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Wstęp 

Turystyka i podróże to dziś największa gałąź gospodarki na świecie. W 1998 roku 

światowe dochody z turystyki wyniosły 3,8 biliona USD, co stanowiło prawie 11% 

produktu światowego brutto (GDP). Zatrudnienie w tym sektorze przekroczyło 260 

milionów osób, co oznacza, że na świecie co dziesiąte miejsce pracy istnieje dzięki branży 

turystycznej.1 Turystyka ogólnie rzecz biorąc, postrzegana jest jako zjawisko 

wielopłaszczyznowe i przede wszystkim ogromnie złożone. Obejmuje ono bowiem różne 

dziedziny współczesnego życia, jak na przykład dziedziny gospodarcze, kulturowe, 

społeczne, przyrodnicze i inne. Turystyka pozwala na bezpośrednie spotkanie z ludźmi 

innych krajów, ras i kultur, poznanie sposobu ich życia, zwyczajów i codziennych 

problemów. „Wchodząc do ich domu” turysta ma okazję zweryfikować to, co dotychczas 

poznał jedynie z drugich ust – odkryć przyczynę różnic, właściwie ocenić innych ludzi  

i zaakceptować bogactwo tej samej rodziny ludzkiej”.2 

Turystyka spełnia znaczącą rolę, zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. 

Jest dziedziną, która ma wpływ na rozwój gospodarki, a także zaspokaja społeczne 

potrzeby w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, ma wpływ na kondycję zdrowotną 

i ekonomiczną oraz poziom kultury społeczeństwa. Interdyscyplinarny charakter turystyki 

wpływa na rozwój innych sektorów gospodarki, szczególnie na usługi i infrastrukturę.  

O znaczeniu i randze turystyki świadczą m. in. wielkość ruchu turystycznego, ilość miejsc 

pracy w turystyce i generowanych dzięki niej miejscach pracy w innych sektorach, 

wielkość wpływów dewizowych z turystyki oraz wydatki ponoszone przez turystów. 

Turystyka i ruch turystyczny stanowi sektor mogący w istotny sposób wspomóc realizację 

ważnych programów rządowych, w szczególności przyczyniając się do stymulowania 

przekształceń strukturalnych i rozwoju międzynarodowego.  

Wszelkie działania powodujące wzrost tych mierników są działaniami na rzecz rozwoju 

turystyki, a co za tym idzie - rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Również 

rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb turystyki w różnych zakresach, 

 a w szczególności w zakresie bazy noclegowej i gastronomicznej, transportu, 

komunikacji, usług i kadr, może opierać się jedynie na działaniach komplementarnych, 

poprzez harmonizowanie działań podmiotów gospodarczych w zakresie rozwoju turystyki 

i innych gałęzi gospodarki na szczeblach: lokalnym i regionalnym.  

Analiza aktualnych tendencji i trendów występujących w turystyce wskazuje na 

bardzo wyraźny wzrost popytu na wyjazdy mające na celu przeżycie nowych 

doświadczeń. Coraz większą grupę wśród wyjeżdżających na wypoczynek stanowią 

                                                 
1 Regulacyjne uwarunkowania rozwoju turystyki, na podstawie: www.mgip.gov.pl z dnia 20.02.2007. 
2  Döpfner J., Päpstliche und Konziliare Dokumente über den Tourismus, [w:] R. Bleistein, Tourismus-Pasatoral, 
Würzburg 1973, s. 36 i 48 
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turyści nastawieni na wysiłek i aktywne formy wypoczynku. Nic też dziwnego w tym, że  

w ofertach biur podróży coraz częściej pojawiają się takie formy aktywności, jak: 

balloning (loty balonem), diving (nurkowanie), paragliding (szybowanie na specjalnych 

spadochronach), snowmobilong (jazda na śnieżnych skuterach), canoening (pływanie 

czółnem), survival (sztuka przetrwania) i inne.  

Podstawową cechą turystyki jest przemieszczanie się w zależności od rozproszenia 

przestrzennego walorów turystycznych oraz niemożnością przenoszenia tych walorów. 

Obecnie turystyka rozwija się bardzo żywiołowo, a dla jej dalszego prawidłowego rozwoju 

niezmiernie ważne staje się badanie stale zmieniających się czynników wpływających na 

jej rozwój oraz dynamiki tego procesu.  
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I. Trendy w rozwoju turystyki w Polsce 

Przez długi okres turystyka nie zajmowała stałego miejsca w gospodarce kraju co 

spowodowane było traktowaniem przez ekonomistów tego rodzaju sfery usług w sposób 

podrzędny w stosunku do sfery produkcyjnej. Jednakże w ostatnich latach widać wyraźny 

wzrost zainteresowania usługami turystycznymi. Powodem jest fakt, iż odgrywają one 

coraz większą rolę w tworzeniu dochodu narodowego i intensyfikacji międzynarodowych 

powiązań gospodarczych. Coraz bardziej przywiązuje się wagę do ekonomicznych 

korzyści wypływających również z ruchu turystycznego. Faktem jest, że w ciągu ostatnich 

50 lat międzynarodowe obroty turystyczne wzrosły ponad 200 razy i rosną one znacznie 

szybciej niż obroty handlowe.3 

Ważną rolę turystyki podkreślał już w 1934 roku E. Gebert twierdząc, że przyczynia 

się ona do zachowania równowagi w obrotach międzynarodowych4. Turystyka przyczynia 

się przede wszystkim do walki z bezrobociem, zwiększania dochodów regionów 

recepcyjnych, „nakręcania” gospodarki. Czasami turystyka jest jedynym źródłem 

utrzymania w różnych regionach. Charakterystyczną cechą przemysłu turystycznego jest 

brak potrzeby dużego dofinansowania ze strony państwa. Turystyka jest postrzegana 

także jako ważny instrument rozbudowy nowych przemysłów oraz skuteczna reklama 

produktów w odwiedzanym kraju lub regionie. Ponadto wpływy z turystyki są czynnikiem 

stabilizującym gospodarkę. 

Warunkiem skuteczności polityki turystycznej jest oddziaływanie na wszystkie istotne 

elementy popytu i podaży. Odpowiednio prowadzona polityka turystyczna musi zapewnić 

rozwój turystyki we wszystkich etapach wpływających na usługi turystyczne. Według  

S. Wodejki, nieodłączną cechą oddziaływania dynamicznego państwa na turystykę jest 

objęcie nim wszystkich etapów wytwarzania i konsumpcji usług turystycznych. Sumę 

tych etapów można nazwać cyklem turystycznym, który jest procesem ciągłym 

zawierającym cały szereg ogniw, czyli: 

1. Badanie rynku turystycznego. 

2. Planowanie rozwoju turystyki. 

3. Budowa infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. 

4. Przygotowanie kadr na potrzeby turystyki. 

5. Konstrukcja optymalnego modelu organizacyjnego turystyki. 

6. Rozwój gospodarki turystycznej. 

7. Promocja turystyczna. 

                                                 
3 W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kraków 2000, s. 137. 
4 E. Gebert: Handelspolitik und Fremdenverkehr, Salzburg 1934, cyt. za P. Hałaciński, Ekonomiczne problemy 
współczesnej turystyki międzynarodowej. Ruch Turystyczny-Monografie Nr 11, SGPiS, Warszawa 1972, s. 114. 
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8. Badanie rezultatów prowadzonej polityki i formułowanie wynikających z nich 

wniosków na przyszłość.5 

 

Schemat 1 Państwo a sektor turystyki 

 

Źródło: S. Wodejko: Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 60. 

 

Interdyscyplinarny charakter turystyki, jej powiązanie z całością gospodarki powoduje, 

że ostateczny jej kształt jest wypadkową wielu dziedzin. W każdym niemal państwie 

występuje konflikt między działalnością gospodarczą a rozwojem turystyki. Zaznacza się 

on przede wszystkim tam, gdzie regiony bogate w walory turystyczne dysponują 

jednocześnie dużymi bogactwami naturalnymi (na przykład Dolina Rospudy6). W takich 

sytuacjach władze państwa, formułujące cele polityki ogólnej (w tym turystycznej), stoją 

przed poważnym problemem gospodarczym. 

                                                 
5 Wodejko S., Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych, jako wyraz luki na 
europejskim rynku turystycznym, Monografie i Opracowania Nr 288, SGPiS, Warszawa 1989, s. 56. 
6 Dolina Rospudy leży w północnej części Polski, k. Augustowa. Jest to obszar planowanego rezerwatu przyrody 
i jedyny w całym kraju, gdzie występuje miodokwiat krzyżowy, jeden z gatunków storczyka. Obecnie zaistniał 
tam konflikt między zwolennikami budowy obwodnicy Augustowa, tworzonej w ramach drogi szybkiego ruchu 
Via Baltica, przebiegającej przez teren doliny a ekologami i innymi przeciwnikami tegoż przedsięwzięcia.  
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Proces dostosowywania polskiej gospodarki, a zwłaszcza turystyki, do standardów Unii 

Europejskiej rozpoczął się właściwie już w chwili zapoczątkowania przemian ustrojowych 

na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, wraz z przechodzeniem Polski na 

system gospodarki rynkowej.7 W tym procesie można wyróżnić kilka punktów kluczowych, 

a mianowicie: 

• przyjęcie przez rząd w roku 1994 Założeń rozwoju gospodarki turystycznej, 

przygotowanych przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, 

• udział polskiej gospodarki turystycznej w zagranicznych programach pomocowych, 

• przyjęcie przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2000 roku Narodowego Programu 

Przygotowania Polski do przyjęcia do Unii Europejskiej, 

• opracowanie Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (NSRR). 

W Narodowym Programie Przygotowania Polski do przyjęcia do Unii Europejskiej 

określono priorytety i cele działań prowadzonych w poszczególnych dziedzinach 

gospodarki. Jednym z priorytetów było: przygotowanie Polski do uczestnictwa we 

wspólnym rynku turystycznym. Celem prowadzonych działań jest stworzenie silnego 

ekonomicznie i zorientowanego na rynek sektora turystycznego, opartego na prywatnej 

własności i inicjatywie, mogącego sprostać konkurencji, i tym samym zapewniającego 

polskim przedsiębiorstwom turystycznym funkcjonowanie i rozwój w ramach jednolitego 

rynku Unii Europejskiej.8 Do realizacji przyjętych założeń za niezbędne przewiduje się 

prowadzenie następujących działań: 

• dostosowanie prawa polskiego do wspólnotowego w dziedzinie turystyki; 

• wspomaganie procesu prywatyzacji i restrukturyzacji w turystyce oraz rozwój bazy 

noclegowej i wybranych elementów infrastruktury turystycznej; 

• wspieranie rozwoju wybranych markowych produktów turystycznych; 

• realizację szczegółowych programów rządowych; 

• zmianę struktury zarządzania turystyką; 

• realizację programu poprawy jakości usług turystycznych; 

• szkolenie i doskonalenie kadry turystycznej; 

• realizację strategii marketingowej. 

Rozwój współczesnej turystyki jest odpowiedzią na różnorodne zjawiska i procesy 

zachodzące we współczesnym świecie. Za W. Gaworeckim9 można przyjąć, że punktem 

wyjścia w określeniu czynników rozwoju współczesnej turystyki jest przyjęcie założenia, iż 

jest ona zjawiskiem kompensacyjnym wobec współczesnego życia. Turystyka jest zatem 

odpowiedzią na pewne niedostosowania człowieka do zmieniającego się środowiska oraz 

                                                 
7 E. Buczyńska: Prawne aspekty integracji europejskiej w odniesieniu do turystyki w: Turystyka i rekreacja jako 
czynnik integracji europejskiej. Poznań, AWF 1995, s. 163-165. 
8 H. Zawistowska: Działania dostosowawcze w turystyce w aspekcie starań Polski o członkostwo w Unii 
Europejskiej, pod red. S. Bosiackiego. Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku.. Poznań, AWF 2000, s. 202 
9 W. W. Gaworecki: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 91. 
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wynikające z tych niedostosowań i zmian nowe potrzeby ludzi – potencjalnych 

przedstawicieli popytu turystycznego. Zgodnie z A. Niezgodą i P. Zmyślonym10 

najważniejszymi przesłankami rozwoju współczesnej turystyki są: 

1. Cywilizacja 

Efektem rozwoju cywilizacji jest między innymi wzrost poziomu wykształcenia ludzi, co 

związane jest nierozerwalnie z ich świadomością i dążeniem do rozwoju i samorealizacji. 

Treści przekazywane w toku kształcenia, a także spotykane w literaturze czy mediach, 

powodują wzrost zainteresowania innymi krajami, życiem ludzi, fauną i florą oraz innymi 

problemami, które stanowić mogą bodziec do podjęcia podróży turystycznej. W związku  

z tym poziom wykształcenia jest dodatnio skorelowany z rozwojem turystyki. Duże 

znaczenie ma tutaj wykształcenie osób związanych ze stroną podaży turystycznej. Są to 

właściciele biur podróży, usługodawcy, osoby pracujące przy obsłudze klientów, czyli ci 

wszyscy, którzy wpływają na kształt produktu turystycznego. Poziom tych osób będzie 

wpływał na jakość i zakres usług świadczonych turystom. Wykształcenie ludności związane 

jest również z poziomem informacji, a co za tym idzie, z rozwojem środków masowego 

przekazu, które współcześnie mają istotny wpływ na kształtowanie popytu turystycznego. 

Są także źródłem wiedzy o świecie istniejącym poza miejscem zamieszkania i pracą 

człowieka. Aspekty dotyczące wykształcenia ludności, ułatwień w życiu codziennym oraz 

wpływu mediów związane są z podnoszeniem standardu życia. Jest to czynnik związany ze 

wzrostem ilości wolnego czasu, ale także z możliwościami w zakresie podróżowania. 

Na współczesną turystykę ma wpływ nie tylko rozwój cywilizacji, ale także procesy 

globalizacyjne. Według T. Levitta11 globalizacja jest skutkiem dokonujących się w ciągu 

ostatnich dziesięcioleci zmian technologicznych, społecznych, politycznych  

i ekonomicznych w kierunku jednorodnego, zunifikowanego rynku globalnego, jeśli chodzi 

o gusty konsumentów i preferencje dotyczące produktów. Szybki rozwój technik usług 

transportowych, związany z nim spadek cen tych usług oraz stopniowa deregulacja oraz 

liberalizacja handlu i – co ważne z punktu widzenia swobody poruszania się turystów – 

przepływu osób, spowodowały rozwój światowej turystyki ponad szczebel określany jako 

potencjalny, co skłoniło niektórych teoretyków do stwierdzeń, że sama turystyka jest 

jedną z form, a nawet wyznacznikiem globalizacji.12 Globalizacja przejawia się nie tylko  

w ujednolicaniu gustów i potrzeb konsumenckich, ale także w ujednolicaniu wymagań 

jakościowych w stosunku do nabywanych usług turystycznych. 

 

                                                 
10 A. Niezgoda, P. Zmyślony: Popyt turystyczny – uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006. 
11T. Levitt, The globalization of markets, “Harvard Business Review” 1983, maj/czerwiec, s. 92 – 102, [za:] G. 
Stonehouse, J. Hemill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja – strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG 
SJA, Warszawa 2001, s. 5.  
12 K. Meethan, Tourism in global society, Palgrave, Hampshire – New York 2001, s. 33 – 34. 
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2. Mobilność 

Z mobilnością związany jest rozwój środków transportu i wzrost możliwości 

podróżowania, zatem przede wszystkim upowszechnienie samochodu osobowego jako 

podstawowego wyposażenia gospodarstw domowych. Współczesne formy transportu 

pozwalają na dotarcie do każdego miejsca na ziemi w stosunkowo krótkim czasie. 

Tabela 1 Środki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróży 

długookresowych (w %) 

  I-VI 2005 I-VI 2006 

Samochód osobowy 45 60 

Inny samochód 5 3 

Pociąg 24 23 

Kursowy autobus 12 8 

Komunikacja podmiejska 1 1 

Autokar 11 3 

Motocykl, rower - - 

Samolot - - 

Wodny środek transportu 1 - 

Inny rodzaj podróżowania 1 2 

Źródło: badania Instytutu Turystyki; na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 20.12.2006. 

 

 

 

Tabela 2 Środki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróży 

krótkookresowych (w %) 

 

  I-VI 2005 I-VI 2006 

Samochód osobowy 65 65 

Inny samochód 1 3 

Pociąg 12 11 

Kursowy autobus 13 14 

Komunikacja podmiejska 1 1 

Autokar 7 5 

Motocykl, rower 1 - 

Samolot - - 

Wodny środek transportu - - 

Inny rodzaj podróżowania - 1 

Źródło: badania Instytutu Turystyki; na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 20.12.2006. 
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Mobilność wyraża się poprzez wzrost ruchliwości społeczeństwa. Ludzie przemieszczają 

się coraz dalej i coraz częściej. Liczba krajowych podróży turystycznych Polaków osiągnęła 

maksimum w 1999 roku, następnie obserwujemy spadek13. W 2002 roku zanotowano 

niewielki wzrost liczby podróży krajowych i większy - podróży zagranicznych. Było to 

skutkiem m.in. wysokiego kursu złotówki w stosunku do euro i dolara, a więc relatywnie 

niskich kosztów wyjazdów zagranicznych. Obecnie relacja złotego jest również korzystna. 

Wyniki z 2006 roku wskazują na zatrzymanie spadku liczby podróży krajowych, zwłaszcza 

długoterminowych. Dla podróży krótkoterminowych coraz poważniejszą konkurencję 

stanowią wyjazdy jednodniowe (bez noclegu). Liczba podróży zagranicznych będzie 

wzrastać.  

Powyższe dane przedstawia wykres nr 1, który został sporządzony przez Instytut 

Turystyki. Zawiera on zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe podróże Polaków, 

odbywane w celach turystycznych. Wykres obrazuje także prognozy Instytutu Turystyki  

w zakresie liczby podróży (krajowych i zagranicznych) do 2010 roku. 

Wykres 1 Liczba podróży turystycznych mieszkańców Polski wraz z prognozą do 

2010 roku 

 

Źródło: badania i prognozy Instytutu Turystyki (XII 2006), na podstawie: www.intur.com.pl 

 

3. Urbanizacja 

Jest to proces społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich 

liczby, powiększeniu się obszarów miejskich i udziału mieszkańców miast w ogólnej liczbie 

                                                 
13 Badania Instytutu Turystyki przeprowadzone w latach 1999-2006; na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 
14.01. 2007. 
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ludności.14 Według J. Ziółkowskiego15 urbanizacja to proces nieodwracalny, na który 

składają się cztery płaszczyzny: 

• ekonomiczna, która jest konsekwencją wzrostu uprzemysłowienia i polega na stałym 

zwiększaniu się liczby ludności zatrudnionej w zawodach pozarolniczych w stosunku do 

ludności wykonującej zajęcia rolnicze, to z kolei powoduje wzrost liczby podróży. 

Ludzie pracujący poza rolnictwem i leśnictwem wykazują zdecydowanie większą 

potrzebę podróżowania. Jest to związane ze specyfiką wykonywanego zawodu, 

koniecznością przebywania w zanieczyszczonym środowisku miejskim oraz 

uregulowaniem czasu pracy. 

• demograficzna, oznaczająca przemieszczenie ludności ze skupisk osadniczych 

uznanych za wiejskie do skupisk miejskich oraz wzrost odsetka ludności zamieszkałej 

w miastach. 

• techniczna, polegająca na rozpowszechnianiu się miejskich systemów infrastruktury  

i miejskich systemów zabudowy. Powoduje to, że ludność miejska jest znacznie 

bardziej aktywna turystycznie od ludności wiejskiej. Szczególną rolę odgrywają tu duże 

ośrodki – metropolie, w których uciążliwości cywilizacyjne wzmagają potrzebę wyjazdu 

i zmiany środowiska. 

• społeczna, która przejawia się w upowszechnianiu tzw. miejskiego stylu życia. 

Przybysze, którzy zaczynają mieszkać w miastach, przyswajają sobie umiejętności 

charakterystyczne dla mieszkańców miast, a także nowy system wartości, który 

prowadzić może do zmian postaw nabywczych lub nawet zmian osobowości. 

Anonimowość życia w mieście i szersze możliwości wyboru pracy oraz spędzania 

wolnego czasu stają się przesłanką rozwoju turystyki. 

W. Gaworecki16 stawia tezę, że turystyka jest funkcją urbanizacji, tzn., że im kraj czy 

region jest bardziej zurbanizowany, tym większa jest aktywność turystyczna 

mieszkańców, ale także może być tak, że to turystyka będzie jednym z czynników 

wpływających na rozwój współczesnej urbanizacji.  

4. Czas wolny od pracy 

Z wyjątkiem podróży służbowych, wystąpienie kategorii czasu wolnego jest warunkiem 

koniecznym podjęcia podróży turystycznych. Czas wolny najczęściej charakteryzuje się 

ilościowo przez rodzaj czynności, jakie ten czas wypełniają, przyjmując, że jest to czas 

wypoczynku, przyjemności i rozwoju osobowości człowieka. Wykorzystanie czasu 

wolnego nie powinno mieć innych celów poza bezpośrednią satysfakcją, którą człowiek 

                                                 
14 Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak, PWN, wydanie 8 poprawione, Warszawa 1993. 
15 J. Ziółkowski: Miejsce i rola procesu urbanizacji w przeobrażeniach społecznych w Polsce Ludowej, „Studia 
Socjologiczne” 1965, Nr 3. 
16 W. W. Gaworecki: op. cit., s. 116 
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może utożsamiać z działaniem lub bezczynnością.17 Turystyka jest jedną  

z podstawowych form organizacji i sposobów zagospodarowania czasu wolnego, gdyż: 

• jest bardzo efektywną formą regeneracji organizmu ludzkiego, 

• zawiera wiele cech humanistycznych, które rzutują na procesy integracji 

społecznej, 

• daje szerokie poznania w sensie geograficznym, historycznym, przyrodniczym  

i kulturowym. 

Wzrost ilości wolnego czasu jest zatem dodatnio skorelowany z rozwojem turystyki. 

5. Siła nabywcza ludności 

Do rozwoju turystyki potrzebny jest nie tylko czas wolny, ale także wolne środki 

finansowe, a więc w strukturze wydatków musi pojawić się fundusz swobodnej 

konsumpcji, powstały po zaspokojeniu potrzeb podstawowych i umożliwiający 

zrealizowanie popytu turystycznego.18 

6. Środowisko 

Środowisko to fizyczne i biologiczne otoczenie bez względu na to, czy chodzi  

o aspekty naturalne, czy też będące wynikiem działalności człowieka (antropogeniczne).19 

Elementy te mogą stanowić cel przyjazdu do danego miejsca, podobnie jak środowisko  

w miejscu stałego zamieszkania, które zmusza człowieka do jego opuszczenia w celu 

odpoczynku. Potrzeba kontaktu z naturą, rozwój zamiłowań przyrodniczych, chęć 

wypoczynku na łonie przyrody, chęć ucieczki od stresu, hałasu, potrzeba przebywania  

w czystym i nieskażonym środowisku – to tylko niektóre motywy wyjazdu mieszkańców 

dużych miast. Im środowisko życia człowieka jest bardziej zanieczyszczone, im większa 

gęstość zaludnienia, a także im wyższy poziom stresu, tym człowiek bardziej poszukuje 

odpoczynku w zmienionym, najlepiej naturalnym i nieskażonym otoczeniu. Kontakt  

z naturą może przyczynić się do regeneracji sił fizycznych, psychicznych człowieka, może 

wyzwolić przeżycia duchowe lub intelektualne. Przyroda może bowiem zainspirować do 

przemyśleń, wyciszenia wewnętrznego czy twórczych działań człowieka. 

Powyższe przesłanki rozwoju turystyki pozwalają na przewidzenie nadchodzących 

zmian w turystyce. Zasadnicze znaczenie dla badania rozwoju turystyki w przyszłości ma 

badanie trendów. Jego celem jest szczegółowa analiza zmian, które mogą wystąpić  

w przyszłości. Trend jest wynikiem procesów dostosowawczych. Staje się odpowiedzią na 

pytanie: jak przystosować stare strategie do nowych, obecnych wymagań. 

Trendy można określić jako automatyczne ruchy poszukiwawcze i wyrównawcze, które 

niezauważalnie dopasowują wartości do systemu nowych wymagań.20 Mogą one być 

                                                 
17 W. W. Gaworecki, Turystyka, op. cit., s. 90 
18 A. Niezgoda, P. Zmyślony: op. cit., s. 26 
19 J. Bohdanowicz, Ku cywilizacji ekorozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 9 
20 W. Kreisel, M. Hoppe, T.Reeh, Mega – Trends im Tourismus – Auswirkungen auf Natur und Umwelt, 
Umweltbundesamt, Berlin 2000, s. 25. 
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wskazówką albo pomocą w poznawaniu zmian w systemach wartości. Należy pamiętać, że 

to system wartości wpływa na system celów i potrzeb potencjalnego konsumenta, a przez 

to jest elementem procesów podejmowania decyzji nabywczych, w tym nabywania dóbr  

i usług turystycznych. Biorąc pod uwagę to, że turystyka jest dziedziną heterogeniczną,  

w związku z tym, obserwacja trendów wymaga wiedzy z różnych dziedzin: 

• socjologii – wiedza o strukturze i organizacji społeczeństwa, a także o zachowaniach  

i postawach społecznych, historii – znajomość zdarzeń z przeszłości ułatwia 

przewidywanie przyszłości, 

• analizy rynku i zachowań rynkowych – turystyka jest dziedziną gospodarki, dlatego 

nie można odrywać analiz od podstawowych zdarzeń w tej gospodarce występujących, 

• psychologii – nauka o przeżyciach i zachowaniach ludzi, stanowiących podstawowy 

podmiot w odniesieniu do działalności usługowej, umożliwia lepsze zrozumienie 

potrzeb i ułatwia przygotowanie infrastruktury turystycznej, 

• semiotyki – bez znajomości znaków i ich znaczenia w strukturach mowy nie można 

analizować znaczenia mediów, które ukazują przemiany wartości w postrzeganiu 

społecznym, 

• nauki o ewolucji – stanowi podstawę w analizie zmian, trendów i tendencji  

w społeczeństwach, 

• antropologii kultury – ukazuje znaczenie i wpływ dorobku ludzkości.21 

Konieczność analizowania trendów wynika z faktu, że życie społeczeństwa jest coraz mniej 

uregulowane. Powstawanie trendów wywołuje spadek siły oddziaływania norm. Zmiany 

systemu wartości wynikają: 

• ze zmian struktury społecznej, 

• ze zmian socjalnych w społeczeństwie industrialnym, 

• z przekształceń w kierunku społeczeństwa usług. 

Turystyka jest dziedziną związaną z przemianami czasu pracy w czas wolny, a jej 

rozwój jest silnie związany z rozwojem dążeń do rozrywki oraz przywiązywania coraz 

większego znaczenia do uczuć i przeżyć. W poszukiwaniu nowych wartości i ideologii ludzie 

postępują zgodnie z wewnętrznymi, własnymi upodobaniami i dążeniami. 

Zmiany społeczne i gospodarcze wywołują całościowe przemiany zarówno po stronie 

popytu, jak też podaży turystycznej. Podróżowanie jest socjalną zdobyczą czasów 

współczesnych, w wyniku której wielu ludzi może pozwolić sobie na poznanie innych 

krajów i kultur. W obliczu coraz bardziej częstych spotkań obcych sobie kultur oraz 

rozwoju migracji, a także wrogości wobec obcokrajowców (ksenofobia), wzrasta 

zapotrzebowanie na znajomość zmian w społeczeństwach w przyszłości.  

                                                 
21 A. Niezgoda, P. Zmyślony: op. cit, s. 197.  
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Aktualne trendy w turystyce najkrócej można określić słowami: szybko, często, 

krótko i dość daleko. Turystyka jest dziedziną poddającą się wpływom zjawisk związanych 

z ogólnymi zmianami w sferach życia. Można zauważyć następujące tendencje: 

• serwicyzacja – rozwój wielu usług, 

• dematerializacja – chęć poszukiwania wielu wrażeń w podróży i czasie pobytu 

turystycznego, 

• demoncentryzacja i prywatyzacja – przenoszenie konsumpcji spoza domów  

i indywidualizacja, rozwój timesharingu, indywidualne planowanie i realizacja wypraw 

turystycznych, 

• homogenizacja – upodabnianie się modeli konsumpcji - w turystyce przejawem jest 

wypoczynek w miejscach najbardziej modnych, 

• heterogenizacja – dążenie do oryginalności i wyróżnień – wielu turystów poszukuje 

oryginalności, penetrując nowe obszary i wymyślając ciekawe formy rekreacji, 

• dekonsumpcja – świadome ograniczanie konsumpcji – w turystyce przejawia się to  

m. in. w skracaniu czasu wypoczynku czy przeznaczaniu urlopu na inne cele, 

•  prokonsumpcja – splatanie konsumpcji i produkcji aż do zacierania granic,  

np. wykorzystywanie wyjazdu na naukę, rezerwowanie czasu na pracę w trakcie 

urlopu, 

• wirtualizacja – „rozdwojenie” życia ludzkiego na rzeczywiste i wirtualne, wykorzystanie 

wirtualnych przekazów umożliwia poznawanie kierunku podróży, ułatwia 

podejmowanie decyzji, a także rezerwacje miejsca wypoczynku, hotelu. 

• syndrom marnotrawnej konsumpcji – także w turystyce można zauważyć brak 

zadowolenia z dokonanych wyborów i zakupionej oferty. Naśladowanie innych, 

schematyczne i powierzchowne korzystanie z usług, brak przygotowania do 

poznawania nowych miejsc, ich kultury, historii może być „pozorem poznawania”  

i pewnym odwróceniem sensu wypoczynku. Ludzie ulegają modzie, zapominając  

o własnych preferencjach i motywacjach, w efekcie wymarzona podróż jest kolejnym 

zadaniem do wykonania i nie zaspokaja potrzeby wypoczynku22. 

Można trafnie stwierdzić, że zasadniczy wpływ na kształt obecnej turystyki oraz jej 

szybki rozwój w ostatnich dziesięcioleciach miały: 

• wzrost ekonomiczny,  

• wzrastające i różnorodne potrzeby ludzi oraz odpowiadająca im różnorodność 

motywacji, 

• wzrost ilości wolnego czasu, oraz 

• odpowiadająca temu z drugiej strony stale rozwijająca się i coraz bardziej 

różnorodna oferta podażowa. 
                                                 
22 D. MacCannel: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo „Muza”, Warszawa 2005; Podróż 
patologiczna, czyli obrzęd próżniaka, „Forbes” nr 7/2005, s. 96. 
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W literaturze można spotkać się z zestawieniem ogólnych trendów w turystyce: 

1. Urlop i podróże dla wszystkich 

W żadnej gałęzi gospodarki nie nastąpił tak gwałtowny i dynamiczny rozwój, jak  

w turystyce. Obecnie coroczny wyjazd wakacyjny jest istotną wartością dla większej części 

społeczeństwa, mimo zmieniającej się koniunktury i różnych sytuacji osobistych czy 

życiowych. 

2. Możliwości wyboru środków transportu w turystyce 

Jedną z najważniejszych sił napędowych współczesnej turystyki jest postęp techniczny. 

Transport jest elementem podaży, ale możliwości, jakie oferuje, wpływają na zachowania 

popytu turystycznego. Prognozy rozwoju ruchu turystycznego wskazują na dalszy wzrost 

znaczenia transportu samochodowego. Popularne stają się te cele podróży, do których 

dotrzeć można własnym samochodem.  

3. Czas i szybkie decyzje 

Istotnym elementem jakości życia są wzrost znaczenia wypoczynku oraz decyzji 

spontanicznych. To powoduje coraz większą popularność ofert „last minute” czy krótkich 

wypadów za miasto. 

4. Przeżywanie 

W czasie urlopu wzmaga się postawa hedonistyczna. Wspomagana ona jest powstającymi 

parkami wypoczynku, sztucznymi atrakcjami, które mają dostarczyć wrażeń turystom. 

Turyści coraz chętniej odwiedzają miejsca niedostępne, położone z dala od utartych 

szlaków. 

5. Indywidualizacja 

Ludzie poszukują rozmaitych form wypoczynku, charakterystycznych tylko dla nich 

samych lub dla wąskich grup, do których należą. Pionierzy nowych form turystyki nadają 

pewien styl przeciwstawny turystyce masowej. Ten styl jednak może się z biegiem czasu 

upowszechnić i stać się dostępny dla szerszych grup. 

6. Jakość 

Wzrasta poziom wymagań, gdyż turysta dysponuje szerokim doświadczeniem i ma do 

dyspozycji ogromną i zróżnicowaną ofertę wypoczynku. Trend do wyższej jakości 

odzwierciedlony zostaje także we wzroście profesjonalizmu w procesie świadczenia usług. 

7. Zróżnicowanie segmentów rynkowych 

Obserwacja segmentów rynku nabywców usług turystycznych wskazuje na proces coraz 

większego zróżnicowania. Bierze się tu pod uwagę nie tylko zmienne demograficzne, ale 

również wiele cech psycho- i socjograficznych. Wzrost czasu i dochodów w przyszłości 

spowoduje, że podróżować będą osoby, które mają duże doświadczenie, wiele wspomnień 

i związane z tym przyzwyczajenia i wymagania. 
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Powyższe wiadomości w zestawieniu danymi statystycznymi i dokumentami 

zawierającymi prognozy rozwoju turystyki pozwalają na stwierdzenie, że Polska ma duże 

szanse na zajęcie dobrej pozycji w coraz ostrzejszej rywalizacji o pozyskanie turystów. 

