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Streszczenie: Organizacja określonych wydarzeń sportowych pozwala zarówno miastom, jak 
i regionom nie tylko zaprezentować swoją ofertę kulturową, turystyczną i sportową, ale  
i przyciągać nowe, bardziej atrakcyjne grupy docelowe turystów oraz niwelować skutki sezo-
nowości ruchu turystycznego. Do podstawowych korzyści płynących z rozwoju turystyki 
sportowej należą m.in.: poprawa infrastruktury (nie tylko sportowej), zwiększenie liczby tu-
rystów, promocja i marketing docelowy, korzyści ekonomiczne. Biorąc pod uwagę powyższe, 
w niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, na ile miasto Kraków przygoto-
wane jest do rozwoju nowego markowego produktu – turystyki sportowej. Natomiast celem 
artykułu jest analiza możliwości rozwoju turystyki sportowej w Krakowie. Dokonana zosta-
nie ona w oparciu o badanie potencjału sportowego miasta Krakowa (infrastruktura, imprezy 
sportowe) i analizę dokumentu wyznaczającego główne cele rozwoju turystki w mieście, 
tj. Strategię Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020.

Słowa kluczowe: Kraków, potencjał sportowy, turystyka sportowa.

Summary: The organization of sports events allows cities and regions to present their cultural, 
tourism and sports offers. It also helps to attract new target groups of tourists and to mitigate 
seasonality in tourism traffic. Basic benefits of sports tourism development include, inter  
alia: improvement of infrastructure (not only sports infrastructure), increase in the number of 
tourists, target marketing and economic benefits. Given the above, the article aims to aswer 
the question to what extent the city of Cracow is prepared to develop a new market product, 
i.e. sport tourism. The article aims to analyse the possibilities of sports development  
in Cracow. The analysis is going to be based on a study of sports potential of the city of 
Cracow (infrastructure, sports events) as well as on the analysis of the document designating 
the main objectives of the city’s tourism development, i.e. Tourism Development Strategy in 
2014-2020.
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1. Wstęp

W celu zwiększenia konkurencyjności miasta, które chcą aspirować do miana tury-
stycznych, muszą utworzyć zestaw unikatowych wartości i doświadczeń, które tury-
ści zapamiętają, zabiorą z sobą i przekażą informacje o nich swoim przyjaciołom  
i rodzinom. Turyści chcą poszerzać swoje horyzonty, wzbogacać swoją wiedzę an-
gażując się w konkretne działania [Perić 2010]. W nowoczesnej polityce regionalnej 
władze samorządowe muszą uwzględniać podejście marketingowe oraz kierować 
się zasadami konkurencyjności [Szafranek 2010]. Imprezy sportowe, związane  
z nimi pozytywne emocje, obecność w mediach są sposobem na kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku zarówno turystycznego, jak i sportowego miast i regionów  
[Bosiacki, Śniadek 2012]. Jako przykład można wskazać choćby Puchar Świata  
w Skokach Narciarskich w Zakopanem, który rokrocznie przyciąga najlepsze druży-
ny świata, kibiców, którzy chcą przyjeżdżać do miejsca, w którym się dobrze bawią, 
odpoczywają i poznają polską kulturę.

Pamiętać należy jednak, że imprezy sportowe wymagają nowoczesnej infra-
struktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, które zwiększają atrakcyjność 
miast. Wystarczy tylko wspomnieć Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 
2012, które odbyły się w Polsce, i kryteria, jakimi kierowała się UEFA przy wyborze 
miast, w których toczyły się rozgrywki, a poszczególne drużyny wybierały swoje 
centra pobytowe. 

Sport i turystyka są coraz częściej postrzegane jako determinanty konkurencyj-
ności miast i regionów, a powstająca w nich nowoczesna infrastruktura oraz organi-
zowanie dużych imprez sportowych rangi krajowej i międzynarodowej są tym, co 
pozwala na rozwój turystyki sportowej [Bosiacki, Śniadek 2012]. Mimo iż polskie 
miasta i regiony od niedawna w swoich działaniach marketingowych wykorzystują 
sport w promocji turystycznej [Bednarczyk, Marczułajtis-Walczak 2013], to samo 
połączenie sportu i turystyki nie jest nowością. Wręcz można stwierdzić, iż są one  
z sobą ściśle spokrewnionymi zjawiskami społecznymi, na co wskazuje w swoich 

Rys. 1. Model zależności pomiędzy sportem i turystyką

Źródło: [Hadzik 2014, za: Standeven, DeKnop 1999]. 
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opracowaniach wielu autorów [Turco et al. 2002; Keller 2002; Kowalczyk 2008; 
Toman, Borzyszkowski 2012; Hadzik 2014].

