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Wstęp
Przedmiot i cele pracy

Narastająca społeczna ruchliwość przestrzenna wpisuje się w szerokie spektrum 
przemian cywilizacyjnych współczesnego świata. Środki finansowe przenoszo
ne w ruchu turystycznym, a także kapitał zaangażowany w proces świadczenia 
usług dla turystów, w wielu przypadkach stanowią podstawowe czynniki lokal
nego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Postęp, jaki dokonał się w minionych 
trzech dekadach w badaniach naukowych nad turystyką, ukazał szczególny fe
nomen społeczno-kulturowy i ekonomiczny tego zjawiska, który cechuje między 
innymi: masowość i nieprzewidywalność kierunków migracji, kapitałochłonność 
i trwałość struktur materialnych służących jego obsłudze, związek konsumpcji tu
rystycznej z postępem technicznym i technologicznym oraz intensywne oddzia
ływanie ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze i społeczne obszarów 
jego recepcji (Gaworecki 2003; Gołembski 2003; Kowalczyk 2000; Kurek 2007; 
Wyrzykowski, Marak 2010). 

Specyfika rozwoju turystyki wpływa na kierunek oraz przebieg lokalnych pro
cesów społecznych i ekonomicznych. Siła i znaczenie tego oddziaływania wzrasta 
proporcjonalnie do roli, jaką pełni turystyka w strukturze funkcjonalnej tery
torialnych systemów społecznych. W przypadku obszarów i miejscowości wy
specjalizowanych w obsłudze ruchu turystycznego, rozwój funkcji turystycznej 
implikuje szczególny mechanizm napędzający ich wzrost gospodarczy, który wa
runkują zewnętrzne powiązania funkcjonalne zawiązywane oraz kształtowane za 
sprawą migracji turystycznych. 

Podatność ruchu oraz popytu turystycznego na wpływ wielu, często niemożli
wych do przewidzenia czynników sprawia, że obszary recepcji turystycznej funk
cjonują w warunkach ciągłej niepewności co do wielkości efektów ekonomicz
nych z działalności turystycznej. Sytuacja taka wpływa nie tylko na stabilność 
lokalnych podmiotów świadczących usługi turystyczne, lecz także na realizację 
pozaekonomicznych funkcji turystyki. Brak ciągłości przychodów z rozwoju tu
rystyki staje się współcześnie czynnikiem coraz silniej oddziałującym na kieru
nek rozwoju lokalnego miejscowości o wysoko rozwiniętej funkcji turystycznej, 
szczególnie w sytuacji narastającej konkurencji między obszarami recepcyjnymi. 
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Miejscowości cechujące się wysoką dynamiką i natężeniem zjawisk turystycz
nych, które w terminologii turystycznej określa się jako „ośrodki turystyczne” 
(Warszyńska, Jackowski 1978; Zagadnienia terminologii... 1974), wyróżniają się na 
tle ogółu jednostek osadniczych, w których rozwija się ruch i zagospodarowanie 
turystyczne. Specyfikę tej kategorii obszarów recepcyjnych podkreśla intensywność 
oraz wielokierunkowość procesów składających się na rozwój turystyki, a także 
złożoność powiązań funkcji turystycznej z innymi sferami życia społeczno-gospo
darczego. Wszelka działalność skierowana na obsługę ruchu turystycznego stanowi 
wówczas główny lub jeden z głównych składników lokalnych stosunków gospodar
czych. Biorąc pod uwagę strukturę oraz relacje i zależności między lokalnymi funk
cjami społeczno-ekonomicznymi, utrzymanie wielkości przychodów z wydatków 
turystycznych1 ma zasadnicze (wręcz strategiczne) znaczenie dla rozwoju teryto
rialnego systemu społecznego w przyszłości. 

1 Przez „wydatki turystyczne” rozumie się w pracy wszelkie wydatki ponoszone przez tu
rystów w miejscu (miejscowości) ich pobytu, związane z kosztami noclegu, wyżywieniem 
oraz zakupem innych towarów i usług. 

Problematyka poszukiwania mechanizmów utrzymania ciągłości i stabilności 
funkcjonalnej tradycyjnych ośrodków turystycznych, które w literaturze przed
miotu określa się jako turystycznie „dojrzałe”, stanowi obecnie jedno z najważ
niejszych wyzwań badawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Większość 
tego typu miejscowości czy wręcz całych stref zagospodarowania boryka się 
współcześnie z kwestią stagnacji rozwojowej. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć 
co do zasad i sposobów ich „ożywienia” funkcjonalnego albo też implementacji 
mechanizmów ich transformacji funkcjonalnej uniemożliwia prowadzenie wła
ściwej i skutecznej polityki rozwoju na poziomie władz lokalnych i regionalnych, 
a także pogłębia niepewność inwestycyjną i decyzyjną w zarządzaniu przedsię
biorstwami turystycznymi. 

Powyższe luki i ograniczenia kierują uwagę w stronę zagadnienia związku tu
rystyki z rozwojem społeczno-ekonomicznym w kontekście utrzymania ciągłości 
i sprawności działania struktur zakorzenionych w określonym układzie lokalnym, 
odpowiedzialnych za realizację funkcji turystycznej, jako strategicznej funkcji go
spodarczej i czynnika rozwoju społecznego. Przyjęcie założenia o istnieniu obiek
tywnych ograniczeń w zwiększaniu przyjazdowego ruchu turystycznego, w przy
padku tzw. dojrzałych obszarów recepcyjnych (Butler 1980), otwiera nową perspek
tywę badawczą, w której dotychczas przeważający punkt widzenia na procesy roz
wojowe w turystyce, zorientowany na analizy o charakterze ilościowym, winien ulec 
modyfikacji w kierunku poszukiwania możliwości indukowania zmian jakościowo- 
-strukturalnych oraz oceny ich dynamiki i oczekiwanych skutków. Konsekwencją 
takiego rozumowania jest także potrzeba szerszego odwołania się do endogenicz- 
nych czynników rozwoju turystyki z punktu widzenia określonego układu lokalne
go, a także dokonania oceny procesów składających się na rozwój turystyki w ogóle. 

W dotychczasowych studiach nad turystyką oraz w dyskusji prowadzonej na 
polu różnych dyscyplin naukowych wskazywano jedynie na potrzebę tego typu 
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analiz bądź też koncentrowano się wyłącznie na diagnozie symptomów stagna
cji rozwojowej obszarów recepcji turystycznej. W nielicznych studiach przypad
ków prezentowano i omawiano przykłady „ożywienia” rozwoju miejscowości 
turystycznych, nadmorskich i górskich (Bramwell 2003; Chapman, Speake 2011; 
Faulkner 2002; Müller et al. 2010). Brak, jak dotąd, opracowań podejmujących 
ową kwestię w sposób kompleksowy i usystematyzowany, w których przedstawio
no by możliwie szeroką wykładnię oraz interpretację teoretycznych oraz meto
dycznych zasad rozwiązania złożonego i wielowątkowego problemu badawczego, 
za jaki należy uważać określenie zdolności trwałego, w sensie długookresowego, 
rozwoju ośrodków turystycznych. 

Kierując się powyższymi przesłankami, za główny cel pracy przyjęto okre
ślenie teoretyczno-metodologicznych podstaw badania możliwości kształtowania 
funkcji turystycznej miejscowości w długim okresie w warunkach jej wysokiego 
poziomu rozwoju oraz natężenia zjawisk turystycznych. 

Nadrzędnym zagadnieniem dyskutowanym w pracy jest próba konceptualiza- 
cji na płaszczyźnie teoretycznej geografii turyzmu problemu badawczego utrzy
mania zdolności rozwojowej ośrodków turystycznych w długookresowej perspek
tywie. W przeświadczeniu autora aktualny stan badań nad przebiegiem procesów 
rozwojowych w turystyce umożliwia wypracowanie podstaw teoretycznych oraz 
założeń metodologicznych analiz tak sformułowanej problematyki. Niemniej, 
złożoność oraz wielowątkowość przedmiotu rozważań kieruje uwagę poza do
tychczas podejmowane wątki badawcze w studiach geograficznych. Interdyscy
plinarny charakter badań nad turystyką pozwala upatrywać źródła osnowy kon
cepcji także w dorobku badawczym innych dyscyplin naukowych, między innymi 
ekonomii i socjologii, a także w teorii gospodarki przestrzennej i geografii ekono
micznej, zważywszy na fakt, że mechanizmy napędzające rozwój turystyki stano
wią składową ogółu procesów społeczno-gospodarczych. Należy także zaznaczyć, 
że konstruowanie kompleksowych podejść teoretyczno-analitycznych do zagad
nień rozwojowych w turystyce na polu geografii turyzmu nie byłoby możliwe, 
gdyby nie uprzednio szeroko określony przedmiot jej badań (Kowalczyk 2000; 
Liszewski 2007; Warszyńska 1999; Warszyńska, Jackowski 1978). 

Odwołanie się w założeniach głównego celu pracy do endogenicznych mecha
nizmów rozwoju turystyki prowadzi do sformułowania głównej hipotezy 
badawczej, która brzmi: w przypadku miejscowości o wysokim poziomie roz
woju funkcji turystycznej czynniki warunkujące zdolność jej długookresowego 
rozwoju tkwią w lokalnych zasobach infrastrukturalnych, przyrodniczych i kul
turowych, stanowiących podstawę rozwoju turystyki, a także w zaangażowanym 
w obsługę ruchu turystycznego kapitale ludzkim oraz kapitale społecznym.

Przedmiot badań obejmuje ogół endogenicznych procesów składających się na 
rozwój turystyki w określonych warunkach lokalnych, rozumianych w skali prze
strzennej terytorialnego sytemu społecznego - miejscowości bądź ich grupy, po
wiązanych funkcjonalnie za sprawą ruchu turystycznego. Przyjęto założenie, istot
ne z punktu widzenia dalszych rozważań, iż każdy układ lokalny stanowi odrębną 
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i niepowtarzalną, a tym samym wyjątkową kombinację warunków i okoliczności 
realizacji potrzeb turystycznych, z uwagi na cechy i wartości przyrodnicze, społecz
no-kulturowe, infrastrukturalne, przebieg procesów gospodarczych i politycznych, 
a także relacje przestrzenne i funkcjonalne względem obszarów źródłowych ruchu 
turystycznego. Podejście takie skutkuje określonymi konsekwencjami natury meto
dologicznej, za które w pierwszym rzędzie należy uznać niemożliwość wypracowania 
uniwersalnego wzorca długookresowego utrzymywania (podtrzymywania) rozwoju 
funkcji turystycznej dla różnych typów miejscowości turystycznych czy szerzej - ob
szarów recepcyjnych, a także konieczność dokonywania każdorazowo pogłębionej 
diagnozy ich sytuacji rozwojowej w sensie reguły postępowania badawczego. Kieru
jąc się tą zasadą, jako punkt odniesienia ustaleń dyskusji w niniejszym opracowaniu 
przyjęto krajową rzeczywistość społeczno-gospodarczą oraz zachodzące na tym tle 
procesy i zjawiska turystyczne w skali lokalnej - miejscowości i regionu.

Odmienność szeroko pojmowanego rozwoju turystyki w warunkach polskich 
podkreśla ciągle odczuwalny wpływ na jego przebieg czynnika (kontekstu) trans
formacji społecznej i gospodarczej, między innymi za sprawą stopniowo dopeł
niających się procesów modernizacyjnych, globalizacji zjawisk ekonomicznych 
i migracji turystycznych, a także dyfuzji tzw. zachodnich wzorców konsumpcji 
na płaszczyźnie kulturowej. Zmiany, jakie dokonują się w sferze turystyki na po
ziomie lokalnym, są w znacznym stopniu także odzwierciedleniem dotychczaso
wej ścieżki rozwoju miejscowości turystycznych, na którą silny wpływ wywarły 
inwestycje minionego okresu społeczno-politycznego. Nakładanie się „starych” 
i „nowych” form rozwoju określa podstawowy wymiar analizy funkcjonowania 
krajowych ośrodków turystycznych w kontekście poszukiwania czynników i me
chanizmów warunkujących ich ciągłość rozwojową. Okoliczność ta wyznacza 
także szerokie pole do formułowania nowych hipotez badawczych, a także niejako 
„przymusza” do weryfikacji poglądów i koncepcji badawczych, które interpretację 
zjawisk turystycznych opierają na wzorach i normatywach Zachodu.

Powyższe założenia stanowią przesłankę celu poznawczego pracy, za 
jaki przyjęto: rozpoznanie czynników w istotny sposób warunkujących zdolność 
długookresowego rozwoju funkcji turystycznej w określonych warunkach lokal
nych, a także celu aplikacyjnego, za jaki uważa się: wskazanie głównych 
ograniczeń oraz endogenicznych barier lokalnego rozwoju turystyki na obsza
rze badań, których przezwyciężenie winno stanowić cel działań zaangażowanych 
w ten proces instytucji publicznych i podmiotów rynkowych.

Dla ilustracji oraz weryfikacji założeń teoretycznych celu głównego, a także re
alizacji celu poznawczego i aplikacyjnego pracy, przeprowadzono szczegółowe ba
dania terenowe w trzech ośrodkach turystycznych Beskidu Śląskiego - Szczyrku, 
Ustroniu i Wiśle. Wybór obszaru badań był celowy. Miejscowości te stanowią przy
kłady dojrzałych funkcjonalnie obszarów recepcyjnych w skali całego kraju, o dłu
gich tradycjach turystycznych (Mika 2004). Tworzą ponadto zespół sąsiadujących 
ze sobą ośrodków turystycznych, co z punktu widzenia omówionych wyżej założeń 
badawczych pozwala analizować różne aspekty ich powiązań funkcjonalnych.
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Koncepcja i metodyka badań oraz źródła danych

Wieloaspektowość problemu badawczego wymagała zastosowania złożonej pro
cedury metodycznej, która pozwalałaby określić w możliwie szerokim zakresie 
zestaw czynników mających istotne znaczenie dla utrzymania ciągłości funkcjo
nalnej przyjętych do badania ośrodków turystycznych. Poszukiwanie owych de
terminant prowadzono dwukierunkowo, z jednej strony wśród uczestników ruchu 
turystycznego, a z drugiej w grupie działających lokalnie podmiotów turystycz
nych2. W obu przypadkach badania miały w większości charakter jakościowy i roz
poznawczy. Uzyskany drogą badań terenowych materiał empiryczny opierał się 
głównie na informacjach zebranych w toku bezpośrednich wywiadów przeprowa
dzonych z wykorzystaniem kwestionariusza oraz w trakcie zogniskowanych wy
wiadów grupowych.

2 W procesie świadczenia usług dla turystów na badanym obszarze, oprócz przedsię
biorstw turystycznych, uczestniczą także inne jednostki, np. organizacje społeczne, 
stowarzyszenia, instytucje publiczne, a także gospodarstwa domowe (np. gospodarstwa 
rolne). Ponadto w bazie turystycznej funkcjonują obiekty i urządzenia turystyczne, któ
re są jednostkami (elementami składowymi) przedsiębiorstw zewnętrznych o zróżnico
wanym zakresie działalności. Sytuacja taka tworzy w lokalnym rozwoju turystyki zło
żony układ organizacyjno-własnościowy różnych rodzajowo elementów strukturalnych 
zagospodarowania turystycznego. Mając na uwadze powyższą sytuację, zdecydowano, 
aby mianem „podmiotu turystycznego” określać w pracy działającą samodzielnie 
jednostkę organizacyjną, w postaci obiektu, urządzenia lub zespołu obiektów i urzą
dzeń, która (zazwyczaj) w podstawowym zakresie swej działalności świadczy usługi dla 
turystów, a ponadto znajduje się w domenie gestora. Do grona „lokalnych podmiotów 
turystycznych” zaliczono także miejscowych organizatorów turystyki zajmujących się 
obsługą ruchu przyjazdowego. Takie rozumienie „podmiotu turystycznego” różni się 
od jego interpretacji w naukach ekonomicznych, czy ujęcia prawnego. Bliskie jest nato
miast stosowanej w geografii turyzmu kategorii pojęciowej „obiektu bazy turystycznej”.

Celami szczegółowymi badań uczestników ruchu turystycznego były:
- rozpoznanie kryteriów, jakimi kierują się turyści w subiektywnej ocenie lokal

nych warunków, w których realizują własne potrzeby turystyczne,
- ocena stopnia dostosowania owych warunków w badanych miejscowościach 

do oczekiwań turystów w sezonie letnim i zimowym, z perspektywy turystów 
pobytowych, turystów jednodniowych oraz turystów, którzy przyjechali w celu 
uprawiania narciarstwa (tzw. turystów-narciarzy),

- rozpoznanie przestrzennego zakresu oraz intensywności powiązań funkcjonal
nych analizowanych ośrodków turystycznych z ich otoczeniem osadniczym, 
które kształtują się za sprawą ruchu turystycznego.
Posługując się analizą czynnikową, określono główne kryteria (czynniki) oce

ny lokalnych warunków realizacji potrzeb z punktu widzenia turystów pobyto
wych oraz turystów jednodniowych. Na ich podstawie przeprowadzono analizę 
porównawczą wybranych cech diagnostycznych w grupie badanych miejscowo
ści. Porównanie wyników ocen cech jakościowych dla różnych grup turystów 
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przebywających w badanych ośrodkach turystycznych przeprowadzono z wy
korzystaniem statystycznych testów nieparametrycznych: U Manna-Whitneya 
i Kruskala-Wallisa, z przyjęciem warunku istotności wyników dla p<0,05 (Sta- 
nisz 2007). Analizy porównawcze obejmowały oceny i opinie wyrażane przez 
turystów w sezonie letnim oraz użytkowników terenów narciarskich w sezonie 
zimowym. Związki korelacyjne między zmiennymi w skali porządkowej anali
zowano z użyciem współczynnika korelacji rang Spearmana oraz współczynni
ka korelacji gamma.

Badania wśród turystów przeprowadzono w formie wywiadu kwestionariuszo
wego na losowo wybranej próbie 1226 osób przebywających w celach turystycz
nych w trzech analizowanych miejscowościach w sezonach letnich 2012 i 2013 
oraz na losowej próbie 525 turystów-narciarzy użytkujących tam tereny narciar
skie w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013. Wielkości przyjętych do bada
nia prób w poszczególnych ośrodkach turystycznych prezentuje tabela 1.

Liczebność prób dla rozpatrywanych trzech kategorii ruchu turystycznego - tu
ryści pobytowi, turyści jednodniowi, turyści-narciarze, pozwala na wnioskowa
nie dla populacji generalnej z błędem mniejszym niż 5% dla przyjętego przedziału 
ufności a = 0,95. Z kolei z punktu widzenia analiz porównawczych cech jakościowych, 
starano się, aby w tych przypadkach, gdzie było to konieczne, próby cząstkowe prze
kroczyły zalecaną minimalną liczebność 200 respondentów (Bazarnik et al. 1992).

Kwestionariusze wywiadu dla obu oddzielnie badanych grup respondentów li
czyły po 49 pytań (załącznik pkt A i B). Turyści dokonywali między innymi ocen 
przedłożonych im cech (zmiennych) określających warunki lokalne, które mia
ły znaczenie dla realizacji ich potrzeb. Wypowiadali się także na temat motywu 
wyboru miejscowości ich pobytu, stosunku poziomu cen usług turystycznych 
do ich jakości, zadowolenia z pobytu, własnych wrażeń co do przebiegu zjawisk 
turystycznych i społeczno-gospodarczych. Poproszono ich także, aby dokonali 
subiektywnej oceny atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której przebywali, 
na tle innych znanych im ośrodków górskich w Polsce.

Tabela 1.
Liczebność badanych grup uczestników ruchu turystycznego według ich kategorii oraz miej
scowości

Miejscowość

Turyści 
w sezonie letnim

Turyści 
w sezonie 
zimowym

(turyści- 
narciarze)

Badani 
turyści 
ogółempobytowi jednodniowi razem

Szczyrk 206 202 408 213 621

Ustroń 203 204 407 108 515

Wisła 208 203 411 204 615

Razem 617 609 1226 525 1751

Opracowanie własne.
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Odrębnym aspektem badań ruchu turystycznego było określenie przestrzen
nego zakresu powiązań funkcjonalnych miejscowości w układzie lokalnym i po- 
zalokalnym, zawiązywanych za sprawą ruchu turystycznego. Analizowane miasta, 
mimo że stanowią odrębne systemy recepcji turystycznej, nie funkcjonują w izo
lacji od ich lokalnego otoczenia przestrzennego. Układ lokalnej sieci osadniczej 
oraz bezpośrednie sąsiedztwo badanych ośrodków sprzyja przemieszczeniom tu
rystów w trakcie ich pobytu. Przyjęto więc założenie, że istnieją potencjalne wa
runki do wzajemnego wspomagania się analizowanych miejscowości w rozwoju 
ich funkcji turystycznej.

Drugi kierunek badań zmierzał do określenia głównych problemów rozwoju 
i funkcjonowania lokalnego sektora turystyki w badanych miastach oraz rozpo
znania procesów, mechanizmów i zależności, które mają nadrzędne znaczenie dla 
utrzymania jego długookresowej sprawności funkcjonalnej. Za główny punkt od
niesienia owych poszukiwań przyjęto działalność miejscowych obiektów świad
czących usługi noclegowe.

Dla realizacji tak postawionego celu przeprowadzono w 2012 i 2013 r. w Szczyr
ku, Ustroniu i Wiśle badania terenowe w formie wywiadów kwestionariuszowych 
z gestorami obiektów noclegowych. Wywiady przeprowadzono na losowo wybra
nej próbie 62 obiektów noclegowych. Przy doborze próby dążono, aby jej liczeb
ność była większa od zalecanej minimalnej wielkości - 50 podmiotów, którą przyj
muje się jako graniczną w badaniach jakościowych przedsiębiorstw działających 
w skali regionu (Bazarnik et al. 1992), a także aby była statystycznie reprezenta
tywna dla ogółu podmiotów świadczących usługi noclegowe w badanych trzech 
miastach, z punktu widzenia struktury wielkościowej dla przyjętych umownie 
czterech przedziałów klasowych według liczby oferowanych miejsc noclegowych 
(tabela 2). Dla weryfikacji posłużono się testem zgodności y2 Pearsona, który po
zwolił stwierdzić, że dla poziomu istotności p=0,05 nie ma podstaw do odrzucenia 
hipotezy zerowej o nieistnieniu istotnych różnic pomiędzy strukturą badanych 
podmiotów a strukturą populacji generalnej, którą stanowiły ogółem 683 obiekty

Tabela 2.
Liczebność i struktura badanej próby oraz populacji generalnej obiektów noclegowych

Cecha
Kategorie wielkościowe obiektów według przedziałów 

liczby miejsc noclegowych Razem

1-19 20-49 50-99 100 i więcej

Liczebność próby 25 23 8 6 62

Struktura próby [%] 40,32 37,10 12,90 9,68 100
Liczebność populacji 
generalnej* 363 199 61 60 683

Struktura populacji 
generalnej [%]

53,15 29,14 8,93 8,78 100

* - na podstawie wyników badań inwentaryzacyjnych 
Opracowanie własne.
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świadczące usługi noclegowe w badanych miejscowościach (tabela 3). Kwestiona
riusz zawierał łącznie 72 pytania (załącznik pkt C), w których poproszono respon
dentów między innymi o dokonanie ocen przedstawianych im zagadnień w skali 
1-5 oraz w pięciostopniowej skali Likerta.

Badania wśród gestorów lokalnych obiektów bazy noclegowej przeprowadzono 
w celu rozpoznania:
- ogólnej sytuacji rozwojowej lokalnego rynku turystycznego,
- podejmowanych działań w celu podniesienia konkurencyjności obiektów, 

z punktu widzenia innowacji usługowych, inwestycji oraz sposobów ich finan
sowania, skuteczności narzędzi informacyjnych, a także znaczenia cen usług 
noclegowych w lokalnej rywalizacji rynkowej oraz roli innych czynników ma
jących wpływ na ich działalność,

- znaczenia działających na miejscu urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz in
nych szeroko rozumianych atrakcji turystycznych dla funkcjonowania obiek
tów noclegowych,

- opinii przedsiębiorców na temat zaangażowania oraz skuteczności działań po
dejmowanych przez władze lokalne na rzecz aktywizacji turystycznej ich miej
scowości,

- zaangażowania przedsiębiorców turystycznych w różne formy współpracy 
partnerskiej,

- niektórych społecznych aspektów funkcjonowania obiektów noclegowych, wi
dzianych z perspektywy relacji między gestorami obiektów noclegowych oraz 
właścicielami obiektów a gośćmi (turystami),

- związków podstawowej działalności obiektów noclegowych z innymi formami 
ich gospodarowania,

- najpoważniejszych barier funkcjonowania i rozwoju miejscowych obiektów tu
rystycznych.

Tabela 3.
Ocena reprezentatywności próby badanych obiektów noclegowych

Kategorie wielkościowe 
obiektów według przedziałów 
liczby miejsc noclegowych

W
[%]

W
[%] X2 X2 

z tablic

1-19 40,32 53,15

7,128
7,815 
df=3

20-49 37,10 29,14

50-99 12,90 8,93

100 i więcej 9,68 8,78

Ogółem 100 100

n. - wartości obserwowane
n - wartości oczekiwane według wyników badań inwentaryzacyjnych
Opracowanie własne.
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Dla uzupełnienia bądź wyjaśnienia kwestii problemowych zorganizowano 
w każdej z badanych miejscowości zogniskowane wywiady grupowe. W dysku
sjach grupowych wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, reprezentujący różne kategorie 
działalności turystycznej - obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę 
narciarską, miejscowych organizatorów turystyki, a także przedstawiciele niektó
rych stowarzyszeń wspierających rozwój turystyki. Grupy rozmówców liczyły: 
w Szczyrku - 9 osób, w Ustroniu - 8, w Wiśle - 83. Dotychczasowe badania wska
zują, że osoby prowadzące działalność turystyczną mają ogólnie lepsze rozeznanie 
w sprawach ogólnorozwojowych niż inni mieszkańcy. Znają i rozumieją oni także 
realia funkcjonowania samorządów lokalnych, a ich sądy i opinie mają wyważony 
charakter (Mika 2013a).

3 Zogniskowane wywiady grupowe (tzw. wywiady fokusowe) przeprowadzono zgodnie 
z zalecaną metodyką (Barbour 2011), m.in. czas poszczególnych dyskusji mieścił się 
w przedziale 1,5-2 godz., utrwalono je także na nośnikach cyfrowych.

Do interpretacji bądź uzupełnienia omawianych treści wykorzystano między 
innymi wyniki wcześniejszych badań nad funkcjonowaniem sektora turystyki 
w analizowanym regionie, w tym ośrodków i stacji narciarskich (Krzesiwo 2013; 
Krzesiwo, Mika 2011; Mika 2004; Mika et al. 2007), uwarunkowań współpracy 
między lokalnymi przedsiębiorstwami turystycznymi (Czernek 2012) oraz współ
pracy międzygminnej na poziomie władz lokalnych (Staszewska 2009).

Układ treści

Struktura pracy obejmuje sześć części. Jej zasadniczy, analityczny trzon tworzą czte
ry rozdziały oraz wnioski zawarte w Zakończeniu. Pierwszy rozdział poświecono na 
omówienie najważniejszych kwestii terminologicznych oraz przedstawienie w za
rysie koncepcji badawczych, które stanowią w badaniach geograficznych aktual
ną bądź potencjalną płaszczyznę analiz rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. 
W rozdziale tym zwrócono szczególną uwagę na kwestię wieloznaczności niektó
rych pojęć, między innymi takich podstawowych kategorii jak „turystyka” i „roz
wój”, a także na sposób interpretacji określenia „lokalny rozwój turystyki”. Omawia
jąc podejścia badawcze, podkreślono ich różnorodność oraz wzajemne problemowe 
dopełnianie się z uwagi na odniesienia do nieco innych aspektów szeroko rozumia
nego rozwoju turystyki. Wskazano także na niektóre ujęcia teoretyczne wywodzące 
się ze studiów nad rozwojem lokalnym i gospodarką przestrzenną, które mogą być 
wysoce przydatne w kontekście realizacji głównego celu pracy.

Założenia teoretyczne koncepcji turystyki zrównoważonej oraz dotychczaso
we rezultaty jej stosowania w praktyce planistycznej i działalności gospodarczej 
stanowią przedmiot dyskusji w rozdziale drugim. W świetle prezentowanych w li
teraturze naukowej doświadczeń badawczych wskazano na najważniejsze ogra
niczenia praktycznego zastosowania idei zrównoważenia w turystyce, zarówno 
z punktu widzenia harmonijnego kształtowania zjawisk turystycznych, jak i wy
korzystania turystyki do osiągania celów zrównoważenia w rozwoju społeczno-
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-ekonomicznym. Problematyka ta była przedmiotem osobnego omówienia z uwa
gi na uniwersalistyczny charakter tejże koncepcji, a także częste odnoszenie się do 
jej założeń w praktyce formułowania strategicznych celów rozwojowych różnych 
typów obszarów recepcyjnych na świecie.

Trzeci rozdział przedstawia założenia teoretyczno-metodologiczne koncepcji 
podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki z późniejszym ich rozwinięciem 
w dyskusji nad poszukiwaniem czynników oraz mechanizmów wzmacniania roz
woju funkcji turystycznej. Wychodząc od wyjaśnienia przesłanek, jakimi się kiero
wano określając przedmiot rozważań, wskazano na dylematy interpretacyjne zagad
nienia „dojrzałości” w rozwoju obszarów recepcji turystycznej. Istotne znaczenie 
dla toku dalszych analiz miały ustalenia odnośnie do zasad, w sensie wyznaczników, 
zdolności długookresowego utrzymania lokalnego rozwoju turystyki w warunkach 
jego wysokiej złożoności. Zawarto je w formie modelu konceptualnego, który po
służył jako płaszczyzna teoretyczna identyfikacji potencjalnych źródeł (czynników) 
rozwoju funkcji turystycznej w długim okresie, w takich zagadnieniach problemo
wych jak: atrakcyjność turystyczna, konkurencyjność podmiotów turystycznych, 
optymalizacja zasobów lokalnych, stabilność oraz odporność lokalnego systemu tu
rystyki na oddziaływanie zaburzeń zewnętrznych. Omówiono także relacje propo
nowanej koncepcji podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki do zagadnienia 
konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej.

W rozdziale czwartym zawarto analizy oraz wyniki badań przeprowadzonych 
z zamiarem rozpoznania czynników istotnie warunkujących możliwość długo
okresowego rozwoju funkcji turystycznej na obszarze badań. Całość opracowania 
zamykają uwagi uzupełniające oraz wnioski końcowe.



Rozdział 1

Rozwój turystyki jako przedmiot badań 
nauk geograficznych

1.1. Turystyka a rozwój - zagadnienia wprowadzające

1.1.1. Pojęcie turystyki

Wokół rozumienia pojęć „turystyka” i „turysta” narasta coraz więcej niejedno
znaczności. Turystyka jest pojęciem złożonym, który zawiera w swej treści ca
łokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym (Warszyńska 
1999). W tradycyjnym ujęciu turystykę postrzega się jako formę rekreacji. Współ
cześnie jednak nadaje się jej szersze znaczenie wykraczające poza kategorię wolne
go czasu (leisure). Zakres znaczeniowy „turystyki” stopniowo obejmuje zjawiska 
i procesy, które wcześniej za „turystyczne” nie były uważane, między innymi po
dróże związane z pracą, edukacją czy zabiegami medycznymi. Powody tej zmiany 
upatruje się w psychologicznie pojmowanej przyczynie migracji turystycznych 
i wyjaśnianiu uczestnictwa osób w ruchu turystycznym jako rezultatu i sposobu 
realizacji ich potrzeb - biologicznych, poznawczych i innych. (Kowalczyk 2000, 
Kurek, Mika 2007). Pojemność znaczeniowa „turystyki” wzrasta także w rezul
tacie zachodzących zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych. Jednym 
z ich przejawów jest zacieranie się w życiu społecznym i jednostkowym różnicy 
pomiędzy czasem przewidzianym na wykonywanie obowiązków zawodowych 
i życia rodzinnego a czasem, który można przeznaczyć na wypoczynek, rozryw
kę lub rozwój własnej osobowości. Wyróżnienie migracji turystycznych z ogółu 
społecznej ruchliwości przestrzennej utrudnia ich powiązanie ze zróżnicowanymi 
elementami infrastrukturalnymi i wieloma sferami życia społeczno-gospodarcze
go, a także wykorzystywanie obiektów turystycznych na potrzeby osób niepodró- 
żujących w celach turystycznych i świadczenia przez te podmioty usług niewyni- 
kających bezpośrednio z profilu ich działalności turystycznej (Mika 2011).

Definicje rzeczowe uwypuklają istotę turystyki w sposób dychotomiczny, z jed
nej strony jako przejaw aktywności społecznej, która przyjmuje określone formy 
(tzw. definicje popytowe), a z drugiej jako działalność podmiotów organizacyj
nych, obiektów i urządzeń, nakierowana na zaspokajanie potrzeb społecznych, 
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określanych jako „turystyczne” (tzw. definicje podażowe). Oba podejścia napoty
kają problemy natury praktycznej, co stwarza konieczność formułowania definicji 
operacyjnych (użytkowych). Za taką między innymi należy uznać definicję Świa
towej Organizacji Turystyki (UNWTO). Zdaniem J. Warszyńskiej (1999) termin 
„turystyka” należy do kategorii pojęć abstrakcyjnych. Wyraża ono w swej treści 
ideę zjawiska, które konstytuują społeczne migracje powodowane potrzebami 
turystycznymi (ruch turystyczny). Brak jednego desygnatu terminu „turystyka” 
nie jest jednak przeszkodą badawczą, mimo że wynikają z tego faktu określone 
trudności o charakterze metodycznym i metodologicznym. Nieostrość kryteriów 
definiowania „turystyki” skutkuje również niejednoznacznym rozumieniem oso
by turysty.

W niniejszym opracowaniu przyjmuje się szerokie rozumienie turystyki, włą
czając w zakres przedmiotowy badań zarówno zjawisko społecznej ruchliwości 
przestrzennej związanej z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu 
i środowiska życia jednostek, w tym migracje turystyczne odbywające się w ciągu 
jednego dnia, które określa się mianem „turystyki jednodniowej” (Warszyńska, 
Jackowski 1978; Zagadnienia terminologii... 1974) - a także ogół podróży realizo
wanych w celach zawodowych, w trakcie których osoby wyjeżdżające korzystają 
z podstawowych usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają potrzeby 
wypoczynku, poznania, rozrywki i inne, korzystając z infrastruktury turystyczno- 
- rekreacyjnej.

1.1.2. Pojęcie rozwoju a rozwój turystyki

Podobnie jak w przypadku turystyki, również pojęcie „rozwoju” w odniesieniu do 
rzeczywistości społecznej i gospodarki jest naznaczone wieloznacznością. Przyj
mując za Z. Chojnickim (1999) interpretację rozwoju jako długotrwałej sekwen
cji ukierunkowanych i nieodwracalnych zmian dokonujących się w strukturze 
obiektów złożonych, rozwój turystyki można rozpatrywać w sensie procesowym, 
bądź stanu (finalnego lub etapu), do którego zmierza. Sens pojęcia „rozwoju” wią- 
że się ze zmianą własności podmiotu czy obiektu, do którego się odnosi. Przemia
na podmiotu dokonuje się w czasie za sprawą przechodzenia z jednego stanu do 
innego, stąd w jego rozwoju można wyróżnić określone fazy lub etapy. Zmiany te 
mogą mieć charakter ilościowy, co odpowiada przyrostowi lub wzrostowi liczby 
określonych elementów, lub jakościowy, w odniesieniu do ich cech i właściwości. 
Ujmowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego w kategoriach ilościowych za
wiera się w pojęciu „wzrostu”, natomiast w wymiarze jakościowym oznacza prze
kształcenia strukturalne (Parysek 2005).

Nadrzędnym warunkiem rozwoju turystyki w określonym fragmencie prze
strzeni geograficznej jest zaistnienie zjawiska ruchu turystycznego, którego 
wielkość i struktura zależą od różnych, genetycznie i lokalizacyjnie ustalonych 
uwarunkowań i czynników. Przystosowanie przestrzeni do realizacji potrzeb tu
rystycznych odbywa się w procesie zagospodarowania, prowadzącym do ukształ-
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towania się materialnej bazy turystyki (Rogalewski 1974) oraz powstania pod
miotów świadczących usługi dla turystów. Celem procesów przystosowawczych 
jest także racjonalne kształtowanie zjawisk turystycznych oraz ograniczanie i eli
minacja aktualnych bądź potencjalnych sytuacji konfliktowych.

Procesy przepływowe (w odniesieniu do ludzi) oraz przystosowawcze (prze
strzeni geograficznej) wyznaczają tradycyjnie dwuczłonowe podejście analityczne 
w badaniach geograficznych nad rozwojem turystyki. Narastająca złożoność relacji 
towarzyszących migracjom turystycznym sprawia, że rozwój ten winien być jednak 
pojmowany szerzej, jako proces wielokierunkowy. Procesom przepływowym i przy
stosowawczym w turystyce towarzyszą także inne procesy, np.: kumulacyjne, wy
miany, współpracy (współdziałania), decyzyjne i integracji. Ponadto, R. Domański 
(2006) wskazuje na trzy rodzaje przepływów międzyregionalnych: a) konwekcyj
ne, polegające na fizycznym przemieszczaniu się ludzi i dóbr, b) kondukcyjne, bez 
udziału mas fizycznych (np. przepływy środków finansowych) oraz c) radiacyjne, 
dotyczące informacji. W przypadku rozwoju turystyki wszystkie wymienione wy
żej kategorie przepływów mają miejsce i warunkują go. Dodatkowo, dla przepły
wu ludzi, dóbr i informacji konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej. Za wielokierunkowym ujęciem rozwoju tu
rystyki przemawia także mechanizm zjawiska, które przyjęło się określać mianem 
„turystyki biznesowej”, w którym nie znajduje zastosowania tzw. zasada dobrowol
ności wyboru celu wyjazdu. Ruchliwość społeczna w tym przypadku jest deter
minowana decyzjami podmiotów instytucjonalnych. O kierunkach i formach wy
jazdów uczestników turystyki biznesowej decydują relacje transakcyjne pomiędzy 
podmiotami (zleceniodawcą i usługodawcą). Z punktu widzenia analiz rozwojo
wych sytuacja ta implikuje odrębną płaszczyznę rozważań.

