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Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwo-
wych Szkół Wyższych jest cykliczną konferencją naukową skierowaną do pracow-
ników i doktorantów państwowych szkół wyższych, zajmujących się badaniami 
naukowymi i kształceniem w zakresie turystyki. Celem konferencji jest zintegro-
wanie tych środowisk naukowych, które zajmują się badaniami zjawiska turystyki 
oraz jego ekonomicznych, przestrzennych i społecznych uwarunkowań i skut-
ków. Chodzi też o integrację środowiska, a w szczególnego młodego pokolenia 
naukowców, które nie ma zbyt dużej możliwości prowadzenia dyskusji naukowej 
na szczeblu ogólnopolskim. Bardzo ważnym celem konferencji jest umożliwie-
nie dokonania swoistego przeglądu badań nad turystyką, które prowadzone są 
w ostatnich latach, co pozwolić powinno na utworzenie międzyuczelnianych ze-
społów badawczych. Na szczególną uwagę zasługują możliwości rozwoju badań 
podstawowych, które wynikać powinny z najnowszych trendów nauki światowej. 
Dlatego dyskusje w środowisku naukowym pozbawione nacisków wynikających 
z potrzeb politycznych bądź chęci realizacji interesów wybranych grup zawodo-
wych mają dla tego środowiska wartość szczególną.  
Duże znaczenie przywiązujemy do wymiany poglądów dotyczących udoskonale-
nia procesu dydaktycznego w turystyce, planów i programów nauczania i przy-
stosowania ich zarówno dla potrzeb praktyki, ale też do najnowszych trendów 
europejskich i światowych. 
Kluczowym zagadnieniem dla środowisk naukowych zajmujących się problema-
tyką turystyki jest kwestia integracji z nauką europejską i światową. Niewielka 
ilość wspólnych badań naukowych z uczelniami zagranicznymi, mierne uczest-
nictwo w poważnych zagranicznych konferencjach naukowych i niewystarczają-
ca liczba publikacji w uznanych czasopismach naukowych jest problemem wy-
magającym dogłębnej dyskusji. 
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Idea spotkań naukowych pracowników i doktorantów Instytutów i Katedr Tu-
rystyki Państwowych Szkół Wyższych w Polsce  zapoczątkowana przez prof. 
dr. hab. Grzegorza Gołembskiego, który w 2008 r. w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Sulechowie zorganizował pierwszą konferencję, przy-
jętą pozytywnie przez środowisko naukowe. Kolejna konferencja odbyła się 
w 2010 r. w Instytucie Geogra�i Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. 
Zaszczyt organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Tury-
styki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych przypadł Zakładowi Gospodar-
ki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geogra�i i Gospodarki Przestrzen-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Liczba uczestników, wygłaszanych prezentacji  
i Uczelni, które są obecne podczas tych konferencji zwiększa się z roku na rok.  
W tegorocznej III Ogólnopolskiej Konferencji udział swój zgłosiło 90 uczestni-
ków reprezentujących 26 Uczelni Państwowych. Wygłoszą oni 66 referatów po-
święconych wynikom najnowszych badań.

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

Przewodniczący  
Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski

Przewodniczący  
Rady Naukowej 
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Analiza typologiczna listy obiektów światowego dziedzictwa  
UNESCO

Wiaczesław Andrejczuk, Patrycja Dzikowska 
Katedra Geogra�i Regionalnej i Turyzmu

Uniwersytet Śląski
geo@wnoz.us.edu.pl

Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO od jej założenia, podzie-
lone zostały na trzy główne kategorie: kulturowe, przyrodnicze i mieszane.  
Autorzy dokonali analizy statystycznej danych, zawartych na Liście, polegającej 
na uszczegółowieniu (typologii z punktu widzenia geogra�i) charakteru (walo-
rów) jej obiektów (i obszarów) oraz ustalenia prawidłowości rozprzestrzenienia 
obiektów w obrębie poszczególnych części świata. Wśród obiektów kulturowych 
wyróżniono takie typy, jak: archeologiczne, architektoniczne, artystyczne, zabyt-
kowo-historyczne, warowne, osadniczo-etnogra�czne, industrialno-technicz-
ne, sakralne oraz krajobrazowo-kulturowe (krajobrazu kulturowego). Spośród 
obiektów przyrodniczych wyodrębniono: biotyczno-ekosystemowe, geologiczne, 
geomorfologiczne, hydrologiczne i krajobrazowe. Obiekty mieszane uszczegó-
łowiono poprzez odniesienie ich do wyżej wymienionych podtypów, łączonych 
ze sobą, na przykład: sakralne-krajobrazowe, warowne-geologiczne, zabytkowo- 
historyczne-krajobrazowe itd. 
Z podziału typologicznego obiektów wynika, że wśród obiektów kulturowych 
we wszystkich częściach świata, oprócz Australii i Oceanii, dominują obiekty 
zabytkowo-historyczne i sakralne (w Australii artystyczne), a wśród obiektów 
przyrodniczych – krajobrazowe i biotyczne. W podziale regionalnym, liderem co 
do liczby obiektów archeologicznych, sakralnych, artystycznych, architektonicz-
nych, osadniczo-etnogra�cznych, industrialno-technicznych, zabytkowo-histo-
rycznych oraz krajobrazowo-kulturowych jest Europa, i tylko obiektów warow-
nych Azja. W przypadku obiektów przyrodniczych, szczególnie krajobrazowych, 
biotycznych i geomorfologicznych, Europa znacznie ustępuje innym częściom 
świata, w szczególności Azji i Ameryce Północnej.
Przeprowadzona analiza pokazuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze poszcze-
gólnych części świata i do pewnego stopnia odzwierciedla „zasoby” ich walorów 
przyrodniczych i kulturowych. 
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Charakterystyka społeczno-demogra�czna i ekonomiczna  
pasażerów tanich linii lotniczych Wizzair i Ryanair

Matylda Awedyk, Hanna Walerjańczyk
Wydział Turystyki i Rekreacji

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
awedyk@awf.poznan.pl

Rynek tanich linii lotniczych w Polsce ma skromny udział w całości rynku euro-
pejskiego, jednak w ostatnich latach został dostrzeżony z powodu imponującej 
dynamiki wzrostu, zwłaszcza od 1 maja 2004 r., a wiec po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej. Wzajemne otwarcie się krajów członkowskich tej organizacji, 
przyczyniło się do powstania ogromnej, wspólnej europejskiej przestrzeni tury-
stycznej. Nagła ekspansja tanich przewoźników spowodowała drastyczny spadek 
cen biletów lotniczych, zwiększając tym samym dostępność ekonomiczną usług 
lotniczych i generując duży popyt u nowych grup społecznych, jak chociażby 
młodzież, zachęcając do podróżowania również osoby, które dotychczas korzy-
stały z połączeń autokarowych albo ze względów ekonomicznych nie planowały 
żadnych wyjazdów. Dzięki temu zwiększyła się mobilność polskiego społeczeń-
stwa nie tylko w zakresie podróży tzw. emigracji zarobkowej czy biznesowych, ale 
także podróży turystycznych.
Celem badania było określenie grup nabywców pochodzących z różnych segmen-
tów rynku, a korzystających z usług tanich linii lotniczych oraz sprecyzowanie 
zachowań tychże turystów wobec oferowanych przez tanie linie lotnicze Wizzair 
i Ryanair homogenicznych produktów turystycznych. Badania ankietowe zosta-
ły przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2010 r. wśród pasażerów poznańskie-
go lotniska Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego. Wybrano 200 osób  
(100 osób na przewoźnika) z różnych grup wiekowych. Uzupełnieniem były py-
tania stawiane podczas wywiadu, który stanowił swobodną rozmowę w celu uzy-
skania istotnych dla badacza danych. Na podstawie danych wynikających z ankie-
ty określone zostały podstawowe cechy pasażerów tanich linii lotniczych Wizzair  
i Ryanair: struktura wieku i płci turystów, ich stan cywilny, poziom wykształce-
nia, sytuacja materialna, aktywność zawodowa oraz miejsce zamieszkania.
Przeprowadzone badanie wyraźnie wskazuje, że główną grupą odbiorców są pa-
sażerowie w wieku 21-50 lat, ale analizując strukturę społeczno-demogra�czną 
i ekonomiczną turystów odniesieniu do kierunków traktowanych jako „zarobko-
we” i „wakacyjne” różnice są znaczne. Kierunki zarobkowe są przede wszystkim 
obstawiane przez pasażerów o niższym wykształceniu, niższych zarobkach i są to 
osoby pochodzące z mniejszych miejscowości, natomiast pasażerami na kierun-
kach „wakacyjnych” są turyści zamożniejsi i z wyższym wykształceniem.
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Klimatyczne uwarunkowania funkcjonowania  
wybranych polskich ośrodków narciarskich

Jadwiga Berbeka
Katedra Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
jadwiga.berbeka@uek.krakow.pl

Celem referatu jest wskazanie wyzwań jakie stanowią zmiany klimatyczne dla 
możliwości funkcjonowania wybranych polskich ośrodków narciarskich. Część 
empiryczną przygotowano w wyniku współpracy z Instytutem Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej. Sformułowano następujące pytania badawcze:
– Jak zmienią się uwarunkowania naturalne w badanych ośrodkach do roku 

2030?
– Czy niższe bezwzględne położenie ośrodka narciarskiego (w m n.p.m.) będzie 

powodowało w okresie 2012 - 2030 pogorszenie uwarunkowań naturalnych,  
w wyniku zmian klimatycznych?

– Czy lokalizacja ośrodka narciarskiego będzie determinować ekonomiczne skut-
ki zmian klimatycznych w latach 2012-2030?

Badaniami objęto stacje narciarskie: Siepraw Ski, Czantoria, Kiczera Puławy, 
Śnieżnica, Kamianna, Beskid Spytkowice i Nosal, a więc zróżnicowane ze wzglę-
du na ich położenie. Przeprowadzono badania ankietowe z właścicielami powyż-
szych ośrodków w okresie styczeń-marzec 2011. Na podstawie wyników dokona-
no analizy ich działalności. 
Podjęto próbę oceny uwarunkowań klimatycznych w jakich funkcjonowały wy-
brane stacje narciarskie korzystając z danych opracowanych przez IMGW dla 
lat 2003–2009, obrazujących grubość pokrywy śnieżnej – przeciętną i maksy-
malną – w miesiącach zimowych oraz ilości dni z temperaturą umożliwiającą 
sztuczne naśnieżanie, czyli poniżej –4oC, jak również ilości opadów deszczu 
przy dodatniej temperaturze. 
Przedstawiono prognozy opracowane przez IMGW dla lat 2011–2030, dla po-
szczególnych ośrodków, zróżnicowane wg trzech scenariuszy rozwoju. Dotyczyły 
one wszystkich trzech powyższych zmiennych, a więc grubości pokrywy śnież-
nej w miesiącach zimowych, jako kategorii wynikowej oraz uwarunkowań: ilości 
dni z temperaturą umożliwiającą sztuczne naśnieżanie, czyli poniżej –4oC i ilości 
opadów deszczu przy dodatniej temperaturze. Na podstawie powyższych danych, 
odnosząc je do danych historycznych – jako punkt wyjścia przyjęto uwarunkowa-
nia naturalne działania ośrodków w latach 2003-2009 – przeprowadzono analizę 
konsekwencji ekonomicznych prognozowanych zmian. Przy próbach zebrania 
danych napotkano barierę woli ujawniania danych �nansowych co do działania
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ośrodków narciarskich. W związku z tym musiano bazować na informacjach 
uzyskiwanych od ekspertów w formie wywiadów pogłębionych, które pozwoliły 
oszacować kategorie kosztowe i przyjąć je w uogólnionej postaci w estymacjach. 
Berbeka J., 2009, Możliwości zaspokajania potrzeb klientów przez ośrodki narciarskie,  

Resort Narciarski, 1.
Berbeka J., Berbeka K., 2010, Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków 

narciarskich, Folia Turistica, 22.
Heo I., Lee S., 2008, The Impact of Climate Changes on Ski Industries in South Korea  –  

In the Case of the Yongpyong Ski Resort, Journal of the Korean Geographical Society, 
vol. 43, 5.

Muller H., Weber F., 2008, Climate change and tourism – scenario analysis for the Bernese 
Oberland in 2030, Tourism Review, vol. 63, 3.

Pechlaner H., Tschurtschenthaler P., 2003, Tourism policy, tourism organisations and chan-
ge management in alpine regions and destinations: A European perspective, Current 
Issues in Tourism, 6.

Preś J., 2007, Zarządzanie ryzykiem pogodowym, Cedewu, Warszawa. 
Scott D., McBoyle G., 2007, Climate change adaptation in the ski industry, Mitigation and 

Adaptation Strategies for Global Change, 12.

Krajowe ramy kwali�kacyjne dla szkolnictwa wyższego  
a kształcenie kadr turystycznych

Stefan Bosiacki
Katedra Ekonomiki i Organizacji Turystyki

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

bosacki@tir.awf.poznan.pl 

W opracowaniu dokonano analizy wprowadzanych aktualnie, w szkolnictwie 
wyższym, tzw. Krajowych Ram Kwali�kacyjnych pod kątem ich wpływu na sys-
tem kształcenia kadr dla sektora turystyki. Przedstawiono pozytywne i negatyw-
ne skutki wdrażania KRK dla przygotowania nowoczesnych kadr turystycznych,  
a także porównano je z dotychczas obowiązującymi standardami kształcenia dla 
kierunku turystyka i rekreacja. Szczególną uwagę zwrócono na problem swobod-
nego transferu studentów pomiędzy uczelniami różnego typu, mobilność kadr 
dydaktycznych, standardy jakości kształcenia na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia, zakres współpracy uczelni z praktyką gospodarczą i tworzenie progra-
mów kształcenia pod oczekiwania rynku pracy. W opinii autora wprowadzenie 
Krajowych Ram Kwali�kacyjnych w polskim szkolnictwie wyższym wymusi na
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szkołach wyższych zupełnie nowe podejście nie tylko do tworzenia programów 
kształcenia, ale także do funkcjonowania uczelni. 

Przemysł spotkań w Polsce jako atrakcyjny czynnik rozwoju turystyki

Krzysztof Celuch
Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza

k.celuch@vistula.edu.pl

Przygotowania do UEFA EURO 2012TM i wsparcie przygotowań wydarzeń kor-
poracyjnych towarzyszących tej imprezie to kolejne przykłady synergii działań 
związanych z przemysłem spotkań i turystyką. Rosnąca liczba udokumentowa-
nych spotkań i wydarzeń biznesowych, politycznych i gospodarczych, których w 
2011 r. w Polsce odbyło się ponad 27 tys. świadczy o tym, że zarówno miasta, jak 
i regiony turystycznie atrakcyjne są zainteresowane coraz częściej goszczeniem 
klienta biznesowego. W skali światowej zainteresowanie tym zjawiskiem oraz 
jego połączeniami z turystyką zostało udokumentowane w studium dotyczącym 
turystyki związanej ze spotkaniami Measuring the Economic Importance of the 
Meetings Industry Developing a Tourism Satellite Account Extension, opracowa-
nym przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) oraz członków a�liowa-
nych. 
Zgodnie z normami UNWTO, w opracowaniach statystycznych są brane pod 
uwagę spotkania i wydarzenia spełniające takie warunki, jak: udział minimum  
10 uczestników, czas trwania co najmniej pół dnia, tj. cztery godziny i więcej, 
miejsce (obiekt), w którym odbywa się spotkanie zostało opłacone specjalnie  
w tym celu. Takie wytyczne zostały wykorzystane do stworzenia polskich badań 
i ukazania istoty przemysłu spotkań jako silnego czynnika rozwoju turystyki, tu-
dzież jej nieodłącznej części. Oszacowanie liczby i rozmiarów organizowanych na 
terenie Polski w ostatnich latach spotkań i wydarzeń ukazuje rolę tego czynnika 
jako kluczowego dla wybranych regionów, a m.in. poprzez uwidocznienie wpły-
wów ze sprzedaży usług hotelowych czy ukazania miejsc pracy, które generuje 
organizacja spotkań mogą one odpowiednio stymulować swoim lokalnym roz-
wojem również turystycznym.
Analiza jakościowa, ilościowa i ekonomiczna uwzględniająca podziały na kate-
gorie i rodzaje może być podstawą do przeprowadzania badań bardziej szcze-
gółowych jednak jest bodźcem umożliwiającym miastom i regionom pokazanie 
swojego potencjału i wybranie właśnie przemysłu spotkań jako czynnika współ-
cześnie warunkującego rozwój turystyki.
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Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki  
w Lanckoronie i jej okolicy

Marek Ciechowski
Zakład Rozwoju Regionalnego

Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

marek.ciechowski@uj.edu.pl

Lanckorona to wieś we wschodniej części powiatu wadowickiego, o znaczących 
walorach turystycznych. Za szczególne dziedzictwo wsi uważana jest zabytkowa, 
drewniana zabudowa wokół rynku oraz ruiny zamku, wpisanego na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO (jako część Krajo-
brazowego Zespołu Manierystycznego Parku w Kalwarii Zebrzydowskiej). Roz-
wojowi turystyki sprzyja tam także aktywna działalność stowarzyszeń lokalnych, 
obejmująca m.in. organizację licznych wydarzeń kulturalnych przyczyniających 
się do promocji Lanckorony. Niestety brak spójnej strategii w zakresie wykorzy-
stania posiadanych zasobów turystycznych, niedorozwój bazy noclegowej oraz 
słaba współpraca samorządu lokalnego z ościennymi gminami na polu turystyki 
stanowią istotną barierę aktywizacji turystycznej miejscowości. Celem opracowa-
nia jest diagnoza istniejącego stanu rozwoju turystyki z punktu widzenia zaspo-
kajania potrzeb turystycznych oraz wskazanie działań mających na celu rozwią-
zanie istniejących problemów. 