Korzystne położenie w centrum kontynentu na skrzyżowaniu ważnych dróg europejskich, 

włączenie w struktury rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, znaczny potencjał 

kulturowy i dobrze zachowane środowisko naturalne, czynią z naszego kraju atrakcyjne 

miejsce do zwiedzania i wypoczynku, zarówno dla turystów krajowych jak  

i zagranicznych. Rozwój turystyki może być istotnym impulsem dynamizującym rozwój 

społeczno-ekonomiczny kraju. Znaczenie turystyki przejawia się w wysokiej zdolności do 

generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, 

podwyższania konkurencyjności regionów. Równocześnie, turystyka przyczynia się do 

odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których 

eksponowanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek kraju, regionów oraz 

miejscowości. Przy zachowaniu odpowiedniego podejścia rozwój funkcji turystycznych, 

koncentrując uwagę lokalnych społeczności na najważniejszych atutach przyrodniczych  

i kulturowych, sprzyjać będzie zachowaniu tradycyjnych w polskim społeczeństwie 

wartości oraz będzie również zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Problematyka rozwoju turystyki jest jednak złożona, ze względu na zróżnicowanie 

obejmujących ją zjawisk i zagadnień. Turystyka nie jest jednorodną, zwartą dziedziną 

gospodarki; składa się na nią kilkadziesiąt samodzielnych sektorów gospodarki, 

powodując często implikacje natury organizacyjnej, produkcyjnej, prawnej  

i technologicznej. 

W związku z powyższym, turystykę można określić jako: 

• środowisko, 

• rozwój wsi, 

• kultura, 

• zagospodarowanie przestrzenne, 

• badania naukowe, 

• bezpieczeństwo, 

• infrastruktura, 

• edukacja, 

• promocja, 

• transport, 

• polityka społeczna23. 

 

                                                 
23 Projekt Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007-2013, s. 6. 
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Jako punkt wyjścia do sporządzenia oceny stanu i prognozy rozwoju turystyki  

w Polsce przyjęto założenia i prognozy przedstawione w dokumentach wyznaczających 

kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju oraz opracowania zawierające prognozy 

rozwoju turystyki: 

1. Program konwergencji. Aktualizacja 2005 przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 

2006 roku; 

2. Projekt Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjęty przez Radę Ministrów 27 czerwca 

2006 roku; 

3. Narodowa Strategia Spójności. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 

dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego 2006 roku; 

4. Dane statystyczne i oszacowania określające stan turystyki w latach 2001- 2005 

zawarte w opracowaniu Diagnoza stanu rozwoju turystyki do 2006 roku i prognozy na 

lata 2007-2013; 

5.  Ustalenia i wyniki dyskusji nad projektem Strategii rozwoju turystyki na lata 

2007-2013 przyjętym przez Radę Ministrów 21 czerwca 2005 roku.24 

Głównym wyzwaniem stojącym przed rozwojem turystyki w Polsce w latach 

2007-2013 jest zwiększenie udziału gospodarki turystycznej w PKB i stworzenie 

warunków do utrzymania tego udziału w następnych latach. 

 

Tabela 3 Wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) w latach 2001-2015  

(stan faktyczny i prognozy) 

 

  2001 2002 2003 2004 200525 200626 2007- 2010 2011- 2015 

Wzrost 
PKB  

1,1 1,4 3,8 5,3 3,5 5,2 4,7 5,0 

Źródło: Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013. Projekt, s. 7. 

 

Przyjęte wyżej średnie tempo wzrostu PKB odbiega nieco od założeń i prognoz 

przyjętych w innych dokumentach. Program konwergencji. Aktualizacja 2005 zakłada, że 

w latach 2006-2008 tempo wzrostu PKB wyniesie 4,6%, a w latach 2009 - 2015 5,0%. 

Prognozy z czerwca 2006 roku mówią o wzroście PKB w 2006 roku o 4,3%, a w 2007 

roku o 4,6%. 

Przyjmuje się, że utrzymanie planowanego tempa wzrostu PKB w nadchodzących 

latach 2007-2015 będzie podstawowym warunkiem realizacji założeń strategii rozwoju 

turystyki w Polsce. 

                                                 
24 Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. Projekt. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, luty 2007 
25 Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku ( Dz. U. nr 15 poz. 90) 
26 Tamże. 
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Biorąc pod uwagę spadek liczby przyjazdów27 turystów zagranicznych do Polski 

w latach 2001-2003 (z 15,0 mln do 13,7 mln), wzrost w latach 2004-2005 (z 13,7 mln 

do 15,2 mln) i ograniczone możliwości wzrostu w następnych latach (około 4% rocznie), 

a także spadek aktywności turystycznej mieszkańców Polski w latach 2001-2005 

mierzony uczestnictwem w wyjazdach turystycznych (56% mieszkańców Polski 

uczestniczyło w wyjazdach turystycznych w 2001 roku, a 47% w 2005 roku)  

i prognozowany niewielki wzrost w następnych latach, podstawowym źródłem wzrostu 

udziału gospodarki turystycznej w PKB w latach 2007-2013 powinien być wzrost 

wydatków turystów zagranicznych i krajowych w czasie wyjazdów turystycznych 

osiągnięty dzięki poszerzeniu oferty i poprawie jakości oferowanych usług. Niezależnie od 

tego strategicznym zadaniem powinno być przeciwdziałanie obecnemu spadkowi 

aktywności turystycznej mieszkańców Polski, a w szczególności zapewnienie wzrostu 

aktywności turystycznej młodzieży w latach 2007-2013. 

Działania edukacyjne i promocja aktywnych zachowań społeczeństwa powinny 

zwiększyć poziom aktywności turystycznej mieszkańców Polski, co przy pogarszającej się 

strukturze wiekowej może zapobiec spadkowi aktywności poszczególnych grup 

wiekowych. 

W latach 2001-2005 udział gospodarki turystycznej bez nakładów na inwestycje        

w PKB wynosił 5-6%, a udział sektora turystycznego około 2%. Dla zwiększenia tego 

udziału w latach 2006-2015 niezbędny jest wzrost popytu turystycznego (mierzonego 

wydatkami poszczególnych segmentów rynku turystycznego) w tempie przekraczającym 

przewidywane tempo wzrostu PKB.28 

Na podstawie obserwacji sytuacji w rozwiniętych krajach europejskich (w tym również 

krajach naszej strefy klimatycznej) oraz prognoz ekspertów ekonomicznych  

w nadchodzących latach sektor usług będzie rozwijał się w tempie szybszym niż cała 

gospodarka, a turystyka będzie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów tego 

sektora. Ponieważ udział sektora usług w gospodarce polskiej jest niższy niż  

w rozwiniętych krajach należy przyjąć, że będzie się on rozwijał znacznie szybciej niż 

przemysł, czy rolnictwo. Oznacza to, że w nadchodzących latach gospodarka turystyczna 

w Polsce ma szansę rozwijać się w tempie większym niż tempo rozwoju całej polskiej 

gospodarki (mierzonej tempem wzrostu PKB). 

Jednocześnie interdyscyplinarny charakter turystyki powoduje, że tempo jej rozwoju 

uzależnienie jest zarówno od rozwoju infrastruktury turystycznej jak i tempa rozwoju 

innych sektorów gospodarki zaangażowanych w obsługę turystów. Dlatego też tempo 

rozwoju turystyki nie może zdecydowanie odbiegać od tempa rozwoju całej gospodarki. 

                                                 
27 Badania Instytutu Turystyki w latach 2001-2005; na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 14.01.2007. 
28 Projekt Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjęty przez Radę Ministrów 27 czerwca 2006 roku, s. 8. 
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Przyjmując na lata 2007-2013 ostrożny scenariusz rozwoju turystyki zakłada się, że 

tempo rozwoju gospodarki turystycznej będzie zbliżone do zakładanego średniego tempa 

wzrostu PKB, (co umożliwi utrzymanie udziału gospodarki turystycznej w PKB na 

poziomie 2005 roku). Scenariusz optymistyczny uwzględniający wysoki stopień 

uzależnienia turystyki od całej gospodarki zakłada, że tempo wzrostu gospodarki 

turystycznej w latach 2007-2013 może być o około 2% wyższe niż tempo wzrostu PKB.29 

W przyjętym scenariuszu rozwoju przyjęto zróżnicowane tempo wzrostu poszczególnych 

segmentów popytu turystycznego wynikające z szeregu uwarunkowań omówionych 

poniżej. 

Zagraniczna turystyka przyjazdowa 

W 2015 roku Polskę powinno odwiedzić 21,8 mln turystów zagranicznych, a wzrost  

w latach 2007-2013 powinien wynieść 4,6 mln turystów (o 28,6%, średnioroczne tempo 

wzrostu wynoszące 4,1%). Wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych powinien 

być kontynuowany w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie około 3,0%. Ze 

względu na wolniejszy wzrost liczby turystów zagranicznych niż oczekiwany wzrost ich 

wydatków szczególnego znaczenia nabiera wzrost jakości usług i rozszerzenie oferty 

usług dostępnych w czasie pobytu w kraju.  

 

Tendencje rozwojowe turystyki europejskiej i wysoko rozwiniętych krajów zamorskich 

wskazują na następujące zjawiska istotne dla rozwoju turystyki w Polsce: 

• niewielki, szacowany na ok. 4% wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego  

w Europie i wzrost konkurencji głównych ośrodków recepcyjnych, 

• wzrost znaczenia dostępności komunikacyjnej przy wyborze kierunków wyjazdów 

(wzrost znaczenia bezpośrednich połączeń lotniczych oraz generalnego skrócenia 

czasu dojazdu), 

• wzrost liczby osób w najwyższych grupach wiekowych o coraz wyższych dochodach  

(w 2003 roku udział osób w wieku 60 lat i 10 lat powinien wzrosnąć do 

przynajmniej 25%) i co za tym idzie, 

• wzrost zainteresowania ofertą turystyki prozdrowotnej oraz turystyką do wielkich 

miast, 

• wzrost podaży usług przeznaczonych dla coraz lepiej sytuowanego młodego pokolenia 

zainteresowanego kontaktami z rówieśnikami w miejscach odwiedzanych (coraz 

wyższy udział wydatków na zakupy i rozrywkę w czasie wyjazdów), ofertą centrów 

handlowych, uczestnictwem w imprezach kulturalnych, 

                                                 
29 Tamże. 
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• wzrost zainteresowania wysokiej jakości ofertą turystyki aktywnej i specjalistycznej 

przeznaczonej dla wszystkich grup wiekowych, 

• wzrost zainteresowania jakością usług, a w szczególności jakością usług 

specjalistycznych przy zdecydowanej poprawie i ujednoliceniu jakości usług 

standardowych. 

W strukturze wydatków w czasie pobytu w Polsce, spadać powinien udział wydatków na 

bazę noclegową i transport (przy jednoczesnym wzroście wartości bezwzględnych),  

a zdecydowanie rosnąć udział usług kulturalno-rekreacyjnych, zakupów na potrzeby 

własne oraz innych usług (udział ten powinien wzrosnąć z 26,8% w 2005 roku do 

przynajmniej 33,3% w 2013 roku). 

Należy przyjąć, że o planowanym wzroście liczby przyjazdów turystów zagranicznych do 

Polski zadecyduje konkurencyjność polskich produktów turystycznych na rynku 

międzynarodowym i jakość kadr turystycznych. 

Turystyka krajowa mieszkańców Polski 

W 2015 roku mieszkańcy Polski powinni zrealizować 52,1 mln podróży turystycznych, 

w tym około 24,4 mln długich i 27,7 mln krótkich. W latach 2007-2013 wzrost liczby 

podróży krajowych powinien wynieść 11,9 mln (o 32,0%, średnioroczne tempo wzrostu 

wynoszące 4,6%). Wzrost liczby długich podróży krajowych powinien być kontynuowany 

w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie 2,0%, a krótkich w tempie około 5,0%. 

Ze względu na nieco wolniejszy wzrost liczby podróży krajowych niż oczekiwany wzrost 

wydatków na te podróże szczególnego znaczenia nabiera rozszerzenie oferty wyjazdów 

krajowych i wzrost jakości usług. 

Rozwój turystyki krajowej mieszkańców Polski w latach 2007-2013 kształtować 

powinny następujące zjawiska: 

• wzrost dochodów ludności umożliwiający wzrost liczby wyjazdów turystycznych, 

• znacznie wolniejszy wzrost liczby krótkich wyjazdów krajowych będący wynikiem 

zwiększenia się liczby wyjazdów dłuższych oraz krótkich wyjazdów zagranicznych,  

a także kontynuacji obserwowanego w latach 2000-2005 wzrostu nawyków 

weekendowych, beznoclegowych wyjazdów do centrów handlowych i rozrywkowych 

oraz krótkich wyjazdów podmiejskich „na grilla,”  

• wzrost liczby turystycznych wyjazdów weekendowych będzie w dużym stopniu zależał 

od zdecydowanej poprawy dostępności transportowej centrów turystycznych, 

• szybsze średnie tempo wzrostu liczby wyjazdów długich, szacowane na około 5% przy 

jednoczesnym wzroście wydatków na produkty i usługi turystyczne wyższej jakości, 

coraz ważniejszą rolę w zmianach stylu wypoczywania społeczeństwa będzie odgrywał 

wzrost liczby osób w wieku emerytalnym, w tym emerytów z rodzin lepiej 

sytuowanych, 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 23 

• wzrost dochodów społeczeństwa przy jednoczesnym utrwalaniu się nawyków 

turystycznych kształtować będzie wzrost zainteresowania ofertą droższą i wyższej 

jakości. 

Prognozowane relacje dotyczące kształtowania się wielkości ruchu turystycznego  

i dochodów z turystyki stały się podstawą dla sformułowania trzech scenariuszy 

rozwoju:30 

 

Scenariusz I zakładający tempo wzrostu dochodów z turystyki w Polsce w cenach 

stałych w latach 2007-2013 na poziomie planowanego tempa wzrostu PKB  

w poszczególnych latach. 

Scenariusz II zakładający tempo wzrostu dochodów z turystyki w Polsce w cenach 

stałych w latach 2007-2013 na poziomie o 2% wyższym niż planowany wzrost PKB  

w poszczególnych latach. 

Scenariusz III – (oczekiwany) zakładający tempo wzrostu dochodów z turystyki  

w Polsce w cenach stałych na poziomie nieco wyższym niż planowany wzrost PKB. 

Według tego scenariusza w latach 2007-2013 przewiduje się wzrost wydatków 

cudzoziemców w Polsce o 56,5%, wydatków mieszkańców Polski na podróże krajowe  

o 48,8% rocznie, a wydatków poniesionych w kraju na podróże zagraniczne o 47,1%. 

Jednocześnie przewiduje się, że wydatki firm na podróże służbowe będą rosły nieco 

szybciej (o 1%) niż PKB, a wydatki administracji na turystykę zgodnie z tempem wzrostu 

PKB. 

Scenariusz I (ostrożny): tempo wzrostu dochodów z turystyki na poziomie 

tempa wzrostu PKB. W latach 2007 - 2013 roku dochody sektorów zaliczanych do 

gospodarki turystycznej powinny wzrosnąć o ponad 22,2 mld złotych (o 39,1%). O taką 

kwotę powinna wzrosnąć wartość sprzedanej oferty produktów turystycznych. Przy 

podobnym tempie wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków i zachowaniu ich 

struktury spożycia z 2005 roku, w 2013 roku wydatki poszczególnych segmentów  

w 2013 powinny kształtować się następująco: 

• wydatki cudzoziemców w Polsce na poziomie 29,6 mld zł (wzrost o 8,3 mld zł, tj.  

o 39,0% w stosunku do 2006 roku), przy wzroście liczby turystów zagranicznych do 

20,7 mln (wzrost o 4,6 mln tj. o 28,6% w stosunku do 2006 roku). W przeliczeniu na 

jedną podróż, wydatki cudzoziemców w Polsce roku 2013 powinny być o 18,6% 

wyższe niż w 2006 roku (wydatki turystów zagranicznych o 51,6% wyższe); 

• wydatki mieszkańców Polski na wyjazdy krajowe na poziomie 22,9 mld zł (wzrost  

o 6,4 mld zł, tj. o 38,8% w stosunku do 2006 roku) przy wzroście liczby podróży 

                                                 
30  Scenariusze na str. 23 – 30 zostały oparte o dane z Rachunku satelitarnego turystyki, opracowanego przez 
Światową Organizację Turystyki w porozumieniu z innymi organizacjami międzynarodowymi. (Tourism Satellite 
Account: Recommended Methodological Framework. WTO, UE, OECD, UN 2001). 
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krajowych do 49,1 mln (wzrost o 11,9 mln, tj. o 32,0% w stosunku do 2006 roku).  

W przeliczeniu na jedną krajową podróż wydatki mieszkańców Polski w 2013 roku 

powinny być wyższe o około 5,2% w stosunku do 2006 roku. Wydaje się, że taki 

wzrost wydatków przy planowanym wzroście konsumpcji może zostać uzyskany 

metodami naturalnymi bez dodatkowych nakładów. 

• wydatki krajowe mieszkańców Polski na wyjazdy zagraniczne na poziomie 7,0 mld zł 

(wzrost o 2,0 mld zł tj. o 40,0% w stosunku do 2006 roku) przy wzroście liczby 

podróży zagranicznych do 9,4 mln, (wzrost o 2,8 mln, tj. o 42,4% stosunku do 2006 

roku). 

• wydatki na podróże służbowe na poziomie 15,6 mld zł (wzrost o 4,4 mld zł, tj.  

o 39,3% w stosunku do 2006 roku). 

• wydatki państwa na turystykę31 (wszystkich szczebli zarządzania) na poziomie 3,9 

mld zł (wzrost o 1,0 mld zł, t] o 39,3% w stosunku do 2006 roku). 

• biorąc pod uwagę strukturę rodzajową podmiotów rozwój turystyki w Polsce powinien 

być w pierwszym rzędzie nastawiony na zapewnienie możliwości wzrostu wydatków 

turystów zagranicznych. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów z turystyki na przestrzeni dziewięciu 

lat według scenariusza I. 

 

Tabela 4 Dochody z turystyki i ich źródła w latach 2005 -2013 według 

scenariusza I 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dochody z turystyki 
w mld zł 

54,2 56,8 59,5 62,3 65,2 68,3 71,7 75,3 79,0 

Wydatki cudzoziemców w 
Polsce 

20,3 21,3 22,3 23,3 24,4 25,6 26,8 28,2 29,6 

Wydatki mieszkańców 
Polski na podróże krajowe 

15 7 16,5 17 2 18,0 18,9 19,8 20,8 21,8 22,9 

Wydatki krajowe 
mieszkańców Polski na 
podróże zagraniczne 

4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,7 7,0 

Wydatki na podróże 
służbowe wg wzrostu PKB  

10,7 11,2 11,7 12,3 12,9 13,5 14,1 14,9 15,6 

Wydatki państwa na 
turystykę wg wzrostu PKB 

2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 

Źródło: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki; na podstawie: www.intur.com.pl 

 

                                                 
31 Wydatki państwa na turystykę liczone były na podstawie danych pochodzących z rachunku satelitarnego 
turystyki dla Polski i zawierają zarówno wydatki poniesione w dziale 630 - „Turystyka”, jak i wydatki poniesione 
w działach związanych pośrednio z turystyką ( np. transport, ochrona środowiska, kultura). 
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Scenariusz II (optymistyczny): tempo wzrostu dochodów z turystyki na 

poziomie tempa wzrostu PKB plus dwa punkty procentowe rocznie. 

W latach 2007-2013 dochody sektorów zaliczanych do gospodarki turystycznej 

powinny wzrosnąć o ponad 34 mld złotych (wzrost o 58,7% w stosunku do 2006 roku)32. 

O taką kwotę powinna wzrosnąć wartość sprzedanej oferty produktów turystycznych. 

Przy podobnym tempie wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków i zachowaniu ich 

struktury spożycia z 2005 roku, w 2013 roku wydatki poszczególnych rodzajów powinny 

kształtować się następująco: 

• wydatki cudzoziemców w Polsce na poziomie 34,4 mld zł (wzrost o12,7 mld zł, tj.  

o 58,5% w stosunku do 2006 roku) przy wzroście liczby turystów zagranicznych do 

20,7 mln (wzrost o 4,6 mln tj. o 28,6% w stosunku do 2006 roku). W przeliczeniu na 

jedną podróż wydatki cudzoziemców w Polsce w oku 2013 powinny wzrosnąć, o co 

najmniej 35,3% w stosunku do 2006 roku.  

• wydatki mieszkańców Polski na wyjazdy krajowe na poziomie 26,6 mld zł (wzrost  

o 9,8 mld zł, tj. o 58,3%) przy wzroście liczby podróży krajowych do 49,1 mln wzrost 

o 11,9 mln, tj. o 32,0 % w stosunku do 2006 roku). W przeliczeniu na jedną krajową 

podróż, wydatki mieszkańców powinny wzrosnąć o 20,0 % rocznie. Wydaje się, że 

taki wzrost wydatków może zostać uzyskany metodami naturalnymi bez 

dodatkowych nakładów. 

Wydatki krajowe mieszkańców Polski na wyjazdy zagraniczne na poziomie 8,1 mld zł 

(wzrost o 3,0 mld zł tj. o 58,8% w stosunku do 2006 roku) przy wzroście liczby podróży 

zagranicznych do 9,4 min, (wzrost o 2,8 min, tj. o 42,4% stosunku do 2006 roku). 

Wydatki na podróże służbowe na poziomie 18,1 mld zł (wzrost o 6,7 mld zł, tj. o 58,8%). 

Wydatki państwa na turystykę (wszystkich szczebli zarządzania) na poziomie 4,6 mld zł 

(wzrost o 1,7 mld zł, tj. o 58,6% w stosunku do 2006 roku). 

Tabela 5 przedstawia zestawienie dochodów z turystyki na przestrzeni dziewięciu lat 

według scenariusza II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Strategia Rozwoju Turystyki…op. cit. s. 12. 
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Tabela 5 Dochody z turystyki i ich źródła w latach 2005 -2013 według 

scenariusza II 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Dochody z turystyki w 
mld zł 

54,2 57,9 61,8 65,9 70,3 75,0 80,3 85,9 91,9 

Wydatki cudzoziemców 
w Polsce  

20,3 21,7 23,1 24,7 26,3 28,1 30,1 32,2 34,4 

Wydatki mieszkańców 
Polski na podróże 
krajowe 

15,7 16,8 17,9 19,1 20.4 21,7 23,3 24,9 26,6 

Wydatki krajowe 
mieszkańców Polski na 
podróże zagraniczne 

4,8 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 7,1 7,6 8,1 

Wydatki na podróże 
służbowe  

10,7 11,4 12,2 13,0 13,9 14,8 15,8 17,0 18,1 

Wydatki państwa na 
turystykę  

2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 

Źródło: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki; na podstawie: www.intur.com.pl 

 

Scenariusz III oczekiwany (pośredni): zróżnicowane tempo wzrostu 

wydatków składających się na dochody z turystyki, łączne tempo wzrostu 

dochodów wyższe od tempa wzrostu PKB. 

Aby w 2015 roku uzyskać oczekiwany wzrost dochodów z turystyki w stosunku do 

roku 2005 dochody sektorów zaliczanych do gospodarki turystycznej powinny wzrosnąć  

o ponad 80,0% (o około 43,5 mld złotych), a w latach 2007-2013 o około 51,2%33. 

Oznacza to, że w latach 2007-2013 wartość sprzedanej oferty produktów turystycznych 

powinna wzrosnąć o około 26 mld złotych. Przy podobnym tempie wzrostu 

poszczególnych rodzajów wydatków i zachowaniu ich struktury spożycia z 2005 roku,  

w 2013 roku wydatki poszczególnych rodzajów powinny kształtować się następująco: 

• przyjmując prognozy liczby turystów zagranicznych odwiedzających Polskę i ich 

wydatków oparte na wieloletnich trendach oraz prognozach dla turystyki europejskiej 

(20,7 mln turystów w 2013 roku i 24,2 mld zł ich wydatków) oraz prognozę liczby 

odwiedzających jednodniowych (54,0 mln cudzoziemców w 2013 roku, wzrost o 9,3% 

w stosunku do 2006 roku) wydatki cudzoziemców w Polsce powinny kształtować się 

na poziomie 33,8 mld zł (wzrost o 12,2 mld zł, tj. o56,5% w stosunku do 2006 roku). 

W przeliczeniu na jedną podróż, wydatki odwiedzających jednodniowych powinny 

pozostać na niezmienionym poziomie, a wzrost wydatków turystów zagranicznych  

w Polsce powinien wynieść 53,8%. Oznacza to, że do 2013 roku wartość oferty 

turystycznej skierowanej do turystów zagranicznych powinna być wyższa  

o przynajmniej 53,8%. Biorąc pod uwagę przewidywany niewielki wzrost wydatków 

cudzoziemców na transport i bazę noclegową (i ich wysoki obecny udział w wydatkach 

cudzoziemców w Polsce), konieczne jest przynajmniej dwukrotne zwiększenie oferty 

pozostałych usług. 

                                                 
33 Strategia Rozwoju Turystyki…op. cit. s. 13. 
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• prognoza liczby podróży turystycznych mieszkańców Polski została oparta na 

wieloletnich trendach oraz analizach rozwoju turystyki w krajach o znacznie większym 

udziale mieszkańców w wyjazdach turystycznych. Zakłada się dalszy spadek liczby 

podróży krótkich (do czterech noclegów) i wzrost liczby wyjazdów długich (minimum 

cztery noclegi). Zakłada się wzrost wydatków mieszkańców Polski na wyjazdy krajowe 

do poziomu 24,7 mld zł (wzrost o 8,1 mld zł, tj. o 48,8% w stosunku do 2006 roku) 

przy wzroście liczby podróży krajowych do 49,1 mln (wzrost o 11,9 mln, tj. o 32,0%). 

W przeliczeniu na jedną krajową podróż, wzrost wydatków mieszkańców Polski 

powinien wynieść 12,7%. A więc należy szacować, że do 2013 roku oferta turystyczna 

skierowana do mieszkańców Polski powinna być wyższa o przynajmniej 12,7%. 

Zakłada się, że z powodu zmian demograficznych i wzrostu dochodów gospodarstw 

domowych, wzrosną możliwości wydawania pieniędzy. W pierwszej kolejności 

powinny, więc wzrosnąć wydatki na noclegi i wyżywienie (spadek liczby wyjazdów do 

krewnych i znajomych i wzrost liczby pobytów w zorganizowanej bazie noclegowej  

i żywieniowej). Oznacza to, że wzrost oferty pozostałych usług turystycznych dla 

turysty krajowego nie musi być tak znaczący jak dla turystów zagranicznych, 

• wydatki krajowe mieszkańców Polski na wyjazdy zagraniczne w 2013 roku powinny 

wynieść około 7,5 mld zł (wzrost o 2,4 mld zł tj. o 47,1% w stosunku do 2006 roku) 

przy wzroście liczby podróży zagranicznych do 9,4 mln, (wzrost o 2,8 mln, tj.  

o 42,4% w stosunku do 2006 roku), 

• wydatki na podróże służbowe w 2013 roku powinny wynieść około 16,8 mld zł 

(wzrost o 5,5 mld zł, tj. o 48,7% w stosunku do 2006 roku), 

• wydatki państwa na turystykę (wszystkich szczebli zarządzania) w 2013 roku powinny 

wzrosnąć do poziomu 3,9 mld zł (wzrost o 1,1 mld zł, tj. o 39,3% w stosunku do 

2006 roku). 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów z turystyki na przestrzeni dziewięciu 

lat według scenariusza III. 

Tabela 6 Dochody z turystyki i ich źródła w latach 2005 – 2013                               

wg scenariusza III (oczekiwanego) 

   2005 2006  2007  2008  2009 2010  2011  2012  2013  

Dochody z turystyki w mld zł 54,2 57,4 60,8 64,5 68,4 72,5 76,9 81,7 86,8 

Wydatki cudzoziemców w 

Polsce 
20,4 21,6 23,0 24,6 26,1 27,9 39,7 31,6 33,8 

Wydatki mieszkańców Polski na 

podróże krajowe 
15,7 16,6 17,6 18,6 19,6 20,7 22,0 23,3 24,7 

Wydatki krajowe mieszkańców 

Polski na podróże zagraniczne 
4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,7 7,1 8,1 

Wydatki na podróże służbowe 10,7 11,3 12,0 12,6 13,4 14,1 15,0 15,9 16,8 

Wydatki państwa na turystykę 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 
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Źródło: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki; na podstawie: www.intur.com.pl 

Tabela 7 Struktura przyjazdów do Polski w latach 2005 - 2013 według głównego 

celu przyjazdu (w %) 

Cel przyjazdu do Polski 2005 2013 zmiana 2013/05 

Turystyka i wypoczynek 24 26 + 2 

Interesy, podróże służbowe 28 28 0 

Odwiedziny krewnych lub znajomych 18 16 - 2 

Zakupy  7 8 + 1 

Tranzyt  13 9 - 4 

Inne cele 10 13 + 3 

Źródło: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki; na podstawie: www.intur.com.pl 

W latach 2007-2013 zdecydowanej zmianie powinna ulec struktura wydatków w czasie 

pobytu w Polsce. Przy niewielkim wzroście wydatków na noclegi, wyżywienie i transport 

oraz zakupy ich udział w wydatkach ogółem w kolejnych latach będzie spadał. 

Zdecydowanie szybciej powinny rosnąć wydatki na usługi kulturalno-rekreacyjne oraz na 

pozostałe usługi. Ich udział w wydatkach ogółem będzie rosnąć. Wzrost wydatków na te 

usługi powinien następować głównie w wyniku: 

• tworzenia nowych produktów turystycznych z rozszerzonym pakietem usług oraz 

wzrostu oferty lokalnej, 

• zwiększenia oferty przeznaczonej dla turystów o wyższych wydatkach (z bogatszych 

krajów, szukających oferty wyższej jakości itp.). 

Poniższa tabela przedstawia poszczególne rodzaje wydatków przeznaczanych na usługi 

turystyczne, ponoszonych przez turystów zagranicznych w Polsce. 

 

Tabela 8 Struktura rodzajów wydatków turystów zagranicznych w czasie pobytu  

w Polsce (w %) 

Rodzaje wydatków  2005 2013 zmiana 2013/05 

Noclegi  36,8 35,2 - 1,6 

Wyżywienie  19,3 18,5 - 0,8 

Transport  
13,0 12,5 - 0,5 

Usługi kulturalno rozrywkowe 6,8 12,1 + 5,3 

Zakupy na własne potrzeby  
18,3 15,3 - 3,0 

Zakupy w celu odsprzedaży  4,1 3,4 - 0,7 

Inne  1,7 3,0 + 1,3 

Źródło: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki; na podstawie: www.intur.com.pl 

 

W latach 2007-2013 tylko minimalnym zmianom powinna ulegać struktura wydatków 

mieszkańców Polski w czasie podróży krajowych. Wzrost wydatków w czasie podróży 
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turystycznych związany będzie w pierwszym rzędzie z wyższą jakością produktów i usług 

i następować powinien głównie w wyniku: 

• wzrostu zainteresowania bazą noclegową i gastronomią o wyższym standardzie, 

• wzrostu zainteresowania usługami kulturalno-rekreacyjnymi, dalszego wzrostu 

udziału wyjazdów własnym środkiem transportu.  

Poniższa tabela przedstawia poszczególne rodzaje wydatków przeznaczanych na usługi 

turystyczne, ponoszonych przez turystów krajowych. 

 

 

Tabela 9 Struktura rodzajów wydatków mieszkańców Polski w czasie długich 

podróży krajowych (w %) 

Rodzaje wydatków 2005 2013 
zmiana 

2013/05 

Noclegi  17,2 17,3 + 0,1 

Wyżywienie  37,1 37,2 + 0,2 

Transport  20,3 20,2 - 0,1 

Usługi kulturalno – rekreacyjne  6,2 6,2 0 

Zakupy  14,0 13,8 - 0,2 

Inne  5,3 5,3 0 

Źródło: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki; na podstawie: www.intur.com.pl 

 

Przedstawiona ocena sytuacji i przyjęte założenia i prognozy (według scenariusza III) 

pozwalają na sformułowanie ogólnego założenia o rosnącej roli turystyki w społeczno - 

ekonomicznym rozwoju kraju. 

Przewidywane, szybsze tempo rozwoju szeregu usług świadczonych turystom pozwala 

sformułować tezę o wzroście udziału turystyki w zatrudnieniu, szczególnie w zatrudnieniu  

w sektorach związanych ze świadczeniem usług na rzecz turystów. Tempo wzrostu 

dochodów z turystyki w latach 2007-2013 powinno umożliwić szybszy niż przeciętny 

wzrost PKB w regionach o wysokim potencjale turystycznym i być istotnym czynnikiem 

wyrównującym szansę rozwoju poszczególnych województw. 

Aby zrealizować przyjęte prognozy rozwoju ruchu turystycznego w Polsce oraz 

założenia dotyczące szybkiego tempa wzrostu dochodów z turystyki niezbędne są nakłady 

na realizację nowych inwestycji i modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej oraz 

rozwój bazy dla świadczenia usług kulturalno-rekreacyjnych, a także nakłady na rozwój 

ilościowy i jakościowy kadr obsługujących turystów. Zakłada się, że nakłady te poniosą 

inwestorzy prywatni przy istotnym wsparciu środków publicznych, w tym środków z Unii 

Europejskiej. Nakłady inwestycyjne muszą w pierwszym rzędzie zagwarantować: 
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• zahamowanie spadku liczby miejsc noclegowych (o ponad 98 tys. w latach 2000-

2005) i wzrost liczby miejsc do 809 tys. w 2015 roku. W latach 2007 - 2013 powinno 

powstać około 155 tys. nowych miejsc noclegowych, które przy zwiększonym do 50% 

wykorzystaniu przyjmą dodatkowo 3 750 tys. gości, 

• obsługę rosnącego ruchu lotniczego; zgodnie z prognozami Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego w 2015 roku w ruchu lotniczym zostanie obsłużonych 30,4 mln pasażerów. 

