 5 godzin – 3,6%, a od 3 do 5 godzin – 1,8% turystów.
Z punktu widzenia liczby przyjazdów w ciągu sezonu do ośrodków narciarskich
w Brennej aż 69,6% respondentów przyznało, że bywa w nich kilka (44,6%) lub kilkanaście razy (25,0%) w sezonie (tab. 28). Swój
pierwszy pobyt w tej stacji narciarskiej zadeklarowało 17,9% ankietowanych. Jedynie
10,7% turystów korzysta z terenów narciarskich w Brennej raz w sezonie, zaś 1,8% –
raz na kilka sezonów.
Pod względem długości pobytu w tej
miejscowości aż 83,9% narciarzy i snowboardzistów przyjechało do Brennej na jeden
dzień (tab. 29). Pozostali turyści (16,1%)
byli w trakcie pobytów 2–3 dniowych lub
weekendowych.
Ponad połowa (53,6%) respondentów
przyjechała do Brennej w gronie rodziny, 23,2% ze znajomymi, 3,6% z rodziną
i ze znajomymi (tab. 30). W grupie zorgaRyc. 39. Udział respondentów w Brennej nizowanej przybyło 16,0%, a indywidualnie
3,6% ankietowanych.
według województw
89,3% badanych przyjechało do omawiaFig. 39. The origin of respondents in Brennej stacji narciarskiej samochodem, 8,9%
na by voivodships
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study. autokarem, 1,8% autobusem kursowym lub
busem (tab. 31).
Biorąc pod uwagę poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, tak samo
liczne grupy (po 48,2%) tworzyły osoby „zaawansowane” i „średnio zaawansowane” (tab.
32). „Początkujący” stanowili tylko 3,6% respondentów.
Rozpatrując stopień znajomości polskich miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską, w Brennej przeważały osoby (53,6%), które korzystały z terenów narciarskich w 1–3 miejscowości, wyłączając omawianą stację narciarską (tab. 33). Narciarze i snowboardziści znający co najmniej 4 krajowe miejscowości narciarskie stanowili
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42,8% ankietowanych. Jedynie 3,6% respondentów deklarowało uprawianie narciarstwa
lub snowboardingu tylko w Brennej. 66,1% badanych przyznało, że jeździ na nartach lub
snowboardzie także za granicą (tab. 33).
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej osoby uprawiające narciarstwo stanowiły 96,0%, narciarstwo
i snowboarding – 3,4%, a snowboarding 0,6% ankietowanych (tab. 22). Wśród respondentów przeważały osoby w wieku 26–40 lat (47,8%) oraz 41–50 lat (26,5%) (tab. 23). Osoby
w wieku 19–25 lat stanowiły 16,9%, 51–65 lat – 6,6%, a poniżej 19 lat – 2,2% ankietowanych. W badanej grupie było więcej kobiet (52,0%) niż mężczyzn (48,0%) (tab. 23). Ponad
2/3 (68,7%) badanych posiadało wykształcenie wyższe, 27,9% – średnie, 2,7% – podstawowe, a 0,7% – zawodowe (tab. 24). Biorąc pod uwagę pochodzenie respondentów ze
względu na jednostkę osadniczą, zdecydowanie najwięcej osób (72,1%) pochodziło z dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) (tab. 25). Turyści pochodzący z mniejszych
miast (poniżej 100 tys. mieszkańców) stanowili 17,9%, a ze wsi 10,0% ankietowanych.
Wśród respondentów przeważały osoby uzyskujące średnie miesięczne dochody na jedną
osobę w rodzinie w przedziale 2–5 tys. zł (44,8%) oraz 1–2 tys. zł (33,6%) (tab. 26). Ankietowani deklarujący uzyskiwanie średnich miesięcznych dochodów na jednego członka rodziny pomiędzy 5 a 10 tys. zł stanowili 14,2% ogółu respondentów. Osoby, których
średnie dochody na jedną osobę w rodzinie w ciągu miesiąca nie przekraczały 1 tys. zł
stanowiły 5,2% grupę. Najmniej respondentów odpowiedziało, że ich średnie dochody są
większe niż 10 tys. zł (2,2%).
W Bukowinie Tatrzańskiej najliczniej były reprezentowane osoby z województw mazowieckiego (20,7%) i świętokrzyskiego (20,0%), przy 14,5% udziale respondentów z województwa śląskiego, 13,8% małopolskiego i 7,6% kujawsko-pomorskiego (ryc. 40).
Z punktu widzenia odległości czasowej najliczniejsze grupy tworzyli badani, którym
dotarcie do Bukowiny Tatrzańskiej z miejsca zamieszkania zajęło ponad 5 godzin (47,6%)
i od 3 do 5 godzin (29,7%) (tab. 27). 22,7% osób odległość między domem a omawianą
stacją narciarską pokonało w ciągu 1,5–3 godzin. Żaden z ankietowanych nie podróżował
do Bukowiny Tatrzańskiej krócej niż 1,5 godziny.
Na pytanie o częstość przyjazdów do tej miejscowości w celu uprawiania narciarstwa
lub snowboardingu prawie połowa (48,6%) ankietowanych przyznała, że odwiedza Bukowinę Tatrzańską raz w sezonie (tab. 28). Po raz pierwszy do tej stacji narciarskiej przyjechało 23,6% respondentów. Podobną pod względem liczebności grupę (21,0%) stanowiły
osoby korzystające z ofert ośrodków narciarskich tej miejscowości kilka razy w sezonie.
6,1% ankietowanych bywa w Bukowinie Tatrzańskiej raz na kilka sezonów, a 0,7% kilkanaście razy w sezonie.
Rozpatrując długość pobytu turystów w omawianej stacji narciarskiej, aż 3/4 badanych
było w trakcie pobytów 4–7 dniowych (tab. 29). 12,2% respondentów przyjechało do Bukowiny Tatrzańskiej na 8–14 dni. Z kolei pobyty 2–3 dniowe lub weekendowe deklarowało
9,4% osób, a jednodniowe zaledwie 3,4%.
Przeważająca część respondentów przebywała na stoku z rodziną (56,1%) (tab. 30).
W grupie zorganizowanej przybyło 18,2% ankietowanych, ze znajomymi 10,8%, w gronie
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rodziny i znajomych – 10,1%, z innymi osobami – 4,1%, a indywidualnie – 0,7%.
79,1% badanych przyjechało do Bukowiny Tatrzańskiej samochodem, 15,5% autokarem, 3,4% pociągiem, 1,3% autobusem
kursowym lub busem i 0,7% autobusem
kursowym lub busem i pociągiem (tab. 31).
Biorąc pod uwagę poziom zaawansowania w jeździe na nartach lub snowboardzie,
osoby początkujące, średnio zaawansowane i zaawansowane tworzyły podobne pod
względem liczebności grupy – odpowiednio
29,7%, 35,8% i 34,5% (tab. 32).
Jeżeli chodzi o stopień znajomości krajowych miejscowości wyposażonych w wyciągi i trasy narciarskie w Bukowinie TaRyc. 40. Udział respondentów w Bukowi- trzańskiej dominowali (58,1%) narciarze
nie Tatrzańskiej według województw
i snowboardziści korzystający z terenów
Fig. 40. The origin of respondents in Bu- narciarskich w 1–3 miejscowości, wyłączakowina Tatrzańska by voivodships
jąc tę, w której byli proszeni o udzielnie
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
odpowiedzi na pytania (tab. 33). Turyści ze
znajomością co najmniej 4 stacji stanowili
29,7% ankietowanych. Uprawianie narciarstwa lub snowboardingu tylko w Bukowinie
Tatrzańskiej deklarowało 12,2% respondentów. Z ofert zagranicznych ośrodków narciarskich korzystała niecała połowa (48,7%) badanych (tab. 33).
Czarna Góra
W Czarnej Górze wśród respondentów większość stanowili narciarze – 79,0%, pozostali uprawiali snowboarding (21,0%) (tab. 22). Z punktu widzenia struktury wiekowej najliczniejsze grupy tworzyły osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (35,2% ogółu
respondentów) oraz pomiędzy 41 a 50 lat (27,8%), kolejne – w przedziale wiekowym
19–25 lat (20,4%) i 51–65 lat (11,1%) (tab. 23). Najmniej liczną grupą byli narciarze
i snowboardziści poniżej 19. roku życia (5,5%). W badanej grupie było więcej mężczyzn (59,6%) niż kobiet (40,4%) (tab. 23). Biorąc pod uwagę wykształcenie, 54,4%
ankietowanych deklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, 26,3% średniego,
10,5% podstawowego, a 8,8% zawodowego (tab. 24). Wśród turystów przeważały osoby pochodzące z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (44,6%) (tab. 25). Mieszkańcy
mniejszych miast (poniżej 100 tys. mieszkańców) stanowili 37,5% osób uczestniczących w badaniach, pozostali (17,9%) pochodzili ze wsi. W grupie respondentów dominowały osoby, których średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny
mieściły się w przedziale 2–5 tys. zł (46,9%) oraz 1–2 tys. zł (32,7%) (tab. 26). 10,2%
ankietowanych deklarowało, że ich średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie kształtuje się pomiędzy 5 a 10 tys. zł. Najmniej liczne grupy tworzyli badani,
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którzy uzyskują w miesiącu dochody poniżej 1 tys. zł (6,1%) i powyżej 20 tys. zł (4,1%)
na jednego członka rodziny.