Zarówno sport, jak i turystyka stały się kołem napędowym wzrostu społecznego 
rozwoju gospodarczego o ogromnym potencjale [Lenartowicz 2001; Toman,  
Borzyszkowski 2012]. Należy również zauważyć, że sport i jego elementy mogą 
zdywersyfikować produkt turystyczny oraz wpłynąć na jego innowacyjność, czego 
efektem może być [Marciszewska 2010]: wzrost satysfakcji turystów, wyższy po-
ziom zysku z działalności gospodarczej podmiotów, zwiększenie udziału w rynku, 
kreacja nowego wizerunku, wzrost atrakcyjności oferty turystycznej. 

Motywy uczestnictwa w sporcie są liczne i zróżnicowane, dlatego aby rozwijać 
turystykę sportową, trzeba je systematycznie badać i uważnie analizować, tak by 
móc dostosowywać i udoskonalać oferowany produkt turystyki sportowej. M. Weed 
i C. Bull [2004] wskazują pięć form turystyki sportowej:
 – turystyka z elementami sportowymi – w tym przypadku turystyka, która obej-

muje sport, jako działalność uzupełniającą często może być turystyką sportową 
w najprostszej i niezorganizowanej formie;

 – sportowy udział w turystyce – najbardziej oczywista kategoria turystyki sporto-
wej, w której sport, dyscyplina sportowa, stanowi główny cel wyjazdu;

 – trening sportowy – obejmuje sportową podróż turystyczną, gdzie głównym ce-
lem jest trening, szkolenie zarówno początkujących, jak i zaawansowanych 
sportowców;

 – imprezy sportowe – odnoszą się do turystyki, w której głównym celem podroży 
jest udział w imprezie sportowej, albo jako uczestnik, albo jako widz; 

 – luksusowa turystyka sportowa – nie jest określona przez odniesienie do sporto-
wego udziału w turystyce, ale raczej do jakości obiektów hotelarskich i urzą-
dzeń, usług, jakie na ich terenie się znajdują i z jakich korzysta podczas pobytu 
turysta.
Z powyższej klasyfikacji wynika, iż turystyka sportowa może być rozwijana na 

obszarach miejskich. Nowoczesna infrastruktura, odbywające się w danym mieście 
imprezy sportowe mogą i często stanowią główny motyw przyjazdu do określonych 
destynacji [Kowalczyk 2008]. Mogą również stanowić ofertę uzupełniającą dla wie-
lu innych form turystyki, np. wypoczynkowej czy biznesowej. Kraków jest miastem, 
który ma już wyraźnie określony charakter na turystycznej mapie Polski i świata, co 
jednak nie oznacza, że jego oferta, choć atrakcyjna, nie powinna ulec rozszerzeniu 
właśnie o turystykę sportową.

2. Miejsce turystyki sportowej w Strategii Rozwoju Turystyki  
w Krakowie

Turystyka stanowi dla Krakowa kluczową gałąź gospodarki. Dzieje się tak dzięki 
wzrastającemu popytowi na produkt turystyczny, jaki oferuje Kraków (9 900 000 
turystów odwiedziło Kraków w 2014 r. o 650 000 więcej niż w roku 2013), a w za-
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sadzie różnorodność i złożoność tego produktu. Oferta turystyczna miasta Krakowa 
wciąż ulega rozszerzeniu i udoskonaleniu. Kraków przez lata kojarzony był z zabyt-
kami, bogatym dziedzictwem kulturowym i historycznym, ale jak wiadomo, w cza-
sach wzrastających wymagań konsumentów nie może to stanowić jedynej podstawy 
oferowanego przez miasto produktu turystycznego. 