Na rozwój turystyki, który jest elementem składowym szeroko rozumianego roz
woju społeczno-gospodarczego, składają się procesy powodowane przez czynniki 
egzo- i endogeniczne, które wyznaczają jego przebieg i kierunek. Procesy społecz
no-ekonomiczne nie występują w izolacji od innych procesów; bywają najczęściej 
poprzedzane lub są następstwami innych procesów (Chojnicki 2008). J. Parysek 
(2005) podkreśla wagę dokonywania w analizach społeczno-ekonomicznych roz
różnienia pomiędzy czynnikami a uwarunkowaniami rozwoju. Przez „uwarun
kowania” rozwoju autor ten rozumie zewnętrzne (egzogeniczne) w stosunku do 
rzeczy, zdarzenia czy procesu przyczyny dokonujących się zmian. Za „czynniki” 
uważa zaś przyczyny zmian czy rozwoju, które mają charakter wewnętrzny (endo- 
geniczny) w stosunku do przedmiotu odniesienia. Przyczyny te są umiejscowione 
w środowisku analizowanych zmian, procesów czy rozwoju lub bezpośrednio z nich 
wypływają. Czynniki mają na ogół deterministyczny charakter i w wielu wypadkach 
poddają się sterowaniu, odmiennie niż uwarunkowania, które słabo bądź zupełnie 
celowym działaniom nie podlegają. W przypadku turystyki, jej czynniki rozwoju 
są silnie „uwikłane” w proces rozwojowy. Co więcej, „wielokierunkowość” rozwoju 
turystyki sprawia, że czynniki warunkujące rozwój ruchu turystycznego, mającego 
z reguły podłoże psychologiczne, stają się w wielu wypadkach wyznacznikami kie
runków rozwoju bazy turystycznej. I odwrotnie, procesy rozwojowe - jakościowe
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i ilościowe - w obrębie infrastruktury turystycznej bądź towarzyszącej oddziałują 
na procesy motywacyjne. Zachodzi więc sytuacja wzajemnego odniesienia pomię
dzy „czynnikami” a „kierunkami” rozwoju turystyki.

Podobnie jak w przypadku rozwoju społeczno-ekonomicznego, specyficz
ne cechy rozwoju turystyki określają własności procesów składowych oraz cele 
zmian, które na ten rozwój się składają. Z. Chojnicki (2008) wskazuje na dwa typy 
procesów zachodzących w systemie społeczno-ekonomicznym - ukierunkowane 
i spontaniczne. Procesy ukierunkowane są wyznaczane przez działalność ludzką, 
zmierzającą do uzyskania określonych celów (stanów finalnych bądź etapowych). 
Są one sterowane i kontrolowane przez człowieka, a w ich przebiegu wyróżnia się 
fazy. Inaczej jest w przypadku procesów spontanicznych, niesterowanych i samo
organizujących się, które nie zmierzają do osiągnięcia określonych celów rozwoju. 
Ich przebieg i rezultaty można przewidzieć, pod warunkiem zrozumienia mecha
nizmów determinujących te procesy. W rozwoju turystyki nie można dokonać 
jednoznacznego rozróżnienia pomiędzy procesami o tego typu własnościach. 
Zarówno w przypadku rozwoju ruchu, jak i zagospodarowania turystycznego 
można wskazać na symultanicznie występujące ukierunkowanie i spontanicz
ność. Podobnie jest w przypadku innych procesów, np. decyzyjnych czy wymia
ny. Organizacja i samoorganizacja procesów składowych stanowią immanentną 
oraz niezbywalną cechę rozwoju turystyki. Wyższemu stopniowi organizacji, 
a więc ukierunkowaniu i uporządkowaniu rozwoju, sprzyja zaangażowanie in
stytucjonalne, któremu towarzyszą zazwyczaj działania prowadzone planowo, ra
cjonalnie, zorientowane na osiągniecie celu - ekonomicznego, społecznego itd. 
Wyróżnikiem rozwoju turystyki są fluktuacje w przebiegu migracji turystycznych 
z tendencją do cykliczności (sezonowości). Taka własność przestrzennej mobil
ności społecznej w turystyce powoduje wahania koniunkturalne w sektorze usług 
turystycznych i powiązanych z nim innych działalności gospodarczych oraz przy
czynia się do niestabilności funkcjonalnej obszarów recepcyjnych.

1.1.3. Lokalny rozwój turystyki

1.1.3.1. Interpretacja pojęcia

Podstawową rolę w kształtowaniu życia społecznego i gospodarczego odgrywa
ją systemy terytorialne, funkcjonujące w średniej skali przestrzennej, określanej 
jako skala lokalna. W warunkach polskich lokalny rozwój społeczno-gospodar
czy jest rozpatrywany zazwyczaj w odniesieniu do terytorialnych systemów spo
łecznych, za które przyjmuje się jednostki podziału administracyjnego - gminy, 
miejscowości, uważane także za tzw. przestrzenie ograniczone. Rozwój lokalny 
w ujęciu społeczno-gospodarczym jest traktowany zazwyczaj jako proces oddolny 
(rozwój endogenny), w którym wykorzystuje się istniejące zasoby przyrodnicze 
oraz wewnętrzny potencjał społeczny i gospodarczy określonego terytorium (Pa
rysek 1997; Seręga 1993). Realizacja zamierzeń (celów) strategicznych rozwoju, 
nakreślonych w polityce miejscowych władz, ma bezpośrednie odniesienie do
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sfery społeczności lokalnej i przebiega z uwzględnieniem potrzeb, priorytetów, 
preferencji i wartości właściwych dla istniejącego poziomu organizacji życia spo
łecznego (Gołembski 1999; Parysek 1997).

W przypadku turystyki jej lokalny rozwój nie zawsze jest procesem oddolnym 
(endogennym), dlatego określenie „lokalny” wskazuje na jego skalę przestrzenną 
(lokalną), a nie na określony model funkcjonalny. Owa lokalność nie „zamyka 
się” jedynie w granicach administracyjnych jednostek podziału terytorialnego, ale 
za sprawą powiązań funkcjonalnych wykracza poza nie. W ujęciu systemowym 
lokalny rozwój turystyki oznacza proces zmian w systemie recepcji turystycznej 
przypisanym do określonego fragmentu przestrzeni geograficznej. Może on obej
mować pojedyncze miejscowości, gminy (terytorialne systemy społeczne), bądź 
odnosić się do lokalnego układu osadniczego, w którym relacje funkcjonalne 
pomiędzy miejscowościami zawiązują się pod wpływem przyjazdowego ruchu 
turystycznego. Ustalenie zakresu przestrzennego tych relacji i ich intensywności 
zawsze pozostaje kwestią do rozstrzygnięcia w toku postępowania badawczego.

W praktyce lokalny rozwój turystyki jest często utożsamiany z funkcjonowa
niem obszarów recepcji turystycznej. Pojawia się tu jednak istotna kwestia proble
mowa, jaką jest konceptualizacja obszaru recepcji turystycznej. Przyczyn niejed
noznacznego rozumienia tego określenia należy doszukiwać się przede wszystkim 
w braku jego naukowego zdefiniowania oraz przypisywaniu mu treści znaczenio
wych, bliskich anglojęzycznemu terminowi tourist destination, który także cechu
je się szeroką denotacją. Na różnice interpretacyjne wpływa także sposób podej
ścia analitycznego, bowiem od strony popytowej obszar recepcji turystycznej jest 
uważany za miejsce wybierane przez turystów jako cel wyjazdów, a od podażowej 
- za obszar koncentracji zjawisk wywołanych ruchem turystycznym.

Z przeglądu dotychczasowego stanu badań wynika, że przez „obszar recepcji 
turystycznej” rozumie się: a) dowolny fragment przestrzeni, pełniący funkcję re
cepcyjną, jako obszar funkcjonalny bez wyraźnie określonych granic (miejsca, 
strefy); b) fragment przestrzeni w granicach administracyjnych (miejscowość tu
rystyczna, region ekonomiczny, kraj); c) system powiązany z określoną jednost
ką przestrzenną, np. miejscowością, gminą, regionem; c) „podmiot” gry rynko
wej, który „oferuje” określone produkty poprzez przedsiębiorstwa turystyczne; 
d) strategiczną jednostkę biznesu, której celem jest oferowanie turystom wartości 
łączących się w określony łańcuch (Dziedzic 1998; Kurek, Mika 2007; Niezgoda 
2006; Żemła 2010). W powyższych ujęciach analitycznych zachodzi problem nie- 
porównywalności skal przestrzennych. Przeważa spojrzenie na obszar recepcji tu
rystycznej jako kategorię przestrzenną w granicach administracyjnych lub system 
przypisany do określonego fragmentu przestrzeni.

Różnorodność przestrzennych form recepcji turystycznej tworzą z jednej stro
ny miejscowości i ich zespoły (np. gminy) wysoko wyspecjalizowane w obsłu
dze ruchu turystycznego, a z drugiej - ośrodki wielofunkcyjne, dla których sfera 
usług turystycznych i im towarzyszących stanowi elementy składowe ich struk
tury funkcjonalnej. Ich „turystyczny” rozwój jest postrzegany zazwyczaj przez



24 Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

pryzmat cech ilościowych (np. liczby turystów, liczby podmiotów turystycznych, 
wielkości wydatków turystycznych) oraz korzyści ekonomicznych, z czym między 
innymi wiąże się kwestia ujmowania potencjału turystycznego w kategoriach pro
duktowych (Bednarczyk 2011).

1.13.2. Cechy, funkcje i modele rozwoju

Proces lokalnego rozwoju turystyki oznacza całokształt zmian ilościowych i ja
kościowych, które dokonują się w określonej lokalnie przestrzeni geograficznej 
w rezultacie jej przystosowania (zagospodarowania) do celów realizacji potrzeb 
turystycznych, zmian wielkości oraz w strukturze napływowych migracji tury
stycznych, a także przemian, jakie zachodzą w życiu społecznym i gospodarczym 
na skutek przyjazdowego ruchu turystycznego oraz uzyskiwanych korzyści z wy
datków turystycznych.

Przeobrażenia społeczne i gospodarcze zachodzące na obszarach recepcyjnych 
w rezultacie napływu turystów są szczególną i odróżniającą się formą rozwoju 
społeczno-gospodarczego, którego cechami są między innymi:
- uzyskiwanie korzyści finansowych przez podmioty gospodarcze z tworzenia 

warunków, możliwości i sposobów realizacji potrzeb osób podróżujących poza 
miejscem ich stałego zamieszkania w czasie wolnym od pracy i obowiązków 
domowych oraz w związku z ich uczestnictwem w turystyce biznesowej,

- funkcjonowanie podmiotów turystycznych w warunkach fluktuacji wielkości 
popytu na świadczone przez nie usługi, co ma związek z nierównomiernym 
rozkładem w czasie natężenia przyjazdowego ruchu turystycznego (sezono
wość) oraz wpływem często trudnych do przewidzenia zmian społeczno-go
spodarczych, kulturowych i politycznych na obszarach emisji ruchu turystycz
nego (obszarów źródłowych popytu turystycznego),

- silne uzależnienie od lokalnych warunków przyrodniczych, które z jednej stro
ny często decydują o charakterze atrakcyjności turystycznej przestrzeni geo
graficznej, a z drugiej - warunkują możliwość realizacji potrzeb wypoczynko
wych turystów,

- opieranie się, w wielu przypadkach, na ograniczonych zasobach lokalnych, 
szczególnie przyrodniczych i społecznych, czemu towarzyszy dążenie aktyw
ności turystycznej do silnej koncentracji przestrzennej, a pojemności recepcyj
nej do granicy, którą określa tzw. stan nasycenia,

- szeroki zakres relacji, interakcji i oddziaływań ruchu turystycznego na lokalną 
sferę społeczno-kulturową obszarów recepcyjnych.
Oczekiwane i rzeczywiste korzyści z turystyki dla uczestników ruchu turystycz

nego oraz mieszkańców obszarów recepcyjnych mogą być rozpatrywane w wy
miarze społecznym, kulturowym, ekonomicznym i infrastrukturalnym (prze
strzennego zagospodarowania). Postrzeganie rozwoju turystyki jako instrumentu 
i dźwigni lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego wynika z przekonania 
o ekonomicznej „sile” środków finansowych napływających wraz z turystami 
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i inwestycjami turystycznymi, jako czynnika wzrostu zatrudnienia i pobudzania 
innych sfer życia gospodarczego za sprawą procesów kumulatywnych i efektów 
mnożnikowych. Rozwój turystyki w warunkach globalizacji stanowi w przypad
ku regionów i krajów rozwijających się czynnik i składnik zachodzących tam pro
cesów modernizacyjnych. Wykorzystanie turystyki jako siły napędzającej rozwój 
społeczno-gospodarczy jest uwarunkowane jednak wieloma zmiennymi (Kurek 
1990; 2004). Zaistnienie pozytywach skutków rozwoju turystyki w środowisku lo
kalnym jest możliwe w sytuacji stworzenia szerokiego zakresu powiązań funkcjo
nalnych pomiędzy sektorem turystyki a innymi działalnościami ekonomicznymi 
oraz lokalną sferą społeczną (Durydiwka 2012; Meyer 2004), co zdaniem D.J. Tel- 
fera (2008) zależy przede wszystkim od rozstrzygnięć na poziomie kierowniczym 
w sektorze turystycznym. Od decyzji osób zarządzających obiektami turystycz
nymi zależy wzmacnianie powiązań z lokalnymi dostawcami, a przez to ogra
niczenia odpływu środków finansowych na zewnątrz, zacieśnianie współpracy 
i więzi partnerskich, wykorzystanie miejscowego sektora nieformalnego, a także 
podnoszenie konkurencyjności podmiotów i oddziaływanie na różne segmenty 
rynku turystycznego. Drugim, niezbędnym warunkiem jest świadome i racjonal
ne oddziaływanie na procesy rozwojowe przez podmioty władzy, sterowanie nimi, 
stymulowanie bądź ich powodowanie.

Każdy układ lokalny tworzy wyjątkowa kombinacja cech oraz procesów przy
rodniczych i społecznych, z czego wynika także odmienność warunków realizacji 
potrzeb turystycznych. W lokalnym rozwoju turystyki dochodzi do formowania 
się różnych modeli przestrzenno-funkcjonalnych, których identyfikacja jest każ
dorazowo zadaniem badawczym, a ich wyróżnienie zależne od przyjętych zało
żeń metodologicznych. Uznając jako kryterium rozróżnienia źródło pochodzenia 
środków finansowych zaangażowanych w inwestycje turystyczne, można wska
zać w lokalnym rozwoju turystyki różne warianty złożoności w relacji: kapitał 
zewnętrzny (egzogeniczny) - kapitał miejscowy (endogeniczny). W uproszcze
niu można zaproponować trzy modele rozwojowe: a) „egzogeniczny”, w sytuacji 
zdecydowanej dominacji kapitału podmiotów pozalokalnych, b) „endogeniczny”, 
kiedy rozwój bazy turystycznej opiera się na własności prywatnej mieszkańców, 
oraz c) „równoważny” - w sytuacji względnej równowagi pomiędzy podmiotami 
zewnętrznymi a miejscowymi w strukturze własności lokalnych obiektów i urzą
dzeń turystycznych. Z kwestią pochodzenia kapitału wiąże się także zagadnienie 
internacjonalizacji lokalnej gospodarki turystycznej i jej globalnych powiązań, 
które zależą od stopnia inwestycyjnego zaangażowania kapitału zagranicznego 
w lokalną bazę turystyczną.

Doświadczenia obszarów recepcyjnych na świecie wskazują, że podobne mo
dele rozwoju turystyki mają różną „zdolność” wspomagania lokalnego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Przyjmując jako kryterium stopień zagospodarowania 
turystycznego oraz wielkość napływowego ruchu turystycznego, przyjęło się wy
różniać model turystyki masowej oraz tzw. modele alternatywne, przy czym oba 
funkcjonują w różnych formach wariantywnych w zależności od warunków lo
kalnych (m.in.: cech środowiska przyrodniczego, społeczności lokalnej, polityki 
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władz). Mało precyzyjne określenie „turystyka masowa” wskazuje na formę roz
woju, ukierunkowaną na przyciągnięcie znacznej liczby turystów. Sposób prze
strzennej i funkcjonalnej organizacji sektora turystycznego jest zorientowany 
na uzyskanie wysokich efektów ekonomicznych i szybkiego zwrotu poniesio
nych kosztów. Model turystyki masowej wymaga znacznych nakładów: zasobów 
przyrody, w tym przestrzeni, środków finansowych i siły roboczej (Jędrzejczyk 
1995). Ideą tzw. modeli alternatywnych wobec turystyki masowej, rozpatrywa
nych z perspektywy lokalnej, jest natomiast jak najmniejsza ingerencja turystów 
w środowisko przyrodnicze i społeczne terenów przez nich odwiedzanych, a także 
oddolny i ograniczony w skali rozwój inwestycji turystycznych, między innymi na 
obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych.

1.2. Podejścia badawcze do zagadnień rozwojowych w turystyce

1.2.1. Wprowadzenie

Na rozwój turystyki wpływa wiele czynników i uwarunkowań, stąd jego objaśnia
nie i przewidywanie wymaga różnych ujęć koncepcyjnych i teoretycznych. Kon
cepcje badawcze odnoszące się do turystyki wywodzą się najczęściej z geografii, 
psychologii, socjologii, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Sposób opisu 
i wyjaśniania procesów rozwojowych w turystyce zależy od charakteru dyscypli
ny naukowej oraz teoretycznych podstaw jej procesu poznawczego i stosowanych 
procedur metodologicznych. W studiach nad turystyką zachodzi sytuacja czę
ściowego, a miejscami całkowitego, pokrywania się przedmiotów badań prowa
dzonych na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Sytuacja taka sprzyja wza
jemnemu przenikaniu pomiędzy nimi koncepcji badawczych i tworzeniu coraz 
bogatszego zakresu odniesień interpretacyjnych i narracji. Rozszerza się przez to 
spektrum zainteresowań tychże dyscyplin. Próby odpowiedzi na coraz bardziej 
złożone pytania dotyczące różnorodności i zawiłości powiązań zjawisk turystycz
nych z innymi procesami ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi zmusza 
do poszukiwania i operacyjnego konstruowania wielokontekstowych płaszczyzn 
wyjaśniających.

Problematyka rozwoju w turystyce jest analizowana dwukierunkowo. Z jed
nej strony badania dążą do rozpoznania i wyjaśnienia zjawisk już zachodzących, 
określenia ich kierunków i determinant, a z drugiej - do tworzenia teoretycznych 
podstaw inicjowania mechanizmów rozwojowych, wyznaczania celów rozwoju 
oraz określania sposobów ich osiągania. W podejściach wyjaśniających formu
łowanie pojęć i konstruktów teoretycznych odbywa się w następstwie obserwa
cji zjawisk i procesów oraz ujmowania identyfikowanych faktów i prawidłowości 
w uproszczoną i komunikatywną formę, która przyjmuje postać modelu (opiso
wego, wyjaśniającego, kauzatywnego, przyczynowo-skutkowego, taksonomiczne
go) bądź metafory (opisowej, poznawczej). Wartość eksplanacyjną i predykcyjną, 
a więc naukową użyteczność takich ujęć, weryfikuje ich adekwatność i dopaso
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wanie do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej i ekonomicznej. 
Z kolei koncepcje naukowe odnoszące się do zagadnień inicjowania i stymulo
wania procesów rozwojowych w turystyce wywodzą się z teorii oraz praktyki 
planowania przestrzennego i zarządzania. W działalności planistycznej dostrzega 
się także genezę idei i paradygmatu turystyki zrównoważonej, omówionej szerzej 
w kolejnym rozdziale.

Różnorodność podejść do problematyki rozwoju w turystyce jest między in
nymi cechą badań geograficznych (geografii turyzmu). Dzieje się tak za sprawą 
szeroko zdefiniowanego przedmiotu badań geografii w odniesieniu do zjawiska 
ruchu turystycznego i turystyki, możliwości integracji dorobku i doświadczeń 
różnych dyscyplin geograficznych (Warszyńska 1999) oraz stopniowego rozsze
rzania się zakresu badań geograficznych poprzez wykraczanie poza ich tradycyjne 
ramy (Hall, Page 2009).

1.2.2. Rozwój turystyki jako przejaw ruchliwości społecznej

Istota turystyki tkwi w zjawisku przestrzennej mobilności ludzi. Poszukiwanie 
przyczyn i czynników rozwoju ruchu turystycznego na gruncie teorii migracji 
odwołuje się do socjo-psychologicznych kategorii potrzeb i motywacji. Zagadnie
nie motywacji turystycznej, rozumianej jako wewnętrzny „impuls” ukierunkowa
ny na zaspokajanie potrzeb turystycznych oraz czynnik pobudzający ruchliwość 
przestrzenną i warunkujący zachowania turystyczne, jest nadal słabo rozpoznane 
(Winiarski 1991). Ma ono jednak fundamentalne znaczenie dla zrozumienia isto
ty turystyki jako zjawiska społecznego.

„Klasyczne” modele opisujące kierunki przemieszczeń turystycznych w prze
strzeni geograficznej odwołują się do fizykalnych teorii ciążeń grawitacyjnych mas 
w ujęciu newtonowskim (Schneider 1959). Operując pojęciami grawitacji i poten
cjału, rozpatrują ruch turystyczny w wymiarze zbiorowym (en bloc). Odwołanie 
się w modelach przestrzennych migracji do pojęć z dziedziny fizyki umożliwiło 
dokonywanie estymacji przepływów międzyregionalnych przy założeniach o ich 
probabilistycznym charakterze i w odniesieniu do tzw. zachowania przeciętnego 
lub uśrednionego, będącego uogólnieniem wielości sposobów, w których przy du
żej populacji podróżujących przejawia się związek między długością przemiesz
czeń a odległością (Fustier 1992; Mazurkiewicz 1986). W deterministycznych 
modelach grawitacji abstrakcyjną jednostkę masy miejsca docelowego podró
ży określa przyporządkowana mu pewna liczba charakterystyk wyjaśniających 
jego większą bądź mniejszą zdolność zaspokajania motywu przemieszczenia. 
Charakterystyki miejsc docelowych mają też kluczowe znaczenie w analizach za
chowań przestrzennych konsumentów na gruncie ekonomicznej teorii użytecz
ności. Zgodnie z tą ideą każde przemieszczanie się jest źródłem użyteczności dla 
osoby, która go dokonuje. Takie założenie pozwala na łączenie wyników teorii 
wyborów konsumpcji indywidualnej z analizą zachowań przestrzennych i rozpa
trywanie podróżnego jako konsumenta przestrzeni, przy czym argumenty funkcji 
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użyteczności uwzględniają zarówno charakterystyki przyciągania miejsc docelo
wych, jak i liczbę przemieszczeń (Fustier 1992).

Współcześnie założenia o proporcjonalności przepływów do mas obiektów, 
wielkości potencjałów i kosztów nie dają już pełnej odpowiedzi na pytanie o prze
bieg procesów migracyjnych w turystyce. Z perspektywy globalnej zmieniły się 
także relacje pomiędzy przypływami turystycznymi a odległością, która obecnie 
nie stanowi tak istotnej determinanty przemieszczania się ludzi, jak miało to miej
sce w przeszłości. Społeczny (behawioralny) charakter interakcji przestrzennych 
ogranicza także możliwość ich wyrażenia w postaci matematycznej, choć takie 
próby podejmowano (Matczak 1992). Wywodząca się z teorii migracji koncep
cja pośrednich możliwości (Mazurkiewicz 1986) ujmowała ruch w formie prze
mieszczania bezpośredniego, a nie w postaci tzw. podróży złożonej, składającej się 
z wielu różnych przemieszczeń, co w istocie stanowi immanentną cechę migracji 
turystycznych. Próby wyjaśniania zachowań migracyjnych w takiej wielowarstwo
wej przestrzeni zdarzeń losowych opierały się między innymi na wykorzystaniu 
probabilistycznych modeli Monte Carlo (Warszyńska 1980).

Uznając nieprzewidywalny charakter ruchów indywidualnych, predykcja wiel
kości i kierunków migracji w turystyce zmierza obecnie ku określaniu liczby moż
liwych alternatyw w sposobie realizacji celów podroży z punktu widzenia pod
miotu (turysty). Analizowanie aktywności turystycznej jednostki zbliża ku logice 
mechaniki kwantowej i rozpatrywania podróży turystycznej w wymiarze trajek
torii indywidualnej czasoprzestrzeni i energii, bądź rozumowaniu kategoriami 
czasoprzestrzennej koncepcji szlaku życiowego (time geography) T. Hagerstranda 
(1970), w której ruchliwość i zachowania przestrzenne jednostki warunkowały jej 
„zdolności” czy też „możliwości” (capability), obiektywne ograniczenia zakresu 
jej oddziaływania i kontroli (authority constraints) oraz interakcje z innymi oso
bami, w formie tzw. sprzężeń (coupling constraints) (Thrift 1977).

Behawioralne interpretacje źródeł aktywności turystycznej, wywodzące się 
z nauk społecznych, zmierzają w kierunku kompleksowego wyjaśniania tego pro
cesu jako reakcji jednostek na działanie czynników wypychania i przyciągania 
(push-pull factors). Czynniki wypychające, rozumiane jako psychologicznie poj
mowane źródła motywacji, mają swoje zakorzenienie w złożonym zespole uwa
runkowań społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych, które wy
stępują na obszarach źródłowych (emisyjnych) ruchu turystycznego. Oddziałują 
one na wielkość i charakter popytu turystycznego oraz determinują dokonywane 
indywidualnie przez potencjalnych turystów wybory miejsc będących celami po
dróży. Odmiennie w przypadku czynników przyciągających, które odnoszą się 
do obszarów recepcyjnych ruchu turystycznego. Odwołują się one do zagadnień 
potencjału i atrakcyjności turystycznej, które określają zdolność przestrzeni geo
graficznej do zaspakajania potrzeb turystycznych. Wpływ tych czynników na de
cyzje potencjalnych turystów jest rozpatrywany rozłącznie lub jako rezultat efek
tu synergii (Dann 1977; Iso-Ahola 1982; Mazurkiewicz 2007). W nurcie badań 
ekologicznych (geoekologicznych) podkreśla się znaczenie wrodzonej potrzeby 
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kontaktu człowieka z przyrodą, a także jednostkowej i społecznej percepcji jej 
wartości jako czynników inicjujących i warunkujących aktywność oraz zacho
wania turystyczno-rekreacyjne (Kulczyk 2013; Krzymowska-Kostrowicka 1995, 
1997; Pietrzak 2010).

Pomocnym narzędziem służącym opisywaniu socjo-psychologicznych mecha
nizmów, warunkujących aktywność i zachowania turystyczne, są psychograficz- 
ne procedury taksonomiczne służące grupowaniu i typologizacji turystów (Plog 
2001, 2002). Opierają się one na różnych kryteriach, między innymi: cechach 
demograficzno-społecznych, psychologicznych czy sile nabywczej potencjalnych 
uczestników ruchu turystycznego. Mają one znaczenie z punktu widzenia prakty
ki, jako instrument poszukiwania nisz rynkowych. Ich wartość poznawcza i eks- 
planacyjna jest jednak przedmiotem krytyki naukowej.

Proces motywacyjny jest silnie ukierunkowany i warunkowany działaniami 
rynkowymi podmiotów turystycznych. Z perspektywy ekonomicznej zaspo
kajanie potrzeb turystycznych stanowi przejaw konsumpcji, która może być 
rozpatrywana w ujęciu czynnościowym bądź procesowym (Łazarek 2004; Pa
nasiuk 2005). Konsumpcja turystyczna jest celem samym w sobie lub instru
mentem realizacji innych potrzeb osobowych. Podlega ona silnemu wpływowi 
zmieniających się wzorców kulturowych. Cechy współczesnej konsumpcji wy
znacza dwukierunkowy proces umasowienia i elitaryzacji, który jest rynkową 
„odpowiedzią” na postępujące różnicowanie struktury społecznej. Rezultatem 
przeobrażeń społecznych, kulturowych, ekonomicznych oraz postępu technolo
gicznego są także przemiany w relacji między środkami a sposobami i formami 
konsumpcji turystycznej. W społeczeństwach krajów europejskich podłoże tych 
zmian uparuje się między innymi w zjawisku drugiego przejścia demograficzne
go, opisanym przez R. Lesthaeghe i D. Van de Kaa (1986), które cechuje między 
innymi głębokie przewartościowanie stylu życia i modelu rodziny. Próby zro
zumienia motywacji w turystyce znajdują odzwierciedlenie w metaforach kon
sumpcji turystycznej, które opisują ten fenomen między innymi jako doświad
czenie emocjonalne, formę zabawy, sposób integracji bądź środek osiągnięcia 
wyróżnienia społecznego. Prowadzona od lat 80. XX w. krytyka masowej i pod
legającej unifikacji konsumpcji turystycznej, stała się źródłem formułowania jej 
tzw. form alternatywnych (Jędrzejczyk 1995; Mika 2007; Szwichtenberg 1996). 
Ich wizje, silnie motywowane założeniami ideowymi nowej etyki społecznej, sta
ły się zalążkiem rozwoju modelowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu 
turystycznego, przeciwstawnych tradycyjnej postaci turystyki. Obecnie jedną 
z dyskutowanych propozycji, która nie stanowi wyłącznie próby „ekologizacji” 
konsumpcji w turystyce jest idea slow travel (dosłownie: „wolnego podróżowa
nia”) (Dickinson, Lumsdon 2010).

Doświadczenie turystyczne jednostki stanowi z kolei osnowę koncepcji syste
mu aktywności turystycznej (Hall 2003), według której psychiczne i fizyczne do
znania turysty, nabyte w rezultacie „zderzenia” jego potrzeb z dostarczoną mu 
„treścią” produktu turystycznego (usług), determinują jego decyzje o formach 
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i kierunkach wyjazdów turystycznych w przyszłości. Podobnej interpretacji doko
nali J.R. Ritchie i G.I. Crouch (2000, 2003), którzy w założeniach modelu konku
rencyjności obszaru recepcji turystycznej przyjęli, że celem jego funkcjonowania 
jest dostarczanie turyście „produktu” definiowanego jako „suma doświadczeń” 
oferowanych przez ogół usługodawców i lokalnych warunków.

Sposób i forma realizacji potrzeb turystycznych są w przypadku krajów roz
winiętych jednym z przejawów postindustrialnych zmian społecznych. Huma
nistyczna interpretacja przestrzennej mobilności społecznej, wykraczająca poza 
tradycyjne ujęcia teorii migracji, uwydatnia przyczyny antropologiczne. Nowe 
spojrzenie na czynniki ruchliwości społecznej w relacji miasto - wieś wnosi 
koncepcja amenity migration (Hall, Müller 2004; Kuentzel, Ramaswamy 2005). 
Dla wyjaśnienia podłoża procesu migracyjnego z miast na tereny wiejskie (po
zamiejskie) w czasie wolnym kluczowe znaczenie ma w tym przypadku, trudne 
do jednoznacznego przełożenia na język polski, pojęcie amenities (uroki, wy
gody, udogodnienia). Określenie to, o dużym stopniu ogólności, odnosi się do 
wartości przyrodniczych lub kulturowych, „umiejscowionych” najczęściej w śro
dowisku wiejskim (pozamiejskim). W dyskusji naukowej podkreśla się związki 
tego rodzaju aktywności migracyjnej ze zjawiskiem drugich domów, procesami 
suburbanizacji i dezurbanizacji oraz społecznej gentryfikacji obszarów wiejskich 
(Fialovä et al. 2009; Gosnell, Abrams 2011; Moss 2006). W krajach wysoko rozwi
niętych drugie domy nie są już postrzegane jedynie jako wyraz realizacji potrzeb 
rekreacyjnych. Zjawisko to łączy się z przemianami tradycyjnego stylu życia za
wodowego i rodzinnego, czego przejawami są między innymi: zmienny czas pra
cy, posiadanie dwóch (lub więcej) miejsc zamieszkania, zbliżenie indywidualnych 
postaw ku „naturze” i wiejskim formom życia społecznego.

Do czynnika zmiany społecznej w krajach rozwiniętych oraz roli amenities 
w kształtowaniu współczesnej konsumpcji i rozwoju społeczno-gospodarczym 
wyraźnie nawiązuje także sformułowana przez T.N. Clarka (2004) koncepcja 
„miast jako maszyn rozrywki” (city as an entertainment machinę). Metafora mia
sta jako „maszyny rozrywki” jest odpowiedzią na poszukiwanie nowych źródeł 
wzrostu gospodarczego na obszarach zurbanizowanych. W tym ujęciu nadrzęd
ną rolę przypisuje się sektorowi usługowemu, związanemu ze społecznie pojmo
wanym czasem wolnym, zarówno w odniesieniu do turystów, jak i mieszkańców 
miast. Wizja mechanizmu napędzającego wzrost gospodarczy opiera się na po
wiązaniu rozwoju tzw. sektora atrakcji, rozrywek, usług gastronomicznych, han
dlowych, „rekreacji miejskiej” z turystyką przyjazdową oraz działalnością biznesu 
i podróżami biznesowymi. Koncepcja ta ma potencjalnie szerokie zastosowanie 
na płaszczyźnie interpretacji kierunków rozwoju i poszukiwania czynników oży
wienia ekonomicznego rozwiniętych obszarów recepcji turystycznej. Wydaje się, 
że osiągnięcie przez znaczną część obszarów recepcyjnych (miejscowości tury
stycznych) na świecie stanu dojrzałości nieodparcie prowadzi je do wejścia na 
ścieżkę rozwoju opartego na zasadach bliskich bądź identycznych z modelem 
„maszyn rozrywki”.
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Do postmodernistycznych przemian kulturowych i kreacji nowych form miej
skich szerzej nawiązuje koncepcja „fantasy city” („miasta rozrywek”) J. Hanni- 
gana (1998). Ma ona swoje źródło w obserwacji związków pomiędzy zmianami 
w sposobach realizacji czasu wolnego i potrzeb turystycznych a współczesną ma
sową konsumpcją i działalnością inwestycyjną opartą na zaawansowanych tech
nologiach. Emanacją tych relacji są formy architektoniczne i układy urbanistyczne 
określane jako „fantasy city”, których cechami są między innymi: a) przestrzenne 
i ekonomiczne oddzielenie od otoczenia, b) zaprojektowanie i wykonanie wokół 
tematycznego motywu, c) całodobowe funkcjonowanie, d) układ modułowy i łą
czenie rozrywki z handlem detalicznym, e) „natarczywe” eksponowanie marki 
handlowej, f) tworzenie przekazu dla odwiedzających w oparciu o postmoderni
styczne symulacje i widowiska. Powyższy wzorzec funkcjonalny, nawiązujący do 
północnoamerykańskich parków i miast rozrywki, wyznacza kierunek rozwoju 
sektora usługowego w niektórych miejskich azjatyckich ośrodkach turystycz
nych. Wyobrażenie turysty z perspektywy kulturowej postmodernizmu zawiera 
się w określeniu post-tourist (Ritzer, Liska 1997). Istotą owego podejścia jest inter
pretacja zachowań i doświadczenia turystycznego jednostki jako formy realizacji 
zabawy (Urry 1990).

1.2.3. Funkcjonalizm w badaniach nad turystyką

Analizy funkcjonalne na polu badań geograficznych i w gospodarce przestrzennej 
służą wyjaśnianiu wzajemnych współzależności, uwarunkowań i sprzężeń w zło
żonych systemach lub strukturach organizacyjnych (Suliborski 2010). W sensie 
matematyczno-logicznym funkcja jest rodzajem relacji pomiędzy elementami 
zbioru lub wyraża wzajemną zależność między dwoma lub kilkoma zmiennymi 
wielkościami. Studia funkcjonalne w badaniach nad turystyką są prowadzone 
wielokierunkowo i zmierzają do rozpoznania oraz oceny: a) relacji elementów 
strukturalnych przestrzeni geograficznej względem podmiotu ruchu turystycz
nego (turysty), b) relacji pomiędzy kategoriami ruchu turystycznego, c) relacji 
funkcji turystycznej do innych funkcji społeczno-ekonomicznych w rozwoju lo
kalnym oraz d) roli turystyki jako źródła zaspokajania potrzeb ekonomicznych 
mieszkańców obszarów recepcyjnych.

1.2.3.1. Użyteczność przestrzeni geograficznej w kontekście rozwoju turystyki

Podstawowe znaczenie dla wyjaśnienia relacji pomiędzy podmiotem ruchu tu
rystycznego a przestrzenią geograficzną ma pojęcie „użyteczności”, w którym 
niejako zawiera się istota podejścia funkcjonalnego w badaniach turystycznych 
(ryc. 1). Funkcjonalizm znajduje pełne rozwinięcie w koncepcji przestrzeni tury
stycznej (Liszewski 1995; Liszewski, Baczwarow 1998; Warszyńska 1999; Włodar
czyk 2009). Przestrzeń tę tworzy zbiór obiektów i fragmentów przestrzeni geogra
ficznej, mających wartość (użyteczność) z punktu widzenia pozytywnej realizacji 
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potrzeb turystów, z których wynikają motywy przyjazdu, jak również innych po
trzeb materialnych i duchowych (Warszyńska 1999). Ma ona charakter relatywny 
(funkcjonalny) względem uczestników ruchu turystycznego oraz innych elemen
tów przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Jest rezultatem wartościowania, a do
piero w konsekwencji - użytkowania przestrzeni geograficznej na cele turystyczne 
(Mika 2011). „Turystyczną” użyteczność miejsc określa funkcja determinowanych 
biologicznie i kulturowo potrzeb człowieka. Owa relacja użyteczności przejawia 
się w takich procesach społecznych jak: poznawanie, wartościowanie, użytko
wanie i kształtowanie przestrzeni geograficznej. Ulega ona jednak transformacji 
i przewartościowaniu na skutek zachodzących zmian społecznych. Potwierdze
niem zmiany relacji między funkcją a formą przestrzeni w turystyce jest między 
innymi symulacja kulturowa i postmodernistyczna kreacja miejsc, które sprawia
ją, że o potencjale turystycznym przestrzeni geograficznej decyduje już nie tylko 
jego wartość użytkowa, ujmowana w kategoriach biologicznych i poznawczych, 
lecz w coraz większym stopniu także czynnik „emocjonalny”.