Około 2/3 respondentów pochodziło z czterech województw: mazowieckiego (19,3%),
małopolskiego (17,5%), kujawsko-pomorskiego (15,8%) i wielkopolskiego (12,3%).
Przedstawiciele województw: opolskiego, pomorskiego i śląskiego stanowili po 7,0% ankietowanych (ryc. 41).
Aż 63,2% wybranych do badania osób odległość pomiędzy miejscem zamieszkania
a Czarną Górą pokonało w czasie dłuższym niż 5 godzin (tab. 27). Kolejne grupy tworzyli turyści, którym dotarcie do omawianej stacji narciarskiej zajęło od 1,5 do 3 godzin
(22,8%) i od 3 do 5 godzin (12,3%). Tylko 1,7% osób czas dojazdu z domu do Czarnej
Góry zajął mniej niż 45 minut.
Biorąc pod uwagę częstotliwość przyjazdów w sezonie zimowym do Czarnej Góry, aż
42,1% respondentów zadeklarowało w trakcie wywiadu swój pierwszy pobyt w tej stacji narciarskiej (tab. 28). Średnio co trzeci
(31,6%) ankietowany przyznał, że bywa
w Czarnej Górze raz w sezonie zimowym.
17,6% badanych przyjeżdża do tej miejscowości kilka razy w sezonie, 7,0% – raz na
kilka sezonów, a 1,7% – kilkanaście razy
w sezonie.
Na pytanie o długość pobytu narciarzy
i snowboardzistów w tej stacji narciarskiej
około 2/3 (66,7%) respondentów odpowiedziało, że przybyło do Czarnej Góry na
4–7 dni (tab. 29). W trakcie pobytów 2–3
dniowych lub weekendowych było 22,8%,
a jednodniowych – 7,0% ankietowanych.
Z dłuższych pobytów urlopowo-wakacyjnych (8–14 dni) korzystało 3,5% badanych.
Prawie połowa (47,4%) wybranych do Ryc. 41. Udział respondentów w Czarnej
badania osób przyjechała do Czarnej Góry Górze według województw
z rodziną, 31,6% ze znajomymi, a 14,0% Fig. 41. The origin of respondents in Czarna
w gronie rodziny i znajomych (tab. 30). Góra by voivodships
W grupie zorganizowanej przybyło 5,3%, Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
a z innymi osobami – 1,7% respondentów.
Nikt nie deklarował przybycia indywidualnie. Niemal wszyscy ankietowani przyjechali do tej miejscowości samochodem (tab. 31).
Aż 66,7% osób udzielających wywiadu oceniło poziom swoich umiejętności jazdy na
nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (tab. 32). Narciarze i snowboardziści „zaawansowani” i „początkujący” tworzyli podobne pod względem liczebności
grupy, odpowiednio – 17,5% i 15,8%.
Z punktu widzenia znajomości polskich miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską w Czarnej Górze dominowały osoby (64,9%), które korzystały z terenów
narciarskich w 1–3 miejscowości, wyłączając tę, w której były proszone o wypełnienie
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ankiety (tab. 33). Respondenci ze znajomością przynajmniej 4 krajowych miejscowości,
w których można uprawiać narciarstwo lub snowboarding, stanowili 29,8% badanych.
Jedynie 5,3% ankietowanych korzystało z terenów narciarskich tylko w Czarnej Górze.
Połowa (50,9%) respondentów przyznała, że jeździ na nartach lub snowboardzie także
za granicą (tab. 33).
Korbielów
W Korbielowie 85,6% ankietowanych uprawiało narciarstwo, 13,3% snowboarding,
a 1,1% narciarstwo i snowboarding (tab. 22). Połowę respondentów stanowiły osoby w wieku 26–40 lat (tab. 23). Udział osób w wieku 41–50 lat, poniżej 19 lat oraz 51–65 lat kształtował się odpowiednio na poziomie – 19,2%, 14,1% i 12,8%. Jedynie 3,9% ankietowanych
miało 19–25 lat. Wśród badanych nieznacznie przeważali mężczyźni (54,4%) (tab. 23).
Około 2/3 respondentów (66,3%) posiadało wykształcenie wyższe, 22,5% średnie, 7,9%
podstawowe, a 3,3% zawodowe (tab. 24). W badanej grupie dominowały osoby (61,6%) pochodzące z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (tab. 25). Z mniejszych miast (poniżej 100
tys. mieszkańców) pochodziło 23,3%, a ze wsi 15,1% osób uczestniczących w badaniach.
Średnie miesięczne dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny mieszczące się
w przedziale 2–5 tys. zł deklarowała ponad połowa (51,2%) ankietowanych (tab. 26). 22,0%
badanych twierdziło, że ich średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie mieści się
w przedziale 1–2 tys. zł. Uzyskiwanie dochodów pomiędzy 5 a 10 tys. zł deklarowało 18,3%
respondentów. Najmniej liczne grupy tworzyli badani deklarujący średnie dochody w miesiącu przypadające na jedną osobę w rodzinie powyżej 20 tys. zł (3,7%), w przedziale 10–20
tys. zł (2,4%) i poniżej 1 tys. zł (2,4%).
Ponad połowa (53,3%) badanych osób
pochodziła z województwa śląskiego (ryc.
42). Województwo mazowieckie reprezentowało 15,6% ankietowanych, pomorskie –
10,0%, a małopolskie – 8,9%.
Biorąc pod uwagę odległość czasową, najliczniejsze grupy tworzyły osoby, którym dotarcie do Korbielowa z miejsca zamieszkania
zajęło od 1,5 do 3 godzin (34,4%) oraz ponad
5 godzin (30,0%) (tab. 27). Turyści, którzy
odległość pomiędzy domem a omawianą
stacją narciarską pokonali w ciągu 45 minut
– 1,5 godziny stanowili 17,8% respondentów.
Krócej niż 45 minut podróżował co dziesiąty
ankietowany. Najmniej liczną grupę (7,8%)
tworzyły osoby, którym pokonanie drogi Ryc. 42. Udział respondentów w Korbieloz miejsca zamieszkania do Ośrodka Narciar- wie według województw
skiego „Pilsko” zajęło od 3 do 5 godzin.
Fig. 42. The origin of respondents in KorZ punktu widzenia liczby przyjazdów bielów by voivodships
w sezonie do omawianej stacji narciarskiej Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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największe i tak samo liczne grupy (po 24,4%) tworzyły osoby deklarujące podczas wywiadu swój pierwszy pobyt w tej stacji, korzystające z terenów narciarskich w tej miejscowości raz w sezonie i osoby przyjeżdżające do Korbielowa w celu uprawiania narciarstwa
lub snowboardingu kilkanaście razy w sezonie zimowym (tab. 28). 16,8% ankietowanych
przyznało, że bywa w tej stacji narciarskiej kilka razy w sezonie, a 10,0% – raz na kilka
sezonów.
Jeżeli chodzi o długość pobytu, aż 51,1% ankietowanych przybyło do Korbielowa na
jeden dzień, a 34,3% na 2–3 dni lub weekend (tab. 29). Pobyty w przedziale 4–7 dni deklarowało 10,1% osób, 8–14 dni – 3,4%, a dłuższe niż 14 dni – 1,1%.
38,9% osób uczestniczących w badaniach przebywało na stoku z rodziną, 38,9% ze znajomymi, a 3,3% w gronie rodziny i znajomych (tab. 30). W grupie zorganizowanej przybyło 16,7% ankietowanych, a samotnie 2,2%.
80,0% badanych przyjechało do Korbielowa samochodem, 17,8% autobusem kursowym lub busem i pociągiem, 1,1% – autokarem i 1,1% – pociągiem (tab. 31).
Wśród badanych przeważały osoby, które oceniały poziom swoich umiejętności jazdy
na nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (54,4%) i „zaawansowany”
(36,7%) (tab. 32). Osoby z niskimi umiejętnościami stanowiły jedynie 8,9% respondentów.
Pod względem znajomości polskich miejscowości, w których występują tereny przeznaczone dla narciarstwa zjazdowego, w Korbielowie przeważały osoby (46,7%) będące
wcześniej w co najmniej 4 stacjach narciarskich (tab. 33). Turyści znający 1–3 krajowych
miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską stanowili 45,5% badanych. Osoby jeżdżące na nartach lub snowboardzie tylko w omawianej stacji tworzyły 7,8% grupę.
Aż 73,3% ankietowanych przyznało, że korzystało także z ofert zagranicznych ośrodków
narciarskich (tab. 33).