W latach 2007-2013 liczba pasażerów powinna wzrosnąć o 12,6 mln osób (o 88,1%), 

• wzrost oferty rekreacyjno-kulturalnej z ok. 2,4 mld zł w 2005 roku do około 5,6 mld 

zł w 2013 roku (w tym wzrost oferty dla cudzoziemców z 1,4 mld zł do 4,1 mld zł). 

Oferta ta powinna objąć m.in. 

- dodatkową ofertę muzeów dla obsługi 27,2 mln gości, którzy powinni odwiedzić 

muzea w 2015 roku. Tylko w latach 2007- 2013 liczba gości powinna wzrosnąć o 

ponad 6 mln, 

- dodatkową ofertę parków narodowych gwarantującą wzrost liczby odwiedzających 

płatne atrakcje w latach 2007-2013 o przynajmniej 40% (w tym cudzoziemców  

o minimum 50%) tj. o ok. 4,5 mln osób, 

- przynajmniej dwukrotny wzrost liczby widzów i słuchaczy widowisk estradowych  

z ok. 1,4 mln w 2005 roku do przynajmniej 2,8 mln w 2013 roku. 

• wybudowanie w latach 2007-2013 przynajmniej 18,5 tys. km szlaków turystycznych 

(wzrost o ok. 33%), 

• wzrost wartości pozostałych usług z ok. 1,2 mld zł w 2005 roku do około 2,3 mld zł  

w 2013 roku (w tym wzrost oferty dla cudzoziemców z 350 mln zł do 1,0 mld zł). 

Zakłada się więc, że poza rozwojem infrastruktury turystycznej i usług turystycznych 

spełnione zostaną prognozy dotyczące rozwoju sektorów uczestniczących w tworzeniu 

oferty turystycznej i obsłudze turystów: transportu, w tym w szczególności pasażerskich 

przewozów: 

− lotniczych, międzynarodowych przewozów promowych oraz śródlądowych dróg 

wodnych,  

− instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych, 

− infrastruktury rekreacyjnej, 

− obszarów chronionych połączonego z lepszym udostępnieniem ich dla ruchu 

turystycznego. 

  

Rozwój turystyki powinien być podporządkowany założeniom zawartym w projekcie 

Strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 składającym się  

z następujących części: 

A. Misji 
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B. Celu nadrzędnego 

C. Celów wiodących 

D. Zadań administracji rządowej 

A. Misja rozwoju turystyki w Polsce 

• turystyka to dziedzina synergiczna w stosunku do innych, ważnych z punktu widzenia 

rozwoju kraju celów, przyczyniająca się do tworzenia istotnej części dochodu 

narodowego, budowania pozytywnego obrazu Polski wśród mieszkańców naszego 

kraju oraz wzmacniania wizerunku Polski w świecie; 

•  turystyka to dziedzina eksponującą i wykorzystująca w sposób efektywny,  

a równocześnie respektujący zasady rozwoju zrównoważonego potencjał kraju,  

w szczególności dziedzictwo kultury i tradycji oraz bogactwo przyrody; 

•  Polska to kierunek atrakcyjny turystycznie dla turystów krajowych i zagranicznych, 

ze skutecznie funkcjonującym przemysłem turystycznym oraz nowoczesnymi, 

konkurencyjnymi i wysokiej jakości produktami i usługami turystycznymi. 

B. Cel nadrzędny 

Tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju 

turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno - gospodarczemu Polski oraz podniesienie 

konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych 

i przyrodniczych. 

C. Cele wiodące 

Do wiodących celów rozwoju turystyki zalicza się: 

a) Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju; 

b) Wzrost jakości środowiska i życia mieszkańców; 

c) Współpraca oraz integracja turystyki i jej otoczenia na poziomie społecznym, 

przestrzennym i ekonomicznym. 

D. Zadania administracji rządowej 

Do zadań administracji rządowej dla realizacji celów Strategii będzie należeć  

w szczególności: 

1) przeprowadzenie analizy obowiązujących regulacji prawnych mających wpływ na 

rozwój turystyki oraz opracowanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych  

w przedmiotowym zakresie; 

2) opracowanie projektu kierunków działań zmierzających do wzmocnienia 

konkurencyjności polskiego produktu turystycznego; 

3) koordynowanie współpracy w zakresie promocji turystycznej Polski i kształtowania jej 

wizerunku jako kraju atrakcyjnego turystycznie; 

4) opracowanie kierunków promowania inwestycji turystycznych; 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 32 

5) przeprowadzenie analizy potrzeb rynku pod kątem standardów kształcenia  

w turystyce; 

6) opracowanie projektów działań na rzecz zwiększenia udziału Polaków w turystyce 

krajowej, w szczególności na rzecz wzrostu dostępności usług dla dzieci i młodzieży, osób 

niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin; 

7) przeprowadzenie analizy dostępności transportowej do miejsc atrakcyjnych 

turystycznie wraz z opracowaniem kierunków zmian w tym zakresie. 
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Ponadto, do obszarów problemowych będą należeć między innymi: 

• standardy i normy jakościowe w turystyce, gastronomii, hotelarstwie, transporcie, 

uzdrowiskach w Polsce w odniesieniu do norm i standardów europejskich i światowych 

(w tym Światowej Organizacji Turystyki - UNWTO); 

• standardy świadczenia usług w celu skutecznej ochrony praw konsumenta na rynku 

usług turystycznych; 

•  rozwój krajowego produktu turystycznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego  

i publiczno-społecznego w turystyce dla wzmocnienia skutecznego zarządzania; 

• kwestia wykorzystania turystyki, rekreacji, sportu, kultury i rozrywki dla tworzenia 

ośrodków wzrostu gospodarczego generujących rozwój regionalny oraz wzrost 

zatrudnienia; 

• promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, między innymi poprzez:  

− wprowadzenie skutecznych metod współpracy z regionami w celu zwiększenia 

promocji polskich regionów na rynku krajowym; 

− rozwój systemu informacji turystycznej ukierunkowanej na stworzenie Krajowego 

Systemu Rezerwacji i Dystrybucji Usług w strukturze wyspecjalizowanej agencji 

rządowej; 

• zasady zrównoważonego rozwoju w turystyce wraz z ich upowszechnianiem  

w regionach turystycznych oraz wśród branży turystycznej; 

• zagadnienia dotyczące nowych technologii i innowacyjności w turystyce; 

• wykorzystywanie i upowszechnianie możliwości Polski wynikających z członkostwa  

w organizacjach międzynarodowych, umowach dwustronnych i wielostronnych do 

współpracy na rzecz turystyki oraz propagowanie międzyregionalnych przedsięwzięć  

o charakterze turystycznym i znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym; 

• wzmocnienie komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku turystycznego poprzez 

organizowanie cyklicznych spotkań konsultacyjno-doradczych pod nazwą „Forum 

Turystyki Polskiej”. 

 

Powyższe zadania mają przede wszystkim na celu: 

• koncentrację działań na kilku wybranych celach strategicznych, w których 

kompetencje ma Rząd RP; 

• uruchomienie działań wspierających rozwój turystyki o charakterze politycznym, 

organizacyjnym i merytorycznym, które znajdują się w kompetencjach 

poszczególnych ministrów; 

• wspieranie działań na rzecz turystyki i związanych z nią sektorów; 

• kontynuowanie procesu likwidacji barier w rozwoju turystyki i jej otoczenia w skali 

państwa. 
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Schemat 2 Przedstawia misję i cele zawarte w dokumentach: Strategia Rozwoju 

Turystyki na lata 2007-2013 oraz Kierunki Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 

2007-2013.  

 
Źródło: Kierunki rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Załącznik do Strategii rozwoju turystyki na lata 

2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2006. 
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Podsumowanie 

Podsumowując należy stwierdzić, że dotychczasowe tempo i profil rozwoju turystyki  

w naszym kraju nie są do końca zadowalające, a wzrost presji konkurencyjnej głównych 

ośrodków recepcyjnych na świecie wskazuje, że w następnych latach może następować 

stagnacja, a nawet regres rozwoju funkcji turystycznych w Polsce. Podobne zjawiska 

można zaobserwować w stosunku do województwa podkarpackiego. Odległe od 

oczekiwań i niewielkie w stosunku do możliwości jest również znaczenie turystyki dla 

rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Kształtowanie rozwoju turystyki wymaga 

połączenia mechanizmu wsparcia z mechanizmem rynkowym. Obydwa te mechanizmy 

nie mają się eliminować czy zastępować, ale mają stanowić elementy komplementarnego 

systemu. Może to stanowić szansę dla rozwoju polskiego rynku turystycznego w skali 

kraju, ale i również w skali międzynarodowej. Podobnie jak dziedzictwo kulturowe, 

warunki przyrodnicze, czy tereny objęte najwyższymi formami ochrony przyrody, które  

w przypadku województwa podkarpackiego mają istotne znaczenie.  

Z kolei wśród zagrożeń rozwoju rynku turystycznego w Polsce na pierwszym miejscu 

postawić należy niebezpieczeństwo konfliktów społecznych – zarówno wewnątrz kraju, 

jak i w skali międzynarodowej. Wydaje się, że obecna sytuacja w Polsce w dużym stopniu 

powoduje rezygnację wielu turystów zagranicznych z przyjazdów wakacyjnych do Polski. 

Inną kwestią stanowiącą zagrożenie rozwoju rynku turystycznego w Polsce jest niska 

jakość oferowanych usług turystycznych, nieadekwatnie wysokie koszty korzystania  

z nich, niski standard bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Polska nie jest atrakcyjnym 

miejscem wypoczynku również ze względu na zły stan dróg oraz brak gotowych 

produktów turystycznych. Kolejnym zagadnieniem, działającym na niekorzyść polskiego 

rynku turystycznego jest brak inwestycji w zakresie ochrony walorów kulturowych, 

nieprawidłowy sposób przechowywania drogocennych eksponatów muzealnych, zbiorów 

bibliotecznych czy niewystarczająca konserwacja obiektów architektonicznych.  
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II. Miejsce województwa podkarpackiego w krajowym ruchu turystycznym 

Charakterystyka województwa podkarpackiego 

Potencjał rozwojowy województwa podkarpackiego rozumiany jest jako baza 

społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Jednym z zasadniczych potencjałów 

województwa jest korzystne położenie geopolityczne u zbiegu granic trzech państw: 

Polski, Ukrainy i Słowacji, na obszarze powiązanym przyrodniczo (Karpaty), kulturowo 

(historyczne granice sprzed 1939 roku) i funkcjonalnie – współczesne formy 

transgranicznej współpracy społecznej, gospodarczej, kulturalnej i turystycznej. 

Wyróżnikiem jest położenie regionu na wschodnich granicach Unii Europejskiej, co 

stwarza szerokie możliwości wykorzystania tej pozycji w zakresie organizacji oferty 

turystycznej, strategii marketingowej oraz rozwijania współpracy partnerskiej na przykład 

w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej. Podstawowe znaczenie, szczególnie dla 

rozwoju turystyki, mają walory środowiskowe, czyste środowisko naturalne, przyrodnicze 

bogactwo regionu, rozwinięte lecznictwo uzdrowiskowe. Ponadto wielowątkowe 

dziedzictwo kulturowe (na przykład tradycyjne budownictwo drewniane, obejmujące 

zabytkowe obiekty sakralne - kościoły i cerkwie - oraz bardzo rzadkie zagrody 

mieszkalne). Województwo charakteryzuje się krajobrazem kulturowym o licznych 

wartościach estetycznych, kulturowych z przestrzeni kilku tysięcy lat. Świadczą o tym 

między innymi: Szlak Architektury Drewnianej – łączna długość tras wynosi 1200 km, 

Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich, Szlak Dobrego Wojaka Szwejka, Szlak Forteczny, 

Szlak Naftowy oraz współczesna kultura regionu (twórcy, środowiska artystyczne  

i intelektualne, szlaki rowerowe, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne). Ważne znaczenie dla 

rozwoju ruchu turystycznego ma lotnisko regionalne w Jasionce, które dostosowane jest 

do potrzeb wielofunkcyjnego międzynarodowego transportu lotniczego oraz sieć lotnisk 

lokalnych (na przykład w Mielcu i Krośnie).  

O atrakcyjności województwa podkarpackiego świadczą liczne tereny podgórskie  

i górskie, duże kompleksy leśne, bogata flora i fauna, unikatowe zabytki kulturowe, 

źródła wód mineralnych i leczniczych oraz liczne gatunki zwierzyny łownej. Województwo 

podkarpackie może pochwalić się stosunkowo wysokim stanem czystości środowiska  

i różnorodności obszarów prawnie chronionych. Na terenie województwa są dwa parki 

narodowe: Bieszczadzki i Magurski Park Narodowy oraz liczne parki krajobrazowe  

i rezerwaty przyrody. Istotnym czynnikiem rozwoju turystyki są duże zasoby wód 

mineralnych i geotermalnych oraz sieć lecznictwa uzdrowiskowego, do której należą takie 

uzdrowiska jak: Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Horyniec Zdrój, Polańczyk Zdrój. 

Województwo podkarpackie jest regionem o liczących się walorach przyrodniczych w skali 

pasma Karpat i w skali Polski. Najcenniejsze walory przyrodnicze znajdują się  

w: Bieszczadzkim Parku Narodowym, Magurskim Parku Narodowym, rezerwatach 
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przyrody („Prządki,” „Krępak,” „Kołacznia” i inne), pomnikach przyrody (1139 obiektów) 

oraz parkach krajobrazowych (Doliny Sanu, Ciśniańsko – Wetlińskim, Gór Słonnych, 

Puszczy Solskiej i innych). Działalność turystyczna w województwie koncentruje się 

przede wszystkim na terenie obszaru południowego.  

Dane statystyczne dotyczące stanu infrastruktury turystycznej i paraturystycznej  

w województwie oraz wielkości obrazujące wykorzystanie tych urządzeń oraz wielkość 

ruchu turystycznego. W województwie podkarpackim w 2005 roku było 312 

turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania34, w tym między innymi: 

• 49 hoteli, 

• 10 pensjonatów, 

• 51 schronisk, 

• 20 ośrodków wczasowych, 

• 24 ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, 

• 54 inne obiekty hotelowe (nieskategoryzowane hotele, motele i pensjonaty, 

świadczące usługi hotelowe). 

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania na Podkarpaciu stanowiły w 2005 

roku 4,6% wszystkich, działających w kraju. Na 100 km2 powierzchni w województwie 

przypadało 1,7 obiektów turystycznych, w kraju – 2,2. 

W 2005 roku było prawie 18,5 tys. miejsc w turystycznych obiektach zbiorowego 

zakwaterowania, w tym ¾ to miejsca całoroczne. Na 10 tys. mieszkańców województwa 

przypadało 88 miejsc noclegowych, w kraju – 149. W 2005 roku 550 tys. osób korzystało 

z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania na Podkarpaciu, tj. 3,3% 

korzystających z tego typu obiektów w kraju; ponad 11% stanowili turyści zagraniczni, 

dla porównania, w kraju -26%. Wśród gości zagranicznych większość stanowili sąsiedzi 

zza wschodniej granicy - Ukraińcy (37,8%), w dalszej kolejności sąsiedzi z Zachodu - 

Niemcy (12,9%), ponadto: Izraelczycy (6,4%), Amerykanie (4,9%), Anglicy (3,6%), 

Francuzi (3,5%).  

W 2005 roku w obiektach noclegowych turystyki udzielono 1,5 mln noclegów; 

przeciętnie na jednego turystę przypadało 2,8 noclegów; stopień wykorzystania miejsc 

noclegowych wyniósł w województwie 31%, zaś dla porównania, w kraju wyniósł 35%.  

Działalność w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego prowadzi  

w województwie około 3,1 tys. podmiotów gospodarczych, w których pracuje około 9,3 

tys. osób.  

 

                                                 
34 Urząd Statystyczny w Rzeszowie, na podstawie: www.gus.gov.pl  
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Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w województwie 

Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2005 roku35 w Polsce były zarejestrowane 6723 

obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których znajdowało się 569,9 tys. miejsc 

noclegowych.  

Z opracowanych danych wynika, że obiekty w Polsce są średniej wielkości – przeciętnie 

dysponują 85 miejscami noclegowymi. Liczba wszystkich obiektów i dostępnych miejsc 

zmniejszyła się w 2005 roku odpowiednio o 3,6% i 2,6% w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Zarejestrowana baza noclegowa badana przez GUS obejmuje 18 rodzajów 

obiektów zbiorowego zakwaterowania. Wśród nich najliczniejszą grupę, podobnie jak  

w latach ubiegłych, stanowiły ośrodki wczasowe (1391 obiektów), które oferowały 136 

tys. miejsc noclegowych, tj. 23,9% ogólnej liczby miejsc noclegowych. Od wielu lat 

obserwuje się systematyczne zmniejszanie się liczby obiektów zaliczonych do tej grupy - 

w 2005 roku ich liczba zmalała o 7,9%, a dostępnych miejsc o 5,3%. Następną grupą 

pod względem wielkości zasobów są hotele, w których liczba miejsc wyniosła w 2005 

roku 127,5 tys., co oznacza wzrost o 3,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Grupę 

„innych obiektów hotelowych” wyodrębniono po raz pierwszy w badaniu prowadzonym  

w 2004 roku. Obejmuje ona te obiekty, które świadczą usługi charakterystyczne dla 

obiektów hotelarskich (np. ścielenie łóżek, sprzątanie pokoi itp.), a w odniesieniu do 

których nie zostało zakończone postępowanie kategoryzacyjne lub nie uzyskały 

określonej kategorii. W 2005 roku takich obiektów było łącznie 615 i dysponowały 26,7 

tys. miejsc noclegowych. Rozmieszczenie zasobów bazy noclegowej w Polsce nie jest 

równomierne. Blisko połowa wszystkich zasobów jest zlokalizowana w pięciu 

województwach o dużych walorach turystycznych: 

• zachodniopomorskim – 840 (12,5%), 

• małopolskim – 825 (12,3%), 

• pomorskim – 788 (11,7%), 

• dolnośląskim –712 (10,6%). 

Województwa o najmniejszej liczbie obiektów noclegowych to: 

• łódzkie – 224 (3,3%), 

• podlaskie - 180 (2,7%), 

• świętokrzyskie – 119 (1,8%), 

• opolskie – 118 (1,8%). 

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba miejsc noclegowych zwiększyła się w dwóch 

województwach, w tym: w podkarpackim o 6%, warmińsko-mazurskim o 3%.  

W pozostałych województwach zasoby miejsc zmniejszyły się. Najwięcej miejsc 

noclegowych ubyło w zachodniopomorskim i lubuskim (o 9%). W 2005 roku z obiektów 

                                                 
35 Dane statystyczne GUS dla województwa podkarpackiego; na podstawie: www.stat.gov.pl z dnia 23.02.2007. 
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zbiorowego zakwaterowania skorzystało 16,6 mln turystów (o 5,4% więcej niż w 2004 

roku), w tym 4,3 mln gości z zagranicy. Liczba turystów zagranicznych nocujących we 

wszystkich obiektach wzrosła o 9,5%. Ponad połowa wszystkich korzystających z bazy 

noclegowej zatrzymała się w hotelach (8,7 mln), co oznacza wzrost o 10% w porównaniu 

do poprzedniego roku. Dużą popularnością cieszyły się także inne obiekty hotelowe,  

w których nocowało analogicznie jak w roku poprzednim 1,2 mln gości. Podobna liczba 

turystów korzystała z noclegów w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (1,2 mln)  

i pozostałych niesklasyfikowanych obiektach (1,2 mln). W ośrodkach wczasowych 

zatrzymało się 1,5 mln turystów. Udział procentowy korzystających z noclegów turystów 

polskich i zagranicznych kształtował się bardzo podobnie jak w 2004 r., tzn. 

obcokrajowcy stanowili 26% ogółu korzystających. Podobnie jak w roku poprzednim, 

nocujący w hotelach Polacy stanowili 60,4%, a turyści zagraniczni 39,6%.  

W „pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania” turyści zagraniczni zatrzymywali 

się zdecydowanie rzadziej i stanowili tylko 14% (o 5% więcej niż w roku poprzednim). 

Zdecydowana większość obywateli krajów, z których przyjechało najwięcej turystów 

zagranicznych wybrała zakwaterowanie w hotelach (79,9%). I tak, np. z Wielkiej Brytanii 

– 92,6%, z Niemiec - 75%, z Danii 82,7%. Najmniej turystów zagranicznych nocowało  

w obiektach typowo wakacyjnych. Można to wytłumaczyć tym, że znaczna część 

przyjazdów turystów zagranicznych do Polski wiąże się z załatwianiem interesów i spraw 

służbowych. Zgodnie z oszacowaniami Instytutu Turystyki wizyty w celach biznesowych 

stanowiły w 2005 roku 27,1% wszystkich przyjazdów, a dla „15” krajów z dawnej UE 

udział był nawet wyższy i wynosił 35%. Od stycznia do końca grudnia 2005 roku  

w obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach 

hotelowych) wynajęto 12,2 mln pokoi, w tym ok. 5,0 mln turystom zagranicznym, co 

stanowiło ponad 40,6% ogólnej liczby wynajętych pokoi w tych obiektach. Najwięcej, bo 

aż 10,2 mln pokoi wynajęto w hotelach (w tym 4,6 mln turystom zagranicznym). 

Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych zanotowano  

w województwie małopolskim (51,4%), mazowieckim (46,1%) i dolnośląskim (43,8%). 

Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach i pensjonatach w 2005 r. wyniosło ok. 40,5%. 

Najniższy wskaźnik wykorzystania pokoi w hotelach, motelach i pensjonatach 

zanotowano w styczniu i grudniu (29,7% i 30,9%). Najwięcej turystów korzystających  

z noclegów w turystycznej bazie zbiorowego zakwaterowania – podobnie jak w roku 

poprzednim – zanotowano w województwie małopolskim (2,5 mln), mazowieckim (2,2 

mln) i dolnośląskim (1,7 mln). Nocowali oni głównie w hotelach, ośrodkach wczasowych  

i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych. Najmniej osób skorzystało z noclegów  

w obiektach wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego oraz w schroniskach. 

Ponad połowa wszystkich noclegów udzielonych turystom zagranicznym została udzielona 
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przez obiekty położone w trzech województwach: zachodniopomorskim (21,4%), 

małopolskim (19,2%) i mazowieckim (14,7%). Istotny udział w obsłudze turystów 

zagranicznych miały także obiekty z województwa dolnośląskiego, na które przypadło 

11,9% noclegów udzielonych turystom zagranicznym w 2005 roku. W odniesieniu do 

turystów krajowych, struktura noclegów według województw kształtowała się podobnie – 

na pierwszym miejscu znalazło się zachodniopomorskie z udziałem 18% udzielonych 

noclegów, następnie małopolskie (14%), a trzecie w kolejności było pomorskie (12%).  

W pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania, czyli typowo wakacyjnych 

obiektach wzmożony ruch noclegowy zaczynał się w maju (612,7 tys. korzystających)  

i wyraźnie malał już we wrześniu (572,6 tys. korzystających). Liczba osób korzystających 

z tych obiektów na początku roku jest porównywalna do liczby nocujących w ostatnich 

miesiącach roku. Polacy, jak w roku poprzednim, stanowili ogromną większość osób 

wśród korzystających z obiektów „wakacyjnych”: w ośrodkach wczasowych - 95%,  

a w domach wycieczkowych - 88,3%. 

 

Tabela 10 Obiekty zakwaterowania zbiorowego według województw - liczba 

obiektów i miejsc noclegowych (w tys.) w latach 2002-2005 

  2002 2003 2004 2005 

  
liczba 
obiektów 

liczba 
miejsc 
nocl.  
(w tys.) 

liczba 
obiektów 

liczba 
miejsc 
nocl.  
(w tys.) 

liczba 
obiektów 

liczba 
miejsc 
nocl.  
(w tys.) 

liczba 
obiektów 

liczba 
miejsc 
nocl.  
(w tys.) 

Razem 7050 601,4 7 116 596,5 6 972 584,7 6 723 569,9 

dolnośląskie 819 53,0 782 49,6 727 47,7 712 45,6 

kujawsko - 
pomorskie 

333 24,7 340 25,5 352 25,7 338 26,3 

lubelskie 348 22,1 344 21,3 352 21,9 331 19,5 

lubuskie 299 18,0 291 18,1 304 20,3 280 17,9 

łódzkie 245 18,0 231 15,2 230 15,7 224 15,4 

małopolskie 820 69,0 878 65,1 873 65,3 825 61,5 

mazowieckie 334 35,3 334 36,3 352 38,2 332 37,0 

opolskie 88 6,0 102 7,0 127 7,9 118 7,5 

podkarpackie 326 23,0 312 18,2 294 17,2 312 18,4 

podlaskie 201 14,0 188 12,9 188 12,6 180 11,8 

pomorskie 793 88,0 787 87,0 800 87,3 788 85,3 

śląskie 378 30,2 474 35,1 454 35,4 441 35,3 

świętokrzyskie 149 9,6 131 8,5 124 8,3 119 8,3 

warmińsko - 
mazurskie 

349 34,0 332 35,9 341 34,8 353 37,4 

wielkopolskie 595 39,4 579 39,5 540 38,1 530 37,3 

zachodniopomorskie 973 116,9 1 011 121,3 914 108,3 840 105,2 

Źródło: GUS "Turystyka w 2005 r." (i poprzednie edycje); stan w dniu 31 VII danego roku. 
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 Tabela 10 przedstawia liczbę obiektów zakwaterowania zbiorowego i miejsc 

noclegowych (w tysiącach) w poszczególnych województwach Polski w latach 2002-2005. 

Według badań GUS najwięcej obiektów zakwaterowania zbiorowego było w 2003 roku,  

z kolei najmniej odnotowano w roku 2005. Jeżeli chodzi o liczbę obiektów to na 

pierwszym miejscu plasowało się województwo zachodniopomorskie, zaś na ostatnim – 

województwo opolskie. Województwo podkarpackie znajdowało się na 11 pozycji. 

Analogicznie wyglądała sytuacja związana z liczbą miejsc noclegowych. 

Tabela 11 Liczba hoteli wg kategorii i liczba miejsc noclegowych  

w województwach w 2005 roku 

  Liczba hoteli Liczba miejsc noclegowych (w tys.) 

Województwo ogółem 
***** 
i **** 

*** ** * 
brak 
kat. 

ogółem 
***** 
i **** 

*** ** * 
brak 
kat. 

Polska 1231 82 458 421 151 119 127,5 18,5 55,8 33,3 10,7 9,2 

dolnośląskie 146 11 58 40 27 10 13,6 2,8 5,8 3,2 1,2 0,5 

kujawsko -
pomorskie 

73 6 30 28 1 8 5,3 0,8 2,3 1,7 0,0 0,5 

lubelskie 30 1 12 8 1 8 2,6 0,1 1,0 0,8 0,1 0,7 

lubuskie 52 2 11 23 10 6 3,7 0,2 1,0 1,4 0,8 0,3 

łódzkie 50 0 20 21 9 0 4,3 0,0 2,2 1,6 0,4 0,0 

małopolskie 152 15 71 44 12 10 15,6 3,0 8,1 3,2 0,8 0,5 

mazowieckie 120 13 37 40 16 14 22,8 5,8 8,8 4,5 2,8 0,9 

opolskie 26 0 11 6 2 7 1,4 0,0 0,7 0,2 0,1 0,4 

podkarpackie 49 0 20 19 9 1 3,3 0,0 1,9 0,9 0,4 0,0 

podlaskie 22 3 4 6 1 8 2,3 0,7 0,5 0,6 0,1 0,5 

pomorskie 94 8 31 38 7 10 10,5 1,1 5,0 3,6 0,3 0,6 

śląskie 112 10 37 34 12 19 12,1 1,5 3,5 3,4 1,0 2,8 

świętokrzyskie 31 0 11 12 6 2 2,8 0,0 1,2 0,7 0,8 0,1 

warmińsko -
mazurskie 

85 1 34 32 7 11 8,7 0,1 5,0 2,2 0,2 1,2 

wielkopolskie 125 6 49 46 20 4 10,7 0,8 5,8 3,1 0,8 0,2 

zachodnio- 
pomorskie 

64 6 22 24 11 1 8,0 1,6 3,1 2,3 0,8 0,1 

Źródło: GUS; Turystyka w 2005 r. 

Łącznie w 2005 roku było w Polsce 1231 hoteli. Najwięcej było hoteli 

trzygwiazdkowych, tj. 458. Z kolei najmniej było hoteli pięciogwiazdkowych  

i czterogwiazdkowych, tj. 82. Województwo podkarpackie posiadało w sumie 49 hoteli,  

w tym 20 hoteli trzygwiazdkowych, 19 hoteli dwugwiazdkowych, 9 hoteli 

jednogwiazdkowych oraz 1 hotel nieskategoryzowany. Pozwoliło to na ulokowanie się 

województwa podkarpackiego na 12 pozycji wśród wszystkich województw. 
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Tabela 12 Turyści korzystający w latach 2000-2005 z bazy noclegowej 

zakwaterowania zbiorowego według województw (w tys.) 

Źródło: GUS "Turystyka w 2005 r." (oraz poprzednie edycje). 

 Tabela 12 przedstawia korzystających z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego  

z podziałem na Polaków i cudzoziemców. Wśród wszystkich województw Polski na 

przestrzeni sześciu lat, tj. od 2000 do 2005 roku najczęściej odwiedzane przez Polaków 

województwo to małopolskie, w dalszej kolejności – dolnośląskie, zaś najrzadziej 

odwiedzanym województwem przez Polaków było opolskie. W przypadku cudzoziemców 

sytuacja wygląda nieco odmiennie, tzn. najwięcej turystów było w województwie 

mazowieckim, a najmniej – w świętokrzyskim i opolskim. W tej kategorii województwo 

podkarpackie zajmuje 10 miejsce (odwiedziny Polaków), natomiast 11 miejsce 

(odwiedziny obcokrajowców).  

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

Polacy 
Cudzo 
ziemcy 

Polacy 
Cudzo 
ziemcy 

Polacy 
Cudzo 
ziemcy 

Polacy 
Cudzo 
ziemcy 

Polacy 
Cudzo 
ziemcy 

Polacy 
Cudzo 
ziemcy 

Razem 11443,0 3117,1 11079,0 3151,5 11028,7 3145,4 11312,4 3331,9 11811,6 3934,9 12286,8 4310,4 

dolnośląskie 1224,5 290,8 1371,1 315,2 1251,8 320,8 1220,6 371,6 1246,5 433,3 1269,1 471,0 

kujawsko- 
pomorskie 

505,4 66,8 479,3 72,5 466,2 64,5 493,5 67,8 548,4 79,2 576,0 86,7 

lubelskie 414,4 96,5 394,2 90,9 404,8 85,5 444,4 91,9 456,5 90,1 451,6 92,0 

lubuskie 357,9 120,1 345,1 128,9 354,4 146,8 374,8 127,7 374,0 155,0 388,6 153,7 

łódzkie 462,8 66,6 447,5 70,9 464,3 74,7 468,6 73,7 497,3 92,6 522,1 96,4 

małopolskie 1456,9 507,2 1385,0 509,5 1408,0 527,9 1493,4 553,7 1579,5 725,6 1603,6 889,5 

mazowieckie 964,4 650,6 1014,3 667,4 1235,4 619,5 1098,8 650,5 1224,6 767,0 1366,8 795,3 

opolskie 111,0 30,8 118,4 30,5 117,3 27,2 137,3 29,2 155,7 34,4 156,1 33,0 

podkarpackie 480,0 84,4 440,3 74,0 451,8 73,6 436,5 62,7 416,3 61,9 484,6 62,2 

podlaskie 308,8 79,9 281,5 82,2 266,4 85,2 282,7 88,3 297,1 79,0 312,3 86,0 

pomorskie 1080,1 225,1 990,0 234,9 987,2 234,1 1017,9 245,5 1036,9 272,4 1051,3 293,8 

śląskie 1126,4 164,7 1034,4 147,1 919,5 135,3 1020,2 150,3 1142,7 196,3 1267,8 263,1 

świętokrzyskie 239,3 24,2 257,9 25,5 262,0 28,3 262,1 29,3 269,4 33,3 270,5 25,1 

warmińsko-
mazurskie 

637,4 194,6 520,8 198,3 504,3 204,9 508,6 200,0 545,9 216,8 538,8 219,2 

wielkopolskie 894,6 227,9 908,1 227,8 871,0 218,9 909,6 252,6 947,1 267,5 959,6 267,1 

zachodnio 
pomorskie 

1179,1 286,8 1090,8 276,0 1064,2 298,3 1143,4 337,0 1073,7 429,7 1068,1 476,3  



Tabela 13 Korzystający z bazy noclegowej w woj. podkarpackim (w 2005 roku) 

Liczba 
korzystających 

Liczba udzielonych 
noclegów 

Liczba wynajętych 
pokoi Rodzaj obiektu 

Kategoria 
hoteli 

Ogółem cudzoziemcy Ogółem cudzoziemcom Ogółem cudzoziemcom 

Wykorzystanie 
miejsc nocleg 

(%) 

Wykorzystanie 
pokoi 
(%) 

Wszystkie obiekty    546755 62178 1540609 130093 292282 57746 31.1 30.0 

Hotele  razem  194659 35892 321063 68532 195559 44879 27.0 30.4 

Hotele  ***  122885 28471 196049 54363 128526 36535 28.9 32.5 

Hotele  **  54246 5519 87637 10101 48173 6239 25.8 28.6 

Hotele  *  16695 1830 36243 3944 18241 2033 23.6 24.4 

Hotele  bez *  833 72 1134 124 619 72 6.3 11.3 

Motele    10753 1503 12649 1668 7801 886 29.8 31.8 

Pensjonaty    22240 394 42537 807 8572 234 29.5 17.4 

Inne hotelowe    69384 8299 138796 16431 80350 11747 25.1 31.4 

Domy wycieczkowe    26916 2217 52053 3271 0 0 32.2 0.0 

Schroniska    2843 64 4916 79 0 0 29.7 0.0 

Schroniska młodzieżowe    1987 114 5693 151 0 0 28.4 0.0 

Szkolne schroniska młodzieżowe    24189 2391 70508 4845 0 0 17.4 0.0 

Ośrodki wczasowe    54750 663 211506 2623 0 0 38.4 0.0 

Ośrodki kolonijne    2550 0 13347 0 0 0 64.9 0.0 

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe    50445 2477 178010 10328 0 0 29.8 0.0 

Ogólnodostępne domki turystyczne    10319 47 39218 57 0 0 30.1 0.0 

Kempingi    4240 355 11710 647 0 0 24.1 0.0 

Pola biwakowe    5472 30 6249 60 0 0 12.0 0.0 

Ośrodki wypoczynku sob.-
niedzielnego  

  48 0 228 0 0 0 46.0 0.0 

Zakłady uzdrowiskowe    17746 317 263470 2648 0 0 77.6 0.0 

Inne niesklasyfikowane    48214 7415 168656 17946 0 0 24.6 0.0 

Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki, na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 23.02.2007 
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Tabela 13 przedstawia liczbę Polaków i cudzoziemców korzystających z bazy 

noclegowej w województwie podkarpackim z podziałem na kategorie obiektów 

noclegowych. W 2005 roku najwięcej turystów (zarówno polskich, jak i zagranicznych) 

skorzystało z hoteli, głównie hoteli trzygwiazdkowych. Najmniejszym powodzeniem 

cieszyły się ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego. Jeżeli chodzi o liczbę udzielonych 

noclegów sytuacja wygląda analogicznie. Najwięcej pokoi wynajęto w hotelach, w tym 

hotelach trzygwiazdkowych, natomiast w ogóle nie wynajęto pokoi w domach 

wycieczkowych, schroniskach, schroniskach młodzieżowych, szkolnych schroniskach 

młodzieżowych, ośrodkach wczasowych, ośrodkach kolonijnych i innych (zarówno przez 

Polaków, jak i obcokrajowców). 