Ryc. 1. Model badań relacji funkcjonalnej: podmiot ruchu turystycznego (turysta) - 
przestrzeń geograficzna
Opracowanie własne.

Zagadnienie użyteczności rekreacyjnej przestrzeni geograficznej znalazło sze
rokie rozwinięcie w teorii lokalizacji turystyki sformułowanej w latach 60. XX w. 
przez W. Christallera (1964), tzw. teorii peryferii. Założenia tego modelu relacji 
odwołują się bezpośrednio do ustaleń teorii ośrodków centralnych, opierają się na 
dychotomii podziału miasto-wieś i związkach funkcjonalnych pomiędzy obsza
rami zurbanizowanymi (rdzeniami) a obszarami niezurbanizowanymi (peryferia
mi). Koncepcja ta, mimo upływu lat, jest wciąż aktualną płaszczyzną pozwalającą 
wyjaśnić społeczne źródła motywacji uczestnictwa w turystyce wypoczynkowej, 
mechanizmy formowania się obszarów recepcyjnych na terenach oddalonych od 
aglomeracji (peryferiach), a także identyfikować czynniki warunkujące lokaliza
cję drugich domów.
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Problem społecznej użyteczności przestrzeni podejmuje także koncepcja funk
cji miejsca (Suliborski 2001). Miejsce, w tym ujęciu, jest postrzegane antropocen- 
trycznie, a nie jako kategoria lokalizacji przestrzennej. Odwołuje się do podmio
towego (heterotelicznego) ujęcia przestrzeni geograficznej, w którym przypisuje 
się zbiór przedmiotów owej przestrzeni do określonego podmiotu i podkreśla 
się zależności istotne z punktu widzenia jego działania (Lisowski 2003). Funkcja 
miejsca oznacza jego rolę w zaspokajaniu określonych potrzeb indywidualnych 
i zbiorowych. Za atrybuty funkcji miejsca przyjmuje się: a) jego formę, b) eksplo
atację (działanie), c) społeczną (indywidualną) percepcję, d) znaczenie społeczne. 
Mając na uwadze punktowy charakter dużych inwestycji turystycznych (np. parki 
rozrywki, parki tematyczne), tendencje tworzenia tzw. przestrzeni zamkniętych 
w działalności obiektów wypoczynkowych (enklawy turystyczne, „wyspy spa”), 
koncepcja funkcji miejsca tworzy perspektywę analityczną i interpretacyjną 
dla zagadnienia postrzegania (wartościowania) i rozwoju szeroko rozumianych 
atrakcji turystycznych (Kaczmarek 2005). Pozwala łączyć ich społeczną funkcję 
w relacji do ruchu turystycznego z ekonomicznym wymiarem funkcjonowania. 
Turystyczna użyteczność miejsca wzrasta wraz z jego zdolnością do zaspokajania 
coraz większego zakresu potrzeb indywidualnych i zbiorowych, szczególnie tych, 
które są podłożem motywacji podróżowania. Wielofunkcyjność staje się współ
cześnie jednym z nadrzędnych wyznaczników działalności obiektów turystycz
nych oraz czynnikiem integracji i współpracy przedsiębiorstw sektora turystyki.

W geograficznych badaniach funkcjonalnych wykracza się obecnie już poza 
sferę przestrzeni fizycznej i rozszerza spektrum analiz na relacje ekonomiczne 
między turystą a podmiotem usługowym. D. Pearce (2008) w modelu dystrybu
cji turystycznej „potrzeba - funkcja” dokonuje przeniesienia relacyjno-podmio- 
towego opisu zjawisk turystycznych na sferę funkcjonowania rynku. Aplikacja 
podejścia funkcjonalnego w dziedzinie dystrybucji usług turystycznych oznacza 
uzupełnienie w przedmiocie badań geografii brakującego „ogniwa”, jakim była 
analiza relacji wytwórca-konsument, która wcześniej znajdowała się niemal wy
łącznie w domenie nauk ekonomicznych.

1.2.3.2. Funkcja turystyki w rozwoju społeczno-ekonomicznym

Rozwój turystyki, jako kontaminacja procesów społecznych i gospodarczych, 
przebiega w powiązaniu z wieloma innymi sferami życia społeczno-ekonomicz
nego. Pojęcie „funkcji” w ujęciu strukturalno-funkcjonalnym określa czynność, 
rolę oraz relację części do całości. W takim rozumieniu funkcję turystyczną okre
ślonego fragmentu przestrzeni geograficznej, w tym miejscowości, konstytuuje 
wszelka działalność społeczno-ekonomiczna skierowana na obsługę turystów 
(Matczak 1989). Ogół działań usługowych i organizacyjnych związanych z obsłu
gą przyjezdnych stanowi także część miejscowej bazy ekonomicznej. Aktywność 
ta ma jednak charakter działalności egzogenicznej, ponieważ dotyczy osób przy
bywających z zewnątrz i podkreśla odrębność oraz specyfikę funkcji turystycznej 
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w stosunku do innych funkcji obszarów recepcyjnych. Odbiega ona bowiem od 
klasycznego ujęcia funkcji egzogenicznej w teorii bazy ekonomicznej (Dziewoń
ski 1971; Maik 1997).

W lokalnym rozwoju turystyki istotne znaczenie ma wyróżnienie i ocena re
lacji funkcji turystycznej do ogółu funkcji społeczno-gospodarczych (struktury 
funkcjonalnej). Funkcja turystyczna w stosunku do innych funkcji społeczno- 
-gospodarczych, w obrębie jednostek terytorialnych będących celem przyjazdów 
turystycznych, może mieć rangę główną, jedną z głównych, równorzędną do in
nych funkcji, uzupełniającą (dodatkową) oraz marginalną w początkowej fazie jej 
rozwoju (Jackowski 1981; Warszyńska 1985). Harmonijne kształtowanie relacji 
pomiędzy funkcjami, w tym także funkcją ochrony przyrody, znalazło szerokie 
rozwinięcie w idei zrównoważonego rozwoju. Model rozwoju turystyki masowej 
stanowi jednak ograniczenie dla innych form użytkowania przestrzeni geogra
ficznej, stając się źródłem potencjalnych bądź faktycznych sytuacji konfliktowych, 
nie tylko z perspektywy lokalnej gospodarki przestrzennej, lecz także konfliktów 
„wewnątrz” turystyki i w relacji turyści a mieszkańcy obszarów recepcyjnych.

W nurcie badań strukturalno-funkcjonalnych mieści się także zagadnienie 
wykorzystywania turystyki, a dokładniej działalności usługowej w sektorze tu
rystycznym, jako instrumentu wspomagania rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
czynnika modernizacji, a także poprawy standardu życia mieszkańców obszarów 
recepcyjnych. Problematyka inicjowania i stymulowania rozwoju turystyki ma 
szczególne znaczenie w przypadku krajów i regionów słabo rozwiniętych gospo
darczo, gdzie dochody z zagranicznej turystyki przyjazdowej postrzega się jako 
istotne źródło oraz instrument wzrostu i czynnik wyrównywania dysproporcji 
w poziomie życia. Zagadnienie to jest szeroko dyskutowane w literaturze nauko
wej. Z jednej strony krytykuje się zależność ekonomiczną, w jaką popadły kraje 
rozwijające się za sprawą rozwoju masowej turystyki wypoczynkowej, zapocząt
kowanej w latach 70. XX w., a z drugiej - poszukuje się sposobów implementa
cji oddolnych mechanizmów aktywizacji turystycznej i włączania społeczności 
lokalnych w łańcuch korzyści płynący z wydatków turystycznych (Górz 2007; 
Lee, Chang 2008; Milne, Ateljevic 2001; Puchnarewicz 2010; Sarnimi et al. 2011; 
Sinclair 1998; Sinclair, Stabler 2002; UNEP 2011). Najogólniej proces progra
mowania rozwoju turystyki w regionach rozwijających się można przedstawić, 
za P. Burnsem (1999), w formie kontinuum pomiędzy dwoma biegunami, które 
zawierają się w tezach: „pierwsza turystyka” oraz „pierwszy rozwój społeczno-go
spodarczy”. W pierwszym z wymienionych podejść główny nacisk kładzie się na 
rozbudowę sektora turystycznego jako czynnika pobudzania lokalnego rozwoju. 
Rozwój ogólnogospodarczy jest wówczas następstwem rozwoju turystyki. Rozu
mowanie takie w wielu wypadkach opiera się na założeniach harmonijnego wzro
stu, gdzie uzyskiwane korzyści mają przewyższać przyrodnicze i społeczne koszty 
rozwoju. W drugim przypadku na pierwszy plan wysuwa się potrzeby ogólnoro
zwojowe kraju czy regionu, a turystyka ma służyć jedynie jako jedno z narzędzi 
ich zaspokajania i realizacji.
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1.2.3.3. Mobilizacja zasobów lokalnych w rozwoju turystyki

Rozwój turystyki na obszarach wielofunkcyjnych oraz wynikające z tego faktu po
wiązania podmiotów sektora turystyki z ich otoczeniem społeczno-ekonomicz
nym kierują uwagę w stronę poszukiwania mechanizmów stymulujących funkcję 
turystyczną oraz wyjaśniania istniejących zależności w niektórych koncepcjach 
rozwoju lokalnego. Rozwój lokalny jest rozumiany jako proces społeczny (Seręga 
1993) bądź jako działalność gospodarcza realizowana w wymiarze ekonomiczno- 
-organizacyjnym i w odniesieniu do terytorialnych systemów społecznych (Pary
sek 1997). Na obszarach, które nie dysponują „siłą” przyciągania inwestycji tury
stycznych z zewnątrz lub są dopiero w początkowej fazie rozwoju turystyki, czyn
ników działalności poszukuje się, w myśl teorii rozwoju endogennego, w możliwie 
szerokim i skutecznym wykorzystaniu istniejących zasobów lokalnych.

W modelach oddolnego inicjowania rozwoju turystyki podkreśla się znaczenie 
aktywizacji społeczności lokalnych, zarówno z punktu widzenia stymulowania 
ich przedsiębiorczości w sektorze turystycznym, do czego odwołuje się między 
innymi koncepcja community-based tourism, jak i zachęcania mieszkańców do 
angażowania się w proces planowania strategicznego oraz tworzenia ku temu wa
runków prawnych i instytucjonalnych celem legitymizacji ich realnego wpływu 
na podejmowane decyzje (Beeton 2006).

Zagadnienie aktywizacji społeczności lokalnych może być rozumiane wielora
ko, między innymi jako proces jej przeobrażeń albo metoda lub sposób oddzia
ływania na rzecz zmian w tejże społeczności, bądź jako ich program, a także jako 
ruch społeczny dokonujący przeobrażeń w społeczności lokalnej, zmierzający do 
poprawy warunków ich życia (Seręga 1993). U podstaw aktywizacji leżą różne 
przejawy mobilizacji społecznej, których nadrzędnym celem jest poprawa istnie
jącego stanu lokalnej społeczności. Dokonuje się to poprzez inicjowanie, oddolnie 
bądź instytucjonalnie, działań mających na celu uruchomienie zasobów w postaci 
dostępnych środków materialnych oraz potencjału, który istnieje w ramach funk
cjonujących już instytucji społecznych. Aktywizacja turystyczna jest rozumiana 
najczęściej jako proces społeczny prowadzący do powstania w ramach społeczno
ści lokalnej nowych struktur zaangażowanych w rozwój turystyki. W koncepcjach 
aktywizacji oraz mobilizacji zasobów lokalnych uwypukla się znaczenie czynni
ków endo- i egzogenicznych, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, a także 
różnych sposobów działania w stymulowaniu procesu zmian (Pawlusiński 2005; 
Seręga 1993).

Kreowanie oraz wzmacnianie partycypacji społecznej w procesie zarządzania 
rozwojem turystyki w lokalnej polityce podnosi się w koncepcjach „współrzą
dzenia” (governance) oraz społecznego „uprawomocnienia” (community empo
werment) (Hall 2011a, b). T. Sofield (2001), formułując ideę „uprawomocnienia” 
w turystyce, odwołuje się między innymi do pojęcia „mocy jednostki” w kon
tekście jej relacji społecznych, powierzania jej obowiązków, stwarzania dla niej 
możliwości oraz decentralizacji władzy. Owo „uprawomocnienie” nie jest jednak 
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rozumiane jako delegacja odpowiedzialności władzy na aktorów współrządzenia. 
Władza i lokalna społeczność stanowią dwa nieodłączne elementy tej koncepcji. 
Zwiększanie zaangażowania oraz poczucia skuteczności własnych działań wśród 
przedstawicieli lokalnej społeczności są tu stawiane jako wartości autoteliczne 
i warunek prawidłowego przebiegu procesu lokalnego rozwoju. „Uprawomocnie
nie” jest rozumiane jako proces i cel, jednak aby mogły się one urzeczywistnić, 
niezbędna jest polityczna wola i zaangażowanie.

Zagadnienie aktywizacji turystycznej jest odmiennie wyrażane w koncepcji 
przywództwa (Pawlusiński 2005; Zmyślony 2008). Uwydatnia się w niej rolę jed
nego bądź kilku liderów lokalnego rozwoju, którzy z pozycji formalnej bądź nie
formalnej są zdolni wpływać na grupę ludzi. Ich oddziaływanie przybiera formę 
działań społecznych lub interpersonalnych. Przejawia się to zazwyczaj w moty
wowaniu innych, inspirowaniu bądź przekonywaniu do określonych zachowań, 
pomaganiu im w osiąganiu zamierzonych celów. W wielu wypadkach rolę lokal
nych liderów przypisuje się przedstawicielom miejscowych władz, ze względu na 
pełnione przez nich funkcje i dysponowanie potencjalnie najszerszym zakresem 
wiedzy (informacji) oraz kompetencji dla inicjowania działań i realizacji zamie
rzeń grupy interesariuszy lokalnego rozwoju turystyki.

Ważną grupę zagadnień problemowych dotyczących kwestii rozwojowych 
w turystyce stanowi wykorzystanie istniejących zasobów przestrzeni geograficz
nej oraz relacji funkcjonalnych w systemie osadniczym poprzez odpowiednią 
koordynację działań w sferze organizacji ruchu turystycznego. Ideę wykorzysta
nia wydatków turystycznych do wspierania lokalnego rozwoju społeczno-eko
nomicznego na terenach leżących poza głównymi obszarami koncentracji ruchu 
turystycznego wnosi koncepcja „ukierunkowanego rozprzestrzeniania ruchu 
turystycznego” (fr. tourisme diffus) (Knafou 1995). W podejściu tym nadrzędne 
znaczenie mają miejsca recepcji turystyki masowej, pełniące funkcję węzłową. 
Mogą to być zarówno miejscowości turystyczne, jak i szeroko rozumiane atrakcje 
turystyczne. W modelu tym zakłada się, że za sprawą odpowiedniego programo
wania i ukierunkowania (przeciągania, rozpraszania, dyfundowania) strumieni 
ruchu turystycznego istnieją realne możliwości dystrybucji i akumulacji korzyści 
ekonomicznych z turystyki na obszarach otaczających owe węzły oraz na obsza
rach tranzytowych pomiędzy nimi. Ujęcie to jest przejawem myślenia systemo
wego w turystyce, nawiązuje do koncepcji dyfuzji innowacji (Hagerstrand 1967; 
Łoboda 1974, 1983), a także wywodzących się ze szkoły francuskiej gospodarki 
przestrzennej - teorii biegunów wzrostu F. Perroux, modelu węzłowego i osi roz
woju P. Pottiera, koncepcji regionu spolaryzowanego J. R. Boudeville’a oraz regionu 
węzłowego J. Friedmanna. Podstawą idei jest wykorzystanie sieci komunikacyjnej 
do inicjowania i dynamizowania procesów rozwojowych poza ogniskami wzrostu 
(obszarami docelowymi ruchu) oraz tworzenia tam wtórnych węzłów koncen
tracji ruchu. Efekt dyfundowania ruchu turystycznego można wywołać progra
mowaniem systemu atrakcji turystycznych (Leiper 1990) oraz powiązaniem ich 
z miejscami świadczenia usług noclegowych i komplementarnych. Kształtowanie 
się relacji między ogniskami wzrostu a nowymi węzłami w ich otoczeniu bądź na 
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obszarach tranzytowych zawiązuje system o układzie hierarchicznym, w którym 
zachodzi proces multipolaryzacji ruchu turystycznego, rozumiany w sensie fizy
kalnym.

Osiągniecie efektu (mechanizmu) napędzającego wzrost poza jego ogniskami 
nie jest jednak możliwe w każdych warunkach (Potocki 2009; Więckowski 2010). 
Zgodnie z ekonomiczną teorią biegunów wzrostu, nie każda jednostka gospodar
cza może pełnić rolę siły napędowej rozwoju (Grzeszczak 1999). Aby tak się stało, 
powinna: a) posiadać wielkość, która jest w stanie wywierać wpływ na gospodarkę 
i jej rozwój, b) reprezentować dynamiczną dziedzinę działalności gospodarczej, 
c) mieć liczne i intensywne powiązania z innymi dziedzinami działalności gospo
darczej (Parysek 1997). Odnosząc te zasady do sfery turystyki, można przyjąć, 
że jednostkami motorycznymi lokalnego rozwoju turystyki mogą być: a) duże 
przedsiębiorstwa turystyczne (np. parki rozrywki, ośrodki narciarskie), b) atrak
cje przyrodnicze bądź kulturowe o znacznej sile przyciągania ruchu oraz c) miej
scowości o cechach ośrodka turystycznego lub d) strefy zagospodarowania, gdzie 
funkcjonuje model turystyki masowej.

I.2.3.4. Rozwój turystyki jako proces ewolucyjny

W lokalnym rozwoju turystyki zachodzi zjawisko kumulatywnej przyczynowości, 
które już w latach 50. XX w. zostało wskazane przez G. Myrdala (1957) jako jeden 
z mechanizmów określających funkcjonowanie złożonych systemów (układów) 
społeczno-gospodarczych. W rezultacie sprzężeń zwrotnych pomiędzy ruchem 
turystycznym a procesem zagospodarowania następuje wzmocnienie wzajemnych 
oddziaływań między nimi i uruchomienie kumulatywnego procesu zmian, okre
ślanego także jako proces aglomeracyjny (Cole 2012), który wprowadza obszary 
recepcyjne na ścieżkę wzrostu. Wzrost ten, zgodnie z modelem cyklu ewolucji ob
szaru recepcji turystycznej R.W. Butlera (1980), jest wyrażany zazwyczaj przyro
stem liczby przyjezdnych turystów bądź miejsc w bazie noclegowej. Dąży on ku 
hipotetycznej granicy (tzw. stanu nasycenia) oraz jest modyfikowany za sprawą 
oddziaływania progów rozwojowych, które w lokalnym rozwoju turystyki mają 
charakter endogeniczny bądź egzogeniczny. Progi te rozpatruje się zazwyczaj jako 
bariery lub ograniczenia napływu większej liczby turystów i wzrostu wielkości na
pływu środków finansowych pochodzących z ich wydatków. Wewnętrzne bariery 
wzrostu mogą mieć naturę fizyczną (środowiskową), funkcjonalną (np. konflikty 
funkcjonalne) bądź infrastrukturalną. Z kolei progi zewnętrzne są ściśle powiązane 
z czynnikami i uwarunkowaniami wpływającymi na wielkość i strukturę popytu 
turystycznego oraz dostępność komunikacyjną, stąd zazwyczaj znajdują się poza 
zasięgiem i możliwościami oddziaływania władz lokalnych obszarów recepcyjnych.

Podejście ewolucyjne do rozwoju turystyki w koncepcji R.W. Butlera (1980), 
pomimo że nie odwołuje się do teorii lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicz
nego, a w swej genezie czerpie inspirację z teorii populacji gatunków ekologii sie
dliskowej (Butler 2006), skłania w analizach rozwojowych obszarów recepcyjnych 
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do uwzględniania perspektywy zmian w czasie (tzw. czynnik czasu). Zagadnie
nie „wpływu” czasu w lokalnym rozwoju turystyki, często pomijane, ma jednak 
doniosłe znaczenie. Trajektoria ścieżki lokalnego rozwoju turystyki ma w wielu 
wypadkach charakter deterministyczny, co widać szczególnie w przypadku tzw. 
obszarów turystycznie dojrzałych, których aktualny stan wyposażenia infra
strukturalnego jest rezultatem nakładania się (emanacją) następujących po so
bie różnych faz i okresów rozwojowych. Proces fizycznej urbanizacji turystycznej 
(Dziegieć 1995) trwale zmienia przestrzeń przyrodniczą oraz strukturę funkcjo
nalną obszarów recepcyjnych. Przeszłość odciska piętno na teraźniejszości funk
cjonalnej. Odniesienia genetyczno-historyczne są nieodzowne do zrozumienia 
funkcjonowania miejscowości turystycznych w gospodarkach transformujących 
się (Matczak 2004; Szwichtenberg 2006), jak w przypadku Polski, gdzie „obciąże
nia” inwestycyjne minionego okresu politycznego miejscami istotnie ograniczają 
możliwość adaptacji podmiotów sektora usług turystycznych do zmieniających 
się warunków rynkowych i cech popytu.

1.2.3.5. Podejście systemowe

Pomocnym narzędziem opisu i wyjaśniania mechanizmów rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego są analizy systemowe stosowane w badaniach turystycznych od 
lat 60. XX w. Za system uważa się zbiór obiektów uporządkowanych i tak ściśle 
powiązanych oraz oddziałujących na siebie, że stanowią pewną całość wyróżnia
jącą się ze swego otoczenia (Lisowski 2003). Przyjmuje się, że rolę czynnika sys- 
temotwórczego w turystyce pełni ruch turystyczny (Matczak 1992). Systemy są 
identyfikowane przez ich skład, strukturę, właściwości oraz otoczenie. Struktu
rę systemów tworzą relacje wiążące o charakterze społecznym, ekonomicznym, 
przyrodniczym, kulturowym. Systemy turystyczne czy szerzej rekreacyjne mogą 
przyjmować postać horyzontalną w określonym fragmencie przestrzeni geogra
ficznej bądź wertykalną za sprawą relacji międzybranżowych (Kostrowicki 1975, 
1992). W przypadku systemów terytorialnych (lokalnych) istotne znaczenie ma 
podmiotowo-przedmiotowy wymiar relacji turysta - przestrzeń czy turysta - 
podmiot usługowy. Za elementy składowe systemów recepcyjnych przyjmuje się 
zazwyczaj: a) turystów, b) przestrzeń turystyczną, na którą składają się walory 
turystyczne oraz urządzenia infrastrukturalne, c) podmioty świadczące usługi 
turystyczne, d) lokalne instytucje władzy oraz e) inne instytucje zaangażowane 
w rozwój turystyki. Otoczenie systemu rozpatruje się na płaszczyźnie wewnętrz
nej i zewnętrznej. Tworzą go między innymi: inne lokalne systemy społeczne i go
spodarcze, sfera regulacyjna czy uwarunkowania kształtujące popyt turystyczny 
na obszarach emisyjnych. Rozwój lokalnych systemów recepcyjnych (np. miej
scowości turystycznej) polega na przechodzeniu od niższych do wyższych form 
ich organizacji oraz od struktur prostszych w kierunku bardziej złożonych. Ogół 
zmian składających się na proces rozwojowy systemu jest kształtowany przez czyn
niki wewnętrzne, tkwiące w systemie oraz czynniki zewnętrzne, które wynikają 
z wpływu innych obiektów czy systemów (Chojnicki 1999). Przykładami podejść 
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systemowych w badaniach turystycznych są między innymi: terytorialny system 
rekreacyjny (Prieobrażenski 1975; Kostrowicki 1975; Krzymowska-Kostrowicka 
1980; Wiedienin 1982), system atrakcji turystycznych (Leiper 1990) oraz formu
łowane do celów operacyjnych systemy obszarów recepcyjnych (Niezgoda 2006; 
Mika 2012a) czy krajobrazu turystycznego (Pietrzak 2010).

Stosunki i zależności między podmiotami, przedmiotami i zjawiskami w tu
rystyce mają charakter wiążący i niewiążący. Relacje wiążące w postaci oddzia
ływań przyczynowo-skutkowych i modyfikujących zachodzą w wymiarze spo
łecznym (osobowym, grupowym), kulturowym, ekonomicznym (rynkowym, 
finansowym, konkurencji, współpracy, kontroli) i przyrodniczym (ekologicz
nym) (Góssling et al. 2009; Matczak 1992; Niezgoda 2006; Stryjakiewicz 2001). 
Cechują się różnym stopieniem trwałości. Z punktu widzenia obszarów recepcji 
relacje te mają wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. W rezultacie przepływu mi
gracji turystycznych z ich obszarów źródłowych do recepcyjnych dochodzi do 
zawiązania się między nimi sieci powiązań i zależności funkcjonalnych. Powią
zania systemowe między tzw. obszarami wysyłającymi (generującymi) a przyj
mującymi ruch turystyczny umożliwiają prowadzenie analiz kompleksowych bez 
konieczności odwoływania się do imperatywu przestrzeni. Pozwala to także na 
analizowanie turystyki w różnych skalach - od lokalnej aż po ogólnoświatową 
(globalną), oraz porównywanie zależności pomiędzy nimi. Relacje wiążące łączą 
także obszary (miejscowości) recepcji turystycznej z ich lokalnym czy regional
nym otoczeniem. Ma to między innymi znaczenie z punktu widzenia możliwości 
wydłużania czasu pobytu turystów i zwiększania korzyści ekonomicznych z wy
datków turystycznych.

Myślenie w kategoriach systemowych daje także możliwość łączenia różnych, 
często trudnych do powiązania, zagadnień rozwojowych w turystyce, np. innowa
cyjności i zrównoważenia czy społecznej percepcji i konkurencyjności. W analizach 
porównawczych systemów niezbędne jest jednak zachowanie właściwego porządku 
rozumowania opartego na logice skali i hierarchii. Stosunki komparatywne są wła
ściwe jedynie systemom o podobnych zakresach skal. Odniesienia zakresów skal 
wyższych do niższych przebiegają w relacji kontekstualnej, zaś sytuację odwrotną 
opisuje relacja asocjacji o charakterze agregatywnym (Góssling et al. 2009). Mie
szanie bądź pomijanie owej reguły prowadzi do niewłaściwej interpretacji i formu
łowania błędnych założeń oraz tez. Systemy turystyczne są osadzone i zakorzenio
ne w innych systemach, dlatego we współczesnych badaniach nie można pomijać 
kontekstualizmu poznawczego (epistemologicznego), jako płaszczyzny poznawczej 
i wyjaśniającej wpływ makroprocesów społecznych i gospodarczych (m.in. globali
zacji) na przebieg i kierunek rozwoju turystyki w skali lokalnej.

Systemy turystyczne cechują się „wrodzoną” złożonością, przy czym nie chodzi 
jedynie o ich skomplikowanie, ale o właściwość wynikającą z ich zachowania upo
dabniającego je do cech żywego i dynamicznego organizmu (McKercher 1999; 
Russell, Faulkner 1999), który podlega rozmaitym, niemożliwym do jednoznacz
nego określenia wpływom czynników pośrednich i indukujących. Zachowania 
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i interakcje społeczne przebiegają w turystyce w nieprzewidywalnym i zaskaku
jącym kierunku, co z punktu widzenia funkcjonowania lokalnych systemów re
cepcyjnych określa stan ich niestabilności jako immanentnej cechy rozwoju. Nie
stabilność pojawia się w różnych fazach i okresach lokalnego rozwoju turystyki. 
Następują wówczas fundamentalne zmiany w relacjach między różnymi grupami 
interesariuszy (Russell, Faulkner 2004). Stopniowo odchodzi się więc od interpre
towania zależności elementów składowych w systemach turystycznych w sposób 
liniowy na rzecz akcentowania takich ich właściwości jak: nieprzewidywalność, 
turbulencja (chaos), samoorganizacja, emergencja czy konflikt. Zachowanie syste
mów złożonych jest trudne do przewidzenia. Odejście od stanu równowagi zbliża 
system ku „granicy chaosu”, po przekroczeniu której zaczyna się on zachowywać 
w sposób chaotyczny. Powrót do stanu równowagi odbywa się dzięki procesowi 
samoorganizacji, ale wiąże się on z nieliniowym przejściem systemu do innego 
(nowego) stanu organizacji jego struktury. Właściwością samoorganizujących 
się systemów złożonych jest ich zdolność do „zapamiętywania” własnej historii 
(Domański R. 2008, 2010). Granica chaosu nie zostaje przekroczona, kiedy jed
na zmiana jest w stanie zrównoważyć konsekwencje innej. Istotę złożoności, „ży
wych” systemów określa postępowanie jednostek, które odbywa się według pro
stych zasad i reguł, dlatego zrozumienie mechanizmów warunkujących stabilność 
sytemu wymaga podejścia oddolnego („bottom up”). Współcześnie przywiązuje 
się coraz większą wagę do teorii chaosu i ekonomii złożoności jako płaszczyzn 
badawczych i wyjaśniających społeczne aspekty funkcjonowania i zarządzania 
obszarami recepcji turystycznej (Mazurkiewicz 2011).

1.2.4. Koncepcja usieciowienia

We współczesnych modelach rozwoju społeczno-ekonomicznego odchodzi się 
od tradycyjnie pojmowanych czynników wzrostu, związanych z wyposażeniem 
w zasoby i lokalizacją, poszukując mechanizmów jego wzmacniania w warstwie 
społecznej i sposobach gospodarowania opartych na wiedzy jednostki (wiedzy 
indywidualnej, informacji). Relacje społeczne pomiędzy podmiotami zaanga
żowanymi w lokalny rozwój wychodzą poza obręb granic administracyjnych, 
tworząc strefę bądź sieć oddziaływań, powiązań i współzależności. Sieci relacji 
o charakterze oddziaływań społecznych zawiązują „aktorzy”, do których zalicza 
się z jednej strony podmioty w postaci przedsiębiorców i przedstawicieli miej
scowych władz, a z drugiej przedmioty, takie jak: przedsiębiorstwa, gminy, miej
scowości czy regiony. Funkcjonowanie aktorów w sieci przynosi im zamierzone 
korzyści. Sieci mogą przyjmować różne konfiguracje w wymiarze horyzontalnym 
bądź wertykalnym, cechuje je także zmienność aktorów i relacji. Relacje mają zaś 
przebieg dynamiczny i cyrkulacyjny, co odróżnia układy sieciowe od struktury 
systemów. Nie służą one jedynie celom doraźnym i krótkookresowym, ale cechują 
się relatywną trwałością powiązań między aktorami, powtarzalnością interakcji 
i kontaktów transakcyjnych. Mimo to rozróżnia się sieci oparte na ścisłych bądź 
luźnych relacjach (więziach) aktorów.
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Koncepcja „sieci i aktorów” (actor-network theory), biorąc za punkt wyjścia 
społeczną naturę życia gospodarczego, ogranicza znaczenie pierwiastka prze
strzeni, uwypuklając relacje międzypodmiotowe o charakterze wiążącym (Lisow
ski 2003; Stryjakiewicz 2001). Zdaniem niektórych autorów bliskość przestrzenna 
różnych podmiotów jest jednak ważna dla funkcjonowania sieci i dowodzi, że 
efektywna wymiana informacji, a więc i kooperacja, może następować wtedy, gdy 
uczestnicy sieci są zlokalizowani blisko siebie (Grzeszczak 1999; Micek 2008). 
Istota „usieciowienia” aktorów akcentuje dynamiczne relacje oddziaływania, któ
re ulegają modyfikacjom w procesie elastycznego przystosowywania się do zmian 
rynkowych. Jednym z podstawowych wymiarów relacji podmiotów w sieci jest 
współzależność, która wyraża się zarówno w ich współpracy, jak i konkurencji. 
Odpowiada to realiom funkcjonowania rynkowego, w którym przedsiębiorstwa 
konkurują ze sobą w niektórych zakresach swej działalności, a w innych koope
rują. Model sieci współpracy odbiega od myślenia w kategoriach klasycznej jed
nostronnej hierarchii zależności podmiotowej, choć nie odrzuca relacji zależności 
i podporządkowania.

Oddziaływania sieciowe wpływają na aktorów, którzy w owych układach rela
cyjnych mogą mieć różną pozycję. Celem udziału podmiotów w sieci jest utrzy
mywanie jak największej liczby możliwe trwałych (stabilnych) połączeń z inny
mi aktorami, co konstytuuje ich rangę w sieci. Interakcje między podmiotami są 
utrzymywane za pośrednictwem wartości wymiennych - finansowych i informa
cji (Lisowski 2003; Stryjakiewicz 2001). Sieciowe zorganizowanie oddziaływań 
między aktorami sprzyja dyfuzji innowacji. Warunkiem sprawności uczestnictwa 
aktora w sieci jest jego zdolność zawiązywania oraz utrzymywania relacji z inny
mi, określana jako „umocowanie” bądź „wyposażenie” (embeddedness). Ma ona 
wymiar społeczny i instytucjonalny. Odwołuje się do przedsiębiorczości i pojęcia 
kapitału społecznego, a więc umiejętności współpracy międzyludzkiej w ramach 
grup i organizacji. Wyraża się ona w ich predyspozycjach innowacyjnych, kre
atywności, solidarności i zaufaniu. W przypadku instytucji, cechy „wyposażenia” 
określają zazwyczaj ich zdolności finansowe i otoczenie prawne.

Analizę usieciowienia w turystyce warunkuje szeroki zakres relacji podmio
towych i podmiotowo-przedmiotowych o różnej treści, natężeniu i symetrii. 
Partnerstwo sieciowe jest immanentną cechą organizacji rynku turystycznego. 
Funkcjonowanie podmiotów turystycznych opiera się na różnorodnych relacjach 
w formie pośrednictwa sprzedaży, podwykonawstwa czy aliansów (Romanowska 
1997; Żabińska 2006), a także na wspólnych działaniach inwestycyjnych, organi
zacyjnych oraz wymianie i dystrybucji wiedzy czy informacji w ogóle. Relacje od
działywania (współzależności) dostrzega się również pomiędzy miejscowościami 
turystycznymi (obszarami recepcji) lub atrakcjami turystycznymi. Pełnią one tak
że funkcję „łączników” pomiędzy obszarami źródłowymi a recepcyjnymi ruchu 
turystycznego. Wykraczanie powiązań sieciowych poza granice administracyjne 
jednostek terytorialnych przejawia się między innymi w łączeniu ośrodków nar
ciarskich czy tworzeniu szlaków tematycznych.
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Z uwagi na przewagę małych podmiotów turystycznych w układach lokal
nych tzw. podejście sieciowe stwarza szczególnie interesujące i obiecujące na
rzędzie analityczne. Pozwala rozpatrywać między innymi: uczestnictwo, pozy
cję i rolę pojedynczych obiektów w sieciach lokalnych i pozalokalnych, stosunki 
i zależności między konkurentami, relacje pomiędzy podmiotami włączonymi 
w system globalnych migracji turystycznych a tymi, które funkcjonują w węż
szej skali rynku, kierunki przepływu środków finansowych, usług i informacji, 
czy kształtowanie się społecznej struktury aktorów z punktu widzenia proce
sów decyzyjnych na poziomie lokalnym i formułowania strategicznych celów 
rozwoju. Zmienność i nieprzewidywalność formowania się sieci współpracy 
partnerskiej na poziomie lokalnym mogą być rozpatrywane jako przejaw cha
osu funkcjonalnego obszarów recepcyjnych. Stąd, podobnie jak w przypadku 
systemów dynamicznych, opis i wyjaśnienie zachowywania się aktorów winien 
odwoływać się do logiki nieliniowości rozwoju, teorii konfliktu oraz procesów 
samoorganizacji.

1.2.5. Uwagi podsumowujące oraz wnioski z przeglądu koncepcji badawczych

Omówione w podstawowym zarysie koncepcje teoretyczne rozwoju turystyki 
odzwierciedlają dychotomię ujmowania tego zjawiska jako procesu społecznego 
z jednej strony, a przystosowania i użytkowania przestrzeni geograficznej z dru
giej. Punktem wyjścia do powyższej dyskusji był zamiar przedstawienia tych po
dejść badawczych, które mieszczą się w przedmiocie zainteresowań nauk geogra
ficznych, szczególnie geografii turyzmu oraz gospodarki przestrzennej, albo sta
nowią ich potencjalne pole badań, treść lub płaszczyznę interpretacyjną. Doko
nany w tekście podział i układ prezentowanych koncepcji ma charakter umowny, 
ale nieprzypadkowy. Turystyka jest zjawiskiem, w którym jego aspekty społeczne 
(społeczno-kulturowe) i ekonomiczne (gospodarcze) są ze sobą ściśle powiąza
ne, co szczególnie wyraźnie podkreśla złożoność i dynamika relacji podmioto- 
wo-przedmiotowych na obszarach recepcji turystycznej. Mimo że w przedsta
wionych koncepcjach badawczych zagadnienia problemowe w wielu wypadkach 
nakładają się, to jednak nie można ich uważać za tożsame. Omówione ujęcia róż
nią się punktem widzenia oraz interpretacją rzeczywistości, jaką tworzy szeroko 
rozumiana turystyka, a także sposobem rozwiązywania konkretnych problemów 
badawczych. Dzięki tej właśnie różnorodności na pierwszy plan wysuwa się zło
żoność relacji i zjawisk towarzyszących migracjom turystycznym. Zmieniająca się 
rzeczywistość społeczno-gospodarcza i kulturowa współczesnego świata stawia 
wymóg ciągłego dostosowywania warsztatu metodologicznego. Koncepcje teo
retyczne próbują „nadążać” za przeobrażeniami cywilizacyjnymi, które determi
nują zachowania i interakcje społeczne oraz działalność podmiotów rynkowych 
w turystyce, a także powodują coraz ściślejsze przeplatanie się migracji turystycz
nych z innymi formami aktywności człowieka.