Znaczenie dyfuzji wiedzy we współpracy podmiotów  
w regionie turystycznym

Katarzyna Czernek
Samodzielny Zakład Turystyki 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
katarzyna.czernek@ue.katowice.pl

O konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych coraz częściej de-
cydują tzw. niematerialne czynniki rozwoju, w tym wiedza. Wiedza, będąc czymś 
więcej niż tylko informacją stanowi cenny zasób, którym należy właściwie za-
rządzać, by móc go efektywnie wykorzystać. Dzięki jej dyfuzji (rozprzestrzenia-
niu się) w regionie turystycznym podmioty z regionu mogą bowiem elastycznie  
i szybko reagować na wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące, zarówno w regio-
nie, jak i w jego otoczeniu. Transfer wiedzy odgrywa także ważną rolę w koope-
racji w regionie turystycznym. 
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Oprócz specy�ki wiedzy milczącej w szerokim zakresie występującej w regionie
turystycznym, proces dyfuzji wiedzy utrudnia także specy�ka samego regio-
nu, w szczególności fragmentaryczność i rozdrobnienie podaży turystycznej. 
Dominacja małych, często jednoosobowych lub rodzinnych przedsiębiorstw 
oraz sezonowość prowadzonej działalności, z którą wiąże się także sezonowość  
zatrudnienia i rotacja pracowników, ograniczają absorpcję wiedzy. Transfer wie-
dzy zależy także od szeregu innych warunków, które nie zawsze są spełnione  
w regionach turystycznych. Dotyczą one: źródła wiedzy, jej wiarygodności, ja-
kości, indywidualnych zdolności adresata do absorpcji wiedzy, sposobu/kanału 
transferu wiedzy, stopnia podobieństwa między nadawcą i odbiorą komunikatu, 
stopnia deprecjacji wiedzy po dokonaniu jej transferu czy wyjściowego poziomu 
wiedzy, jaki posiada adresat. 
Nasuwa się zatem pytanie, w jaki sposób wymienione warunki dyfuzji wiedzy 
mogą oddziaływać na kooperację wewnątrz-, jak i międzysektorową (w sektorze 
publicznym, prywatnym i między ich reprezentantami) w regionie turystycznym. 
Celem artykułu jest zatem wskazanie na znaczenie dyfuzji wiedzy we współpra-
cy podmiotów w regionie turystycznym. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano 
eksploracyjne badania jakościowe z zastosowaniem metodologii poszerzone-
go zbiorowego studium przypadku. Badania przeprowadzono w regionie tury-
stycznym składającym się z kilku beskidzkich gmin (Szczyrku, Ustronia, Bren-
nej, Wisły i Istebnej). Badania miały charakter dynamiczny i trwały od lipca  
2008 r. do października 2010 r. Zastosowano w nich metodę wywiadu swobod-
nego. Rozmówcami byli przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i non-
-pro�t, którzy wypowiadali się na temat współpracy i jej uwarunkowań, w tym
na temat znaczenia wiedzy. Oprócz wywiadów wykorzystano dodatkowe metody 
badawcze – obserwację i analizę dokumentów. 
Badania pozwoliły potwierdzić, że dyfuzja wiedzy w regionie turystycznym jest 
trudna, choć jednocześnie jest kluczowa dla właściwej współpracy. Przeprowa-
dzona analiza pozwoliła pokazać, w jaki sposób problemy związane z dyfuzją 
wiedzy oddziaływały na współpracę w regionie turystycznym. W artykule wska-
zano także na konieczność wprowadzenia mechanizmów ułatwiających transfer 
wiedzy w regionach turystycznych. Na postawie przeprowadzonych badań pod-
jęto próbę wskazania najważniejszych działań, które winny być podjęte w tym 
zakresie.
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Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki  
na miejskich terenach poprzemysłowych

Marta Derek
Zakład Geogra�i Turyzmu i Rekreacji

Uniwersytet Warszawski
m.derek@uw.edu.pl

Tereny miejskich nieużytków – a więc tereny pokolejowe, poprzemysłowe, po-
wojskowe, itp. – są od kilkudziesięciu lat bardzo intensywnie przekształcane  
w wielu miastach na świecie. Przekształcenia te polegają przede wszystkim na wpro-
wadzaniu tam nowych funkcji: biurowych, mieszkaniowych, ale także – funkcji 
związanych z szeroko pojętą turystyką. Trend ten dotarł także do Polski – w daw-
nych hangarach powstają dyskoteki, w fabrykach – centra kultury i restauracje,  
a w browarach – centra handlowe.
Celem referatu będzie próba wyodrębnienia uwarunkowań, które sprzyjają 
wprowadzaniu funkcji turystycznych na tereny pełniące niegdyś inną funkcję. 
W zależności od miasta i analizowanego terenu takimi czynnikami mogłyby być 
z pewnością procesy globalizacji i uniformizacji miast czy moda na przestrzenie 
industrialne, ale także potrzeba „wygospodarowania” wolnych przestrzeni w cen-
trach miast, atrakcyjność wprowadzanych tu, nowych funkcji, jak również cha-
rakter analizowanych miast (dotychczasowe funkcje turystyczne, itp.). Nie jest 
to jeszcze pełen katalog uwarunkowań mogących determinować interesujące nas 
przemiany, jednak próba zilustrowania, jak szeroko mogą być one rozpatrywane. 
Omawiane uwarunkowania zostaną zilustrowane licznymi przykładami z Polski 
oraz innych krajów europejskich (gł. Wielka Brytania, Francja i Niemcy). 

Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna miasta Konstancin-Jeziorna

Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka
Zakład Geogra�i Turyzmu i Rekreacji

Wydział Geogra�i i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

kduda@uw.edu.pl

Konstancin-Jeziorna jest jedynym miastem w województwie mazowieckim, któ-
re posiada status uzdrowiska. Specy�czną sytuację miasta warunkuje dodatkowo
jego położenie – w bliskiej odległości od Warszawy. Położenie to może być atu-
tem dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej oraz rozwoju społeczno-gospodarcze-
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go miasta, ale również w znacznym stopniu może powodować wiele problemów. 
W artykule przedstawiono ocenę atrakcyjności turystycznej miasta w oparciu  
o bonitację punktową. Waloryzację turystyczną przeprowadzono na podstawie 
inwentaryzacji stanu zasobów turystycznych – przyrodniczych i antropogenicz-
nych oraz inwentaryzacji obiektów zagospodarowania turystycznego. Przedsta-
wione wyniki badań były częścią ćwiczeń terenowych przeprowadzonych ze stu-
dentami magisterskich studiów zaocznych.

Czynniki rozwoju funkcji turystycznej  
na obszarach wiejskich w Polsce

Małgorzata Durydiwka
Zakład Geogra�i Turyzmu i Rekreacji

Wydział Geogra�i i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

mdurydiw@uw.edu.pl

Rozwój funkcji turystycznej – rozumianej jako różnego rodzaju aktywności spo-
łeczno-gospodarcze realizowane na danym obszarze i skierowane na obsługę 
ruchu turystycznego – stanowi implikację wielu różnorodnych czynników. Ni-
niejszy artykuł ma na celu ich identy�kację i składa się z dwóch zasadniczych
części. W pierwszej z nich przedstawiono poglądy różnych autorów (m.in.: M.W. 
Kozaka; I. Sikorskiej-Wolak; M. Villarino Pérez i in.; D. López Olivares) na te-
mat głównych czynników wpływających na rozwój funkcji turystycznej, przez 
niektórych badaczy zwanych „czynnikami sukcesu w rozwoju turystyki”. Część 
druga jest natomiast zestawieniem wyników badań autorki i próbą określenia za-
równo głównych, jak i mody�kujących czynników rozwoju funkcji turystycznej
na obszarach wiejskich w Polsce. Należy przy tym dodać, że rozważania te były 
skoncentrowane na czynnikach o charakterze endogenicznym, jako tych, które 
reprezentują cechy danego obszaru i decydują o jego atrakcyjności turystycznej. 
Natomiast czynniki egzogeniczne, zewnętrzne – jako stanowiące wykładnię ogól-
nej sytuacji w zakresie rozwoju turystyki panującej w danym regionie czy kraju  
i będące wspólne dla całego tego terytorium – zostały w niniejszych rozważa-
niach pominięte. Nie oznacza to jednak marginalizacji ich znaczenia. Na pod-
stawie wyników badań przeprowadzonych przez autorkę w makro- i mezoskali, 
stwierdzono, że funkcja turystyczna na obszarach wiejskich w Polsce w pierw-
szej kolejności rozwija się i umacnia się na terenach o wysokiej klasy walorach 
przyrodniczych. Natomiast czynnikami mody�kującymi tę zależność są m.in.:
odległość od dużych aglomeracji miejskich i obecność obszarów chronionych 
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(zwłaszcza parków narodowych), a w znacznie mniejszym stopniu walory kultu-
rowe, także te sztucznie stworzone i wykreowane.

Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach chronionych  
na przykładzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego  
oraz Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego 

Grażyna Furgała-Selezniow, Aneta Omelan, Joanna Sobiech,  
Katarzyna Kmiecik, Andrzej Skrzypczak, Andrzej Mamcarz

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Katedra Ekologii Stosowanej 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

graszka@uwm.edu.pl

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia zależności, jakie zachodzą mię-
dzy turystycznym użytkowaniem obszarów chronionych a ochroną środowiska 
naturalnego na przykładzie dwóch parków krajobrazowych województwa war-
mińsko-mazurskiego: Mazurskiego Parku Krajobrazowego (MPK; pow. 53655 
ha) oraz Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (PKPI, 25045 ha). Atrak-
cyjność turystyczna tych parków wynika z dużego udziału powierzchni leśnych 
(Puszcza Piska, Lasy Iławskie) oraz rozwiniętej sieci hydrogra�cznej, której głów-
nym elementem są jeziora (Rąkowski red. 2002). Z tego względu duże znaczenie 
odgrywa w nich turystyka wodna (żeglarska i kajakowa). W celu udostępnienia 
turystom walorów przyrodniczych, a także skanalizowania ruchu turystycznego, 
w parkach wytyczane są szlaki piesze, wodne, trasy rowerowe, ścieżki przyrodni-
cze. Zagrożenie dla istnienia funkcji ochrony przyrody niesie sezonowość ruchu 
turystycznego i rekreacyjnego (głównie w miesiącach letnich) oraz koncentracja 
na określonych typach obszarów (brzegi cieków i zbiorników wodnych, tereny 
leśne). Istotną, zarówno dla turystyki, jak i ze względu na ochronę przyrody, jest 
działalność edukacyjna prowadzona w szerokim zakresie w postaci form stałych 
i okazjonalnych (np. wydawanie biuletynów, współpraca ze szkolnictwem na 
wszystkich poziomach, konkursy, warsztaty). 
Rąkowski G. (red.), 2002, Parki Krajobrazowe w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska,  

Warszawa.
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Znaczenie zespołu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  
i Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”  

w kształtowaniu funkcji turystycznej Krakowa

Justyna Gąsiorek
Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński
justyna.gasiorek@uj.edu.pl

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest jednym z największych ośrodków piel-
grzymkowych w Polsce i Europie, odwiedzanym przez ponad 2 mln osób rocz-
nie. Budowa w jego pobliżu Centrum Jana Pawła II, umożliwi połączenie obu 
obiektów w zespół polisanktuaryjny o znaczeniu międzynarodowym. Globalny 
zasięg oddziaływania kultu Bożego Miłosierdzia oraz błogosławionego Jana Paw-
ła II mogą przyczynić się do wzrostu liczby turystów i pielgrzymów do Krakowa. 
W Waloryzacji przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki ten fragment 
Krakowa został uznany za potencjalny obszar rozwoju infrastruktury wielofunk-
cyjnej o znaczeniu turystycznym. W dokumentach planistycznych, przedsię-
wzięciach organizacji samorządowych i turystycznych planowane są działania na 
rzecz promocji obiektów sakralnych i rozwoju turystyki religijnej w Krakowie. 
Obszar sakralny Łagiewnik stanowi podstawę tego typu działań. Jednym ze wspo-
mnianych przedsięwzięć jest promocja Krakowa jako Miasta Wielkiego Duchem  
w 2013 r. Równie znaczące w kształtowaniu funkcji religijnej i pielgrzymkowej 
Krakowa będą planowane w 2015 r. Światowe Dni Młodzieży na obszarze Cen-
trum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Autorka zwróci uwagę na problem zintegro-
wania oferty turystycznej miasta z turystyką religijną i pielgrzymkową.

Turystyka zrównoważona –  
trwały trend czy też modny zabieg marketingowy?  

Przypadek niemiecki

Piotr Geise
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

piotr.geise@gmail.com

Praktycznie od ostatniej dekady ubiegłego wieku istnieje w niemieckiej świado-
mości pojęcie turystyki, czy też dokładniej rzecz ujmując, turystycznych projek-
tów społecznie zaangażowanych, których nie powinno i nie można utożsamiać 
z turystyką społeczną. Jednym z przejawów turystycznych projektów społecznie 
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zaangażowanych (bo takie sformułowanie jest zdaje się bardziej adekwatne do 
niniejszej problematyki) są również te przejawy mniej czy bardziej komercyjnej 
działalności turystycznej prowadzące do poprawy jakości życia miejscowych go-
spodarzy przyjmujących (pośrednio lub bezpośrednio) na swym terenie turystów. 
Autor pragnie skupić się li tylko na prezentacji, a nie recepcji przykładów i ofert 
odnoszących się do potencjalnych korzyści, jakie tego typu społeczne zachowania 
w turystyce mogą przynieść poszczególnym rynkom recepcyjnym.
Wszechobecne i to nie tylko w turystyce, procesy globalizacyjne sprawiły, że naj-
mniej od ćwierćwiecza poczęto snuć re�eksje, które byłyby zdolne wprowadzić
w życie alternatywne idee, będące w opozycji do głównego i masowego nurtu 
ludzkich społecznych zachowań. Jednym z przejawów takiego nowego spojrzenia 
w turystyce były postulaty Josta Krippendorfa odnoszące się do założeń tzw. tury-
styki łagodnej, czy też turystyki zrównoważonej. Miała się ona stać „lekarstwem” 
zarówno dla coraz bardziej ulegającego degradacji środowiska naturalnego, jak 
też miała z należnym szacunkiem traktować miejscową społeczność goszczącą na 
swym terenie turystów. Czy odwoływanie się przez touroperatorów do turystyki 
zrównoważonej, mniej degradującej środowisko – to rzeczywiście symptomy no-
wego, trwałego trendu, czy też tylko marketingowe posunięcie?

Alianse strategiczne jako przedmiot poszukiwań  
benchmarkingowych w powietrznym transporcie turystycznym

Beata Gierczak
Katedra Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
b.gierczak@interia.pl

Przynależność do międzynarodowych struktur, jakimi niewątpliwie są alian-
se strategiczne, implikuje przymus globalizacji zarządzania przedsiębiorstwem. 
Wiąże się to m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania takich 
jak benchmarking, który niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości usług 
przewozowych w transporcie turystycznym, a nade wszystko usprawnia funkcjo-
nowanie danego przedsiębiorstwa. W procesie analizy benchmarkingowej pod-
stawowym zamierzeniem i najbardziej pracochłonnym elementem jest zbieranie 
informacji. Z uwagi na ograniczone możliwości dostępu do potrzebnych danych, 
największe utrudnienia dotyczą pozyskiwania informacji z otoczenia organiza-
cji, a zwłaszcza konkurencyjnego. Dlatego też przynależność do aliansów strate-
gicznych stwarza liniom lotniczym możliwość wymiany informacji, uczenia się 
a przede wszystkim ułatwia przeprowadzenie działań benchmarkingowych, bez 
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obaw o złamanie zasad kodeksu zachowań benchmarkingowych. Warto dodać, 
że badania benchmarkingowe aliansów strategicznych obejmują zarówno bench-
marking wewnętrzny, polegający na porównaniach poszczególnych członków 
grupy, jak i zewnętrzny, odnoszący się do pozostałych globalnych graczy na ryn-
ku lotniczym.
Identy�kacja obszarów wykorzystania benchmarkingu oraz najczęstszych sytu-
acji problemowych, stanowiących przedmiot porównań linii lotniczych wchodzą-
cych w skład Star Alliance, to zasadniczy cel opracowania. Celem drugorzędnym 
natomiast było wskazanie potencjalnych barier i ograniczeń, z jakimi spotkali się 
pracownicy badanej linii lotniczej w procesie analizy benchmarkingowej, a także 
przedstawienie korzyści z tytułu zastosowania metody w poprawie jakości usług 
przewozowych i turystycznych. Aby cel ów zrealizować, autorka przeprowadziła 
badania ankietowe połączone z wywiadem bezpośrednim w jednej z linii lotni-
czych, działającej na rynku międzynarodowym, a należącej do Star Alliance.