Ruch graniczny 

Według danych Straży Granicznej, w 2005 roku na polskich granicach dokonano 208 

mln odpraw osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Polski, tj. o 6,4% więcej niż w ciągu 

dwunastu miesięcy 2004 roku. Liczba odpraw cudzoziemców wjeżdżających                           

i wyjeżdżających z Polski wyniosła 127,7 mln i wzrosła o 4,4% w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Stanowiły one 61,3% ogółu odpraw (przed rokiem – 62,4%). Ruch 

graniczny odbywał się na 250 przejściach granicznych (w 2004 r. było ich 237), spośród 

których większość, tj. 72,8% stanowiły przejścia drogowe. Największy ruch obserwowano 

na zachodniej granicy Polski, na której w 2005 roku liczba odpraw ukształtowała się na 

poziomie 98,6 mln, tj. o 8,7% więcej niż przed rokiem. Udział odpraw na tej granicy                

w liczbie odpraw ogółem wyniósł 47,3%. 

Na granicy południowej zanotowano spadek liczby odpraw. Przekroczyło ją 63,7 mln 

osób, tj. o 7% mniej niż przed rokiem (w analogicznym okresie ubiegłego roku nastąpił 

spadek odpowiednio o 1,5%). Odprawy na tej granicy stanowiły 30,6% ogólnej liczby 

odpraw. Przejścia graniczne z Czechami przekroczyło 48,1 mln osób (o 8,2% mniej niż 

przed rokiem), co stanowiło 75,5% odpraw dokonanych na granicy południowej. Na 

granicy ze Słowacją odprawiono 15,6 mln osób, tj. o 2,9% mniej niż w roku poprzednim. 

Znaczący wzrost liczby odpraw w stosunku do 2004 roku odnotowano na wschodniej 

granicy Polski. W ciągu całego 2005 roku dokonano na niej 34,9 mln odpraw, tj. o 27,7% 

więcej niż przed rokiem. Największy wzrost liczby odpraw zanotowano na granicy           

z Ukrainą, którą przekroczyło 17,8 mln osób, tj. o 47% więcej niż przed rokiem. Odprawy 

na tej granicy stanowiły 50,8% wszystkich odpraw na granicy wschodniej. Na przejściach 

granicznych z Białorusią odprawiono 8,8 mln osób, tj. o 10,5% więcej niż w ubiegłym 

roku. Wzrosła również liczba osób przekraczających granicę z Litwą, gdzie dokonano 4,5 

mln odpraw (o 20% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku). Zwiększył się 

także ruch na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską. Przekroczyło je 3,9 mln 
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osób, tj. o 8,9% więcej niż w roku poprzednim. W 2005 roku utrzymała się dynamika 

ruchu granicznego w portach lotniczych, gdzie odprawiono 9,5 mln osób, tj. o 39,6% 

więcej niż przed rokiem, w tym na Okęciu – 5,9 mln (o 20,5% więcej). Odprawy                    

w Warszawie stanowiły 62,2% ruchu granicznego na polskich lotniskach. W portach 

morskich odprawiono 1,7 mln osób, tj. o 35,9% mniej niż przed rokiem (w 2004 roku 

także zanotowano spadek odpowiednio o 44,6%). Z morskich przejść granicznych               

w Gdyni i Świnoujściu skorzystało 1,4 mln osób (o 9,9% mniej niż w analogicznym 

okresie ub. roku), co stanowiło 80,4% przekroczeń granicy polskiej drogą morską. 

Jeszcze większy spadek ruchu obserwowano na przejściach rzecznych, gdzie liczba 

odpraw wyniosła 24,3 tys., co oznacza zmniejszenie ruchu o 94,2% w porównaniu do 

2004 roku. Liczba osób odprawianych na przejściach rzecznych i morskich maleje 

systematycznie od drugiego kwartału 2004 roku i zjawisko to jest związane  

z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i ograniczeniem możliwości dokonywania 

korzystnych zakupów w sklepach wolnocłowych na promach i statkach pasażerskich. 

 

Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego – analiza porównawcza w stosunku do 

województwa podkarpackiego 

Poniższy rysunek 1 przedstawia ilość wizyt w poszczególnych województwach Polski  

i miejsce województwa podkarpackiego na ich tle. 

 

Rysunek 1 Liczba wizyt turystów według województw i głównych miast w 2005 

roku 

 

Źródło: badania Instytutu Turystyki, na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 3.01.2007. 

 

Oszacowana liczba wizyt (w mln) 
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Jak wynika z rysunku 1 województwo podkarpackie w 2005 roku znajdowało się na 

przedostatniej pozycji (na równi z województwem świętokrzyskim) pod względem liczby 

turystów odwiedzających ten region. Na ostatnim miejscu znajdowało się województwo 

śląskie, a zaraz za nim województwo lubuskie. Najwięcej turystów odwiedziło w 2005 

roku województwo mazowieckie ze względu na stolicę kraju i skupisko instytucji, 

organizacji itp. (turystyka biznesowa).  

Poniższy rysunek 2 przedstawia zmiany w liczbie wizyt w poszczególnych 

województwach Polski w 2005 roku. 

Rysunek 2 Spadki i wzrosty w odniesieniu do liczby wizyt w województwach 

Polski 

 

Źródło: badania Instytutu Turystyki, na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 3.01.2007. 

 

Spadek zaznaczono strzałką w dół, brak istotnych zmian - brakiem znaku, wzrost - 

strzałkami w górę: im ich więcej, tym większy wzrost. 

Jak wynika z rysunku 2 w większości województw nastąpił wzrost liczby przyjazdów 

turystów. W województwach, w których liczba wizyt była niska, nastąpił znaczny wzrost 

przyjazdów w celach turystycznych (województwo podkarpackie, pomorskie i inne). 

Województwo śląskie nie odnotowało żadnych zmian. Jedynie w województwie 

wielkopolskim nastąpił spadek ilości wizyt w ciągu roku. Trzeba jednak pamiętać, że               

w analizie przedstawiono zmiany liczby wizyt w procentach, w związku z czym duża 

zmiana wyrażona w punktach procentowych niekoniecznie oznacza dużą zmianę                   

w liczbach bezwzględnych (jest tak w wypadku stosunkowo rzadko odwiedzanych 

województw podkarpackiego i świętokrzyskiego).  
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Poniższy wykres 2 przedstawia strukturę gości w najczęściej odwiedzanych 

województwach według głównych grup krajów. 

 

Wykres 2. Najczęściej odwiedzane województwa Polski przez turystów 

zagranicznych w 2005 roku 

 
Źródło: badania Instytutu Turystyki, na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 5.01.2007. 

 

 100% - wszyscy odwiedzający 
dane województwo 
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Wykres 3. Zmiany w strukturze odwiedzanych województw Polski w 2005 roku 

(w %) w porównaniu z 2004 rokiem 

 

Źródło: badania Instytutu Turystyki, na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 5.01.2007. 

 

Rysunek 3. Oszacowana liczba wizyt w województwach Polski w 2005 roku             

(w mln) 

 

 

Źródło: badania Instytutu Turystyki – dane za 2005 rok.; na podstawie: www.intur.com.pl z dnia 5.01.2007. 

 

Oszacowana liczna wizyt (w mln) 

Oszacowana liczba  
(w mln) 
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Oszacowanie liczby odwiedzin w zaokrągleniu. Liczba wizyt w poszczególnych 

województwach przekracza ogólną liczbę wyjazdów.  

Poniższa tabela 14 przedstawia zestawienie wyjazdów długoterminowych z podziałem 

na województwa. 

Tabela 14 Wyjazdy długookresowe na przestrzeni 5 lat (w mln wizyt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badania Instytutu Turystyki; na podstawie:www.intur.com.pl z dnia 5.01.2007. 

 

Jak wynika ze statystyki rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego w wyjazdach 

długookresowych w latach 2001-2005 w województwie podkarpackim były dość 

równomierne w porównaniu z innymi województwami, jak na przykład województwo 

pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie czy małopolskie, gdzie w roku 2005 zmalała 

liczba odwiedzających, co widoczne jest w większości regionów kraju. Województwo 

podkarpackie w 2005 roku plasowało się na 5 miejscu. 

Dla porównania w 2006 roku do najczęściej odwiedzanych województw należały: 

mazowieckie (ok. 3,7 mln wizyt w ciągu całego roku), małopolskie (1,6 mln), 

wielkopolskie i dolnośląskie (po 1,5 mln), lubelskie i pomorskie (po 1 mln), 

zachodniopomorskie i śląskie (po 0,8 mln).  

 2001 2002 2003 2004 2005 

Ogółem liczba 
podróży 

17,4 18,0 17,2 14,6 14,7 

Dolnośląskie 1,0 1,1 1,1, 1,1 1,2 

Kujawsko-pomorskie 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 

Lubelskie 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 

Lubuskie 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 

Łódzkie  0,6 0,9 0,5 0,4 0,5 

Małopolskie 2,3 1,7 1,8 1,7 1,6 

Mazowieckie 1,9 1,9 1,7 1,6 1,9 

Opolskie 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 

Podkarpackie 0,7 1,3 1,1 1,3 1,2 

Podlaskie 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 

Pomorskie 2,2 2,0 2,3 1,8 1,9 

Śląskie 1,0 1,4 1,4 1,5 1,0 

Świętokrzyskie 0,8 0,9 0,5 0,4 0,4 

Warmińsko-mazurskie 1,3 1,3 1,4 1,0 0,8 

Wielkopolskie 1,0 0,8 1,1 0,8 0,8 

Zachodniopomorskie 1,9 1,9 1,9 1,3 1,4 
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Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007-201336 

Głównym celem działania 4.4 Inwestycje w turystykę i kulturę jest poprawa 

konkurencyjności turystycznej, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz 

poprawa jakości i dostępności infrastruktury kultury. 

Opis działania:  

Turystyka i kultura odgrywają coraz większą rolę w gospodarce województwa 

podkarpackiego, przyczyniając się do zmiany jej struktury. Ze względu na fakt, iż sfery 

kultury i turystyki bardzo często przenikają się wzajemnie, zostały połączone w jednym 

działaniu. Skutkiem wieloletnich zaniedbań jest zły stan techniczny zarówno obiektów 

turystycznych, jak i kulturalnych. Uniemożliwia to pełne wykorzystanie tych sektorów 

gospodarki w tworzeniu miejsc pracy i generowaniu dochodu. Niski standard bazy 

turystycznej oraz niezadowalająca jakość świadczonych usług wpływają na niski poziom 

ruchu turystycznego w stosunku do posiadanego przez region potencjału. Rozwój 

istniejących i tworzenie nowych produktów turystycznych przyczyni się do wzrostu 

atrakcyjności województwa. W zakresie kultury realizowane będą projekty związane  

z poprawą dostępności dóbr kultury, rewitalizacją, konserwacją, renowacją, 

rewaloryzacją, modernizacją i zachowaniem zabytkowych obiektów, które pełnią bądź 

będą pełnić funkcje kulturalne lub turystyczne. Zły stan techniczny wielu obiektów 

dziedzictwa kulturowego powoduje, że nie mogą być one udostępnione zwiedzającym.   

W tym celu część dostępnych środków będzie skierowana na inwestycje związane           

z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu (w tym zabytków). 

 

Działania realizowane będą między innymi poprzez następujące typy projektów: 

• roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej, między 

innymi szlaków, tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przystani wodnych                 

i innych form infrastruktury turystyki pieszej, rowerowej, wodnej, narciarskiej i innej, 

wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną; 

• roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć służących 

udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągi komunikacyjne, 

parkingi, punkty widokowe, wieże widokowe, zadaszenia itp., wraz z infrastrukturą 

sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną; 

• roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące przedsięwzięć związanych                         

z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów turystycznych, 

• roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące centrów informacji turystycznych, 

kampanie i inne działania promocyjne; 
                                                 
36 Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Projekt, Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. Rzeszów, 10 stycznia 2007, s. 65. 
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• roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące przedsięwzięć służących utrzymaniu  

i ochronie dziedzictwa kulturowego, programy konserwatorskie; 

• roboty budowlane lub wyposażenie dotyczące rozbudowy regionalnej i lokalnej 

infrastruktury kulturalnej, 

• roboty budowlane lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej, 

• roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć służących 

udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ciągi komunikacyjne, 

parkingi; 

• monitoring i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem na 

wypadek zagrożeń;  

• roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie placówek prowadzących działalność 

kulturalną, w tym teatry, biblioteki, ogniska artystyczne, muzea, domy kultury, 

galerie sztuki; 

• cyfrowa archiwizacja zasobów placówek prowadzących działalność kulturalną. 

 

Główne grupy beneficjentów osi priorytetowej:  

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych W tym organy administracji 

rządowej, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne, parki narodowe, parki krajobrazowe; 

• uczelnie; 

• instytucje kultury prowadzące działalność kulturalną; 

• instytucje tworzące system oświaty; 

• zakłady opieki zdrowotnej; 

• podmioty udzielające pomocy społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 

• kościoły, związki wyznaniowe; 

• podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

Kierunki polityki regionalnej państwa wobec województw określa Strategia Rozwoju 

Kraju 2007-2015 (SRK)37 w ramach Priorytetu 6: Rozwój regionalny i podniesienie 

spójności terytorialnej. Polityka ta będzie wspierała wysiłki zmierzające do ochrony  

i poprawy stanu materialnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury 

regionów.  

W województwie podkarpackim podstawowym wyzwaniem jest wspieranie działań 

zmierzających do przebudowy jego struktury agrarnej i tworzenia nowych miejsc pracy 
                                                 
37 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Projekt wstępnie zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 
czerwca 2006 roku. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, dnia 27 czerwca 2006. 
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oraz rozwijanie współpracy transgranicznej i osiąganie z niej korzyści. Położenie regionu 

na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych wymaga podjęcia działań 

związanych z modernizacją infrastruktury transportowej, czyli kontynuacji budowy 

autostrady A-4 do granicy z Ukrainą, drogi szybkiego ruchu S-19, modernizacji linii 

kolejowych oraz dokończenia rozbudowy lotniska Rzeszów-Jasionka. Wspierane są 

również działania na rzecz rozwoju funkcji metropolitarnych Rzeszowa. 

Posiadanie przez województwo podkarpackie strategii rozwoju turystyki nie jest 

przymusem, lecz koniecznością. Wynika to z potrzeby wykorzystania możliwości                   

i atrybutów oraz reakcji na wyzwania stawiane przez konkurencyjne kraje, miejscowości       

i obszary38. 

Aktualnym dokumentem jest Strategia rozwoju województwa podkarpackiego 

na lata 2007-202039, która wśród wielu priorytetów wymienia Priorytet 4: Turystyka 

jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Analiza potencjału 

zawartego w walorach turystycznych województwa wskazuje, że gospodarka turystyczna 

powinna stanowić jeden ze strategicznych kierunków jego rozwoju. Wydatki ponoszone 

przez turystów generują strumień pieniądza, który zasila całą gospodarkę regionu, nie 

zawsze związaną z gospodarką turystyczną. W ramach Priorytetu 4 wyróżniono 

następujące kierunki działań: 

1. podniesienie konkurencyjności produktu turystycznego; 

2. rozwój marketingu turystycznego regionu; 

3. współpraca i współdziałanie podmiotów i instytucji związanych z turystyką, w tym 

rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz służącego pozyskiwaniu środków  

z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł wspierających bezpośrednio lub 

pośrednio rozwój turystyki; 

4. przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla obsługi ruchu turystycznego, 

planowania oraz zarządzania rozwojem turystyki w regionie. 

W ramach działań kierunku 1 szczególną uwagę należy przywiązywać do wzrostu 

konkurencyjności produktów o największym oddziaływaniu na dochody regionu                      

z turystyki. Letnie i zimowe pobyty wypoczynkowe wymagają inwestycji w poprawę bazy 

pobytowej, w tym w powstanie całorocznych, atrakcyjnie położonych, wysoko 

standardowych centrów wypoczynkowych. Niezbędna jest budowa zbiorników retencyjno-

rekreacyjnych, atrakcyjnych basenów kąpielowych, przystani wodnych.                         

W miejscowościach o rozwiniętych i potencjalnych funkcjach wypoczynkowych konieczna 

                                                 
38 J. Borzyszkowski: Polityka turystyczna państwa. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005, s. 119. Cyt. za  
A. Rapacz: Strategia rozwoju turystyki w województwie jeleniogórskim-założenia, cele, programy [w:] Problemy 
opracowywania i wdrażania strategii marketingowych w regionach turystycznych, „Prace Naukowe” Nr 770, 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997. 
39 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Zarząd województwa podkarpackiego, 
Rzeszów, październik 2006. 
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jest rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz dalszy rozwój infrastruktury rekreacyjno-

sportowej, jak też infrastruktury służącej rozrywce. Wsparte zostaną przedsięwzięcia 

służące rozwojowi turystyki na terenach wiejskich oraz w obszarach atrakcyjnych 

przyrodniczo, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto rozwój turystyki 

przygranicznej wymaga zwiększenia liczby przejść granicznych, z kolei turystyka 

biznesowa wymaga rozwoju systemu informacji gospodarczej regionu, obsługi 

inwestorów, imprez targowych itp. 

Rozwój kultury i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu jest 

warunkiem podniesienia konkurencyjności produktu turystycznego. Celem strategicznym 

jest wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych opartych na 

dziedzictwie kulturowym i unikatowych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych.  

Rozwój turystyki w województwie podkarpackim zależy od tego, czy osoby i instytucje 

zajmujące się obsługą ruchu turystycznego w regionie będą umiały umiejętnie 

wypromować i sprzedać produkt turystyczny Podkarpacia. Chodzi o to, by wzrosło 

zainteresowanie województwem i wypoczynkiem na jego terenie osób z całego kraju,             

a nawet zza granicy. Istnieje w związku z tym potrzeba zawiązania współpracy między 

podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami, władzami gmin, powiatów i województwa.  

Województwo podkarpackie postawiło na promocję i rozwój turystyki kulturowej ze 

względu na bogate dziedzictwo kulturowe regionu. W celu pokazania tych bogactw należy 

powziąć pewne konkretne rozwiązania, na przykład: podświetlenie obiektów zabytkowych 

wieczorem i w nocy, ustawienie tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych, 

zwiększenie możliwości zwiedzania tych obiektów, lepsza promocja walorów i atrakcji 

kulturowych regionu. Dalsze propozycje obejmują m. in.: ochronę i rewaloryzację,                  

a także podniesienie atrakcyjności wszystkich zespołów architektonicznych i obiektów             

w regionie wykonanych z drewna; ochronę i wzbogacanie zbiorów oraz poprawę 

warunków ekspozycji wszystkich placówek muzealnych w województwie; wspieranie 

organizacji i podnoszenie rangi imprez kulturalnych; wspieranie ekspozycji i prezentacji 

kultury i sztuki ludowej, rękodzieła, a także rewaloryzację obiektów związanych z historią 

regionu.  

W ramach kierunku działania 2 celem strategicznym będzie stworzenie zintegrowanego 

systemu marketingu i promocji w kraju i za granicą, w tym regionalnego systemu 

informacji turystycznej oraz wykreowanie wizerunku województwa. Podjęte zostanie 

wsparcie marketingu turystycznego regionu przez rozwój badań ruchu turystycznego. 

Rozwijane będą działania promocyjne w dużych aglomeracjach miejskich Polski                    

w okresach poprzedzających letni i zimowy sezon turystyczny. Wzrastać będzie rola 

Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, lokalnych organizacji turystycznych 

oraz stowarzyszeń usługodawców turystycznych w prowadzonych działaniach 
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promocyjnych. Celem działań promocyjnych atrakcji i produktów turystycznych będzie 

rozwój wiedzy krajoznawczej wśród mieszkańców województwa, a tym samym wpływanie 

na podejmowanie decyzji o podróżach i pobytach turystycznych w regionie. 

Kierunek działania 3 obejmuje współdziałanie podmiotów i instytucji związanych  

z turystyką, w tym rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz służącego 

pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych 

wspierających bezpośrednio lub pośrednio rozwój turystyki w regionie. Pośród podmiotów 

współpracujących ze sobą należy wymienić samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki, 

terenową administrację rządową, Wojewódzki Konserwator Zabytków, administratorzy 

wybranych obiektów zabytkowych, instytucji kultury, parków narodowych                             

i krajobrazowych i inne. W związku z tym zostaną podjęte działania zmierzające do 

inicjowania różnych form zrzeszania się tych jednostek. W oparciu o ustawę o PPP40 

przygotowywane będą projekty turystyczne, których efektem będą nowe miejsca pracy 

lub zwiększenie dochodów ludności regionu. Doskonaleniu współpracy między 

organizatorami turystyki a samorządem województwa służyć będzie organizacja 

corocznego Forum Turystyki Przyjazdowej Województwa Podkarpackiego.  

Kierunek działania 4 podkreśla ważność kształcenia kadr dla turystyki i podnoszenia 

ich kwalifikacji. Działania dotyczące systemu edukacji mają uzasadnienie w dużej ilości 

uczelni kształcących na kierunkach turystycznych.  

W ramach współpracy międzynarodowej celem strategicznym jest wspieranie rozwoju 

gospodarczego regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego i dziedzictwa 

kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych. Doświadczenia           

w zakresie współpracy międzynarodowej województwa z lat 2000-2006 wykazują, że 

istotne znaczenie oraz szansę dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 

mieć będą działania w zakresie współpracy gospodarczej, wykorzystujące położenie 

geopolityczne regionu. Jednocześnie, pełne wykorzystanie szans, jakie wynikają dla 

regionu z prowadzonej współpracy międzynarodowej możliwe będzie wówczas, gdy 

realizowane w jej ramach inicjatywy i przedsięwzięcia obejmować będą zarówno sferę 

gospodarki, jak i wykorzystywać i w dalszym stopniu rozwijać potencjał turystyczny, 

kulturalny i przyrodniczy. Priorytet 2: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony            

i wykorzystania dziedzictwa kulturowego obejmuje korzystanie z doświadczeń krajów              

o rozwiniętej gospodarce turystycznej oraz ze wsparcia europejskich i innych funduszy 

celowych; podejmowanie działań służących ochronie, jak i ekspozycji turystycznej dóbr 

kultury; tworzenie nowych produktów turystycznych oraz podnoszenie poziomu obsługi 

międzynarodowego ruchu turystycznego. 

W ramach Priorytetu 2 wyróżniono trzy kierunki działań: 
                                                 
40 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.,            
Nr 169, poz. 1420. 
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1. współpraca w zakresie informacji i promocji turystyczno-kulturalnej; 

2. podejmowanie działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego; 

3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki. 

Kierunek działania 1 określa potrzebę budowy wspólnych systemów wymiany 

informacji i zarządzanie nimi, wspólne tworzenie i zarządzanie informacyjno-

promocyjnymi portalami internetowymi, przygotowywanie i wydawanie wielojęzycznych 

wydawnictw promocyjno-informacyjnych, prowadzenie wspólnych szkoleń dla branży, 

przygotowywanie i realizację wspólnych kampanii informacyjnych, międzynarodowych 

sympozjów i konferencji upowszechniających turystykę i kulturę oraz szereg akcji 

promocyjno-informacyjnych. Realizację tego typu przedsięwzięć umożliwić może budowa, 

wdrożenie i zarządzanie Międzynarodowym i Transgranicznym Systemem Informacji               

i Promocji Turystycznej oraz Kulturalnej. System taki oprzeć należy o działające już sieci 

wymiany informacji i strukturę instytucjonalną. Włączone do niego powinny być również 

nowo powstające podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, 

które będą sięgać po środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie 

informacji i promocji turystyczno-kulturalnej.  

Kolejnym obszarem współpracy na rzecz rozwoju turystyki powinna być realizacja 

wspólnych działań promocyjnych, kreowanie pozytywnego wizerunku województwa               

w kraju i za granicą, a w efekcie wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. 

Kierunek działania 2 nawiązuje do najważniejszych działań w zakresie ochrony  

i wykorzystania dziedzictwa kulturowego. Wśród nich można wymienić między innymi: 

• wymianę doświadczeń i dorobku twórców z różnych kręgów kulturowych, 

• prezentację aktualnych tendencji we współczesnych profesjonalnych dziedzinach 

sztuki, 

• pozyskiwanie środków finansowych na wspólne projekty w zakresie współpracy 

kulturowej, 

• wymianę kulturalną dzieci i młodzieży, 

• organizację wspólnych badań i konferencji naukowych. 

Kierunek działania 3 odnosi się do propozycji następujących działań: 

• rozwijanie współpracy pomiędzy władzami regionalnymi, 

• tworzenie transgranicznej infrastruktury turystycznej, 

• powiązanie istniejących i tworzenie nowych produktów turystycznych, opartych na 

walorach turystycznych różnych państw, 

• wspólne międzynarodowe projekty obejmujące pozyskiwanie środków finansowych na 

realizację przedsięwzięć turystycznych, 

• organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji międzynarodowych w celu wymiany 

doświadczeń, 
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• współpracę na rzecz usprawniania odpraw granicznych oraz otwierania nowych 

turystycznych przejść granicznych. 

Innym obszarem współpracy międzynarodowej powinna być realizacja przedsięwzięć 

na rzecz podnoszenia jakości usług turystycznych. 

Kolejnym dokumentem poruszającym kwestie związane z rozwijaniem turystyki  

w województwie podkarpackim jest Strategia rozwoju turystyki w województwie 

podkarpackim na lata 2007-201341. Jest to koncepcja rozwoju turystyki, która                

w swych założeniach określa pięć priorytetów działania:  

1. produkt turystyczny, 

2. zasoby ludzkie, 

3. przestrzeń turystyczna, 

4. marketing i promocja, 

5. wsparcie instytucjonalne. 

W ramach Priorytetu 1 określono następujący cel strategiczny: stworzenie ciekawej  

i unikalnej oferty turystycznej w oparciu o istniejący potencjał województwa 

podkarpackiego. Z kolei w ramach celu strategicznego stworzono dwa cele operacyjne:  

1) rozwój istniejących produktów turystycznych i przekształcanie atrakcji w produkty 

turystyczne oraz 2) rozwój nowych produktów turystycznych. 

W ramach Priorytetu 2 celem strategicznym jest przygotowanie wysoko 

wykwalifikowanych kadr dla obsługi ruchu turystycznego, planowania oraz zarządzania 

rozwojem turystyki w regionie. Cele operacyjne to: 1) doskonalenie kadr operacyjnych  

w usługach turystycznych i okołoturystycznych oraz kształtowanie postaw 

proturystycznych mieszkańców, a także 2) kształtowanie nowych kadr dla obsługi ruchu 

turystycznego oraz 3) rozwój badań na rzecz kształtowania profesjonalnych kadr dla 

turystyki. 

W ramach Priorytetu 3 jako cel strategiczny wyznaczono 1) zrównoważony rozwój  

i zarządzanie przestrzenią turystyczną, 2) rozwój infrastruktury turystycznej zgodnie  

z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 3) ochrona środowiska naturalnego                       

i krajobrazu kulturowego.  

Priorytet 4 jako cel strategiczny obrał stworzenie zintegrowanego systemu 

marketingu  

i promocji województwa podkarpackiego w kraju i za granicą. Celem operacyjnym jest  

1) kreacja wizerunku oraz 2) rozwój regionalnego systemu informacji turystycznej. 

Priorytet 5 dotyczy wsparcia instytucjonalnego, a celem strategicznym jest stworzenie 

silnego otoczenia instytucjonalnego wspierającego rozwój turystyki, a w szczególności  

                                                 
41 Strategia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Rzeszów 2006. 
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1) wzmocnienie sektora samorządowego, pozarządowego i branży turystycznej oraz  

2) rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 

Bariery w rozwijaniu turystyki w województwie podkarpackim 

Wśród wielu czynników wpływających na rozwój turystyki w województwie istnieją 

również bariery, które ten rozwój hamują. Jednym z ważniejszych czynników 

wpływających negatywnie na turystykę na Podkarpaciu jest słabo rozwinięta 

infrastruktura turystyczna i paraturystyczna. Region ten (szczególnie najbardziej 

atrakcyjna turystycznie część południowa) ma peryferyjne położenie – liczba miejsc 

noclegowych stawia ten region na 13-stym miejscu wśród wszystkich województw.              

W związku z tym wskaźnik poziomu rozwoju funkcji turystycznych jest niewysoki. Jest 

słaba infrastruktura drogowa, mała dostępność do informacji turystycznej, niski poziom 

znajomości języków obcych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 

Istnieje dużo nierentownych zabytków, atrakcyjność miast w województwie spada 

poprzez ogólne zaniedbanie czystości. Brakuje odpowiedniego podejścia władz 

państwowych, które nie traktowałyby Podkarpacia zaściankowo.  

Istotną przeszkodą jest zły stan infrastruktury technicznej, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich, słaba dostępność komunikacyjna, wynikająca z niedostatecznej i niskiej jakości 

dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych, obwodnic, dróg szybkiego ruchu, autostrad. 

Zauważa się brak przygotowanych terenów inwestycyjnych. Z uwagi na niski standard 

bazy turystycznej nie w pełni mogą być wykorzystane walory przyrodnicze i krajobrazowe 

regionu. Ponadto do barier zaliczamy niski poziom transgranicznej współpracy 

gospodarczej, niewystarczającą liczbę przejść granicznych, występowanie 

zdegradowanych i niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych. 

Dodatkowo region jest nieefektywnie promowany w skali kraju.  

Kolejną przeszkodą w rozwoju turystyki jest niewystarczająca ilość środków 

finansowych przeznaczanych na realizację projektów turystycznych. Finansowanie zadań 

rozwojowych dla turystyki w województwie podkarpackim jest możliwe z następujących 

źródeł: 

• środki publiczne: budżet państwa (ministerstwa, Wojewoda Podkarpacki, jednostki 

administracji specjalnej, centralne i terenowe fundusze celowe innych jednostek), 

budżety samorządów wszystkich szczebli; 

• środki prywatne: budżety podmiotów gospodarki turystycznej regionu i innych 

usługodawców związanych z turystyką, środki finansowe potencjalnych inwestorów 

wewnętrznych i zewnętrznych; 

• zewnętrzne (pozabudżetowe) środki finansowe funduszy, fundacji i innych podmiotów 

krajowych i zagranicznych (w tym fundusze strukturalne). 
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Z powodu ograniczonych środków finansowych, jakimi dysponuje region, finansowanie 

ważniejszych przedsięwzięć musi obejmować dodatkowe źródła wsparcia finansami 

publicznymi i prywatnymi. Wydatki ze środków publicznych na realizację zadań objętych 

programami operacyjnymi dotyczącymi turystyki, powinny być zabezpieczone w takich 

działach budżetowych, jak: kultura i sztuka, drogownictwo, ochrona środowiska, kultura 

fizyczna i sport, gospodarka wodna, rolnictwo, oświata i inne. Zauważalny rozwój 

turystyki w województwie nie jest możliwy bez udziału kapitału prywatnego. Istotne 

znaczenie ma wdrożenie na terenie województwa podkarpackiego formuły partnerstwa 

publiczno-prywatnego (PPP), która umożliwiłaby szybszy postęp w tworzeniu większej 

ilości nowych inwestycji związanych z działalnością turystyczną, gdyż dzięki odciążeniu 

budżetu, strona publiczna może przeznaczyć własne, ograniczone środki na realizację 

pozostałych inwestycji.  

Turystyka wykazuje również ścisły związek z kulturą. Sieć placówek kultury na terenie 

województwa zapewnia podstawowe zapotrzebowanie społeczne, jednakże pogłębiają się 

różnice w dostępie do kultury pomiędzy poszczególnym środowiskami i subregionami.  

W zakresie sieci podstawowych instytucji kultury (domy, kultury, biblioteki, ośrodki, 

kluby, świetlice) województwo jest względnie jednorodne. Szczupłe środki finansowe, 

jakimi dysponują, ograniczają, a czasami uniemożliwiają ich rozwój. Szczególnych 

nakładów wymaga ochrona zabytków kultury materialnej i dziedzictwa kultury, w tym 

prace konserwatorsko-renowacyjne. 