Przeprowadzony w rozdziale przegląd pojęć, koncepcji i problemów badaw
czych odnoszących się do zagadnienia rozwoju turystyki nasuwa kilka wniosków.
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1. Geograficzny punkt widzenia w badaniach turystycznych uwypukla aspek
ty przestrzenne rozwoju turystyki oraz znaczenie szerokiego spektrum jego 
uwarunkowań o charakterze przyrodniczym, społeczno-kulturowym, gospo
darczym, politycznym, a także innych okoliczności towarzyszących. Podkreśla 
niepowtarzalność, zmienność i różnorodność owych uwarunkowań w kon
kretnych układach lokalnych, skłania więc do ostrożności w formułowaniu 
nadmiernych uogólnień czy konstruowaniu uniwersalistycznych modeli wy
jaśniających.

2. W miarę coraz głębszego poznawania czynników ruchliwości przestrzennej 
jednostek oraz mechanizmów podejmowania decyzji i wyboru kierunków wy
jazdu wzrasta metodologiczna złożoność badań nad turystyką. Naukowe wy
jaśnianie tych procesów, opierające się na wykorzystaniu prostych, determi
nistycznych modeli makroskalowych, odwołujących się w badaniach migracji 
do praw fizykalnych, nie daje już zadowalających rezultatów. Wyjaśnianie za
chowań przestrzennych w turystyce zmierza w kierunku tworzenia złożonych 
modeli behawiorystycznych, uwzględniających znaczenie dla indywidualnego 
procesu decyzyjnego tzw. sposobności (możliwości) pośrednich oraz siłę od
działywania alternatywnych miejsc docelowych, „rywalizujących” w przyciąga
niu potencjalnych turystów.

3. Próby interpretacji aktywności turystycznej na polu badań społecznych, które 
nawiązują bądź odwołują się do współczesnych przeobrażeń kulturowych 
w krajach rozwiniętych przybierają formy metaforyczne, co świadczy o począt
kowej fazie poznania naukowego czy o intuicyjnym wręcz opisie związku tych 
zjawisk z turystyką.

4. Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza i społeczno-kulturowa oraz 
konieczność analizowania zjawisk z pogranicza turystyki kieruje badania geo
graficzne poza tradycyjny funkcjonalizm zawierający się w relacji podmio- 
towo-przedmiotowej: turysta - przestrzeń geograficzna. W badaniach nad 
funkcjonowaniem obszarów recepcji turystycznej szerokie możliwości oferują 
niektóre, wywodzące się z analiz społeczno-ekonomicznych, koncepcje rozwoju 
lokalnego, podejście systemowe oraz odwołująca się do przestrzeni społecznej 
- koncepcja sieci i aktorów.

5. Poza podmiotowo-przedmiotowym wymiarem analiz funkcjonalnych mieści 
się zagadnienie turystyki biznesowej, które w badaniach nad lokalnym rozwo
jem turystyki winno stanowić odrębny przedmiot rozważań. Przemawiają za 
tym właściwości mechanizmu warunkującego i napędzającego rozwój tej kate
gorii turystyki, który jest rezultatem relacji transakcyjnych i umów zawartych 
pomiędzy instytucjami, nie zaś następstwem dobrowolnie podjętej przez jed
nostkę decyzji o podróży i jej celu.

6. Istotny problem we współczesnych badaniach nad turystyką prowadzonych na 
polu nauk geograficznych (i nie tylko) stanowią kwestie natury terminologicz
nej. Większość podstawowych pojęć i określeń stosowanych w dyskursie na te
mat rozwoju turystyki nie jest wolna od niejednoznaczności. Przyczyny takiego 
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stanu rzeczy tkwią między innymi w interdyscyplinarnym charakterze badań, 
„przenoszeniu” do dyskusji naukowej nazewnictwa zaczerpniętego z języka 
potocznego i niektórych hasłowo formułowanych określeń rynkowych, a także 
wielości interpretacji terminów pochodzących z języków obcych, głównie języ
ka angielskiego. Co prawda, nie stanowi to przeszkody badawczej, ale w wielu 
wypadkach jest przyczyną niedomówień, nieścisłości, braku precyzji wypowie
dzi oraz niezrozumienia intencji danego autora. Z drugiej strony, nieustanne 
przeobrażenia badanej rzeczywistości społecznej i gospodarczej zmuszają do 
krytycznej weryfikacji stosowanych terminów oraz poszukiwania na płaszczyź
nie metodologicznej neologizmów, które pozwolą określić nazwą poznawane 
zjawiska i procesy.

7. Jeśli wkład badań geograficznych w multidyscyplinarnych studiach nad tury
styką ma być nadal dostrzegalny, niezbędne będzie zwrócenie jeszcze większej 
uwagi na eksplikację badanych faktów poprzez rozpoznanie struktur relacyj
nych zawiązujących się w przestrzeni geograficznej, które decydują o przebiegu 
często niedostrzegalnych mechanizmów napędzających procesy rozwojowe. 
Są one bowiem źródłem procesów zmian - ilościowych i strukturalnych oraz 
podłożem obserwowalnych zjawisk turystycznych. Istotne znaczenie dla wyja
śniania procesów rozwojowych w turystyce będzie miało także przyjęcie zało
żenia o ich nieliniowym i probabilistycznym charakterze.



Rozdział 2

Kryzys koncepcji harmonijnego 
rozwoju turystyki

2.1. Źródła i założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w turystyce

Ważne miejsce w dyskusji nad rozwojem turystyki zajmuje kwestia relacji jego 
celów do wartości oraz związane z tym oceny. W rozwoju społeczno-ekonomicz
nym można, za Z. Chojnickim (2008), wyróżnić wartości: a) ekonomiczne - wy
mienne i użytkowe, b) społeczne, odnoszące się do egzystencji i kondycji grup 
ludności oraz przedmiotów zaspokajających potrzeby ludzi, c) ekologiczne, w re
lacji do stanu środowiska przyrodniczego, d) kulturowe, w szerokim rozumieniu, 
obejmujące sferę zachowań ludzkich oraz materialnych i niematerialnych wytwo
rów ludzkiej działalności, a także e) polityczne, dotyczące roli państwa i władzy. 
W badaniach nad turystyką relacje celów do powyższych kategorii wartości są 
rozpatrywane na trzech wzajemnie dopełniających się płaszczyznach: a) indywi
dualnych zachowań turystów i związanych z tym wyborów w zakresie form re
alizacji podróży, b) działalności rynkowej podmiotów turystycznych, c) rozwoju 
zjawisk turystycznych w określonym fragmencie przestrzeni geograficznej oraz 
oczekiwanych i rzeczywistych korzyści (funkcji) wynikających z tego faktu dla 
miejscowego systemu społecznego.

Zagadnienia aksjologiczne, ujmowane najczęściej normatywnie, znalazły sze
rokie rozwinięcie na gruncie koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki, któ
rej pojawienie się było reakcją na zachodzące negatywne zmiany w środowisku 
przyrodniczym i społecznym pod wpływem turystyki masowej, szczególnie na 
skutek rynkowej ekspansji przedsiębiorstw turystycznych w krajach rozwijających 
się w latach 70. i 80. XX w. (Krippendorf 1987,1989). Problematyka konsekwencji 
rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych była szeroko dyskutowana w lite
raturze naukowej, zarówno z punktu widzenia procesu zagospodarowania, jak 
i form ruchu turystycznego. Syntezę tych zagadnień zawierają różne publikacje 
krajowe i zagraniczne (m.in.: Mathieson, Wall 1982; Mika 2007), dlatego omawia
nie tych kwestii można w tym miejscu pominąć.

Myśl, że turystyka masowa jest w stanie rozwijać się i pozytywnie oddziały
wać na sferę ekonomiczną, społeczno-kulturową i przyrodniczą obszarów recep
cyjnych, narodziła się wraz z popularyzacją raportu G.H. Brundtland (1987 r.), 
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a później ustaleń Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992 r.) (Góssling et al. 2009). 
Zasada „zrównoważenia” przybrała w latach 90. XX w. postać ogólnoświatowe
go paradygmatu rozwojowego obszarów recepcji turystycznej. Zaczęła wywierać 
głęboki wpływ na gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, ich ochronę oraz 
pojmowanie związków pomiędzy kapitałem przyrodniczym i ekonomicznym.

Koncepcja harmonijnego rozwoju turystyki stała się także ważnym bodźcem roz
woju interdyscyplinarnych badań nad turystyką. Źródła jej teoretycznych założeń 
upatruje się w planistycznych zagadnieniach granic korzystania ze środowiska przy
rodniczego przez turystykę, wyrażanych między innymi w pojęciach chłonności tu
rystycznej (carrying capacity) i pojemności ekologicznej, a także granic dopuszczal
nych zmian (limits of acceptable change) oraz w koncepcjach alternatywnych modeli 
rozwoju turystyki z lat 80. XX w. (Iwicki 1998; Jędrzejczyk 1995; Liu 2003; Saarinen 
2006). Ideę turystyki zrównoważonej przyjęto nie tylko jako obiecującą podstawę 
teoretyczną i płaszczyznę interpretacyjną badań, ale także jako wyznacznik plano
wania oraz zarządzania turystyką w różnych skalach przestrzennych (od lokalnej do 
globalnej) i zakresach czasowych. W latach 90. XX w. wniosła innowacyjny sposób 
rozumowania o lokalnym rozwoju turystyki w kategoriach jego trwałości, powiązań 
systemowych, społecznej odpowiedzialności, aktywizacji turystycznej społeczności 
lokalnych (community empowerment), nowego sposobu zarządzania obszarami re
cepcyjnymi przez łączenie podmiotów władzy i sektora prywatnego w strategiczne 
procesy decyzyjne, współrządzenia (destination governance), współpracy w rela
cjach partnerskich oraz upowszechniania dobrych praktyk.

Dotychczasowa, rozbudowana dyskusja naukowa, ukierunkowana na zagad
nienia teoretyczne, zaowocowała licznymi propozycjami definicji turystyki zrów
noważonej, szczegółowo omawianymi w różnych publikacjach krajowych i za
granicznych (m.in.: Butler 1999; Hunter, Green 1995; Hunter 1997; Kidoń 2002; 
Kiryluk, Borkowska-Niszczota 2006; Durydiwka et al. 2010; Mika 2007; Niezgo
da 2006; Panfiluk 2011; Stabler 1997). W toku wieloletniego dyskursu osiągnięto 
porozumienie jedynie co do jej pryncypiów i sposobu interpretacji. Opierają się 
one na całościowym podejściu do problematyki rozwoju turystyki, normatyw
nym łączeniu kwestii rozwojowych z ochroną środowiska przyrodniczego, dłu
gofalowym zachowaniu wartości przyrodniczych oraz społecznej sprawiedliwości 
w dystrybucji korzyści w lokalnym rozwoju turystyki, głównie ekonomicznych 
(Sharpley 2000, 2002a). Paradygmat zrównoważenia w turystyce skłania do za
chowania właściwych proporcji oraz wzajemnego dopełniania się zamierzeń eko
nomicznych realizowanych przez podmioty biznesu, utrzymania wysokiej jako
ści środowiska przyrodniczego oraz dążenia do wypełniania lokalnych potrzeb 
i celów społecznych przez podmioty władzy w odniesieniu do ludności miej
scowej. W węższych ujęciach zrównoważenie w turystyce polega na określeniu 
dopuszczalnego poziomu wzrostu ruchu turystycznego, który nie powodowałby 
istotnych zmian w środowisku przyrodniczym. W tym miejscu należy podkreślić 
rozróżnienie pojęcia turystyki zrównoważonej od zrównoważonego rozwoju, jako 
uniwersalistycznej koncepcji odwołującej się do pojęcia rozwoju w ogóle i rozwo
ju społeczno-gospodarczego w szczególności, a także kwestii zrównoważonego 
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rozwoju turystyki od instrumentalnego tratowania turystyki jako środka osiąga
nia celów zrównoważonego rozwoju w określonych warunkach lokalnych.

Idea zrównoważenia, jako koncepcja holistyczna, zawiera odniesienie do roz
woju i funkcjonowania każdego typu obszaru recepcji turystycznej w różnych 
skalach przestrzennych, między innymi: wielofunkcyjnych ośrodków miejskich, 
wyspecjalizowanych ośrodków turystycznych, stref zagospodarowania, pojedyn
czych obiektów noclegowych oraz użytkowanych turystycznie obszarów chro
nionych. Obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z przystosowaniem 
przestrzeni geograficznej oraz sposobem i zakresem jej użytkowania na cele tu
rystyczne, przestrzenną organizacją ruchu turystycznego i jego formami (Kowal
czyk 2010), działalnością podmiotów sektora turystyki oraz ich funkcjonalnymi 
powiązaniami z lokalną sferą społeczną i ekonomiczną, a także formułowaniem 
celów strategicznych na różnych poziomach decyzyjnych władzy. Z perspektywy 
lokalnej szczególny akcent kładzie się na oddolne inicjatywy społeczne (com- 
munity based tourism) oraz aktywizację turystyczną i wzmacnianie partycypacji 
mieszkańców w korzyściach z wydatków turystycznych.

Pojęcie zrównoważenia „wpisało się” także w ideę i zasady czystszej produkcji 
(cleaner production), co między innymi znalazło odzwierciedlenie w koncepcji 
ekologicznie czystego produktu turystycznego. Trzon takiego spojrzenia stanowi 
tzw. orientacja ekologiczna w świadczeniu usług turystycznych i funkcjonowaniu 
obiektów oraz urządzeń służących obsłudze ruchu turystycznego, a także tworzenie 
takich warunków realizacji wypoczynku, które spełniają wysokie „standardy” śro
dowiskowe (Jędrzejczyk 2000). Myśl ekologizacji „produktu turystycznego” stwo
rzyła wizję jego modelu idealnego, wyznacznika, a tym samym determinanty, dla 
działań ekonomicznych w przedsiębiorstwach turystycznych oraz planistycznych 
i organizacyjnych na poziomie zarządzania systemami terytorialnymi - społeczny
mi i przyrodniczymi, w tym obszarami prawnie chronionymi. Współcześnie idea 
cleaner production w turystyce jest dyskutowana przede wszystkim z punktu wi
dzenia ograniczania środowiskowych skutków działalności transportu lotniczego, 
samochodowego i morskiego oraz dużych obiektów hotelarskich (Eijgelaar et al. 
2010; Filimonau etal. 2011; Mihalić etal. 2012; Peeters et. al. 2009; Scott etal. 2010).

W nurcie polemiki wokół minimalizacji wpływu turystyki na środowisko 
przyrodnicze i społeczne pojawiła się w latach 80. XX w. koncepcja ekoturystyki 
(Ceballos-Lascurain 1996; Ross, Wall 1999; Szwichtenberg 1996), a jeszcze wcze
śniej turystyki ekologicznej (Krzymowska-Kostrowicka 1995). Ekoturystyka, jako 
szczególny model organizacji ruchu turystycznego, prowadzący do zrównoważe
nia, była szeroko dyskutowana w literaturze naukowej w latach 90. XX w. i na po
czątku pierwszej dekady XXI w. W latach 80. i 90. XX w. propagowano także wi
zję „nowego” turysty, wrażliwego na sprawy ochrony odwiedzanego środowiska 
przyrodniczego i społeczno-kulturowego, która urzeczywistniałaby ideę „nowej” 
turystyki, jako alternatywy wobec szeroko krytykowanego wówczas modelu ma
sowego. Koncepcje ekoturystyki oraz „nowego” turysty są nadal rozważane jako 
rozwiązania modelowe w niektórych krajach europejskich (Matei 2011; Stanciu- 
lescu et al. 2011).
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W normatywnym podejściu do rozwoju turystyki akcentuje się kwestie etyczne 
także w wymiarze społecznym. Odpowiedzią na apel o sprawiedliwość wewnątrz- 
pokoleniową oraz równy dostęp i podział dóbr, zawarty w przesłaniu zrówno
ważonego rozwoju, stała się między innym idea wykorzystywania turystyki do 
redukowania zjawiska biedy w krajach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego 
(pro-poor tourism) (Spenceley, Meyer 2012; UNWTO 2002). Koncepcja ta została 
wdrożona do praktyki planistycznej i programowania mechanizmów aktywizacji 
turystycznej ludności miejscowej w niektórych krajach Afryki i Ameryki Połu
dniowej, najczęściej w powiązaniu z turystycznym użytkowaniem obszarów chro
nionych, bądź ustanawianiem sieci szlaków kulturowych. Podejście to nie mogło 
jednak liczyć na pozytywne rezultaty bez aktywnego zaangażowania i wsparcia ze 
strony władz państwowych oraz instytucji pozarządowych.

Dyskusję krytyczną na temat dotychczasowych rezultatów oraz doświadczeń ze
branych w praktyce w toku wdrażania idei turystyki zrównoważonej winno poprze
dzić przedstawienie narosłych dylematów interpretacyjnych tejże koncepcji, które 
wynikają między innymi z niejednoznacznego rozumienia podstaw teoretycznych 
idei zrównoważenia w odniesieniu do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

2.2. Zrównoważenie w rozwoju społeczno-gospodarczym

Do nierozstrzygniętych, choć fundamentalnych, zagadnień należy pytanie o istotę 
zrównoważenia w rozwoju społeczno-gospodarczym. Idea harmonijnego (zgod
nego) łączenia celów ekonomicznych, społecznych z zachowaniem wartości przy
rodniczych dla kolejnych pokoleń stworzyła na gruncie teorii rozwoju szczególnie 
skomplikowany przedmiot rozważań. Zawiera bowiem imperatyw „spajania” czę
sto wzajemnie wykluczających się kwestii problemowych.

Podstawową trudność w rozważaniach na temat zrównoważenia w rozwoju 
społeczno-ekonomicznym sprawiła interpretacja anglojęzycznego pojęcia susta
inable development, które zawierają treści podstawowych dokumentów nakre
ślających nowe wizje rozwoju w relacji: środowisko przyrodnicze - gospodarka 
- społeczeństwo (np. Raport Brundtland, postanowienia Szczytu Ziemi 1992). 
Skomplikowanie tych powiązań i ograniczone możliwości ich pełnego rozpo
znania uniemożliwiły przez ponad dwie dekady wypracowanie jednej i uznanej 
konkretyzacji tejże koncepcji. W języku polskim pojawiły się różne interpreta
cje terminu sustainability, akcentujące w większym lub mniejszym stopniu różne 
aspekty wspomnianych wyżej relacji. Sens zrównoważenia jest też pojmowany 
nieco odmiennie w różnych dyscyplinach naukowych. W przypadku systemów 
biologicznych zrównoważenie określa ich zdolność do utrzymywania różno
rodności i procesów życiowych w czasie, z punktu widzenia przestrzeni geogra
ficznej czy systemów terytorialnych oznacza zachowanie równowagi pomiędzy 
funkcjonującymi podsystemami (przyrodniczym, gospodarczym i społecznym), 
natomiast w ujęciu ekonomii (ekologicznej, zrównoważonego rozwoju) chodzi 
najogólniej o podtrzymanie dostępu następnych pokoleń do wartości środowiska 
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przyrodniczego i społeczno-kulturowego (tzw. rozwój systensywny) oraz dążenie 
do sprawiedliwości między- i wewnątrzpokoleniowej w dostępie do dóbr (Borys 
2011; Domański R. 2007b). Każda z dyscyplin zajmujących się ową kwestią wy
pracowała zestaw pojęć będących operacyjną interpretacją sustainability. Nieza
mierzonym efektem multidyscyplinarnej dyskusji jest dostrzegalna w literaturze 
naukowej sytuacja zamętu terminologicznego1.

1 Przykładem przypisania różnych treści problemowych jednobrzmiącym terminom 
są określenia: „(samo)podtrzymywanie rozwoju” i „rozwój trwały”. Na gruncie ekono
mii (ekologicznej, zrównoważonego rozwoju) podtrzymywanie rozumie się w sensie 
umożliwienia zaspokojenia potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń, zapewniając dostęp 
do zasobów przyrodniczych i innych, zgodnie z terminem sustainability, innymi słowy 
chodzi o samopodtrzymywanie holistycznie rozumianej jakości życia jako nadrzędnego 
celu rozwoju (Borys 2011). Natomiast trwałość, jako odpowiednik anglojęzycznego dura- 
bility, jest wyjaśniana przez jej zasady (cztery zasady trwałości) uporządkowane według 
restrykcyjności zasady zachowania kapitału naturalnego, od doskonałej substytucji ka
pitałów (pierwsza zasada) do ich rosnącej komplementarności (zasada druga i trzecia)
i dominacji ważności kapitału naturalnego (czwarta zasada). Dlatego na gruncie ekonomii 
ekologicznej uważa się za prawidłowe wyrażenie w formie: „rozwój trwały i zrównowa
żony”. Z kolei na gruncie analiz systemowych w odniesieniu do przestrzeni geograficz
nej podtrzymywalność jest rozumiana jako zdolność utrzymania prawidłowych relacji 
między elementami strukturalnymi systemu, które warunkują realizację społecznie po
żądanych funkcji, z założeniem, że dzieje się to w granicach akceptowalnych zmian przy
rodniczych i społecznych. Trwałość rozwoju w takim ujęciu jest pojmowana jako jego 
ciągłość, najczęściej w perspektywie długookresowej. Ewolucji uległo także pojęcie ekoro
zwoju, które jest najczęściej utożsamiane z anglojęzycznym ecodevelopment i krytykowane 
za formułowanie zasady nadrzędności ochrony zasobów przyrody nad kwestią rozwoju 
gospodarczego. Współcześnie na podbudowie tej koncepcji formułuje się szerokie zalece
nia programowe odnośnie do kreowania mechanizmów równowagi pomiędzy rozwojem 
gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym w różnych uwarunkowaniach lokalnych 
(Kozłowski 2002).

Proponowana w nurcie ekonomii ekologicznej i środowiskowej idea zrówno
ważenia odbiega od ukształtowanych, konwencjonalnych modeli gospodarowa
nia i tworzy nową płaszczyznę dyskusji nad relacjami celów rozwoju do wartości, 
dlatego w głównym nurcie ekonomii zrównoważony rozwój jest postrzegany jako 
forma alternatywnego rozwoju (Telfer 2002), krytykowana za idealistyczne propa
gowanie rozwiązań nieodpowiadających realiom funkcjonowania rynku. Zarzut 
ten stał się między innymi impulsem do sformułowania na płaszczyźnie ekono
mii ekologicznej nowego paradygmatu tzw. ekonomii zrównoważonego rozwoju 
(Poskrobko 201 lb), którego wizja opiera się między innymi na koncepcji rozsąd
nego rynku jako alternatywy dla doskonałej konkurencji, a także przyjęcia zasady 
równowagi dynamicznej (nieliniowej) w funkcjonowaniu systemu gospodarczego 
(Czaja 2011; Rogali 2010).

Za cel zrównoważonego rozwoju najogólniej uważa się wzrost dobrobytu, po
strzegany nie jako wzrost poziomu życia, ale poprawa jego jakości, co oznacza, że 
nie chodzi w nim jedynie o wzrost konsumpcji, ale także o polepszenie warunków * i 
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ekologicznych czy szerzej - zachowania przyrodniczych podstaw życia jednostki 
i grup społecznych (Poskrobko 201 la). Warunkiem równoważenia (podtrzymy
wania) rozwoju jest osiągnięcie zdolności społeczeństw do nakładania ograniczeń 
na stopień zaspokajania swoich potrzeb oraz zdolność do oszczędzania zasobów 
i zwiększania wydajności środowiska przyrodniczego, co można osiągnąć przede 
wszystkim w drodze postępu technologicznego (Domański R. 2007a). W uję
ciach radykalnych zakłada się wręcz tzw. wstrzemięźliwość konsumpcyjną, co stoi 
jednak w sprzeczności z celami i regułami życia gospodarczego i zasadami ogól
nie uznawanymi w teorii ekonomii (Czaja 2011). Zakładając, że jednostki i całe 
społeczeństwa winny nakładać na siebie samoograniczenie w realizacji potrzeb 
(Wheeler 1993), tworzy się z kolei dychotomię celów rozwoju między potrzebami 
obecnych społeczeństw a kolejnymi pokoleniami.

W dyskusji naukowej na temat zrównoważonego rozwoju przeważa globalna ska
la rozważań (Domański R. 2007b). Stosunkowo nieliczne studia nad zrównoważoną 
działalnością przedsiębiorstw zawężają się najczęściej do kwestii implementacji za
sad tzw. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (corporate social responsibi
lity), które uważa się jednak za dobrowolne i wynikające z przyjętej strategii dzia
łalności firmy, nie zaś z dostosowywania się do przyjętych zasad gospodarowania.

2.3. Interpretacje zrównoważenia w turystyce

Interdyscyplinarne podejście do idei zrównoważenia rozwoju turystyki ujawniły 
dwie, w istocie przeciwstawne, wizje jego celów (Butler 2005). Przyrodniczy i huma
nistyczny punkt widzenia przyjmuje, że nadrzędnym celem zrównoważenia jest za
chowanie warunków rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych, w tym walorów 
turystycznych (przyrodniczych, kulturowych) i otoczenia społeczno-gospodarcze
go. Nieco inaczej postrzegane są cele z perspektywy systemowego ujęcia gospodarki 
przestrzennej i głównego nurtu ekonomii, gdzie akcentuje się trwałość (ciągłość) 
rozwoju turystyki w kontekście utrzymania i stabilności funkcjonowania podmio
tów branży turystycznej oraz szeroko rozumianych atrakcji turystycznych, a przez 
to realizacji funkcji turystyki w odniesieniu do społeczności lokalnych. W praktyce 
oznacza to wykładnię dwóch wykluczających się wizji, bowiem z punktu widzenia 
sektora turystyki wymóg zachowania równowagi pomiędzy systemami: przyrod
niczym, społecznym i ekonomicznym stanowi de facto barierę jego funkcjonowa
nia, a tym samym ograniczenie w lokalnym rozwoju turystyki (Sharpley 2002a). 
Wynikająca z różnych interpretacji zrównoważenia dychotomia jego celów na po
ziomie lokalnym wymagała w toku operacjonalizacji procesu badawczego wyboru 
co najmniej jednej z dwóch wyłaniających się perspektyw bądź strategii badawczych, 
z których jedną można określić jako „reaktywno-prewencyjną”, zmierzającą do oce
ny wrażliwości wartości środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego oraz 
ich zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem zjawisk turystycznych, a drugą 
- „proaktywną” ukierunkowaną na takie wykorzystanie istniejących zasobów, aby 
osiągnąć poprawę poziomu i jakości życia jednostek oraz grup społecznych.
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Trudności w jednoznacznym zinterpretowaniu zrównoważenia w rozwoju turysty
ki stały się pierwszym źródłem zastrzeżeń co do zasadności założeń omawianej tu 
koncepcji. Kolejne wątpliwości zaczęły się pojawiać w toku obserwacji realizacji idei 
w praktyce, a w rezultacie nawarstwiających się trudności i barier, stało się zasadne 
postawienie pytania o sens uniwersalnej idei zrównoważenia w turystyce, zarówno 
z punktu widzenia turystyki zrównoważonej, jak i postrzegania turystyki jako czynni
ka zrównoważenia w rozwoju społeczno-ekonomicznym (rozwoju lokalnym).

2.4. Pytania o istotę i cel zrównoważenia w turystyce

Ponad dwie dekady szerokiej dyskusji naukowej nad kwestią zrównoważenia w tu
rystyce nie tylko nie doprowadziły do porozumienia w sprawie jednoznacznej in
terpretacji koncepcji, lecz także przysporzyły jej alternatywnych wersji czy wręcz 
prowadzą do pytania o możliwość osiągnięcia zrównoważonego rozwoju turysty
ki w ogóle (Hunter 2002). Holistyczne podejście z tendencją do uniwersalistycz- 
nego ujmowania zjawisk turystycznych ujawniło niedoskonałości teoretyczno- 
-metodologiczne i brak wewnętrznej spójności logicznej w obliczu różnorodności 
i złożoności funkcjonalnej obszarów recepcji. Dowody tejże słabości są zawarte 
w nielicznych próbach konkretyzacji koncepcji, w których starano się dopaso
wać założenia idei do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Zawarte w nich 
propozycje można odczytać jako różne stopnie zrównoważenia, np. od bardzo 
słabych do bardzo mocnych strategii zrównoważenia (Hunter 1997), dychotomii 
tendencji w zrównoważeniu, określanych jako bardziej vs mniej „zielone” (Hunter 
2002) lub odmiennych wersji zrównoważenia - minimalistyczna vs pełne zrów
noważenie (Weaver 2006, 2009). Zakłada się tym samym istnienie niepełnego 
zrównoważenia, co w istocie stoi w sprzeczności z podstawowymi założeniami 
zrównoważonego rozwoju. W dyskusji pojawiły się także propozycje ograniczenia 
w przyszłości rozwoju masowej konsumpcji turystycznej poprzez jej utrzymanie 
na obecnym poziomie oraz regulację (steady-state toursim) (Hall 2010), a w wer
sjach radykalnych sugerowano wręcz celową rezygnację z długodystansowych tu
rystycznych podróży lotniczych (Góssling 2002)2.

2 Radykalne stanowiska proponujące zmniejszenie liczby długodystansowych podróży 
lotniczych w ruchu turystycznym i regulację konsupcji turystycznej spotkały się z krytyką 
ze strony Światowej Organizacji Turystyki, a także władz niektórych krajów rozwijających 
się (UNWTO 2007).

Argumentów krytycznych wobec turystyki zrównoważonej oraz zakwestionowa
nia jej uniwersalistycznego charakteru dostarczyła konfrontacja jej idei z praktyką 
oraz realizmem społecznym i ekonomicznym. Doświadczenia implementacji zasad 
zrównoważonego rozwoju w turystyce ukazały bowiem poważną słabość tej kon
cepcji na linii: teoria - planowanie - wdrożenie. Rzeczywistość społeczno-gospo
darcza ukazała również, że alternatywne i ograniczone programowo formy rozwoju 
turystyki nie są w stanie zastąpić społecznie zakorzenionego i silnie skomercjalizo
wanego modelu masowego, a lokalnie wręcz stały się jego „zakładnikiem”.
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Przegląd literatury przedmiotu prowadzi do stwierdzenia, że formułowane 
w dyskusji naukowej zastrzeżenia odnośnie do koncepcji zrównoważonego roz
woju turystyki dotyczą:
- podstaw ideowych (ideologicznych) koncepcji zrównoważenia,
- trudności z operacjonalizacją założeń teoretycznych,
- wątpliwego zestawu narzędzi badawczych, służących do oceny skuteczności 

wdrożenia zasad zrównoważenia w turystyce,
a także wynikają z:

- proponowanych ograniczeń i zmian zachowań w sferze konsumpcji turystycznej,
- propozycji regulacji funkcjonowania w kierunku zrównoważenia działających 

na rynku podmiotów turystycznych,
- złych doświadczeń rozwoju ekoturystyki,
- wątpliwości płynących z polityki instytucji międzynarodowych, propagujących 

zasady tzw. zielonego wzrostu w turystyce, szczególnie w transporcie,
- niechęci przedstawicieli lokalnych władz w różnych częściach świata wobec 

ograniczania skali rozwoju turystyki,
- trudności w budowaniu porozumienia społecznego wokół lokalnego rozwoju 

turystyki,
- sytuacji zmian w globalnym systemie klimatycznym, która istotnie komplikuje 

sytuację rozwojową niektórych obszarów recepcyjnych na świecie.
Stanowiska podważające wartość zasad harmonijnego rozwoju turystyki na ob

szarach recepcyjnych akcentują przede wszystkim jej faktyczne słabości aplikacyj
ne, brak wizji celu rozwoju, a także podatność pojęcia „zrównoważenie” na róż
ne ideowe interpretacje w zależności od wartości i poglądów reprezentowanych 
przez zainteresowane strony (Butler 2005; Ceron, Dubois 2003; Góssling et al. 
2009, 2013; Saarinen 2006; Sharpley 2002a, b; Weaver 2009). Podnosi się tak
że kwestię ideologicznego zakorzenienia tej koncepcji w kulturze Zachodu oraz 
wynikający z tego fakt, że nie odpowiada ona innym wzorcom społeczno-kul
turowym. Podobnie zresztą w określeniu „rozwój rozsądny”, często stosowanym 
zamiennie z pojęciem „zrównoważony rozwój”, zawiera się sąd wartościujący, od
powiadający zachodnim normatywom. Pytanie o cel zrównoważenia odnosi się 
szczególnie do sfery popytu turystycznego oraz działalności obiektów turystycz
nych i transportu.

Większość opracowywanych programów zrównoważonego rozwoju turystyki 
dotyczy regionów dopiero rozwijających funkcję turystyczną lub obszarów chro
nionych. Przeważa w nich środowiskowe i społeczno-kulturowe podejście do kwe
stii rozwojowych. Przedkładane projekty, mimo że innowacyjne, są opracowywa
ne wyłącznie w małych skalach przestrzennych (projekty: lokalne, indywidualne) 
i w krótkiej perspektywie czasowej. Ich pełne wdrożenie ogranicza słaba kooperacja 
(bądź jej brak) pomiędzy podmiotami władzy, zarządami obszarów chronionych 
i przedsiębiorcami. Strategie i programy zrównoważonego rozwoju turystyki są 
konstruowane w oparciu o wskaźniki, które przyjmuje się jako miary zrównoważe
nia (Manning 1999; UNWTO 2004; ONZ 2007; Schianetz, Kavanagh 2008). Tworzą 
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one narzędzie kontroli rozwoju turystyki. Ich celem jest ocena jego powiązań i wpły
wu na środowisko przyrodnicze i społeczność lokalną, określenie, w jakim stopniu 
ruch i inwestycje turystyczne zakłócają lokalną równowagę ekologiczną, społecz
ną, kulturową i ekonomiczną, a także określenie, czy oferta turystyczna zawiera 
elementy edukacyjne. Takie podejście komplikuje jednak wybór odpowiedniego 
zestawu wskaźników, prowadzenie monitoringu oraz ocenę zebranych wyników. 
W praktyce proponowane mierniki „zrównoważenia” okazują się zawiłe, niejasne 
i trudne do pomiaru bądź zupełnie niemierzalne (Pawlusiński et al. 2008).

Wśród dyskutowanych wskaźników jedynie zanieczyszczenie, głównie powie
trza, stanowi stosunkowo jednoznaczny przedmiot badań i odniesień analitycz
nych (Buckley 2012). Problem redukcji i utylizacji zanieczyszczeń emitowanych 
ze środków transportu używanych do przewozu turystów jest analizowany przede 
wszystkim w kontekście założeń polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz 
działań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na rzecz stra
tegii tzw. zielonego (niskowęglowego) wzrostu (green growth)3. Wzrost ruchu tu
rystycznego stanowi podstawowy problemem z punktu widzenia jego bezwzględ
nego zrównoważenia4. W tym świetle działalność przewoźników lotniczych oraz 
ich programy redukcji zanieczyszczeń stały się przedmiotem drobiazgowych 
analiz. Prewencyjne programy czystszej produkcji wskazują na innowacje tech
nologiczne oraz stosowanie biopaliw jako na potencjalne czynniki ograniczania 
wpływu transportu na środowisko. Jak podaje R. Domański (2007a), postęp tech
nologiczny jest okolicznością, która przemawia na rzecz zasad zrównoważonego 
rozwoju, bowiem prowadzi on do tzw. dematerializacji produkcji za sprawą „roz
luźniania się” związku pomiędzy wzrostem gospodarczym a zużyciem zasobów 
naturalnych. Długoterminowe prognozy zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
w transporcie lotniczym nie uwzględniają jednak łańcucha powiązań technolo
gicznych w tzw. cyklu życia (life cycle assessment), który pozwala ocenić suma
ryczny efekt emisyjny (Filimonau et al. 2011; Góssling et al. 2013). Narażają się 
one tym samym na zarzut pomijania tzw. efektu odbicia, który polega na paradok
sie zwiększenia zużycia zasobów, pomimo wzrostu ich efektywności użytkowej. 
Koncepcja zielonego wzrostu zakłada także społeczną partycypację w tworzeniu 
(co-production) tzw. zielonych wartości (green value). W badaniach turystycznych 
kwestia ta jest poruszana w odniesieniu do społecznej odpowiedzi (stosunku) na 
propozycje dobrowolnego uiszczania opłaty przy zakupie biletu lotniczego w celu 
równoważenia jednostkowych kosztów emisji dwutlenku węgla. Nie znajduje to 

3 Przyjęło się uważać, że transport „turystyczny”, szczególnie ruch lotniczy, jest współod
powiedzialny za globalne zmiany klimatyczne. Szacunkowe dane wskazują, że transport 
w turystyce, funkcjonowanie obiektów noclegowych oraz inne działania towarzyszące są 
odpowiedzialne za ok. 5% globalnej antropogenicznej emisji CO2, z czego 40% przypada 
na ruch lotniczy, a kolejne 30% na ruch samochodowy (Góssling et al. 2013).
4 Ze względu na przewidywany dalszy wzrost emisji gazów za sprawą ogólnie zwiększają
cej się społecznej mobilności przestrzennej, liczby podróży długodystansowych oraz pro
jektowanego wprowadzenia do regularnej eksploatacji coraz szybszych środków transpor
tu i podwojenia liczby użytkowanych samolotów do 2030 r.
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jednak zrozumienia i akceptacji wśród podróżnych z krajów, w których potrze
by ochrony środowiska przyrodniczego są ogólnie respektowane (Góssling et al. 
2009), także w Polsce (Dickinson et al. 2013).