Badania i edukacja w sektorze turystyki w Polsce  
– wyzwania dla środowiska naukowego

Grzegorz Gołembski
Katedra Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
g.golembski@ue.poznan.pl

Scharakteryzowano efekty procesów transformacji ustrojowej na rynek tury-
styczny w Polsce zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Na tym tle istotnego 
znaczenia nabiera edukacja na poziomie wyższym. Określono też powiązania po-
między badaniami naukowymi a edukacją w turystyce i rekreacji, wskazując na 
wiele negatywnych zjawisk wynikających z gwałtownego wzrostu oferty eduka-
cyjnej. Sformułowano tezę, że pomimo olbrzymich zmian ilościowych w rozwoju 
turystycznego szkolnictwa wyższego zdecydowana większość badań prowadzona 
była w „starych” renomowanych ośrodkach. Określono te podstawowe problemy 
badawcze w naukach ekonomicznych i przestrzennych wyróżniając 3 grupy za-
gadnień: makroekonomiczne, regionalne oraz te, które związane są z rynkiem tu-
rystycznym ze szczególnym uwzględnieniem podaży usług. Scharakteryzowano 
sposoby wykorzystania wyników badań w procesie dydaktycznym. Omówiono 
także międzynarodową współpracę dotyczącą badań naukowych nad turystyką 
biorąc pod uwagę tworzenie wspólnych zespołów badawczych, udział w konfe-
rencjach naukowych, wymianę studentów i wykłady prowadzone przez obcokra-
jowców.
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Kształtowanie konkurencyjności obszaru turystycznego.  
Wybrane problemy

Piotr Gryszel
Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
piotr.gryszel@ue.wroclaw.pl

Od połowy XX wieku obserwuje się znaczący rozwój masowego ruchu turystycz-
nego. W celu pozyskania nowych klientów zarówno przedsiębiorstwa turystyczne 
jak i poszczególne regiony prześcigają się w tworzeniu nowych ofert turystycz-
nych odpowiadających oczekiwaniom turystów. Można zatem powiedzieć, że 
obecny rynek turystyczny to rynek wysoce konkurencyjny. Chcąc efektywnie 
konkurować na tym rynku z innymi obszarami turystycznymi należy skupić się 
nad wypracowaniem odpowiednich metod sprawnego zarządzania obszarami re-
cepcji turystycznej. Coraz częściej zaczyna mówić się o kształtowaniu konkuren-
cyjności obszarów, a nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest 
identy�kacja czynników wpływających na poprawę konkurencyjności obszarów
turystycznych oraz ukazanie wybranych metod zarządzania obszarami recepcji 
turystycznej. 

Rola Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w rozwoju badań naukowych w dziedzinie turystyki w Polsce

Antoni Jackowski
Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński
antoni.jackowski@wp.pl

Powszechnie przyjmuje się, że o turystyce – w nowoczesnym tego słowa znacze-
niu – można w Polsce mówić dopiero od czasów działalności Stanisława Staszica, 
Juliana Ursyna Niemcewicza oraz Wincentego Pola. W przypadku geogra�i tu-
ryzmu niewątpliwie największe zasługi miał Pol, który – jako profesor geogra�i
na Uniwersytecie Jagiellońskim (1849–1852) i wieloletni wędrownik po różnych 
zakątkach ziem Rzeczypospolitej – wprowadził do programu studiów nowy 
przedmiot: wycieczki terenowe. Pozwoliło to młodzieży nie tylko poznawać 
nowe obszary, ale przede wszystkim nabyć umiejętność prawidłowego odczyty-
wania otaczającego krajobrazu. Pewne wątki związane z badaniami naukowymi 
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z zakresu turystyki odnajdujemy na początku XX w. w pracach Ludomira Sawic-
kiego oraz Jerzego Smoleńskiego. Pod koniec lat 20. XX w. władze państwowe  
i gospodarcze zaczęły okazywać większe zainteresowanie problematyką rozwoju 
turystyki. Przełomowe znaczenie miało powołanie w październiku 1928 r. przez 
premiera Kazimierza Bartla Międzyministerialnej Komisji do zbadania zagad-
nień turystyki, na czele której stanął wiceminister �nansów Stefan Starzyński.
„Raport” Komisji został ukończony w 1931 r. Praca Komisji przetarła drogę róż-
nym inicjatywom zmierzającym do podniesienia społeczno-gospodarczej rangi 
turystyki. Jednym z przejawów takich działań była aktywizacja w tym kierunku 
regionalnych instytucji i organizacji, które nierzadko inspirowały podejmowanie 
studiów naukowych w tej dziedzinie. 
W stosunku do państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych geogra�a tury-
zmu w Polsce zaczęła się rozwijać stosunkowo późno, w zasadzie dopiero po roku 
1930. Przyczyny tego były dwojakiej natury. Po pierwsze – w latach 20. geografo-
wie działali przede wszystkim w kierunku stworzenia podstaw teoretyczno-me-
todycznych dla masowego ruchu krajoznawczego. Po drugie – aż do końca lat 20. 
ubiegłego stulecia nie wykazywano w kraju większego zainteresowania turystyką 
jako przedmiotem badań naukowych. Dopiero na początku lat 30. problematyka 
turystyczna zaczęła stanowić przedmiot studiów w Instytucie Geogra�cznym UJ,
prowadzonych przede wszystkim przez Stanisława Leszczyckiego. Wtedy też po-
jawiła się pierwsza próba nakreślenia podstaw teoretycznych geogra�i turyzmu
(Leszczycki 1932). Utworzenie w Instytucie Geogra�cznym UJ przez Stanisława 
Leszczyckiego w 1936 r. Studium Turyzmu, jednej z pierwszych takich placówek 
badawczych na świecie, stało się ewenementem w skali międzynarodowej. Stu-
dium odegrało istotną rolę w rozwoju polskiej i światowej geogra�i turyzmu, pla-
nowania przestrzennego i regionalnego, szczególnie związanego z turystyką oraz 
w zakresie przygotowania kadr dla rozwijającego się ruchu turystycznego. Uświa-
domiło społeczeństwu, jak ważne miejsce w rozwoju społeczno-ekonomicznym  
i kulturalnym regionów czy miejscowości może zajmować turystyka. Wydawa-
no: „Prace Studium Turyzmu U.J.” (6 tomów), „Komunikaty Studium Turyzmu 
U.J.” (22 zeszyty) oraz czasopismo „Turyzm Polski” (roczniki 1938–1939). Wy-
dawnictwa te do dzisiaj są cytowane w światowej literaturze przedmiotu. Główne 
problemy badawcze Studium Turyzmu UJ: 1. Teoria turyzmu i geogra�i tury-
zmu; 2. Ruch turystyczny i jego formy – w skali krajowej, regionalnej i lokalnej; 
3. Statystyka uzdrowiskowo-turystyczna; 4. Infrastruktura turystyczna; 5. Kla-
sy�kacja miejscowości turystyczno-uzdrowiskowych; 6. Planowanie regionalne
turystyki; 7. Program rozwoju gospodarki uzdrowiskowo-turystycznej w skali 
krajowej, regionalnej i lokalnej; 8. Turystyka zagraniczna; 9. Geogra�a turystyki
międzynarodowej; 10. Turystyka a ochrona przyrody; 11. Kartogra�a turystycz-
na. Osiągnięcia Studium Turyzmu UJ: 1. Program i formy zajęć dydaktycznych –  
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zarówno kameralnych, jak i terenowych – były jak na ówczesne czasy nowoczesne 
i za takie można je uznać również obecnie. Dzięki temu placówki turystyczne uzy-
skiwały dobrze przygotowaną kadrę specjalistów, z których spore grono również 
po II wojnie światowej stanowiło trzon kadry zatrudnionej w turystyce, plano-
waniu przestrzennym czy w ośrodkach geogra�cznych.; 2. Prace badawcze były
bardzo silnie powiązane z procesem dydaktycznym. Prowadzenie badań nauko-
wych uznano w Studium za integralną część szkolenia kadr dla turystyki. Chyba 
nigdy później nie zanotowano już takiego sprzężenia działalności dydaktycznej  
z badawczą; 3. Studium odegrało wielką rolę w rozwoju badań naukowych. Po raz 
pierwszy zaczęto prowadzić systematyczne studia z zakresu turystyki. Większość 
studiów miało aspekt praktyczny, często były prowadzone na zamówienie różnych 
urzędów, instytucji czy organizacji. Znaczący był udział Studium w rozwoju pla-
nowania przestrzennego i regionalnego; 4. Dużą wartość metodyczną reprezentu-
ją do dnia dzisiejszego monogra�czne opracowania regionalne. Do takich należy 
zaliczyć zwłaszcza studia dotyczące problematyki turystyczno-uzdrowiskowej na 
Podhalu – jako przykładowe dla terenów górskich oraz na Śląsku – w odniesieniu 
do obszarów przemysłowych i zurbanizowanych; 5. Na wysoką ocenę zasługują 
też osiągnięcia w zakresie kartogra�i turystycznej. Dorobek Studium pozwolił
polskiej geogra�i turyzmu odgrywać przodującą rolę na świecie aż do końca lat
70. ubiegłego stulecia. Tak długotrwała sława Studium wynikała z faktu, że po-
wojenną turystykę w Polsce tworzyli przede wszystkim absolwenci tej placówki. 
W literaturze światowej do dnia dzisiejszego ukazują się wzmianki o tej placówce. 
Podkreślają one wielką rolę Studium Turyzmu UJ oraz Stanisława Leszczyckiego  
w tworzeniu podstaw naukowych w zakresie geogra�i turyzmu. Placówka kra-
kowska jest wymieniana w jednym rzędzie obok berlińskiego ośrodka badawczego 
R. Glücksmanna, seminarium W. Hunzikera i K. Krapfa w St. Gallen oraz Instytu-
tu Geogra�i Alpejskiej w Grenoble, kierowanego przez R. Blancharda.

Oczekiwania przedsiębiorców branży hotelarskiej względem systemu 
kształcenia na poziomie wyższym

Magdalena Kachniewska
Katedra Turystyki

Szkoła Głowna Handlowa
magdalena.kachniewska@sgh.waw.pl

Sytuacja związana z narastającym bezrobociem powoduje wszechstronne zainte-
resowanie powiązaniami między rynkiem pracy a systemem edukacji. O braku 
równowagi na rynku pracy decydują przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszy 
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to zbyt mała liczba miejsc pracy oferowana przez pracodawców, drugi – to rozmi-
janie się oczekiwań pracodawców, co do kwali�kacji i wiedzy osób poszukujących
pracy w stosunku do ich potencjału. Wzrost aspiracji edukacyjnych, zawodowych 
i materialnych młodzieży jest często źle ukierunkowany, ze względu na brak ja-
kichkolwiek wytycznych odnośnie do oczekiwań potencjalnych pracodawców. 
Obowiązujące standardy nauczania (tak na kierunku turystyka i rekreacja, jak 
i innych w zakresie ekonomii i zarządzania) sprawiają wrażenie zupełnie ode-
rwanych od rzeczywistości (realiów rynku pracy, przyszłych zawodów, elastycz-
ności zawodowej absolwentów). Kierunek turystyka i rekreacja cieszy się coraz 
mniejszą popularnością ze względu na przestarzały zakres dostarczanej wiedzy 
oraz niską ocenę w oczach pracodawców z sektorów innych niż turystyka. Z kolei 
absolwenci innych kierunków często nie posiadają nawet podstawowej wiedzy 
z zakresu rynku turystycznego i działających na nim podmiotów, co dyskredy-
tuje ich w oczach pracodawców turystycznych. Powszechne jest przekonanie, że 
„rekrutowanych pracowników przedsiębiorcy muszą szkolić na własny koszt, nie 
mogąc się odwołać do absolutnie żadnych umiejętności ani wiedzy”. 
Przystosowane do realnych potrzeb pracodawców szkolnictwo wyższe stanowi 
czynnik zwiększenia szans młodzieży na (trwałe) zatrudnienie oraz możliwości 
przemyślanego kształtowania ścieżki zawodowej młodych pracowników, toteż 
celem podjętych badań jest ustalenie zakresu umiejętności i kompetencji, jakich 
oczekują przedsiębiorcy od kandydatów – absolwentów szkół wyższych. 
Celem referatu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w grupie 
86 kierowników działających w Polsce obiektów hotelarskich (sieciowych i po-
zasieciowych). Pomimo, że hotelarstwo stanowi jedynie wąski wycinek rynku 
turystycznego podjęto badania w tej właśnie grupie przedsiębiorstw, ponieważ 
zatrudnienie tym sektorze jest najsilniej kojarzone z branżą turystyczną i chętnie 
wskazywane przez absolwentów jako przyszłe miejsce pracy.

Postawa turystów a poziom dyspersji i jej skutki przyrodnicze  
w Pienińskim Parku Narodowym

Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski
Katedra Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
a.kolasinska@tlen.pl

Turystyka na obszarach chronionych rozwija się w ostatnich latach bardzo inten-
sywnie. W sposób szczególny dotyczy to parków narodowych i rezerwatów przy-
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rody, których udostępnianie dla celów turystycznych jest w sposób szczególny 
regulowane poprzez odpowiednie przepisy (ustawa o ochronie przyrody). Korzy-
stanie z wartości przyrody ożywionej i nieożywionej prawnie chronionej możliwe 
jest dzięki tworzonym na tych obszarach szlakach turystycznych i ścieżkach dy-
daktycznych. Nadmierne obciążenie szlaków oraz brak odpowiednich nawyków 
wśród odwiedzających parki narodowe powoduje niejednokrotnie negatywne 
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze tych obszarów. Z nadmiernym ob-
ciążeniem szlaków związane jest zjawisko „nielegalnej dyspersji”, rozumianej 
jako rozchodzenie się turystów poza granice wytyczonych szlaków niezależnie 
od przyczyny (Witkowski 2010). Problem ten od kilku lat jest przedmiotem za-
interesowania pracowników Katedry Nauk o Środowisku Przyrodniczym AWF  
w Krakowie pod kierownictwem prof. Zbigniewa Witkowskiego.
Nie bez znaczenia dla stanu środowiska przyrodniczego obszarów chronionych 
jest bezpośrednie zachowanie turystów na szlakach i poza nimi. To właśnie po-
stawa turysty wobec przyrody i samego obszaru chronionego może mieć istotne 
znaczenie w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania turystyki na przyrodę  
i środowisko tych obszarów. Celem referatu jest przedstawienie wyników badań 
prowadzonych w 2009 r. oraz w latach 2011-2012 na obszarze Pienińskiego Parku 
Narodowego oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
– Jak kształtuje się poziom świadomości ekologicznej i znajomość zasad wśród 

osób odwiedzających Pieniński Park Narodowy? Czy osoby te mają zróżnico-
wany poziom świadomości ekologicznej w zależności od wieku, płci i poziomu 
wykształcenia?

– Jakie jest natężenie ruchu turystycznego oraz związany z nim rozmiar, zasięg  
i przyczyny nielegalnej dyspersji w rozkładzie sezonowym i przestrzennym?

– Jakie szkody w środowisku Pienińskiego Parku Narodowego rodzi nielegalna 
dyspersja turystów?

Relacje zachodzące między rozwojem transportu lotniczego  
a rozwojem turystyki 

Andrzej Kowalczyk
Zakład Geogra�i Turyzmu i Rekreacji

Wydział Geogra�i i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
akowalczyk@uw.edu.pl

Chociaż początki rozwoju lotnictwa cywilnego sięgają okresu sprzed II wojny 
światowej, dopiero w latach 50–60. XX w. lotnictwo zaczęło mieć większy wpływ 
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na rozwój turystyki. Miały na to wpływ zarówno czynniki techniczne (przekaza-
nie dla celów cywilnych dużych samolotów odrzutowych), jak i organizacyjno-
-ekonomiczne – pojawienie się linii czarterowych, które od samego początku były 
bardzo silnie powiązane z biurami podróży (Wheatcroft 1998). Dzięki tym i in-
nym innowacjom (np. systemowi dystrybucji biletów) w latach 70–80. światowy 
transport lotniczy zaczął przeżywać szybki rozwój, czemu m.in. sprzyjało wpro-
wadzenie do eksploatacji tzw. samolotów szerokokadłubowych, komputeryzacja 
urządzeń pokładowych i naziemnych, jak również nowe rozwiązania architek-
toniczno-techniczne na lotniskach, czy nowe sposoby sprzedaży biletów (Briggs 
2004, Fageda i in. 2011). Pod koniec dekady lat 90. nowym bodźcem dla rozwoju 
światowego lotnictwa stały się tzw. niskokosztowe linie lotnicze (Chung, Whang 
2011), a nieco później upowszechnienie się Internetu. Wszystko to sprawiło, że 
w 2011 r. transport lotniczy przewiózł (według UNWTO) 51% turystów uczest-
niczących w międzynarodowym ruchu turystycznym. Wzajemne relacje między 
rozwojem transportu lotniczego a rozwojem turystyki można zauważyć zarówno 
w skali światowej, jak i krajowej, regionalnej oraz lokalnej (Inskeep, Kallenberger 
1992, Kowalczyk, Derek 2010). Wpływ transportu lotniczego na zagospodaro-
wanie turystyczne i ruch turystyczny oraz funkcjonowanie usług turystycznych 
zbadano na wybranych przykładach: Turcji (skala krajowa), Madery (Portugalia) 
i Lanzarote (Hiszpania) (skala regionalna) oraz miejscowości El Calafate i Parque 
Nacional Los Glaciares (Argentyna) (skala lokalna). Z przeprowadzonych badań 
– z wykorzystaniem analizy korelacji – wynika bardzo silna zależność dodatnia 
między rozwojem lotnictwa (mierzonym zmianami w liczbie pasażerów) a roz-
wojem turystyki i związanych z nią usług (opisanych różnymi wskaźnikami).
Briggs D., 2004, Tourism development and airlines in the new millenium: an perspective, 
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Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Geneza, rozwój i globalizacja

Zygmunt Kruczek 
Zakład Geogra�i Turystyki

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
zygmunt.kruczek@awf.krakow.pl