Krynica
W Krynicy większość respondentów stanowili narciarze – 91,4% (tab. 22), zaś snowboardziści – 8,2% ankietowanych. Pozostali (0,4%) uprawiali obydwie formy turystyki. Biorąc
pod uwagę wiek ankietowanych, najliczniejszą grupę tworzyły osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (51,2% ogółu respondentów), kolejne w przedziale wiekowym 19–25 lat (23,5%)
oraz 41–50 lat i 51–65 lat z udziałem odpowiednio – 14,8% i 8,1% (tab. 23). Najmniej liczną
grupą (2,4%) byli narciarze i snowboardziści poniżej 19. roku życia. Wśród respondentów
nieznacznie przeważali mężczyźni (54,1%) (tab. 23). Jeśli chodzi o wykształcenie, 71,5%
badanych posiadało wykształcenie wyższe, 24,6% średnie, 2,2% podstawowe, a 1,7% zawodowe (tab. 24). W grupie ankietowanych dominowały osoby pochodzące z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (67,3%) (tab. 25). Mieszkańcy mniejszych miast stanowili 26,6%
badanych, pozostali (6,1%) pochodzili ze wsi. Wśród turystów przeważały osoby, których
średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny mieściły się w przedziale 2–5 tys. zł
(45,3%) oraz 1–2 tys. zł (22,7%) (tab. 26). 18,7% ankietowanych deklarowało, że ich średni
miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie kształtuje się pomiędzy 5 a 10 tys. zł. Uzyskiwanie dochodów 10–20 tys. zł na osobę deklarowało 5,9% respondentów. Najmniej liczne
grupy tworzyli ankietowani, których miesięczne dochody na jednego członka rodziny były
niższe niż 1 tys. zł (4,9%) lub wyższe od 20 tys. zł (2,5%).
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W Krynicy najliczniej byli reprezentowani narciarze i snowboardziści z województwa mazowieckiego (32,0%) i podkarpackiego (20,2%) (ryc. 43). Udział respondentów
z Małopolski kształtował się na poziomie
17,5%, a z Lubelszczyzny – 12,3%.
Co drugiemu turyście dotarcie do Krynicy
z miejsca zamieszkania zajęło dłużej niż 5
godzin (tab. 27). Podróż do tej miejscowości 27,2% osób trwała od 1,5 do 3 godzin.
Osoby, które odległość pomiędzy domem
a omawianą stacją narciarską pokonały
w ciągu 3–5 godzin stanowiły 13,6% badanych. Krócej niż 45 minut podróżowało
7,0% respondentów. Były to głównie osoby z Nowego Sącza. Najmniej liczną grupę
Ryc. 43. Udział respondentów w Krynicy (2,2%) tworzyli ankietowani, którym pokowedług województw
nanie drogi z miejsca zamieszkania do KryFig. 43. The origin of respondents in Kryn- nicy zajęło od 45 minut do 1,5 godziny.
ica by voivodships
Na pytanie o częstość przyjazdów do
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
omawianej stacji narciarskiej 34,1% turystów przyznało, że jest w Krynicy po raz
pierwszy (tab. 28). Respondenci przyjeżdżający do tej miejscowości raz w sezonie zimowym stanowili 28,4% badanych. Z kolei osoby deklarujące korzystanie z ofert tej stacji
kilka razy w sezonie tworzyły 22,4% grupę badanych. Średnio co dziesiąty (10,8%) ankietowany korzystał z terenów narciarskich w Krynicy raz na kilka sezonów, a jedynie 4,3%
kilkanaście razy w sezonie.
Z punktu widzenia długości pobytu najliczniejsze grupy tworzyli respondenci, którzy
przyjechali do Krynicy na 2–3 dni lub weekend (37,5%) oraz na 4–7 dni (37,1%) (tab. 29).
W trakcie wyjazdów jednodniowych było 22,0% badanych. Osoby korzystające z pobytów
między 8 a 14 dni stanowiły 2,6%, a z dłuższych niż 14 dni – 0,8% ankietowanych.
Biorąc pod uwagę, z kim respondenci przebywali na stoku, w Krynicy przeważały
osoby spędzające czas z rodziną (42,1%) bądź ze znajomymi (39,5%) (tab. 30). W grupie
zorganizowanej przyjechało 7,3% badanych, w innym gronie – 5,1%, z rodziną i ze znajomymi – 4,7%, a indywidualnie – 1,3%.
Najczęściej wybieranym przez turystów (89,7%) środkiem transportu był samochód
(tab. 31). Pociągiem do Krynicy przybyło 4,3%, autokarem – 2,6%, autobusem kursowym
lub busem – 2,6%, a innymi pojazdami – 0,8% ankietowanych.
Pod względem umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie 50,2% respondentów posiadało średnie umiejętności, 32,9% – wysokie, a 16,9% – niskie (tab. 32).
Jeżeli chodzi o znajomość miejscowości wyposażonych w infrastrukturę narciarską
w Polsce w Krynicy dominowali narciarze i snowboardziści (63,1%) korzystający wcześniej z ofert 1–3 stacji narciarskich (tab. 33). Osoby znające więcej niż 3 miejscowości,
w których znajdują się wyciągi i trasy zjazdowe stanowiły 26,6% ankietowanych. Badani
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uprawiający narciarstwo lub snowboarding tylko w Krynicy tworzyli 10,3% grupę. Z kolei
osoby, które korzystały z terenów narciarskich również za granicą stanowiły 60,9% respondentów (tab. 33).
Małe Ciche
W grupie respondentów w Małem Cichem zdecydowaną większość stanowiły osoby uprawiające narciarstwo zjazdowe – 95,0% (tab. 22). Snowboardziści tworzyli niewielką 3,3%
grupę. Uprawianie obydwu form turystyki zadeklarowało 1,7% osób. Wśród ankietowanych przeważały osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (51,8% ogółu respondentów)
(tab. 23). Turyści w wieku 41–50 lat stanowili 30,3% badanych, a 51–65 lat – 12,5%. Najmniej liczne grupy tworzyły osoby poniżej 19. roku życia (3,6%) i w przedziale wiekowym
19–25 lat (1,8%). W badanej grupie było więcej kobiet (55,0%) niż mężczyzn (45,0%) (tab.
23). Pod względem wykształcenia 69,5% respondentów posiadało wykształcenie wyższe,
20,3% średnie, 6,8% zawodowe, a 3,4% podstawowe (tab. 24). Jeśli chodzi o pochodzenie
ze względu na jednostkę osadniczą, najwięcej (52,7%) ankietowanych było mieszkańcami
dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) (tab. 25). Z mniejszych miast pochodziło
41,8% turystów. Mieszkanie na wsi deklarowało 5,5% badanych. Wśród respondentów
dominowały osoby (53,5%), których średnie miesięczne dochody na jednego członka
rodziny mieściły się w przedziale 2–5 tys. zł (tab. 26). Uzyskiwanie dochodów pomiędzy 1 a 2 tys. zł w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie deklarował średnio co czwarty
(25,9%) ankietowany. Badani, których średnie dochody w miesiącu przypadające na jednego członka rodziny kształtowały się pomiędzy 5 a 10 tys. zł stanowili 8,6%, a powyżej
20 tys. zł – 5,2% respondentów. Najmniejsze
grupy (po 3,4%) tworzyły osoby uzyskujące
dochody poniżej 1 tys. zł oraz 10–20 tys. zł
na jedną osobę w rodzinie na miesiąc.
W Małem Cichem przeważali turyści
z województwa mazowieckiego (28,8%) oraz
małopolskiego (27,1%), przy 15,2% udziale
osób z województwa wielkopolskiego (ryc.
44). Narciarze i snowboardziści z województwa świętokrzyskiego tworzyli 10,2%, a ze
śląskiego – 6,8% grupę badanych.
Ponad połowie (52,5%) respondentów
pokonanie drogi z miejsca zamieszkania do
omawianej stacji narciarskiej zajęło ponad 5
godzin (tab. 27). Osoby, które odległość pomiędzy domem a Małem Cichem pokonały
w ciągu 1,5–3 godzin stanowiły 30,5% bada- Ryc. 44. Udział respondentów w Małem
nych. Od 3 do 5 godzin podróżowało 15,3% Cichem według województw
ankietowanych, a krócej niż 45 minut – 1,7%. Fig. 44. The origin of respondents in Małe
Z punktu widzenia częstotliwości przyjaz- Ciche by voivodships
dów do omawianej stacji w celu uprawiania Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
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narciarstwa lub snowboardingu, w Małem Cichem najliczniejszą grupę (45,0%) tworzyły osoby przyjeżdżające tam jeden raz w sezonie zimowym (tab. 28). Stosunkowo dużo, aż 35,0%
turystów, zadeklarowało w trakcie wywiadu swój pierwszy pobyt w tej miejscowości. Co dziesiąty respondent twierdził, że korzysta z ofert tej stacji raz na kilka sezonów, 8,3% – kilka razy
w sezonie, a jedynie 1,7% to tzw. stali bywalcy przyjeżdżający kilkanaście razy w sezonie.
Pod względem długości pobytu aż 76,7% ankietowanych było w trakcie pobytów 4–7
dniowych (tab. 29). Na 2–3 dni lub weekend przyjechało do Małego Cichego 10,0% turystów, a na jeden dzień – 8,3%. Z dłuższych pobytów urlopowo-wakacyjnych, między 8
a 14 dni, korzystało 5,0% badanych.
Aż 60,0% narciarzy i snowboardzistów przyjechało do omawianej stacji narciarskiej
w gronie rodziny (tab. 30). Stosunkowo niedużo, jedynie 16,6%, ankietowanych przebywało na stoku ze znajomymi. 11,7% respondentów przybyło do Małego Cichego z rodziną
i ze znajomymi, i tyle samo w grupie zorganizowanej.
90,0% badanych dotarło do tej miejscowości samochodem, 6,7% autokarem, a 3,3%
autobusem kursowym lub busem (tab. 31).
W badanej grupie przeważali respondenci oceniający poziom swoich umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (51,7%) (tab. 32). Osoby
„zaawansowane” stanowiły 28,3%, a „początkujące” – 20,0% ankietowanych.