Jedną z zasad zrównoważenia jest ograniczenie konsumpcji materialnych dóbr 
i usług do poziomu, który byłby akceptowalny z ekologicznego punktu widzenia. 
W wymiarze środowiskowym oznacza to najogólniej przejście społeczeństwa od 
zasobów nieodwracalnych i ich intensywnego zużycia do zasobów odnawialnych. 
Zachodzi jednak w tym wypadku logiczna sprzeczność pomiędzy dążeniem do 
realizacji tak postawionego zamierzenia a naturą masowej konsumpcji turystycz
nej. W postindustrialnych społeczeństwach dominuje przekonanie, że podróżo
wanie jest fundamentalnym prawem jednostki, a nie przywilejem. Wysoce dys
kusyjna i kontrowersyjna jest sprawa regulacji, które zgodnie z zasadami zrówno
ważenia miałyby wyznaczać normy i granice swobody zachowań turystów oraz 
konsumpcji. Rzeczywistość społeczna pokazuje, że z upowszechnianiem się indy
widualnych postaw ekologicznych i ogólnej akceptacji dla idei zrównoważonego 
rozwoju nie koresponduje wola osobistego poświęcenia i rezygnacji z „przywile
ju” swobody w trakcie wyjazdów turystycznych (Weaver 2009), które dają okazję 
do oderwania się od różnych przejawów kontroli społecznej i regulacji obecnych 
w codziennym życiu. Kreowanie i propagowanie wizji „nowego” turysty ma swoje 
źródło w mylnych założeniach, że tzw. postawy proekologicze znajdą odzwier
ciedlenie w konsumpcji turystycznej. Paradoksalnie w przypadku turystyki taki 
związek nie zachodzi. Większość badanych konsumentów nie chce struktural
nych zmian na rzecz zrównoważenia w turystyce (Cohen, Higham 2011; Hares 
et al. 2010; McKercher et al. 2010). Co więcej, osiągnięcie zamierzonych postaw 
w wymiarze społecznym wymagałoby głębokiej zmiany behawioralnej, co w do
bie zakorzenionego konsumpcjonizmu i ukonstytuowanego konsumeryzmu jest 
obecnie niemożliwe (Cohen et al. 2011; Miller et al. 2010), a wręcz uważane za 
bolesne i niekonieczne. Jak podają S. Góssling i inni (2013), przyczyny braku do
browolnej zmiany behawioralnej tkwią przede wszystkim w silnym wewnętrznym 
prześwadczeniu jednostek o ich osobistym prawie i potrzebie podróżowania oraz 
braku wystarczającej wiedzy do podjęcia takiej decyzji. Nawet turyści o wysokiej 
znajomości zagadnień ekologicznych i świadomości potrzeby działań w zakresie 
ochrony przyrody nie wykazują większej woli osobistego poświęcenia od pozo
stałych podróżnych (Barr et al. 2010; Higham, Cohen 2011; Góssling et al. 2009), 
przy czym w przypadku krajów wysoko rozwiniętych są to zazwyczaj osoby czę
sto podróżujące turystycznie. Dysonans pomiędzy deklarowanymi wartościami 
a faktycznymi postawami jednostek jest potęgowany wpływem mediów i działal
nością podmiotów marketingowych, które oddziałują na zwiększanie konsump
cji, a nie zachęcają do zmiany postaw i zachowań konsumpcyjnych. Usankcjono
wanie zrównoważenia jako imperatywu w sferze zachowań turystycznych wydaje 
się tym bardziej nie do pogodzenia w warunkach narastającego zjawiska tzw. na
łogowej konsumpcji (compulsive consumption) (Urry 2009, 2010).

Doświadczenia minionych dwóch dekad wskazują, że poddania się funkcjo
nalnej regulacji odmawiają także podmioty branży turystycznej. Problem ten jest 
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poruszany nie tylko w dyskusji naukowej (Bramwell, Lane 2013; Buckley 2012), 
lecz także w oficjalnych dokumentach sygnowanych przez Światową Organizację 
Turystyki (Tourism. Investing in... 2011). Rynek turystyczny działający w warun
kach konkurencji, regulacji prawnych i niepewności ze strony popytu determino
wanego przez labilny czynnik mody, kształtują reguły samoorganizacji. Obszary 
recepcyjne funkcjonują w warunkach niestabilności, dlatego w branży turystycz
nej dominują krótkookresowe plany działania nastawione na maksymalizację do
chodów w krótkich cyklach koniunkturalnych - sezonowych lub rocznych. Moż
na dopatrywać się w tym powściągliwości ze strony podmiotów turystycznych 
wobec implementacji niesprawdzonych i niepewnych tzw. modeli zrównoważo
nych. Regulacje w branży turystycznej są niemożliwe do wprowadzenia także 
z powodu znacznego zaangażowania w tym sektorze dużych i ponadnarodowych 
przedsiębiorstw, działających w warunkach międzynarodowej konkurencji, a któ
rych mechanizmy funkcjonowania wyznacza ustalony ład korporacyjny. W opinii 
D. Weavera (2009) wdrażanie „zrównoważonych” praktyk w branży turystycznej 
lub w sektorach z nią powiązanych jest niewspółmiernie niskie do retoryki, jaką 
te podmioty się posługują, np. przystępując do programów partnerskich czy do
browolnej certyfikacji ekologicznej. W działalności obiektów noclegowych czy 
w lotnictwie cywilnym w wielu wypadkach wprowadzenie zasad „ekologicznych” 
nosi jedynie znamiona etykietowania określonych działań, nakierowanych na bu
dowanie wizerunku, wzmacnianie public relations czy przyciągnięcie wybranej 
grupy klientów (Góssling 2009). Są to de facto rynkowe reakcje na enwironmen- 
talistyczne postawy w społeczeństwach krajów rozwiniętych, a nie zmiana zasad 
funkcjonowania. W wymiarze bezwzględnym działania tego typu nie redukują 
negatywnego wpływu tych sektorów na środowisko przyrodnicze.

Ostrożność i dystans podmiotów branży turystycznej wobec dobrowolnego bądź 
instytucjonalnego narzucenia regulacji ma swoje uzasadnienie także w złych do
świadczeniach rozwoju eksperymentalnych form ekoturystyki (Ross, Wall 1999). 
W założeniu ekoturystyka stanowiła propozycję aktywizacji turystycznej i czynnik 
poprawy sytuacji materialnej społeczności niektórych regionów Ameryki Środkowej. 
Za sprawą jej późniejszej ideologizacji, której odzwierciedleniem stała się między in
nymi rozbudowana dyskusja naukowa oraz liczne propozycje definicyjne, miała stać 
się „flagowym” przedsięwzięciem łączącym założenia tzw. nowej etyki z działalnością 
i aktywnością turystyczną. Entuzjastycznie promowana, jako „droga” do zrównowa
żenia w turystyce, znalazła w początkowej fazie oczekiwane poparcie wśród niektó
rych organizatorów turystyki (Liu 2003; Weaver, Lawton 2007). Rzeczywistość ryn
kowa ukazała jednak, że ekoturystyka nie tylko nie zdjęła odium z dotychczasowych 
modeli turystyki masowej, a wręcz stała się „pułapką” dla rozwoju z punktu widzenia 
inwestorów i miejscowych władz. Koncepcja ograniczenia do minimum własnych 
potrzeb bytowych ze względu na środowisko przyrodnicze, w którym się przebywa, 
nie znalazła zainteresowania wśród potencjalnych turystów. Szacuje się, że wielkość 
popytu na taką formę aktywności turystycznej stanowi obecnie nie więcej niż 2-3% 
światowego popytu turystycznego, co sprowadza ekoturystykę do wąskiej niszy ryn
kowej. W krajach, w których wdrożono komercyjne projekty ekoturystyczne, okazało 



56 Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

się, że ich powodzenie zależy od funkcjonującego już i ukształtowanego sektora tu
rystyki masowej. Obraz obecnego rynku turystycznego przekonuje, że ekoturystyka 
została niejako „zastąpiona” koncepcją turystyki przyrodniczej, która również opiera 
się na udostępnianiu turystom wartości cennych przyrodniczo, ale bez imperatywu 
rezygnowania z modelu masowego. Od lat 80. XX w. pojęcie ekoturystyki uległo istot
nym modyfikacjom. Stosunkowa dowolność interpretacji i ciągłe poszerzanie zakresu 
znaczeniowego rozmyły jego początkowe cele i założenia. Współcześnie mglista już 
idea ekologicznej turystyki jest instrumentalnie wykorzystywana w praktyce marke
tingowej i paradoksalnie, wbrew pierwotnym intencjom, terminem tym zaczęto po
sługiwać się, propagując między innymi silnie skomercjalizowane, ustandaryzowane 
i hedonistyczne formy zachowań turystycznych w tzw. czystym środowisku.

Barierą wdrażania zasad zrównoważanego rozwoju w turystyce jest także kwestia 
osiągania społecznego porozumienia w rozwoju lokalnym (Beritelli 2011; Beeton 
2006; Buckley 2012; Dredge 2006; Miller et al. 2010). Obszary recepcyjne są zazwy
czaj „arenami” działalności wielu aktorów, tzw. interesariuszy (stakeholders), zain
teresowanych rozwojem przyjazdowej turystyki i czerpania z niej korzyści. Ta pod
miotowa i relacyjna złożoność bywa najczęściej powodem inercji decyzyjnej oraz 
barierą podejmowania racjonalnych działań i wyznaczania kierunków rozwoju ak
ceptowalnych dla zainteresowanych stron (Kuvan, Akan 2012). Społeczności lokal
ne mają bowiem w wielu wypadkach trudność z formułowaniem własnych priory
tetów rozwojowych. Zasada współrządzenia staje się w praktyce okazją do ścierania 
się skrajnych, egotystycznych postaw i poglądów reprezentowanych przez grupy lub 
jednostki o przeciwstawnych interesach. Różnice interesów są immanentną cechą 
każdej społeczności. Większe grupy społeczne bywają niejednorodne i wewnętrz
nie podzielone, a zawarte w nich podgrupy starają się realizować własne interesy. 
Odmienność celów działania sprawia, że w społeczeństwie zawsze istnieje poten
cjalny konflikt i napięcia (Seręga 1993), tym bardziej, że niektóre grupy mają więk
sze szanse odniesienia korzyści niż inne. Przyczyn rozbieżności można upatrywać 
także w tym, że idea turystyki zrównoważonej podważa niektóre rodzaje wzrostu, 
np. opartego na zależności ekonomicznej, w który są uwikłane transnarodowe kor
poracje gospodarcze, a na niektórych obszarach wręcz „zabrania” podejmowania 
jakichkolwiek działań ekonomicznych (Beeton 2006).

Dystans wobec idei zrównoważenia reprezentują również przedstawicie
le władz lokalnych obszarów recepcyjnych, których działania są ukierunko
wane na wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy 
(Dodds 2007; Hall 201 la). Inicjowanie działań prorozwojowych prowadzi do 
przekształceń w środowisku przyrodniczym i zmian społecznych, a tworzenie 
strategii rozwoju w oparciu o zasady zrównoważenia prowadzi nieuchronnie 
do sytuacji konfliktu w celach polityki lokalnej. W rezultacie aktywność władz 
lokalnych w zakresie propagowania idei zrównoważenia wśród lokalnych pod
miotów turystycznych rzadko wykracza poza kwestie zasad bezpieczeństwa dla 
turystów. Ostrożność podmiotów władzy wobec idei zrównoważenia ma swoje 
źródło także w jej instrumentalnym wykorzystywaniu do blokowania inicjatyw 
rozwojowych i inwestycji przez niektóre organizacje pozarządowe. Radykalizm
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Tabela 4.
Argumenty sprzeciwu wobec idei turystyki zrównoważonej

Źródło: opracowanie m.in. na podstawie: Beeton (2006); Bramwell, Lane (2009, 2013); Buckley (2012); 
Dodds, Butler (2009); Gossling et al. (2009); Gossling et al. (2013); Liu (2003); Saarinen (2006); Weaver 
(2009).

Punkt widzenia Argumenty

Turyści

- ogólnie pozytywne nastawienie do idei zrównoważonego rozwoju, 
ale niechęć do osobistego poświęcenia,

- konflikt między propozycją regulacji zachowań turystycznych 
a „naturą” wyjazdów turystycznych, głównie wakacyjnych,

- fałszywe (nieracjonalne) założenia koncepcji „nowego turysty”,
- oczekiwane zmiany postaw konsumpcyjnych w turystyce przejawem 

„myślenia życzeniowego”

Sektor 
turystyczny

- sprzeciw wobec regulacji instytucjonalnej,
- niechęć do zmiany sposobu działania,
- wzrost ekonomiczny jest wyznacznikiem funkcjonowania 

podmiotów na rynku,
- racjonalność podejścia rynkowego: produkt (ofertaj-marketing-zysk;
- dominacja krótkookresowych planów działania,
- konflikt między dążeniem do ograniczania negatywnego wpływu 

turystyki na obszarach recepcji turystycznej a ekspansjonizmem 
ekonomicznym dużych przedsiębiorstw turystycznych

Obszary 
recepcji 
turystycznej

- systemy recepcyjne funkcjonują w warunkach niestabilności
i niepewności ze strony popytu turystycznego,

- władze lokalne promują wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy,

- niemożność wypracowania porozumienia pomiędzy aktorami 
lokalnego rozwoju turystyki,

- brak kooperacji między podmiotami władzy,
- postrzeganie lokalnego rozwoju turystyki przez liczbę przyjezdnych 

turystów, a nie przez korzyści, które płyną do obszarów 
recepcyjnych, stąd najczęściej formułowany strategiczny cel 
działania dotyczy przyciągnięcia większej liczby turystów,

- większość opracowywanych programów rozwoju turystyki 
zrównoważonej dotyczy regionów, gdzie turystyka dopiero zaczyna 
się rozwijać lub obszarów chronionych,

- dylemat właściwego wyboru wskaźników do strategii 
zrównoważonego rozwoju turystyki,

- złe doświadczenia rozwoju ekoturystyki („pułapka w rozwoju”),
- brak wizji i sposobów ożywienia stagnacji rozwojowej obszarów 

turystycznie „dojrzałych”

w postrzeganiu harmonijnego rozwoju jedynie w wymiarze ekologicznym (eko- 
- zrównoważenia czy skrajnego ekorozwoju) w złożonych warunkach społecz
no-ekonomicznych jest uważany za przejaw braku odpowiedzialności. Jest to 
jedna z przyczyn pomijania głosu organizacji pozarządowych w dyskusji nad 
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określaniem strategicznych celów rozwoju w miejscowym planowaniu. Zdaniem 
R. Dodds i R. Butlera (2009) taka praktyka jest dość często stosowana przez lo
kalnych decydentów w różnych krajach świata, także tam, gdzie zasada społecz
nych konsultacji jest stosowana od lat.

Poważnych argumentów do kontestacji zdolności aplikacyjnej teorii zrówno
ważonego rozwoju w turystyce dostarcza sytuacja przemian w globalnym syste
mie klimatycznym (Scott 2011; Scott et al. 2012). Wzrost temperatur powietrza 
w sezonie turystycznym, podniesienie się ciepłoty wód morskich, zagrożenia eks
tremalnymi zjawiskami pogodowymi czy niepewność zalegania pokrywy śnież
nej stały się czynnikami pogłębiającymi warunki niestabilności funkcjonowania 
niektórych obszarów recepcyjnych na świecie. Problem ten dotyka między inny
mi regionów ważnych z punktu widzenia globalnego systemu migracji turystycz
nych, takich jak: Karaiby, wybrzeża Morza Śródziemnego czy Alpy (Amelung, 
Viner 2006; Buzinde et al. 2010a, b; Climate change... 2008; Elsasser, Biirki 2002; 
Perry 2006; Scott et al. 2012; Steiger 2012; Steiger, Mayer 2008). W przypadku nie
których regionów wyspiarskich podnoszenie się poziomu morza zagraża rozwo
jowi aktywności turystycznej w ogóle (Jones, Phillips 2011; Reddy, Wilkes 2013). 
Można przewidywać, że reperkusje klimatyczne, wzrost ryzyka gospodarczego 
w sektorze turystycznym oraz rosnące koszty zabiegów przystosowawczych wpły
ną modyfikująco na strategie działań podmiotów biznesowych (Buzinde et al. 
2010a; Klint et al. 2011). Należy także liczyć się z ograniczeniem nowych inwesty
cji w zagrożonych regionach między innymi za sprawą odstąpienia instytucji ban
kowych od ich współfinansowania (Climate change and tourism, Where... 2008).

W erze zmian klimatycznych wdrożenie w praktyce zasad zrównoważonego roz
woju stało się sprawą szczególnie trudną, a w opinii niektórych - wręcz niemożli
wą (Weaver 2009). Zdaniem D. Scotta (2011) sektor turystyczny w skali globalnej 
nie jest ani przygotowany, ani dostosowany do konsekwencji zmian klimatycz
nych. Przyjęło się również uważać, że za sprawą emisji dwutlenku węgla w trans
porcie lotniczym i lądowym, relacje pomiędzy turystyką a sytuacją klimatyczną 
mają charakter zwrotny (Scott 2011), choć, jak wskazują T. Patterson i inni (2006), 
teza ta jest jednak daleka od jednoznacznego rozstrzygnięcia. Podobnie otwarta 
pozostaje kwestia: czy obserwowane zmiany klimatyczne staną się barierą, czy też 
„katalizatorem” zmian jakościowych w kierunku zrównoważenia. Należy liczyć 
się także z faktem, że niestabilność klimatyczna i pogodowa stanie się czynnikiem 
zmian zachowań w popycie turystycznym i to nie tylko w układzie regionalnym 
(kontynentalnym), lecz także globalnym, dlatego coraz więcej miejsca w literatu
rze naukowej zajmuje dyskusja nad predykcją przyszłych zachowań migracyjnych 
i wyborów miejsc docelowych w masowej turystyce wypoczynkowej (Becken 2007; 
Dickinson etal. 2010; Goh 2012; Góssling et al. 2012; Peters, Dubois 2010), a także 
nad wypracowniem metodycznych podstaw konstrukcji scenariuszy rozwojowych 
zagrożonych obszarów recepcyjnych (Moriarty 2012; Steiger 2012).

Omówione zagadnienia nie wyczerpują całości złożonej problematyki harmo
nijnego rozwoju turystyki oraz jego relacji do rozwoju lokalnego. Ograniczenia



Kryzys koncepcji harmonijnego rozwoju turystyki 59

Tabela 5.
Konsekwencje zmian klimatycznych dla rozwoju miejscowości i regionów turystycznych na świecie

Źródło: Climate change and tourism. Responding... (2008).

Rodzaj oddziaływania 
na turystykę Skutki oddziaływania

Wyższe temperatury

wyższa sezonowość ruchu turystycznego, stres cieplny 
dla turystów, wzrost kosztów chłodzenia pomieszczeń, 
zmiany w ekosystemach przyrodniczych, wzrost 
zagrożenia chorobami zakaźnymi

Zmniejszenie pokrywy śnieżnej 
i kurczenie się lodowców

brak wystarczającej ilości śniegu do uprawiania sportów 
zimowych, wzrost kosztów sztucznego naśnieżania, 
krótszy sezon zimowy, obniżenie estetyki krajobrazu 
górskiego

Zwiększenie częstości
i intensywności ekstremalnych 
sztormów

ryzyko dla obiektów turystycznych, wzrost kosztów 
ubezpieczenia, koszty przerw w działalności

Mniejsze opady i zwiększone 
parowanie w niektórych regionach

niedobory wody, konkurencja o zasoby wody między 
turystyką a innymi sektorami gospodarki, pustynnienie, 
wzrost zagrożenia infrastruktury turystycznej pożarami, 
wpływ na wielkość popytu turystycznego

Zwiększona częstość obfitych 
opadów w niektórych regionach

powodzie, uszkodzenia obiektów zabytkowych, 
uszkodzenia infrastruktury turystycznej, wzrost 
sezonowości ruchu przyjazdowego

Podnoszenie się poziomu morza erozja wybrzeża, utrata plaż, wyższe koszty ochrony 
i utrzymania nabrzeży

Wzrost temperatury powierzchni 
wód morskich

obumieranie raf koralowych (tzw. bielenie raf), 
degradacja walorów do nurkowania

Zmiany bioróżnorodności 
ekosystemów morskich i lądowych

utrata walorów przyrodniczych, większe ryzyko 
zachorowania na choroby tropikalne

Częstsze i większe pożary lasów utrata walorów przyrodniczych, wzrost ryzyka powodzi, 
uszkodzenia infrastruktury turystycznej

Zmiany w pokrywie glebowej 
(np. ich miąższości, wilgotności, 
kwasowości oraz w wyniku erozji)

utrata wartości archeologicznych i innych zasobów 
naturalnych, mających wpływ na atrakcyjność obszarów 
recepcyjnych

i bariery zastosowania idei w praktyce tkwią także w innych czynnikach, takich 
jak: niestabilność polityczna niektórych państw i regionów na świecie, partyku
laryzm struktur politycznych, regulacje handlowe, koszty inwestycyjne czy cechy 
kulturowe społeczności lokalnych (Góssling et al. 2009). W dotychczasowych 
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badaniach naukowych niedookreślona pozostała sprawa wpływu skutków kryzy
su finansowego (Bramwell, Lane 2009).

Przywołane tu argumenty mają charakter ogólny z uwagi na holistyczną postać 
dyskutowanej koncepcji. W każdych warunkach przyrodniczych, społeczno-eko
nomicznych i kulturowych okoliczności przemawiające za bądź przeciw wdrożeniu 
określonych rozwiązań tworzą odrębny zestaw zagadnień problemowych wyma
gających indywidualnego ujęcia i rozpoznania. Sprzyjające warunki zastosowania 
w praktyce zasad zrównoważenia występują na obszarach chronionych - przyrod
niczych i niektórych miejskich, o wysokim reżimie ochronnym i jasno określo
nych zasadach turystycznego użytkowania (Ptaszycka-Jackowska 1993; Ptaszycka- 
-Jackowska, Baranowska-Janota 1998). Funkcjonowanie takich obszarów ma for
mę zinstytucjonalizowaną, a kompetencje podmiotu zarządzającego są zazwyczaj 
ustanowione prawnie (Zawilińska 2010). Istnieją więc, przynajmniej potencjalnie, 
możliwości poddania konsumpcji turystycznej regulacji oraz wypracowania takich 
mechanizmów udostępniania tych obszarów na cele turystyczne, które gwarantują 
realizację zasad trwałości czy odnawialności zasobów przestrzeni. Do stosunkowo 
nielicznych pozytywnych przykładów wdrożenia w praktyce rozwiązań zgodnych 
z duchem zrównoważenia zalicza się nieduże projekty zrealizowane w parkach na
rodowych i rezerwatach przyrody udostępnianych turystom (Lane 2009). W każ
dym innym przypadku, gdy dochodzi do przenikania się (nakładania) funkcji 
ochronnej z funkcjami społeczno-gospodarczymi, np. w otulinach parków naro
dowych czy w niektórych strefach rezerwatów biosfery, zachodzą sytuacje konflik
towe, a w skrajnych wypadkach - kolizje funkcji. Ogranicza to bądź uniemożliwia 
wypracowanie akceptowalnych dla wszystkich zainteresowanych stron kierunków 
rozwoju lokalnego, w tym turystyki (Pawlusiński et al. 2008).

Uzupełniając powyższą dyskusję, należy podkreślić, że krytyka użyteczno
ści aplikacyjnej turystyki zrównoważonej jako modelu rozwoju nie odbiera tej 
koncepcji wartości intelektualnej ani poznawczej. Społeczna akceptowalność idei 
i zasad zrównoważenia wynika z uznania słuszności tezy o konieczności ochrony 
środowiska przyrodniczego i tworzenia warunków równego dostępu do dóbr oraz 
sprawiedliwości w podziale korzyści z lokalnego rozwoju turystyki. B. Lane (2009) 
uważa, że za dotychczasowe osiągnięcia można uznać: dyskusję środowiska na
ukowego oraz prowadzone badania, przyjęcie zasad interpretacji definicji turysty
ki zrównoważonej, propagowanie dobrych praktyk poprzez studia przypadków, 
wypracowanie kryteriów ocen zrównoważenia dla małych skal przestrzennych, 
wdrożenie technik zarządzania ruchem turystycznym na obszarach chronionych, 
tworzenie programów partnerskich wśród podmiotów turystycznych i testowa
nie wskaźników pokazujących postęp we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, 
pomimo ich metodologicznej niedoskonałości. Zasadniczą luką w studiach nad 
turystyką zrównoważoną jest natomiast poszukiwanie czynników rozwoju ob
szarów turystycznie dojrzałych, które zmagają się z kwestią utrzymania ciągłości 
i stabilności funkcjonalnej. Rozpoznanie mechanizmów ożywienia na obszarach 
stagnacji turystycznej stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań w ba
daniach turystycznych.
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2.5. Pytania o rolę turystyki jako czynnika zrównoważenia w rozwoju 
społeczno-ekonomicznym

2.5.1. Turystyka jako instrument zrównoważenia w rozwoju 
społeczno-ekonomicznym - założenia

W nurcie krytyki rozwoju gospodarczego lat 80. XX w. i jego negatywnego wpły
wu na środowisko przyrodnicze oraz wysokich kosztów reprodukcji strat środo
wiskowych zaczęto w osiąganiu celów środowiskowych (ekologicznych) widzieć 
warunek wypełniania celów ekonomicznych i czynnik przeciwdziałania barier 
ekologicznych w procesie wzrostu gospodarczego. Uznano, że realizacja zamie
rzeń pozaekonomicznych, w tym także ekologicznych, nie musi oznaczać zmniej
szenia wartości celów ekonomicznych. Założenie takie oznaczało konieczność 
dostosowania sprawności działania gospodarczego do możliwości reprodukcyj
nych środowiska przyrodniczego, zaś cele gospodarcze powinny zmierzać do 
maksymalizacji efektów, przy równoczesnej minimalizacji nakładów niezbędnych 
do zaspokajania potrzeb społecznych (Jędrzejczyk 1995). W tym nurcie rozwa
żań zaczęto dostrzegać w turystyce instrument kształtowania „proekologicznej” 
struktury gospodarczej w regionach, w których miał już miejsce rozwój funkcji 
turystycznej. Aby jednak rozwój turystyki mógł stać się środkiem osiągania zrów
noważenia w rozwoju społeczno-ekonomicznym, każda forma turystyki winna 
być zrównoważona w odniesieniu do środowiska, a sektor turystyki zdolny do 
kształtowania polityki rozwoju (Niezgoda 2006). Założenie to nie wykluczało 
rozwoju turystyki według modelu masowego, lecz oznaczało konieczność prze
strzegania proporcji pomiędzy zasobochłonnością turystyki w odniesieniu do 
środowiska przyrodniczego a tempem reprodukcji jego zasobów. Ową relację 
przyjęło się uważać za zasadę ładu gospodarczego w turystyce. Definiowany w ten 
sposób ład wymagał zachowania równowagi w sensie: a) fizycznym (przyrodni
czym) poprzez właściwe korzystanie z zasobów środowiska, które gwarantuje ich 
odnawialność oraz b) społeczno-ekonomicznym, w którym chodzi o zapewnienie 
poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości i regionów turystycznych, przy 
założeniu, że nie odbywa się to kosztem przyszłych pokoleń. We wczesnej dysku
sji nad ideą zrównoważenia w rozwoju społeczno-gospodarczym przeformuło- 
waniu uległo także rozumienie efektywności ekonomicznej jako poprawy relacji 
między nakładami a wynikami, przy czym w odniesieniu do sfery turystyki zakła
dało się przesunięcie akcentu z wydajności (efektywności ekonomicznej) sektora 
na wariant oszczędności zasobów - przyrodniczych i społecznych, stanowiących 
podstawę jego funkcjonowania (Jędrzejczyk 1995).

Od czasu sformułowania powyższych zaleceń, na przełomie lat 80. i 90. XX w., 
istotnie zmieniła się rzeczywistość gospodarcza, społeczna i polityczna, w jakiej 
zachodzi rozwój zjawisk turystycznych. Procesy globalizacji na płaszczyźnie eko
nomicznej oraz postęp technologiczny przeniosły akcenty w dyskusji nad rozwo
jem społeczno-ekonomicznym z płaszczyzny relacji gospodarka - środowisko 
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przyrodnicze na poszukiwanie relatywnie stabilnych czynników wzrostu, po
przez tworzenie powiązań gospodarczych w różnych zakresach i skalach prze
strzennych, oraz wzmacnianie szeroko rozumianych endogenicznych czynników 
rozwoju w sferze ekonomicznej i społecznej. Odmiennie podchodzi się także do 
kwestii rozwoju samej turystyki, nie akcentując już tak bardzo jej negatywnego 
wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne, a także jej oczekiwanej roli jako 
czynnika poprawy jakości życia na obszarach recepcyjnych. W warunkach na
rastającej konkurencji między obszarami recepcji, będącej implikacją swobody 
i szybkości przemieszczania się turystów, coraz więcej uwagi przywiązuje się do 
sprawy utrzymania rozwoju turystyki w określonym układzie lokalnym.

Dyskusję na temat roli turystyki jako czynnika lub narzędzia realizacji w prak
tyce zasad zrównoważenia w rozwoju społeczno-ekonomicznym istotnie kom
plikują dwie kwestie teoretyczno-metodologiczne o podstawowym, jak się zdaje, 
znaczeniu. Pierwszą jest zmiana interpretacji pojęcia rozwoju społeczno-ekono
micznego w dyskusji naukowej, a drugą - niejednoznaczne rozumienie istoty 
i mechanizmów jego równoważenia.

2.5.2. Dylematy interpretacji rozwoju społeczno-ekonomicznego

Przeobrażenia, jakie zachodzą w relacjach politycznych, gospodarczych i społecz
nych w skali ogólnoświatowej i układach regionalnych (kontynentalnych) od lat 
90. XX w. zmieniły sposób postrzegania rozwoju społeczno-gospodarczego jako 
fenomenu z jego właściwościami, a także jako przedmiotu badań. Istotnym czyn
nikiem zmiany sytuacji rozwojowej świata stały się perturbacje w globalnym sys
temie klimatycznym oraz kryzys finansów, zapoczątkowany w pierwszej dekadzie 
XXI w. Wraz z osłabieniem wiary w uniwersalny wzorzec rozwoju społeczno-eko
nomicznego pojawiły się w dyskusji naukowej różne jego interpretacje i ujęcia, 
np. jako postępu, modernizacji, europeizacji, upodabniania do wzorca (normali
zacja), czy zadania władz lokalnych (instytucjonalizacja) (Domański B. 2004). Stał 
się on także przedmiotem krytyki, szczególnie w odniesieniu do realizowanych 
celów i sposobów ich osiągania oraz wartości (Chojnicki 2008). W koncepcjach 
radykalnych proponuje się wręcz zarzucenie dyskusji nad pojęciem rozwoju.

Przeformułowaniu w kierunku relatywistycznym uległa definicja pojęcia roz
woju określanego jako proces zmian oceniany pozytywnie w zależności od re
spektowanego systemu wartości (Borys 2011). Idea postępu nie stanowi już 
wyznacznika celu działań strategicznych w sferze społecznej ani gospodarczej 
(Domański B. 2004; Sztompka 2005). Co więcej, we współczesnych teoriach roz
woju społeczno-ekonomicznego kwestionuje się pierwszoplanową rolę wzrostu 
ekonomicznego jako czynnika tworzenia dobrobytu i poprawy społecznej jakości 
życia (Chojnicki 2008; Zborowski 2005). W ujęciach modelowych oraz interpre
tacji rozwoju na poziomie regionalnym (lokalnym) odchodzi się od ujmowania 
zjawisk ekonomicznych i towarzyszących im procesów społecznych wyłącznie 
w wymiarze liniowym. Przyjmuje się, że rozwój w sensie procesowym ma cha
rakter otwarty i nie musi być nieodwracalny. Niekoniecznie winien on też dążyć
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do określonego celu, za jaki w uproszczeniu uważano cechy regionów i krajów 
rozwiniętych (Domański B. 2004). Ponadto uważa się, że systemy społeczno- 
-ekonomiczne na poziomie lokalnym są niestabilne na skutek zachodzących 
w ich strukturze złożonych interakcji, a ich rozwój ma tendencję do okresowych 
wahań. Przez analogię do funkcjonowania systemów otwartych w fizyce i che
mii przyjmuje się, że kształtowanie mechanizmów rozwojowych na płaszczyźnie 
ekonomicznej i społecznej odbywa się w toku procesów ewolucyjnych, między 
innymi drogą samoorganizacji, fluktuacji, poprzez tworzenie się struktur dyssy- 
patywnych czy zmiany fazowe (Czaja 2011; Domański R. 2008, 2010). Potencjal
nie szerokie pole interpretacji i poszukiwania mechanizmów pozytywnych zmian 
w warunkach niestabilności rozwojowej wnosi schumpeteriańska idea twórczej 
destrukcji przez innowacje (Schumpeter 1960).

Cechy współczesnego rozwoju społeczno-ekonomicznego najogólniej okre
śla między innymi: a) przewodnia rola transnarodowych korporacji gospodar
czych, które są nie tylko źródłem dochodów z eksportu, lecz także dyfuzji nowych 
technologii i modernizacji rozwijających się gospodarek, b) mobilność kapitału 
i swoboda wyboru lokalizacji działalności gospodarczej, c) współpraca nauki 
z różnymi sektorami gospodarki, która wspomaga innowacyjność procesu pro
dukcji i świadczenia usług, d) włączenie w globalny obieg gospodarczy krajów 
na niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, co obniża znaczenie ni
skich kosztów produkcji jako stabilnego czynnika konkurencyjności (Gorzelak, 
Kozak 2012). W dyskutowanych koncepcjach rozwoju społeczno-gospodarcze
go podkreśla się znaczenie przewag konkurencyjnych w rywalizacji o korzyści 
ekonomiczne. Współcześnie przewagę nad konkurentami uzyskuje się nie dzięki 
eksploatacji zasobów naturalnych, lecz za sprawą postępu technicznego i techno
logicznego, który jest rezultatem współdziałania jednostek naukowych i przedsię
biorstw. Oba te elementy, wspomagające się wzajemnie, tworzą system gospodarki 
opartej na wiedzy (wiedzy indywidualnej, informacji). Wpływ postępu naukowe
go staje się współcześnie głównym bodźcem rozwoju gospodarek krajów rozwi
niętych, znacznie przeważającym nad innymi czynnikami.

Niewiele regionów spełnia kryteria lokalizacji najbardziej produktywnych 
i innowacyjnych działów gospodarki, co prowadzi do przestrzennej koncentracji 
i w efekcie do nieuniknionej polaryzacji gospodarczej, a także dywergencji proce
sów rozwojowych pomiędzy regionami i państwami. W wielu wypadkach różnice 
pogłębiają się za sprawą polityki władz, które wspomagając regiony najszybciej 
rozwijające się, liczą, że za sprawą powiązań w układzie rdzeń - peryferie nastąpi 
indukowanie procesów rozwojowych na obszarach leżących poza głównym ob
szarem wzrostu. W krajach rozwijających się pogłębiającej się dychotomii roz
woju w ujęciu przestrzennym towarzyszy postępujące społeczne rozwarstwienie 
w poziomie dochodów i odczuwalnej jakości życia.

Współczesny model rozwoju gospodarczego świata, pomimo regionalnych 
różnic, opiera się na paradygmacie konkurencji, kreując procesy i rozwiązania 
dalekie od postulowanej w równoważeniu wewnątrzpokoleniowej sprawiedliwo
ści w dystrybucji dóbr.
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2.5.3. Harmonijny rozwój turystyki a procesy modernizacyjne

Istnieje przekonanie, że trudno powiązać rozwój turystyki z rozwojem społeczno- 
-gospodarczym w jego współczesnym rozumieniu, kiedy akcentuje się takie jego 
cele jak: poprawa jakości życia, poszerzanie indywidualnych możliwości wyboru, 
podnoszenie osobistego statusu czy zwiększanie swobody rozwoju jednostkowe
go i społecznego (Telfer 2008). Przeświadczenie to płynie z obserwacji i analizy 
zachodzących przemian w społeczeństwach krajów rozwiniętych, które weszły 
w fazę postindustrialną, określaną jako „późna nowoczesność” bądź „ponowo- 
czesność”. Dla państw rozwijających się środki finansowe przenoszone za sprawą 
ruchu i inwestycji turystycznych ciągle stanowią „atrakcyjne” źródło zmian mo
dernizacyjnych, o czym przekonują między innymi zapisy celów strategicznych, 
formułowanych na poziomie centralnym (krajowym). Transformacyjna siła wy
datków turystów zależy jednak od ukształtowanego modelu relacji między sekto
rem turystyki a gospodarką lokalną, który w różnych krajach, regionach, a nawet 
miejscach wykazuje właściwości odmienne i, jak pokazują doświadczenia, dalekie 
od oczekiwanego zrównoważenia (ładu).

Modele rozwoju turystyki w krajach rozwijających się, szczególnie te oparte 
na turystyce masowej, są przedmiotem krytyki od lat 70. XX w. Wbrew oczeki
waniom i postulowanemu równoważeniu w minionych dwóch dekadach w kra
jach rozwijających się doszło do utrwalenia niekorzystnych z punktu widzenia 
lokalnych gospodarek wzorców relacji: sektor turystyczny a jego otoczenie spo
łeczno-ekonomiczne. Możliwości czerpania oczekiwanych korzyści z turysty
ki zagranicznej w tych krajach zostały silnie ograniczone za sprawą inwestycji 
wielonarodowych koncernów zagranicznych, które zagospodarowały najbardziej 
atrakcyjne tereny. W państwach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego nie 
wypracowano też bardziej złożonych powiązań ekonomicznych wskutek tenden
cji do izolacji przestrzennej i funkcjonalnej obszarów (stref) użytkowanych tury
stycznie. Udział mieszkańców został tam w większości zredukowany do wykony
wania niskoopłacanej pracy najemnej w sektorze turystycznym bądź w rolnictwie 
towarowym. Mechanizm ten jest określany jako współczesna forma gospodarki 
plantacyjnej w turystyce. Przyczyny takiej sytuacji są złożone, a w każdym kra
ju decyduje niemal inna konfiguracja czynników. Wynikają one między innymi 
z historycznie uwarunkowanego procesu zagospodarowania turystycznego, sła
bości ekonomicznej gospodarek krajów rozwijających się, dominacji lokalnych 
elit polityczno-ekonomicznych, niestabilności politycznej itd. Międzynarodowy 
obrót finansowy w sektorze turystyki masowej odbywa się pomiędzy dużymi gru
pami kapitałowymi. Nie ma w nim miejsca na lokalne inicjatywy oddolne, także 
z uwagi na słabość instytucji państwowych, które w krajach o niskim poziomie 
rozwoju gospodarczego bywają „zakładnikami” zawartych wcześniej umów i in
teresów transnarodowych korporacji, których ekonomiczna siła wzrasta w rezul
tacie postępującego procesu koncentracji kapitału, między innymi w efekcie skut
ków światowego kryzysu finansowego. Turystyka nie tylko nie przyczyniła się, jak 
dotąd, do redukcji zjawiska biedy w krajach rozwijających się, lecz także współ
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cześnie stała się czynnikiem pogłębiającym proces społecznej polaryzacji. Nowy 
model masowej turystyki, jakim jest morska turystyka wycieczkowa (cruising), 
wykazuje, wbrew pierwotnym założeniom, cechy silnego niezrównoważenia i nie 
pobudza rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się w takiej skali, jaką 
potencjalnie mógłby odgrywać. Koncepcja zrównoważenia nie powstrzymała też 
zasobochłonnego procesu gospodarowania w turystyce.