Znajdujące się w regionie zabytkowe zespoły architektury (miejskie, pałacowo-

parkowe, dworsko-parkowe, sakralne, klasztorne), pojedyncze obiekty i budowle 

(obronne, wojskowe, przemysłowe, cmentarze itd.) reprezentują wszystkie okresy i style, 

lecz niestety większość jest w złym stanie technicznym.  

Nadal niewystarczająca jest ilość i stan bazy hotelowo - noclegowej, szczególnie 

brakuje dużych obiektów konferencyjnych, zaś monitoring ruchu turystycznego, jak 

również ilość i jakość ofert turystycznych są na niezadowalającym poziomie. 

Generalnie rzecz biorąc, wśród słabych stron województwa podkarpackiego można 

wymienić:  

• brak przygotowanych terenów inwestycyjnych; 

• wysokie bezrobocie i znikoma ilość atrakcyjnych ofert pracy; 

• odpływ młodych osób do innych regionów; 

• słaba dostępność komunikacyjna, wynikająca z niedostatecznej i niskiej jakości sieci 

komunikacyjnej drogowej i kolejowej (brak obwodnic miast, dróg szybkiego ruchu, 

autostrady); 

• niewystarczająca liczba przejść granicznych oraz słabo rozwinięta infrastruktura w ich 

otoczeniu; 
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• niski poziom transgranicznej współpracy gospodarczej; 

• niski poziom rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, a zwłaszcza 

szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

• wymagający rozbudowy i modernizacji stan infrastruktury ochrony środowiska, 

infrastruktury komunalnej i energetycznej; 

• niski stopień zabezpieczenia przed kataklizmami naturalnymi i innymi zagrożeniami; 

• występowanie zdegradowanych i niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych  

i powojskowych; 

• występowanie zdegradowanych terenów miejskich; 

• słaba baza infrastrukturalna i ekonomiczna obszarów wiejskich, nieefektywne, 

rozdrobnione rolnictwo; 

• słaby sektor MŚP; 

• niski poziom współpracy nauki z gospodarką oraz niski poziom nakładów na 

innowacje; 

• mało efektywna promocja regionu; 

• kierunki edukacji niedostosowane do potrzeb rynkowych; 

• wymagająca poprawy baza edukacyjna i kulturowa; 

• niski standard infrastruktury turystycznej i sportowej. 

Wśród zagrożeń w rozwoju województwa podkarpackiego wyróżnić można ponadto: 

• niską atrakcyjność i konkurencyjność województwa; 

• spadek konkurencyjności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej regionu; 

• niski poziom dochodów ludności i rozwoju gospodarczego regionu na tle kraju; 

• zły stan infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz ograniczona 

dostępność do specjalistycznych usług medycznych; 

• powstawanie konkurencyjnych europejskich szlaków komunikacyjnych; 

• brak systemowych rozwiązań dotyczących rewitalizacji zdegradowanych terenów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych; 

• bariery świadomościowe utrudniające akceptację inwestycji zagranicznych; 

• niski popyt na badania i innowacje; 

• atrakcyjne oferty pracy za granicą dla wykształconych kadr regionu (szczególnie 

medycznych); 

• zmiana korzystnych tendencji demograficznych w województwie; 

• awarie przemysłowe i degradacja środowiska spowodowana znacznym wzrostem ilości 

odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz przestarzałymi technologiami 

przemysłowymi. 
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Podsumowanie 

Dynamiczny rozwój turystyki oraz wzrost jej znaczenia w gospodarce województwa 

powodują, że staje się ona ważnym elementem w strategii programów rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu. Realizacja strategii doprowadzi do sytuacji, że 

województwo podkarpackie nie będzie tylko postrzegane jako obszar o znacznym 

potencjale turystycznym, ale również jako region o atrakcyjnej ofercie turystycznej. 

Wymiernym tego dowodem jest zwiększenie zainteresowania województwem oraz proces 

systematycznego wzrostu pobytów turystów z całego kraju oraz z zagranicy42. Ważne 

jest, by władze lokalne miały tego świadomość i prowadziły proturystyczną politykę 

rozwoju województwa. Działania takie będą powodować to, że szanse, jakie stwarza 

turystyka w regionie będą efektywnie wykorzystywane. 

Osiągnięcia w zakresie realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego na lata 2000-200643 zostały przedstawione w Strategii Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-202044. 

Realizacja strategii w zakresie turystyki wskazuje na wzrost powstających w regionie 

elementów tworzących produkty turystyczne. Przedsięwzięcia z tego zakresu były 

realizowane w ramach Priorytetu 1 – Produkt turystyczny.  

• Nastąpiło podniesienie ekspozycyjności obiektów zabytkowych i zespołów 

architektonicznych: kościół w Bliznem i Haczowie, starówki w Krośnie, Jarosławiu, 

Przemyślu i Leżajsku.  

• Wzbogacono zbiory i poprawiono warunki ekspozycji muzealnych: Skansen w Sanoku, 

Kolbuszowej, Muzeum w Sanoku, Krośnie, Stalowej Woli.  

• Wsparcie organizacji i podnoszenie rangi imprez kulturalno-turystycznych: Światowy 

Festiwal Zespołów Polonijnych, festiwali muzyki kameralnej i organowej, Karpacki 

Jarmark Turystyczny, imprezy kultywujące tradycje regionalne. 

• Rewaloryzacja obiektów związanych z historią regionu: grodzisko w Trzcinicy, Forty 

Przemyskie, bunkier w Stępinie, cmentarze wojenne z I i II wojny światowej. 

• Ochrona i rewaloryzacja miejsc związanych z wybitnymi postaciami związanymi  

z regionem: św. Jan z Dukli, Ignacy Łukaszewicz, Aleksander Fredro, Maria 

Konopnicka, Krzysztof Penderecki, Cadyk Elimelech. 

• Rozwój uzdrowisk karpackich, w tym wellnes. 

• Rozwój podkarpackiej agroturystyki. 

Jako przykład wdrażania Priorytetu 2 – Atrakcje turystyczne należy wymienić:  

• Budowę zbiorników wodnych w Krempnej i Machowej. 

                                                 
42 Tamże, s. 107. 
43 Strategia Rozwoju Turystyki w województwie podkarpackim na lata 2002-2006. Red. J. Drupka, W. Kotliński, 
Rzeszów 2002. 
44 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Zarząd województwa podkarpackiego, 
Rzeszów, październik 2006. 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 61 

• Budowę i rozbudowę stacji narciarskich w Przemyślu, Ustrzykach Dolnych                        

i Strzyżowie. 

• Wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków tematycznych: Szlak Architektury 

Drewnianej, Szlak Dobrego Wojaka Szwejka, Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich, 

Szlak „Śladami Aleksandra Fredry,” Polsko-Słowacki Szlak Świątyń Karpackich, Szlak 

Garncarski, Szlak Naftowy, Szlak Forteczny, Szlak Ikon, Szlak bunkrów nadsańskich 

oraz liczne szlaki rowerowe (m.in. „Zielony Rower”) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjne 

(Szlak greenway). 

W ramach Priorytetu 3 – Rozwój infrastruktury turystycznej poprawiona została 

następująca infrastruktura turystyczna: 

• W ramach kontraktu wojewódzkiego powstało wiele parkingów przy obiektach  

i atrakcjach turystycznych oraz ścieżek rowerowych. 

• Wybudowano nowe obiekty noclegowe i gastronomiczne. 

• Zmodernizowano i wybudowano nowe obiekty rekreacyjne, w tym krzesełkowe 

wyciągi narciarskie w Puławach koło Rymanowa i na „Laworcie” w Ustrzykach 

Dolnych, „Arena” w Sanoku, hala sportowa w Rzeszowie, pływalnie. 

Mimo to województwo nadal nie posiada wystarczającej bazy noclegowo-

gastronomicznej, w tym dużych obiektów konferencyjnych. Obserwuje się natomiast 

stały wzrost gospodarstw agroturystycznych, które świadczą usługi na coraz wyższym 

poziomie. W zakresie efektywnego wykorzystania i rozwoju przejść granicznych 

rozbudowano drogowe przejście graniczne w Krościenku, uruchomiono drogowe przejście 

graniczne: Radoszyce - Palota oraz rozszerzono zakres przejścia granicznego                        

w Korczowej o ruch towarowy.  

W ramach osiągnięć dotyczących infrastruktury technicznej należy stwierdzić, że  

w dalszym ciągu trwają prace związane z poprawą stanu technicznego dróg i ulic oraz 

mostów, budowa drugich jezdni w przypadku dużego natężenia ruchu. Zakończono 

budowę obwodnic Pilzna, Rzeszowa-Załęże. Planowane są budowy obwodnic drogowych 

Ropczyc, Jarosławia, Przeworska, Niska, Leżajska. Układ linii kolejowych jest prawidłowy, 

jednak stan taboru, a w związku z tym jakość świadczonych usług pozostawiają wiele do 

życzenia.  

W ramach Priorytetu 4 – Marketing turystyczny powołano Podkarpacką Izbę Turystyki, 

regionalne i lokalne organizacje turystyczne, których zadaniem jest pobudzanie rozwoju 

oraz promocja w zakresie turystyki. Jednak nadal brakuje zrzeszeń branży turystycznej, 

lobbujących oferty turystyczne regionu. Ponadto: 

• powstały nowe biura turystyczne i centra informacji turystycznej; 

• region promowany jest na krajowych i zagranicznych targach turystycznych; 

• powstał portal internetowy: www.wrota.podkarpackie.pl; 
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• reklama zewnętrzna i wewnętrzna w mediach, akcje promocyjne w kraju i za granicą. 

Powstały nowe, cykliczne imprezy turystyczne o charakterze międzynarodowym, między 

innymi Podkarpacki Jarmark Turystyczny w Przemyślu oraz Karpacki Jarmark Turystyczny  

w Ustrzykach Dolnych.  

Przykładami wdrażania Priorytetu 5 – Kadry turystyczne są: 

• organizacja konferencji tematycznych dla nauczycieli; 

• organizacja konkursów i olimpiad dla uczniów i studentów; 

• organizacja szkoleń i warsztatów dla usługodawców turystycznych z regionu i krajów 

sąsiednich; 

• organizacja szkoleń i egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów 

wycieczek; 

• organizacja egzaminów językowych dla przewodników turystycznych i pilotów 

wycieczek; 

• organizacja objazdów studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów z kraju                    

i z zagranicy; 

• organizacja szkoleń dla przedstawicieli samorządów terytorialnych. 

Wśród osiągnięć w ramach Priorytetu 6 – Partnerstwo, współpraca i współdziałanie należy 

wymienić następujące działania: 

• współpraca z policją, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 

• współpraca ze służbą ochrony zabytków; 

• współpraca z instytucjami kultury w realizacji imprez promujących dziedzictwo 

kulturowe regionu; 

• współpraca ze stowarzyszeniami agroturystycznymi; 

• współpraca z parkami narodowymi, krajobrazowymi; 

• współpraca z organizacjami sportowymi, Polskim Towarzystwem Turystyczno-

Krajoznawczym, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Polską 

Organizacją Turystyczną, Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej, Polską 

Agencją Rozwoju Turystyki 

• współpraca z Ministerstwem Gospodarki, Rozwoju Regionalnego w realizacji zadań  

z zakresu infrastruktury turystycznej; 

•  współpraca z organizacjami turystycznymi z Ukrainy i Słowacji.  

W ramach współpracy międzynarodowej rozwinięto również dobre stosunki z Austrią 

dzięki podpisaniu deklaracji współpracy. Współpraca ta umożliwiła podjęcie działań na 

rzecz współpracy gospodarczej gmin z terenu województwa podkarpackiego oraz 

organizacji szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych sektora turystycznego. 
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W ostatnich latach województwo miało jeden z najwyższych w Polsce udziałów długo-  

i krótkookresowych przyjazdów typowo turystycznych. Mimo, iż odnotowano wzrost 

wykorzystania bazy noclegowej, stopień wykorzystania miejsc noclegowych był jednym  

z najniższych w Polsce. Zanotowano spadek ruchu turystycznego wśród turystów 

zagranicznych, który spowodowany był głównie zmniejszeniem się liczby przyjazdów 

turystów ze Wschodu wskutek wprowadzenia wiz. 

W zakresie rolnictwa nastąpił znaczny wzrost zainteresowania wśród rolników 

produkcją żywności ekologicznej, co przekłada się na wzrost ilości gospodarstw 

agroturystycznych.  

Zagadnienia ochrony środowiska, w tym przyrody w Strategii na lata 2000-2006 i jej 

aktualizacji były podporządkowane innym obszarom (turystyka, obszary wiejskie, 

infrastruktura). Przyjęte kierunki działań traktowały problemy ochrony środowiska w 

sposób wybiórczy. Założone kierunki były jednak sukcesywnie realizowane. Jednakże 

wymogi współczesnej cywilizacji (gospodarka wolnorynkowa, presja inwestycyjna i inne) 

powodują, że dotychczasowe kierunki działań w sferze ochrony przyrody, która jest 

podstawowym walorem województwa, stały się niewystarczające.  

Kolejnym obszarem działań związanym z turystyką jest kultura. Podkarpacka sieć 

placówek kultury wymaga korekty w postaci zwiększenia bibliotek, gminnych ośrodków 

kultury oraz galerii i muzeów. Wszystkie instytucje kulturalne prowadzą aktywną 

działalność artystyczną, oświatową, edukacyjną, jednakże małe fundusze w znacznym 

stopniu ograniczają podejmowanie inicjatywy w tym obszarze. Szczególnych nakładów 

wymaga ochrona zabytków kultury materialnej i dziedzictwa kultury, w tym prace 

konserwatorsko-renowacyjne. Poprawiony został stan materialny regionalnych instytucji 

kultury, takich jak: teatr w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury, filharmonia oraz 

budowa Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Działania te sprzyjają 

uczestnictwu kulturalnemu, pobudzają aktywność grup społecznych oraz przyczyniają się 

do rozwijania turystyki kulturowej.  

Podsumowując, województwo podkarpackie nie wykorzystuje w pełni potencjału 

turystycznego i unikalnych walorów przyrodniczo-kulturowych, znajdujących się na jego 

terenie. Pomimo dobrych warunków przyrodniczych i krajobrazowych stwarzających 

warunki do uprawiania różnych form turystyki, a także występowania wielu cennych 

zabytków architektury i ciekawych miejsc, istnieje konieczność poprawy niektórych 

elementów mających na celu zwiększenie ruchu turystycznego i atrakcyjności regionu. 
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III. Turystyka w Unii Europejskiej – charakterystyka 

Pierwsze wzmianki o turystyce i jej znaczeniu dla gospodarki krajów Unii Europejskiej 

pojawiły się dopiero w latach osiemdziesiątych. Była to Uchwała Rady z 10 kwietnia 1984 

roku o polityce Wspólnoty w dziedzinie turystyki oraz przedłożony Radzie przez Komisję 

Europejską komunikat zatytułowany „Polityka Wspólnoty w dziedzinie turystyki. Wytyczne 

wstępne”45. Jednakże kluczowe znaczenie dla rozwoju polityki turystycznej Unii 

Europejskiej miał Traktat z Maastricht, który wprowadził do wcześniejszych traktatów 

zapis, iż do zadań Wspólnoty Europejskiej należy także polityka turystyczna46. Za 

szczególnie cenny atrybut turystyki uznano jej wkład w tworzenie miejsc pracy. Turystyka 

zaczęła powoli stawać się stymulatorem i narzędziem rozwoju krajowego, regionalnego             

i lokalnego. Mimo to, do dnia dzisiejszego często przedsięwzięcia turystyczne są 

traktowane tylko jako jeden z wielu możliwych kierunków działania lub są przyjmowane do 

wdrożenia w ramach programów zakładających dywersyfikację lokalnej gospodarki, rozwój 

kultury itp. Takie podejście do turystyki zaczyna się zmieniać w dobrym tego słowa 

znaczeniu, a polityka turystyczna państwa zaczyna być prowadzona i doceniana.  

Za rozwój turystyki w Unii Europejskiej odpowiada Dyrekcja XXIII (do spraw 

przedsiębiorczości). W postaci sektorowej turystyka w UE nie występuje, ale od kilkunastu 

lat ze szczebla Unii proponuje się pewne rozwiązania, które wdrażane są przez narodowe 

organizacje. Można wymienić 9 obszarów działań polityki turystycznej w UE: 

1. w zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego (układ z Schengen), 

2. w zakresie ochrony konkurencji, 

3. w zakresie ochrony konsumenta, 

4. w zakresie wspólnych podatków, 

5. w zakresie transportu, 

6. w zakresie promocji turystycznej, 

7. w zakresie ochrony środowiska, 

8. polityka regionalna, 

9. proturystyczne projekty i programy. 

W zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego – wszyscy obywatele UE mają 

prawo do przemieszczania się, osiedlania się, podejmowania działalności gospodarczej             

w dowolnym kraju UE bez konieczności posiadania wiz i pozwoleń o pracę. 

W zakresie ochrony konkurencji – ochrona jednolitego rynku jest jednym                        

z podstawowych zadań Unii Europejskiej. Występuje jednolity rynek polegający na 

swobodzie przepływu towarów, usług, osób, kapitału i przedsiębiorczości. 

                                                 
45 Zawistowska H., Polityka UE w dziedzinie turystyki, „Rynek Turystyczny”, nr 2, 1998, SGPiS, Warszawa. 
46 Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków 2003, s. 285. 
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W zakresie ochrony konsumenta – edukuje się konsumentów oraz pokazuje się ich 

prawa. Tworzone są centra informacji konsumenckiej. Ochronie konsumenta służy również 

ujednolicanie informacji, które są kierowane do turystów, np. informacje o hotelach 

(wprowadza się znaki). Kwestie regulacji bezpieczeństwa to także ochrona konsumenta. 

W zakresie polityki podatkowej – harmonizacja zmierza do ujednolicenia podatku  

i unikania zjawiska podwójnego opodatkowania. 

W zakresie polityki transportowej – występuje podział polityki w transporcie 

drogowym, kolejowym, morskim. Unia popiera ekologiczne środki transportu, np. kolej. 

Polityka sprowadza się również do ujednolicania przepisów, reguł, kodów (tachografy) oraz 

sprzyja inicjatywom transportowym (eurotunel pod kanałem La Manche, najdłuższy most 

łączący Danię i Szwecję). 

W zakresie ochrony środowiska – Unia Europejska stara się wprowadzać zasadę 

zrównoważonego rozwoju, opracowała wersję Agendy 21 dla przemysłu turystycznego 

(program docelowy wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki turystycznej). 

W zakresie polityki regionalnej – UE podnosi znaczenie regionów. Na rozwój regionalny 

przeznaczane są ogromne środki finansowe. Turystyka regionalna absorbuje fundusze 

unijne głównie w zakresie rozwoju infrastruktury i obszarów wiejskich. Wspiera się regiony 

biedne, o wysokiej stopie bezrobocia, o niskim PKB, tereny poprzemysłowe. 

W zakresie wspólnej promocji turystycznej – wspólna promocja turystyczna 

dokonywana jest za pomocą Europejskiej Komisji Turystyki ETC, która stara się promować 

Europę na innych kontynentach w celu przyciągnięcia turystów do Europy. 

W zakresie projektów i programów proturystycznych – programy te mają duże 

możliwości realizacji w obszarze turystyki ze względu na jej interdyscyplinarny charakter             

i powiązania z innymi gałęziami gospodarki. Pierwszym programem na szerszą skalę było 

uznanie roku 1990 – Rokiem Turystyki w Unii Europejskiej.  

Wobec powyższego, Unia Europejska traktuje turystykę jako jedną z ważniejszych 

dziedzin swego działania. Bezpośrednia działalność Unii Europejskiej w zakresie turystyki 

przejawia się w takich kierunkach jak: wolność i swoboda poruszania się w krajach Unii, 

ochrona i bezpieczeństwo turysty, odpowiedzialność cywilna biur podróży, ochrona 

środowiska i dóbr kultury, tworzenie europejskiego systemu statystyki turystyki oraz 

kształcenie zawodowe. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych w ramach Wspólnoty 

Europejskiej uregulowano między innymi obowiązki kierowców autokarów                                

i przedsiębiorstw zajmujących się przewozami turystycznymi, gdyż bezpieczeństwo jazdy 

zależy głównie od stanu zmęczenia kierowców47.  

Kwestie turystyki występują oczywiście w wielu innych dziedzinach, jak w polityce 

regionalnej, w funkcjonowaniu wspólnego rynku transportowego, w polityce Wspólnoty 

                                                 
47 Nalazek M., Turystyka w Unii Europejskiej,[w:] „Rynek Turystyczny” nr 23-24/1997. 
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wobec sfery usług i w wielu innych. Na przykład w celu zbliżenia współpracy gospodarki 

turystycznej krajów członkowskich podjęto w 1992 roku szereg działań, które miały na 

celu:  

• poprawę znajomości turystyki poprzez rozwój statystyki wspólnotowej, studia  

i analizy porównawcze oraz konsultacje z branżą turystyczną; 

• wydłużenie okresu i rozłożenie w czasie wakacji szkolnych i koordynację przedsięwzięć 

dla ożywienia popytu poza sezonem; 

• szeroki zakres działania ochrony konsumentów usług turystycznych; 

• przypisywanie dużego znaczenia działaniom dotyczącym rozwoju turystyki na terenach 

wiejskich i zalesionych; 

• specjalny temat stanowiła turystyka socjalna (niepełnosprawni i rodziny słabe 

ekonomicznie) oraz wsparcie turystyki socjalnej i turystyki młodzieży (promocja 

poznawania innych kultur i społeczeństw, tworzenie klas europejskich w szkołach), 

podróże uczniów z różnych krajów. 

Wskazane wyżej uwarunkowania wpływają na zakres polityki turystycznej, która 

najczęściej dotyczy takich zagadnień jak48:  

• planowanie przestrzenne, na przykład plany zagospodarowania krajów, 

• planowanie ekonomiczne, na przykład system podatkowy, 

•  kształcenie zawodowe, na przykład dotowanie szkolnictwa turystycznego, 

• marketing i promocja turystyki,  

• interwencjonizm państwowy w zakresie konsumpcji turystycznej, 

• badania naukowe. 

Organizacja turystyki jest silnie uzależniona od struktury i organizacji politycznej 

danego kraju. W wielu krajach ma charakter federalny, jak w Niemczech czy Belgii.               

W innych struktura polityczna i administracyjna pozwala na autonomię regionów bądź 

prowincji, jak na przykład we Francji, Hiszpanii i Włoszech. W niektórych państwach 

natomiast model organizacyjny jest bardziej zcentralizowany, jak w Holandii i Danii.  

Stopień regionalizacji i decentralizacji jest też powiązany z organizacją budżetu                  

i określa stopień autonomii struktur regionalnych. W systemie federalnym                       

i autonomicznym regionalne zgromadzenie polityczne może ustalić poziom podatków.            

W innych przypadkach – model zcentralizowany – rząd przekazuje subwencje do struktur 

regionalnych i lokalnych. Zwyczajowo w Europie polityka turystyczna rozdzielona jest na 

trzy lub cztery poziomy: 

- narodowy, 

- regionalny, 

- subregionalny (prowincje lub departamenty), 
                                                 
48 Guignard A., Rola państwa w rozwoju turystyki socjalnej, [w]: Problemy Turystyki Nr 2 (44), Instytut 
Turystyki, Warszawa 1989, s. 71 i nast. 
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- lokalny. 

Najlepszym rozwiązaniem jest organizacja na trzech poziomach, z czego wiele działań 

jest prowadzonych na poziomie regionalnym i lokalnym bądź na poziomie regionalnym  

i narodowym, na przykład: przyjmowanie turystów, promocja czy wspieranie branży 

turystycznej i pomoc w rozwoju produktu. Od niemal trzydziestu lat trendy zmierzają ku 

decentralizacji, co oznacza większą odpowiedzialność, więcej zadań i działań na rzecz 

rozwoju regionalnego.  

W różnych krajach te same zadania realizowane są na różnych poziomach, na przykład 

informacja i powitanie turystów, jednakże działalność podstawowa określona jest dla 

poszczególnych poziomów: 

1. poziom narodowy – promocja za granicą, ogólne planowanie, wsparcie dla branży 

turystycznej, główne zarządzenia; 

2. poziom regionalny – infrastruktura i wyposażenie regionalne, planowanie (na poziomie 

regionalnym), wsparcie podmiotów, zarządzanie jakością, szkolenia i nauczanie; 

3. poziom lokalny – informacja i działania związane z powitaniem turystów, promocja, 

zarządzanie jakością, organizacja imprez turystycznych, planowanie i wyposażenie. 

Polityka turystyczna państwa jest dosyć skomplikowanym procesem sterowania 

rozwojem turystyki, w którym szczególne znaczenie ma koordynacja działalności wielu 

instytucji działających w różnych sektorach gospodarki. Dlatego też, musiała ona przybrać 

instytucjonalne kształty, obecnie mają one postać wyodrębnionych organów administracji 

państwowej, które odpowiadają za całokształt rozwoju turystyki w danym kraju. Za 

pierwsze takie organy na świecie uznaje się Referaty Turystyki powołane w 1909 roku              

w Austrii i we Francji. Przyjmuje się, że stanowiły one zalążki współczesnych systemów 

administrowania i zarządzania turystyką przez państwo. W Polsce Referat Turystyki 

(działający także w strukturach Ministerstwa Robót Publicznych) powstał w 1919 roku49.  

Poszczególne organy administracji państwowej, zajmujące się turystyką w danym 

kraju to tzw. Narodowa Administracja Turystyczna (National Tourism Administration – 

NTA). Odgrywają one podstawową rolę w całym systemie zarządzania turystyką – i to 

niezależnie od swojego usytuowania w strukturach administracji rządowej. W różnych 

krajach mogą przybierać formę odrębnego ministerstwa turystyki, albo wyodrębnionej 

jednostki organizacyjnej (departament, wydział, referat), która działa w strukturach 

jakiegoś innego ministerstwa, gdzie zajmuje się wyłącznie sprawami turystyki. Na 

przykład w Niemczech funkcję NTA pełni Federalny Minister Gospodarki, ale w praktyce 

bieżącą działalność prowadzi sekcja polityki turystycznej50. Za przykład może posłużyć 

również Portugalia, gdzie istnieje Ministerstwo Handlu i Turystyki. Z kolei w Wielkiej 

Brytanii kwestiami tymi zajmuje się Ministerstwo Transportu i Turystyki. W Polsce 
                                                 
49 Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kraków 2000, s. 108-109. 
50 Tamże, s. 113. 
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Departament Turystyki istnieje w strukturach Ministerstwa Gospodarki. Jedynie               

w Luksemburgu jest Ministerstwo Turystyki.  

Polityka turystyczna państwa nie może być jednak kojarzona tylko z działalnością 

krajowych organów administracji turystycznej. Ważną rolę odgrywają także tzw. 

Narodowe Organizacje Turystyczne (National Tourism Organizations – NTO), będące 

organizacjami pozarządowymi, które poprzez przejęcie określonych funkcji od organów 

centralnej administracji państwowej (zwłaszcza w zakresie promocji turystycznej) stają się 

częścią centralnego systemu zarządzania turystyką. 

Narodowe Organizacje Turystyki (NTO) w większości krajów Unii Europejskiej pełnią 

funkcję organów wykonawczych administracji państwowej, odpowiedzialnych za rozwój 

turystyki, w tym w sferze promocji turystyki za granicą. Środki finansowe przeznaczone na 

funkcjonowanie Narodowych Organizacji Turystycznych pochodzą od sektora publicznego  

i prywatnego. Znaczenie tych organizacji wzrosło w latach siedemdziesiątych  

i osiemdziesiątych, kiedy okazało się, że rosnąca konkurencja na rynku turystyki 

międzynarodowej wymaga powołania lub przystosowania do nowych realiów 

wyspecjalizowanych instytucji, zajmujących się marketingiem w skali ogólnokrajowej. 

Narodowe Organizacje Turystyki przybierają różne nazwy własne, mające na celu 

wywołanie już na samym początku zainteresowania danym krajem, na przykład Maison de 

la France we Francji, Österreich Werbung w Austrii, czy Turespaňa w Hiszpanii.  

Wspólnota nie prowadzi odrębnej polityki turystycznej, a powiązanie turystyki                    

z innymi dziedzinami powoduje, że z jednej strony jest ona wykorzystywana jako jeden  

z instrumentów realizacji polityk sektorowych, z drugiej zaś działania prowadzone                

w ramach realizacji polityk sektorowych wywierają istotny wpływ na jej funkcjonowanie          

i rozwój. Stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju wymaga zagwarantowania 

uwzględniania potrzeb turystyki przy podejmowaniu decyzji o kierunkach i narzędziach 

realizacji polityk sektorowych. 

W Unii Europejskiej można wymienić trzy podejścia do polityki turystycznej51: 

• podejście aktywne, w którym za pomocą zestawu regulacji prawnych i wsparcia 

finansowego realizowany jest określony model rozwoju turystyki w skali UE, 

• podejście pasywne, w którym wprowadzone ogólne regulacje unijne są analizowane  

i ewentualnie dostosowywane do specyfiki rynku turystycznego, 

• podejście instrumentalne, w którym turystyka wykorzystywana jest do osiągania 

innych celów gospodarczych lub społecznych. 

Pierwsze z rozwiązań jest najmniej prawdopodobne ze względu na silną opozycję 

wobec zwiększania uprawnień Komisji Europejskiej. Ponadto dotychczasowa praktyka 

                                                 
51 E. Dziedzic: Polityka turystyczna Unii Europejskiej – czy potrzebna i jaka? [w:] Unia Europejska a przyszłość 
polskiej turystyki. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Turystyki, Warszawa 2003, s. 38-39. 
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wykazuje, że nadmierna ingerencja prowadzi do biurokratyzacji działań, znacznego 

rozciągnięcia ich w czasie i nieufności wobec podejmowanych przedsięwzięć. 

Bardziej uzasadnione wydaje się wdrożenie drugiego modelu prowadzenia polityki 

turystycznej na szczeblu unijnym. Uwzględnienie specyfiki gospodarki turystycznej przy 

podejmowaniu decyzji związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem jednolitego rynku, 

prowadzeniem polityki ekologicznej itp. jest niezbędne, a podstawowym kryterium 

podejmowanych działań powinno być zapewnienie konkurencyjności. 

Podejście trzecie jest realizowane w UE od wielu lat, ale bez wsparcia działaniami 

zaliczonymi do drugiego modelu może okazać się nieefektywne. 

Działania prowadzone w obszarze turystyki musza służyć realizacji celów 

gospodarczych Wspólnoty. Są one realizowane w ramach odnowionej Strategii 

Lizbońskiej, a ogłoszone zostały w Komunikacie Komisji Europejskiej „Wspólne działania 

na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – nowy początek Strategii Lizbońskiej.” 

Kierunki prowadzonych działań w turystyce zostały określone w Komunikacie Komisji 

Europejskiej z 22 marca 2006. „Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu 

partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej.” Dokument ten określa co, i w jaki sposób 

Komisja zamierza zrobić w obszarze turystyki w ramach obecnych przepisów.  

Do głównych wyzwań stojących przed turystyką europejską należą: globalizacja, 

zmiany demograficzne, rozwój transportu, spadek udziału Europy w światowym rynku 

turystycznym. Sprawiają one, że Europa musi skoncentrować się na podnoszeniu 

konkurencyjności europejskiego przemysłu turystycznego oraz stworzeniu większej liczby 

lepszych miejsc pracy poprzez zrównoważony wzrost turystyki w Europie i na świecie. 

Realizacja tych działań przyczyni się do stworzenia korzystnych warunków rozwoju 

turystyki w państwach UE, w tym również w Polsce i tym samym wykorzystania jej jako 

ważnego instrumentu realizacji celów Strategii Lizbońskiej. Wzmocnienie działań 

promocyjnych pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów do Europy, co z kolei 

będzie stymulować wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. 

Z kolei w trosce o środowisko Rada Europy opracowała zalecenia zrównoważonego 

rozwoju turystyki, a mianowicie zrównoważona turystyka powinna przejawiać się taką 

formą aktywności turystycznej, która odbywa się z poszanowaniem środowiska 

naturalnego, gwarantując długotrwałe zachowanie jego walorów. W ujęciu szerszym, 

turystyka zrównoważona polega na korzystaniu z materialnych i niematerialnych zasobów 

środowiska z zachowaniem równowagi na płaszczyznach: ekologicznej, społecznej, 

przestrzennej i ekonomicznej. W dniu 16 czerwca 2006 roku na szczycie UE przyjęto 

zaktualizowaną strategię zrównoważonego rozwoju UE, której nadano charakter 

integrujący różnego rodzaju dokumenty strategiczne. Główne wyzwanie to ograniczenie 

zmian klimatycznych oraz ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi, w celu poprawy 
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zarządzania i przeciwdziałania nadmiernemu użytkowaniu zasobów naturalnych wraz        

z uznaniem wartości, jakie niosą za sobą usługi ekosystemów. Zrównoważony rozwój od 

dawna jest wiodącym trendem w polityce Unii Europejskiej i z uwagi na to, że walory 

środowiska naturalnego są rdzeniem produktu turystycznego, jakość ekosystemów 

będzie wyznaczać dalszy rozwój sektora turystycznego. Zazwyczaj to, co jest 

najciekawsze z punktu widzenia turysty, jest również najbardziej cenne przyrodniczo             

i powinno być chronione, również przed dowolną penetracją turystyczną. 