Wizja Krakowa nakreślona w Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 
2014-2020 wprost wskazuje rolę, jaką sport i imprezy sportowe mają odegrać  
w rozwoju oferty turystycznej miasta Krakowa: „Kraków jest rozpoznawalny w skali 
europejskiej, jako miasto festiwali i wielkich wydarzeń, oferując przez cały rok im-
prezy kulturalne i sportowe, w tym o randze światowej, skutecznie pozyskując wy-
darzenia wysokiej rangi” [Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie]. W Strategii 
wymienionych zostało 17 produktów turystycznych miasta, a wśród niż produkt 
„Kraków na sportowo”, co pokazuje, jak ważną formą dla dalszego rozwoju turysty-
ki w mieście staje się właśnie turystyka sportowa. Ponadto w czterech z pięciu wska-
zanych w Strategii priorytetach odnaleźć można zadania, które bezpośrednio odno-
szą się do turystyki sportowej. W priorytecie I „Nowoczesna przestrzeń turystyczna 
miasta” zdefiniowano zadanie I.1.2. Rozbudowa infrastruktury sportowej miasta. 
Celem tego zadania jest rozbudowa infrastruktury sportowej miasta Krakowa,  
z uwzględnieniem obiektów umożliwiających organizację międzynarodowych, mega-
wydarzeń sportowych. W priorytecie II „Konkurencyjne produkty turystyczne” 
wskazano dwa zadania bezpośrednio odnoszące się do turystyki sportowej, zwraca-
jąc jednocześnie uwagę na istotne cechy, jakie powinien posiadać produkt turystycz-
ny, aby można było określić go mianem konkurencyjnego: być unikalny, celowy, 
zróżnicowany i odpowiedniej jakości. Pierwsze z tych zadań (II 1.4. „Kraków mia-
stem wydarzeń sportowych o zasięgu międzynarodowym”) za cel stawia „organiza-
cję w mieście dużych wydarzeń sportowych i budowę wizerunku Krakowa jako 
miejsca organizacji imprez o co najmniej europejskim zasięgu”. Zadanie to ma być 
realizowane poza wysokim sezonem turystycznym. Podobne założenia przyjęto 
również w drugim z wcześniej wspomnianych zadań zdefiniowanych w ramach 
priorytetu II „Konkurencyjne produkty turystyczne” (zadanie II 3.4. Aktywny wypo-
czynek w mieście o każdej porze roku). Przy czym zadanie drugie podkreśla dodat-
kowo koniczność budowy oferty uzupełniającej miasta nastawionej na aktywne spę-
dzanie czasu wolnego w mieście. W priorytecie IV „Programowanie komunikacji  
z rynkiem turystycznym” wskazano konieczność kreowania wizerunku turystycznego 
Krakowa jako miasta festiwali i znaczących wydarzeń (w tym również sportowych) 
– zadanie IV.1.1. Natomiast w priorytecie V zatytułowanym „Sieci partnerstw tury-
stycznych” dostrzeżono konieczność wzmocnienia sieci współpracy między branżą 
turystyczną a biznesem, kulturą i sportem. W tym zadaniu wskazano również ko-
nieczność rozwijania współpracy z partnerami biznesowymi w celu pozyskiwania 
dla miasta dużych imprez sportowych i zapewnienia ich właściwego bezpieczeństwa 
[Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie; Zawartka 2014].
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Władze miasta, jak widać z analizy Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na 
lata 2014-2020, dostrzegają szanse, jakie daje turystyka sportowa, która może przy-
nieść miastu wymierne korzyści, i zamierzają wykorzystać swój potencjał, który 
wciąż się zwiększa. Kraków, mimo iż jest najlepiej rozpoznawalnym miastem Polski 
na świecie dzięki bogatym tradycjom historycznym i kulturalnym (Atrakcyjność 
Polski i polskich miast BBC 2006), wciąż stara się udoskonalać i rozszerzać swoją 
ofertę turystyczną o nowe produkty. Jest to podyktowane potrzebą utrzymania pozy-
tywnego wizerunku miasta jako atrakcyjnego turystycznie, systematycznego zwięk-
szania ruchu turystycznego, wydłużenia pobytów turystów w mieście, a tym samym 
zwiększenia ich wydatków.