W uproszczeniu można postawić tezę, że w minionych dwóch dekadach do
szło do ukształtowania się globalnego systemu obszarów recepcji turystycznej, 
a nowe lokalizacje powstają w większości z myślą o klientach lepiej sytuowanych 
finansowo lub określanych jako tzw. grupy elitarne. W tradycyjnych (dojrzałych) 
regionach wypoczynkowych Europy, do których należą wybrzeża Morza Śród
ziemnego oraz Alpy, obserwuje się zjawisko stopniowej sukcesji rynków przyjaz
dowych, polegające na zmniejszeniu znaczenia turystów zachodnioeuropejskich 
przy wzroście liczby przyjezdnych z Europy Wschodniej i Środkowej, dla których 
kwestie wdrażania mechanizmów harmonijnego zrównoważenia w turystyce nie 
mają, jak wskazują dotychczasowe badania, istotnego znaczenia (por. Dickinson 
etal. 2013). Byłoby błędem przyjęcie założenia, że w społecznych czynnikach (sfe
rze) popytu turystycznego w byłych krajach socjalistycznych można widzieć po
tencjalny bodziec, który byłby w stanie powodować zmiany strukturalne zgodne 
z ideą turystyki zrównoważonej lub z koncepcją turystyki jako instrumentu zrów
noważenia rozwoju lokalnego. Źródło tej przyczyny tkwi w procesach moderni
zacyjnych, które w wypadku krajów Europy Środkowej i Wschodniej jeszcze się 
nie zakończyły, choć w rezultacie transformacji politycznej przełomu lat 80. i 90. 
XX w. nabrały znacznego przyspieszenia (Zborowski 2005). Jako problematyczną 
i nierozpoznaną można uważać także kwestię postaw turystów ze zróżnicowanych 
kulturowo krajów azjatyckich wobec idei zrównoważenia (McKercher et al. 2010), 
których udział w ruchu międzynarodowym systematycznie wzrasta.

Współczesną fazę rozwoju społeczno-gospodarczego w państwach Europy 
Środkowej i Wschodniej określa się mianem modernizacji, w jej „klasycznym” 
brzmieniu. Koncepcja modernizacji odwołuje się do zmian społeczno-gospo
darczych i politycznych, jakie nastąpiły w społeczeństwach Zachodu w rezultacie 
procesu uprzemysłowienia i postępu technicznego (Zborowski 2005). Przemiany 
modernizacyjne wywarły głęboki wpływ na niemal wszystkie sfery życia w kra
jach wysoko rozwiniętych. W ich rezultacie dokonały się między innymi istotne 
przeobrażenia w sposobie organizacji społeczeństwa, gospodarowania i osiągania 
celów ekonomicznych oraz postrzeganiu roli państwa i władzy. Wyłoniły się nowe 
formy i struktury ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne. Nastąpiły tak
że głębokie przewartościowania w modelu rodziny i funkcjonowaniu jednostek, 
o czym wspominano, przywołując wcześniej znaczenie konsekwencji tzw. dru
giego przejścia demograficznego w kształtowaniu się cech popytu turystycznego. 
Rezultatem modernizacji jest podniesienie się poziomu życia i konsumpcji, wzrost 
społecznej ruchliwości przestrzennej oraz postępujący proces urbanizacji, co ma 
doniosłe znaczenie z punktu widzenia aktywności turystycznej. Wzrost ruchliwo
ści przestrzennej społeczeństw Zachodu stał się także poważnym przyczynkiem 
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do dyskusji nad znaczeniem turystyki jako „nośnika” procesów modernizacyj
nych w krajach rozwijających się.

Procesy modernizacji jeszcze przez długi czas będą czynnikiem przekształ
ceń społeczeństw, gospodarek i kultury państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Mechanizmy transformacyjne przebiegają w tych krajach ewolucyjnie, ale z roż
nym natężeniem i skutkiem. Pod względem implementacji „zachodnich” wzor
ców konsumpcji społeczeństwa te wykazują jednak duże podobieństwa.

W warunkach polskich procesy modernizacyjne przebiegają z dużą dynami
ką i stosunkowo szybko. Łączą wzory i wartości, które w społeczeństwie Zacho
du rozwijały się niemal przez cały XX w., stąd uważa się, że ich implementacja 
ma w znacznym stopniu charakter imitacyjny (Ziółkowski 1999). Jak zauważa 
B. Domański (2004), interpretacje procesów transformacji postsocjalistycznej 
w Polsce łączy idea „doganiania” i powrotu do Europy. Za główny aspekt moder
nizacji gospodarki kraju uważa się rozwój i zwiększenie w niej udziału gospodarki 
opartej na wiedzy (Chojnicki, Czyż 2007). Dla kształtowania się zachowań popy
towych w turystyce decydujące znaczenie mają takie czynniki jak: indywidualizm 
decyzji, globalizacja, masowość zachowań i towarzyszące temu naśladownictwo, 
kult nowości czy konsumpcjonizm, a które w istocie są jedynie elementami szero
kiej zmiany społecznej (Długosz 2007; Sztompka 2002).

Dążenie do implementacji wzorców gospodarczych i instytucjonalnych, wy
wodzących się z krajów wysoko rozwiniętych, komplikuje ich dostosowywanie do 
specyfiki warunków polskich. Odbywa się to przy równoczesnym oddziaływaniu 
globalnych i ponowoczesnych wzorców kulturowych na sferę społeczną. Splot zja
wisk składających się na procesy modernizacji, transformacji i globalizacji tworzy 
z punktu widzenia polskiego społeczeństwa złożoną i dynamiczną rzeczywistość 
określaną jako „kaskada transformacji” (Zborowski 2005) z właściwymi sobie 
ambiwalencjami, która skutkuje licznymi reperkusjami w życiu jednostek i grup, 
a także zmianą dotychczas ogólnie respektowanych wartości. J. Łoboda (2009) przy
tacza, za P. Sztompką (2002), przeciwstawne wartości i cechy, które tworzą realne 
dylematy wyborów zachowań jednostek, także w wymiarze aktywności turystycz
nej. Należą do nich między innymi: globalność-lokalność; masowość-jakość życia; 
konsumpcja-samorealizacja; indywidualizm-wspólnota. Silny wpływ na podej
mowanie decyzji wywierają także: nastroje, emocje czy jednostkowe upodobania. 
W takich warunkach zasadne wydaje się postawienie pytania o realne możliwości 
czy nawet logiczne uzasadnienie propagowania zrównoważonych wzorców zacho
wań konsumpcyjnych i to nie tylko w turystyce, skoro nie odpowiadają one obec
nym potrzebom i oczekiwaniom społecznym. Ideowe podłoże proponowanych, 
tzw. proekologicznych (zrównoważonych) postaw jednostek, wywodzi się bowiem 
z kultury społeczeństw będących w innej fazie rozwoju, gdzie procesy moderniza
cyjne zostały już dokończone, a wzory zachowań ulegają dalszym modyfikacjom.
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2.6. Uwagi podsumowujące

Omówione doświadczenia implementacji zrównoważenia w turystyce tworzą rze
czywistość, wobec której współczesna nauka nie może pozostać obojętna. Teore
tyczne i metodologiczne słabości koncepcji turystyki zrównoważonej były sygnali
zowane od początku dyskusji nad jej istotą, ale dopiero weryfikacja jej złożeń z wie
loletnią praktyką przekonuje, że imperatyw harmonijnego łączenia wielu celów 
rozwoju i wartości wydaje się nie do pogodzenia z „naturą” turystyki oraz realiami 
społecznymi i ekonomicznymi współczesnego świata. Holistyczny charakter owej 
koncepcji okazał się jej najsłabszym punktem. Są tego przynajmniej dwa powody. 
Po pierwsze, w swym uniwersalistycznym przesłaniu zrównoważenie sprowadzi
ło zagadnienia rozwoju turystyki do wysokiego poziomu ogólności (generalizacji) 
i unifikacji, a tym samym także do pewnego uproszczenia. Realizacja potrzeb tu
rystycznych odbywa się przecież w wysokiej złożoności form ruchu turystyczne
go, odmienności warunków zagospodarowania oraz różnorodności procesów spo
łecznych, gospodarczych i środowiskowych. Konceptualizacją idei zrównoważenia 
w turystyce stał się jej hipotetyczny model rozwoju oparty na normatywach, którego 
ogólnikowość uniemożliwiła wypracowanie wersji operacyjnych, adekwatnych do 
określonych lokalnie realiów społeczno-gospodarczych i kulturowych. Szczegółowe 
pytania, jakie pojawiały się przy okazji tworzenia miejscowych programów rozwoju 
turystyki, o to, co jest, a co nie jest równoważeniem w konkretnych warunkach i pro
cesie, pozostawały otwarte. Świadectwem owej słabości są zestawy tzw. indykatorów 
zrównoważenia zawarte w różnych raportach i dokumentach. Po drugie, odwołując 
się do triady celów zrównoważonego rozwoju - ekonomicznych, społecznych oraz 
zachowania wartości przyrodniczych - sprowadzono do wspólnego mianownika 
istniejące sprzeczności interesów oraz rozbieżności celów działania, będące imma- 
nentną cechą rozwoju turystyki i innych procesów społeczno-gospodarczych. O ile 
internalizacji zasad funkcjonowania w myśl zrównoważenia można potencjalnie 
oczekiwać w działalności pojedynczych obiektów turystycznych, np. noclegowych, 
o tyle w przypadku systemów złożonych, do jakich zalicza się obszary recepcyjne, 
jest to praktycznie niemożliwe ze względu na opór wynikający z rozbieżności ce
lów interesariuszy lokalnego rozwoju oraz barier w postaci kolizji w gospodarowa
niu przestrzenią. Obecność niemożliwych do pogodzenia sprzeczności w procesie 
rozwoju turystyki i w rozwoju społeczno-ekonomicznym oraz konfliktów interesu, 
które są ich następstwem, jest de facto zaprzeczeniem idei zgodności (harmonii) 
w osiąganiu celów.

W międzynarodowej dyskusji naukowej nad koncepcją turystyki zrównowa
żonej nastąpiło przeniesienie akcentu w stronę zachowania zasobów przyrodni
czych. Sprowadza to zagadnienie zrównoważenia do poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie o sposoby i mechanizmy osiągania granic wzrostu w turystyce z punktu 
widzenia aktywności i działalności turystycznej oraz w ich relacji do przestrzeni 
geograficznej (fizycznej i społecznej). Odwołująca się do takiej perspektywy re
toryka równoważenia silnie akcentuje potrzebę zmiany modelu uprawiania i or
ganizacji turystyki, jeśli nie w drodze woluntarystycznego przyjęcia określonych 
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zasad, to przy zastosowaniu instytucjonalnych procedur kontrolnych. Argumen
tacja taka, płynąca z troski o zachowanie (podtrzymanie) dostępu następnych 
pokoleń do wartości przyrodniczych, opierała się na optymistycznym założeniu, 
że zmiany społeczne i kulturowe, jakie przyniosła epoka postfordyzmu w krajach 
Zachodu, znajdą odzwierciedlenie w głębokich przewartościowaniach nie tylko 
w sferze relacji jednostek do problemu ochrony zasobów Ziemi, lecz także w ich 
zachowaniach konsumpcyjnych. Zachodzące od lat 80. XX w. zmiany w cechach 
popytu turystycznego, zmierzające w kierunku większego indywidualizmu i świa
domej konsumpcji (Kachniewska et al. 2012; Sharpley 2002b), nie doprowadziły, 
wbrew oczekiwaniom propagatorów zrównoważenia, do większego zainteresowa
nia uczestnictwem w tzw. alternatywnych formach podróżowania. W ten sposób 
wyłania się konflikt wartości, polegający na tym, że osiąganie celów ekologicz
nych w rozwoju ograniczonych (alternatywnych, zrównoważonych) form ruchu 
turystycznego obniża wartość celów realizowanych przez większość turystów. 
Praktyka pokazuje, że aktywność turystyczna jest tym aspektem życia społeczne
go, w którym zrównoważona zasada samoograniczania w stopniu zaspokajania 
potrzeb zupełnie nie współgra, a wręcz jest w głębokim konflikcie z interesem 
jednostek i grup. Owa rozbieżność nie jest kwestią paradoksu, lecz jest to przejaw 
poważnego i głębokiego rozdźwięku pomiędzy ideą harmonijnego zrównoważe
nia a naturą konsumpcji turystycznej (czy w ogóle turystyki), który w istocie pod
waża sens koncepcji turystyki zrównoważonej.

Argumentów popierających powyższą tezę dostarczają przedstawione wcze
śniej konkluzje z badań empirycznych, które wyraźnie wskazują na społeczne nie
zrozumienie i brak akceptacji propozycji regulacji aktywności turystycznej oraz 
kompensacji jej środowiskowych (przyrodniczych) skutków. Abstrahując od wąt
pliwości co do merytorycznej zasadności przedkładanych propozycji, trudno so
bie wyobrazić wdrożenie w praktyce mechanizmów regulacyjnych w globalnym 
systemie turystyki, a także w konkretnych warunkach lokalnych, z wyjątkiem ob
szarów objętych prawnie ustalonymi formami ochrony. Ów dysonans jest także 
nie do rozwiązania na płaszczyźnie etycznej oraz ideowej czy wręcz ideologicznej. 
Formy społecznej mobilności przestrzennej w turystyce są emanacją i realizacją 
różnych, także wykluczających się, wartości. Nie wdając się w spór na płaszczyźnie 
ideologicznej, można w tej złożoności wskazać dwa przeciwstawne bieguny, jaki
mi są skrajny ekologizm i skrajny hedonizm. Obserwowane zachowania konsu
mentów oraz odpowiadająca im oferta podmiotów branży turystycznej wskazują, 
że środek ciężkości przesuwa się w stronę drugiego z wymienionych krańców, wo
bec czego kwestia przyjęcia dobrowolnego samoograniczenia w realizacji potrzeb 
jednostek staje się coraz bardziej wątpliwa. Niemniej, idea nowej etyki społecznej 
znajduje stale nowe rozwinięcia, między innymi w koncepcji homo sustinens, dys
kutowanej na polu ekonomii zrównoważonego rozwoju (Kiełczewski 2011).

Nadmierna uwaga poświęcona w międzynarodowej dyskusji naukowej za
gadnieniom normatywnym w rozwoju turystyki uniemożliwiła jego powiązanie 
z szerszym zagadnieniem, jakim jest rozwój lokalny. Metodologiczna trudność 
tkwi także w interpretacji zrównoważenia w rozwoju społeczno-ekonomicznym, 
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ogólnikowym formułowaniu jego założeń, nierespektowaniu różnorodności 
kategorii funkcjonalno-przestrzennych terytorialnych systemów społecznych, 
w stosunku do których formułuje się zalecenia, ich zróżnicowania kulturowe
go oraz zbyt dowolnego przenoszenia rozważań ze skali globalnej na układy lo
kalne i regionalne. W obecnej sytuacji przewartościowań wizji celów rozwoju 
społeczno-ekonomicznego trudno jednoznacznie wypowiadać się o roli tury
styki jako czynnika realizacji ładu ekologicznego i społecznego. Wśród lokal
nych decydentów wzrasta uzasadniona obawa, że idea zrównoważenia i postę
pującej ekologizacji życia, za którą idą często niezharmonizowane rozwiązania 
prawne, spowoduje nadmierny rozrost procedur kontrolnych w zachowaniu lu
dzi i przedsiębiorstw, ograniczając zdolność realizacji inicjatyw warunkujących 
ciągłość lokalnych struktur gospodarczych, a przez to także spełniania potrzeb 
miejscowych społeczności. Wydaje się, że optymistycznie formułowane oczeki
wania w stosunku do społecznej i „proekologicznej” funkcji turystyki były kon
sekwencją uproszczonego i (niestety) złudnego rozumowania o jej mocy spraw
czej, jako instrumentu przekształcania rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. 
Nie nastąpiło urzeczywistnienie idei zrównoważenia w tych układach lokalnych, 
w których tego oczekiwano, między innymi ze względu na niezdolność tury
styki do mobilizacji istniejących tam zasobów oraz kreowania rozwiązań zgod
nych z interesem społecznym i środowiska przyrodniczego. Diagnoza rozwoju 
turystyki w różnych regionach świata prowadzi wręcz do nieodpartego wrażenia, 
że sektor turystyki cechuje niezdolność do indukowania społecznie pożądanych 
zmian w rozwoju lokalnym w warunkach niedorozwoju innych funkcji społecz
no-gospodarczych.

W sytuacji wejścia gospodarki światowej w fazę rozwoju, którą determinuje 
niestabilność klimatyczna i ekonomiczna, pierwszoplanowym zagadnieniem staje 
się nie kwestia harmonijnego równoważenia, lecz zdolność utrzymania lokalnych 
struktur gospodarczych oraz korzyści rozwojowych w wymiarze ekonomicznym 
i społecznym. W obecnych warunkach decydujące znaczenie przypisuje się kon
kurencyjności oraz sprawności i elastyczności działania, zaś procedury regulacyj
ne są postrzegane jako bariery funkcjonowania. Aby koncepcja zrównoważenia 
w turystyce mogła być dalej przedmiotem dyskusji naukowej i stanowić inspirację 
do przeobrażania życia gospodarczego i społecznego w kierunku oczekiwanych 
zmian, niezbędna jest weryfikacja założeń koncepcji na poziomie jej paradygma
tu. Wiąże się to jednak z przyjęciem dwóch warunków. Po pierwsze, osiągnię
cie zgodności w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w turystyce (ładów: 
środowiskowego, społecznego i ekonomicznego) przy obecnym zróżnicowaniu 
poziomu rozwoju cywilizacyjnego świata jest niemożliwe, a po drugie - instytu
cjonalna regulacja w sferze konsumpcji turystycznej jest sprzeczna ze społecznym 
oczekiwaniem wobec roli (funkcji), jaką ma pełnić ich uczestnictwo w turystyce. 
Aktywność turystyczna jest formą realizacji potrzeb społecznych, związanych 
z czasem wolnym, stąd nakładane na nią ograniczenia mogą zostać przyjęte jedy
nie w wąskim zakresie i wyłącznie w procesie ustanawiania prawa, tak jak w przy
padku funkcjonowania obszarów chronionych.



70 Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Niezbędne wydaje się także przeniesienie punktu ciężkości dotychczasowych 
rozważań i analiz z systemu globalnego na poziom lokalny i konkretne warunki, 
w jakich przebiega rozwój turystyki, a także odejście od interpretacji funkcjonalne
go zrównoważenia obszarów recepcyjnych, jako ich określonego („wyidealizowane
go”) stanu, na rzecz ewolucyjnego procesu zmian, który opiera się na racjonalnych 
przesłankach ekonomicznych i faktycznych zachowaniach społecznych oraz nie 
zmierza do z góry ustalonego celu. Przeniesienie analiz na poziom lokalny ułatwi 
operacjonalizację procesu badawczego. Układy lokalne tworzą zazwyczaj niepowta
rzalną kombinację warunków i procesów, będących wypadkową działań ogółu lo
kalnych - społecznych i instytucjonalnych aktorów, toteż spektrum potencjalnych 
rozwiązań jest szerokie i otwiera pole do formułowania różnorodnych hipotez w za
kresie czynników podtrzymywania mechanizmów rozwojowych. Rozpatrując owe 
zagadnienie na płaszczyźnie aksjologicznej, należy wyraźnie podkreślić, że rozwój 
obszaru recepcji turystycznej winien być postrzegany jako wartość sama w sobie. 
W oddolnym i ewolucyjnym podejściu nie „wiąże się” owego rozwoju z góry usta
nowionymi kryteriami, choć wartościowanie jego przebiegu i kierunku jest najczę
ściej wpisane w proces jego naukowej diagnozy. Zmiana paradygmatu osłabi za
pewne „siłę” oddziaływania koncepcji zrównoważenia w turystyce jako płaszczyzny 
teoretyczno-metodologicznej, ale jeżeli idea sustainability ma nadal być uważana 
za wyznacznik pożądanych zmian cywilizacyjnych, bez wątpienia winno się w jej 
konceptualizacjach respektować realia funkcjonowania turystyki.



Rozdział 3

Podtrzymywalność lokalnego rozwoju turystyki 
- założenia teoretyczno-metodologiczne

3.1. Przesłanki metodyczne

Omówione w poprzednim rozdziale bariery i ograniczenia wdrażania w praktyce 
zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce, opartego na imperatywie norma
tywnego i harmonijnego łączenia kwestii rozwojowych z zachowaniem wartości 
przyrodniczych oraz osiągania celów społecznych, skłaniają do poszukiwania 
ujęć konceptualnych i rozwiązań modelowych, które lepiej odpowiadałyby rze
czywistości funkcjonalnej obszarów recepcyjnych. Jak już sygnalizowano, idea 
tak pojmowanego zrównoważenia współgra z zasadami turystycznego użytko
wania obszarów objętych prawnie ustalonymi formami ochrony. W warunkach 
rozwoju społeczno-ekonomicznego napotyka jednak na opór ze strony podmio
tów zaangażowanych w kreowanie mechanizmów wzrostu. Celowe wydaje się 
więc wyraźne oddzielenie problematyki rozwoju turystyki na obszarach prawnie 
chronionych od terytorialnych systemów społecznych. Co więcej, w analizach 
rozwojowych należy także dokonywać rozróżnienia pomiędzy miejscowościa
mi (obszarami) o wysoko rozwiniętej funkcji turystycznej i wyspecjalizowanymi 
w usługach turystycznych a obszarami, gdzie turystyka jest na niższym poziomie 
rozwoju bądź dopiero w jego początkowej fazie.

Jak uprzednio wskazano, do wciąż nierozstrzygniętych kwestii należy okre
ślenie zasad oraz sposobów utrzymania ciągłości i stabilności funkcjonalnej tak 
zwanych obszarów turystycznie dojrzałych, które zmagają się z problemem sta
gnacji rozwojowej. Rozpoznanie mechanizmów ich ożywienia stanowi obecnie 
jedno z najpoważniejszych wyzwań w badaniach turystycznych w skali ogólno
światowej. Efektem owej metodologicznej luki jest brak bądź niewłaściwe pro
gramowanie rozwoju na tego typu obszarach recepcyjnych. Zdaniem R. Dodds 
i R. Butlera (2009) lokalni decydenci w wielu wypadkach uważają zasady harmo
nijnego zrównoważenia za środek regeneracji sektora turystycznego i ożywienia 
funkcji turystycznej w miejscowościach, gdzie jest ona wysoko rozwinięta, co nie
uchronnie prowadzi do formułowania błędnych celów strategicznych. Mając więc 
na uwadze powyższe okoliczności, dalsza część rozważań dotyczy poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników oraz mechanizmów warunkujących 
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trwały, w sensie - długookresowy, rozwój obszarów (miejscowości) wysoko roz
winiętych pod względem turystycznym, określanych jako „turystycznie dojrzałe”.

Pojęcie „dojrzałości” w odniesieniu do obszarów recepcji turystycznej nie 
zostało, jak dotąd, jednoznacznie zdefiniowane, stąd jego rozumienie i posługi
wanie się nim w dyskusji naukowej ma w znacznej mierze charakter intuicyjny. 
W literaturze przedmiotu określenie „dojrzały” bywa wielokrotnie używane jako 
synonim „rozwinięty”. Częściej stosuje się go w przypadku miejscowości o funkcji 
wypoczynkowej - nadmorskich i górskich, rzadziej natomiast w odniesieniu do 
miast historycznych czy turystyki miejskiej. Trudności w obiektywizacji dojrza
łości rozwojowej tkwią także w niejednoznaczności terminu „obszar recepcyjnej 
turystycznej”, o czym była mowa w paragrafie 1.1.3.1.

Określenie „obszar turystycznie dojrzały” (mature tourist destination) wywo
dzi się z koncepcji cyklu ewolucji hipotetycznego obszaru recepcji turystycznej, 
sformułowanej przez R.W. Butlera (1980). Dojrzałość jest w tym modelu fazą roz
woju owego obszaru, w której nie obserwuje się już wyraźnego przyrostu liczby 
przyjezdnych turystów ani pojemności recepcyjnej. Opisuje ją stan relatywnej 
równowagi pomiędzy popytem a lokalną podażą miejsc turystycznych, co przyj
muje się jako sytuację stagnacji rozwojowej. Dojrzałość określają więc okolicz
ności, w których zachodzi wyraźne ograniczenie bądź zahamowanie lokalnego 
rozwoju turystyki w sensie ilościowym. Kryterium to trudno jednak uznać za 
wystarczające. Dojrzałość jest szczególnym stanem rozwoju miejscowości tury
stycznych także w wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym. W różnorodności 
przestrzennych form recepcji turystycznej za dojrzałe można uważać te, które 
oprócz zauważalnego ograniczenia dynamiki przyrostu liczby turystów i miejsc 
noclegowych cechują się:
- wykształconym zespołem form infrastrukturalnych - architektonicznych, ko

munikacyjnych i innych, służących realizacji potrzeb turystycznych;
- relatywnie wysokim stopniem nasycenia przestrzeni geograficznej obiektami 

i urządzeniami turystycznymi;
- wewnętrzną złożonością z punktu widzenia powiązań ekonomicznych i spo

łecznych pomiędzy lokalnymi podmiotami sektora turystyki, jak również pod
miotami turystycznymi a innymi sferami życia społeczno-gospodarczego oraz 
instytucjami władzy miejscowej;

- ciągłością funkcjonalną w sensie historycznym, co oznacza, że w ich rozwoju 
można wskazać odróżniające się etapy (okresy).
Jako uzupełnienie powyższych ustaleń należy dodać, że dyskutowane poję

cie odnosi się do sfery funkcjonalnej, dlatego nie można jednoznacznie wskazać 
granicy wejścia obszaru recepcyjnego w stan dojrzałości. Co więcej, rozważania 
o dojrzałości mają sens jedynie w przypadku obszarów recepcyjnych, gdzie domi
nuje model turystyki masowej. Oznacza to, że turystyka stanowi w takim przy
padku strategiczną dziedzinę lokalnej gospodarki z szerokim spektrum implikacji 
i konsekwencji z tego faktu wynikających.
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3.2. Model konceptualny podtrzymywalności 
lokalnego rozwoju turystyki

W dyskusji naukowej wokół zagadnienia utrzymania ciągłości (trwałości) roz
woju obszarów recepcji turystycznej używa się, choć nieczęsto, pojęcia „wzrost 
samopodtrzymujący się” (self-sustaininggrowth) (Cole 2012). Określenia tego nie 
można jednak uważać za jednoznaczne. Posługiwanie się nim stanowi próbę prze
niesienia i aplikacji do sfery analiz turystycznych założeń problematyki samopod- 
trzymywania się wzrostu, wypracowanych w badaniach nad rozwojem społeczno- 
-ekonomicznym lokalnych i regionalnych systemów społecznych. Zabieg taki nie 
wydaje się być do końca trafny. Mechanizm samopodtrzymywania się, rozumiany 
jako samowzmacnianie rozwoju społeczno-ekonomicznego, odnosi się do jego 
aspektu ilościowego i polega na jego przechodzeniu ku wyższym fazom poprzez 
zmianę sił napędzających wzrost. W gospodarkach rozwiniętych polega on na 
zastępowaniu kapitału fizycznego przez kapitał wiedzy oraz efekty akumulacji 
kapitału ludzkiego i społecznego (Domański R. 2005). Rozwój turystyki w skali 
lokalnej, ze względu na jego bezpośrednią oraz warunkową zależność od czynni
ków zewnętrznych (np. sytuacji społecznej i ekonomicznej na obszarach źródło
wych ruchu), nie jest w stanie rozwijać się w przebiegu wyżej sformułowanego 
samowzmacniania. Wyłączną siłą napędzającą wzrost w sektorze turystycznym są 
bowiem dochody finansowe pochodzące z wydatków turystycznych, stąd odwoły
wanie się, w przypadku obszarów recepcyjnych, do koncepcji samopodtrzymywa
nia się, obejmującej złożoną rzeczywistość rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
wydaje się nie mieć ani logicznego, ani praktycznego uzasadnienia. Ponadto, na
leży w tym miejscu wyraźnie odróżnić zagadnienie trwałości (ciągłości) rozwoju 
turystyki od kwestii dostrzegania w turystyce jednego z czynników samowzmac
niania czy samopodtrzymywania się lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego. 
W drugim z wymienionych przypadków chodzi głównie o utrzymanie ciągłości 
bądź przyrost pozytywnych efektów ekonomicznych generowanych przez ruch 
turystyczny jako alternatywnej siły napędzającej wzrost w szeroko pojmowanej 
gospodarce lokalnej.

Nadrzędnym celem działań rozwojowych na obszarach turystycznie dojrzałych 
jest - co najmniej - utrzymanie korzyści płynących z wydatków turystycznych 
w perspektywie długookresowej oraz zapewnienie rentowności działających tam 
podmiotów świadczących usługi dla turystów, dzięki czemu mogą być realizo
wane społeczne funkcje turystyki w odniesieniu do ludności miejscowej. Jak 
już wspomniano, wejście obszarów recepcyjnych w sytuację relatywnej równo
wagi pomiędzy wielkością popytu turystycznego a podażą usług turystycznych 
(np. miejsc noclegowych) oznacza, zgodnie z modelem butlerowskim, sytuację 
ich stagnacji rozwojowej. Lokalny rozwój turystyki w warunkach stagnacji oraz 
konkurencji ze strony innych obszarów recepcyjnych nie jest w stanie samoist
nie się podtrzymywać czy samonapędzać, wymaga zmian strukturalnych, za
angażowania kapitałowego, pracy czy wręcz działań interwencyjnych ze strony 
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podmiotów władzy. Reakcje te mogą uruchomić procesy kumulatywnej przyczy- 
nowości, charakterystyczne dla wcześniejszych faz rozwoju turystyki, ale mogą 
też jedynie służyć utrzymywaniu i wzmacnianiu procesów już zachodzących, 
przeciwdziałając upadkowi funkcji turystycznej. Ogół działań podmiotów (inte- 
resariuszy) zaangażowanych w lokalny rozwój turystyki jest więc ukierunkowany 
głównie na jego podtrzymywanie.

Podtrzymywanie lokalnego rozwoju turystyki jest w tym przypadku rozumiane 
w sensie biologicznym jako utrzymywanie i wspomaganie ciągłości jego „proce
sów życiowych”. Z perspektywy obszaru recepcji turystycznej (miejscowości) sens 
podtrzymywalności wyraża się w zdolności osiągania i utrzymania jego stabilno
ści (równowagi) funkcjonalnej. Zważywszy, że rozwój turystyki w warunkach doj
rzałości odbywa się przede wszystkim w wymiarze jakościowym (strukturalnym), 
logika podtrzymywania czynników i mechanizmów wzrostu dobrze odpowiada 
specyfice funkcjonalnej „stagnujących” obszarów recepcyjnych. Wraz ze wzmac
nianiem rozwoju funkcji turystycznej utrzymują się także jej powiązania z lokal
nym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W funkcjonowaniu obszarów (miejscowości) turystycznie dojrzałych można 
dostrzec analogię do sytuacji tzw. zamknięcia w ścieżce rozwoju społeczno-eko
nomicznego systemów społecznych, która istotnie ogranicza implementacje al
ternatywnych scenariuszy rozwojowych ze względu na ich zbyt wysokie koszty 
(Gwosdz 2004). W sytuacji, kiedy główną lub jedną z głównych sił napędowych 
lokalnej gospodarki są dochody generowane przez ruch turystyczny, dokonanie 
zmian podstawowych czynników wzrostu jest praktycznie niemożliwe bez wej
ścia w sytuację kryzysu społecznego i ekonomicznego, dlatego podtrzymywanie 
lokalnego rozwoju turystyki w takim przypadku ma także kluczowe znaczenie dla 
zachowania trwałości i stabilności lokalnego systemu społeczno-gospodarczego.

Urzeczywistnienie idei podtrzymywania (podtrzymywalności) lokalnego roz
woju turystyki może nastąpić drogą wielokierunkowego poszukiwania nowych 
czynników wzrostu ekonomicznego w szeroko rozumianej sferze turystyki oraz 
możliwie pełnym dyskontowaniu czynników istniejących. Lokalność nie ograni
cza się tu wyłącznie do granic administracyjnych jednostek terytorialnych, ale - 
zgodnie z wcześniejszą interpretacją - obejmuje także lokalny układ osadniczy 
będący za sprawą ruchu turystycznego we wzajemnej zależności funkcjonalnej. 
Celowo akcentuje się w tym miejscu wymiar korzyści ekonomicznych, a nie ruchu 
turystycznego, bowiem wielkość dochodów z turystyki nie jest zmienną rosnącą 
proporcjonalnie do liczby przyjezdnych turystów, zaś porównywalne rozmiary 
korzyści finansowych można osiągać przy mniejszej skali ruchu przyjazdowego.

Podtrzymywanie istniejących oraz poszukiwanie nowych czynników i mecha
nizmów wzrostu na obszarach turystycznie dojrzałych jest zadaniem trudnym ze 
względu na specyfikę lokalnego rozwoju turystyki, którego podstawą jest świad
czenie usług dla osób przyjezdnych. Bazuje on najczęściej na ograniczonych zaso
bach miejscowych, a pojemność recepcyjna dąży bądź jest bliska stanu nasycenia. 
Istotny wpływ na przebieg procesów rozwojowych i funkcjonowanie obszarów 
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recepcyjnych wywierają także okoliczności towarzyszące, wśród których należy 
podkreślić:
- zachodzące sytuacje konfliktowe - aktualne i potencjalne - w relacji turystyki 

do innych funkcji społeczno-gospodarczych oraz środowiska przyrodniczego 
i funkcji ochrony przyrody,

- odpływ części bądź większości dochodów z wydatków turystów poza układ lokalny,
- istnienie zjawiska granic pojemności socjopsychologicznej w odniesieniu do 

turystów i mieszkańców,
- konkurencję ze strony innych obszarów recepcyjnych,
- negatywne oddziaływanie na lokalny sektor turystyki różnych zaburzeń, nie

rzadko o charakterze szokowym, oraz fluktuacje ruchu przyjazdowego, które 
w coraz większym stopniu mają przebieg stochastyczny.
Praktycznym celem działań składających się na podtrzymywanie lokalnego 

rozwoju turystyki jest tworzenie takich warunków na miejscu i zachęt, poprzez 
uruchamianie i kształtowanie mechanizmów przyczynowo-skutkowych oraz wy
korzystanie wszelkich innych okoliczności, skłaniających potencjalnych turystów 
do przyjazdu.

Biorąc pod uwagę omówione wcześniej złe doświadczenia współpracy po
między lokalnymi aktorami, endogenicznych czynników podtrzymywania lo
kalnego rozwoju turystyki w większym stopniu należy upatrywać w mechani
zmach rynkowych determinujących zachowania podmiotów turystycznych oraz 
w optymalizacji przestrzennej i funkcjonalnej organizacji ruchu turystycznego. 
Za przyjęciem takiego punktu widzenia przemawia także fakt, że w warunkach 
wysoko rozwiniętej funkcji turystycznej istnieje już zazwyczaj wykształcony 
łańcuch powiązań pomiędzy podmiotami sektora turystyki a innymi podmio
tami gospodarki lokalnej (m.in. sferą usług budowlanych, gastronomią, rolnic
twem, rzemiosłem) oraz ich związki z systemem społecznym w ramach sto
sunków pracy - stałej lub sezonowej. Utrzymanie bądź zwiększenie rozmiarów 
dochodów z wydatków turystycznych indukuje utrzymanie korzyści płynących 
z relacji między miejscowym sektorem turystyki a jego otoczeniem gospodar
czym i społecznym. Jednym z warunków osiągnięcia takiego celu jest zaangażo
wanie oraz uzyskanie wsparcia ze strony lokalnych władz oraz innych instytucji 
otoczenia biznesu.

Jak uprzednio sygnalizowano, lokalny rozwój turystyki jest procesem złożo
nym i wielopłaszczyznowym, stąd o wzmacnianiu funkcji turystycznej decydują 
różne czynniki. Można jednak w tej złożoności wskazać główne wektory składo
we, które w przypadku obszarów turystycznie dojrzałych są w stanie wyznaczać 
i określać - w sensie siły wypadkowej - zdolność podtrzymywania ich rozwoju.

W formie hipotezy można przyjąć, że możliwość długookresowego utrzymania 
lokalnego rozwoju turystyki w warunkach jego wysokiej złożoności zależy od:
a) zachowania wysokiej atrakcyjności turystycznej przestrzeni geograficznej,
b) zdolności lokalnych podmiotów turystycznych do rozwoju i funkcjonowania 

w warunkach konkurencji rynkowej,
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c) optymalnego wykorzystania zasobów lokalnych na cele turystyczne,
d) utrzymania stabilności lokalnego systemu turystyki oraz wzmocnienia jego od

porności na oddziaływanie zaburzeń zewnętrznych (ryc. 2).

Podtrzymywalność i 
lokalnego rozwoju turystyki |

Ryc. 2. Struktura modelu konceptualnego podtrzymywalności lokalnego 
rozwoju turystyki
Opracowanie własne.

Powyższe określenia oraz struktura relacji między nimi tworzą model koncep
tualny podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, który można uważać za 
podbudowę teoretyczno-metodologiczną oraz płaszczyznę analityczną szczegóło
wych badań nad ciągłością funkcjonalną obszarów recepcyjnych o wysokiej zło
żoności sytemu turystyki. Owe zasady nie pozostają bez wzajemnego wpływu. Ist
nieją między nimi związki i zależności przyczynowo-skutkowe. Każde ze sformu
łowań tworzących powyższy konstrukt cechuje się ponadto wysokim stopniem 
ogólności, zawierając w sobie różne treści szczegółowe, istotne z punktu widzenia 
prowadzonych rozważań. Zagadnienia te wymagają więc szerszego omówienia.