Analizując poziom znajomości polskich miejscowości wyposażonych w urządzenia do
przewozu narciarzy, w Małem Cichem przeważały osoby (55,0%), które znały 1–3 takich
miejscowości (tab. 33). Turyści ze znajomością co najmniej 4 stacji narciarskich tworzyli
35,0% grupę. Co dziesiąta osoba korzystała z terenów narciarskich tylko w tej wsi. Nieco
ponad połowa (53,3%) respondentów przyznała, że korzysta również z ofert zagranicznych ośrodków narciarskich (tab. 33).
Szczyrk
W Szczyrku narciarze stanowili 83,4% respondentów, snowboardziści – 14,7%, a osoby
uprawiające obie formy turystyki – 1,9% (tab. 22). Z punktu widzenia struktury wiekowej najliczniejsze grupy tworzyli ankietowani pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (45,4%)
oraz 19. a 25. rokiem życia (25,8%) (tab. 23). Osoby w wieku 41–50 lat stanowiły 14,4%,
51–65 lat – 8,8%, a poniżej 19 lat – 5,1% respondentów. Najmniej liczną grupą byli narciarze powyżej 65. roku życia (0,5%). Wśród badanych zdecydowanie przeważali mężczyźni
(61,6%) (tab. 23). Biorąc pod uwagę wykształcenie, 53,8% ankietowanych posiadało wykształcenie wyższe, 39,0% średnie, 4,8% podstawowe, a 2,4% zawodowe (tab. 24). W grupie respondentów dominowały osoby mieszkające w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (62,1%) (tab. 25). Z mniejszych miast pochodził średnio co czwarty (25,6%) turysta.
Mieszkańcami wsi było 12,3% osób. Średnie miesięczne dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny mieszczące się w przedziale 2–5 tys. zł deklarowało 47,6%, a pomiędzy
1 a 2 tys. zł – 25,9% badanych (tab. 26). Uzyskiwanie średnich dochodów na jedną osobę
w rodzinie, zawierających się w przedziale 5–10 tys. zł deklarowało 14,3% respondentów. 6,4% ankietowanych twierdziło, że ich średni dochód na jedną osobę w rodzinie na
miesiąc jest niższy od 1 tys. zł. Najmniej liczne grupy tworzyli turyści, których dochody
mieściły się w przedziałach 10–20 tys. zł (4,2%) i powyżej 20 tys. zł (1,6%).
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Aż 76,6% wybranych do badania osób
pochodziło tylko z dwóch województw –
śląskiego (42,0%) i mazowieckiego (34,6%)
(ryc. 45). Udział mieszkańców z województwa małopolskiego w strukturze turystycznego ruchu narciarskiego w Szczyrku
kształtował się na poziomie 4,4%, a z województwa łódzkiego – 3,9%.
Jeżeli chodzi o czas dojazdu z miejsca
zamieszkania, wśród respondentów przeważali narciarze i snowboardziści, którym
dotarcie do Szczyrku zajęło ponad 5 godzin
(45,9%) (tab. 27). Osoby, które odległość
pomiędzy swoim domem a tą miejscowością pokonały w czasie: od 45 minut do 1,5
godziny, krócej niż 45 minut i od 1,5 do 3
godzin tworzyły podobne pod względem Ryc. 45. Udział respondentów w Szczyrku
liczebności grupy – odpowiednio 18,5%, według województw
15,6% i 12,2%. Najmniej liczną grupą byli Fig. 45. The origin of respondents in
Szczyrk by voivodships
turyści, którym pokonanie drogi z miejsca
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
zamieszkania do omawianej stacji zajęło od
3 do 5 godzin (7,8%).
Biorąc pod uwagę liczbę przyjazdów w ciągu sezonu narciarskiego do danej miejscowości, 42,0% ankietowanych przyznało, że bywa w Szczyrku kilka (31,0%) lub kilkanaście
(11,0%) razy w sezonie zimowym (tab. 28). Ponad 1/4 badanych (26,2%) zadeklarowała
podczas wywiadu swój pierwszy pobyt w tej stacji. Pozostała część korzysta z terenów
narciarskich w Szczyrku raz w sezonie (17,1%) lub raz na kilka sezonów (14,7%).
Na pytanie o długość pobytu narciarzy i snowboardzistów w tej miejscowości 45,5%
respondentów odpowiedziało, że przybyło do Szczyrku na jeden dzień (tab. 29). W trakcie
pobytów 4–7 dniowych było 37,4% ankietowanych. Na 2–3 dni lub weekend przyjechało 12,8% osób. Dłuższe pobyty urlopowo-wakacyjne w przedziale 8–14 dni deklarowało
4,3% badanych.
W Szczyrku dominowały osoby spędzające czas z rodziną (45,2%), ze znajomymi
(37,6%) bądź w gronie rodziny i znajomych (5,2%) (tab. 30). W grupie zorganizowanej
przyjechało 8,1% badanych, z innymi osobami – 2,9%, a indywidualnie – 1,0%.
Turyści najczęściej przyjeżdżali do Szczyrku samochodem (91,9%) (tab. 31). 4,3% ankietowanych dotarło do tej miejscowości autobusem kursowym lub busem i pociągiem,
2,8% – autokarem i 1,0% – autobusem kursowym lub busem.
Pod względem umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie 52,6% ankietowanych
posiadało średnie umiejętności, a 30,3% wysokie (tab. 32). Osoby „początkujące” stanowiły 17,1% respondentów.
Z punktu widzenia znajomości krajowych miejscowości wyposażonych w wyciągi i trasy zjazdowe aż 64,5% ankietowanych jeździło na nartach lub snowboardzie w 1–3 miejscowości (tab. 33). Osoby znające więcej niż 3 polskie stacje narciarskie stanowiły 26,5%
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badanych. Z kolei respondenci, którzy nie znali innych polskich miejscowości tworzyli
9,0% grupę. Korzystanie z ofert zagranicznych ośrodków narciarskich deklarowało 61,1%
osób (tab. 33).
Ustroń
W Ustroniu większość respondentów stanowili narciarze – 85,7% (tab. 22), snowboardziści – 12,9%, a 1,4% osób deklarowało uprawianie obu form rekreacji. Wśród badanych
przeważali turyści pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (53,2%) (tab. 23). Osoby w wieku 19–
25 lat stanowiły 19,4% respondentów, z kolei w przedziale wiekowym 41–50 lat – 16,1%,
a 51–65 lat – 11,3%. Badaną grupę w 75,7% tworzyli mężczyźni (tab. 23). Jeżeli chodzi
o wykształcenie, 58,6% ankietowanych posiadało wykształcenie wyższe, 38,5% średnie,
a 2,9% zawodowe (tab. 24). Biorąc pod uwagę pochodzenie ze względu na jednostkę osadniczą, średnio co drugi (50,7%) respondent pochodził z miasta liczącego ponad 100 tys.
mieszkańców (tab. 25). Stosunkowo dużo, aż 43,5%, osób mieszkało w miastach mniejszych niż 100 tys. mieszkańców. Jedynie 5,8% ankietowanych pochodziło ze wsi. W grupie
badanych dominowały osoby, których średnie miesięczne dochody na jednego członka
rodziny mieściły się w przedziałach 2–5 tys. zł (47,7%) i 1–2 tys. zł (30,8%) (tab. 26).
Uzyskiwanie dochodów pomiędzy 5 a 10 tys. zł na miesiąc w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie deklarowało 13,8% turystów,
a mniejszych niż 1 tys. zł – 7,7%.
Ponad 2/3 (67,1%) narciarzy i snowboardzistów biorących udział w badaniu pochodziło z województwa śląskiego (ryc. 46).
Mieszkańcy województwa mazowieckiego
stanowili 18,6% respondentów, a małopolskiego – 5,7%.
Aż 65,7% wybranym do badania osobom
pokonanie odległości pomiędzy miejscem
zamieszkania a Ustroniem zajęło od 45 minut do 1,5 godziny (45,7%) i mniej niż 45
minut (20,0%) (tab. 27). Podróż do tej miejscowości średnio co czwartego (24,3%) ankietowanego trwała ponad 5 godzin. Osoby,
które drogę pomiędzy domem a omawianą
Ryc. 46. Udział respondentów w Ustroniu stacją narciarską pokonały w ciągu 1,5 a 3
godziny stanowiły 7,1%, natomiast w ciągu
według województw
Fig. 46. The origin of respondents in Us- 3 a 5 godziny – jedynie 2,9% respondentów.
troń by voivodships
Jeśli chodzi o częstość przyjazdów do
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study. Ustronia w celu uprawiania narciarstwa
lub snowboardingu prawie połowa (48,5%)
badanych przyznała, że bywa w nim kilka (29,4%) lub kilkanaście (19,1%) razy w sezonie zimowym (tab. 28). Swój pierwszy pobyt w tej stacji zadeklarowało 26,5% ankietowanych. 14,7% turystów twierdziło, że korzysta z ofert ośrodków narciarskich
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zlokalizowanych w omawianej miejscowości jeden raz w sezonie, a 10,3% – raz na kilka
sezonów.