Turystyka europejska w liczbach 

Wyniki z 2006 roku świadczą o pomyślnym, ale nieco wolniejszym, niż w ciągu dwóch 

poprzednich lat, rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego. Według dostępnych 

danych (za 8 miesięcy 2006 roku) liczba przyjazdów do państw europejskich wzrosła  

o 3,1%52. Najbardziej – do krajów Europy Północnej (o 6%) i basenu Morza 

Śródziemnego (4,6%). W krajach Europy Środkowej i Wschodniej (jako całość) – brak 

zmian. Najlepsze wyniki (wzrost o ponad 10%) odnotowały: Łotwa, Holandia, Słowacja, 

Finlandia, Irlandia i Włochy. Spadła liczba wizyt na Węgrzech, w Turcji, na Malcie,          

w Estonii, na Cyprze i we Francji. Największy wzrost (o ponad 10%) wpływów z turystyki 

przyjazdowej sygnalizują następujące kraje: Łotwa, Rosja, Szwecja, Słowacja, Rumunia, 

Belgia, Holandia, Litwa, Niemcy i Ukraina. Polska znajduje się w grupie krajów o wzroście 

wpływów od 5 do 10%53. 

Wyniki z 2005 roku przedstawiają się w następujący sposób: 

• Liczba podróży międzynarodowych wzrosła o 5,5% w porównaniu z 2004 rokiem, co 

oznacza 806 mln podróży w 2005 roku. Największy wzrost zanotowano w pierwszym 

kwartale 2005 roku (w %).  

• Liczba przyjazdów do państw europejskich wzrosła o 4% – do 442 mln.                        

W największym stopniu wzrosła liczba przyjazdów do państw Europy Północnej (o 6,5%). 

Rozwijająca się najszybciej w 2004 roku Europa Środkowa i Wschodnia (efekt 

rozszerzenia UE) zanotowała w 2005 roku wzrost dużo mniejszy, około 1,8%54.  

Zmiany w gospodarce europejskiej (umiarkowany wzrost gospodarczy, stosunkowo 

duże bezrobocie) oraz sytuacja demograficzna spowodowały, że tempo rozwoju turystyki 

międzynarodowej nie było tak wysokie. Podobnie jak w 2004 roku, Europa była dla 

mieszkańców pozaeuropejskich krajów strefy dolarowej drogim celem podróży ze 

względu na niski kurs USD. Liczba przyjazdów do krajów europejskich wzrosła o 4%, 

liczba noclegów o 2%, a obroty – o 5%. Dane te oznaczają, że rozwój wynika przede 

wszystkim ze wzmożonego zainteresowania podróżami krótkimi. Liczba podróży krótkich 

                                                 
52 Turystyka zagraniczna. Synteza wyników badań w 2006 roku. Badania wykonano w Instytucie Turystyki na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2006: 
temat nr 1. 30. 05. (084) „Turystyka zagraniczna”, s. 1. 
53 Tamże, s. 1 
54 Tamże, s. 2. 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 71 

(1-3 noclegów) wzrosła o 10%, podczas gdy podróży dłuższych (4 noclegi i więcej) –             

o 2%55. 

W 2005 roku najszybciej rozwijające się segmenty rynku turystyki wyjazdowej 

Europejczyków to city breaks (wzrost o 6,6 mln podróży, czyli o jedną piątą), segment 

nazywany słońce i plaża (wzrost o 2,3 mln podróży, zmiana: wzrost o 3%), turystyka 

pozwalająca na aktywny wypoczynek na śniegu (wzrost o 1,1 mln podróży, zmiana: 

wzrost o 12%) i lato w górach (wzrost o 0,8 mln, zmiana: wzrost o 8%). Analizując 

zmiany w turystyce warto podkreślić, że boom turystyczny po raz kolejny związany jest 

przede wszystkim ze wzrostem liczby podróży lotniczych oraz podróży krótkookresowych. 

Jest on nie tylko rezultatem rozwoju tanich linii lotniczych, ale także obniżki cen na usługi 

linii regularnych oraz zwiększenia liczby tanich połączeń. Według badań Instytutu 

Promocji Kadr (IPK)56 w 2005 roku rozwój turystyki Europa zawdzięcza przede wszystkim 

wyjazdom z następujących krajów: Francji (wzrost o 1,8 mln podróży), Niemiec (wzrost  

o 1,8 mln), Wielkiej Brytanii (wzrost o 1,7 mln), Rosji (wzrost o 1,7 mln), Hiszpanii 

(wzrost o 1,6 mln) i Holandii (wzrost o 0,7 mln). Najbardziej dynamicznie rozwija się 

turystyka wyjazdowa z Hiszpanii (wzrost o 15%), Rosji (wzrost o 14%), Polski (również 

wzrost o 14%), Irlandii, Norwegii i Danii (wzrost o 8%)57.  

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Europejską Komisję Podróży (European 

Travel Commission - ETC) wskazują, że większość krajów europejskich spodziewało się 

dobrych wyników w 2006 roku. Potwierdza to Panel Ekspertów UNWTO. Rzecz jasna, 

dostrzega się zagrożenia, jak problemy epidemiologiczne, stale rosnące ceny paliw 

płynnych czy terroryzm, jednakże pozytywne czynniki zdają się przeważać. Wśród tych 

ostatnich wymienia się wielkie imprezy sportowe, festiwale kulturalne, nowe inicjatywy 

promocyjne (w tym nowy europejski portal turystyczny www.visiteurope.com, 

udostępniony na początku roku 2006) i rosnącą współpracę marketingową między 

sektorem prywatnym i publicznym. Krótkoterminowa prognoza UNWTO przewiduje 

wzrost liczby podróży międzynarodowych w 2006 roku na poziomie 4 - 5%. W Europie             

i obu Amerykach wzrost będzie mniejszy (ok. 3%), największy zaś – w Azji i na Bliskim 

Wschodzie (8 – 9%)58. 

                                                 
55 Tamże, s. 3. 
56 IPK (dawniej Instytut Promocji Kadr) jest ogólnopolską firmą doradztwa personalnego, działającą od 1991 
roku. Zespół konsultantów i ekspertów pracuje w czterech biurach - w Warszawie, Sopocie, Poznaniu i we 
Wrocławiu. Źródło: www.ipk.com.pl/vl/core z dnia 27.03.07. 
57 Badania Instytutu Turystyki, przeprowadzane w 2006 roku; na podstawie: Turystyka zagraniczna. Synteza 
wyników badań w 2006 roku… op. cit. oraz www.intur.com.pl. 
58 Tamże. 
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Tabela 15 Przyjazdy turystów zagranicznych w Europie w latach 2004 i 2005  
( w tys.) i zmiany w 2006 roku 

 

Kraj/region źródła danych przyjazdy w 2004 przyjazdy w 2005 źródła danych zmiana 06/05 

Europa  424 477 441 528  3,1 

Północna Europa  49 670 52 868  6,0 

Dania TCE 3 663 4 562 NHS(1) -0,4 

Finlandia TF 2 840 3 140 NHS(2) 10,9 

Islandia TCE 836 871 THS(2) 11,9 

Irlandia TF 6 953 7 333 TF 10,8 

Norwegia TF 3 628 3 859 NHS 2,0 

Szwecja TCE 3 003 3 133 NCE(3) 4,6 

Wielka Brytania VF 27 754 29 970 VF 6,0 

Zachodnia Europa  139 043 142 689  2,1 

Austria TCE 19 373 19 952 TCE 0,4 

Belgia TCE 6 710 6 747 TCE 4,7 

Francja TF 75 121 76 001 NHS -1,6 

Niemcy TCE 20 137 21 500 TCE 9,2 

Liechtenstein THS 49 50  Bd 

Luksemburg TCE 878 913  Bd 

Holandia TCE 9 646 10 012 TCE 12,5 

Szwajcaria THS bd 7 229 THS 7,8 

Środkowo - Wschodnia Europa  86 277 87 927  -0,1 

Białoruś TF 67 91  Bd 

Bułgaria TF 4 630 4 837 TF 5,8 

Czechy TCE 6 061 6 336 TCE 4,0 

Estonia TF 1 750 1 900 TCE -2,6 

Węgry TF 12 212 10 048 TF -11,3 

Łotwa TF 1 080 1 116 VF 25,4 

Litwa TF 1 800 bd  Bd 

Polska TF 14 290 15 200 VF 0,4 

Rumunia TCE 1 359 1 430 TCE -0,6 

Słowacja TCE 1 401 1 515 TCE 12,3 

Europa Południowa - Śródziemn.  149 488 158 043  4,6 

Andora TF 2 791 2418  Bd 

Chorwacja TCE 7 912 8 467 TCE 0,8 

Cypr TF 2 349 2 470 TF -2,3 

Macedonia TCE 165 197 TCE 3,7 

Izrael TF 1 506 1 903 TF 0,9 

Włochy TF 37 071 36 513 TF 10,3 

Malta TF 1 156 1 171 TF -3,8 

Portugalia TF 11 617 b.d NHS 7,5 

Serbia i Czarnogóra TCE 580 725 TCE 2,6 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 73 

Słowenia TCE 1 499 1 555 TCE 1,6 

Hiszpania TF 52 430 55 577 TF 4,9 

Turcja TF 16 826 20 273 TF -5,9 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): UNWTO World Tourism Barometer Volume 4, No. 3, October 
2006. 

 

W cytowanym źródle znajdują się istotne informacje o rodzaju informacji statystycznej 

gromadzonych przez poszczególne kraje.  

Legenda: 

• TF - międzynarodowe przyjazdy turystów na granicach (wyłączając odwiedzających 

jednodniowych);  

• VF - międzynarodowe przyjazdy na granicach (włączając odwiedzających 

jednodniowych);  

• TCE - turyści zagraniczni korzystający z obiektów noclegowych zakwaterowania 

zbiorowego;  

• THS - turyści zagraniczni korzystający z hoteli i obiektów typu hotelowego; 

THS(1) - w tym apartamenty, mieszkania wakacyjne;  

• NHS - liczba noclegów w hotelach i obiektach typu hotelowego; 

NHS(1) - w tym apartamenty, mieszkania wakacyjne;  

NHS(2) - tylko hotele;  

• NCE - liczba noclegów w obiektach noclegowych zakwaterowania zbiorowego. 

NCE(3) - hotele, ośrodki wypoczynkowe i schroniska młodzieżowe.  

Niejednolity charakter źródeł powoduje ograniczoną porównywalność ogłaszanych 

przez UNWTO danych o liczbie przyjazdów. Zbliżone liczby przyjazdów niekoniecznie 

mówią w istocie o tym samym. Z tabeli 15 wynika, że w obrębie Europy najczęściej 

odwiedzany subregion to Europa Południowo-Śródziemnomorska (149 488 turystów             

w 2004 roku, 158 043 turystów w 2005 roku), w dalszej kolejności Europa Środkowo-

Wschodnia (86 277 turystów w 2004 roku, 87 927 turystów w 2005 roku), zaś na końcu 

plasuje się Europa Północna (49 670 turystów w 2004 roku, 52 868 turystów w 2005 

roku).  
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Tabela 16 Wpływy i wydatki na turystykę międzynarodową w Europie 

w latach 2004, 2005 (w mln USD) i zmiany w 2006 roku 
  

Wpływy Wydatki 
  

2004 2005 zmiana % 06/05 2004 2005 zmiana % 06/05 

Dania bd 4 943 6,1 bd 6 456 6,0 

Finlandia 2 060 2 186 6,3 2 828 3 061 12,2 

Islandia bd 409 14,0 bd 972 31,2 

Irlandia 4 279 4 744 6,6 5 200 5 811 13,5 

Norwegia 3 087 3 441 3,7 8 428 9 752 9,9 

Szwecja 6 167 7 427 21,5 10 123 10 775 7,0 

Wielka Brytania 27 299 30 669 4,3 55 930 59 647 3,5 

Austria 15 334 15 467 bd 11 351 11 051 bd 

Belgia 9 233 9 863 15,6 14 024 14 860 9,5 

Francja 40 841 42 276 -0,2 28 636 31 191 3,9 

Niemcy 27 668 29 204 11,2 70 972 72 693 4,6 

Luksemburg 3 665 3 616 -0,6 2 920 2 983 5,0 

Holandia 10 333 10 475 14,4 16 432 16 168 -2,3 

Szwajcaria 10 556 11 040 9,4 8 797 9 303 10,9 

Białoruś 287 251 3,6 524 599 24,3 

Bułgaria 2 221 2 429 5,5 963 1 293 10,8 

Czechy 4 172 4 631 2,0 2 271 2 412 4,3 

Estonia 806 951 7,1 365 448 13,3 

Gruzja bd 239 bd bd 169 bd 

Węgry 4 061 4 271 -12,2 2 864 2 920 -32,9 

Kazachstan bd 685 bd bd 667 bd 

Łotwa 267 341 60,7 377 584 12,5 

Litwa 778 921 11,8 637 744 17,6 

Polska 5 828 6 284 8,8 3 861 4 332 47,8 

Mołdawia 95 128 3,6 135 167 35,0 

Rumunia 505 1 051 16,0 530 882 36,0 

Fed. Rosyjska 5 225 5 466 23,3 15 730 17 804 9,3 

Słowacja 901 121 19,3 745 846 16,2 

Ukraina 2 560 3 125 10,3 996 2 805 0,9 

Albania bd 861 bd bd 790 bd 

Bośnia i Hercegowina 490 567 bd 126 124 bd 

Chorwacja 6 848 7 463 8,6 850 752 -14,7 

Cypr 2 096 2 329 3,5 208 932 bd 

Macedonia 72 84 bd 55 60 bd 

Grecja 12 872 13 731 4,6 2 874 3 043 -5,8 

Izrael 2 386 2 853 18,5 2 796 2 895 4,9 

Włochy 35 656 35 398 9,3 20 543 22 394 -1,5 

Malta 779 775 0,3 256 269 6,2 
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Portugalia 7 846 7 931 8,1 2 767 3 077 9,4 

Słowenia 1 630 1 801 2,9 911 957 8,3 

Hiszpania 45 248 47 891 -1,2 12 156 15 085 11,9 

Turcja 15 888 18 152 -1,1 2 524 2 872 0,4 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): UNWTO World Tourism Barometer Volume 4, No. 3, October 
2006. 

 
Zmiany są liczone według walut lokalnych, z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji, 

Ukrainy, Izraela i Turcji, dla których zmiany obliczono w USD.  

Opierając się na danych, przedstawionych w tabeli 16 należy stwierdzić, że 

największe wpływy z turystyki międzynarodowej w 2004 i 2005 roku odnotowały takie 

kraje europejskie, jak: Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Turcja, 

Austria. Dane te potwierdzają to, że te kraje są głównymi krajami recepcyjnymi Europy. 

Polska znalazła się w grupie takich państw, jak Chorwacja, Irlandia, Szwecja, Czechy, 

Węgry. Kraje te mają podobną liczbę wpływów z turystyki międzynarodowej, czyli między 

około 4000 mld USD a około 7000 mld USD.  

Największe wydatki ponoszone na turystykę międzynarodową w 2004 i 2005 roku 

zanotowano między innymi w: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, 

Belgii.  

Wniosek nasuwa się jeden: wymienione wyżej kraje są aktywne turystycznie pod 

względem wyjazdów, ale i przyjazdów. Są to zarówno kraje recepcyjne, jak i emisyjne. 

Mieszkańcy tych państw wykazują wysoką aktywność turystyczną, w związku z tym 

ponoszą wysokie koszty w związku z organizacją wyjazdu, podróżą i samym pobytem. 

 

Trendy w turystyce europejskiej 

Europa pozostaje nadal najważniejszym kierunkiem podróży turystycznych na 

świecie. Przyjazdy do Europy stanowią 55% przyjazdów turystycznych ogółem, a wpływy 

z turystyki europejskiej 52% wpływów z turystyki światowej. Dobre wyniki w ruchu 

turystycznym Europy wynikają z sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej w regionie. 

Podkreślić należy, iż większość (88%) turystów zagranicznych w Europie pochodzi                  

z innych krajów europejskich, a tylko 12% z krajów pozaeuropejskich. 

Rok 2004 był dobrym rokiem dla turystyki europejskiej. Zanotowano 4% wzrost 

podróży turystycznych oraz 3% wzrost wpływów z turystyki. Dobre wyniki można 

tłumaczyć wzrostami przyjazdów z takich rynków jak: Stany Zjednoczone, Japonia oraz    

z dynamicznie rozwijającego się rynku chińskiego. Dynamicznie rosła także liczba 

krótkoterminowych podróży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów 

Europy Południowej. Europa Środkowa i Wschodnia odnotowała największy wzrost liczby 

przyjazdów turystycznych (wzrost o 11%) oraz znaczący wzrost wpływów z turystyki 

(wzrost o 5,5%). Europa Północna odnotowała 6% wzrost wpływów z turystyki. 
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Tradycyjne kierunki wyjazdów turystycznych, takie jak kraje Europy Zachodniej 

odnotowały 2% wzrost liczby przyjazdów turystycznych oraz 2% wzrost wpływów                 

z turystyki. 

 

Tabela 17 Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie i w Europie 

Przyjazdy turystów  
zagranicznych (w mln) 

Udział w rynku (%) Tempo wzrostu (w %) 
  

1990 1995 2000 2002 2003 2004 2000 2004 03/02 04/03 

Świat 437,8 539,5 686,7 706,4 693,2 763,9 100,0 100,0 -1,9 10,2 

Europa 263,6 313,1 393,8 404,8 405,0 422,9 57,3 55,4 0,1 4,4 

Europa Północna 30,8 39,4 44,6 43,8 44,5 48,4 6,5 6,3 1,8 8,6 

Europa Zachodnia 108,6 112,2 139,7 138,0 136,1 138,8 20,3 18,2 -1,4 2,0 

Europa Środkowa i Wsch. 30,3 58,8 68,8 75,4 77,6 86,3 10,0 11,3 2,9 11,2 

Europa Południowa 93,9 102,7 140,8 147,6 146,8 149,4 20,5 19,6 -0,6 1,8 

Źródło: World Tourism Organization, Tourism Market Trends – Europe 2005 Edition, Madrid 2006. 

 

Z tabeli 17 wywnioskować można, iż Europa jest najczęściej odwiedzanym regionem 

świata. Jej udział w rynku stanowi ponad 55% wszystkich regionów turystycznych świata.  

Z kolei najczęściej odwiedzanym subregionem europejskim jest Europa Południowa 

(Włochy, Hiszpania, Portugalia i inne), a w dalszej kolejności – Europa Zachodnia 

(Francja, Belgia i inne).  

 

Europa Środkowa i Wschodnia 

W 2004 roku przyjazdy turystów zagranicznych do Europy Środkowej i Wschodniej 

zwiększyły się znacznie, tj. o 11% w stosunku do 2003 roku Region Europy Środkowej  

i Wschodniej miał 20% udział w turystyce zagranicznej w Europie. Wysoki wzrost 

przyjazdów turystów zagranicznych był notowany w większości krajów Europy Środkowej  

i Wschodniej. Największy wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych w 2004 roku 

odnotowała Ukraina (wzrost o 25%) oraz Litwa (wzrost o 20%). Jednakże jeden  

z największych rynków turystycznych – Rosja zanotowała spadek przyjazdów turystów 

zagranicznych o 3%. Duże wzrosty przyjazdów turystów zagranicznych do Europy 

Środkowej i Wschodniej mogą wynikać z poprawy infrastruktury turystycznej i jakości 

usług w tych krajach, dużej ekspansji na rynku tanich linii lotniczych, wdrażania 

odpowiedniej polityki turystycznej i strategii rozwoju turystyki, konkurencyjnych cen, 

korzystnych kursów walut oraz wejścia części z państw należących do tego regionu do 

Unii Europejskiej.  
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IV. Turystyka światowa - charakterystyka 

 

Turystyka międzynarodowa, powszechnie rozumiana jako suma zagranicznego ruchu 

turystycznego kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu państw, po II wojnie światowej stała 

się zjawiskiem masowym. W związku z tym świat podzielony został na tzw. regiony 

turystyczne, czyli obszary występowania międzynarodowego ruchu turystycznego. Są to: 

region europejski, region amerykański (Ameryka Północna, Środkowa, Południowa                  

i Karaiby), region Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej oraz Azji Wschodniej                 

i Pacyfiku. Najczęściej odwiedzanym regionem turystycznym świata jest Europa. 

Turystyka międzynarodowa na wielką skalę rozpoczęła się w połowie XX wieku i od tego 

czasu stale się rozwija. W latach 1950-2001 międzynarodowy ruch turystyczny zwiększył 

się 27-krotnie59, co dowodzi względnie wysokiego tempa jego wzrostu. Twierdzi się, że 

podczas, gdy w indywidualnych wyjazdach turystycznych stale występują spadki                     

i wzrosty, to w skali globalnej turystyka międzynarodowa okazuje się odporna na recesje. 

Wpływają na to różne czynniki, które w zasadniczy sposób pomagają rozwojowi turystyki 

światowej.  

Po stagnacji w turystyce światowej, która była spowodowana atakami 

terrorystycznymi z 11 września 2001 roku, słabymi wynikami gospodarki światowej, 

konfliktami na Bliskim Wschodzie oraz innymi atakami terrorystycznymi na całym świecie 

sytuacja turystyki zaczęła się ponownie poprawiać w 2004 roku. Zwiększały się zarówno 

liczba przyjazdów turystów zagranicznych, jak i wpływy z turystyki. Liczba przyjazdów 

zwiększyła się o 10% w 2003 roku i osiągnęła poziom 764 milionów, a wpływy z turystyki 

wzrosły do 509 miliardów euro.  

 

                                                 
59 W. Gaworecki: Turystka, PWE, Warszawa 2003, s. 165. 
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Tabela 18 Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie według regionów 

UNWTO (w mln) 

  1990 1995 2000 2003 2004 2005 
średnioroczna zmiana 

% 00/05 
zmiana % 
06/05 

Świat ogółem 439 540 687 694 764 806 3.3 4,5 

Europa 265,6 315,0 395,8 407,1 424,4 441,5 2,2 3,1 

Północna Europa 31,6 40,1 45,8 45,8 49,6 52,9 2,9 6,0 

Zachodnia Europa 108,6 112,2 139,7 136,1 139,0 142,7 0,4 2,1 

Środkowo - Wschodnia 
Europa 

31,5 60,0 69,6 78,5 86,3 87,9 4,8 -0,1 

Europa Południowa i 
Śródziemn. 

93,9 102,7 140,8 146,8 149,5 158,0 2,3 4,6 

Azja i Pacyfik 56,2 82,4 110,5 113,3 144,2 155,4 7,1 8,3 

Azja Północno - Wschodnia 26,4 41,3 58,3 61,7 79,4 87,6 8,5 6,9 

Azja Płd - Wschodnia 21,5 28,8 36,9 36,1 47,1 49,3 6,0 11,4 

Oceania 5,2 8,1 9,2 9,0 10,1 10,5 2,6 -1,1 

Azja Południowa 3,2 4,2 6,1 6,4 7,6 8,0 5,7 16,6 

Ameryki 92,8 109,0 128,1 113,1 125,7 133,5 0,8 2,5 

Ameryka Północna 71,7 80,7 91,4 77,3 85,7 89,9 -0,3 0,4 

Karaiby 11,4 14,0 17,1 17,1 18,1 18,9 2,0 5,1 

Środkowa Ameryka 1,9 2,6 4,3 4,9 5,7 6,5 8,5 8,7 

Ameryka Płd 7,7 11,7 15,3 13,8 16,2 18,2 3,6 8,1 

Afryka 15,2 20,3 28,2 31,0 33,8 36,7 5,4 9,8 

Afryka Północna 8,4 7,3 10,2 11,1 12,8 13,7 6,0 5,9 

Afryka Subsaharyjska 6,8 13,0 17,9 19,9 21,1 23,0 5,1 12,6 

Bliski Wschód 9,6 13,7 24,2 29,5 36,3 39,1 10,1 6,0 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): UNWTO World Tourism Barometer Volume 4, No. 3, October 
2006i „Tourism Highlights, 2006 edition”. 

 

Z tabeli 18 wynika, że Europa jest prawie trzykrotnie częściej odwiedzana niż region 

Azji i Pacyfiku, ponad trzykrotnie częściej niż region amerykański oraz ponad 

dziesięciokrotnie częściej niż regiony: Afryki i Bliskiego Wschodu. Powyższa tabela 

przedstawia dane w latach 1990-2005, jednakże na przestrzeni piętnastu lat proporcje te 

nie uległy większym zmianom. Europa pozostaje najczęściej odwiedzanym regionem 

świata, ale bardzo prężnie rozwija się pod tym względem region Azji i Pacyfiku. Otóż            

w 1990 roku region ten przyjmował niewiele ponad 56 mln turystów, a już w 2005 roku 

liczba ta wzrosła do ponad 155 mln turystów. Region Bliskiego Wschodu mimo, iż jest 

najrzadziej odwiedzanym regionem świata, to w porównaniu do roku 1990 odnotował 

bardzo duży wzrost liczby turystów (z prawie 10 mln turystów w 1990 roku do prawie 40 

mln turystów w 2005 roku). 
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Tabela 19 Wpływy z turystyki międzynarodowej na świecie według regionów 

UNWTO (w mld USD i euro) 

Wpływy w USD Wpływy w euro 
  

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Świat ogółem 474 524 633 680 501,5 463 509 547 

Europa 240,5 282,9 328,5 348,2 254,3 250,1 264,1 279,9 

Północna Europa 35,5 41,9 48,9 53,8 37,6 37,1 39,3 43,3 

Zachodnia Europa 87,1 103,1 117,6 121,9 92,2 91,2 94,6 98,0 

Środkowo - 
Wschodnia Europa 

23,5 22,9 29,0 32,3 24,8 20,2 23,3 26,0 

Europa Południowa i 
Śródziemn. 

94,4 114,9 133,0 140,2 99,8 101,6 106,9 112,7 

Azja i Pacyfik 94,7 94,9 127,8 138,6 100,1 83,9 102,7 111,4 

Azja Północno - 
Wschodnia 

47,9 47,1 64,0 70,8 50,7 41,6 51,5 56,9 

Azja Płd - 
Wschodnia 

27,4 24,3 32,2 33,4 28,9 21,5 25,9 26,8 

Oceania 14,3 17,6 22,9 24,5 15,2 15,6 18,4 19,7 

Azja Południowa 5,1 5,8 8,7 9,8 5,4 5,1 7,0 7,9 

Ameryki 114,3 114,1 132,0 144,6 120,8 100,9 106,1 116,2 

Ameryka Północna 85,1 84,3 98,2 107,1 90,0 74,5 79,0 86,1 

Karaiby 16,6 17,8 19,2 20,4 17,6 15,8 15,4 16,4 

Środkowa Ameryka 3,4 3,3 4,0 4,6 3,6 3,0 3,2 3,7 

Ameryka Płd 9,2 8,7 10,6 12,5 9,7 7,7 8,5 10,1 

Afryka 11,8 15,5 19,2 21,5 12,6 13,7 15,4 17,3 

Afryka Północna 3,8 5,0 6,1 7,0 4,0 4,5 4,9 5,6 

Afryka 
Subsaharyjska 

8,0 10,5 13,1 14,5 8,5 9,2 10,5 11,7 

Bliski Wschód 13,0 16,8 25,5 27,6 13,7 14,9 20,5 22,1 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): „Tourism Highlights, 2006 edition”; 
informacja o zmianach w 2006 roku za: UNWTO World Tourism Barometer Volume 4, No. 3, October 2006. 
 

Tabela 19 obrazuje wpływy, jakie osiągnęły regiony turystyczne świata z turystyki 

międzynarodowej na przestrzeni czterech lat, tj. od 2002 roku do 2005 roku. Są to 

zarówno wpływy w euro, jak i w dolarach amerykańskich. Europa jako najczęściej 

odwiedzany region, uzyskuje największe wpływy, ale w przypadku regionu Azji i Pacyfiku 

ilość turystów nie przekłada się na wysokość wpływów. Tutaj na drugim miejscu 

uplasował się region amerykański, a za nim wspomniany region Azji i Pacyfiku. Mimo 

większej ilości turystów w regionie azjatyckim, region obu Ameryk osiąga wyższe 

dochody z turystyki międzynarodowej.  

 

 

 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 80 

Wykres 4 Wpływy z turystyki międzynarodowej na świecie (w mld USD i euro) 

 
Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO). 

 

Wykres 4 również przedstawia dane dotyczące wpływów z turystyki, ale tylko           

w Europie w skali całego świata oraz w odróżnieniu do tabeli 19 – na przestrzeni 

kilkunastu lat, tj. od 1980 roku do 2005 roku. Europa generuje prawie połowę wszystkich 

wpływów z turystyki na świecie. 

Wykres 5 Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych w latach 

2004 i 2005 (liczba przyjazdów w mln) 

 
Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): Tourism Highlights 2006, World Tourism Barometer (Vol 4, 

No. 3, October 2006). 
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Z wykresu 5 wynika, że najchętniej odwiedzanym krajem w skali świata jest Francja  

(76 mln przyjazdów), w drugiej kolejności – Hiszpania (prawie 56 mln przyjazdów) oraz 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (prawie 50 mln przyjazdów). Pod uwagę wzięto 

listę dziesięć krajów, którą zamyka Austria (20 mln przyjazdów). W roku 2005 nastąpił 

nieznaczny wzrost liczby przyjazdów do tych krajów w stosunku do roku poprzedniego – 

2004. 

 

Tabela 20 Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych  

(liczba przyjazdów w mln) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 źródła danych 

Francja 77,190 75,202 77,012 75,048 75,121 76,001 TF 

Hiszpania 47,898 50,094 52,327 51,830 52,430 55,577 TF 

USA 51,219 46,907 43,525 41,218 46,084 49,402 TF 

Chiny 31,229 33,167 36,803 32,970 41,761 46,809 TF 

Włochy 41,181 39,563 39,799 39,604 37,071 36,513 TF 

W. Brytania 25,209 22,835 24,180 24,715 27,754 29,970 VF 

Meksyk 20,641 19,810 19,667 18,665 20,618 21,915 TF 

Niemcy 18,992 17,860 17,959 18,392 20,137 21,500 TCE 

Turcja 9,586 10,783 12,790 13,341 16,826 20,273 TF 

Austria 17,982 18,180 18,611 19,078 19,373 19,952 TCE 

Rosja 7,030 7,400 7,943 8,521 19,892 19,940 TF 

Kanada 19,627 19,679 20,057 17,534 19,031 18,612 TF 

Malezja 10,222 12,775 13,292 10,577 15,703 16,431 TF 

Polska 17,400 15,000 13,980 13,720 14,290 15,200 TF 

Ukraina 4,406 5,791 6,326 12,514 15,629 bd TF 

Hong Kong (Chiny) 13,059 13,725 16,566 15,537 13,655 14,773 VF, od 2004 TF 

Grecja 13,096 14,057 14,180 13,969 13,313 14,276 TF 

Tajlandia 9,579 10,133 10,873 10,004 11,737 11,567 TF 

Portugalia 12,097 12,167 11,644 11,707 11,617 bd TF 

Węgry bd bd bd bd 12,212 10,048 TF 

Holandia 10,003 9,500 9,595 9,181 9,646 10,012 TCE 

Chorwacja 5,831 6,544 6,944 7,409 7,912 8,467 TCE 

Irlandia bd bd bd bd 6,953 7,333 TF 

Szwajcaria 7,821 7,455 6,868 6,530 bd 7,229 TF, w 2005 TH 

Belgia 6,457 6,452 6,720 6,690 6,710 6,747 TCE 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): „Tourism Highlights, 2006 edition”; 
Compendium of Tourism Statistics. Data 1998-2002; 2004 edition. 

 

Na przestrzeni sześciu lat, tj. od 2000 roku do 2005 roku najczęściej odwiedzanym 

krajem świata była Francja, następnie Hiszpania, USA, Chiny, Włochy i inne.                        

W przypadku Francji liczba przyjazdów w 2005 roku zmniejszyła się w porównaniu do 

roku 2000 i 2002. Hiszpania z kolei odnotowała wzrost liczby turystów w 2005 roku               
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w porównaniu z poprzednimi latami. Stany Zjednoczone, podobnie jak Francja, również 

zanotowały spadek zainteresowania wśród turystów zagranicznych, począwszy od 2001 

roku (ataki terrorystyczne na World Trade Center z 11 września 2001 roku) aż do roku 

2005. W Chinach natomiast można zaobserwować wzrost liczby turystów zagranicznych 

w 2005 roku o prawie 15 mln ( w porównaniu do roku 2001). Największy wzrost liczby 

turystów w latach 2001-2005 obserwujemy w Turcji (z 9,5 mln przyjazdów w roku 2001 

do ponad 20 mln w roku 2005) i Rosji (z 7 mln przyjazdów w 2001 roku do prawie 20 

mln w roku 2005). Polska znajduje się na 14 pozycji na 25 przeanalizowanych krajów.           

W stosunku do roku 2000 nastąpił spadek przyjazdów turystów zagranicznych do Polski 

w roku 2005. 

Rysunek 4 Kraje świata zarabiające najwięcej na turystyce zagranicznej  

w latach 2004 i 2005 (wielkość wpływów w mld USD) 

 

 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): „Tourism Highlights, 2006 edition.” 