W artykule autor de�niuje atrakcje turystyczne, a wśród nich tzw. �agowe, do
których zalicza parki tematyczne/rozrywki. Przyciągają one w skali świata po-
nad 200 mln odwiedzających. Przedstawiono ich genezę oraz rozwój od XIX w.  
do czasów współczesnych. W oparciu o dane statystyczne, ilustrujące liczbę 
odwiedzających w 2010 r. poszczególne parki przedstawiono rankingi najwięk-
szych parków rozrywki w Europie i na świecie. Analizie poddano tendencje 
rozwojowe i zachodzący proces globalizacji. Tworzenie i działanie parków roz-
rywki pokazano na przykładzie Euro Disney Resort, a proces globalizacji na 
przykładzie działania światowego lidera parków rozrywki - korporacji Walta 
Disneya. W drugiej części artykułu opisano proces tworzenia i rozwoju parków 
rozrywki w Polsce (parki miniatur, dinozaurów, bajkowe, wodne, lunaparki, 
miasteczka westernowe oraz parki linowe) a także omówiono projekty nowych, 
wielkich parków rozrywki. W podsumowaniu stwierdzono, że parki rozrywki 
na świecie są przykładem postępującej globalizacji przemysłu rozrywki, mają 
one zbliżoną formę, podobne tematy, urządzenia i system organizacji. Doty-
czy to również aranżacji przestrzeni, lokalizacji usług i sposobu obsługi zwie-
dzających. Mimo tej standaryzacji powodzenie projektu często zależy od jego 
odmienności, co ilustruje przykład Euro Disney Resortu. Twórcy parku muszą 
zadbać o specy�czne potrzeby odwiedzających związane z lokalną kultura, od-
miennym system wartości czy nawet siła nabywczą. Zmusza to gestorów par-
ków do ciągłego monitorowania frekwencji i badania potrzeb odwiedzających  
z użyciem narzędzi marketingowych.
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Społeczne determinaty popytu turystycznego  
w turystyce narciarskiej w Karpatach Polskich

Kinga Krzesiwo
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

kingakrz@interia.pl

Rozwój turystyki narciarskiej oraz ośrodków i stacji narciarskich są współcześnie 
jednymi z najważniejszych zjawisk kształtujących obraz turystyki w polskiej czę-
ści Karpat. W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił znaczący wzrost uczestnictwa 
Polaków w turystyce narciarskiej. W sezonie 2011/2012 ok. 5 mln mieszkańców 
naszego kraju deklarowało uprawianie narciarstwa lub snowboardingu. Wzrost 
ruchu turystycznego w polskich stacjach narciarskich spowodował, że wiele 
ośrodków narciarskich modernizuje swoją infrastrukturę lub tworzy nową, sta-
rając się przyciągnąć jak najwięcej klientów. Celem wystąpienia będzie określenie 
struktury narciarskiego ruchu turystycznego na podstawie 1978 wywiadów prze-
prowadzonych w ostatnich trzech sezonach zimowych w 16 stacjach narciarskich 
Karpat Polskich oraz wskazanie zależności pomiędzy poszczególnymi cechami 
grupy respondentów. Ogólny pro�l użytkownika terenów narciarskich różni się
w poszczególnych stacjach narciarskich. Istotne różnice występują w przypad-
ku kilku elementów ruchu turystycznego. Pomiędzy cechami grupy responden-
tów występują zależności, które są istotne statystycznie, jednak mają słabą siłę  
i są nierównomiernie rozłożone w przestrzeni.

Agroturystyka jako czynnik aktywizacji kobiet  
na obszarach górskich województwa małopolskiego

Magdalena Kubal
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

magdalena.kubal@uj.edu.pl

Referat jest próbą przedstawienia założeń koncepcji pracy doktorskiej, pt. 
Agroturystyka jako czynnik aktywizacji kobiet na obszarach górskich wojewódz-
twa małopolskiego. Głównym celem pracy jest określenie czynników oraz form  
aktywizacji zawodowej kobiet w działalności agroturystycznej, a także rozpo-
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znanie wpływu tego procesu na zmianę statusu kobiet w rodzinie i społeczności 
lokalnej.
Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację dochodową rolników w Polsce oraz 
rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich przyczyniły się do poszukiwania źró-
deł dochodu w gospodarstwach rolnych z działalności około- i pozarolniczej 
(Guzik 1995, Kurek 1990). Poszukiwanie pozarolniczych źródeł dochodu przez 
właścicieli gospodarstw rolnych wpłynęło na dynamiczny rozwój agroturystyki 
w Polsce (Guzik 1995, Szpara 2011). Agroturystyka stanowi dodatkowe źródło 
dochodów w gospodarstwie rolnym i postrzegana jest jako szansa aktywizacji 
zawodowej ludności wiejskiej, w tym szczególnie kobiet (Seręga 1993). Dyna-
miczny rozwój agroturystyki w Polsce i w Karpatach w ostatnim dwudziestoleciu 
oraz długie tradycje gościnności wobec turystów w Karpatach Polskich pozwoliły 
na wybór obszaru badań. Obszar badań obejmuje gospodarstwa agroturystyczne 
zlokalizowane w Karpatach w granicach województwa małopolskiego. 
W oparciu o dostępna literaturę oraz dotychczas przeprowadzone wywiady, jako 
główne motywy podjęcia działalności agroturystycznej przez kobiety wymienia 
się: dążenie do poprawy sytuacji ekonomicznej swojego gospodarstwa i infra-
struktury w gospodarstwie, chęć potwierdzenia swojej użyteczności oraz dekla-
rowana w wywiadach skłonność do poświęceń na rzecz rodziny, pracowitość, 
sumienność, wytrwałość, szacunek do pracy. Rozpoczęcie działalności agro-
turystycznej jest wynikiem samodzielnej decyzji, ale często w oparciu o opinię  
i sugestie członków najbliższej rodziny. Aktywizacja kobiet poprzez działalność 
agroturystyczną pozwala na osiągnięcie poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa 
oraz postrzegana jest jako awans rodzinny i społeczny.
Guzik C., 1995, Rolnicze użytkowanie ziemi, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie, 

Przyroda, człowiek i jego działalność, UJ, Kraków.
Kurek W., 1990, Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich 

Karpat polskich, Rozprawy Habilitacyjne, 194, UJ, Kraków.
Seręga Z., 1993, Czynniki rozwoju lokalnego: studium socjologiczne wybranych społeczności 

wiejskich, Rozprawy Habilitacyjne, 265, UJ, Kraków.
Szpara K., 2011, Agroturystyka w Karpatach Polskich, Prace Geogra�czne, IGiGP UJ, 

125. 
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Wydarzenia kulturalne  
jako instrument promocji dziedzictwa przemysłowego  

„Extra Schicht” oraz „Industriada” – studium porównawcze

Wojciech Kurda
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
wojciech.kurda@uj.edu.pl

„Extra Schicht” w Niemczech w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz „Industriada” 
w Polsce w województwie śląskim to dwie największe coroczne imprezy, propa-
gujące przemysłowe dziedzictwo dwóch przemysłowych aglomeracji, odpowied-
nio: Zagłębia Ruhry i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Odbywają się one 
corocznie na przełomie czerwca i lipca promując tzw. turystykę industrialną,  
w Niemczech znaną jako Industriekultur, w tym ich największe produkty tury-
styczne, jakim są szlaki tematyczne: „Route der Industriekultur” i „Szlak Zabyt-
ków Techniki Województwa Śląskiego”. Celem pracy jest porównanie tych dwóch 
wydarzeń kulturalnych, znalezienie podobieństw w ich organizacji, formach 
marketingu i promocji, przebiegu samych wydarzeń kulturalnych oraz wyka-
zanie różnic. Do realizacji powyższego celu zastosowano analizę i zestawienie 
dostępnych danych statystycznych, własnych spostrzeżeń oraz wywiady przepro-
wadzone z osobami zajmującymi się organizacją powyższych imprez. Obydwa 
wydarzenia kulturalne łączy to, że przyczyniają się do upowszechnianie świa-
domości istnienia dziedzictwa przemysłowego, a także do zmiany wizerunku 
miast uchodzących za mało ciekawe z punktu widzenia turystyki ośrodki prze-
mysłowe. Jako, że pierwsza edycja święta kultury industrialnej w Zagłębiu Ruhry 
„Extra Schicht” odbyła się w 2001 r., a pierwsza „Industriada” dopiero w 2010 r., 
tą pierwszą uznać można za inspirację i „matkę” święta turystyki industrialnej 
na Śląsku. Górnośląskie dziedzictwo przemysłowe prezentowane było na terenie 
kompleksu Zeche Zollverein w Essen, natomiast Nadreńsko-Westfalskie w kopal-
ni Guido w Zabrzu. Od tego roku święto dziedzictwa przemysłowego pod nazwą 
„Druga zmiana. Noc industrialnej kultury” odbywa się również w okręgu Donbas 
w zachodniej Ukrainie. Dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy restruktury-
zującymi się aglomeracjami przemysłowymi stwarza dalsze możliwości rozwoju 
tego typu wydarzeń. Efektem dotychczasowej współpracy jest stworzenie mię-
dzy innymi ERIHu, czyli Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, do 
którego należą zarówno „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”, jak  
i „Route der Industriekultur”. 



28

Plan marketingowy i wytyczne strategiczne promocji dla Szlaku Zabytków Techniki  
Województwa Śląskiego, 2009, Market Place Grupa Eskarda.

Kleinenbroich Ch., 2010, Industriekultur im Ruhrgebiet, Dortmund. 

Turystyka a środowisko. Współczesne problemy badawcze

Włodzimierz Kurek
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

w.kurek@interia.pl

Relacje turystyka – środowisko przyrodnicze zmieniają się od początku rozwoju 
turystyki. Powodem tych zmian jest przede wszystkim pojawianie się nowych ro-
dzajów i form turystyki wykorzystujących zasoby przyrodnicze, a wśród nich tu-
rystyki przyrodniczej. Poza tym rozszerza się przestrzeń turystyczna, obejmując 
coraz to nowe obszary, np. regiony polarne, pustynne, tropikalne itd. Wynikiem 
tych przeobrażeń są nowe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. W wielu 
krajach próbuje się ograniczyć negatywne skutki rozwoju turystyki. Tworzy się 
obszary chronione, podejmuje się inicjatywy dotyczące ochrony bioróżnorodno-
ści, itp. Są to jednak ciągle działania niewystarczające. 
Zmieniające się relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym 
znajdują też odzwierciedlenie w literaturze naukowej. W niniejszym opracowa-
niu autor dokonuje przeglądu badań podejmowanych w tym zakresie. Źródłem 
informacji są książki oraz artykuły zamieszczone w kilkunastu czasopismach 
naukowych w ostatnich 30 latach, m.in. w: Tourism Geographies, Tourism Ma-
nagement, Annals of Tourism Research, Journal of Environmental Management, 
Landscape and Urban Planning.

Geogra�czne uwarunkowania współczesnej turystyki

Stanisław Liszewski
Instytut Geogra�i Miast i Turyzmu

Uniwersytetu Łódzkiego
miastur@geo.uni.lodz.pl

Celem opracowania jest identy�kacja czynników geogra�cznych i analiza ich
wpływu na powstanie i rozwój turystyki. Jak wynika z tytułu i celu pracy, autor 
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podejmuje próbę określenia zależności rozwoju turystyki od czynników geogra-
�cznych. Jest to świadome ujęcie jednostronne, którego celem jest bardziej wyra-
ziste pokazanie roli najstarszego czynnika zewnętrznego warunkującego rozwój 
turystyki. Tak określony zakres pracy wymaga zde�niowania podstawowych po-
jęć, w tym określenie czynników geogra�cznych. Bardziej precyzyjnie przedsta-
wione zostaną cztery pojęcia: geogra�a jako nauka, środowisko geogra�czne, śro-
dowisko przyrodnicze oraz przestrzeń geogra�czna w kontekście ich związków
z turystyką. W drugiej części pracy omówione zostaną etapy rozwoju turystyki 
w powiązaniu z czynnikami geogra�cznymi. Autor w opracowaniu tym pomija
rozwój cywilizacyjny świata (rozwój komunikacji, czas wolny, zainteresowania 
itp.), który jest obecnie motorem ekspansji turystyki, koncentrując się wyłącznie 
na uwarunkowaniach geogra�cznych. Bardziej szczegółowa analiza rozwoju tu-
rystyki na świecie dotyczyć będzie umownie wydzielonych i nazwanych trzech 
okresów, których charakterystyka dokonana zostanie w sposób mocno zgenera-
lizowany.
a) Okres wędrowania (od starożytności do II wojny światowej). Głównymi celami 

ruchu turystycznego w tym okresie było poznanie, odwiedzanie miejsc świę-
tych i wyjazdy uzdrowiskowe. W okresie tym rozwój turystyki bardzo silnie 
zdeterminowany był zróżnicowaniem środowiska geogra�cznego.

b) Okres dominacji masowej turystyki wypoczynkowej zarówno biernej (plaża), 
jak i czynnej (góry). Rozwój turystyki jest silnie uzależniony od dogodnych 
warunków środowiska przyrodniczego.

c) Okres turystyki „globalnej” (druga połowa XX w. i początek XXI w.) charakte-
ryzuje się nie tylko skalą ale i różnorodnością form turystyki wypoczynkowej, 
poznawczej, zdrowotnej, kulturowej, religijnej, rozrywkowej i innej. Rozwój 
turystyki w tym okresie uwarunkowany jest m.in. zróżnicowaniem środowi-
ska geogra�cznego z silnym akcentem na środowisko antropogeniczne.

W trzeciej części pracy, sumując dotychczasowe rozważania autor podejmu-
je próbę bardziej precyzyjnego określenia wpływu środowiska geogra�czne-
go (przestrzeni geogra�cznej) na rozwój różnych form aktywności i powstania
przestrzeni turystycznej. W konsekwencji tych rozważań przedstawiony zosta-
nie nowy podział turystyki oparty o zróżnicowanie środowiska geogra�cznego 
i przestrzeni turystycznej, czyli zdeterminowany czynnikami geogra�cznymi.
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Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej 

Adrian P. Lubowiecki-Vikuk, Zbigniew Podgórski 
Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
alubvi@umk.pl

Aktywność turystyczna stała się istotnym elementem zagospodarowania czasu wol-
nego współczesnego społeczeństwa, wpływając na poziom, jakość i styl ich życia. 
Stopa tej aktywności uzależniona jest od wielu czynników: społeczno-demogra�cz-
nych, kulturowych, ekonomicznych i innych. Jednym z najbardziej różnicujących 
i kształtujących poziom aktywności turystycznej wydaje się czynnik społeczno-
-demogra�czny. Pod tym względem aktywność ta determinowana jest ze względu
na płeć, wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania oraz przynależność do 
grupy społeczno-zawodowej. Biorąc pod uwagę cykl życia człowieka, należy uznać 
także, że zachowania „wolnoczasowe” różnią się w zależności od etapu, w jakim 
danym momencie człowiek się znajduje. Okres edukacji, zwłaszcza na poziomie 
wyższym stanowi kluczowy moment obserwacji takich zachowań.
Celem artykułu jest wskazanie stopy aktywności turystycznej młodzieży akade-
mickiej, zarówno w ujęciu społecznym jak i przestrzennym. Przy użyciu kwe-
stionariusza ankiety (opracowanego przez członków SKN Turystyki i Rekreacji 
Nicolaus Copernicus Adventure Club) przeprowadzono na przełomie marca 
i kwietnia 2012 r. badanie sondażowe mające charakter eksploracyjny. Grupę 
respondentów (n=598) stanowili studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Analizie poddano: (krajowe i zagraniczne) kierunki zrealizowanych  
i preferowanych wyjazdów turystycznych, cele podróży turystycznych i ich spo-
sób organizacji, wybierane formy i rodzaje turystyki oraz źródła potrzeb tury-
stycznych. Wyniki badań własnych jednoznacznie wskazują, że młodzież aka-
demicka preferuje aktywny wypoczynek realizowany na obszarze naszego kraju. 
Stwarza to szansę na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystycznego kra-
ju w przyszłości, tym samym ożywiając lokalną gospodarkę turystyczną.
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Współczesne problemy rozwoju turystyki w Iranie

Wojciech Maciejowski
Zakład Geogra�i Fizycznej, Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński
wojciech.maciejowski@uj.edu.pl

Islamska Republika Iranu stanowi bardzo specy�czny kraj z punktu widzenia
światowego rynku turystycznego. Z jednej strony Iran jest postrzegany jako kraj 
stanowiący zagrożenie dla stabilności w regionie Bliskiego Wschodu, a nawet ca-
łego świata, w którym dominuje fundamentalistyczny islam i łamane są prawa 
człowieka, szczególnie kobiet, z drugiej strony ze względu na jego wysokiej kla-
sy walory turystyczne, z roku na rok przyciągają coraz więcej przyjezdnych. Od 
czasu zakończenia wojny iracko-irańskiej w 1988 r., czyli w okresie ponad 20 lat, 
ruch turystyczny wzrósł z 66 tys. do prawie 2,3 mln turystów (World Tourism Or-
ganisation). W znacznej mierze są to jednak przyjezdni z krajów ościennych, in-
nych krajów islamskich i Japonii, niewielu jest jednak turystów z krajów europej-
skich czy Ameryki (Vafadari, Cooper 2010). Niewątpliwy magnes przyciągający 
turystów stanowi wciąż słabo znane (m.in. przez lata izolacji) dziedzictwo przy-
rodnicze i kulturowe. Walory te nie są jednak w pełni wykorzystane ze względu 
na liczne bariery rozwojowe. Zalicza się do nich: brak rozwiniętej infrastruktury 
turystycznej o odpowiednim standardzie, dostosowanej do potrzeb turystyki ma-
sowej, ograniczenia w komunikacji na prowincji (nie wszędzie można dotrzeć), 
niestabilne warunki polityczne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, przez to 
również brak przychylnego nastawienia do Iranu ze strony potencjalnych przy-
jeżdżających (terroryzm, kary za nieodpowiednie czyny), problemy obyczajowo-
ści, które stanowią przeszkodę dla turystów (m.in. zakładanie czadorów przez 
kobiety, rygory ramadanu, nieznajomość lokalnych zwyczajów) oraz nadal słabą 
promocję i informację turystyczną.
Vafadari K., Cooper M., 2010, Japanese tourism in Iran, [w:] N. Scott, J. Jafari (red.), To-

urism in the Muslim World, Emerald Group Publishing Limited, Bingley: 252–264.
Zamani-Farahani H., 2010, Iran: Tourism, Heritage and Religion, [w:] N. Scott, J. Jafari 