Z punktu widzenia długości pobytu w tej miejscowości najliczniejszą grupę (64,3%)
tworzyli respondenci, którzy przyjechali do Ustronia na jeden dzień (tab. 29). Stosunkowo
niewiele, jedynie 17,1%, ankietowanych deklarowało pobyty w przedziale 4 do 7 dni. Na
2–3 dni lub weekend przybyło do Ustronia 11,4% badanych. Osoby przebywające w tej
miejscowości 8– 14 dni i dłużej stanowiły odpowiednio – 4,3% i 2,9% respondentów.
Aż 42,9% ankietowanych przebywało na stoku ze znajomymi (tab. 30). Stosunkowo
niewielu (30,0%) narciarzy i snowboardzistów przybyło do omawianej stacji w gronie
rodziny. Z grupą zorganizowaną przyjechał co dziesiąty badany, indywidualnie – 8,6%
respondentów, z rodziną i ze znajomymi – 7,1%, a z innymi osobami – 1,4%.
92,9% turystów dotarło do Ustronia samochodem, 4,3% pociągiem, a 2,8% autokarem
(tab. 31).
Wśród badanych przeważały osoby, które oceniały poziom swoich umiejętności jazdy
na nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (54,3%) lub „zaawansowany”
(42,9%) (tab. 32). Niski poziom umiejętności deklarowało tylko 2,8% ankietowanych.
Pod względem znajomości polskich miejscowości wyposażonych w infrastrukturę
narciarską w Ustroniu dominowali narciarze i snowboardziści znający 1–3 tego rodzaju
miejscowości (51,4%) (tab. 33). Stosunkowo dużą grupę (42,9%) tworzyły osoby, które
znały przynajmniej 4 krajowe stacje narciarskie. Jedynie 5,7% badanych korzystało tylko
z terenów narciarskich zlokalizowanych w Ustroniu. Aż 72,9% respondentów uprawiało
narciarstwo lub snowboarding za granicą (tab. 33).
Ustrzyki Dolne
W Ustrzykach Dolnych narciarstwo uprawiało 95,4% respondentów, snowboarding –
3,1%, a obie formy rekreacji – 1,5% (tab. 22). Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych,
najliczniejsze grupy tworzyły osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (38,7%) oraz 41.
a 50. rokiem życia (29,0%), kolejne – w przedziale wiekowym 19–25 lat (17,7%) i 51–65
lat (8,1%) (tab. 23). Najmniej liczną grupą byli narciarze i snowboardziści poniżej 19.
roku życia (6,5%). Wśród badanych przeważali mężczyźni (58,5%) (tab. 23). Pod względem wykształcenia 63,1% respondentów posiadało wykształcenie wyższe, 30,8% średnie,
a 6,1% podstawowe (tab. 24). Jeżeli chodzi o pochodzenie ze względu na jednostkę osadniczą, średnio co drugi turysta (50,8%) był mieszkańcem miasta liczącego ponad 100 tys.
osób (tab. 25). Z mniejszych miast pochodziło aż 44,3% ankietowanych, a ze wsi 4,9%.
Ponad połowa (52,8%) badanych deklarowała, że ich średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny mieszczą się w przedziale 2–5 tys. zł (tab. 26). Respondenci uzyskujący średnie miesięczne dochody na jedną osobę w rodzinie od 1 do 2 tys. zł oraz od 5 do
10 tys. zł tworzyli podobne pod względem liczebności grupy, z udziałem odpowiednio –
18,9% i 17,0%. Uzyskiwanie dochodów poniżej 1 tys. zł deklarowało 7,5% ankietowanych,
a powyżej 20 tys. zł – 3,8%.
W Ustrzykach Dolnych najliczniej były reprezentowane osoby z województw mazowieckiego i podkarpackiego (po 33,9%) oraz lubelskiego (26,2%), przy niewielkim udziale
osób z Małopolski (4,6%) (ryc. 47).
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W badanej grupie przeważali turyści,
którzy odległość pomiędzy miejscem swojego zamieszkania a Ustrzykami Dolnymi
pokonali w czasie dłuższym niż 5 godzin
(36,9%) oraz od 1,5 do 3 godzin (33,8%)
(tab. 27). Osoby, którym dotarcie do tej
miejscowości zajęło pomiędzy 3 a 5 godzin
stanowiły 23,1% respondentów. Krócej niż
45 minut oraz od 45 minut do 1,5 godziny
podróżowało po 3,1% narciarzy i snowboardzistów.
Pod względem częstotliwości przyjazdów
do omawianej stacji narciarskiej 27,7% ankietowanych przyznało, że bywa w Ustrzykach Dolnych raz w sezonie zimowym (tab.
28). Podobną pod względem liczebności
Ryc. 47. Udział respondentów w Ustrzy- grupę (26,2%) stanowiły osoby będące w tej
kach Dolnych według województw
miejscowości po raz pierwszy. Co piąty badaFig. 47. The origin of respondents in Usny deklarował, że korzysta z terenów narciartrzyki Dolne by voivodships
skich w tej największej bieszczadzkiej stacji
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
narciarskiej raz na kilka sezonów, 16,9% –
kilka , a 9,2% – kilkanaście razy w sezonie.
Na pytanie o długość pobytu turystów w Ustrzykach Dolnych aż 46,2% z nich odpowiedziało, że przyjechało do tej miejscowości na 2–3 dni lub weekend (tab. 29). Pobyty
jednodniowe deklarowało 27,7%, a 4–7 dniowe 21,5% respondentów. Z dłuższych pobytów urlopowo-wakacyjnych trwających 8–14 dni i ponad 14 dni korzystało odpowiednio
1,5% i 3,1% badanych.
Ponad połowa (55,4%) respondentów przebywała na stoku w gronie rodziny, 36,9% ze znajomymi, 3,1% z rodziną i ze znajomymi, a 4,6% indywidualnie (tab. 30).
Turyści najczęściej przyjeżdżali do Ustrzyk Dolnych samochodem (90,8%) (tab. 31).
7,7% ankietowanych dotarło do tej miejscowości autokarem, a 1,5% autobusem kursowym lub busem.
Biorąc pod uwagę poziom umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, 55,4% ankietowanych dysponowało umiejętnościami średnimi, 35,4% – wysokimi, a 9,2% – niskimi (tab. 32).
Z punktu widzenia znajomości krajowych miejscowości wyposażonych w wyciągi i trasy narciarskie w Ustrzykach Dolnych przeważały osoby jeżdżące wcześniej na nartach lub
snowboardzie w 1–3 miejscowościach (60,0%) (tab. 33). Średnio co trzeci (33,8%) badany
znał przynajmniej 4 stacje polskie. Natomiast ankietowani, którzy nie korzystali z terenów
narciarskich w innych miejscowościach w Polsce stanowili 6,2% badanych. Z kolei uprawianie narciarstwa lub snowboardingu także za granicą deklarowało około 2/3 (66,2%) respondentów (tab. 33).
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Wierchomla
W Wierchomli badania ankietowe przeprowadzono na próbie 110 osób – narciarzy
(90,0%) i snowboardzistów (10,0%) (tab. 22). Z punktu widzenia struktury wiekowej
najliczniejszą grupę tworzyły osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (41,4% ogółu respondentów), kolejne – w przedziale wiekowym 41–50 lat (27,3%) oraz 19–25 lat i 51–
65 lat z udziałem odpowiednio 15,2 % i 14,1% (tab. 23). W najmniej licznych grupach
znaleźli się turyści poniżej 19. i powyżej 65. roku życia (po 1,0%). Wśród respondentów
było więcej mężczyzn (57,3%) niż kobiet (42,7%) (tab. 23). Prawie 3/4 (72,5%) ankietowanych posiadało wykształcenie wyższe, 26,6% średnie, a 0,9% podstawowe (tab. 24).
W grupie badanych zdecydowanie przeważały osoby pochodzące z miast liczących ponad
100 tys. mieszkańców (57,0%) (tab. 25). W mniejszych miastach mieszkało 41,1% narciarzy i snowboardzistów, a na wsi jedynie 1,9%. Ponad połowa (53,1%) respondentów
deklarowała, że ich średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny mieszczą
się w przedziale 2–5 tys. zł (tab. 26). Średnio co czwarty (25,5%) ankietowany uzyskiwał
dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym pomiędzy 5 a 10 tys.
zł na miesiąc, a średnio co piąty (19,4%) – pomiędzy 1 a 2 tys. zł. Najmniejsze grupy (po
1,0%) tworzyły osoby uzyskujące średnie miesięczne dochody poniżej 1 tys. zł i powyżej
20 tys. zł na jedną osobę w rodzinie.
W Wierchomli 2/3 wybranych do badania turystów pochodziło z trzech województw: mazowieckiego (27,5%), małopolskiego (23,8%) i śląskiego (15,6%) (ryc. 48).
Licznie byli reprezentowani także respondenci z województwa lubelskiego (10,1%)
i podkarpackiego (9,2%).
Z punktu widzenia czasu dojazdu w omawianej stacji narciarskiej przeważali ankietowani, którym pokonanie drogi z miejsca
zamieszkania do Wierchomli zajęło ponad
5 godzin (45,9%) i pomiędzy 3 a 5 godziny
(26,6%) (tab. 27). Od 1,5 do 3 godzin podróżowało 22,0% badanych. Najmniej liczne
grupy tworzyli narciarze i snowboardziści,
którym dotarcie do Ośrodka Narciarskiego Ryc. 48. Udział respondentów w Wier„Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla” za- chomli według województw
jęło mniej niż 45 minut (4,6%) oraz między Fig. 48. The origin of respondents in
Wierchomla by voivodships
45 minut a 1,5 godziny (0,9%).