3.3. Kształtowanie atrakcyjności turystycznej

3.3.1. Atrakcyjność turystyczna przestrzeni geograficznej - pojęcie i cechy

Zagadnienie atrakcyjności turystycznej miejscowości, miejsc czy ogólnie sys
temów terytorialnych jest tradycyjnie jednym z podstawowych przedmiotów 
analiz w badaniach turystycznych prowadzonych na polu nauk geograficznych. 
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Z punktu widzenia praktyki planistycznej przyjmuje się, że atrakcyjność tury
styczna określonego fragmentu przestrzeni geograficznej stanowi jego szczególny 
atrybut (właściwość), który określa ranga walorów turystycznych, stopień dostęp
ności komunikacyjnej oraz stan wyposażenia w materialną bazę służącą zaspoka
janiu potrzeb turystycznych - podstawowych i komplementarnych (Warszyńska, 
Jackowski 1978; Wyrzykowski 2010).

W sferze analiz planistycznych atrakcyjność turystyczną fragmentu przestrzeni 
geograficznej interpretuje się jako jej potencjał turystyczny. Pojęciami tymi ope
ruje się także w innych kontekstach badawczych, w których ich treści znaczenio
we nie są jednak uważane za równoznaczne (Kozak 2009; Mika 2011; Rapacz, 
Jaremen 2011). Przyjmuje się, że potencjał turystyczny wyraża te cechy przestrze
ni, które określają jej predyspozycje do pozytywnego oddziaływania i realizacji 
potrzeb turystycznych. Z kolei atrakcyjności turystycznej przypisuje się szersze 
treści problemowe, łącząc kwestię oceny predyspozycji przestrzeni z jej indywi
dualnym i społecznym odbiorem (percepcją). W ujęciu dynamicznym (czynno
ściowym) atrakcyjność obszaru recepcji turystycznej wyraża się w jego zdolności 
przyciągania ruchu turystycznego jako rezultatu oddziaływania na uczestników 
ruchu obiektywnie istniejących w jego przestrzeni warunków przyrodniczych, 
społecznych, kulturowych i gospodarczych, którym towarzyszy pozytywna ocena 
dokonana subiektywnie przez potencjalnych turystów (Mika 2011). Określenie to 
odwołuje się więc do sfery motywacyjnej jednostki, która jest „odpowiedzialna” za 
jej ruchliwość przestrzenną. Z perspektywy społeczno-psychologicznej atrakcyj
ność turystyczna miejsca (fragmentu przestrzeni) staje się w wielu przypadkach 
kategorią emergentną, w której trudno precyzyjnie wyróżnić elementy składowe; 
taka właściwość cechuje np. określenie genius loci. Na polu nauk ekonomicznych 
i o zarządzaniu pojawiają się wręcz propozycje synonimicznego ujmowania pojęć 
„atrakcyjność” i „konkurencyjność turystyczna” dla jednostek (systemów) teryto
rialnych (por. Bednarczyk 2011). JflP'

Zdolność (predyspozycje) lokalnych warunków do skutecznego oddziaływania 
na sferę motywacyjną w indywidualnym procesie decyzyjnym turystów określają 
przede wszystkim te cechy przestrzeni turystycznej, które warunkują realizację 
potrzeb turystycznych stanowiących źródło motywu przyjazdu bądź przesłankę 
wyboru jego celu. W sytuacji dojrzałości i stagnacji rozwojowej nie wystarcza już 
wyłącznie obiektywnie istniejący zespół walorów i obiektów zagospodarowania 
turystycznego. Koniecznym warunkiem jest ich pozytywna ocena, na którą mają 
wpływ takie właściwości przestrzeni turystycznej jak: a) wysoka jakość, rozu
miana w sensie stanu zachowania oraz utrzymania walorów i bazy turystycznej, 
b) różnorodność jej elementów składowych, c) dostępność w sensie przestrzen
nym, czasowym i ekonomicznym, a także d) obecność elementów kreatywnych 
oraz ich zmienność w czasie. Znaczenie czynnika jakości przestrzeni turystycz
nej i jej różnorodności znajduje odzwierciedlenie także w społecznym oczekiwa
niu estetyzacji i różnicowania walorów widokowych - krajobrazu czy otoczenia. 
Różnorodność jest tu rozumiana jako miara (wskaźnik) wielości jakościowo róż
nych kategorii konstytuujących ową przestrzeń oraz zjawisk w niej zachodzących. 
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Wzrost różnorodności przestrzeni turystycznej ma również sens z punktu widze
nia zdolności rozszerzania spektrum kategorii motywacyjnych ruchu turystycz
nego (form turystyki), a tym samym kształtowania wielofunkcyjnego kierunku 
lokalnego rozwoju turystyki. Odnosząc omawiane kwestie per analogiam do sfery 
usług, przyrost wartości użytkowej (atrakcyjności) przestrzeni turystycznej moż
na interpretować przez pryzmat korzyści o charakterze ekonomicznym, przypisu
jąc jej między innymi takie cechy jak: wyższa „produktywność”, „długoterminowa 
zyskowność” czy „wiarygodność”, z czym wiąże się także lepsza reputacja obszaru 
recepcji turystycznej oraz niższe koszty i wysiłek w sferze działań marketingo
wych.

Pobudek ożywienia (wzmocnienia) czy odrodzenia społecznego zainteresowa
nia miejscami już wcześniej znanymi turystom poszukuje się w nowych elemen
tach przestrzeni turystycznej, powstających w wyniku aktywności inwestycyjnej, 
bądź też za sprawą działalności kreatywnej w sferze organizacyjnej (wydarzenia 
kulturalne, sportowe i inne) (Żabińska 2012). Zdaniem R. Butlera (2005) zdolność 
obszaru recepcyjnego do kreowania innowacji w obrębie przestrzeni turystycznej 
bezpośrednio warunkuje ich trwałość funkcjonalną. W warunkach wysokiego 
poziomu zainwestowania przestrzeni kluczową rolę z punktu widzenia kształto
wania atrakcyjności miejsca przypisuje się tzw. czynnikom miękkim - organiza
cyjnym i wizerunkowym.

3.3.2. Percepcja przestrzeni a wizerunek miejsca

Turyści postrzegają przestrzeń przez pryzmat swoich potrzeb, motywacji, prze
żyć, doświadczeń i skojarzeń (Kowalczyk Al. 1992; Krzymowska-Kostrowicka 
1997; Kulczyk 2013; Pietrzak 1998, 2010). Nadrzędną rolę odgrywają w tym pro
cesie wrażenia wizualne, stąd we współczesnych studiach krajobrazowych uwy
pukla się rolę jakości walorów widokowych (pejzażowych) w społecznej percepcji 
przestrzeni turystycznej.

Problematyka postrzegania przestrzeni geograficznej w warunkach silnie sko
mercjalizowanego modelu turystyki masowej jest raczej rzadko poruszana w ba
daniach naukowych. Dotychczasowa wiedza na ten temat wskazuje, że percepcja 
miejsca jest silnie uwarunkowana cechami społeczno-demograficznymi turystów, 
„bogactwem” ich dotychczasowego doświadczenia turystycznego oraz wraże
niami i procesami emocjonalnymi. Na ocenę atrakcyjności turystycznej miejsca 
(miejscowości) wpływają rozmaite imponderabilia, które ze swej natury są nie
uchwytne i niedające się dokładnie określić, zmierzyć ani obliczyć. S. Góssling 
i inni (2012) podkreślają między innymi różnice w indywidualnym i społecznym 
postrzeganiu lokalnej przestrzeni z perspektywy in situ oraz ex situ. Narastające 
znaczenie indywidualizmu i relatywizmu w ocenie atrakcyjności oraz potencjału 
turystycznego przestrzeni geograficznej lub jej fragmentów dokonuje się za spra
wą wzrostu znaczenia wpływu mediów informacyjnych na ludzkie postawy i opi
nie (Gallarza et al. 2002). Kształtują one czy wręcz „kreują” społeczne wyobraże
nie o miejscach, miejscowościach, a nawet o regionach i państwach. Zważywszy 
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na fakt, że w sensie wynikowym ocena atrakcyjności łączy się ściśle z indywidual
nym poczuciem satysfakcji turystów, które z kolei jest wypadkową ogółu nabytych 
doświadczeń w trakcie pobytu, nie może dochodzić do rozdźwięku pomiędzy sta
nem rzeczywistym lokalnej przestrzeni geograficznej a oczekiwaniami względem 
jej atrybutów, które narastają współzależnie z kształtowanym (kreowanym) o nich 
wyobrażeniem. Dostrzega się także wyraźną zależność przyczynowo-skutkową 
pomiędzy pozytywną oceną przestrzeni geograficznej (turystycznej) a stanem 
środowiska przyrodniczego. Krytyczne obniżenie jakości warunków przyrod
niczych, rozumianych w szerokim znaczeniu - parametrów środowiska, jakości 
krajobrazu, uporządkowania (ładu) przestrzeni - wpływa negatywnie na percep
cję turystyczną przestrzeni. Ocena stanu czy jakości środowiska przyrodniczego 
(krajobrazu) przez turystów także ma charakter wysoce subiektywny. Dokonywa
na jest ona najczęściej w toku bezpośredniej i prostej obserwacji, w której nastę
puje weryfikacja wyobrażeń i oczekiwań z zastaną rzeczywistością (Jędrzejczyk 
1995; Kowalczyk Al. 1992; Kulczyk 2013; Pietrzak 2010).

W świetle zależności przyczynowo-skutkowej między oceną atrakcyjności 
turystycznej miejsca a jakością jego walorów przyrodniczych dążenie do utrzy
mania wysokiego stanu (jakości) środowiska przyrodniczego należy uważać za 
imperatyw działań w sferze lokalnego rozwoju turystyki. W istocie nie chodzi 
jednak o zupełne zniwelowanie wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze 
i społeczne - co zresztą w praktyce jest niemożliwe, lecz o ograniczenie go do 
takiego stopnia, aby nie stanowił zagrożenia dla ciągłości i utrzymania zdolności 
rozwojowej lokalnej branży turystycznej. Tak więc, nie w instytucjonalnej regu
lacji zachowań turystycznych, ale w zagadnieniu potencjalnych i rzeczywistych 
korzyści ekonomicznych płynących z zachowania szeroko pojmowanych warto
ści przyrodniczych dla rozwoju turystyki można odnajdywać argumenty prze
konujące do akceptacji lub podejmowania działań porządkujących i ochronnych 
w gospodarowaniu przestrzenią wśród tych podmiotów, które są zaangażowane 
w utrzymanie lub poszukiwanie czynników wzrostu w lokalnym rozwoju społecz
no-ekonomicznym.

Jednym z celów działań marketingowych jest tworzenie „turystycznego” wi
zerunku obszarów recepcyjnych, który ma wzmacniać siłę ich oddziaływa
nia na sferę popytu (Beerli, Martin 2004; Chen, Tsai 2007; Gallarza et al. 2002; 
Mazurkiewicz 2007; Richards 2002; Żemła 2010). Mimo że określenie „wizeru
nek” w odniesieniu do miejsca, miejscowości czy fragmentu przestrzeni geogra
ficznej jest wysoce niejednoznaczne, to jednak istnieje zgoda, że zawiera w so
bie treści reprezentujące indywidualne i zbiorowe wyobrażenie o nich (Gallarza 
et al. 2002). Owo wyobrażenie łączy w sobie zarówno elementy poznawcze, jak 
i „czynnik” emocjonalny, przy czym oba wymienione komponenty odwołują się 
także do doświadczenia uczestników ruchu turystycznego (Chen, Tsai 2007). 
Jako atrybuty wizerunku najczęściej podaje się: siłę, wyrazistość i ładunek emo
cjonalny. W wymiarze społecznym (zbiorowym) wizerunek określonego miejsca 
czy miejscowości jest wypadkową indywidualnych wyobrażeń i opinii członków 
danej zbiorowości. Wyrażany jest on poprzez mało zróżnicowane, powtarzające 
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się i nierzadko wewnętrznie sprzeczne skojarzenia i opinie jednostek. Wizeru
nek miejsca ma charakter dynamiczny, co oznacza, że może on być kształtowany 
przez działania celowe bądź zdarzenia niezależne, przypadkowe czy wręcz loso
we. W dyskusji nad kształtowaniem wizerunku obszarów recepcyjnych na polu 
marketingu terytorialnego podnosi się kwestię znaczenia marki (destination bran
ding), którą uważa się za jedno z istotnych narzędzi kreowania ich pozytywnej 
reputacji (Panasiuk 2004, 2007; Qua et al. 2011; Żemła 2010). Zagadnienie to 
porusza się także na płaszczyźnie analiz konkurencyjności. Obejmuje ono sferę 
komunikowania się z potencjalnymi turystami, a jego celem jest między innymi 
przekonanie, że określony obszar recepcyjny oferuje przeżycia lepsze niż te, któ
re proponują konkurenci (Kozak, Mazurek 2011). Zespół subiektywnych odczuć 
i opinii o miejscu czy miejscowości turystycznej jest w rezultacie modyfikowa
ny poprzez napływ informacji z różnych źródeł oraz za sprawą własnych doznań 
i przeżyć jednostki (Kowalczyk Al. 1992). W wymiarze emocjonalnym skojarze
nia i opinie mogą mieć charakter pozytywny bądź negatywny, przy czym w dru
gim przypadku można je uważać za czynnik obniżający atrakcyjność turystyczną, 
a tym samym za barierę lokalnego rozwoju turystyki.

3.3.3. Atrakcyjność turystyczna jako przedmiot działania

Atrakcyjność turystyczna przestrzeni geograficznej ma doniosłe znaczenie z punk
tu widzenia rozwoju turystyki nie tylko w warunkach jego dojrzałości. Postrze
ganie tego zagadnienia z perspektywy lokalnej („oddolnej”) uwypukla znacze
nie działań, które winny być podjęte, aby następowało zwiększenie zdolności, 
przynajmniej potencjalnej, miejscowych warunków (potencjału turystycznego) 
do przyciągania ruchu turystycznego. Celem aktywności jest wpływanie na sfe
rę motywacyjną turystów, co podkreśla bezpośredni związek pomiędzy psycho
logicznie pojmowaną sferą potrzeb i doświadczeń turystycznych a przestrzenią 
turystyczną w sensie fizycznym i symbolicznym oraz działalnością inwestycyj
ną i organizacyjną. Istnieją więc uzasadnione przesłanki ku temu, aby koncep
cja atrakcyjności turystycznej na polu studiów geograficznych nie była wyłącznie 
rozpatrywana w sensie atrybutu miejsca (fragmentu przestrzeni), ale także jako 
przedmiot działania w ujęciu czynnościowym.

Zdolność podejmowania działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź zwięk
szenie siły przyciągania w stosunku do ruchu turystycznego posiadają zarówno 
instytucje lokalne, szczególnie miejscowe władze, jak i podmioty sektora tury
stycznego. Siła władz lokalnych tkwi w ich prawnie określonych możliwościach 
tworzenia warunków, inicjowania bądź katalizowania skokowych zmian jakościo
wych, w sferze materialnej (infrastrukturalnej) oraz tzw. kreatywno-organizacyj- 
nej, które pozwalają istotnie wyróżniać dany obszar recepcji turystycznej spośród 
jego otoczenia konkurencyjnego. Zmiany te powinny zachodzić w sposób zamie
rzony i skoordynowany, jako rezultat wcześniejszego planowania w sferze gospo
darowania przestrzenią, polityki informacyjnej oraz działalności organizacyjnej. 
Strategicznym celem działań winno być indukowanie społecznie dostrzegalnego 
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przyrostu jakościowego w obrębie szeroko rozumianej przestrzeni turystycznej, 
w jej wymiarach: fizycznym, społecznym i symbolicznym. Największą efektyw
nością odznaczają się zmiany o charakterze skokowym, dzięki czemu osiąga się 
efekty synergiczne, szerzej omówione w dalszej części opracowania.

Operacjom podejmowanym w przestrzeni geograficznej winny towarzyszyć 
działania na poziomie funkcjonowania lokalnego rynku turystycznego. Zada
niem miejscowych podmiotów turystycznych jest kreowanie lub podtrzymywanie 
wśród turystów pozytywnych postaw i opinii o danym miejscu czy miejscowości 
poprzez tworzenie taldch warunków ich pobytu, które zagwarantują osiągnięcie 
stanu zadowolenia. Kształtowanie mechanizmów skutecznego zarządzania jako
ścią usług na poziomie przedsiębiorstwa stanowi odrębne i złożone zagadnienie, 
które jest jednak nieodłącznym elementem omawianej tu kwestii atrakcyjności 
turystycznej. Najogólniej przyjmuje się, że istotą zarządzania jakością w bran
ży usługowej jest projektowanie procesu usługowego, który odpowiada oczeki
waniom klientów (Alegre, Garau 2010; Kachniewska 2002, 2006, Żemła 2010). 
Podstawą modelowych ujęć ewaluacji jakości usług jest najczęściej porównawcze 
zestawianie doświadczenia klienta, nabytego w toku oferowanego mu produktu 
z jego uprzednimi oczekiwaniami. Diagnoza zadowolenia turystów bądź jego bra
ku uwzględnia także kontekst sytuacyjny dokonywanej oceny.

Problematykę kształtowania atrakcyjności turystycznej można postrzegać jako 
koncepcję bliską zarządzaniu jakością, ale w odniesieniu do właściwości przestrze
ni geograficznej (turystycznej). W przypadku obszaru recepcyjnego ową „jakość” 
należy rozumieć łącznie jako: a) wartość użytkową (użyteczność) elementów jego 
przestrzeni ze względu na potrzeby turystyczne oraz b) cechę lub cechy istotnie go 
wyróżniające spośród innych obszarów recepcyjnych, które określają jego prze
wagi bezwzględne w rywalizacji o przyciąganie ruchu turystycznego, stanowiąc 
także przedmiot strategicznych działań w sferze informacyjno-promocyjnej.

Omówione wyżej zagadnienia tworzą z punktu widzenia nauk geograficz
nych potencjalnie szeroką i spójną podbudowę metodologiczną konstruowania 
scenariuszy (modeli) kształtowania atrakcyjności miejscowości turystycznych, 
zważywszy, że dotychczasowe próby formułowania kompleksowych modeli za
rządzania jakością obszarów recepcyjnych w ujęciu produktowym, opierające się 
na analogiach do sytuacji funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, nie 
przyniosły spodziewanych rezultatów.

3.4. Konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych

3.4.1. Pojęcie konkurencyjności w turystyce

Problematyka konkurencyjności jako siły napędowej gospodarki jest trwale wpi
sana w model współczesnego rozwoju społeczno-ekonomicznego. W turystyce 
nabrała ona szczególnego znaczenia w drugiej połowie XX w. za sprawą nasile
nia społecznej ruchliwości przestrzennej i wzrostu ekonomicznej roli wydatków 
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turystycznych, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i miejscowości oraz regionów re
cepcyjnych. Zagadnienie to ma jednak charakter złożony i wieloaspektowy.

Konkurencyjność w sferze turystyki jest rozpatrywana dla dwóch różnych, 
choć ściśle ze sobą powiązanych, zagadnień problemowych: a) konkurencyjności 
przedsiębiorstw (firm) działających w branży turystycznej w ujęciu mikroeko
nomii, a więc tych podmiotów, które świadczą usługi noclegowe, żywieniowe, 
pośrednictwa i inne dla turystów oraz b) konkurencyjności obszarów recepcji tury
stycznej (destination competitiveness), rozumianych najczęściej jako systemy funk
cjonujące w określonych fragmentach przestrzeni geograficznej. W obu ujęciach 
rozumienie „konkurencyjności” idzie dwukierunkowo. Z jednej strony uważa się 
ją za atrybut (cechę, właściwość) podmiotu, który określa jego pozycję rynkową, 
z drugiej zaś jako proces stawania się przezeń konkurencyjnym (Bednarczyk 2011; 
Gorynia 2009; Gorynia, Jankowska 2008; Niezgoda 2012). Zawsze jednak pojęcie 
to zawiera treści porównawcze, zakłada relatywny tok rozumowania w kontekście 
mechanizmów rynkowych oraz zdolności analizowanych podmiotów do rozwoju 
w warunkach gry konkurencyjnej ze strony innych podmiotów.

3.4.2. Relacje konkurencji i współpracy w sektorze turystycznym

Różne propozycje definicyjne określają przedsiębiorstwo turystyczne jako sa
modzielną, samofinansującą się i posiadającą osobowość prawną podstawową 
jednostkę organizacyjną gospodarki, służącą zaspokojeniu potrzeb społecznych 
w sferze turystyki oraz powołaną do prowadzenia określonej działalności gospo
darczej związanej ze świadczeniem usług turystycznych w celu osiągania efektów 
ekonomicznych (Gołembski 1998, 2002; Łazarek 2004; Panasiuk 2005; Rapacz 
2007). Kwalifikacja jednostek gospodarczych do sfery turystyki ma w tym wy
padku charakter umowny i odbywa się według kryterium nabywcy-konsumenta 
(Pawlusiński 2007). Z punktu widzenia lokalnego rozwoju turystyki chodzi w tym 
przypadku o ogół podmiotów świadczących usługi dla osób przyjezdnych w ce
lach turystycznych na zasadach komercyjnych (tzw. przedsiębiorstwa stricte tury
styczne), które w kanale dystrybucji usług turystycznych pełnią funkcję wytwórcy 
(producenta) (Pawlusiński 2007; Rapacz 2007).

Konkurencyjność przedsiębiorstwa (turystycznego) to zdolność do uczest
nictwa w grze rynkowej, wynikająca z umiejętnego, skutecznego i optymalnego 
wykorzystania czynników jego potencjału konkurencyjności (konkurencyjność 
ex ante), który tworzy ogół jego zasobów materialnych i niematerialnych (Bed
narczyk 2011; Gorynia 2009). Natomiast jego pozycja konkurencyjna w sensie 
wynikowym (ex post) jest rezultatem rywalizacji rynkowej o czynniki wzrostu, 
prowadzonej na różnych płaszczyznach jego funkcjonowania, przez co jest uwa
żana także za miarę efektywności jego zarządzania.

Relacje konkurencyjne pomiędzy przedsiębiorstwami (firmami) są określane 
przez własności porównawcze, co oznacza, że analizowanym podmiotom (obiek
tom) przypisuje się pewne własności w wyniku porównania ich z innymi podmio
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tami (obiektami) czy też standardami porównań, np. wartości średnie czy prze
ciętne dla grup (Gorynia 2009). Punktami odniesienia analizy konkurencyjności 
określonego przedsiębiorstwa są jego konkurenci, z czego wynika między innymi 
metodologiczny dylemat ich wyboru. Celem analiz konkurencyjności jest rozpo
znanie warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa z punktu widzenia szans i za
grożeń otoczenia, kreowania jego zdolności do konkurowania oraz kształtowania 
przewagi konkurencyjnej (Bednarczyk 2011; Gierszewska, Romanowska 2009).

Oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa zawierają najczęściej: a) identyfi
kację najmocniejszych konkurentów, b) wybór kluczowych czynników sukcesu, 
c) porównanie z najmocniejszym konkurentem, d) ocenę przewagi bądź luki kon
kurencyjnej oraz możliwości działań konkurencyjnych w zakresie kluczowych 
czynników sukcesu (Bednarczyk 2011; Gorynia 2009). Podstawą oceny sytuacji 
bądź siły konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa jest wybór aktualnych i przy
szłych kluczowych czynników sukcesu (kluczowych umiejętności, zdolności 
do konkurowania), za które uważa się te kryteria oceny, które są najważniejsze 
z punktu widzenia możliwości rozwojowych i budowania pozycji konkurencyjnej. 
W owych unikatowych i wyróżniających czynnikach upatruje się źródła przewag 
konkurencyjnych - bezwzględnych i komparatywnych w stosunku do konkuren
tów. Ich identyfikacja pozwala określić zdolność podmiotu do konkurowania. Wy
bór kryteriów oceny i procedura ewaluacyjna ma jednak w wielu wypadkach cha
rakter wysoce subiektywny. Celem analizy konkurencyjności jest budowanie racjo
nalnej polityki konkurowania wraz z poszukiwaniem źródeł jej wzrostu (ex antę) 
lub też racjonalnej strategii utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej (expost). 
Plan działań, opisujący tworzenie i wykorzystanie potencjału konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa, ze wskazaniem możliwych czynników wzrostu konkurencyjno
ści wyznacza jego strategię konkurencyjną i przez niektórych badaczy jest uważany 
za odrębny wymiar analizy konkurencyjności (Gierszewska, Romanowska 2009; 
Gorynia 2009). Cele strategiczne wskazują na sytuację konkurencyjną firmy.

Najogólniej przyjmuje się, że konkurencyjność przedsiębiorstw jest wypadko
wą wielu zmiennych, między innymi: racjonalności procesów decyzyjnych, inno
wacyjności, umiejętnego wykorzystania własnych zasobów, sprzyjających konfi
guracji otoczenia oraz zdolności podmiotów do szybkiego reagowania na jego 
zmiany i przystosowywania się do zachodzących zmian rynkowych. Tradycyjnie 
za dźwignie (czynniki) konkurencyjności przedsiębiorstw uznaje się współcze
śnie między innymi: ich innowacyjność, zdolność tworzenia skupień, kwalifikacje 
pracownicze, jakość kadry menedżerskiej, wykorzystanie najnowszych techno
logii, poziom cen za usługi itd. Zgodnie z koncepcją strategii konkurencyjnych 
M.E Portera (1985) modele rywalizacji rynkowej przedsiębiorstw turystycznych 
opierają się na trzech zasadach: a) zarządzaniu kosztami, b) dywersyfikacji pro
duktów i usług oraz c) ogniskowaniu ich z punktu widzenia nisz rynkowych 
(Beeton 2006). Za instrumenty konkurowania w budowaniu przewagi konkuren
cyjnej przyjmuje się: jakość usług i produktów, ich cenę, odmienność oferowa
nych usług i produktów, elastyczność dostosowania usług do potrzeb klientów, 
częstsze od innych wprowadzanie na rynek nowych usług i produktów, rozwiniętą 
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sieć dystrybucji i informacji, reklamę, promocję sprzedaży, wizerunek firmy, mar
kę usług i produktów, warunki płatności oraz rozbudzanie nieznanych potrzeb 
(kreowanie potrzeb). Ważnym regulatorem zachowań rynkowych w układzie 
lokalnym jest konkurencyjność wewnętrzna, która w przypadku grupy małych 
przedsiębiorstw stanowi czynnik poprawy jakości ich usług.

Zdolność do konkurowania działających lokalnie jednostek gospodarczych jest 
jednym z czynników konkurencyjności całego układu terytorialnego. Tak więc, 
o ile w przypadku rozwoju społeczno-gospodarczego wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw nie wpływa bezpośrednio na konkurencyjność systemu teryto
rialnego, o tyle w przypadku obszarów czy miejscowości o wysoko rozwiniętej 
funkcji turystycznej taki związek zachodzi. Z ekonomicznego i społecznego punk
tu widzenia doniosłe znaczenie ma zakorzenienie przedsiębiorstw turystycznych 
w lokalnym systemie społeczno-gospodarczym oraz sieć relacji i zależności eko
nomicznych pomiędzy podmiotami działającymi w układzie lokalnym i poza nim.

W łatach 90. XX w. nastąpiła zmiana w zachowaniu biznesu turystycznego 
z czystej konkurencji na współpracę pomiędzy podmiotami, wykorzystanie wie
dzy i informacji oraz większe zorientowanie na klienta. Niewiele podmiotów 
jest bowiem w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną samodzielnie, ponieważ 
sektor turystyczny jest zdominowany przez przedsiębiorstwa małe i średnie. Aby 
więc lokalnie działające podmioty turystyczne mogły osiągnąć sukces, przedsię
biorcy konkurujący ze sobą powinni także ze sobą współpracować, co w literatu
rze naukowej określa się terminem coopetition (Ritchie, Crouch 2003). Idea part
nerskiej współpracy podmiotów, współdziałania oraz współtworzenia w układzie 
lokalnym jest współcześnie podnoszona do rangi imperatywu. Współpraca jest 
tu jednak rozumiana jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw 
bądź uzupełnienie ich modelu konkurencyjnego. W takiej aktywności dostrzega 
się także źródła efektów synergii.

3.4.3. Lokalne podmioty turystyczne oraz czynniki ich konkurencyjności

Z uwagi na zróżnicowanie obszarów recepcyjnych, form rodzajowych zagospo
darowania turystycznego oraz w wielu przypadkach niepowtarzalny charakter 
funkcjonowania sektora turystycznego w różnych częściach świata, dyskusja nad 
zagadnieniem konkurencyjności powinna odwoływać się bezpośrednio do cech 
krajowego czy wręcz lokalnego rynku turystycznego. Każdorazowo cechy lokal
nej przedsiębiorczości turystycznej określa kombinacja różnych grup podmiotów, 
które tworzą z jednej strony małe i średnie firmy będące najczęściej własnością 
ludności miejscowej, dysponującej zazwyczaj niedużym kapitałem, a z drugiej 
strony - przedsiębiorstwa zarządzane przez centra pozalokalne oraz krajowe lub 
międzynarodowe koncerny gospodarcze. M. Bednarczyk (2010) w specyfice funk
cjonowania podmiotów turystycznych na polskim rynku dostrzega: a) utrwaloną 
dominację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, b) rodzinne korzenie dzia
łalności (tradycje rodzinne świadczenia usług dla turystów), c) samoistny rozwój 
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przedsiębiorczości indywidualnej, d) słabe wsparcie ze strony lokalnych organiza
cji publicznych, e) wysoki udział „szarej strefy”.

W większości miejscowości turystycznych w Polsce przeważają małe przed
siębiorstwa turystyczne, zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu pracowników 
(Bednarczyk 2007). Obiekty rodzinne działają przede wszystkim w sektorze hote
larskim i gastronomii (Pawlusiński 2007). W przypadku małych przedsiębiorstw 
wskazuje się na dwa potencjalne źródła budowania ich przewagi konkurencyjnej: 
zasoby i kompetencje, pozostające ze sobą w bezpośrednim związku (Thomas et al. 
2011). Za zasoby uważa się trwałe elementy majątku przedsiębiorstwa, personel, 
kapitał finansowy oraz wizerunek ukształtowany wśród nabywców. Elementy fi
zyczne z upływem czasu ulegają zużyciu i deprecjacji. Aby mogły stanowić źró
dło przewagi konkurencyjnej, muszą cechować się wyjątkowością, w sensie rzad
kości występowania, w stosunku do konkurentów, trudnością powielania przez 
konkurentów, oraz mieć strategiczną wartość z punktu widzenia wykorzystywa
nia szans rozwojowych przedsiębiorstwa lub sprostania zagrożeniom (Smolarek 
2008). Sfera kompetencji obejmuje natomiast: wiedzę i umiejętności pracowni
ków, normy i wartości, na podstawie których firmy te funkcjonują, a także wiedzę 
w zakresie organizacji procesów pracy, podejmowania decyzji, znajomości oto
czenia, preferencji nabywców, konkurentów czy dostawców (Bednarczyk 2011; 
Smolarek 2008). Małe podmioty mogą uzyskać przewagę rynkową przez właściwą 
kombinację zasobów i kompetencji. O możliwości ich rozwoju decyduje głównie 
znajomość rynku i potrzeb klientów. Dlatego szanse małych podmiotów tkwią 
w zorientowaniu się na klienta, zaspokajaniu jego potrzeb oraz takim wyborze 
niszy rynkowej, która dla silniejszych konkurentów nie jest atrakcyjna. Źródła ich 
przewagi konkurencyjnej widzi się także w korzyściach wynikających z lokalizacji 
i renty położenia (Gorynia 2009; Żemła 2010), która może być np. źródłem pozy
skiwania dodatkowych dochodów w formie tzw. renty turystycznej.

Specyfikę i sposób funkcjonowania lokalnych podmiotów turystycznych wy
znacza ich profil usługowy. Wyróżnikami usług są: ich niematerialność, równo- 
czesność „produkcji” i konsumpcji oraz uwzględnianie potrzeb klienta. Przedsię
biorstwa turystyczne działające na rynku funkcjonują w kontinuum - od czystej 
standaryzacji usług, poprzez różne poziomy dostosowania do segmentu czy niszy 
rynkowej, aż po bezpośrednie przystosowanie się do potrzeb indywidualnego 
klienta (Beeton 2006). Intensywność tej działalności zależy od wahań cyklicznych 
ruchu turystycznego, co determinuje przebieg ich funkcji w czasie, związanych 
z podstawową działalnością usługową, przygotowaniem oferty, konserwacją urzą
dzeń itd.; wpływa to także na stan i formę zatrudnienia pracowników (Bąkowska- 
-Morawska et al. 2010).

Najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa usługowego jest personel (kapi
tał ludzki), który odgrywa pierwszoplanową rolę w obsłudze klienta, pozostając 
z nim w bezpośrednim kontakcie lub pośrednio wspomagając proces świadcze
nia usług turystycznych. Personel jest jedną z nadrzędnych determinant kształ
tujących wizerunek przedsiębiorstwa, bowiem konsumenci oceniają jakość usług 
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przez pryzmat kompetencji, umiejętności, zachowania i prezencji osób zaan
gażowanych w ich obsługę (Bąkowska-Morawska et al. 2010; Zmyślony 2008). 
Niematerialny charakter usług turystycznych wymusza na przedsiębiorcach kre
owanie wartości dodanej na każdym etapie konstruowania ich oferty (produktu 
turystycznego). Świadczenie usług odbywa się często w miejscach wybieranych 
przez klientów w postaci dostarczania turyście przeżyć i doświadczeń. Wymaga to 
umiejętności szybkiego reagowania na niezadowolenie klientów, bowiem jakość 
usług jest oceniana dopiero po jej dostarczeniu (Bąkowska-Morawska et al. 2010).

Determinantą wykorzystania możliwości rozwojowych firmy jest stosowanie 
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) (Juchniewicz, Grzybow
ska 2010; Kopera 2010, 2011). Rozwiązania ITC pełnią rolę informacyjną, komu
nikacyjną, dystrybucyjną oraz transakcyjną w kontaktach z partnerami handlo
wymi. Umożliwiają one firmom budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, 
partnerami oraz dostawcami (Kopera 2011), a także poprawianie wydajności 
pracy, wspieranie procesów decyzyjnych i biznesowych wewnątrz organizacji 
oraz odpowiednie zarządzanie indywidualną wiedzą pracowników. Mają one 
szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw małych i mikro, ponieważ umożliwiają 
im potencjalnie nieograniczony dostęp do rynku krajowego oraz rynków zagra
nicznych. Technologie informatyczne mają też duże znaczenie dla pozyskiwania 
i wdrożenia rozwiązań innowacyjnych. Z uwagi na istotny wpływ rozpowszech
nianych nieformalnie opinii na zachowania popytowe stale wzrasta znaczenie 
portali i serwisów społecznościowych, jako platform komunikowania się z po
tencjalnymi klientami (Kopera 2010, 2011). Pomocnych narzędzi utrzymywania 
więzi z klientem dostarcza między innymi koncepcja marketingu partnerskiego 
(Fonfara 2004).

Współcześnie w analizach konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych 
działających na rynku dobitnie podkreśla się znaczenie gospodarki opartej na 
wiedzy, gdzie budowanie przewagi konkurencyjnej mniej zależy od środków 
finansowych i technologii, a bardziej od tworzenia, dystrybucji i praktyczne
go wykorzystania wiedzy i informacji jako czynników napędzających rozwój 
(Bednarczyk 2011; Beeton 2006), dlatego współcześnie tak mocno uwydatnia się 
znaczenie kapitału ludzkiego, innowacyjności oraz wizerunku przedsiębiorstwa 
i percepcji usług jako czynników konkurencyjności.

Do czynników osłabiających konkurencyjność małych przedsiębiorstw zali
cza się: sposób ich kierowania i ograniczenia strukturalne, ograniczone zasoby, 
niesprecyzowane plany działalności, mocno ograniczony wpływ na rynek, brak 
orientacji marketingowej (Nogalski et al. 2004; Smolarek 2008). Czynniki wzmac
niające i osłabiające działają zarówno wewnątrz firm, jak i w ich otoczeniu oraz 
w relacjach z nim. W małych, często rodzinnych przedsiębiorstwach, główną 
funkcję organizacyjną, zarządczą i dysponowania dochodami pełni osoba wła- 
ściciela-menadżera. Jego wysokie zaangażowanie w bieżące problemy nie sprzyja 
strategicznemu podejściu do zarządzania. Szybkie zmiany na rynku powodują, 
że właściciele są mniej skłonni do planowania w dłuższej perspektywie, dlate
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go zachowania konkurencyjne małych firm są nie tylko działaniami wcześniej 
zaplanowanymi, ale w wielu przypadkach - wynikiem powtarzających się sche
matów postępowania w określonych sytuacjach, jako reakcji na zmiany zacho
dzące w otoczeniu (Smolarek 2008). Wszelkie bariery ograniczające zdolność gry 
konkurencyjnej podmiotów pogłębiają ich lukę kompetencyjną.

3.4.4. Innowacje oraz mechanizmy ich dyfuzji w układzie lokalnym

3.4.4.1. Specyfika innowacji w sferze usług turystycznych

Przyjmuje się, że „rdzeniem” idei konkurencji oraz źródłem przewag konku
rencyjnych są innowacje. Podobnie jak pojęcie „zrównoważenia”, tak i termin 
„innowacje” nie doczekał się jeszcze jednoznacznego określenia. Schumpeteriań- 
ska idea innowacyjności w działalności produkcyjnej z początków XX w. (Schum
peter 1960) znalazła szerokie rozwinięcie w sferze usługowej w latach 80. i 90. 
XX w. Stało się tak za sprawą wzrostu znaczenia usług w gospodarce, adaptacji 
osiągnięć naukowo-technicznych w procesie ich tworzenia i dystrybucji, a tak
że odejścia od tradycyjnego postrzegania innowacyjności jedynie w kategoriach 
procesu technologicznego w kierunku organizacji i zarządzania. W dyskusji na
ukowej nad pojęciem innowacji w działalności gospodarczej z jednej strony pod
kreśla się fakt pojawienia się „nowości” materialnej (produktowej), usługowej czy 
organizacyjnej, z drugiej zaś proces przystosowania się do zmian w „środowisku” 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współczesne szerokie rozumienie innowacji 
w działalności przedsiębiorstwa łączy ich wymiar rzeczowy i czynnościowy. Za in
nowacje uważa się więc tworzenie, przyjęcie i wdrożenie jakichkolwiek nowych 
idei produktów czy usług, a także procesów i rozwiązań. Centralne znaczenie 
w koncepcji innowacji mają pojęcia „adaptacji” i „wdrożenia”, które warunkują 
zdolność przystosowania się podmiotu do zmian w otoczeniu. Źródłami innowa
cji mogą być klienci, konkurenci, dostawcy, firmy doradcze, a także pracownicy 
(Bednarczyk 2011).