(red.), Tourism in the Muslim World, Emerald Group Publishing Limited, Bingley: 
205–220.
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Obszary recepcji turystycznej podlegają nieustannym procesom przekształceń, 
reorientacji i dostosowań pod wpływem równolegle oddziałujących sił global-
nych i lokalnych. Są one często na nowo odkrywane czy kreowane w związku ze 
współczesnymi trendami w turystyce i wyzwaniami oraz możliwościami, jakie 
niesie ze sobą globalizacja. Zastosowanie w turystyce dynamicznie rozwijających 
się technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stanowi jeden z czynni-
ków tych przemian. Turystyka należy do jednych z pierwszych sektorów gospo-
darki, które zaadaptowały technologie informacyjno-komunikacyjne. Stąd przy-
spieszenie i synergiczna interakcja pomiędzy technologią i turystyką w ostatnich 
latach spowodowała fundamentalne przemiany w całym sektorze (Buhalis, Law 
2008; Ho, Lee 2007). Trzeba jednocześnie zauważyć, że z jednej strony turystyka 
jako sektor gospodarki generuje popyt na usługi wiedzochłonne (Knowledge-In-
tensive Services, KIS), w tym ICT a z drugiej strony sama stanowi źródło KIS 
(Kahle 2002). Nawiązując do koncepcji nowej geogra�i ekonomicznej i wpływu
procesów aglomeracyjnych na funkcjonowanie obszarów turystycznych warto 
przyjrzeć się w tym kontekście relacjom przestrzennym między funkcją tury-
styczną gminy a występowaniem dostawców ICT na obszarach zróżnicowanych 
pod względem turystycznego rozwoju. Badania przeprowadzone w sektorze tu-
rystycznym wskazują bowiem na duże znaczenie lokalnych – a nie krajowych 
czy globalnych – dostawców usług wiedzochłonnych, w tym w szczególności ICT 
(Innovation… 2006). 
W opracowaniu podjęto rozważania na temat siły i charakteru powiązań między 
poziomem natężenia funkcji turystycznej obszaru i dynamiką jej zmian oraz eta-
pem turystycznego rozwoju obszarów recepcji turystycznej a występowaniem do-
stawców ICT na tych obszarach. Analizę i charakterystykę tych relacji przeprowa-
dzono z wykorzystaniem kilku metod badawczych, w oparciu o dane statystyczne 
gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Jako technikę eksploracji danych 
(data mining) zastosowano metodę drzew klasy�kacyjnych, a także tablice kontyn-
gencji i testy nieparametryczne (Chi-kwadrat) w celu zbadania zależności między 
występowaniem dostawców ICT w polskich gminach i rozwojem turystycznym ob-
szarów. Ponadto, jako uzupełnienie powyższych metod, zastosowano analizę regre-
sji oraz wielowymiarową analizę skupień (grupowanie metodą k-średnich).
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W ramach rezultatów poznawczych stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między etapem turystycznego rozwoju gmin a występowaniem na ich terenie 
dostawców ICT. Dojrzałe pod względem turystycznego rozwoju obszary cha-
rakteryzują się najniższym udziałem dostawców ICT wśród usługodawców ogó-
łem zarejestrowanych w gminie, natomiast najwyższy odsetek dostawców ICT 
w strukturze branżowej dotyczy nowych, dynamicznie wkraczających na rynek 
turystyczny obszarów. Rezultaty przeprowadzonej wstępnej fazy analiz w tym 
zakresie wskazują na potrzebę szerszych badań w zakresie oceny roli usług wie-
dzochłonnych, w tym w szczególności ICT i dostawców tych usług w procesach 
rozwojowych obszarów recepcji turystycznej na różnych etapach tego rozwoju.
Buhalis, D., Law, R., 2008, Progress in informational technology and tourism management: 

20 years on and 10 year after the Internet – the state of the eTourism research, Tourism 
Management, 29(4), 609–623.

Ho, C-I., Lee, Y.-L., 2007, The development of an e-travel service quality scale, Tourism 
Management, 28(6), 1434–1449.

Kahle, E., 2002, Implications of „New Economy” Traits for the Tourism Industry, Knowledge 
Management In Hospitality and Tourism, 3, 3(4), 5–23.

Innovation and Growth in Tourism, 2006, OECD, Paris, www. oecd.org.

Centra turystyki religijnej w Indiach
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Liczba ludności Indii na początku XXI w. przekroczyła 1 mld, co stawia ten kraj, 
w zależności od źródła, na pierwszym lub drugim miejscu wśród najludniej-
szych krajów świata. Mieszkańcy Indii są członkami wielu wspólnot religijnych, 
spośród których hinduizm skupia największą ilość wiernych. Szacuje się, że aż 
78% społeczeństwa tego kraju to wyznawcy hinduizmu. Na miejscu drugim wy-
mienia się muzułmanów. Ich udział ocenia się na 12,5%. Miejsce trzecie przy-
pisuje się chrześcijanom (3%) a czwarte – sikhom (1,9%). Dziwić może fakt, że 
wyznawcy Buddy stanowią poniżej 1% społeczeństwa Indii (0,8%). Wszak tutaj 
urodził się i działał twórca tej religii Siddhartha Gautama nazwany Buddą, a jego 
religia znalazła wielu wyznawców w innych krajach Azji Południowo-Wschod-
niej. Wyznawcy tych różnych religii mają miejsca, do których pielgrzymują.  
W niniejszym opracowaniu przedstawiono cztery centra turystyki religijnej: Del-
hi, Waranasi, Allahabad i Sarnath, które autor odwiedził w lutym 2012 r. 
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Delhi to nie tylko licząca 19,8 mln mieszkańców metropolia, ale także skupisko 
wielu cennych obiektów religijnych, do których pielgrzymują wierni i docierają 
turyści. Sikhowie pielgrzymują do położonej w Nowym Delhi świątyni Bangla 
Sahib Gurdwara, zaś dżiniści do swojej najstarszej świątyni – Digambara. W Del-
hi znajduje się najstarszy i największy meczet muzułmański. Największą i najbar-
dziej okazałą świątynią jest muzułmański Meczet Piątkowy (Dżama Masdżid). 
Ta zbudowana w 1644 r. z czerwonego piaskowca z dodatkiem białego marmuru 
świątynia jest odwiedzana przez wyznawców Mahometa i turystów z całego świa-
ta. Meczet wraz z dziedzińcem głównym może pomieścić ponad 20 tys. wiernych. 
Za najstarszy meczet w całych Indiach uchodzi Kuwwat Ul Islam, zbudowany 
przez pierwszego muzułmańskiego władcę Delhi – Kutb ud-dina Ajbaka. Naj-
młodszą świątynią Delhi jest natomiast ukończona w 1986 r. Bahai Lotus Temple. 
Ta niezwykła świątynia w kształcie kwiatu lotosu jest miejscem kultu bahaitów. 
Allahabad to miasto leżące w stanie Uttar Pradesh, u zbiegu dwóch świętych rzek 
hinduistów: Gangesu i Jamuny. W miejscu tym ma także przepływać podziemna, 
święta rzeka Saraswati. Allahabad jest jednym z najświętszych miejsc hinduistów. 
W styczniu i w lutym rzesze pielgrzymów przybywają tutaj, by dokonać rytual-
nej kąpieli w wodach Gangesu i Jamuny. Największą moc oczyszczenia z grze-
chów mają wody obu rzek podczas przypadających co 12 lat świąt Kumbhamela.  
Według miejscowych statystyk ocenia się, że w 2001 r. przybyło do Allahabadu 
ponad 66 mln wyznawców hinduizmu.
Waranasi według legend zostało założone przez Śiwę prawdopodobnie w X w. 
p.n.e. Obecnie miasto liczy ponad 3 mln mieszkańców. Leży nad świętą rzeką 
Ganges, której przypisuje się moc oczyszczania z grzechów. Rytualnych ablucji 
w rzece corocznie dokonują miliony wyznawców hinduizmu. Do rzeki schodzi 
się stromymi, szerokimi schodami nazwanymi ghatami. Ciągną się one wzdłuż 
lewego brzegu Gangesu na długości kilku kilometrów. Uznaje się także, że miej-
sce to jest najlepszym punktem na świecie do odbycia „podróży” w zaświaty. Stąd 
zjawiają się tu kondukty pogrzebowe w celu dokonania kremacji zmarłych.
Sarnath leży kilka kilometrów na wschód od Waranasi. To święte miasto buddy-
stów, którzy pielgrzymują tu z wielu krajów Azji Południowo-Wschodniej. Celem 
ich pielgrzymki jest Park Jeleni (Rishipattana), w którym Budda wygłosił do pię-
ciu zgromadzonych astetów swoje pierwsze kazanie. Działo się to na przełomie 
VI i V w. p.n.e. Szczyt świetności miasteczka przypada na wiek IV–VI n.e. Miało 
tu wtedy żyć w 30 klasztorach prawie 1,5 tys. kapłanów. W XII w. wojska muzuł-
mańskie zniszczyły miasto. Resztki świątyń aż do XIX w. służyły jako lokalne źró-
dło budulca. Zabezpieczyli je dopiero angielscy archeolodzy, którzy najcenniejsze 
pamiątki zgromadzili w muzeum archeologicznym.
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Wpływ programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja  
na rozwój indywidualnej turystyki studentów  

– przykład Uniwersytetu Łódzkiego

Marta Maro-Kulczycka
Instytut Geogra�i Miast i Turyzmu

Uniwersytet Łódzki
m.marokulczycka@wp.pl

Głównym celem referatu jest wery�kacja hipotezy zakładającej, że program stu-
diów na kierunku turystyka i rekreacja (a zwłaszcza jego część praktyczna – zajęcia 
terenowe) ma wpływ na kształtowanie się indywidualnej przestrzeni turystycznej 
studentów. W tym aspekcie studia na kierunku turystyka i rekreacja mogą zostać 
uznane za jeden z czynników rozwoju turystyki, a twórcy kierunku – za kreato-
rów przestrzeni turystycznej. W referacie omówiony i zanalizowany zostanie pro-
gram studiów na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzonych na Wydziale Nauk 
Geogra�cznych Uniwersytetu Łódzkiego (zarówno na studiach licencjackich, jak 
i magisterskich, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym) w latach 2007/2008-
-2011/2012. Szczególna uwaga poświęcona zostanie programom ćwiczeń tereno-
wych i praktyk zawodowych. W analizie skupiono się przede wszystkim na aspekcie 
przestrzennym wyjazdów (odwiedzone miejscowości), ale także merytorycznym 
(treści poznawane przez studentów) oraz na formach aktywności uprawianych  
w ich trakcie. Analiza programu nauczania porównana zostanie z badaniami an-
kietowymi przeprowadzonymi wśród studentów ostatniego roku uzupełniających 
studiów magisterskich turystyki i rekreacji UŁ w roku akademickim 2011/2012 (na 
studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych), dotyczącymi miejsc odwiedzanych 
przez respondentów w celach turystycznych w latach 2007-2012. Dokonane zosta-
nie porównanie programów ćwiczeń terenowych z miejscami odwiedzonymi przez 
respondentów w celach turystycznych. W ten sposób sprawdzone zostanie, które 
obszary (przede wszystkim Polski, ale także Europy) poznane w ramach zajęć tere-
nowych stały się celem późniejszych wyjazdów studentów (powroty do wcześniej 
odwiedzonych miejsc). 
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E-learning w kształceniu na kierunkach turystycznych

Tomasz Napierała, Roman Szkup
Instytut Geogra�i Miast i Turyzmu

Uniwersytet Łódzki
tomnap1979@gmail.pl

Celem artykułu jest próba określenia bieżących problemów związanych z wyko-
rzystywaniem narzędzi e-learningu w edukacji na kierunkach, specjalizacjach  
i specjalnościach turystycznych, w państwowych uczelniach wyższych w Polsce. 
Autorzy artykułu stawiają sobie dwa cele szczegółowe. Pierwszym jest szczegóło-
wa charakterystyka wykorzystania narzędzi e-learningowych przez wspomniane 
uczelnie. Drugim natomiast jest omówienie ogólnych i właściwych dla kierunków 
turystycznych problemów z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych. Autorzy 
liczą, że swoją dyskusją nad stosowaniem nowych narzędzi wspomagających pro-
ces kształcenia na poziomie akademickim, wpiszą się w proces podnoszenia jako-
ści edukacji turystycznej w szkołach wyższych.
Publiczne szkoły wyższe w Polsce, kształcąc w zakresie turystyki, wykorzystują 
coraz częściej narzędzia e-learningowe. Coraz bardziej popularny jest blended 
learning, a więc technika nauczania polegająca na mieszanym wykorzystywaniu 
tradycyjnych technik nauczania w klasie z technikami e-learningu. Do organiza-
cji działań edukacyjnych w Internecie wykorzystywane są różnorakie platformy 
e-learningowe, tzw. LMS (z ang. Learning Management System) lub inaczej VLE 
(z ang. Virtual Learning Envoronment). W swoim artykule autorzy zamierzają 
szczegółowo scharakteryzować platformy e-learningowe wykorzystywane przez 
uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych w Polsce. Należy wskazać, że 
edukację na kierunkach, specjalizacjach i specjalnościach turystycznych oferu-
je 39 uczelni państwowych (uniwersytetów, akademii wychowania �zycznego,
uczelni ekonomicznych, rolniczych i technicznych). Co ważne, zdecydowana 
większość, bo aż 34 spośród wymienionych ośrodków akademickich wykorzystu-
je w procesie dydaktycznym narzędzia e-learningu. Niestety, wyłącznie 9 uczelni, 
i to w bardzo zróżnicowanym stopniu, wykorzystuje owe narzędzia w procesie 
kształcenia na kierunkach turystycznych. Współcześnie, w edukacji na poziomie 
akademickim obserwowana jest często pasywna postawa studentów, przyzwycza-
jonych do monologów nauczycieli, połączonych z wyświetlanymi prezentacjami  
w programie PowerPoint. Efektem takich zajęć są najczęściej znudzenie i brak 
przyswojonej wiedzy czy rozwiniętych umiejętności po stronie studentów, jak 
również frustracja nauczycieli, wynikająca z niezwykle krytycznej oceny prowa-
dzonych przez nich zajęć (Liminiou, Smith 2010). Wprowadzenie nowych technik 
nauczania „internetowego pokolenia” studentów wydaje się zatem koniecznością.
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Kraków w opinii angielskich turystów-kibiców, w kontekście EURO 

Agata Niemczyk, Michał Rudnicki
Katedra Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
niemczya@uek.krakow.pl

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to obok mistrzostw świata i igrzysk olimpij-
skich najbardziej prestiżowe wydarzenie sportowe. Tego typu imprezy w ostatnich 
czasach pełnią istotą rolę w komunikacji marketingowej jednostek terytorialnych. 
Są skutecznym narzędziem w kształtowaniu wizerunku oraz budowaniu przewagi 
konkurencyjnej danego obszaru. Jednym z adresatów tego rodzaju wydarzeń są ki-
bice-turyści. W kontekscie powyższych treści interesującym jest poznanie opinii ki-
biców-turystów na temat stolicy Małopolski, gdzie podczas mistrzostw piłkarskich 
EURO 2012 swoją bazę pobytową miały trzy federacje piłkarskie (angielska, włoska  
i holenderska). Należy podkreślić, że w ślad za drużynami podążyli ich wierni ki-
bice, którzy, jak podają dostępne informacje, wydają dużo pieniędzy, jednocześnie 
wyrabiając sobie opinię na temat miasta. Celem opracowania jest poznanie opinii 
angielskich turystów-kibiców na temat Krakowa. W referacie zostaną przedsta-
wione wyniki badań własnych Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, prowadzone w ramach badań statutowych w 2012 r. Zamierzeniem 
autorów opracowania jest zidenty�kowanie oceny miasta przez turystów- 
kibiców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: atmosferę miasta, strefę kibica, 
imprezy kulturalne, dojazd do miasta, bazę noclegową, bazę gastronomiczną, 
bazę rozrywkową, bazę rekreacyjną, ofertę muzealną, możliwości poruszania się 
po mieście, mieszkańców miasta. Dokonana będzie analiza tej oceny z punktu  
widzenia różnych kryteriów, np. częstotliwości wizyt w Krakowie, wielkości wy-
datków ponoszonych w Krakowie itd.