3. Potencjał sportowy Krakowa

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Krakowa jest rozbudowana i zróżnicowana, 
składa się m.in. z 43 boisk sportowych, 11 orlików, 8 stadionów, 10 hal sportowych, 
22 sal sportowych i siłowni, 9 pływalni (w tym 7 krytych), 8 obiektów sportu i rekre-
acji wodnej, 17 kortów tenisowych, 3 stadnin/ośrodków jeździeckich, 3 strzelnic/
torów łuczniczych. Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną wzbogacają ponadto liczne 
sale i boiska przyszkolne, ośrodki będące w gestii krakowskich uczelni wyższych, 
nowoczesne, prywatne centra sportu i rekreacji o charakterze komercyjnym [Obiek-
ty sportowe Krakowa 2012]. Na potencjał sportowy Krakowa składają się również 
imprezy sportowe, których każdego roku w Krakowie odbywa się coraz więcej. Na 
stałe już w kalendarz imprez wpisały się [Filipowicz 2014]:
 – Cracovia Maraton, organizowany od 2002 r. pod hasłem „Z historią w tle”, pro-

wadzi przez najpiękniejsze zakątki starego Krakowa (co doceniają sami mara-
tończycy). Jest to najbardziej międzynarodowy spośród wszystkich polskich 
maratonów, z największą frekwencją uczestników z zagranicy – w dotychczaso-
wych jego edycjach gościli biegacze z 55 krajów;

 – Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim – Bieg 
Trzech Kopców to impreza, której uczestnicy mają do pokonania 13-kilometro-
wą trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami – Krakusa, Kościuszki i Pił-
sudskiego. Na trasie można się przekonać, że Kraków oferuje nie tylko zabytki  
i nowoczesną infrastrukturę, ale również urzekające krajobrazy i naturalną przy-
rodę. Jest to jedyny w Polsce bieg górski, który prowadzi przez centrum dużego 
miasta; 

 – Skandia Maraton Lang Team;
 – Tour de Pologne – już od 2008 r. Kraków jest gospodarzem ostatniego etapu  

i zakończenia Tour de Pologne. I tak też będzie co najmniej do 2018 r., co wyni-
ka z porozumienia, jakie miasto Kraków zawarło z Lang Team; 

 – Grand Prix w Siatkówce Plażowej – turnieje organizowane cyklicznie od 2008; 
dobre opinie środowiska siatkarskiego zaowocowały przyznaniem miastu  
w 2014 r. finałowej imprezy Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej.
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Wszystkie te imprezy przyciągają co roku coraz większą liczbę uczestników  
i kibiców. Tylko w ostatniej 13. edycji Cracovia Maraton w 2014 r. wystartowało 
ponad 5500 biegaczy, którym towarzyszyło bardzo szerokie grono kibiców zgroma-
dzonych na całej trasie. Imprezą biegową, która również cieszy się w Krakowie co-
raz większą popularnością, zarówno wśród uczestników, jak i kibiców, jest Bieg 
Trzech Kopców. W 2014 r. po raz pierwszy liczba uczestników tej imprezy przekro-
czyła 2000. Podobny rekord jeśli chodzi o liczbę uczestników, odnotował Skandia 
Maraton Lang Team – ponad 2000 amatorów górskich rowerów. Tour de Pologne 
gromadzi co roku miliony kibiców na trasie w całym kraju. Kraków, gdzie odbywa 
się finał imprezy, jest pokazywany w trakcie transmisji telewizyjnych, które przeka-
zywane są do 59 krajów, a Rynek Główny miasta zapełniony jest tłumem kibiców. 

Coraz częściej imprezy sportowe rangi międzynarodowej organizowane są rów-
nież w Ośrodku Sportu i Rekreacji KOLNA, dysponującym basenem, halą sportową 
czy możliwością organizacji raftingu na torze kajakarstwa górskiego; wśród nich 
m.in. Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie Slalomowym czy Puchar Europy Junio-
rów. Obie imprezy cieszyły się ogromną popularnością zarówno wśród zawodników, 
jak i kibiców (ok. 4500). Podobnej frekwencji organizatorzy spodziewają się na pla-
nowanych na czerwiec 2015 r. zawodach Pucharu Świata. 