Biorąc pod uwagę liczbę przyjazdów Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
w ciągu sezonu zimowego do tej miejscowości, aż 41,8% osób zadeklarowało podczas wywiadu swój pierwszy pobyt w Wierchomli
(tab. 28). Co piąty turysta przyznał, że bywa w tej stacji raz na kilka sezonów, 19,1% – kilka
razy w sezonie, 17,3% – raz w sezonie, a 1,8% to tzw. stali bywalcy przyjeżdżający kilkanaście razy w sezonie zimowym.
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Ponad połowa (58,2%) respondentów przybyła do Wierchomli na 2–3 dni lub weekend
(tab. 29). W trakcie pobytów 4–7 dniowych było 29,1% badanych. Z kolei na jeden dzień
przyjechał do omawianej miejscowości co dziesiąty ankietowany. Natomiast z pobytów
między 8 a 14 dni korzystało 2,7% turystów.
Na pytanie z kim badane osoby przybyły do stacji narciarskiej, aż 35,5% z nich odpowiedziało, że ze znajomymi (tab. 30). Stosunkowo dużo, 20,9%, respondentów przyjechało
do Wierchomli w grupie zorganizowanej, jedynie 28,2% z rodziną, 13,6% w gronie rodziny i znajomych, a 1,8% indywidualnie.
Najczęściej wybieranym przez narciarzy i snowboardzistów środkiem transportu był
samochód (84,6% odpowiedzi) (tab. 31). Autokarem przyjechało 6,4% ankietowanych,
autobusem kursowym lub busem – 4,5%, a autobusem kursowym lub busem i pociągiem
– 4,5%.
W badanej grupie przeważały osoby oceniające swój poziom umiejętności jazdy na
nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (53,6%) (tab. 32). Wysoki poziom umiejętności deklarowało 30,0% respondentów, a niski – 16,4%.
Jeżeli chodzi o znajomość polskich miejscowości wyposażonych w urządzenia do
przewozu narciarzy, w Wierchomli dominowali ankietowani, którzy znali niewiele (1–3)
krajowych stacji narciarskich (52,7%) (tab. 33). Większe rozeznanie wśród miejscowości
posiadających tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa i snowboardingu miało
36,4% badanych. Osoby, które nie jeździły na nartach lub snowboardzie w innych polskich miejscowościach, tworzyły 10,9% grupę. Stosunkowo dużo, aż 68,2%, respondentów
korzystało z ofert zagranicznych ośrodków narciarskich (tab. 33).
Wisła
W Wiśle narciarstwo uprawiało 84,2% ankietowanych, snowboarding – 14,8%, a obie formy
turystyki narciarskiej – 1,0% (tab. 22). Ponad połowę (51,4%) badanych stanowiły osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (tab. 23). Kolejne grupy tworzyli turyści w przedziale wiekowym 41–50 lat (22,2%), 19–25 lat (11,3%) oraz poniżej 19 lat (10,8%). Najmniej licznymi grupami byli narciarze pomiędzy 51. a 65. rokiem życia (3,8%) i powyżej 65. roku życia (0,5%).
Wśród respondentów nieznacznie przeważali mężczyźni (55,5%) (tab. 23). Pod względem
wykształcenia 52,0% ankietowanych deklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, 32,2%
średniego, 8,9% podstawowego, a 6,9% zawodowego (tab. 24). Jeżeli chodzi o pochodzenie ze
względu na jednostkę osadniczą, w Wiśle dominowali turyści mieszkający w miastach liczących ponad 100 tys. osób (57,3%) (tab. 25). Z mniejszych miast pochodziło 36,8% badanych,
a ze wsi 5,9%. Z punktu widzenia struktury dochodowej w omawianej stacji narciarskiej najliczniejsze grupy tworzyły osoby, których średnie miesięczne dochody na jednego członka
rodziny mieściły się w przedziale 2–5 tys. zł (44,6%) oraz 1–2 tys. zł (32,1%) (tab. 26). Respondenci deklarujący uzyskiwanie średnich dochodów przypadających na jedną osobę w gospodarstwie domowym poniżej 1 tys. zł, od 5 do 10 tys. zł, od 10–20 tys. zł i powyżej 20 tys. zł na
miesiąc tworzyli podobne pod względem liczebności grupy z udziałem odpowiednio – 6,6%,
7,1%, 5,4% i 4,2%.
W wiślańskich ośrodkach narciarskich aż 71,9% ankietowanych pochodziło z województwa śląskiego (ryc. 49). Licznie byli także reprezentowani turyści w województwa

260

Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach

łódzkiego (15,1%). Udział osób z Mazowsza i Małopolski w strukturze narciarskiego ruchu turystycznego w Wiśle był niewielki (po 3,1%).
Ponad połowa (54,1%) badanych pokonała odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a Wisłą w ciągu 45 minut–1,5 godziny (43,7%) lub w czasie krótszym niż 45 minut
(10,4%) (tab. 27). Od 1,5 do 3 godzin podróżowało 22,4% narciarzy i snowboardzistów,
od 3–5 godzin – 16,2%, a dłużej niż 5 godzin
– 7,3%.
Na pytanie jak często respondenci przyjeżdżają do omawianej miejscowości w celu
uprawiania narciarstwa lub snowboardingu,
prawie połowa (49,5%) z nich odpowiedziała,
że kilka (39,1%) lub kilkanaście (10,4%) razy
w sezonie zimowym (tab. 28). Swój pierwszy
pobyt w tej stacji deklarowało 23,8% ankietowanych. Jedynie 18,8% osób korzystało
z ofert wiślańskich ośrodków narciarskich
raz w sezonie, a 7,9% raz na kilka sezonów.
Biorąc pod uwagę długość pobytu, w Wiśle przeważali narciarze i snowboardziści
będący w trakcie wyjazdów jednodniowych
Ryc. 49. Udział respondentów w Wiśle we(54,5%) (tab. 29). Na 2–3 dni lub weekend dług województw
przyjechało tylko 4,5% badanych. Nato- Fig. 49. The origin of respondents in Wisła
miast pobyty między 4 a 7 dni deklarowało by voivodships
38,1% respondentów, a dłuższe niż 8 dni za- Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
ledwie 2,9%.
Zdecydowana większość (59,9%) respondentów przebywała na stoku w gronie rodziny
(tab. 30). Wraz ze znajomymi spędzało czas 28,7% turystów, a z rodziną i ze znajomymi
4,9%. W grupie zorganizowanej przybyło 4,5% ankietowanych, z innymi osobami – 1,5%,
a samotnie – 0,5%.
Wszystkie osoby biorące udział w badaniach przyjechały do Wisły samochodem (tab. 31).
Pod względem umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie najliczniejszą (54,0%)
grupę tworzyły osoby posiadające średnie umiejętności (tab. 32). „Zaawansowani” narciarze lub snowboardziści stanowili 30,2% ankietowanych, a „początkujący” – 15,8%.
Analizując stopień znajomości polskich miejscowości wyposażonych w infrastrukturę
narciarską, w Wiśle dominowali respondenci korzystający z terenów narciarskich w jednej,
dwóch lub trzech miejscowościach (66,8%), wyłączając tę, w której udzielali odpowiedzi na
pytania (tab. 33). Co najmniej 4 stacje narciarskie znało 23,3% badanych. Natomiast osoby,
które uprawiały narciarstwo lub snowboarding tylko w Wiśle stanowiły 9,9% turystów. Korzystanie z ofert zagranicznych ośrodków narciarskich deklarowało 58,9% narciarzy i snowboardzistów (tab. 33).
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Witów
W Witowie respondenci uprawiający narciarstwo stanowili 78,0% badanych, snowboarding – 18,0%, a narciarstwo i snowboarding – 4,0% (tab. 22). Wśród ankietowanych
przeważały osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (43,5%) (tab. 23). Narciarze i snowboardziści poniżej 19. roku życia i od 41 do 50 lat tworzyli tak samo liczne grupy (po 19,6%).
Udział osób w przedziale wiekowym 19–25 lat kształtował się na poziomie 15,2%, a 51–65
lat – 2,1%. W badanej grupie większość stanowiły kobiety (60,0%) (tab. 23). Na pytanie
o wykształcenie 46,0% turystów odpowiedziało, że posiada wykształcenie wyższe, 30,0%
średnie, 20,0% podstawowe, a 4,0% zawodowe (tab. 24). Biorąc pod uwagę pochodzenie
ze względu na jednostkę osadniczą, niecała
połowa (47,9%) respondentów pochodziła
z miast liczących ponad 100 tys. osób (tab.
25). Mieszkańcami mniejszych miast było
39,6% badanych, a wsi – 12,5%. Z punktu
widzenia struktury dochodowej w Witowie
przeważali ankietowani, których średnie
miesięczne dochody na jedną osobę w gospodarstwie domowym mieściły się w przedziale 2–5 tys. zł (42,9%) oraz 1–2 tys. zł
(38,1%) (tab. 26). Uzyskiwanie średnich dochodów na jednego członka rodziny poniżej
1 tys. zł na miesiąc deklarowało 11,9%, a od
5 do 10 tys. zł – 7,1% respondentów.