38

Wpływ mody na rozwój turystyki

Agnieszka Niezgoda
Katedra Turystyki 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
a.niezgoda@ue.poznan.pl

Dobra i usługi turystyczne należą do tzw. dóbr wyższego rzędu, a więc nabywane 
są po zaspokojeniu potrzeb podstawowych. Powoduje to, że na procesy związane 
z zachowaniem turystów wpływają nie tylko czynniki zewnętrzne o charakterze 
ogólnym (demogra�czne i ekonomiczne), ale również czynniki społeczne i psy-
chologiczne, które mają w wielu przypadkach decydujący wpływ na ostateczny 
schemat zachowań. Jednym z nich może być moda. badacze zjawisk społecznych 
związanych z modą zauważają, że jest to zjawisko społeczne obejmujące różne 
dziedziny życia, można nawet je określić jako zjawisko interdyscyplinarne (König 
1979). Szersza de�nicja określa modę jako: „ogół przyjętych w danym odcinku
czasu postaw i obyczajów obowiązujących w określonej społeczności” (Silla-
my 1994). Jak podaje König (1979), to uwarunkowania psychospołeczne stoją  
u początków modnych zachowań, by przejść potem w dziedzinę stroju, a następ-
nie do dalszych procesów gospodarczych i kulturowych. Pełniąc różne funkcje 
społeczne moda, wywiera konsekwencje nie tylko na zachowania pojedynczych 
osób, ale na całe grupy społeczne. Moda zajmuje własne miejsce w całokształcie 
normowanych, społecznych sposobów zachowania, a szerokim ujęciu rozumie 
się ją również jako określony sposób postępowania w różnorodnych sytuacjach  
i w obliczu rozmaitych przedmiotów.
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozważań na temat wpływu zjawiska mody na 
rozwój turystyki. Omówiona zostanie rola mody w zachowaniach konsumenckich 
w turystyce, które w gospodarce rynkowej charakteryzującej się orientacją mar-
ketingową stanowią punkt wyjścia do kreowania podaży. Zatem można rozważyć 
również znaczenie mody dla kształtowania podaży turystycznej. Tą zależność ana-
lizować należy zarówno pod względem wyboru kraju, regionu wypoczynku, ale 
również pod względem wyboru różnych form turystyki a nawet zestawu usług, czy 
konkretnego obiektu hotelarskiego. Tok rozważań opracowania prowadzić będzie 
również do zagadnień związanych ze zjawiskiem mody, a mianowicie efektów de-
monstracji i naśladownictwa, które można obserwować w turystyce. Kolejnym za-
gadnieniem, które dotyczyć może związków mody z turystyką jest problematyka 
„eskapizmu” jako czynnika wpływającego na podejmowanie podróży turystycznej. 
W odpowiedzi na te zjawiska po stronie podaży turystycznej można zauważyć 
przejście od „gospodarki zorientowanej na usługi” (service-oriented economy) do 
„gospodarki zorientowanej na przeżycia” (experience-oriented economy).
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Motywy podejmowania studiów oraz oczekiwania edukacyjne  
i zawodowe studentów kierunku turystyka i rekreacja  
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Aneta Omelan, Grażyna Furgała-Selezniow, Andrzej Skrzypczak
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Katedra Ekologii Stosowanej 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
aneta.omelan@uwm.edu.pl

W roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ruszył 
długo oczekiwany kierunek turystyka i rekreacja (stacjonarne studia pierwszego 
stopnia), uruchomiony na Wydziale Nauk o Środowisku. W ten sposób najwięk-
sza państwowa uczelnia w województwie odpowiedziała na potrzeby rynku pracy 
i strategię rozwoju regionu, dla której podstawę stanowi cel strategiczny: Turysty-
ka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur. W regionie nie ma większych 
tradycji w zakresie akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji. 
Jednak nowo utworzony kierunek spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze 
strony kandydatów na studentów. Liczba złożonych podań o przyjęcie na ten wła-
śnie kierunek przerosła wcześniejsze oczekiwania, co potwierdza słuszność decyzji  
o kształceniu w tym zakresie. Ale nasuwa również szereg pytań, między innymi  
o przyczynę tak licznych deklaracji chęci kształcenia w obszarze turystyki i re-
kreacji, a także o oczekiwania edukacyjne i zawodowe studentów. W artykule,  
w oparciu o uzyskane w trakcie badań sondażowych dane, podjęto próbę udzie-
lenia odpowiedzi na postawione powyżej pytania. Już w tej wstępnej fazie działań 
edukacyjnych mogą być one przyczynkiem do lepszego uformowania oferty kształ-
cenia na kierunku turystyka i rekreacja i wypracowania wzorców edukacyjnych, 
które zaspokoją potrzeby zarówno studentów, jak i przyszłych pracodawców.

Zastosowanie nowych technologii w turystyce kulturowej.  
Przykłady innowacyjnych projektów z województwa małopolskiego

Aneta Pawłowska
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

aneta.pawlowska@interia.pl

Technologie mobilne oraz internetowe zyskują coraz większe znaczenie w infor-
macji i promocji turystycznej. Obok internetowych portali, serwisów oraz sieci 
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społecznościowych powszechnie wykorzystywane są aplikacje mobilne dla tele-
fonów komórkowych z dostępem do sieci internetowej oraz smartfonów, a także 
rozwiązania techniczne wzbogacające przekaz, np. wizualizacje trójwymiarowe, 
hologramy, projekcje multimedialne. Autorka omówi istotę i zakres nowocze-
snych (elektronicznych) form komunikacji na rynku w odniesieniu do turystyki 
kulturowej. Na wybranych przykładach (m.in. Treespot Kraków i Treespot Stary 
Sącz, Traseo.pl oraz Mobi Trip) zaprezentowane zostaną możliwości interneto-
wych baz danych z funkcją wyszukiwania w zakresie udostępniania informacji  
i promocji turystyki kulturowej. Autorka odniesie się także do nowych rozwiązań 
technologicznych w kształtowaniu oferty z zakresu turystyki kulturowej. Do tych 
działań zaliczono infrastrukturę interaktywnych infokiosków, projektory z funk-
cją generowania wizualizacji trójwymiarowych, hologramów, projekcji lasero-
wych, instalacji multimedialnych, fotokody. Przykładami jednostek muzealnych 
w województwie małopolskim, w których wdrożono tego rodzaju rozwiązania są 
muzea o randze krajowej i międzynarodowej, np. Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa – Podziemia Rynku, Muzeum Kopalnia Soli w Bochni, Muzeum Żup 
Krakowskich w Wieliczce. Ciekawym przykładem z zakresu wdrażania nowych 
technologii w turystyce kulturowej, jak również w samym zarządzaniu jednostka-
mi muzealnymi jest projekt pt. „Wirtualne Muzea Małopolski” realizowany przez 
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Projekt ma na celu digitalizację zbiorów muzealnych, utworzenie 
Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz uruchomienie serwisu internetowego,  
w którym prezentowane będą ekspozycje wybranych muzeów. 

Warunki bioklimatyczne Tatr Polskich w zakresie turystyki i rekreacji 

Sebastian Pełech
Zakład Klimatologii

Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

sebastian.konrad.pelech@gmail.com

W pracy scharakteryzowano warunki bioklimatyczne w Tatrach Polskich ze 
względu na możliwości uprawiania różnych form turystyki i rekreacji. Podstawę 
opracowania stanowiły dane z okresu 2001-2010 z następujących stacji: Zako-
pane, Hala Gąsienicowa oraz Kasprowy Wierch. Analizie poddano dane mete-
orologiczne z godziny 12 UTC (temperatura powietrza, ciśnienie pary wodnej, 
prędkość wiatru, zachmurzenie) oraz dobowe (grubość pokrywy śnieżnej, suma 
opadu atmosferycznego, maksymalna i minimalna temperatura powietrza). Cha-
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rakterystyki dokonano w oparciu o biotermiczno-biometeorologiczną klasy�ka-
cję pogody K. Błażejczyka, która uwzględnia wpływ warunków pogodowych na 
możliwości uprawiania poszczególnych form turystyki i rekreacji: kąpieli słonecz-
nych (SB), kąpieli powietrznych (AB), spacerów i spokojnych zajęć terenowych 
(MR), gier terenowych i intensywnych marszów oraz turystyki pieszej i rowero-
wej oraz pracy w terenie otwartym (AR), turystyki narciarskiej (ST). Za pomocą 
programu BioKlima 2.6 obliczono poszczególne składowe potrzebne do wylicze-
nia wskaźnika WEI: wskaźnik temperatury odczuwalnej (STI), wartość promie-
niowania pochłoniętego przez człowieka (R’), wskaźnik stresu �zjologicznego
(PhS), wskaźnik odczucia parności (HSI), dobową amplitudę temperatury (dt) 
oraz uwzględniono dobową sumę opadu (RR) i grubość pokrywy śnieżnej (SC). 
Policzono dla każdego dnia wskaźnik WEI oddzielnie dla każdej formy turysty-
ki i rekreacji oraz przypisano wartości według trójstopniowej skali (0 – pogoda 
nieprzydatna,1 – przydatna z ograniczeniami, 3 – przydatna bez ograniczeń). Na-
stępnie policzono wartości średnie WEIavg dla każdej formy turystyki i rekreacji, 
a sumując je otrzymano sumaryczny wskaźnik oceny warunków pogodowych na 
potrzeby turystyki i rekreacji (WEItot). Zaobserwowano zróżnicowanie wartości 
na poszczególnych stacjach ze względu na przydatność do określonych form tu-
rystyki i rekreacji, czego główną przyczyna są różnice w wysokościach na jakich 
się znajdują.

Drugie domy w otoczeniu Gorczańskiego Parku Narodowego

Jolanta Petko
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

jolapetko@gmail.com

Zjawisko drugich domów, będących elementem zagospodarowania tury-
stycznego jest dzisiaj jednym z bardziej żywiołowo rozwijających się czyn-
ników transformacji przestrzeni społecznej i gospodarczej oraz krajobrazu 
na terenie polskich Karpat. Jednym z regionów lokalizacji drugich domów  
w Karpatach są Gorce, umiejscowione w niedalekiej odległości od Krakowa, 
wzdłuż dróg prowadzących do miejscowości o wysokich walorach turystycznych: 
Krościenka nad Dunajcem, Szczawnicy, Zakopanego. W latach 2007–2011 zosta-
ły przeprowadzone badania w celu zidenty�kowania drugich domów w Gorcach.
Równocześnie zbadano szczegółowo analizowane zjawisko na terenie sołectw, 
położonych w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego: Konina, Lubo-
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mierz, Łopuszna, Ochotnica Górna, Olszówka, Poręba Wielka, Szczawa. Badanie, 
oprócz inwentaryzacji drugich domów, pozwoliło stwierdzić, że większość z nich 
położona jest w izolacji przestrzennej od stałego budownictwa mieszkalnego  
i wykazuje tendencje do tworzenia swoistych osiedli. Ze względu na intensyw-
ność i lokalizację drugich domów, budzą one wiele kontrowersji, szczególnie  
w odniesieniu do ochrony przyrody i niekontrolowanej urbanizacji. W przyszło-
ści ich budowa w bezpośrednim sąsiedztwie Gorczańskiego Parku Narodowego 
będzie kontynuowana. Bardzo prawdopodobnym efektem tego procesu będzie 
wzrost natężenia już istniejących kon�iktów. Zapewnienie równowagi między
oczekiwaniami właścicieli drugich domów, potrzebami ochrony przyrody oraz 
potrzebami lokalnej społeczności staje się wyzwaniem zarówno dla władz lokal-
nych, jak i kierownictwa Gorczańskiego Parku Narodowego.

Kierunki zarządzania rozwojem incentive travel

Anna Przybylska
Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
aprzybyl@amu.edu.pl

Nieustanny postęp cywilizacyjny implikuje szereg zmian w zakresie zarządzania. 
Firmy aktywnie rozbudowują system motywowania pracowników na różnych 
szczeblach w celu uzyskania jak najwyższej wydajności wykonywanej pracy. Jed-
nym ze skutecznych narzędzi stymulujących do wydajnej pracy przez lata okazały 
się podróże incentive (incentive travels). Kierunki zachodzących zmian gospodar-
czych stwarzają jednocześnie konieczność dostosowywania oferty motywacyjnej 
do zmian. Dobrze przygotowana oferta musi obejmować nie tylko szereg zmian 
gospodarczych, ale również zmieniające się predyspozycje uczestników takich 
wyjazdów. To stwarza możliwość nadania dynamicznego charakteru incentive 
travel, ale jednocześnie wymaga stałego dostosowywania się do zmieniającego się 
rynku. Celem opracowania jest wskazanie wrażliwości turystyki motywacyjnej 
na dokonujące się zmiany cywilizacyjne oraz dostosowywanie się branży tury-
stycznej do tych zmian.
Incentive travel nie stanowi jedynie wyjazdu w nagrodę. Jest to dodatkowo sku-
teczne narzędzie marketingu bezpośredniego, które może przynieść niemałe ko-
rzyści. Podobnie jak w przypadku marketingu bezpośredniego, w programach 
incentive niezwykle ważne jest planowanie strategiczne. Aby program wpłynął na 
lojalność uczestników oraz na ich efekty pracy, niezwykle ważne staje się zaplano-
wanie go nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem. Niestety bardzo często popełniane 
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są błędy organizacyjne, w których elementy incentive są oderwane od siebie, nie 
składające się na jedność. Największą skutecznością charakteryzują się wyjazdy, 
które tworzą spójną całość. Umiejętność przygotowania spójnego wyjazdu moty-
wacyjnego należy do zadań organizatora. Zmiany, jakie zostały zaobserwowane 
w ostatnich latach, w postaci rozrastającej się rzeszy podwykonawców incentive 
travel, spowodowały odmienne zarządzanie tym produktem turystycznym. Wie-
lu organizatorów wyjazdów motywacyjnych jest zdania, że pojęcie incentive stra-
ciło dzisiaj na znaczeniu. Klienci, kierując się oszczędnościami, traktują wyjazdy 
motywacyjne jako rodzaj wakacji. Dodatkowym zagrożeniem stali się touropera-
torzy, nastawieni na klienta indywidualnego, posiadający katalogowe oferty gru-
powe. Z takimi wyjazdami niestety nie można pod względem cenowym konkuro-
wać. Wówczas zostaje odebrana szansa na stworzenie ekskluzywnego programu 
„szytego na miarę”, co było pierwotnym założeniem podróży incentive. 

Historycznie uwarunkowana kultura Polski i mentalność Polaków  
a możliwości rozwoju turystyki pro-ekologicznej

Piotr Radecki 
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

psradecki@o2.pl

Autor stawia tezę, że ogólne cechy kultury i mentalności Polaków ukształtowane 
w procesie historycznym nie sprzyjają dbałości o posiadane dobra przyrodnicze, 
a tym samym stoją w sprzeczności z zasadami i możliwościami rozwoju turystyki 
ekologicznej. Każdy naród jest spadkobiercą poprzednich pokoleń oraz wszyst-
kiego, co te pokolenia przeszły. To dziedzictwo stwarza trudny do zmiany system 
uwarunkowań, który determinuje myślenie, postrzeganie (percepcję), wartościo-
wanie oraz zachowanie. Społeczeństwo polskie, ze względu na swoje dziedzictwo 
i przeszłość, jest trudną populacją, skrajnie indywidualistyczną, zakompleksioną, 
zbuntowaną względem przepisów prawa, pogardzającą autorytetem władzy, po-
zbawioną wiary w wartości inne niż własny partykularny interes. Jako przeciw-
wagę do tego posępnego obrazu warto wspomnieć o szczególnym polskim poten-
cjale pomysłowości, twórczości, przedsiębiorczości, inteligencji, które nie zawsze 
mają szansę się ujawnić, a gdy się ujawniają, to nie koniecznie z pożytkiem. 
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Wybrane aspekty turystyki społecznej w Polsce i Republice Czeskiej. 
Analiza komparatystyczna

Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen, Piotr Gryszel
Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
andrzej.rapacz@ue.poznan.pl

Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres burzliwego rozwoju gospodarczego wielu krajów. 
Rozwój ekonomiczny sprzyja wzrostowi zamożności społeczeństwa, a tym samym 
wzrostowi liczby podróży turystycznych. Z drugiej jednak strony Europa przeży-
wa kryzys demogra�czny, którego efektem jest starzenie się społeczeństwa. Rośnie
także liczba osób z problemami zdrowotnymi. Wszystko te czynniki mają znaczący 
wpływ na funkcjonowanie rynku turystycznego. Coraz większego znaczenia zaczy-
na nabierać zjawisko turystyki społecznej. Zdaniem wielu staje się ona narzędziem 
stymulowania tego rynku. Działania administracji państwowej i organizacji spo-
łecznych mają doprowadzić do ograniczenia liczby osób wykluczonych z uprawia-
nia turystyki, a należących do tzw. grup słabszych społecznie. Celem artykułu jest 
analiza aktywności turystycznej osób starszych i niepełnosprawnych oraz działań 
stymulujących podaż na rynku turystyki społecznej w Polsce i Republice Czeskiej.