Do kalendarza imprez sportowych w 2014 r. dołączyła nowa, PZU Cracovia Pół-
maraton Królewski. W 1. edycji tej imprezy wystartowało ponad 3700 zawodników.

Dzięki nowo oddanej do użytku (czerwiec 2014) największej i najnowocześniej-
szej w Europie hali sportowo-widowiskowej Tauron Arena Kraków zwiększył swój 
potencjał sportowy. FIVB Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn Polska 2014, 
mecz Ligi Światowej Polska–Brazylia, XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, 
spotkanie Marcin Gortat Team kontra reprezentacja Wojska Polskiego (finał Marcin 
Gortat Camp 2014), gala boksu zawodowego z walką wieczoru Tomasz Adamek–
Artur Szpilka to największe imprezy, jakie tylko w drugiej połowie 2014 r. odbyły 
się w tym obiekcie. Każda z nich odbywała się przy pełnej widowni, liczącej od  
11 554 do 18 000 miejsc w zależności od rodzaju imprezy. Hala widowiskowo-spor-
towa Tauron Arena Kraków cieszy się ogromną popularnością wśród organizatorów 
imprez sportowych różnej rangi i różnych dyscyplin sportowych, co powoduje, że 
kalendarz na rok 2015 i lata następne jest rozbudowany (m.in. mecz tenisowy grupy 
światowej Fed Cup by BNP Paribas Polska–Rosja, Mistrzostwa Świata Dywizji 1A 
w hokeju na lodzie, mecz towarzyski reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn, 
mecz ligi światowej polskich mistrzów świata, kolejna odsłona Marcin Gortat 
Camp).

Jak więc widać, potencjał sportowy Krakowa, wciąż jest rozbudowywany i mo-
dernizowany, pozwala dostrzec możliwości rozwoju w nim turystki sportowej. Do-
datkowymi determinantami warunkującymi ten rozwój są: zróżnicowana i wysokiej 
jakości infrastruktura turystyczna (szczególnie noclegowa i gastronomiczna) oraz 
wciąż udoskonalana dostępność komunikacyjna miasta (m.in. rozbudowa lotniska, 
szlaki rowerowe).
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4. Zakończenie

Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka możliwości rozwoju turystyki 
sportowej w Krakowie wskazuje duży potencjał, jakim dysponuje i który wciąż  
rozwija miasto. Kraków, mimo iż jest najchętniej odwiedzanym miastem w Polsce 
zarówno przez turystów krajowych, jak i zagranicznych, to zdaje sobie sprawę  
z konieczności doskonalenia swojej oferty turystycznej poprzez jej rozbudowę i dy-
wersyfikację. Czerpiąc przykłady z innych dużych miast europejskich czy amery-
kańskich, władze Krakowa dostrzegły szansę na przyciągniecie nowego segmentu 
rynku turystycznego zainteresowanego sportem. Wprawdzie dotychczas prowadzo-
ne analizy ruchu turystycznego w Krakowie pokazują, że turyści, dla których głów-
nym motywem przyjazdu jest sport, stanowią mały odsetek wśród ogółu, to jednak 
daje się zauważyć w tym względzie systematyczny wzrost. Nie jest on może duży, 
jednak i dotychczasowa oferta sportowa miasta do 2014 r. nie była imponująca.  
Ponadto coraz częściej cel sportowy jest podawany przez turystów jako uzupełniają-
cy, co również stanowi pozytywny sygnał, że warto zainteresować się rozwijaniem 
turystyki sportowej w mieście, szczególnie zwracając uwagę na wspomniane korzy-
ści, jakie miasto dzięki temu może osiągnąć. 

Analizując jedynie imprezy sportowe, jakie odbywały się w Krakowie tylko  
w ostatnim roku, można zaobserwować, że Kraków coraz częściej odwiedzają z jed-
nej strony uczestnicy masowych imprez biegowych czy kolarskich, a z drugiej kibi-
ce sportu zawodowego. Jeśli dodać do tego infrastrukturę sportowo-rekreacyjną oraz 
przedsięwzięcia, jakie zostały wskazane w Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie 
na lata 2014-2020, można stwierdzić, że szanse rozwoju turystyki sportowej w tym 
mieście są duże. 
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