 

Wśród dziesiątki krajów najwięcej zarabiających na turystyce zagranicznej znalazły się  

w kolejności: Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Chiny, 

Niemcy, Turcja, Austria i Australia. Zdecydowanym liderem są Stany Zjednoczone, które            

w latach 2004-2005 zarobiły dzięki turystyce prawie 82 mld USD. Z kolei wśród krajów 

europejskich na pierwszym miejscu plasowała się Hiszpania (prawie 48 mld USD), a tuż za 

nią była Francja, która zarobiła niecałe 6 mld USD mniej. Natomiast najmniejsze wpływy            

z turystyki wśród dziesięciu analizowanych krajów, zaobserwowano w Turcji, Austrii               

i Australii. 
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Tabela 21 Kraje świata o największych wpływach z turystyki zagranicznej 

(w mld USD) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

USA 82,4 71,9 66,5 64,3 74,5 81,7 

Hiszpania 31,0 32,7 33,8 39,6 45,2 47,9 

Francja 31,0 30,4 32,7 36,6 40,8 42,3 

Włochy 27,5 25,8 26,9 31,2 35,7 35,4 

W. Brytania 21,8 18,9 20,5 22,7 28,2 30,7 

Chiny 16,2 17,8 20,4 17,4 25,7 29,3 

Niemcy 18,6 17,9 19,0 23,1 27,7 29,2 

Turcja 7,6 10,1 11,9 13,2 15,9 18,2 

Austria 9,9 10,3 11,2 14,0 15,3 15,5 

Australia 8,5 8,1 8,6 10,3 13,6 15,0 

Grecja 9,2 9,5 9,7 10,7 12,9 13,7 

Kanada 10,8 10,6 10,7 10,5 12,9 13,6 

Japonia 3,4 3,3 3,5 8,8 11,3 12,4 

Meksyk 8,3 8,4 8,9 9,4 10,8 11,8 

Szwajcaria 7,8 7,5 7,9 9,2 10,6 11,0 

Holandia 7,2 6,7 7,7 9,2 10,3 10,5 

Hong Kong (Chiny) 5,9 5,9 7,5 7,1 9,0 10,3 

Tajlandia 7,5 7,1 7,9 7,8 10,0 10,1 

Belgia 6,6 6,9 6,9 8,2 9,2 9,9 

Malezja 5,0 6,9 7,1 5,9 8,2 8,5 

Portugalia 5,2 5,5 5,8 6,6 7,8 7,9 

Chorwacja bd bd bd bd 6,8 7,5 

Szwecja bd bd bd bd 6,2 7,4 

Indie bd bd bd bd 6,1 7,4 

Polska* 5,7 4,6 4,3 4,1 5,8 6,3 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): „Tourism Highlights, 2006 edition”; 
Compendium of Tourism Statistics. Data 1998-2002; 2004 edition.,  

symbol ‘bd’ oznacza brak danych. 
*) dane UNWTO dla Polski, aczkolwiek oparte na badaniach Instytutu Turystyki, różnią się nieco od publikowanych 

przez Instytut, które są obliczane według bieżących kursów walut. 
 

Tabela 21 w sposób tabelaryczny przedstawia dane, które wcześniej zostały 

przedstawione na rysunku 4, z rozszerzeniem na lata 2000 – 2005. 

W przypadku Stanów Zjednoczonych po 2001 roku nastąpił gwałtowny spadek 

wpływów z turystyki zagranicznej, ale już w 2004 roku wpływy te zaczęły rosnąć aż do 

poziomu 81,7 mld USD w roku 2005, (ale w dalszym ciągu było to mniej niż w roku 

2000, w którym wpływy te wynosiły 82,4 mld USD). Spadek ten spowodowany był 

zamachami na World Trade Center z 11 września 2001 roku. W przypadku pozostałych 

krajów wpływy te systematycznie rosły. Warto zauważyć, że we wszystkich krajach 
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(oprócz USA, gdzie nastąpił spadek wpływów o 0,7 mld USD), biorąc pod uwagę rok 2000 

i 2005, nastąpił wzrost przychodów osiąganych z turystyki.  

Polska znajduje się niestety na ostatnim (25) miejscu, jednakże w 2005 roku 

odnotowaliśmy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej w stosunku do lat poprzednich.  

W przypadku Polski w latach 2001-2003 można zauważyć spadek wpływów; dopiero             

w 2004 roku (w porównaniu do roku 2000) nastąpił wzrost przychodów, wprawdzie 

niewiele, bo o 0,1 mld USD. Z kolei w 2005 roku wzrost ten wynosił 0,5 mld USD,                  

w stosunku do roku poprzedniego. 

Tabela 22 Kraje świata o największych wydatkach na wyjazdy zagraniczne 

(w mld USD) 

  1995 2000 2003 2004 2005 

Niemcy 60,2 53,0 64,7 71,0 72,7 

USA 44,9 64,7 57,4 65,8 69,2 

W. Brytania 24,9 38,4 47,9 56,5 59,6 

Japonia 36,8 31,9 28,8 38,2 37,5 

Francja 16,4 17,8 23,4 28,6 31,2 

Włochy 14,8 15,7 20,6 20,5 22,4 

Chiny 3,7 13,1 15,2 19,1 21,8 

Kanada 10,3 12,4 13,4 15,9 18,4 

Rosja 11,6 8,8 12,9 15,7 17,8 

Holandia 11,7 12,2 15,3 16,4 16,2 

Korea Płd 6,3 7,1 10,1 12,4 15,3 

Hiszpania 4,5 6,0 9,1 12,2 15,1 

Belgia 8,1 9,4 12,2 14,0 14,9 

Hong Kong 10,5 12,5 11,4 13,3 13,3 

Australia 5,2 6,4 7,2 10,2 11,2 

Austria 10,4 8,5 11,8 11,9 11,1 

Szwecja 5,4 8,0 8,2 10,2 10,8 

Singapur 4,6 4,5 8,0 9,6 9,9 

Norwegia 4,2 4,6 6,7 8,4 9,8 

Szwajcaria 7,4 6,3 7,5 8,8 9,3 

Tajwan 7,1 8,1 6,4 7,8 8,8 

Meksyk 3,2 5,5 6,3 7,0 7,6 

Dania 4,4 4,7 6,7 7,3 6,5 

Indie 1,0 2,7 3,6 5,1 5,8 

Irlandia 2,0 2,5 4,7 5,2 5,8 

Zjednoczone Emiraty Arabskie bd 3,0 4,0 4,5 5,3 

Tajlandia 4,3 2,8 2,9 4,5 5,0 

Brazylia 3,4 3,9 2,3 2,9 4,7 

Polska 5,5 3,3 2,8 3,8 4,3 

Kuwejt 2,2 2,5 3,3 3,7 4,3 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki: UNWTO World Tourism Barometer, Vol. 4, No. 3, October 2006. 
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Wśród krajów, które w latach 1995-2005 wydały najwięcej na wyjazdy w celach 

turystycznych w pierwszej trójce znajdują się Niemcy, USA i Wielka Brytania. Są to 

bowiem główne kraje emisyjne. W dalszej kolejności znajduje się Francja, Włochy, które 

są z kolei krajami recepcyjnymi (przyjmującymi największą ilość turystów 

zagranicznych). Polska w tej klasyfikacji znajduje się na przedostatniej (29) pozycji, tuż 

przed Kuwejtem. Należy zauważyć, że w Polsce, jako jedynym z analizowanych krajów, 

na przestrzeni 10 lat nastąpił spadek wydatków ponoszonych w związku z wyjazdami 

zagranicznymi. Wydatki te w 2005 roku zmalały o ponad 1 mld USD w porównaniu                

z rokiem 1995. Począwszy od 2004 roku, wydatki na turystykę zagraniczną jednak 

zaczynają rosnąć, by w 2005 roku osiągnąć ponad 4 mld USD.  

 
Rozmiary międzynarodowego ruchu turystycznego na świecie 

Jak już wcześniej wspomniano, największym rynkiem turystycznym świata jest 

Europa. Na jej obszarze koncentruje się największa część ruchu turystycznego, działa 

tam kilka tysięcy touroperatorów, kilkadziesiąt tysięcy agencji turystycznych oraz 1,3 mln 

różnych firm działających w sektorze hotelarstwa i gastronomii. Szczególne znaczenie 

rynku turystycznego UE wynika także z faktu, że jej mieszkańców cechują bardzo 

wysokie wskaźniki aktywności turystycznej, a w przypadku niektórych krajów, tzw. stopa 

aktywności turystycznej - mierzona odsetkiem osób uczestniczących w turystyce                  

w stosunku do całej populacji – należy do najwyższych na świecie. Do tych państw 

można zaliczyć na przykład Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy. Szacuje się, że turystyka 

generuje około 5,5% PKB Unii Europejskiej. Według szacunków Światowej Rady Podróży   

i Turystyki (WT&TC), całkowite obroty szeroko pojętej gospodarki turystycznej na terenie 

UE w 2000 roku wyniosły 1 bilion 176 miliardów USD, a w samym tylko wąsko pojętym 

przemyśle turystycznym – 386 mld USD. We wszystkich sektorach gospodarki 

turystycznej oraz związanych z nią branżach zatrudnionych jest ponad 20 mln 

mieszkańców UE. Liczby te świadczą o skali zjawiska turystyki w Europie i sprawiają, że 

wszystko to, co się dzieje w UE w istotny sposób kształtuje rozwój rynku turystycznego 

na całym świecie.  

Światowa Organizacja Turystyczna (UNWTO) jest najbardziej wiarygodnym źródłem, 

jeżeli chodzi o dane dotyczące wielkości i struktury turystyki międzynarodowej. Turystyka 

międzynarodowa na wielką skalę rozpoczęła się w połowie XX wieku i od tego czasu stale 

się rozwija. Ilustruje to poniższe zestawienie dotyczące liczby podróżujących osób                

w wybranych latach. 
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Tabela 23 Liczba podróżujących w wybranych latach (w mln) 

Lata Liczba podróżujących osób 

1950 25,3 

1960 69,3 

1970 159,7 

1980 284,8 

1990 425,0 

1995 567,0 

1997 611,0 

1998 625,0 

2000 698,0 

2001 689,0 

Źródło: W. W. Gaworecki: Turystyka, PWE, Warszawa 2033, s. 164. 

 

Miarą rozwoju turystyki światowej są przychody z turystyki międzynarodowej, 

określone jako wydatki osób odwiedzających dany kraj (łącznie z opłatami za transport 

międzynarodowy na rzecz miejscowych przewoźników). W okresie 1950-2001 (oprócz 

roku 2001) turystykę międzynarodową cechowała tendencja wzrostowa. Przedstawione 

zostało to w tabeli 24. 

 

Tabela 24 Przychody z turystyki międzynarodowej w latach 1950-2001 

 

Lata Przychody z turystyki (w mln USD) 

1950 2 100 

1960 6 867 

1970 12 900 

1980 102 872 

1990 249 300 

1995 372 000 

1997 436 000 

1998 445 000 

2000 478 000 

2001 455 000 

Źródło: Tamże. 

 

O dynamice rozwoju zjawiska turystyki świadczy między innymi fakt, że o ile na 

przekroczenie pierwszych 100 milionów przyjazdów trzeba było czekać około 30 lat, to 

kolejne przekroczenie o 100 mln miało miejsce już po 10 latach. W ciągu ostatnich 

piętnastu lat wielkość ruchu turystycznego wzrosła o kolejne 200 milionów podróży 

odbywanych w ciągu roku. 

Według danych UNWTO, liczba podróży na świecie w 2002 roku wyniosła 715 mln              

i była wyższa o 3,1% niż w roku poprzednim. Światowy ruch turystyczny zwiększył się 

mimo oznak spowolnienia gospodarczego w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz mimo 

tragicznych w skutkach ataków terrorystycznych. Turyści nie zrezygnowali w 2002 roku  
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z wyjazdów, lecz wybierali za cel podróży regiony mniej zagrożone. Polska zajmuje 

trzynastą pozycję w gronie najczęściej odwiedzanych państw świata. Udział Polski  

w turystyce przyjazdowej do Europy w latach 2002-2005 zmniejszył się jednak z 3,7% do 

3,4%60. 

Przemysł turystyczny angażuje coraz większy potencjał organizacyjny i finansowy, 

dlatego jego znaczenie w gospodarce światowej stale rośnie. Potwierdzają to opinie  

i prognozy różnych autorów oraz wielu międzynarodowych organizacji turystycznych. 

Miejsce turystyki w gospodarce według oszacowań World Travel and Tourism 

Council (WT&TC)61 

• W 2005 roku według szacunków WTTC łączny popyt turystyczny na świecie wyniósł 

około 6,2 bln USD (w 2004 roku 5,6 bln, w 2003 roku 4,86 bln, a w 2002 4,3 bln USD). 

W okresie do 2015 roku popyt wzrośnie do ok. 10,7 bln USD.  

• W 2005 roku w skali całego świata przemysł związany z turystyką i podróżami 

przyczynił się do wytworzenia 3,8% GDP - Produktu Krajowego Brutto (1712 mld USD). 

W przemyśle turystycznym znajduje zatrudnienie 74,2 mln osób (2,78% ogółu miejsc 

pracy). Szacuje się, że do 2015 roku zatrudnienie wzrośnie do 85,5 mln osób (2,84%).  

• Wpływ szeroko rozumianej gospodarki turystycznej jest znacznie większy: jej udział  

w GDP wyniósł 10,62% w 2005 roku (4746 mld USD). Liczba zatrudnionych w 2005 roku 

wyniosła 221,6 mln osób (8,3% ogółu miejsc pracy) i powinna wzrosnąć w ciągu 

najbliższych dziesięciu lat do 269,6 mln (8,94%).  

• WTTC szacował, że w 2005 roku łączny popyt turystyczny w Unii Europejskiej 

wyniesie 2 272 mld USD.  

• W 2005 roku przemysł związany z turystyką i podróżami w krajach UE przyczynił się 

do wytworzenia 4,2% GDP - Produktu Krajowego Brutto. W przemyśle turystycznym             

w 2005 roku zatrudnienie znalazło 8,9 mln osób (4% ogółu miejsc pracy). Liczba 

zatrudnionych w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej wyniosła w 2005 roku 24,3 

mln (12,1%).  

                                                 
60 Tourism – 2020 Vision. A New Forecast from the Word Tourism Organization. Executive Summary, WTO, 
Madrid 1998 oraz portal internetowy: www.unwto.org 
61 W odniesieniu do poniższych danych wykorzystano dane opublikowane w raporcie WTTC – Ravel and Tourism 
Report 1996/97, WT&TC, Insight Media Ltd., 1997 oraz portal internetowy: www.wttc.org  
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V. Megatrendy i trendy rozwoju turystyki światowej 

Zmiany społeczne następują w sposób ciągły, a trendy – czy to gospodarcze, czy 

społeczne – wpływają na turystykę, gdyż stanowi ona nieodłączny element życia 

społecznego. Ważnym jest, aby sektor turystyczny zawczasu rozpoznawał te zmiany. 

Obecne strategie związane z produktami, usługami, marketingiem i inwestycjami 

wymagają odpowiednich korekt w przypadku, gdy preferencje lub zachowania klientów 

rozwijają się inaczej niż dotychczas.  

Na temat zmian dokonujących się w sferze popytu turystycznego napisano wiele prac, 

zarówno naukowych, popartych badaniami, jak i popularno-naukowych, będących 

wynikiem obserwacji zmian zachodzących na rynku turystycznym. Wyróżnić tu można 

następujące zmiany, które nastąpią w najbliższej przyszłości: 

• wskutek wzrastających wymagań turystów wzrasta znaczenie bezpieczeństwa oraz 

szybkości dotarcia do miejsca docelowego; będą to podróże w miejsca mało 

popularne, rzadko dostępne dla turysty masowego; 

• wzrasta zainteresowanie zimowymi wakacjami w słońcu, turystyką kulturową  

i podróżami statkiem; rośnie popyt na wyjazdy zawierające elementy kultury, 

edukacji, historii, aktywności sportowej, a także korzyściami zdrowotnymi 

wynikającymi z wyjazdu; 

• wysoka jakość, autentyczność i różnorodność stają się najistotniejszymi elementami 

postrzegania i wyboru kierunku podróży (przygoda, fantazja, luksus i przyjemność); 

• Internet będzie odgrywał coraz większą rolę w rezerwacji usług turystycznych, co 

spowoduje osłabienie krajowych organizacji turystycznych i izb turystyki; 

• liczba podróżujących będzie wyraźnie wzrastać; turystów cechuje dążenie do 

oryginalności i preferowanie do indywidualnych ofert; 

• oferty turystyczne będą opierać się na kombinacji aktywnego odpoczynku i edukacji; 

największy nacisk kładziony jest na środowisko i naturę, a w dalszej kolejności na 

poznawanie historii miejsca, w którym się przebywa; turyści zwracają także uwagę na 

wydarzenia, które mają miejsce na świecie oraz na rozrywkę i zabawę z pobytu           

w danym miejscu; 

• zdecydowana większość turystów będzie kierować się otrzymywaniem większej ilości 

dóbr i usług za te same pieniądze; 

• przewiduje się rozwój długich wakacji i podróży okrężnych takich, jak rejsy lub 

zakładających pobyt w kilku miejscowościach; 

• będzie rozwijać się turystyka seniorów, ze względu na starzejące się społeczeństwo; 

• wzrasta świadomość zdrowotna, która będzie miała wpływ na podejmowanie decyzji 

przy wyborze celu podróży oraz postępowanie klienta w czasie wyjazdu. 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 89 

Jednym z trendów turystyki jest koncepcja „Hard&Soft Tourism” opracowana przez  

J. Krippendorfa, w której autor dokonał analizy zmian, jakie można zauważyć w sferze 

potrzeb i preferencji dawnych i obecnych turystów. Jest to zestawienie cech turystyki 

łagodnej z cechami turystyki masowej. Szczegółowe informacje zawiera tabela 25. 

Tabela 25 Koncepcja Hard&Soft Tourism 

Turystyka twarda “Hard tourism” Turystyka łagodna “Soft Tourism” 

podróżowanie grupowe podróżowanie indywidualne 

mało czasu, pobyty krótkoterminowe dużo czasu, pobyty długoterminowe 

dominujący model jednego, głównego wyjazdu w 

okresie urlopowo-wakacyjnym 

model opierający się na dwóch (lub więcej) nieco 

krótszych wyjazdach wypoczynkowych w roku 

wszystko z góry ustalone od „a” do „z” indywidualne i spontaniczne decyzje programowe 

wygoda i bierność wysiłek i aktywność 

nastawienie na liczbę wyjazdów oraz „zaliczonych” 

atrakcji 

nastawienie na jakość, przeżycie nowych doświadczeń 

poczucie wyższości, efekt demonstracji szacunek i partnerstwo w kontaktach z gospodarzami 

brak przygotowania i wiedzy na temat atrakcji, kultury 

i zwyczajów odwiedzanych terenów 

przygotowanie się do spotkania z odwiedzanym 

regionem, krajem 

importowany styl życia i taki sam sposób zachowań życie według wzorów ludności miejscowej 

zakupy prezenty 

hałaśliwość spokój 

pamiątki ogólnodostępne pamiątki osobiste 

zupełna nieznajomość i brak zainteresowania językiem 

danego kraju 

nauka miejscowego języka 

szybkie środki transportu, częste i szybkie 

przemieszczanie się 

mniejsze znaczenie szybkości i częstotliwości 

przemieszczania 

ciekawość i wścibskość takt 

nastawienie na komfort komfort nie jest niezbędny 

dystans między personelem a klientem bliskie, często przyjacielskie kontakty z obsługą 

 
Źródło: W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, s. 212, na podstawie:  

S. Ostrowski: Josta Krippendorfa wołanie o nową światową politykę turystyczną. „Problemy Turystyki” nr 3, 
Instytut Turystyki, Warszawa 1983, s. 146. 
 

Pomimo rozpowszechniania stylu turystyki łagodnej, której odpowiednikiem jest 

turystyka alternatywna, pojawiają się również jej negatywne skutki: 

• przeciążenie obszarów nieprzygotowanych do przyjęcia dużej liczby turystów 

indywidualnych, 

• konflikty między zindywidualizowanym stylem życia przyjezdnych a tradycyjnym 

systemem wartości ludności miejscowej, 

• niechęć lub wrogość ludności miejscowej wobec nachalnego poszukiwania kontaktu. 

Odpowiedzią na obawy związane z rozwojem turystyki oraz całym rozwojem 

cywilizacyjnym jest koncepcja rozwoju zrównoważonego, czyli rozwoju opartego na 
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optymalnym wykorzystaniu zasobów, z uwzględnieniem równowagi pomiędzy systemem 

ekonomicznym, ekologicznym i społecznym62.  

Turystyka do roku 2020 – raport United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 

Raport63 powstał na podstawie badań, w których wykorzystano dane dostarczone 

przez administracje turystyczne z 85 krajów świata. Raport koncentruje się na turystyce 

międzynarodowej. Według prognoz, do 2020 roku liczba podróży międzynarodowych 

będzie rosnąć w tempie 4,3% rocznie. Jeszcze wyższe tempo wzrostu dotyczyć będzie 

dochodów, które każdego roku wzrosną o 6,7%. Oznacza to, że w 2020 roku                        

w wyjazdach zagranicznych uczestniczyć będzie 1,6 miliarda osób (turyści zagraniczni), 

które przeznaczą na ten cel ponad 2 biliony USD. Raport zwraca uwagę na fakt, że 

turystyka międzynarodowa jest jeszcze daleka od wykorzystania całego swojego 

potencjału oraz momentu, kiedy zacznie ją cechować stabilizacja, czy tendencje 

spadkowe. Mimo tak dynamicznego rozwoju turystyki, w 2020 roku uczestniczyć w niej 

będzie w dalszym ciągu zaledwie 3,5% wszystkich mieszkańców Ziemi. W latach 2010-

2020 liczba turystów zagranicznych będzie wzrastać o 4,4% w skali roku. Oznacza to, że 

na koniec prognozowanego okresu międzynarodowy ruch turystyczny osiągnie wielkość 

1602 milionów przyjazdów. W tym czasie Europa pozostanie regionem przyjmującym 

największą liczbę turystów zagranicznych, chociaż niższe tempo wzrostu (3,1%) niż               

w innych regionach, spowoduje spadek jej udziału w globalnych przyjazdach z 59% do 

45%. Największy wzrost zanotuje Region Wschodniej Azji i Pacyfiku.  

Wielkość i strukturę turystyki międzynarodowej w poszczególnych okresach oraz 

dynamikę badanych zjawisk przedstawia tabela 26. 

 

Tabela 26 Prognozy rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego do 2020 

roku (według regionów) 

Prognozy Średnioroczne tempo wzrostu (%)  

2010 2020 2000-2010 2010-2020 

Afryka 46 75 5,6 5,1 

Ameryki 195 285 3,8 3,8 

Azja Wschodnia/Pacyfik 231 438 7,2 6,6 

Europa 527 717 3,1 3,1 

Środkowy Wschód 37 69 6,7 6,5 

Azja Południowa 11 19 6,2 5,8 

Świat 1047 1602 4,2 4,4 

Źródło: Tourism-2020 Vision. A New Forecast from the World Tourism Organization. Executive Summary, 
WTO, Madrid 1999, s. 8. Cyt. za W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000,  
s. 256. 

                                                 
62 A. Niezgoda: Nowe tendencje w marketingu turystycznym, [w:] Marketing a cestovni ruch, materiały 
konferencyjne, Technika Univerzita, Ekonomika Fakulta, Ostrava 2000, s. 172-179 
63 Tourism – Vision 2020. A New Forecast from the World Tourism Organization. op. cit. 
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W analizowanym okresie dużym zmianom ulegnie struktura przestrzenna turystyki 

międzynarodowej. W 2020 roku największa liczba turystów zagranicznych odwiedzi 

Chiny. Również Hong Kong będzie należał do ważnych destynacji. Ponadto w pierwszej 

piątce najczęściej odwiedzanych krajów znajdą się państwa, które od lat plasują się        

w czołówce głównych obszarów recepcji międzynarodowego ruchu turystycznego – USA, 

Francja i Hiszpania.  

Tabela 27 przedstawia prognozę przyjazdów w 2020 roku, która została opracowana 

przez Światową Organizację Turystyki.  

 

 

Tabela 27 Prognoza przyjazdów w 2020 roku (w mln osób) 

Lp. Kraj 2020 rok 

1. Chiny 137,1 

2. USA 102,4 

3. Francja 93,3 

4. Hiszpania 71,0 

5. Hong Kong 59,3 

6. Włochy 52,9 

7. Wlk. Brytania 52,8 

8. Meksyk 48,9 

9. Rosja  47,1 

10. Czechy 44,0 

Źródło: W. W. Gaworecki: Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 167. 

 

Wśród krajów generujących największą liczbę podróży zagranicznych nie zajdą aż tak 

duże zmiany, jak w przypadku głównych obszarów międzynarodowego ruchu 

turystycznego. Najczęściej podróżującym narodem pozostaną Niemcy. Przewiduje się, że 

w 2020 roku co dziesiąty turysta międzynarodowy będzie Niemcem. W dalszym ciągu 

aktywność w wyjazdach zagranicznych dotyczyć będzie Japończyków i Amerykanów. Na 

uwagę zasługuje niezwykła dynamika rozwoju turystyki wyjazdowej w Chinach, z których 

w 2020 roku za granicę wyjedzie około 100 milionów turystów. Przewiduje się również, 

że duży wzrost zanotuje także Rosja. 

Przewidywania UNWTO w zakresie najistotniejszych segmentów rynku turystycznego 

są następujące: 

• wyjazdy po słońce i nad wodę: obejmują one dalekie podróże i podróże o łączonych 

celach, na przykład zwiedzanie miast i wypoczynek nad morzem; 

• podróże motywowane sportem; wymienia się zwłaszcza narciarstwo, żeglarstwo                   

i golf; 
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• podróże motywowane chęcią doświadczenia przygód; 

• turystyka kulturowa; 

• turystyka wiejska; 

• turystyka biznesowa (konferencje, spotkania służbowe itp.); 

• rejsy morskie. 

 

Główne trendy rozwoju turystyki światowej można ująć w kilka punktów: 

• Liczba podróży na świecie wyniesie w 2020 r. 1561 milionów, a wpływy osiągną 

wartość 2 bilionów USD  

• Europa pozostanie najczęściej odwiedzanym regionem świata - przewiduje się 717 

milionów podróży w 2020 r. i 46% udział w światowym rynku; 

Wśród poszczególnych regionów Europy największy wzrost przyjazdów ogółem do 2020 

roku odnotują: kraje Europy Środkowo-Wschodniej (223 mln) oraz południowo - 

wschodnich krajów basenu Morza Śródziemnego (Cypr, Turcja, Izrael) - (212 mln); 

• Region Azji Wschodniej i Pacyfiku stanie się drugim z kolei po Europie najczęściej 

odwiedzanym miejscem na świecie i jego udział wzrośnie do 25%; 

• Liczba podróży międzyregionalnych, jak się przewiduje, będzie rosła szybciej niż 

liczba podróży wewnątrz regionów.  

 

Tabela 28 Prognozy przyjazdów na świecie według regionów (w mln) 

  
prognozy 

średnia stopa 
wzrostu (%) 

udział w rynku (%) 

  2010 2020 1995-2020 1995 2020 

Świat ogółem 1006,4 1561,1 4,1 100 100 

Afryka 47,0 77,3 5,5 3,6 5,0 

Ameryki 190,4 282,3 3,9 19,3 18,1 

Wsch. Azja i Pacyfik 195,2 397,2 6,5 14,4 25,4 

Europa 527,3 717,0 3,0 59,8 45,9 

Bliski Wschód 35,9 68,5 7,1 2,2 4,4 

Azja Płd. 10,6 18,8 6,2 0,7 1,2 

Podróże w ramach danego regionu 790,9 1183,3 3,8 82,1 75,8 

Podróże międzyregionalne (dalekodystansowe) 215,5 377,9 5,4 17,9 24,2 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO); aktualizacja za Tourism Market Trends: World Overview and 
Tourism Topics - May 2001, Provisional Edition. 

 

Global Tourist Report (2004 Issue 2, Global Insight) prognozuje wzrost liczby podróży 

zagranicznych o 5 – 5,5% rocznie w ciągu najbliższych trzech lat i o 4% w 2009 roku. 

Jeżeli prognoza ta sprawdzi się, to w 2009 roku liczba podróży zagranicznych będzie            

o 33% wyższa niż w 2003 roku. Dla poszczególnych regionów prognozy Global Tourist 

Report przedstawiają się następująco: 
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• dla regionu południowo-wschodniej Azji przewidywany jest wzrost liczby przyjazdów 

na poziomie 11% w 2004 roku i 6,3% w 2005;  

• liczba przyjazdów do Ameryki Łacińskiej, regionu Karaibów, Bliskiego Wschodu, 

północnej Afryki i Azji południowej będzie w 2004 roku nadal utrzymywać się na wysokim 

poziomie;  

• liczba przyjeżdżających do Ameryki Północnej i Europy będzie rosnąć najwolniej,  

w przypadku Ameryki prognozowany jest wzrost o 3,9% w bieżącym roku, a jeżeli chodzi  

o Europę o 4,1% w 2004 roku i 4,8% w 200564. 

 

Najważniejsze tendencje rozwojowe turystyki na świecie według UNWTO są 

następujące65: 

1. Globalizacja – lokalizacja; 

2. Technologia elektroniczna stanie się wszechobecna, jeśli chodzi o wybór miejsc 

docelowych; 

3. Podróżowanie szybkimi trasami – główny nacisk będzie położony na ułatwienie  

i przyspieszenie procesu podróży; 

4. Klienci będą „wybierać miejsca” poprzez CD-ROM-y, Internet, GDS-y (Global 

Distribution Systems); 

5. Nastąpi polaryzacja gustów klientów na tych, którzy pragną komfortu oraz tych, 

którzy chcą przeżyć przygodę; 

6. Kurczący się świat turystów – więcej turystów wyruszy do miejsc nieznanych i dotąd 

nie „utartych”; 

7. Nastąpi era turystyki w bliskiej przestrzeni kosmicznej; 

8. Większa troska o wizerunek miejsc docelowych, jako warunek wstępny zróżnicowania  

i zwiększenia siły przyciągania turystów (na przykład Hiszpania przestała być 

miejscem tanich podróży wakacyjnych, a promuje swój kraj pod kątem piękna                  

i kultury); 

9. Wszyscy będą zabiegać o azjatyckich turystów; 

10. Rosnący wpływ kampanii prowadzonych przez klientów na rzecz zrównoważonego 

rozwoju turystyki; 

11. Konflikt pomiędzy rosnącą świadomością socjo-środowiskową klientów, a wzrastającą 

chęcią podróżowania. 

 

Rosnący popyt na oferty turystyczne do coraz odleglejszych miejsc docelowych 

pomaga wzmocnić i przyspieszyć proces powiązań gospodarczych między poszczególnymi 

                                                 
64 Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO); aktualizacja za Tourism Market Trends: World Overview and 
Tourism Topics - May 2001, Provisional Edition. 
65 Tourism – Vision…op. cit., s. 28. 
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krajami czy regionami. Jednym z megatrendów jest globalizacja, która prowadzi do 

internacjonalizacji stosunków społecznych, kulturalnych i politycznych. Jest to proces 

dynamiczny i niejednorodny, który zmienia świat w globalną wioskę. Postępujący proces 

globalizacji napędzają zasadnicze zmiany ekonomiczne, polityczne i technologiczne 

występujące w tym samym czasie, takie jak: 

• zmiany w gospodarce rynkowej, którym towarzyszył odwrót gospodarki planowej, 

• oparcie światowej konkurencji na etyce wolnego handlu i normach globalnych, 

• polepszenie poziomu życia, 

• obniżenie kosztów transportu i komunikacji. 

Światowy rynek turystyki jest porównywany do zamkniętego sklepu, który otwiera się 

wyłącznie dla najbardziej rozwiniętych krajów o podobnych preferencjach w zakresie 

popytu i podobnej strukturze podaży.  

Głównym wskaźnikiem globalizacji jest turystyka międzykontynentalna lub podróże 

do odległych destynacji turystycznych. Według UNWTO obecnie sektor ten obejmuje 18% 

światowej turystyki, zaś w 2020 roku wskaźnik ten ma osiągnąć wartość 24%.                      

Z największą częstotliwością mają być odwiedzane: szlak północno-atlantycki między 

Ameryką Północną a Europą oraz między regionem Azji Wschodniej i Pacyfiku z Ameryką 

Północną i Europą. Prognozy UNWTO dotyczące przyjazdów turystów do głównych 

regionów świata w 2020 roku wyglądają następująco: Europa: około 46%, Azja 

Wschodnia i Pacyfik: 25,4%, obie Ameryki: 18%66. 

 

Rozwój turystyki w warunkach globalizacji pozwala na sformułowanie kilku wniosków: 

1. Trendy globalne w gospodarce turystycznej powinny uwzględniać preferencje 

konsumentów, które zmieniają się wskutek postępu technologicznego                             

i cywilizacyjnego  

2. Niezbędna jest prawidłowo prowadzona polityka turystyczna, a unikanie rozwijania 

turystyki w sposób chaotyczny i żywiołowy. 

3. Globalizacja jest nieodwracalnym zjawiskiem, który z upływem czasu ma coraz 

większy wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 

4. Kolejne fazy procesu globalizacji doprowadzą do światowej standaryzacji komfortu  

i jakości. 

5. Turystyka jako strategiczna część gospodarki krajów rozwiniętych będzie odgrywała 

coraz większą rolę w procesie globalizacji. 

W wyniku globalizacji turystyka przerzuciła mosty nad wieloma granicami, określa się 

ją jako potężne ekonomiczne przeniesienie kapitału i pracy z historycznie zakorzenionego 

Zachodu do rozwijającego się Wschodu.  

                                                 
66 Tourism – Vision, op. cit. 
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Przyszłe trendy w turystyce – raport Międzynarodowego Związku Turystyki67 

W raporcie tym zostały przedstawione najważniejsze megatrendy społeczne, które  

w opinii ekspertów – oprócz nowoczesnych technologii – będą podstawowym 

wyznacznikiem rozwoju turystyki w przyszłości (w przeciągu 15 lat od przeprowadzenia 

badań w 1998 roku). Wśród nich wyróżnić należy: 

• wzrost populacji w krajach rozwijających się, 

• starzejące się społeczeństwa w zachodnich krajach uprzemysłowionych, 

• bardziej elastyczny model pracy, 

• podążanie w kierunku społeczeństwa „czasu wolnego”, 

• emancypacja kobiet, 

• nowe ugrupowania społeczne, 

• wzrost liczby pojedynczych gospodarstw domowych, 

• kontynuacja globalizacji gospodarki, 

• wzrastająca świadomość ekologiczna i środowiskowa. 