W Witowie dominowali narciarze
i snowboardziści z województwa śląskiego
i łódzkiego (po 24,5%) (ryc. 50). Średnio co
dziesiąta osoba (10,2%) pochodziła z woje- Ryc. 50. Udział respondentów w Witowie
według województw
wództwa mazowieckiego, 8,2% – z podkarFig. 50. The origin of respondents in Witów
packiego, a 6,1% – z lubelskiego.
by voivodships
Ponad połowie (51,0%) turystów dotarcie Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
do omawianej stacji narciarskiej zajęło ponad 5 godzin (tab. 27). Osoby, które odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a Witowem pokonały w czasie od 3 do 5 godzin, stanowiły 26,5%, natomiast od 1,5 do 3 godzin
– 20,4% ankietowanych. Z kolei krócej niż 45 minut podróżowało jedynie 2,1% badanych.
Pod względem częstości przyjazdów do Witowa w celu uprawiania narciarstwa lub
snowboardingu aż 40,0% respondentów przyznało, że przyjechało do tej miejscowości
po raz pierwszy (tab. 28). Narciarze i snowboardziści korzystający z ofert tej stacji raz
w sezonie zimowym stanowili 32,0% ankietowanych. Pozostała część bywa w Witowie
raz na kilka sezonów lub kilka razy w sezonie (po 14,0%).
Jeżeli chodzi o długość pobytu w omawianej miejscowości, ponad 3/4 (76,0%) osób
deklarowało pobyty pomiędzy 4 a 7 dni (tab. 29). Z wyjazdów jednodniowych oraz 2–3
dniowych lub weekendowych korzystało po 10,0 % badanych. Natomiast w trakcie pobytów w przedziale 8–14 dni było 4,0% turystów.
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Prawie 3/4 (74,0%) ankietowanych przebywało na stoku w rodzinnym gronie (tab. 30).
Ze znajomymi przybyło do Witowa 12,0%, z rodziną i ze znajomymi 8,0%, a w grupie
zorganizowanej 6,0% badanych.
Najczęściej wybieranym przez turystów środkiem transportu był samochód (84,0%)
(tab. 31). Autokarem przyjechało 8,0% , autobusem kursowym lub busem – 4,0%, a autobusem kursowym lub busem i pociągiem – 4,0% osób.
W badanej grupie przeważały osoby, które oceniały poziom swoich umiejętności jazdy
na nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (40,8%) lub „początkujący”
(38,8%) (tab. 32). Wysokimi umiejętnościami dysponował średnio co piąty (20,4%) respondent.
Rozpatrując znajomość krajowych miejscowości wyposażonych w wyciągi i trasy zjazdowe, w Witowie najliczniejszą grupę tworzyli ankietowani znający 1–3 tego rodzaju miejscowości (60,0%) (tab. 33). Stosunkowo dużo, aż 22,0% badanych, nie korzystało z ofert innej
stacji. Zaledwie 18,0% narciarzy i snowboardzistów znało co najmniej 4 stacje narciarskie
w Polsce. W Witowie zdecydowanie przeważały osoby, które nie uprawiały narciarstwa lub
snowboardingu za granicą (70,0%) (tab. 33).
Zakopane
W Zakopanem 85,0% badanych stanowili narciarze (tab. 22). Snowboarding uprawiało
11,7% respondentów, a narciarstwo i snowboarding – 3,3%. Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych, najliczniejszą grupę tworzyły osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (42,3%),
kolejne – w przedziale wiekowym 19–25 lat (21,5%) oraz 41–50 lat i 51–65 lat z udziałem
odpowiednio – 16,9% i 10,4% (tab. 23). Narciarze i snowboardziści poniżej 19. roku życia
stanowili 7,9% badanych, a powyżej 65. roku życia – 1,0%. Wśród respondentów nieznacznie przeważali mężczyźni (55,7%) (tab. 23). Ponad połowa (53,2%) wybranych do
badań turystów posiadała wykształcenie wyższe, 36,7% średnie, 6,4% podstawowe, a 3,7%
zawodowe (tab. 24). W grupie ankietowanych większość stanowili mieszkańcy miast liczących ponad 100 tys. osób (65,2%) (tab. 25). Z miast o mniejszej populacji pochodziło
27,4% badanych. Natomiast na wsi mieszkało 7,4% respondentów. Średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny prawie połowy (48,5%) turystów mieściły się w przedziale 2–5 tys. zł (tab. 26) . Uzyskiwanie średnich dochodów przypadających na jedną
osobę w gospodarstwie domowym pomiędzy 1 a 2 tys. zł na miesiąc deklarowało 27,3%,
między 5 a 10 tys. zł – 12,3%, a poniżej 1 tys. zł – 6,5% ankietowanych. Najmniej liczne
grupy (po 2,7%) tworzyli badani, których średnie miesięczne dochody w przeliczeniu na
jednego członka rodziny wynosiły od 10 do 20 tys. zł i powyżej 20 tys. zł.
W Zakopanem przeważali narciarze i snowboardziści z województwa mazowieckiego
(41,1%) i małopolskiego (19,5%) (ryc. 51). Turyści pochodzący z województwa łódzkiego
stanowili 8,9%, śląskiego – 8,2%, a wielkopolskiego – 5,1% respondentów.
Aż 57,2% wybranych do badania osób pokonało odległość między miejscem swojego
zamieszkania a Zakopanem w czasie dłuższym niż 5 godzin (tab. 27). Ankietowani, którym
podróż do omawianej stacji narciarskiej zajęła od 3 do 5 godzin i od 1,5 do 3 godzin, tworzyli
podobne pod względem liczebności grupy – odpowiednio 18,8% i 17,8%. Z kolei krócej niż
45 minut podróżowało 5,8% badanych, pomiędzy 45 minut a 1,5 godziny – 0,4%.

Załącznik 2

263

Jeśli chodzi o częstotliwość przyjazdów do tej miejscowości w celu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, 46,6% turystów przyznało, że bywa w Zakopanem raz w sezonie zimowym (tab. 28). Narciarze i snowboardziści korzystający z ofert zakopiańskich
ośrodków kilka razy w sezonie stanowili
18,8% respondentów. Swój pierwszy pobyt
w tej stacji zadeklarowało jedynie 14,8%
ankietowanych. Z kolei osoby przyjeżdżające do Zakopanego raz na kilka sezonów
tworzyły 12,4% grupę, a kilkanaście razy
w sezonie – 7,4%.
Prawie 2/3 (65,6%) respondentów korzystających z terenów narciarskich w Zakopanem było w trakcie dłuższych pobytów urlopowo-wakacyjnych, 4–7 dni (52,5%), 8–14
dni (11,4%) i ponad 14 dni (1,7%) (tab. 29).
Na 2–3 dni lub weekend przybyło do tej stacji narciarskiej 22,7% ankietowanych. Natomiast z pobytów jednodniowych korzystało
11,7% turystów.
Na pytanie z kim badane osoby przybyły
Ryc. 51. Udział respondentów w Zakopado stacji narciarskiej, 55,7% z nich przyznanem według województw
Fig. 51. The origin of respondents in Zako- ło, że z rodziną, 20,0% ze znajomymi i 7,3%
pane by voivodships
w gronie rodziny i znajomych (tab. 30).
Źródło: badania własne. / Source: author’s own study. W grupie zorganizowanej przybyło 6,3%,
z innymi osobami – 6,3%, a indywidualnie – 4,3% ankietowanych.
77,2% narciarzy i snowboardzistów przyjechało do Zakopanego samochodem, 8,2%
pociągiem, 6,8% autobusem kursowym lub busem, 5,4% autokarem, 0,7% autobusem
kursowym lub busem i pociągiem (tab. 31). Pozostali (1,7%) korzystali z innych środków
transportu.
Wśród badanych przeważały osoby, które oceniały poziom swoich umiejętności jazdy
na nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (45,0%) lub „zaawansowany”
(38,7%) (tab. 32), zaś niski poziom umiejętności deklarowało 16,3% respondentów.
Z punktu widzenia znajomości polskich miejscowości wyposażonych w infrastrukturę
narciarską w Zakopanem dominowali narciarze i snowboardziści, którzy niewiele (1–3)
ich znali (58,7%) (tab. 33). Aż 23,0% badanych nie korzystało z ofert innej stacji narciarskiej w Polsce. Znajomość co najmniej 4 krajowych stacji miało jedynie 18,3% ankietowanych. Uprawianie narciarstwa lub snowboardingu za granicą deklarowało 59,7% turystów
(tab. 33).
Zawoja
W Zawoi badania ankietowe przeprowadzono na losowo wybranej próbie 63 osób – narciarzy (95,2%) i snowboardzistów (4,8%) (tab. 22). Ponad połowę (52,7%) respondentów stanowiły osoby pomiędzy 26. a 40. rokiem życia (tab. 23). Co piąty ankietowany

264

Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach

wskazał wiek w przedziale 41–50 lat. Kolejne grupy tworzyły osoby poniżej 19. roku życia (10,9%), 19–25 lat (9,1%) oraz w przedziale 51–60 lat (7,3%). Wśród badanych przeważały kobiety (57,1%) (tab. 23). Biorąc pod uwagę wykształcenie, 58,1% respondentów
posiadało wykształcenie wyższe, 19,3% średnie, 14,5% podstawowe, a 8,1% zawodowe
(tab. 24). Jeżeli chodzi o pochodzenie ze względu na jednostkę osadniczą, 55,2% turystów było mieszkańcami miast liczących więcej niż 100 tys. osób (tab. 25). Z miast
o mniejszej populacji pochodziło 34,5% ankietowanych. Średnio co dziesiąty (10,3%)
badany mieszkał na wsi. Prawie połowa (49,1%) respondentów deklarowała, że ich średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny mieszczą się w przedziale 1–2
tys. zł (tab. 26). Turyści uzyskujący średnie
dochody 2–5 tys. zł na miesiąc w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym
stanowili 36,3% ankietowanych. Natomiast
osoby, których średnie miesięczne dochody
na jednego członka rodziny były niższe od
1 tys. zł lub mieściły się w przedziale 5–10
tys. zł tworzyły takie same pod względem
liczebności grupy (po 7,3%).