Determinanty kształtowania oferty sportowo-rekreacyjnej  
w hotelach w Poznaniu

Marta Resiak-Urbanowicz, Ewa Markiewicz
Katedra Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
marta.resiak@ue.poznan.pl

W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na kształtowanie oferty spor-
towo-rekreacyjnej w hotelach w Poznaniu. Celem opracowania jest wskazanie 
czynników determinujących wybór określonej strategii w kształtowaniu oferty 
sportowo-rekreacyjnej w poznańskich hotelach. Szczególną uwagę zwrócono, na 
determinanty standaryzacji oraz różnicowania oferty. Określenie stopnia stan-
daryzacji czy też adaptacji oferty sportowo-rekreacyjnej polega na stosowaniu 
strategii pośredniej, łączącej pozytywne strony dwóch skrajnych przypadków, co 
znajduje odzwierciedlenie w działalności większości przedsiębiorstw hotelowych, 
oferujących produkt na rynku poznańskim. Dotyczy to również przedsiębiorstw 
działających na rynku międzynarodowym. 
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Orientacja na kluczowych klientów –  
paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej  

we współczesnych warunkach rynkowych

Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Turystyki
renata.seweryn@uek.krakow.pl

Obszar recepcji turystycznej oferuje swoim odbiorcom – turystom produkt składa-
jący się z wielu elementów. Produkt ten jest konsumowany przez różnych odwie-
dzających i każdemu z nich może on dostarczać odmiennej wartości, a zatem każdy 
z nich może być w różnym stopniu usatysfakcjonowany z pobytu. Jeszcze dziś wiele 
destynacji podejmuje działania zmierzające do poprawy tych składników obszaro-
wego produktu, które są najniżej oceniane przez największą liczbę gości. Tymcza-
sem w warunkach coraz większej konkurencji pomiędzy miejscami docelowymi 
podróży powinny one skupić swoje wysiłki na eliminacji tych niedociągnięć, które 
powodują niezadowolenie tzw. kluczowych klientów. Mówiąc o tych ostatnich na-
leży mieć na myśli w głównej mierze gości lojalnych, tj. takich, którzy ponawiają 
wizyty i rekomendują destynacje innym (rodzinie, znajomym czy użytkownikom 
Internetu). Jest to bowiem, analogicznie jak dla każdego przedsiębiorstwa, także dla 
obszaru recepcji turystycznej pierwszy i najważniejszy segment odbiorców, generu-
jący na jego rzecz wartości w postaci przychodów, informacji, wizerunku, statusu 
itd. Na dodatek, w wielu sektorach działalności szansa ponowienia zakupu przez 
tych, którzy ocenili produkt najwyżej jest większa niż wśród tych, którzy wystawili 
ocenę o stopień niższą (Jones, Sasser 1995). Przyczyną lojalności jest bowiem za-
dowolenie z produktu (Seweryn 2008). Dążąc zatem do zapewnienia sobie sukcesu 
na współczesnym rynku turystycznym, destynacje powinny w pierwszej kolejności 
próbować zwiększać grupę lojalnych klientów (Wanhill, Lundtorp 2006) poprzez 
wzrost satysfakcji tych najmniej niezadowolonych. 
Celem artykułu jest wykazanie roli kluczowych gości dla obszaru recepcji na 
współczesnym rynku turystycznym. Wyjaśnione zostanie pojęcie kluczowego 
klienta, jak również wyszczególnione zostaną identy�kujące go kryteria i czyn-
niki decydujące o jego wartości. W oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego  
w Krakowie w 2011 r. zbadane zostanie o ile goście oceniający produkt turystycz-
ny najwyżej (na 5) są bardziej lojalni (a tym samym cenniejsi dla miasta), od 
tych, którzy wystawiają notę o stopień niższą (na 4). Na koniec wskazane zostaną  
te elementy krakowskiego produktu, na które miasto powinno zwrócić najwięk-
szą uwagę dążąc do zwiększenia odsetka lojalnych turystów w portfelu swoich 
odwiedzających.
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Współczesne uwarunkowania funkcjonowania turystyki wiejskiej 
– rozwój w kierunku rekreacji i ekologii w agroturystyce

Olga Smoleńska, Aleksandra Machnik
Katedra Ekologii Człowieka

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
olgasmolenska@gazeta.pl

Wieloletnia praktyka i badania rynkowe pozwoliły w dużej mierze określić bo-
wiem kim jest typowy turysta na wsi, czym się zajmuje i jakie są jego motywy  
i potrzeby turystyczne. Tym samym określić i dostosować ofertę obiektów noc-
legowych do jego preferencji i aktywności. W wielu krajach i regionach ponadto 
oferta agroturystyczna przybiera coraz bardziej ustrukturyzowaną formę, opartą 
na konkretnych produktach, skierowaną do wybranych pro�li konsumenckich,
a nierzadko popartą rzeczywistymi strukturami zarządczymi i koordynującymi 
sposób jej tworzenia i kształtowania, na przykład w postaci klastra turystycznego 
czy innej sieci współpracy.
Autorki niniejszego artykułu przedstawiają główne uwarunkowania rozwoju 
krajowej turystyki wiejskiej w kontekście ekologii i rekreacji, jako tych dziedzin, 
które w dzisiejszym zurbanizowanym i zmechanizowanym świecie wydają się 
wychodzić na czoło w kontekście potrzeb �zjologicznych i zdrowotnych współ-
czesnego człowieka, turysty. Ponadto na przykładzie badań i ofert agroturystycz-
nych wykazują tendencje do tworzenia tego typu produktów agroturystycznych. 
Wskazują jednak jednocześnie konieczność wdrożenia działań zarządczych  
i programowych, a przede wszystkim wypracowania wspólnych pomysłów i pól 
współpracy w wielu aspektach organizacyjnych rozwoju tej dziedziny turystyki 
na poziomie krajowych i regionalnym.
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Możliwości i ograniczenia prognozowania rozwoju  
rynku turystyki biznesowej w Polsce

Paweł Stelmach
Zakład Ekonomiki Turystyki

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
pawel.stelmach@awf.krakow.pl

Celem pracy jest ocena możliwości prognozowania rozwoju rynku turystyki 
biznesowej w Polsce ze wskazaniem aktualnych ograniczeń. Dokonano próby 
syntezy obecnego stanu badań na temat rynku turystyki biznesowej w Polsce  
w perspektywach międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej oraz w ra-
mach segmentacji na rynek spotkań, wystawienniczy, turystyki motywacyjnej  
i korporacyjnej. Oceniono możliwości prognozowania w ramach analizy tak 
strukturalizowanego rynku turystyki biznesowej w Polsce. Postawiono hipote-
zę, że podejmowane w Polsce badania dotyczące rynku turystyki biznesowej jak 
dotąd w niewielkim stopniu odnosiły się do zagadnienia prognozowania rozwo-
ju rynku, zwłaszcza w zakresie ilościowym w ramach predykcji wielkości rynku  
i jego segmentów. Do wery�kacji hipotezy wykorzystano dostępne dane wtór-
ne w postaci raportów z badań rynku turystyki biznesowej w wymienionych 
przekrojach geogra�cznych i przedmiotowych, analizy literatury przedmiotu 
w zakresie prognozowania rynku turystyki biznesowej, a także bazy projek-
tów zaliczeniowych z przedmiotu Rynek podróży biznesowych realizowanego 
w ramach drugiego roku studiów magisterskich uzupełniających na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie na specjalności turystyka motywacyjna 
i biznesowa. Zidenty�kowano ograniczenia w zakresie limitowanego zakresu
badań pierwotnych na wszystkich poziomach geogra�cznych oraz niedostatku
wykorzystywanego instrumentarium prognostycznego. Wskazano perspektywy 
i szanse poszerzenia zakresu prognoz w ramach badań nad rynkiem turystyki 
biznesowej w Polsce oraz aplikacji nowych metod i technik badawczych. Ponadto 
analizowano znaczenie wpływu czynników instytucjonalnych na rozwój badań  
i prognoz rynku turystyki biznesowej w Polsce w postaci procesu rozwoju badań 
pierwotnych realizowanych przez międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokal-
ne organizacje turystyczne, wśród których szczególne miejsce zajmują biura kon-
ferencji i kongresów. W kontekście analiz prowadzonych przez studentów spe-
cjalności Turystyka motywacyjna i biznesowa krakowskiej AWF zastanawiano 
się jakie jest miejsce i znaczenie projektów akademickich bazujących na źródłach 
wtórnych dotyczących rynku turystyki biznesowej w rozwoju badań w tym ob-
szarze tematycznym.
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Znaczenie edukacji ekologicznej na kierunku studiów  
turystyka i rekreacja

Marek Stuczyński
Wydział Turystyki i Rekreacji

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
mstu@tir.awf.poznan.pl

Turystyka jest obszarem aktywności mocno związanym z zasobami i walorami 
środowiska przyrodniczego, które z jednej strony powinny podlegać ochronie, 
z drugiej natomiast stwarzać możliwości rozwoju gospodarczego obszarów re-
cepcyjnych. Odpowiedzią na to wyzwanie jest paradygmat zrównoważonego 
rozwoju turystyki, który pomimo licznych niedoskonałości jest powszechnie 
wdrażany w większości krajów. Zrównoważona turystyka jest to każda forma 
rozwoju turystycznego, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomicz-
ną integralność obszaru recepcyjnego, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń 
w niezmienionym stanie jego zasoby naturalne i kulturowe. Cechą wyróżniającą 
wiele obszarów cennych przyrodniczo jest unikalność zasobów przyrody oraz 
towarzyszącego im dziedzictwa kulturowego. Szczególnym zasobem turystycz-
nym jest bioróżnorodność, która jest podstawą rozwoju wielu form turystyki, ze 
względu na szeroki wachlarz nieodpłatnie dostarczanych dóbr i usług. Równie 
ważnym zasobem jest klimat, którego właściwości są czynnikiem podejmowania 
indywidualnych decyzji o wyborze miejsca wypoczynku. Istotnej uwagi wyma-
gają ekstremalne bodźce środowiska �zycznego, które mogą być zagrożeniem dla
zdrowia i życia turystów. Ekologiczne zagrożenia ze strony turystyki i wypoczyn-
ku wynikają nie tylko z niszczenia miejsc występowania fauny i �ory oraz zmia-
ny ich stanu poprzez wydeptywanie, jeżdżenie czy hałas. Emisja zanieczyszczeń 
powietrza i wód poprzez zwiększone natężenie ruchu kołowego, sport motoro-
wy, ścieki i odpady jak i nadmierna zabudowa terenu powodują dalsze szkody 
w środowisku przyrodniczym. Powoduje to degradację zasobów turystycznych 
i pociąga za sobą spadek atrakcyjności turystycznej obszaru recepcyjnego.  
W skali globalnej rośnie rynkowy segment turystów zaniepokojonych degradacją 
przyrody, chcących poznać jej prawa i procesy naturalne, a nawet wspomagać 
jej ochronę. Są oni również gotowi płacić więcej za przyjazne środowisku usługi 
turystyczne. Dostrzeżono również dwuznaczność sytuacji, w której branża tury-
styczna korzysta z zasobów środowiska przyrodniczego i jednocześnie przyczy-
nia się do ich destrukcji. Zaowocowało to wykształceniem się idei korporacyjnej 
odpowiedzialności społeczno-środowiskowej w turystyce. Barierą wdrażania 
wielu rozwiązań prośrodowiskowych w turystyce oraz przeszkodą w planowaniu 
turystyki zrównoważonej jest jednak niski stan świadomości ekologicznej kadry 
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turystycznej na różnych poziomach działania. Aby temu przeciwdziałać należy 
odpowiednio kształtować wiedzę, kompetencje i umiejętności studentów kierun-
ku turystyka i rekreacja.

Uwarunkowania rozwoju turystyki w Euroregionie Łyna-Ława

Tomasz Studzieniecki
Akademia Morska w Gdyni,

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
toms@am.gdynia.pl

Celem opracowania jest analiza uwarunkowań rozwoju turystyki w Euroregio-
nie Łyna-Ława. Polsko-rosyjski Euroregion Łyna-Ława jest jednym z szesnastu 
regionów transgranicznych zlokalizowanych wzdłuż granic państwowych Polski. 
Rozwój turystyki jest jednym z celów statutowych tego euroregionu. Poznaniu 
uwarunkowań turystyki służyła analiza dokumentów i danych statystycznych, 
wizyta studyjna w komponencie polskim i rosyjskim, wywiad z przedstawiciela-
mi samorządów województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradz-
kiego. Ponadto autor wziął udział we �agowym wydarzeniu, jakim jest spływ rze-
ką Łyną-Ławą. W podsumowaniu zaproponowano konkretne przedsięwzięcia na 
rzecz dalszej aktywizacji turystyki.

Innowacje jako czynnik konkurencyjności sektora turystycznego  
w warunkach globalizacji

Anna Szalczyk1), Bernadeta Mielcarek2)

 1)Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
2) Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

szalczyk@inea.pl

Celem artykułu jest przedstawienie istoty innowacji, jako czynnika konkuren-
cyjności sektora turystycznego w erze globalizacji. W części pierwszej omówio-
no ogólnie pojęcie globalizacji oraz scharakteryzowano przebieg tego zjawiska 
w sektorze turystycznym (Travel and Tourism Industry). Zwrócono szczególną 
uwagę na globalizację i towarzyszące jej procesy jako źródła innowacji tury-
stycznych. Druga część artykułu poświęcona jest innowacjom, które stanowią 
kluczowy element konkurowania na rynku w czasach globalizacji. Rozważania 
koncentrują się na teoretycznych aspektach interpretacji innowacji i procesu  
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innowacyjnego w odniesieniu do sektora turystyki. Ich ilustrację stanowią wy-
brane projekty innowacji w turystyce, których celem jest wzrost konkurencyj-
ności sektora turystycznego w warunkach globalnej konkurencji. W artykule 
zostaną omówione zagadnienia dotyczące innowacji turystycznych w znaczeniu 
rzeczowym, w odniesieniu do nowych koncepcji produktów turystycznych i ich 
kreowania, nowej organizacji procesów świadczenia usług turystycznych, no-
wych relacji biznesowych i instytucjonalnych, a więc zagadnienia innowacji po 
stronie podaży turystycznej. Zaprezentowane podejście rozwoju innowacji tury-
stycznych wobec zmian w otoczeniu nawiązuje do popytowych modeli innowa-
cji, w których innowacje uważa się za efekt popytu na osiągnięcia naukowe i jako 
reakcję na rozpoznanie potrzeby rynkowej. W badaniach wykorzystano metodę 
analizy opisowej wtórnych źródeł informacji.

Tendencje zmian na rynku turystycznym województwa lubuskiego

Zbigniew Świątkowski
Instytut Turystyki i Rekreacji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
zswiatkowski@op.pl 

Rynek turystyczny województwa lubuskiego charakteryzuje się specy�ką wyni-
kającą z przygranicznego położenia. Rozwijały się tu zatem specy�czne dla po-
granicza formy turystyki, jak: turystyka handlowa, turystyka seksualna, turysty-
ka tranzytowa. Obecnie pojawiają się nowe formy związane głównie z rynkiem 
usług, jak np. turystyka medyczna i inne. Celem wystąpienia będzie przedsta-
wienie zmian zachodzących na rynku turystycznym województwa lubuskiego 
zarówno od strony popytowej, jak i podażowej. Od momentu powstania woje-
wództwa lubuskiego zaszło wiele zmian zarówno w skali krajowej, jak i między-
narodowej wpływających na kształtowanie się popytu turystycznego w regionie. 
W opracowaniu ukazane zostaną skutki przemian społecznych, ekonomicznych, 
politycznych, demogra�cznych i technicznych w kontekście krajowej i zagranicz-
nej turystyki przyjazdowej. Powyższe przemiany mają istotny wpływ zarówno na 
wielkość, jak i strukturę turystów odwiedzających województwo lubuskie. Ana-
lizie zostanie poddana także podażowa strona rynku, czyli funkcjonowanie pod-
miotów prowadzących w regionie działalność zmierzającą do zaspokojenia po-
pytu turystów oraz uwarunkowania determinujące rozwój rynku turystycznego  
w regionie w kontekście przemian dokonujących się w światowej turystyce. Szcze-
gólnie istotna będzie analiza szans wykreowania atrakcyjnych produktów tury-
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stycznych w oparciu o istniejące zasoby. Autor odniesie się także do podejścia do 
turystyki w dokumentach strategicznych opracowywanych przez władze regionu. 
Perspektywy rozwoju turystyki są bowiem w tych dokumentach przedstawiane 
niekonsekwentnie i podlegają swoistemu cyklowi politycznemu związanemu  
z kadencyjnością władz regionalnych.

Możliwości wykorzystania przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej  
Lubelszczyzny w świetle dotychczasowych opracowań  

geogra�cznego ośrodka lubelskiego

Andrzej Świeca, Teresa Brzezińska-Wójcik 
Zakład Geogra�i Regionalnej i Turyzmu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
andrzej.swieca@poczta.umcs.lublin.pl

brzezin@poczta.umcs.lublin.pl

Lubelszczyzna (Lubelskie) jest regionem geogra�cznym, który ukształtował się
zaledwie w ciągu ostatnich dwustu lat. Aktualnie utożsamiany jest z wojewódz-
twem lubelskim. Pod względem administracyjnym obejmuje 4 powiaty grodzkie 
(Lublin, Zamość, Chełm, Biała Podlaska), 20 powiatów ziemskich i 213 gmin. 
W jego granicach wyróżnia się trzy części, wchodzące w skład równoleżnikowo 
rozciągających się pasów krajobrazowych: nizin środkowopolskich – na półno-
cy, wyżyn południowopolskich – w części środkowej, obniżeń przedgórskich –  
na południu. 
Na Lubelszczyźnie, przy stosunkowo słabym uprzemysłowieniu, niskim poziomie 
urbanizacji oraz dużej roli rolnictwa, zachowały się obszary o unikatowych wa-
lorach przyrodniczych i kulturowych, wpływających na atrakcyjność turystycz-
no-rekreacyjną. Istotnym elementem walorów przyrodniczych, decydujących  
o atrakcyjności przestrzeni turystycznej, są obiekty prawnie chronione (parki 
narodowe, rezerwaty przyrodnicze, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
użytki ekologiczne), które zajmują około 23% powierzchni ogólnej wojewódz-
twa. Zróżnicowane dziedzictwo kulturowe regionu (zabytki, zbiory muzealne, 
krajobrazy kulturowe) jest związane z przeszłością historyczną oraz położeniem 
na pograniczu Słowiańszczyzny Zachodniej i Wschodniej. Spośród walorów an-
tropogenicznych główną rolę odgrywają muzea (45 obiektów) oraz zabytki archi-
tektury i budownictwa. Zabytki wpisane do rejestru obejmują budowle sakralne 
(m.in. kościoły, klasztory) oraz świeckie (m.in. kamienice, pałace, wille, dwory, 
parki podworskie, układy architektoniczne). 
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Problematykę możliwości wykorzystania przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej re-
gionu lubelskiego podejmowano w opracowaniach, różniących się zakresem i spo-
sobem ujęcia. Dotychczasowy dorobek wydawniczy obejmuje: przeglądowe opra-
cowania naukowe, analizujące warunki rozwoju różnych form turystyki w regionie 
(w latach 1963–2012); regionalne prace naukowe; prace o charakterze informacyj-
nym i popularno-naukowym (broszury, foldery, przewodniki, mapy tematyczne).
W dotychczasowych opracowaniach naukowych, podejmowano m.in. problema-
tykę: oceny elementów środowiska geogra�cznego (potencjał turystyczny) dla
różnych form użytkowania turystycznego w regionie lubelskim; przyrodniczych  
i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju turystyki; wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego; turystycznego wykorzystania osobliwości przyrodni-
czych w dolinach rzek; możliwości wykorzystania osobliwości geomorfologicz-
nych w geoturystyce; wpływu niesprzyjających warunków termicznych do upra-
wiania turystyki aktywnej; metodycznych aspektów badań i prezentacji zjawisk 
turystycznych na mapach; oraz zagospodarowania turystycznego dolin rzecznych 
w obszarach chronionych. Ponadto, niektóre opracowania dotyczyły roli turystyki 
w rozwoju miast i gmin regionu. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniu percepcji 
przestrzeni turystycznej regionu lubelskiego przez osoby zatrudnione w branży 
turystycznej i osoby pracujące poza branżą oraz miasta Lublina przez różnych 
użytkowników – mieszkańców, studentów, turystów. Analizowano również moż-
liwość wykorzystania wyników badań nad oceną potencjału w strategii rozwoju 
lokalnych produktów turystycznych. Przedmiotem badań były także rola orga-
nów samorządowych i stowarzyszeń w rozwoju turystyki oraz współpraca spo-
łeczności lokalnych w kreowaniu regionalnych produktów turystycznych. Należy 
podkreślić, że w istniejących opracowaniach naukowych, analizujących możli-
wości wykorzystania przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej regionu lubelskiego, 
znaczny udział mają pracownicy Zakładu Geogra�i Regionalnej i Turyzmu.