Stwierdzono, że dzięki zwiększonemu dostępowi do informacji o atrakcjach 

turystycznych i miejscach docelowych, aktywność turystyczna będzie wzrastać, jednak 

nie udało się określić granicy tego wzrostu. 

Turystów „jutra” cechować będzie dążność do oryginalności oraz preferowanie 

indywidualnych ofert. Przyszła oferta turystyczna będzie się opierać na kombinacji 

aktywnego wypoczynku i edukacji. Eksperci uznali, że turyści będą otrzymywać znacznie 

więcej dobrych usług za te same pieniądze. W raporcie zwrócono także uwagę na coraz 

większą rolę, jaka przy podejmowaniu decyzji związanych z podróżami i wypoczynkiem 

odgrywać będzie bezpieczeństwo. Wybierane będą miejsca znane i sprawdzone (90% 

turystów). Dotyczy to także gwarancji ładnej pogody i wysokiej jakości usług. Przewiduje 

się rozwój długich wakacji oraz podróży okrężnych (rejsów) lub zakładających pobyt           

w kilku miejscowościach68. Na znaczeniu zyska problematyka ochrony środowiska oraz 

troska o wartości kulturowe. Jako jeden z najważniejszych globalnych megatrendów 

wskazano wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz fakt, że coraz więcej 

konsumentów nie tylko docenia, ale też żąda nienaruszonego czystego środowiska.  

 

Czynniki wpływające na rozwój turystyki światowej do 2020 roku 

W przypadku turystyki międzynarodowej układ typowych czynników rozwoju turystyki 

znajduje się w związku komplementarnym z wszelkimi zmianami politycznymi  

i gospodarczymi, które sprzyjają rozwojowi ekonomicznemu, oraz przedsięwzięciami 

                                                 
67 Future Trends in Tourism – Executive Summary. Presentation Handout by Karl Obermair, AIT, Stockholm, 
June 1998. 
68 Future Trends in Tourism…op. cit., s. 8, cyt. za W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, 
Kraków 2000, s. 266-279. 
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państw w zakresie znoszenia barier w dziedzinie przemieszczania się ludzi. W sumie 

stanowią one czynniki w zasadniczy sposób pomagające rozwojowi turystyki światowej. 

 

Czynniki ogólnopolityczne 

Zasadniczym warunkiem uprawiania turystyki zagranicznej jest sytuacja polityczna bez 

napięć. Do czynników zwiększających rozmiary ruchu turystycznego zalicza się:  

� poprawa stosunków między Wschodem a Zachodem, 

� integracja polityczno-gospodarcza 27 krajów Europy, czyli Unia Europejska, 

� przeobrażenia ustrojowe w byłych krajach realnego socjalizmu, 

� podpisane porozumienia w sprawie tworzenia wspólnej strefy wolnego handlu dla 

dóbr i usług, 

� przesłanki pokojowe w wielu regionach świata, 

� korzystne zmiany na Dalekim Wschodzie (Chiny, Tajwan), 

� przemiany polityczne i gospodarcze na obszarze byłego Związku Radzieckiego. 

Do czynników zmniejszających rozmiary ruchu turystycznego zalicza się głównie wojny  

i konflikty zbrojne na świecie i nieuregulowaną sytuację polityczno-gospodarczą krajów 

uwikłanych w te konflikty oraz związany z tym brak bezpieczeństwa.  

 

Czynniki ogólnorynkowe 

Układ tych czynników może być trzypoziomowy.  

I poziom to czynniki obecne w kraju lub regionie recepcji turystycznej, 

II poziom to czynniki obecne w kraju emisji turystycznej, 

III poziom to czynniki na obszarze łączącym kraje emisji i recepcji turystycznej. 

Czynniki pomnażające korzyści ekonomiczne związane z turystyką przyjazdową: 

� czynniki zależne (infrastruktura turystyczna, tereny narciarskie, kąpieliska, 

reklama „z ust do ust”, igrzyska olimpijskie, profesjonalne poparcie turystyki 

przyjazdowej, ułatwienia finansowe dla turystów), 

� czynniki powodzenia (stabilne stosunki polityczne, dobra sytuacja gospodarcza 

kraju, czystość i higiena, skuteczna ochrona środowiska, dobra komunikacja). 

Czynniki dwojakiego rodzaju: 

� czynniki kształtowane przez gospodarkę turystyczną lub zależne od samych 

turystów (dobry wizerunek turystyczny, na przykład Hiszpania; nowy rynek, który 

jest zaspokojeniem ciekawości, na przykład Chiny; biura turystyczne popierające 

kraje docelowe), 

� czynniki ogólne (stabilne stosunki polityczne, dobra sytuacja gospodarcza  

i dochodowa ludności, środki masowego przekazu). 
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Czynniki osłabienia, zapadku czy zneutralizowania korzyści z zagranicznej 

turystyki przyjazdowej to: 

� słabnąca aktywność infrastruktury, 

� niedostateczna lub pogarszająca się dostępność komunikacyjna walorów 

turystycznych,  

� niezadowalający poziom usług turystycznych, 

� brak imprez i atrakcji turystycznych, 

� nieuzasadniony wzrost cen na rynku, 

� likwidacja lub ograniczenie ułatwień i udogodnień turystycznych. 

Czynniki obniżające efekty turystyczne w kraju recepcji turystycznej to: 

� katastrofy naturalne, choroby i epidemie, 

� wojny domowe, terroryzm, 

� niski stopień bezpieczeństwa, 

� niestabilne stosunki polityczne, 

� zła sytuacja gospodarcza, 

� niegościnna ludność, 

� nieatrakcyjna oferta dóbr naturalnych i kulturowych (na przykład zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego, niszczenie budowli i zabytków), 

� złe połączenia i rozwiązania komunikacyjne. 

Czynniki ogólne i dane przez naturę, występujące na obszarze kraju emisji 

turystycznej: 

� niestabilne stosunki polityczne, 

� zła sytuacja gospodarcza ludności, duża stopa bezrobocia, 

� negatywne podejście środków masowego przekazu do kraju docelowego, 

� przeszkody tranzytowe, na przykład opłaty drogowe, autostradowe, tunelowe, 

długi czas wyczekiwania na granicy państwowej.  

Niekorzystnym zjawiskiem jest rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego  

i koszty związane z jego ochroną. Interwencjonizm państwa w tym zakresie, nowe 

przepisy i podatki mogą niekorzystnie wpłynąć na popyt.  

Turystyka staje się bardziej zmienna, ulega ekonomicznej presji recesji, wpływa na 

nią brak poczucia bezpieczeństwa oraz liczne inne zagrożenia. Zakłócenia rozwoju będą 

raczej dotyczyły niektórych regionów, a nie całego świata. Pojawią się zatem zwycięzcy               

i przegrani. 

Korzystnym zjawiskiem będzie zainteresowanie podróżami zagranicznymi większości 

populacji krajów rozwiniętych, gdzie potencjał rozwoju jest bardzo duży. Szacuje się, że 

obecnie w podróżach międzynarodowych bierze udział około 3,5% populacji świata. 

Zgodnie z danymi UNWTO, odsetek ten może wzrosnąć o 7% w następnej dekadzie.  
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Przytoczone powyżej raporty, trendy i czynniki przyczyniające się do rozwoju 

turystyki są do siebie podobne i odzwierciedlają poglądy przeważające w większości 

opracowań na ten temat. Generalnie prognozy dotyczące rozwoju turystyki są 

optymistyczne, a wśród ewentualnych zagrożeń tego rozwoju wymienia się problemy 

związane z niestabilną sytuacją polityczną w krajach arabskich, wzrost zagrożenia ze 

strony terrorystów oraz recesja gospodarcza, wzrosty cen paliwa itd. Opisane wyżej 

trendy mają częściowo charakter ogólny, a w części tylko odnoszą się do specyficznych 

grup. Próba zastosowania ich do wszystkich byłaby poważnym błędem. Wydaje się, że 

najgłębsze zmiany spowodowane są przemianami w stylu życia. Prowadzą one do 

rosnącej segmentacji, ponieważ popyt stał się bardzie elastyczny i zmienny. 

Prognozy opierają się najczęściej na wykorzystaniu modeli ekonometrycznych, w tym 

zwłaszcza ekstrapolacji trendów. Metoda ta jest bardzo przydatna, ma jednak jedną 

istotna wadę – zakłada stabilność wszystkich (poza czasem) elementów oraz struktury 

oddziaływań rozpatrywanego procesu. Ocena trafności tych prognoz wymaga odrębnych 

badań, które prowadzone są niestety bardzo rzadko i mają charakter „ex post”. Ponadto 

prognozy są tworzone na potrzeby konkretnych firm i organizacji, które informacje 

niekorzystne dla nich, z punktu widzenia ich interesu, po prostu pomijają, a akcentują 

czynniki, którew bezpośredni sposób wpływają na wyniki działalności danej firmy. 

Dlatego też do takich prognoz należy podchodzić z pewną dozą ostrożności.  

Końcowa część analizy trendów prowadzi do wniosku, że każdy trend tworzy anty-

trend. Co więcej, należy podkreślić, że w wielu przypadkach tendencje są zróżnicowane 

pod względem ich zaawansowania, wyników i znaczenia. 

Podsumowanie 

Międzynarodowy ruch turystyczny jest ogromnym zjawiskiem, które z roku na rok 

coraz bardziej się rozwija. Wpływają na to czynniki ogólnopolityczne i ogólnorynkowe, 

które czasami mogą również hamować jego rozwój (na przykład wojny, terroryzm itp.). 

Funkcjonowanie rynku turystycznego w skali świata wymaga odpowiednich procedur  

i przepisów prawnych, które kładą nacisk na poprawne stosunki międzynarodowe. W celu 

poprawy funkcjonowania obsługi międzynarodowego rynku turystycznego należy między 

innymi scentralizować inicjatywy badania rynków turystycznych poszczególnych krajów, 

należy rozwinąć wspólne planowanie marketingowe oraz wzmocnić wysiłki związane ze 

sprzedażą produktów turystycznych. Bardzo ważna jest również polityka cenowa, która  

w dużej mierze zależy od jakości oferowanych usług i produktów turystycznych. 

Współpraca jest również niezbędna w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, które              

w usługach turystycznych odgrywają najważniejszą rolę. 

Unia Europejska stanowi – politycznie i gospodarczo – wspólnotę interesów. Prawo 

wspólnotowe jest częścią ponadnarodowego porządku prawnego, wyrażającego 
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wspólnotę interesów krajów członkowskich. Minimalizowanie obaw, pomoc                            

w pokonywaniu barier w osiąganiu korzyści z członkostwa, włączanie branży w realizację 

wspólnych przedsięwzięć z dziedziny turystyki prowadzonych w UE to główne zadania 

stojące przed rządami poszczególnych państw, zaangażowanych w rozwój turystyki 

(zarówno przyjazdowej, jak i wyjazdowej) w ich kraju. 

Ogromne wyzwania natury organizacyjnej, na które powinny być przygotowane 

przede wszystkim podmioty związane z turystyką stanowią sedno zarówno polityki 

turystycznej, jak i polityki regionalnej krajów. Do wyzwań należy na przykład: stworzenie 

wielu instytucji i organów, wypracowanie mechanizmów i procedur „uczenia się kultury 

zarządzania”, selekcja i realizacja projektów operacyjnych oraz ich monitorowanie. 

Niezbędne jest przede wszystkim utrzymywanie przyjaznych stosunków między krajami             

i dążenie do realizacji wspólnych celów w zakresie szeroko pojętej turystyki i przemysłu 

turystycznego. 

Skuteczne zarządzanie systemem obszaru recepcji turystycznej (w tym województwa 

podkarpackiego) poprzez spełnianie wspólnych celów i integrację działań wielu 

podmiotów będzie miało wpływ na rozwój tegoż obszaru, jego możliwości przyciągnięcia 

dochodowych inwestycji oraz możliwości stworzenia poczucia zadowolenia wśród lokalnej 

ludności i turystów. Przyciąganie i ożywianie optymalnych procesów inwestycyjnych               

w województwie możliwe jest dzięki wypracowaniu wspólnych idei kooperacji, głównie na 

szczeblu lokalnymi regionalnym. 

Rozpatrując szanse rozwoju rynku turystycznego województwa podkarpackiego na tle 

innych krajów należy stwierdzić, że ma ono bardzo duże możliwości rozwoju w zakresie 

turystyki kulturowej, opartej na bogatym dziedzictwie kulturowym. Duże znaczenie ma 

również turystyka wiejska i agroturystyka ze względu na znaczny udział obszarów 

wiejskich oraz wzrastającą liczbę gospodarstw agroturystycznych, które świadczą usługi 

na coraz wyższym poziomie. Turystyka uzdrowiskowa to kolejny segment rynku 

turystycznego, sprzyjający ogólnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu województwa. 

Kolejną propozycją jest turystyka alternatywna, ze względu na duży odsetek obszarów 

chronionych – 45,5% powierzchni województwa (w tym dwa parki narodowe: 

Bieszczadzki i Magurski). Niewątpliwie najbardziej atrakcyjne turystycznie są południowe 

tereny województwa i tam też najlepiej jest rozwinięta infrastruktura turystyczna                    

w porównaniu do reszty województwa. Z kolei w stosunku do całego kraju, poziom 

infrastruktury (zarówno turystycznej, jak i paraturystycznej) jednak w dalszym ciągu jest 

niewystarczający.  
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VI. Dobre przykłady – best practice  

Dobre praktyki w Unii Europejskiej 

Dla podkreślenia znaczenia gospodarczego i społecznego turystyki w Unii Europejskiej 

ogłoszono rok 1990 „Europejskim Rokiem Turystyki”. Był on punktem wyjściowym dla 

intensyfikacji działań na rzecz tegoż sektora. W 1992 roku Rada Europy podjęła decyzję  

o przyjęciu programu akcyjnego na rzecz turystyki. Największy nacisk położono na 

polepszenie umiejętności personelu, następnie na przedsięwzięcia o charakterze 

ponadnarodowym, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska oraz w zakresie 

turystyki kulturowej. Akcja z lat 1993-1996 jest kontynuowana w programie PHILOXENIA 

(Gościnność). Program wspomagania turystyki europejskiej PHILOXENIA był ważnym 

dokumentem, określającym działania wspomagające turystykę. Cele strategiczne 

postawione w tym programie są następujące: 

• stworzenie nowych miejsc pracy, 

• rozwój regionów słabiej rozwiniętych, 

• ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 

• promowanie europejskiej tożsamości, 

• przyczynianie się do osiągnięcia ekonomicznej i socjalnej spójności Unii. 

W omawianym projekcie przedstawiono priorytety w dziedzinie turystyki. Zaliczono do nich: 

• poprawę wiedzy o turystyce, 

• poprawę prawnego i finansowego otoczenia turystyki, 

• podniesienie jakości w turystyce europejskiej, 

• wzrost liczby turystów z państw trzecich. 

Na podstawie wyżej wymienionych działań zauważamy coraz większe angażowanie 

się Wspólnoty w sprawy turystyki (programy, środki polityczne mające na celu realizację 

wcześniej postawionych celów w dziedzinie turystyki). 

Oprócz stałych urządzeń finansowych polityki regionalnej służących wspieraniu 

rozwoju turystyki i regionów turystycznych ważną rolę odgrywały inicjatywy UE 

przewidziane do realizacji w określonym czasie, nazywane programami akcyjnymi. 

Zaliczano do nich: 

• KONVER II (1993-1997) – jego celem było wspomaganie regionów dotkniętych spadkiem 

produkcji obronnej i instalacji militarnych. Chodzi o popieranie rozwoju sektorów 

cywilnych i o uniezależnienie ich od produkcji na potrzeby armii. W ramach tego 

programu zgłoszono 18 programów, z czego po 6 przypadło na Francję i Niemcy, 

• RECHAR II (1994-1997) – przewidziano tu 15 programów zawierających przedsięwzięcia  

z zakresu turystyki albo kultury. Przodują tu: Francja (5 programów), Niemcy  

(4 programy) oraz Wielka Brytania (4 programy), 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 101 

• REGIS II – (1994-1999); Celem inicjatywy Wspólnoty Regis było przyśpieszenie 

integracji z Unią Europejską najbardziej oddalonych regionów, np. francuskich 

departamentów zamorskich. Regis II był kontynuacją Regis i włączał niektóre 

rozwiązania z Funduszy Strukturalnych. (3 programy), 

• ENVIREG: polepszenie stanu środowiska naturalnego na obszarach turystycznych, 

• INTERREG II: (1994-1999); przyjęta w 1990 roku inicjatywa Interreg ma za zadanie 

przygotowanie obszarów granicznych do Wspólnoty bez granic. Celem przyjętej w tym 

samym roku inicjatywy Regen jest dopomożenie w nawiązaniu niektórych brakujących 

powiązań w sieciach transeuropejskich transportowych i energetycznych między 

regionami Celu 1. Interreg II łączy funkcje Interreg I i Regen. Jednym z celów jest 

rozwijanie kooperacji transgranicznej oraz wypełnienie luk w sieciach energetycznych            

i dostarczanie połączeń w ramach szerszych sieci europejskich. Obecnie istnieje 36 

programów, których celem jest wspieranie regionów i państw słabych strukturalnie,              

w tym Polski oraz jej regionów przygranicznych. Pieniądze przeznaczane są głównie na 

infrastrukturę i ochronę środowiska, rozwój gospodarczy, rolnictwo, pomoc techniczną. 

• RESIDER i RENEVAL: łącznie 13 programów (ponownie przodują Francja i Niemcy); 

wspieranie regionów staroprzemysłowych, 

• LEADER II: (1994-1999) – nacisk został położony na projekty o charakterze 

innowacyjnym i demonstracyjnym, wymianie doświadczeń, na współpracy 

transnarodowej oraz na wspieranie rozwoju lokalnego (promocja turystyczna, analiza 

rynku turystycznego), 

• TELEMATIK: wspieranie rozwoju telekomunikacji i najnowszych technik cyfrowych, 

• RECITE: wspieranie współpracy między organami samorządowymi miast i regionów, 

• PESCA: (1994-1999) wspieranie obszarów utrzymujących się z rybołówstwa, niesienie 

pomocy przemysłowi rybnemu w zwalczaniu i opanowywaniu społecznych i handlowych 

następstw kryzysu w rybołówstwie oraz przyczynianie się do dywersyfikacji działalności 

gospodarczej tych regionów. 

• URBAN (1994-1999) – zadaniem było zapewnienie lepszej koordynacji podejmowanych 

dotychczas na szczeblu narodowym lub regionalnym przedsięwzięć i środków z zakresu 

polityki urbanizacyjnej. Program miał pomóc w znalezieniu rozwiązań poważnych 

problemów społecznych spowodowanych kryzysem wielu obszarów. 

Spośród wymienionych programów pozostały tylko cztery główne, czyli: INTERREG, 

LEADER, URBAN i nowy EQUAL. Oprócz instrumentów finansowych, obecnie istnieją 

instrumenty pozafinansowe, takie jak lobbing. Niestety na razie ma on charakter 

wyłącznie doraźny. 
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Przykład dobrej praktyki w Polsce  

„Turystyka – wspólna sprawa” to największy w Polsce projekt szkoleniowo-

doradczy skierowany do branży turystycznej, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Celem projektu jest wzrost 

konkurencyjności sektora turystycznego w Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji osób 

pracujących w turystyce oraz stworzenie regionalnych produktów turystycznych              

w formule sieciowej.  

Projekt wdrażany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich w zakresie Działania 2.3b, ukierunkowanego na budowę 

społeczeństwa otwartego i opartego na wiedzy poprzez zapewnienie warunków do 

rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Realizacja tego celu 

przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy                              

i przedsiębiorczości.  

Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” obejmuje: 

• promowanie idei regionalnych produktów turystycznych w ramach cyklu konferencji, 

• tworzenie regionalnych produktów turystycznych przez Grupy Partnerskie zrzeszające 

kluczowych aktorów z sektora turystycznego danego regionu, 

• cykl szkoleniowo-doradczy wspierający powstawanie regionalnych produktów 

turystycznych – Komponent „Współpraca sieciowa”, 

• szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry zarządzającej i pracowników sektora 

turystycznego – Komponent „Zarządzanie Turystyką”, 

• kursy językowe przygotowane pod kątem sektora turystycznego – Komponent 

„Szkolenia Językowe”, 

• promowanie najlepszych produktów turystycznych i dobrych praktyk zebranych               

w trakcie realizacji projektu. 

Promocja dobrych praktyk 

Oprócz podniesienia kwalifikacji osób pracujących w turystyce oraz stworzenia 

regionalnych produktów turystycznych, celem jest również wyodrębnienie najlepszych 

praktyk wypracowanych w wyniku realizacji projektu, a następnie promowanie ich na 

terenie całego kraju za pomocą trzech niezależnych działań: 

1. Grupy Partnerskie mogą uczestniczyć w konkursie na najlepszy produkt turystyczny 

opracowany lub rozwinięty w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. 

Najlepsze Grupy mają możliwość bezpłatnej promocji ich regionalnego produktu 

turystycznego podczas krajowych targów. 

2. Najlepsze praktyki z zakresu budowania regionalnych produktów turystycznych są 

opisywane w specjalnym przewodniku, który będzie dystrybuowany podczas 
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konferencji podsumowujących projekt oraz przesyłany do wszystkich podmiotów               

i instytucji kluczowych dla polskiego sektora turystycznego. 

3. Najciekawsze koncepcje produktów turystycznych będą prezentowane podczas 

sześciu konferencji podsumowujących projekt (po jednej dla każdego z województw), 

które będą zorganizowane w listopadzie 2007 roku. 

 

Przykład dobrej praktyki w Słowenii 

W 1993 roku miała miejsce konsolidacja fazy odradzania się Słowenii pod względem 

turystycznym. W ciągu tego roku Słowenia przyciągnęła 504 tys. przybyszów z zagranicy 

na ogółem 1,7 mln osobonocy. W 1994 roku trwał dalszy wzrost. Dostępne dane 

potwierdzają wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego o około 20% do około 600 

tys. odwiedzających i około 2,1 mln osobonocy.  

Wzrost ten był w znacznej mierze spodziewany (+23%) jako rezultat powrotu do 

sytuacji sprzed kryzysu w strategicznym planie marketingowym przedstawionym              

w czerwcu 1994 roku o nazwie „Operacyjny plan marketingowy dla turystyki w Słowenii 

1995-1998.” Przekształcenie Słowenii w kraj turystyczny odbywało się poprzez 

następujące działania: 

• Umiejscowienie się na europejskim rynku turystycznym, 

• Lepsza penetracja rynków zachodnich, 

• Zmniejszenie wagi ówczesnych głównych rynków źródłowych (Austria, Niemcy                 

i Włochy), które są zbyt „ważące” (73%) i odzyskanie pozycji na rynkach 

drugorzędnych, 

• Wydłużenie średniego okresu pobytu odwiedzających, aby stać się bardziej krajem 

docelowym niż tranzytowym, jak to miało miejsce wcześniej.  

W związku z tym poczynione zostały znaczne wysiłki w zakresie: 

• Organizacji systemu turystycznego, 

• Strukturyzacji i podwyższenia parametrów produktu turystycznego, 

• Budowy efektywnego systemu sprzedaży i komunikacji. 

Poszczególne kierunki zostały zrealizowane za pomocą takich działań, jak:  

• Stworzenie sieci Słoweńskiej - kontaktowanie i kontraktowanie, których kluczowym 

elementem była organizacja stała, przygotowanie, nadzór i kontrola działań w krajach 

źródłowych. Myślą przewodnią było: „Myśl w kategoriach globalnych, działaj na skalę 

lokalną”.  

• Wywiad marketingowy – czyli zebranie danych i utworzenie Bazy Danych w celu 

identyfikacji wszystkich efektywnych możliwości sprzedania produktów słoweńskich 

bezpośrednio klientowi; analiza rynku dla uzyskania podstawowych informacji  

o aktualnej percepcji Słowenii w krajach źródłowych; oraz selektywne 



 Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

 

 104 

rozpowszechnianie informacji poprzez na przykład organizowanie seminariów dla 

informowania sektora prywatnego w Słowenii.  

• Sprzedaż bezpośrednia i działania z zakresu marketingu połączonego – czyli 

zachęcanie do kupowania oferty Słowenii, zwiększenie sprzedaży bezpośredniej                 

i pośredniej (przez operatorów i agentów); sprzedaż odbywała się poprzez 

dystrybucję katalogu ofert oraz wykorzystanie Nowych Technik Informatycznych 

(poczta elektroniczna, Internet, CD ROM); w ramach sprzedaży pośredniej odbywały 

się wyjazdy studyjne i edukacyjne (3 dni dookoła kraju) i seminaria w Słowenii dla 

wybranych europejskich operatorów turystycznych. Kolejna forma sprzedaży to 

uczestnictwo w targach turystycznych (np. ITB w Berlinie, BIT w Mediolanie) na 

prośbę prywatnych operatorów i uzależnione od ich odpowiedniego udziału                      

w kosztach.  

• Komunikacja – tzw. Tożsamość Zbiorowej Turystyki, która stanowiła ogólną i stałą 

wiadomość skierowaną do społeczeństwa przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju 

instrumentów komunikowania w turystyce. Było to głównie wykorzystywane do 

podpisywania wszelkich działań komunikacyjnych przez Słoweńską Agencję 

Marketingu Turystyki. Podstawowe składniki Tożsamości Zbiorowej to: system 

kolorów, izotop lub symbol, znak graficzny dla nazwy Słowenia, slogan definiujący 

podstawowe cechy Słowenii, pakiet podstawowych zastosowań.  

• Opinia publiczna – podniesienie świadomości i zrozumienia Słowenii w aspekcie 

turystycznym wśród szerokich rzesz społeczeństwa, specjalnych grup docelowych  

i opiniotwórców. Podniesienie świadomości możliwości turystycznych Słowenii wśród 

możliwych współpartnerów marketingowych. Głównym celem było naprowadzanie 

i/lub modyfikowanie opinii społecznej odnośnie Słowenii za pośrednictwem prasy 

(tzw. Word flash, czyli 15 artykułów reklamowych w „pierwszorzędnych” mediach, 

który wytworzą „wybuchowy” efekt i wywołają „zainteresowanie społeczne”, a także 

tłumaczenie aspektów przewagi konkurencyjnej Słowenii na przykład poprzez 

organizowanie wycieczek prasowych w celu podniesienia poziomu wiedzy rynków 

europejskich na temat tego, co w zakresie turystyki może zaoferować Słowenia.  

• Przewodnik po operatorach turystycznych w Słowenii i instrukcja sprzedaży – 

zadaniem było zebranie wszystkich słoweńskich operatorów turystycznych w jednym 

dokumencie, ułożonym według specjalizacji, obszaru zainteresowania i specjalizacji. 

Ponadto ważne było uzyskanie zrozumienia Słowenii w sektorze turystycznym 

(szczególnie przez detalistów) i zachęcanie ich by sprzedawali Słowenię w najbardziej 

efektywny sposób. Pobudzanie kontaktów zawodowych między operatorami 

europejskimi i słoweńskimi. 
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• Marketing wewnętrzny i kontrola jakości – wśród zadań upatrywano pobudzanie 

pozytywnego nastawienia ludności do turystyki, zwiększenie świadomości możliwości 

turystyki wśród ówczesnych i potencjalnych przedsiębiorców oraz wzmocnienie 

turystycznego obrazu Słowenii wśród mieszkańców. Jeżeli chodzi o standardy 

jakościowe i etykiety dla zasobów i usług turystycznych stworzono koncepcję i projekt 

nowoczesnego systemu kategoryzacji pomagającego turystom uzyskać poszerzoną 

informację o oczekiwanej jakości zasobów i usług turystycznych: jezior, rzek, parków 

narodowych, sklepów, restauracji, barów itp. oraz sprzyjano podwyższaniu standardu 

usług i realizacji. 

• Słoweńska turystyczna baza danych zawierająca fakty o turystyce, wydarzeniach, 

ofertach, do przygotowania katalogu, zestawu prasowego, szybkiej informacji dla 

zainteresowanych operatorów. System był rozpowszechniany według kryterium 

przydatności dla Managerów Produktów (informacja o produkcie), Biura Systemu 

Sprzedaży (informacja o kanałach sprzedaży), Biura Systemu Komunikacji 

(informacje o mediach, dziennikarzach, artykułach). 
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Zakończenie 

Turystyka jest niezbędną częścią składową rynku światowego. Zajmuje drugie 

miejsce w ekonomice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, 

wyprzedzając takie dziedziny jak przemysł naftowy i samochodowy. Turystyka daje 

ogromne możliwości zatrudnienia choćby ze względu na niewielkie początkowe inwestycje 

w biznes turystyczny, stały popyt na usługi turystyczne oraz wysoki poziom rentowności 

poniesionych wkładów pieniężnych. Rynek turystyczny funkcjonuje jednak w ścisłej 

zależności od państwa i społeczeństwa. Turystyka staje się coraz ważniejszą dziedziną dla 

rozwoju gospodarczego, tak w skali makro, jak i w układzie regionalnym i lokalnym,             

w mniejszym lub większym stopniu przyczyniając się do rozwijania państw i ich regionów. 

Szanse rozwoju rynku turystycznego w Polsce wynikają przede wszystkim z przewagi 

potencjału naturalnego, kulturowego, mniej – z przewagi gospodarczej i społecznej. 

Istnieją pewne wartości, które są konkurencyjne wobec innych krajów tej części Europy. 

Naszym podstawowym walorem są naturalne warunki obszaru Polski z dużymi 

powierzchniami terenów leśnych, jeziornych i górskich, piaszczyste wybrzeże morskie 

sprzyjające wypoczynkowi biernemu, ukształtowanie terenu pozwalające na uprawianie 

wielu form turystyki. Ważny dla turystów wybierających Polskę jako kraj destynacji jest 

fakt występowania licznych terenów objętych najwyższymi formami ochrony przyrody. 

Dużym potencjałem są również zasoby kulturowe o znaczeniu międzynarodowym69. 

Wśród szans rozwoju turystyki w Polsce upatruje się również regionalizm, będący jedną      

z najbardziej charakterystycznych tendencji rozwojowych krajów. Jest to dążenie 

państwa do najbardziej efektywnych form współpracy, zarówno w skali kraju, jak                

i w układzie międzynarodowym. Na obszarze Polski wyróżniono siedem makroregionów 

turystycznych, wśród których znajduje się Region Górski Karpacko-Tatrzański, a w jego 

obrębie m. in. województwo podkarpackie. Jest to odpowiednik Regionu Alpejskiego                 

w Europie, co w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności województwa 

podkarpackiego w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie. Warunkami 

podstawowymi, na których można budować konkurencyjność turystyczną są między 

innymi: infrastruktura transportowa, noclegowa i gastronomiczna o odpowiedniej jakości 

i standardzie, kapitał ludzki, przyjazne nastawienie i życzliwość w stosunku do turysty             

i inne.  

 

W kontekście tych czynników, województwo podkarpackie stoi przed koniecznością 

ogromnych zmian i zadań. Może ono konkurować pod względem walorów przyrodniczych, 

                                                 
69 Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym. Instytut Koniunktur i Cen 
Handlu Zagranicznego. Opracowanie wykonane na zamówienie Departamentu Turystyki Ministerstwa 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Warszawa, marzec 2003, s. 85-86. 
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ale infrastruktura turystyczna i paraturystyczna pozostawiają wiele do życzenia. 

Województwo podkarpackie jest najmniej zanieczyszczonym regionem w Polsce. Jest to 

główny atut tego województwa, w oparciu o który może potencjalnie rozwijać się 

przemysł turystyczny. Dodatkowym atutem dla rozwoju turystyki w województwie są 

liczne wody mineralne, które umożliwiają rozwój bazy sanatoryjnej i uzdrowiskowej. 

Województwo podkarpackie ponadto charakteryzuje się wysokim udziałem lasów (36,9% 

powierzchni). Podobnie zalesione są tylko województwa pomorskie i zachodniopomorskie. 

Obszary chronionego krajobrazu zajmują 30% obszaru województwa, co stawia 

województwo podkarpackie na 5 miejscu w Polsce70. 

Wymienione wyżej elementy stanowią atrybut województwa, jednakże kompleksowa 

analiza potencjału województwa podkarpackiego wskazuje na jego słabość, a tym samym 

na konieczność wzmożonego rozwoju. Zakres i tempo wprowadzanych zmian będzie 

decydować o zmniejszaniu dystansu gospodarczego w stosunku do innych, bardziej 

rozwiniętych regionów Polski i Europy.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że województwo podkarpackie notuje niskie  

w stosunku do innych regionów wskaźniki konkurencyjności na międzynarodowym rynku 

turystycznym. Województwo podkarpackie powinno w dużej mierze nastawiać się na 

turystykę krajową, apelującą do „swojskości”, poczucia więzi oraz braku bariery 

językowej. Województwo podkarpackie jako przygraniczny region turystyczny powinno 

skupić się również na rozwoju pobytów krótkoterminowych (do czterech dni), głównie             

w celach biznesowych, służbowych, odwiedzin krewnych i znajomych.  

Rozwój turystyki w województwie powinien leżeć w obszarze zainteresowań 

samorządów gmin i powiatów poprzez realizację najbardziej pilnych przedsięwzięć z tego 

zakresu. Jednocześnie środki z budżetu województwa przeznaczane na turystykę nie 

świadczą  

o próbach wywołania większych efektów w tej dziedzinie. Stwierdzono natomiast 

zaangażowanie stowarzyszeń i organizacji społecznych w rozwijanie turystyki 

przyjazdowej do regionu, co ma niemały wpływ na dalszy rozwój ruchu turystycznego71. 

                                                 
70 Grygiel P., Grzesik A., Strojny J., Witkowski K., Raport o województwie podkarpackim, Rzeszów 2003, s. 36. 
71 Strategia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim na lata 2002-2006, red. J. Drupka, W. Kotliński, 
Rzeszów 2002, s. 39. 
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