Aż 95,2% narciarzy i snowboardzistów
pochodziło z dwóch województw: śląskiego
(56,5%) i małopolskiego (38,7%) (ryc. 52).
Pozostali byli mieszkańcami województwa
podkarpackiego (3,2%) i łódzkiego (1,6%).
Pod względem czasu dojazdu przewaRyc. 52. Udział respondentów w Zawoi weżali respondenci, którym pokonanie drodług województw
gi z domu do Zawoi zajęło 1,5–3 godzin Fig. 52. The origin of respondents in Zawo(53,2%) (tab. 27). Podróż do tej stacji śred- ja by voivodships
nio co czwartej (25,8%) osoby trwała 45 mi- Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
nut–1,5 godziny. Z kolei ankietowani, którzy
odległość między miejscem swojego zamieszkania a omawianą miejscowością przejechali
w czasie krótszym niż 45 minut stanowili 16,2%, zaś 3–5 godzin – 4,8% badanych.
Z punktu widzenia częstości przyjazdów do Zawoi w celu uprawiania narciarstwa lub
snowboardingu, tak samo liczne grupy (po 30,2%) tworzyli turyści bywający tam kilka
razy w sezonie zimowym i deklarujący swój pierwszy pobyt w tej stacji narciarskiej (tab.
28). Średnio co czwarty (25,4%) respondent korzystał z terenów narciarskich w omawianej miejscowości raz w sezonie, a co dziewiąty (11,1%) kilkanaście razy w sezonie. Pozostała część (3,1%) przyjeżdża do Zawoi raz na kilka sezonów.
Na pytanie o długość pobytu w tej miejscowości 53,2% ankietowanych przyznało, że
przebywa w tej miejscowości 4–7 dni (tab. 29). W trakcie jednodniowego wyjazdu na narty było 25,8% badanych. Na 2–3 dni lub weekend przyjechało 17,8% osób. Z kolei pobyty
w przedziale 8–14 dni i dłuższe niż 14 dni deklarowało po 1,6% turystów.
Stosunkowo dużo, aż 60,3%, badanych przyjechało na narty z rodziną, a stosunkowo
niewielu (19,1%) ze znajomymi (tab. 30). W gronie rodziny i znajomych przebywał na
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stoku co dziewiąty (11,1%) turysta. Z innymi osobami przybyło 4,7% respondentów, indywidualnie 3,2%, a w grupie zorganizowanej zaledwie 1,6%.
Za wyjątkiem dwóch osób, wszyscy narciarze i snowboardziści przyjechali do Zawoi
samochodem (tab. 31).
W badanej grupie przeważały osoby oceniające swój poziom umiejętności jazdy na
nartach lub snowboardzie jako „średnio zaawansowany” (52,4%) (tab. 32). Wysoki poziom umiejętności posiadało 30,2% respondentów. Natomiast narciarze i snowboardziści
„początkujący” stanowili 17,4% ankietowanych.
Wśród badanych zdecydowanie dominowali turyści znający 1–3 krajowych miejscowości wyposażonych w urządzenia do przewozu narciarzy (63,5%) (tab. 33). Co najmniej
4 stacje narciarskie w Polsce znało 34,9% respondentów. 1,6% osób korzystało tylko z terenów narciarskich w Zawoi. Z kolei uprawianie narciarstwa lub snowboardingu za granicą
deklarowało jedynie 47,6% ankietowanych (tab. 33).
Zwardoń
W Zwardoniu w grupie respondentów 87,1% stanowili narciarze (tab. 22). Snowboardzistami było 8,1% ankietowanych. Obie formy turystyki uprawiało 4,8% badanych. Z punktu widzenia struktury wiekowej najliczniejsze grupy tworzyły osoby pomiędzy 26. a 40.
rokiem życia (27,4%), 19. a 25. rokiem życia (22,6%) i 41. a 50. rokiem życia (22,6%) (tab.
23). Udział osób w przedziale wiekowym 51–65 lat kształtował się na poziomie 14,5%, poniżej 19 lat – 11,3%, a powyżej 65 lat – 1,6%. Wśród respondentów było więcej mężczyzn
(59,7%) niż kobiet (40,3%) (tab. 23). Jeżeli chodzi o wykształcenie, 41,9% ankietowanych
posiadało wykształcenie średnie, 38,7% wyższe, 11,3% podstawowe, a 8,1% zawodowe
(tab. 24). Aż 69,0% wybranych losowo do badania osób pochodziło z miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców (tab. 25). W mniejszych miastach mieszkało 20,7% turystów,
a na wsi 10,3%. W badanej grupie przeważały osoby uzyskujące średnie dochody na jednego członka rodziny pomiędzy 1 a 2 tys. na miesiąc (44,8%) oraz pomiędzy 2 a 5 tys. zł
(31,0%) (tab. 26). Stosunkowo dużo (13,8%) badanych twierdziło, że ich średnie miesięczne dochody na jedną osobę w gospodarstwie domowym są niższe od 1 tys. zł. W najmniej
licznych grupach byli narciarze i snowboardziści, których średnie dochody mieściły się
w przedziale 5–10 tys. zł na osobę (6,9%) oraz 10–20 tys. zł (3,5%).
2/3 respondentów pochodziło z województwa śląskiego (ryc. 53). Licznie byli reprezentowani także turyści z województwa mazowieckiego (13,3%) i łódzkiego (10,0%).
Połowa ankietowanych pokonała odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a Zwardoniem w ciągu 1,5–3 godzin (tab. 27). Osoby, którym dotarcie do tej miejscowości zajęło
ponad 5 godzin stanowiły 30,0% badanych. Podróż do omawianej stacji co dziesiątego
respondenta trwała krócej niż 45 minut, a 8,3% – pomiędzy 45 minut a 1,5 godziny. Pozostali (1,7%) pokonali drogę od miejsca zamieszkania do Zwardonia w ciągu 3–5 godzin.
Na pytanie o liczbę przyjazdów w ciągu sezonu zimowego do tej miejscowości średnio co trzeci (33,9%) ankietowany przyznał, że bywa w Zwardoniu kilka razy w sezonie
(tab. 28). Narciarze i snowboardziści będący „stałymi bywalcami” zwardońskich ośrodków narciarskich, tzn. przyjeżdżający tam kilkanaście razy w sezonie, stanowili 9,7% badanych. Swój pierwszy pobyt w tej stacji zadeklarowało 27,4% respondentów. Pozostała
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część korzystała z tamtejszych terenów narciarskich raz w sezonie lub raz na kilka sezonów (po 14,5%).
Z punktu widzenia długości pobytu turystów w tej miejscowości najliczniejszą grupę
tworzyły osoby, które przybyły do Zwardonia na 1 dzień (53,2%) (tab. 29). W trakcie
pobytów 2–3 dniowych lub weekendowych
było 12,9% ankietowanych. Z pobytów
4–7 dniowych korzystało 24,2% badanych,
a 8–14 dniowych 9,7%.
Aż 30,6% ankietowanych przybyło do
Zwardonia w grupie zorganizowanej (tab.
30). W gronie rodziny przebywało na stoku 29,0% turystów, ze znajomymi 21,0%,
a z rodziną i ze znajomymi 8,1%. Osoby,
które przyjechały bez towarzystwa, stano- Ryc. 53. Udział respondentów w Zwardowiły 8,1% badanych, a z innymi osobami – niu według województw
Fig. 53. The origin of respondents in
3,2%.
Zwardoń by voivodships
Stosunkowo niewiele, jedynie 55,7%, Źródło: badania własne. / Source: author’s own study.
narciarzy i snowboardzistów dojechało do
Zwardonia samochodem, a stosunkowo
dużo – autokarem (31,2%) i pociągiem (11,5%) (tab. 31). Z autobusu kursowego lub busa
korzystało 1,6% osób.
Wśród respondentów przeważały osoby posiadające wysoki (43,6%) oraz średni poziom (41,9%) umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie (tab. 32). „Początkujący”
narciarze lub snowboardziści stanowili 14,5% osób uczestniczących w badaniach.
Pod względem znajomości polskich miejscowości, w których występują tereny przeznaczone dla narciarstwa, 58,1% ankietowanych posiadało znajomość jednej, dwóch lub
trzech takich miejscowości (tab. 33). Osoby, które znały więcej niż 3 stacje narciarskie, stanowiły 37,1% badanych. Uprawianie narciarstwa lub snowboardingu tylko w Zwardoniu
deklarowało zaledwie 4,8% turystów. Ponad 2/3 (67,7%) badanych korzystało z terenów
narciarskich zlokalizowanych za granicą (tab. 33).