Wpływ turystyki na ewolucję krajobrazu kulturowego  
na przykładzie Zakopanego i jego okolic

Janusz Ustupski
Instytut Geogra�i

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ustupski@up.krakow.pl

W niniejszym artykule autor prezentuje problemy rozwoju gospodarczego Za-
kopanego i jego otoczenia. Podtatrze jest częścią Podhala, która od wielu lat bu-
dziła w naszym kraju znaczne zainteresowanie. Wydaje się jednak, że w chwili 
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obecnej, w dobie dynamicznego rozwoju pozostałych części regionu, jego ranga 
i znaczenie schodzi na dalszy plan. W wielu dziedzinach Zakopane, w rozwoju 
społeczno gospodarczym wypierane jest przez Nowy Targ. Szczególnego zna-
czenia w dziedzinie turystyki narciarskiej i wykorzystania walorów środowiska 
/wody geotermalne/ w celach rekreacyjno-turystycznych, nabierają Białka i Bu-
kowina Tatrzańska. Wielu obserwatorów zajmujących się Podhalem stwierdza, że 
znaczenie Zakopanego w skali kraju, jako ośrodka turystycznego i kulturalnego 
wyraźnie słabnie. Podobne oceny dotyczą utraty pozycji miasta jako liczącego 
się ośrodka sportów zimowych w Karpatach. Właściwym punktem odniesienia 
prowadzonych rozważań dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej 
Podtatrza, jest ocena stanu krajobrazu kulturowego i analiza czynników, które 
mają wpływ na jego obecny wygląd. Wśród elementów decydujących o współ-
czesnym krajobrazie miasta i jego okolic należy wymienić prawo lokalne i stopień 
jego respektowania. Odrębnym zagadnieniem wymagającym analizy jest oddzia-
ływanie Tatrzańskiego Parku Narodowego na rozwój terenów go otaczających. 
W chwili obecnej zachodzi również konieczność prowadzenia systematycznych 
badań nad przebiegiem współpracy gospodarczej i kulturalnej terenów przygra-
nicznych Polski i Słowacji. 

Kraków jako ośrodek tranzytowy dla ruchu turystycznego  
wywołanego organizacją EURO 2012 w Polsce

Anna Wilkowska1), Katarzyna Rotter-Jarzębińska2)

1)Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
2) Instytut Geogra�i i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński 
katarzyna.rotter@uj.edu.pl

W opracowaniach naukowych na temat turystyki przyjazdowej do Krakowa 
stosunkowo mało uwagi poświęca się zagadnieniu tranzytu jako głównego lub 
jednego z głównych celów przyjazdów do miasta. Badania ruchu turystycznego 
(Borkowski i in.) wskazują, że w 2011 r. tranzyt był głównym celem przyjazdu 
do miasta dla 6% odwiedzających krajowych (poziom porównywalny z celami 
religijnymi) i 4% odwiedzających zagranicznych (poziom porównywalny z ce-
lem biznesowym). Dla porównania w 2009 r. udział ten wyniósł odpowiednio 
2,26 % i 0,8%. Przyczyn wzrostu ruchu tranzytowego należy upatrywać przede 
wszystkim w rozwoju połączeń transportowych miasta, zwłaszcza drogowych  
i lotniczych. Organizacja EURO 2012 w Polsce stworzyła specjalną okazję do 
analizy roli Krakowa jako ośrodka tranzytowego dla ruchu turystycznego. Funk-
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cja miasta w obsłudze EURO 2012 została bowiem zredukowana do „drugoligo-
wej” roli miasta goszczącego rywalizujące drużyny, lecz nie mecze turniejowe. 
Czy istotnie głównym celem przemieszczeń turystów-kibiców stały się 4 inne 
ośrodki miejskie w Polsce, Kraków zaś korzystając z dobrych połączeń krajowych  
i międzynarodowych, odegrał jedynie rolę ważnego punktu przesiadkowego? Re-
alne wydaje się, iż Kraków, z uwagi na goszczenie ważnych drużyn turniejowych 
(reprezentacje Holandii, Anglii oraz Włoch) oraz, tradycyjnie, rangę atrakcji 
turystycznych, pełnił także rolę punktu etapowego na trasie przemieszczeń po 
Polsce turystów w celu uczestniczenia w wydarzeniach EURO 2012. Autorki arty-
kułu stawiają sobie za cel ocenę funkcji Krakowa jako ośrodka tranzytowego dla 
uczestników EURO 2012, przemieszczających się w skali krajowej i międzynaro-
dowej. W tym celu wykorzystane zostaną wyniki badań ankietowych przeprowa-
dzonych w Krakowie w czerwcu 2012 (1071 ankiet , w tym 414 wśród odwiedza-
jących wskazujących EURO 2012 jako powód podjęcia podróży). 
Borkowski K., Grabiński T., Mazanek L., Seweryn R., Wilkońska A., Ruch turystyczny  

w Krakowie, MOT, raporty dla 2009 i 2011.

Wykorzystanie funduszy unijnych w transgranicznych projektach 
turystycznych na przykładzie województwa podkarpackiego

Joanna Wład
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

joanna.wlad@op.pl

Wielkość wsparcia unijnego dla województw Polski wschodniej wyraźnie wzrosła 
po uruchomieniu mechanizmów �nansowych związanych z bieżącym okresem
�nansowania na lata 2007–2013 (w tym Programem Operacyjnym Rozwój Polski 
Wschodniej). Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pod wzglę-
dem wsparcia na 1 mieszkańca (5591 zł), województwo podkarpackie – obok 
innych województw z Polski Wschodniej – znajduje się w czołówce kraju (na 
trzecim miejscu; przy średniej krajowej wynoszącej 4597 zł). Najwięcej środków 
unijnych przeznacza się na projekty infrastrukturalne z transportu i ochrony śro-
dowiska. 
Opracowanie poświęcone będzie omówieniu zaangażowania środków unij-
nych w projekty transgraniczne (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki) na 
przykładzie województwa podkarpackiego. Szczególnej uwadze zostaną pod-
dane inicjatywy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego. Wśród krajowych projektów związanych z turystyką, �nansowanych
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w województwie podkarpackim przy udziale funduszy unijnych, przeważają  
liczebnie inicjatywy z zakresu ochrony środowiska (9 projektów) oraz związane ze 
współpracą transgraniczną Polska-Słowacja (6 projektów). Przykładem udanych 
realizacji projektów turystycznych, współ�nansowanych z funduszy unijnych, są
te, które wzięły udział w czterech edycjach konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów 
Funduszy Europejskich”, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego. Wśród nich znalazły się również inicjatywy z województwa podkarpackie-
go. Zaangażowanie funduszy unijnych w projekty turystyczne zależy od różnych 
czynników. Oprócz samego potencjału turystycznego duże znaczenie ma tutaj 
motywacja i zaangażowanie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych  
i osób prywatnych. Podjęta zostanie więc próba porównania poziomu wykorzy-
stania funduszy unijnych z aktywnością endogeniczną mieszkańców wojewódz-
twa. Na aktywność tę wpływa wiele czynników, wśród których uwzględnione 
zostaną m.in. przedsiębiorczość mieszkańców i aktywność obywatelska (organi-
zacje pozarządowe, frekwencja wyborcza). 

Turystyka zdrowotna jako nowa i coraz bardziej popularna 
specjalność studiów na kierunku turystyka i rekreacja

Maria Zamelska, Beata Kaczor
Katedra Ekologii Człowieka 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
mzamelska@gmail.com

beata@best.net.pl

Problem klasy�kacji turystyki zdrowotnej i wyjaśnienie pojęć związanych z tym
zjawiskiem są nadal szeroko dyskutowane przez specjalistów. Istotne jest zarów-
no podejście tradycyjne, jak i określenie nowych trendów w turystyce zdrowot-
nej. Wprowadzenie do programu nauczania na kierunku turystyka i rekreacja 
przedmiotu turystyka uzdrowiskowa dało początek specjalności z zakresu tury-
styki zdrowotnej. Obecnie w około trzydziestu uczelniach prowadzone są zajęcia 
na specjalności z zakresu turystyki zdrowotnej, z reguły w ramach kierunku tu-
rystyka i rekreacja. W pozostałych uczelniach posiadających kierunek turystyka  
i rekreacja często proponowany jest studentom przynajmniej przedmiot związa-
ny z turystyką zdrowotną. Pojawia się więc problem treści programowych spe-
cjalności nazywanej: turystyką uzdrowiskową, turystyką spa&wellness, turystyką 
zdrowotną, turystyką zdrowotną z rekreacją ruchową, odnową biologiczną, ele-
mentami spa oraz �zjoterapii. Brak jednoznaczności w nazwie specjalności wska-
zuje na brak spójnego programu nauczaniu w tym zakresie. 
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Przeprowadzone badania sondażowe wśród studentów specjalności turystyka 
uzdrowiskowa, spa&wellness wskazują na motywy wyboru i ocenę przydatności 
tej specjalności. Analiza programów nauczania pozwala na wyrobienie sobie po-
glądów na temat różnorodności zarówno treści programowych, jak i umiejętno-
ści i kwali�kacji absolwentów tej specjalności.

Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia  
na kierunku turystyka i rekreacja

Dominik Ziarkowski, Krzysztof Lipecki
Katedra Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dominik.ziarkowski@uek.krakow.pl

Studia na kierunku turystyka i rekreacja prowadzone są w Polsce przez wiele 
uczelni o różnym pro�lu. Zgodnie z nazwą kierunku oraz obowiązującymi do
niedawna wymogami programowymi na studiach tych realizowane są m.in. tre-
ści z zakresu rekreacji ruchowej, choć udział i charakter tych zajęć jest odmienny 
w poszczególnych szkołach wyższych. W opracowaniu dokonano analizy po-
równawczej programów nauczania na kierunku turystyka i rekreacja w dwóch 
publicznych szkołach wyższych w Krakowie, a mianowicie w Akademii Wycho-
wania Fizycznego oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Wskazano najważniej-
sze różnice programowe dotyczące liczby przedmiotów teoretycznych z zakresu 
rekreacji oraz praktycznych zajęć ruchowych. W pracy przedstawiono ponadto 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów stacjonarnych  
III roku turystyki i rekreacji obydwu uczelni. Badania te miały na celu pozna-
nie opinii studentów na temat liczby godzin poszczególnych przedmiotów zwią-
zanych z rekreacją ruchową. Podjęto ponadto próbę zidenty�kowania postaw
studentów względem zajęć z zakresu rekreacji, a także wpływu tych zajęć re-
alizowanych w ramach studiów na uprawianie przez nich aktywności �zycznej 
w czasie wolnym. Badania przyniosły interesujące rezultaty poznawcze w zakre-
sie podobieństw i różnic pomiędzy studentami AWF i UEK w zakresie oczekiwań 
i ocen dotyczących zajęć z zakresu rekreacji realizowanych na studiach. Pokazują 
one pozytywne aspekty różnicowania oferty dydaktycznej w zakresie rekreacji 
przez uczelnie o odmiennym pro�lu. Jednocześnie jednak spora część studentów
obydwu szkół narzeka na niedobór zajęć ruchowych (zwłaszcza praktycznych), 
co można odczytywać jako wyraźny sygnał, że rekreacyjny aspekt programu stu-
diów na kierunku turystyka i rekreacja powinien być traktowany jako bardzo 
istotny element kształcenia bez względu na charakter uczelni.
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Turystyka wiejsko-kulturowa na przykładzie  
Nadwiślańskiego Parku Etnogra�cznego w Wygiełzowie

Kamila Ziółkowska-Weiss
Instytut Geogra�i

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
kamilacamela@wp.pl

Turystyka wiejsko-kulturowa ukierunkowana jest na cele poznawcze, a przed-
miotem zainteresowania osób ją uprawiajacych są ślady kultury życia codzien-
nego na wsi, istniejąca kultura wspólnoty wiejskiej oraz żywa tradycyjna oby-
czajowość tych obszarów. Szczególne znaczenie w turystyce wiejsko-kulturowej 
mają obiekty gromadzące liczne pozostałości historyczne kultury ludowej, w tym 
zwłaszcza skanseny i muzea regionalne. Ich znaczenie podnoszą organizowane 
tam cykliczne imprezy obejmujące pokazy zajęć, narzędzi czy maszyn, prezen-
tacje tradycyjnych wiejskich zawodów, obrzędów związane z bogiem roku czy 
tradycyjną oprawą świąt rodzinnych. Często instytucje te są także organizatorami 
wydarzeń kulturalnych o charakterze rozrywkowym, bazujących na dziedzictwie 
ludowym (festyny wiejskie, festiwale muzyki ludowej, folkowej, regionalnej), któ-
re stanowią istotny magnes przyciągajacy turystów.
Autorka w opracowaniu przedstawi działalność Nadwiślańskiego Parku Etnogra-
�cznego w Wygiełzowie, powstałego w 1968 r. z inicjatywy dr Haliny Pieńskow-
skiej, ówczesnego konserwatora zabytków. Scharakteryzowane zostaną znajdu-
jące się tam obiekty zabytkowe, jak: dzwonnica z Nowej Góry, Dwór z Drogini, 
Kościół z Ryczowa, Dom małomiasteczkowy z Alwerni, Kuźnia z Liszek czy Młyn 
z Sadka. Autorka przedstawi także jeden z najnowszych obiektów w skansenie –  
Dwór z Drogini, zrekonstruowany w latach 2002–2006 (projekt s�nansowany
we współpracy Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz gmin powiatu chrzanowskiego). Dwór wraz 
z otaczającym go parkiem jako przykład architektury rezydencjalnej znacząco 
wzbogacił ekspozycję budownictwa wiejskiego skansenu. Wnętrze dawnej sie-
dziby szlacheckiej zostało zaadaptowane do potrzeb działalności muzealnej  
i komercyjnej. Część muzealną zaaranżowano na „Mieszkanie zamożnej rodzi-
ny szlacheckiej” w okresie od połowy XIX w. do 1945 r. Autorka w dalszej czę-
sci opracowania odniesie się do oferty Nadwiślańskiego Parku Etnogra�cznego 
w zakresie festiwali oraz imprez cyklicznych. Najbardziej atrakcyjną i prestiżową 
formę działalności kulturalnej Muzeum w Wygiełzowie stanowi Festiwal Muzyki 
Kameralnej i Organowej, organizowany od 20 lat na przełomie sierpnia i wrze-
śnia. Omówione zostaną takżem inne imprezy, które z roku na rok przyciągają 
większą liczbę turystów.
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Autorka, na przykładzie działalności Nadwiślańskiego Parku Etnogra�cznego,
wykazuje, że turystyka wiejsko-kulturowa przyczynia się do wzrostu zaintereso-
wania historią, sztuką ludową i folklorem oraz poznania dorobku kulturowego 
regionu i lokalnej społeczności. Wyspecjalizowana turystyka wiejsko-kulturowa, 
wzbogacona o nowe tematy i atrakcje ludowe niewątpliwie może wpłynąc na roz-
wój współczesnej turystyki.

Wykorzystanie środków z gwarancji �nansowej  
w przypadku upadłości touroperatora

Danuta Żylak
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
d.zylak@awf.katowice.pl

Obecny sezon turystyczny pokazał nie najlepszą kondycję podmiotów branży 
turystycznej (informacje o upadłościach touroperatorów), tym samym ukazu-
jąc niedostateczne zabezpieczenie interesów klientów tych podmiotów. Zgodnie 
z zapisami ustawy o usługach turystycznych w przypadku ogłoszenia upadłości 
przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego odpowiedni urząd 
marszałkowski wszczyna procedurę sprowadzania poszkodowanych przez dany 
podmiot klientów do kraju wraz z jednoczesnym uruchomieniem procedury 
wypłaty środków z posiadanych zabezpieczeń �nansowych (w postaci: gwarancji
ubezpieczeniowej, ubezpieczenia lub gwarancji bankowej). W świetle bieżących 
wydarzeń trwa dyskusja na temat niewystarczającego, a obecnie obowiązującego 
systemu zabezpieczeń �nansowych oraz o konieczności wprowadzenia dodatko-
wego wzmocnienia ochrony interesów majątkowych klientów w formie funduszu 
gwarancyjnego.
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