Tworzenie i przyswajanie innowacji w usługach dotyczy bezpośrednio koncep
cji nowej usługi, zmian właściwości już istniejącej, sposobu jej świadczenia, pro
cesu dostarczania, oferowania i dystrybucji, w tym także z punktu widzenia wa
runków i możliwości technologicznych oraz kontaktu z klientem, a także nowej 
formy organizacji działalności usługowej czy szerzej - sposobu organizacji przed
siębiorstwa, zmiany w zarządzaniu i/lub działalności marketingowej (Dominiak 
2011). Wprowadzanie innowacji jako nowej usługi w firmie zachodzi dwukierun
kowo - poprzez adaptację usług już istniejących na rynku lub wprowadzanie usłu
gi zupełnie nowej. Praktyka pokazuje, że najczęściej zupełnie nowa usługa, poza 
ideą, łączy się też z nowatorskim sposobem jej dostarczania. Równocześnie zakła
da się, że zmiany innowacyjne przyniosą wymierne efekty ekonomiczne i korzyści 
społeczne. Odzwierciedleniem dyskusji nad istotą innowacji są ich różnorodne 
podziały w zależności od przyjętych kryteriów, które wskazują na takie ich typy 
bądź klasy jak: produktowe, procesowe, rynkowe (marketingowe), organizacyjne, 
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kreatywne (pionierskie), imitujące (adaptowane), modyfikujące, kompleksowe, 
radykalne, rewolucyjne, narastające, niszowe, strukturalne i inne (Hall, Williams 
2008; Popadiuk, Choo 2006). K. Smerecnik i P. Andersen (2011) podają, że na 
tempo przyjmowania określonej innowacji w sektorze turystycznym (i nie tylko) 
pozytywnie wpływa jej postrzeganie przez potencjalnych biorców jako nieskom
plikowanej i niezłożonej. Prostota jest szczególnie ważna w przypadku rozwiązań 
organizacyjnych.

Specyfika innowacji usługowych, w tym także w sferze turystyki, polega na tym, 
że: a) w procesie ich tworzenia i dystrybucji podstawowe znaczenie mają zasoby 
ludzkie; b) pomimo wzrastającego znaczenia technologii, wciąż dominującą rolę 
odgrywają innowacje nietechnologiczne, w tym przede wszystkim organizacyjne; 
c) zazwyczaj obejmują niewielkie zmiany, które często są adaptacją zmian wcze
śniej wprowadzonych przez inne firmy; d) są łatwiejsze w naśladowaniu (imitacji) 
niż innowacje w przemyśle; e) nie wymagają dużego wsparcia sfery badań i roz
woju (Dominiak 2011).

M. Hall i A. Williams (2008), odnosząc się do sfery turystyki, wskazują na czte
ry wyróżniające cechy innowacji usługowych, takie jak:
a) „zbieżność produkcji z konsumpcją” w świadczeniu usług, co określają trud

nym do jednoznacznego przełożenia terminem coterminality; w sytuacji bez
pośredniego świadczenia usługi zakłada się istotną rolę klientów jako źródeł 
innowacji oraz ścisłą interakcję między usługodawcami a konsumentami (tu
rystami);

b) „intensywność informacyjna” {information-intensity), która obejmuje zarówno 
usługę, jak i towarzyszący jej łańcuch wartości; stanowi czynnik wykorzystania 
technologii informatycznych, może być także źródłem wiedzy i jej wykorzysta
nia w praktyce;

c) znaczenie „czynnika ludzkiego” dla uzyskania satysfakcji klienta, zarówno 
z punktu widzenia zarządzania jakością usług w relacji producent-konsument, 
jak też społecznych i jednostkowych atrybutów kadry pracowniczej oraz jako
ści przestrzeni fizycznej, w której usługi te są świadczone;

d) kluczowe znaczenie aspektów organizacyjnych i nowatorstwa z punktu widze
nia oferowania turystom nowych doświadczeń poprzez modułowe łączenie 
usług lub świadczenia usług komplementarnych.
Motywy przyjęcia i wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych 

mogą wynikać z potrzeb adaptacji do wymagań klientów bądź zmian trendów po
pytowych na rynku, presji ze strony konkurencji, podniesienia poziomu konku
rencyjności, albo też być rezultatem przyjętej strategii funkcjonowania (Williams, 
Shaw 2011). W wielu wypadkach bywają jedynie imitacją rozwiązań przyjętych 
już wcześniej przez inne podmioty. Kierunek i zakres działań innowacyjnych wy
znacza profil działalności firm. Podmioty, których działania nie są oparte na ich 
wysokiej standaryzacji, np. organizatorzy imprez masowych czy instytucje kultu
ralne, a także większość obiektów gastronomicznych, silnie ukierunkowują dzia
łania innowacyjne na uwiarygodnienie własnej oferty dla potencjalnych klientów. 
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Inaczej jest w przypadku obiektów hotelarskich, kiedy wdrażane przez nie inno
wacje zmierzają do poprawy jakości usług (Hall, Williams 2008). Firmy podej
mujące współpracę z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej 
charakteryzują się większą skłonnością do wdrażania innowacji (Juchniewicz, 
Grzybowska 2010). Istnieją także obiektywne ograniczenia innowacyjności w tu
rystyce, które wynikają z warunków czasowych i przestrzennych realizacji pobytu 
oraz środowiska przyrodniczego i społecznego obszarów recepcyjnych.

Podstawowe znaczenie dla innowacyjności lokalnego sektora turystyki ma 
zdolność poszczególnych przedsiębiorstw do wdrożenia rozwiązań innowa
cyjnych w swojej ofercie i działalności, a także kreowanie oraz sposób i zakres 
dyfundowania innowacji. Aby innowacje mogły stać się źródłem przewagi 
konkurencyjnej, niezbędne są nowe inwestycje w czynniki wzrostu, dlatego sto
pień innowacyjności firm zależy w pierwszym rzędzie od ich sytuacji finansowej, 
a także od ich wyposażenia materialnego oraz jakości kapitału ludzkiego, która 
winna wyrażać się w wysokich kwalifikacjach personelu (Bednarczyk 2011; Smo
larek 2008).

Dyfuzja innowacji, będąca „nośnikiem” innowacyjności (Parysek 1997), ma 
charakter czasoprzestrzenny i jest silnie powiązana z dyfuzją informacji, wiedzy 
oraz doświadczeń w nawiązaniu do idei „know how”. Procesy dyfuzyjne w syste
mach społecznych i gospodarczych, w tym także w turystyce, były już opisywane 
wielokrotnie od lat 60. XX w. (Hagerstrand 1967; Łoboda 1983; Parysek 1997; 
Szkup 2003). Innowacje rozprzestrzeniają się za sprawą kanałów dyfuzyjnych 
i kontaktów pomiędzy podmiotami, z których jedno dla drugiego stanowi źródło 
innowacji. Przebiegają one jednak w sposób złożony i często dyskretny. Typowe 
mechanizmy odbywają się ekspansywnie lub relokatywnie w sposób kontaktowy 
lub hierarchiczny (Łoboda 1983; Parysek 1997). Innowacje nie rozprzestrzeniają 
się z taką samą intensywnością we wszystkich kierunkach, decydują o tym zdol
ności adaptacyjne podmiotów. Za sprawą barier adaptacyjnych innowacje są za
trzymywane bądź wygaszane.

3.4.4.2. Rola systemów innowacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej

Pierwszoplanowe znaczenie dla rozprzestrzeniania się innowacji na obszarach re
cepcji turystycznej ma zakorzenienie poszczególnych podmiotów w różnych sys
temach innowacji (Góssling et al. 2009; Hjalager 2010). Systemy innowacji mogą 
być rozpatrywane na różnych poziomach i konfiguracjach podmiotów (aktorów). 
Inaczej rozprzestrzeniają się nowości w grupie hoteli sieciowych, inaczej zaś 
w przypadku gospodarstw agroturystycznych, gdzie dominują kontakty niefor
malne. Kanały dyfuzyjne na obszarach recepcyjnych zawiązują się w relacjach we
wnętrznych (lokalnych) i zewnętrznych (krajowych, globalnych) w zależności od 
tego, jaki rodzaj podmiotów je tworzy. Aktorami systemów innowacyjnych mogą 
być, oprócz przedsiębiorców, także organy administracji samorządowej oraz inne 
lokalne i pozalokalne instytucje zaangażowane i wspierające rozwój turystyki, 
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tworzące tzw. instytucjonalne otoczenie biznesu. Do głównych cech tychże syste
mów zalicza się: a) inicjowanie, importowanie oraz dyfundowanie wiedzy (infor
macji) oraz nowych technologii w działalności i interakcji między podmiotami, 
b) łączenie sieci instytucji sektora prywatnego i publicznego, c) formalne i niefor
malne powiązania pomiędzy instytucjami, d) przepływ źródeł wiedzy i informacji 
pomiędzy instytucjami, e) traktowanie wiedzy jako kluczowego zasobu ekono
micznego, f) podkreślanie istotnej roli czynnika geograficznego i lokalizacyjnego 
(Hall 2009).

Systemy innowacji nie tylko wzmagają dyfuzję różnych form innowacji, ale 
często warunkują jej przyjęcie (adaptację) przez lokalne podmioty turystyczne, 
wspomagając ich przystosowanie do zmian na rynku. Konkurencyjność czy wręcz 
przetrwanie firm jest związane nie tylko z ich zdolnością innowacyjną (innowa
cyjnością), lecz także ze sprawnością tychże systemów. Efektywność systemów 
innowacji określa zdolność tworzenia, przekazywania oraz wdrożenia nowator
skich pomysłów, ofert i rozwiązań organizacyjnych w ramach zawiązanych sieci 
współpracy, czemu sprzyja ich społeczne zakorzenienie (social embeddedness). 
Koncepcja systemów innowacji zakłada ich społeczny charakter, dlatego innowa
cje są tu postrzegane także jako efekt interakcji pomiędzy aktorami w wymiarze 
pozaekonomicznym.

Systemy innowacyjne w turystyce zazwyczaj nie mogą korzystać z szerokiego 
wsparcia ze stronny instytucji otoczenia, np. ośrodków naukowo-badawczych czy 
doradczych, jak to ma miejsce w przypadku innych dziedzin gospodarki. Dlatego 
mają one w dużym stopniu naturę samoorganizującą się, poprzez tworzenie i roz
wijanie sieci partnerskich opartych na zaufaniu i wspólnocie korzyści ze współ
pracy. W tym świetle istotnie wzrasta rola lokalnych liderów wywodzących się 
zarówno ze sfery władzy, jak i biznesu oraz ich współdziałanie z ekspertami i tzw. 
pracownikami wiedzy.

Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się innowacji na obszarach doj
rzałych turystycznie jest bliskość przestrzenna pomiędzy podmiotami, która uła
twia bezpośrednie interakcje - formalne i nieformalne, wspierając i umożliwiając 
proces kolektywnego uczenia się przez kontakt i wzajemne oddziaływanie na sie
bie jednostek (Weidenfeld et al. 2010). Logika takiej interakcji jest bliska koncep
cji „regionu uczącego się”, w której nie chodzi wyłącznie o proces kolektywnego 
uczenia się od innych podmiotów, ale także o dystrybucję wiedzy wewnątrz orga
nizacji poprzez wymianę doświadczeń między pracownikami.

W dyskusji naukowej pojawiają się także propozycje, aby obszary turystycz
nie dojrzałe uważać za szczególną kategorię terytorialnych systemów innowacji 
(tourist destination as innovative system), którą konstytuuje zbiór relacji ekono
micznych i społecznych pomiędzy podmiotami działającymi w określonej lokal
nie przestrzeni geograficznej (Hall, Williams 2008). Strukturę takiego systemu 
tworzą inne podsystemy (systemy) innowacji. Wspomaga on proces rozpo
wszechniania się wiedzy i najlepszych praktyk w wymiarze funkcjonalnym i orga
nizacyjnym. Obszary recepcyjne różnią się jednak z punktu widzenia sprawności 
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i efektywności zakorzenionych w nich systemów innowacji. Jednym z istotnych 
czynników różnicujących jest stosunek oraz skłonność lokalnych podmiotów, in
stytucji publicznych i innych organizacji non-profit do współpracy w ramach sieci 
partnerskich.

3.4.5. Uwagi dodatkowe

Omówione aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych nie wy
czerpują złożoności zagadnienia. W literaturze naukowej przytacza się także 
inne czynniki warunkujące skuteczną rywalizację rynkową. Zalicza się do nich 
np.: politykę cenową, jakość kadry menedżerskiej, strategię zarządzania jakością, 
aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W powyższych rozważaniach 
uwypuklono te elementy, które mają znaczenie z punktu widzenia kształtowania 
relacji pomiędzy podmiotami działającymi lokalnie oraz mają bądź mogą mieć 
znaczenie w warunkach polskich, a więc gospodarki turystycznej funkcjonującej 
w znacznym stopniu w realiach społecznych systemów transformujących się.

Próby przeniesienia tych analiz na płaszczyznę uniwersalną wymagałyby mię
dzy innymi prowadzenia odrębnej sfery rozważań w odniesieniu do obiektów 
działających w ramach sieci międzynarodowych i zarządzanych przez działające 
globalnie koncerny gospodarcze. Doświadczenie wynikające z badań wskazuje 
bowiem, że większość tego typu podmiotów funkcjonuje w układzie lokalnym 
niezależnie, często w izolacji od otoczenia społecznego i ekonomicznego, tworząc 
szczególne, zamknięte formy przestrzenne, a ich konkurencyjność zależy od przy
jętej strategii działania (strategii konkurencyjnej) na rynku międzynarodowym.

3.5. Optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów

3.5.1. Założenia optymalizacji w gospodarce przestrzennej

W dyskusji nad mechanizmami samopodtrzymywania się rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego systemów terytorialnych wielokrotnie podkreśla się, że możli
wości uruchamiania nowych czynników wytwórczych tkwią w ich wewnętrznym 
potencjale wzrostu oraz aktywizacji własnej i w wielu przypadkach niepowtarzal
nej dynamiki rozwoju (Grosse 2002). Zasada optymalizacji procesów ekonomicz
nych w gospodarce przestrzennej zakłada zmierzanie do takiego stanu uporząd
kowania przestrzeni, który zapewniałby maksymalizację zysków przy posiada
nych zasobach (Parysek 2006, 2010). Oznacza to zarówno dążenie do wzrostu 
efektywności prowadzonej lokalnie działalności gospodarczej, jak i minimalizacji 
oddziaływania na nią rozmaitych ograniczeń, np. w postaci sytuacji konflikto
wych.

Optymalnych, a więc najlepszych z możliwych, rozwiązań w zakresie wyko
rzystania zasobów lokalnych na cele podtrzymywania rozwoju turystyki moż
na doszukiwać się w różnych wymiarach przestrzeni geograficznej - fizycznej, 
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ekonomicznej, społecznej i kulturowej, w jej gospodarowaniu, ponadto w sferze 
funkcjonalnej podmiotów turystycznych, a także w różnych formach organizacji 
ruchu turystycznego i jego programowaniu. W przypadku obszarów turystycz
nie dojrzałych celem takich działań winno być poszukiwanie nie tylko nowych 
elementów wzmacniających ich atrakcyjność turystyczną, co było już przedmio
tem rozważań, lecz przede wszystkim wartości dodanych, które płyną z efektów 
synergii oraz eliminacji bądź przynajmniej ograniczania lokalnych barier rozwo
jowych. Nie chodzi tu wyłącznie o umiejętne wykorzystanie oraz dyskontowa
nie lokalnych sił, które tkwią w przewagach bezwzględnych (np. lokalizacyjnych, 
walorach krajobrazowych, specjalizacji) czy komparatywnych, jakimi dysponują 
obszary recepcyjne, lecz o poszukiwanie wszelkich lokalnie dostępnych źródeł 
i potencjalnych czynników uruchamiających bądź aktywizujących procesy i me
chanizmy napędzające wzrost. W złożoności dojrzałych lokalnych systemów re
cepcyjnych można zakładać istnienie niewykorzystanych możliwości tkwiących 
w zasobach, np. przyrodniczych, społecznych i infrastrukturalnych, które pod 
warunkiem podjęcia odpowiednich działań inwestycyjno-organizacyjnych mogą 
przynieść dodatkowe korzyści (efekty) ekonomiczne poprzez podniesienie war
tości użytkowej przestrzeni geograficznej z punktu widzenia uczestników ruchu 
turystycznego.

Optymalizacja lokalnych zasobów na cele rozwoju turystyki nie może nastąpić 
bez zaangażowania podmiotowego. Tak więc punktem odniesienia, a zarazem ad
resatem postulowanych działań jest miejscowa sfera społeczno-instytucjonalna, 
w szczególności lokalni aktorzy rozwoju, między innymi: podmioty turystyczne, 
władze samorządowe oraz inne instytucje, w zależności od ich kompetencji oraz 
realizowanych celów.

3.5.2. Efekty synergiczne i rozwój wielofunkcyjny

Efektów synergii w rozwoju turystyki upatruje się najczęściej w reorganizacji 
funkcjonalnej przedsiębiorstw, kreowaniu łańcucha wartości dodanej w procesie 
świadczenia usług, w kapitale społecznym, integracji i współpracy lokalnych ak
torów, a także w innowacyjnym programowaniu ofert pobytowych dla turystów 
na płaszczyźnie organizacji ruchu turystycznego. Często nie docenia się lub pomi
ja fakt, że podstawowe ich źródła tkwią w walorach przestrzeni turystycznej, ich 
strukturze i kompozycji, a także w procesach aglomeracyjnych, które zachodzą 
w rezultacie postępującego zagospodarowania przestrzeni geograficznej dla re
alizacji potrzeb turystycznych oraz akumulacji różnorodnych form ruchu (Cole 
2012).

Efekt synergii w wymiarze przestrzeni turystycznej pojawia się wtedy, gdy do
chodzi do indukowania przyrostu jakościowego o charakterze skokowym, poprzez 
takie komponowanie jej elementów składowych, że otrzymany rezultat stanowi 
dostrzegalną różnicę pomiędzy nowym a poprzednim (dotychczasowym) pozio
mem jakości (ryc. 3). W warunkach dojrzałości poszukiwanie wartości dodanych 
oraz ich generowanie jest zadaniem niezwykle ważnym, choć trudnym ze wzglę
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du na nasycenie przestrzeni obiektami infrastrukturalnymi i ograniczone możli
wości prowadzenia nowych inwestycji, szczególnie w zakresie dużych obiektów 
wielofunkcyjnych, które mogą powodować oczekiwane zmiany. Większą wagę 
powinno się więc przywiązywać do jakości istniejących już elementów składo
wych owej przestrzeni, także kwestii ich komplementarności, a więc wzajemnego 
uzupełniania się bądź dopełniania w wymiarze lokalnym. Wiążą się z tym okre
ślone wyzwania oraz impuls do podejmowania działań innowacyjnych w sferze 
zarządzania przestrzenią obszarów recepcyjnych, jak i nowatorskich rozwiązań 
w sferze organizacji przestrzennej ruchu.

cesami aglomeracyjnymi w przestrzeni turystycznej
Źródło: Cole (2012).

Synergizm w działalności gospodarczej osiąga się poprzez wzmocnienie efek
tów ekonomicznych działań przedsiębiorstw w rezultacie współpracy między nimi 
w procesie wytwarzania produktów czy usług (Suszyński 1992). Dzięki funkcjo
nalnemu powiązaniu korzyści osiągane przez kooperujące podmioty są większe 
niż w przypadku działań indywidualnych. Warunkiem osiągnięcia efektów syner- 
gii w działalności podmiotów turystycznych jest ich uzupełnianie się w zakresie 
propozycji ofertowych oraz zgodność i synchronizacja podejmowanych działań 
(Paget et al. 2010). Na obszarach recepcyjnych sprzyja temu bliskość przestrzenna 
lokalnych aktorów, obiektów, urządzeń oraz różnych kategorii rodzajowych, tzw. 
atrakcji dla turystów. Podmioty gospodarcze tworzą wartość dodaną na pozio
mie lokalnym poprzez nowe inicjatywy i propozycje działań. Podstawą zawiąza
nia partnerskiego współdziałania w działalności ekonomicznej jest nie tylko wola 
współpracy czy wspólnota interesów i dążność do maksymalizacji zysków, lecz 
liczą się tu przede wszystkim posiadane zasoby, kompetencje podmiotów dla ko
operacji, wzajemne zaufanie oraz oparcie współpracy o wzajemnie respektowane 
normy zachowań (Beritelli 2011; Żabińska 2006). Szczególnie podkreśla się w tym 
procesie znaczenie czynników ograniczających niepewność w działaniu, tym sa
mym także obniżających wzajemne koszty transakcyjne, co implicite nadaje ka
pitałowi społecznemu wartość ekonomiczną. Zaufanie, jako niezbędny warunek 
współdziałania podmiotów, dotyczy nie tylko wymiarów ich relacji finansowych, 
lecz także (a może przede wszystkim) kwestii wzajemnego uznania kwalifikacji 
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oraz świadczenia oczekiwanego poziomu usług. Owe zasady zawiązywania efek
tywnego partnerstwa można także odnieść do innych instytucji zaangażowanych 
w lokalny rozwój turystyki, np. władz lokalnych, które w ramach kompetencji 
mogą tworzyć ścisłe bądź luźne alianse pomiędzy sobą lub z innymi instytucjami 
w celu realizacji pomysłów organizacyjnych czy kreowania wzmacniającego wize
runku grupy (sieci) obszarów recepcyjnych.

Niedocenionym, jak dotąd, w literaturze naukowej przejawem optymalizacji 
funkcjonalnej podmiotów turystycznych jest ich wielofunkcyjny kierunek rozwo
ju oraz uruchamianie działalności opartej na zasadach elastycznej specjalizacji 
(flexible specialisation) (Buhalis 2001; Poon 1990). W rozwoju społeczno-ekono
micznym elastyczna produkcja opiera się na wieloużytkowych (wielofunkcyjnych) 
zasobach przedsiębiorstwa, pracownikach dysponujących różnorodnymi kwa
lifikacjami oraz innowacyjnych zdolnościach kadry menedżerskiej. W układzie 
regionalnym jej podstawę tworzy przestrzenna bliskość i kooperacja pomiędzy 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami (Gorynia, Jankowska 2008). Także w przy
padku elastycznej produkcji (specjalizacji) czynnikiem zawiązywania współpra
cy są wspólne wartości i relacje społeczne wynikające z wzajemnego zaufania. 
Pozwala to obniżać koszty transakcyjne kooperacji oraz podwyższyć efektywność 
całej grupy wytwórców.

Najogólniej przyjmuje się, że wielofunkcyjność w działalności podmiotów tu
rystycznych polega na wprowadzaniu i łączeniu różnych form usług dla turystów. 
Może się to odbywać w różnej skali, w zależności od rodzaju i zakresu działań pod
miotu, np. w wymiarze podstawowym oferowania noclegu z wyżywieniem albo też 
łączenia usług narciarskich z rekreacją wodną czy odnową biologiczną. Przenosząc 
przez analogię zagadnienie elastycznej specjalizacji do sektora turystycznego, moż
na w nim dostrzec potencjalnie znacznie szersze spektrum działań lokalnych przed
siębiorców niż tylko „pakietowe” łączenie komplementarnych ofert. Chodzi o roz
wijanie przez podmioty turystyczne dodatkowych usług komercyjnych, które nie 
wynikają z ich podstawowego profilu działalności i nie są stricte „turystycznymi”, 
co oznacza, że ich odbiorcami nie są turyści. Mogą one być rozwijane w razie po
trzeby na bazie posiadanych zasobów materialnych lub kapitału ludzkiego. Dzięki 
elastycznemu kształtowaniu własnego potencjału podmioty turystyczne są w stanie 
znajdywać nowe grupy docelowe odbiorców i nisze rynkowe. Nie wszystkie obiekty 
są jednak w stanie podjąć taką formułę działania. Zależy to w pierwszym rzędzie od 
posiadanych zasobów materialnych (infrastrukturalnych), ich rodzaju oraz zdolno
ści i umiejętności osoby zarządzającej (gestora), a także od tego, czy alternatywne 
formy funkcjonowania nie kolidują z ich podstawową specjalizacją.

W badaniach turystycznych zagadnienie ekonomicznej roli alternatywnych 
form działalności podmiotów turystycznych oraz poszukiwanie „pozaturystycz- 
nych” czynników rozwoju nie było dotychczas szeroko dyskutowane. Jest to wciąż 
zjawisko słabo rozpoznane, szczególnie w warunkach polskich. Nieznana jest jego 
skala, tendencje, uwarunkowania oraz zależności pomiędzy usługami turystycz
nymi a innymi ich rodzajami.
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W działalności opartej na elastycznej specjalizacji można dostrzegać także 
czynnik obniżający wrażliwość i podatność podmiotów turystycznych na nega
tywny wpływ wahań popytu i dekoniunktury na rynku turystycznym. Potencjal
nie można go uważać za ważny mechanizm stabilizujący działalność przedsię
biorstw, a tym samym także całego lokalnego systemu recepcji. Doświadczenia 
gospodarek regionalnych opartych na modelu elastycznej produkcji wskazują na 
wielowymiarowe korzyści, jakie ona niesie, między innymi: dynamizuje ich roz
wój, sprzyja relatywnie wysokim wynagrodzeniom, kooperacji między przedsię
biorcami oraz współuczestnictwu różnych grup i środowisk w kreowanej przez 
władze publiczne regionalnej czy lokalnej polityce ekonomicznej (Grosse 2002).

Kolejną kwestią, która z punktu widzenia lokalnej gospodarki turystycznej 
wydaje się mieć istotne znaczenie, jest poszukiwanie sposobów i mechanizmów 
wzajemnego wzmacniania rozwoju turystyki pomiędzy obszarami recepcji tury
stycznej, położonymi w przestrzennej bliskości.

Układ lokalny tworzy w wielu przypadkach, szczególnie w Polsce, zespół miej
scowości i miejsc będących celem przyjazdów turystycznych. Poprzez odpowied
nią organizację ruchu turystycznego można zawiązywać bądź pogłębiać sieć re
lacji funkcjonalnych między nimi, co w rezultacie prowadziłoby do ukształtowa
nia się ponadlokalnego systemu recepcji o silnych sprzężeniach wewnętrznych. 
W wymiarze funkcjonalnym chodzi o łączenie niezależnych systemów recepcyj
nych poprzez generowanie coraz bardziej złożonej struktury powiązań pomiędzy 
elementami składowymi ich przestrzeni turystycznej, a więc obiektami turystycz
nymi i miejscami mającymi wartość z uwagi na realizację potrzeb turystycznych. 
Czynnikiem kształtowania takich relacji może być zróżnicowanie oraz komple- 
mentarność ofert poszczególnych miejscowości, co z punktu widzenia turystów 
tworzy sytuację wielości możliwych wyborów w realizacji wolnego czasu. Takie 
związki dostrzeżono np. w otoczeniu Krakowa (Faracik 2006, 2011) oraz na Pod
halu i w Beskidzie Sądeckim w przypadku ruchu narciarskiego (Krzesiwo 2013).

Zasadniczą sprawą jest jednak odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie i stop
niu lokalne systemy recepcyjne są w stanie wpływać na siebie pozytywnie z per
spektywy uzyskiwania efektów ekonomicznych. Nie chodzi bowiem w tym wy
padku jedynie o przepływy migracyjne na płaszczyźnie ruchu turystycznego, lecz 
o osiąganie z tego tytułu korzyści w wymiarze finansowym i aktywizacji działal
ności gospodarczej. W praktyce oznacza to kształtowanie pomiędzy elementa
mi składowymi systemów recepcyjnych powiązań o charakterze komercyjnym. 
W miarę wzrostu ich liczby będzie się stopniowo urzeczywistniać wzajemne 
wspomaganie w rozwoju między przestrzennie bliskimi systemami. Zdolność 
generowania tego rodzaju sprzężeń jest jednak warunkowa, bowiem niezbędne 
jest zaangażowanie organizacyjne i współdziałanie podmiotów zajmujących się 
programowaniem ofert pobytowych dla turystów, a w szczególności instytucji 
władzy lokalnej, która w ramach posiadanych kompetencji jest w stanie, przy od
powiednim planowaniu i programowaniu, wpływać na przebieg i rozkład prze
strzenny ruchu turystycznego.
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We współczesnej dyskusji naukowej źródeł synergii oraz czynników wzmacniają
cych i dynamizujących lokalny rozwój turystyki poszukuje się również w relacjach 
i współzależności pomiędzy funkcją turystyczną a innymi funkcjami społeczno- 
-ekonomicznymi. Wielofunkcyjny charakter miejscowości jest tu postrzegany jako 
czynnik oddziałujący korzystnie na rozwój turystyki. Z oczywistych względów chodzi 
o te funkcje lokalne, które z nim nie kolidują. Relacje i zależności między różnymi 
działalnościami społeczno-ekonomicznymi a funkcją turystyczną w różnych warun
kach mają odmienny przebieg, dlatego każdorazowo wymagają rozpoznania i oceny. 
Z punktu widzenia lokalnego rozwoju turystyki dodatnie sprzężenia w wielofunkcyj
nym rozwoju miejscowości można rozpatrywać w co najmniej w trzech aspektach:
a) atrakcyjności walorów przestrzeni geograficznej, szczególnie w wymiarze krajo

brazowym, np. działalność rolnicza w ośrodkach alpejskich, rybołówstwo w tu
rystycznych miejscowościach nadmorskich, nowoczesna architektura miejska;

b) wielości i różnorodności kontaktów międzyludzkich, które sprzyjają społecznej 
ruchliwości przestrzennej, np. w kontaktach biznesowych, handlowych, admi
nistracyjnych, edukacyjnych i innych, co stanowi jedną z „sił napędowych” ru
chu turystycznego w dużych miastach;

c) stabilności funkcjonalnej niektórych obiektów turystycznych, kiedy np. 
w przedsiębiorstwach rodzinnych łączy się usługi turystyczne z innymi rodza
jami działalności gospodarczej.
Z punktu widzenia kształtowania zdolności podtrzymywania rozwoju obsza

rów turystycznie dojrzałych można wręcz sugerować władzom lokalnym rozwija
nie istniejących bądź przyciąganie nowych, „przyjaznych” turystyce działalności. 
Współcześnie atrakcyjne pole działań stwarza między innymi sektor tzw. usług 
nowej generacji, opartych na technologiach teleinformatycznych.

Reasumując, należy podkreślić, że poszukiwanie źródeł wartości dodanej 
w różnych aspektach lokalnego rozwoju turystyki jest tu zadaniem postulowa
nym. Nie można bowiem z góry przesądzić o zaistnieniu tego typu mechanizmów. 
Stwarza to także metodologiczną trudność w ocenie samego zjawiska synergii 
oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Z punktu widzenia doświadczenia 
turystów wartość dodana jest najczęściej uzyskiwana przez nich dyskretnie i nie
zauważalnie; odmiennie niż w przypadku podmiotów turystycznych czy innych 
aktorów rozwoju, dla których jest źródłem korzyści ekonomicznych, organizacyj
nych bądź czynnikiem realizacji zamierzeń w polityce lokalnej.

Z powyższych rozważań wynika, że do efektów synergii można dążyć w wy
miarze fizycznym przestrzeni turystycznej, organizacji ruchu turystycznego oraz 
na różnych poziomach i konfiguracjach funkcjonowania lokalnych aktorów roz
woju (tabela 6). Uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu 
łączeniu elementów składowych może nastąpić w różnych zakresach i relacjach 
funkcjonalnych, a w szczególności:
- we współdziałaniu przedsiębiorstw rynkowych,
- we współdziałaniu przedsiębiorstw rynkowych z podmiotami władzy lokalnej

i instytucjami publicznymi, np. kultury,
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Tabela 6.
Źródła efektów synergii w lokalnym rozwoju turystyki

Opracowanie własne.

Źródło (czynnik) Opis

Działalność podmiotu (przedsiębiorstwa) 
turystycznego

łańcuch wartości dodanej w procesie 
świadczenia usługi, innowacje usługowe, 
wielofunkcyjność, elastyczna specjalizacja

Współdziałanie podmiotów turystycznych 
na rynku

komplementamość ofert, synchronizacja 
działań, kompetencje dla kooperacji, zaufanie, 
wzajemnie respektowane normy zachowań

Współpraca partnerska między podmiotami 
turystycznymi, instytucjami władzy lokalnej 
i innymi instytucjami (np. stowarzyszeniami)

tworzenie nowych wartości na poziomie 
organizacyjnym i informacji

Przestrzeń turystyczna
struktura i kompozycja walorów turystycznych, 
procesy aglomeracyjne

Bliskość przestrzenna systemów recepcyjnych 
i/lub atrakcji turystycznych

powiązania funkcjonalne między 
miejscowościami turystycznymi oraz 
miejscowościami a miejscami atrakcyjnymi 
dla turystów leżącymi poza ich granicami, 
innowacyjne programowanie ofert pobytowych

Relacje między funkcją turystyczną a innymi 
funkcjami społeczno-ekonomicznymi

znaczenie pozaturystyczych funkcji lokalnych 
jako czynnika atrakcyjności turystycznej, 
emergentne cechy i właściwości przestrzeni 
geograficznej, wynikające z rozwoju 
wielofunkcyjnego

- we współpracy partnerskiej między podmiotami władzy lokalnej i/lub innych 
instytucji, np. stowarzyszeń,

- pomiędzy elementami składowymi przestrzeni turystycznej, szczególnie w relacji 
między położonymi w przestrzennej bliskości miejscowościami czy miejscowo
ściami a miejscami atrakcyjnymi dla turystów, tzw. atrakcjami turystycznymi,

- w relacji pomiędzy lokalnymi funkcjami społeczno-ekonomicznymi, które 
wzajemnie wspomagają się w rozwoju.
W przypadku obszarów turystycznie dojrzałych zakres i możliwości działań 

są zależne od istniejącego stanu wyposażenia infrastrukturalnego, będącego re
zultatem ich dotychczasowej ścieżki rozwoju. Czynnik jakości przestrzeni tury
stycznej - czy szerzej przestrzeni geograficznej - odgrywa tu rolę przewodnią, 
wyznaczając spektrum działań organizacyjnych. W procesie badawczym narzu
ca to konieczność zrozumienia modelu funkcjonalnego obszarów recepcyjnych 
wraz ze złożonością zewnętrznych powiązań rynkowych, a także określenie relacji 
turystyki do innych funkcji lokalnych z uwagi na potencjalne możliwości ich wza
jemnego wspomagania się.
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3.5.3. Lokalne bariery rozwoju

Bariery lokalnego rozwoju turystyki mają charakter egzo- i endogeniczny. Ograni
czenia zewnętrzne wynikają z przebiegu procesów społecznych, gospodarczych, 
politycznych oraz warunków techniczno-organizacyjnych, które są niezależne 
względem obszarów recepcyjnych. Z kolei ograniczenia czy bariery endogenicz- 
ne, wpływające na przebieg procesów rozwojowych w sferze turystyki, mają swo
je źródło w warunkach i zjawiskach występujących lokalnie. Bariery zewnętrzne 
pozostają zazwyczaj poza zakresem możliwości oddziaływania władz lokalnych. 
Odmiennie jest w przypadku czynników wewnętrznych. W warunkach polskich 
można zakładać, że ze względu na prawnie określone kompetencje podmiotu ste
rującego rozwojem lokalnym (czy szerzej układem lokalnym), jakim są jednostki 
władzy miejscowej, istnieją - przynajmniej potencjalne - możliwości ogranicza
nia negatywnego wpływu wewnętrznych sytuacji problemowych na przebieg pro
cesów rozwojowych w sferze turystyki.

Źródła lokalnych barier czy progów w rozwoju turystyki tkwią w relacjach 
przestrzennych, funkcjonalnych i społecznych. Z punktu widzenia gospodarki 
lokalnej tworzą one określone sytuacje konfliktowe bądź problemowe - aktualne 
lub potencjalne, w wymiarze funkcjonalnym i społecznym. Ich oddziaływanie na 
sprawność i efektywność lokalnego systemu turystyki jest różne, zawsze jednak 
należy rozpatrywać je jako zagrożenie jego stabilności.

3.5.3.1. Konflikty funkcjonalne

Przyczyny sytuacji konfliktowych w gospodarowaniu przestrzenią geograficzną 
tkwią w rozbieżności celów i interesów jej różnych użytkowników (Baranowska- 
-Janota, Kozłowski 1984; Domański R. 2006; Dutkowski 1996; Ptaszycka-Jackow- 
ska 2007). Przestrzeń jest dobrem rzadkim i przedmiotem konkurencji między 
jej aktualnymi bądź potencjalnymi użytkownikami. Ograniczanie dostępu innym 
bądź wyczerpywanie zasobów tejże przestrzeni przez jedną ze stron lub funkcji 
gospodarczych może prowadzić w skrajnych wypadkach do kolizji funkcjonalnej 
(Dutkowski 1996). Zdarza się, że rywalizacja w użytkowaniu ziemi czy szerzej 
o zasoby przyrody między różnymi funkcjami przebiega gwałtownie w formie 
protestu społecznego, w który są zaangażowane osoby lub instytucje wyrażające 
interesy bądź wartości różnych stron.

Turystyka, szczególnie o cechach rozwoju masowego, jest elementem wielo
stronnego użytkowania przestrzeni geograficznej, co nieuchronnie prowadzi do 
jej nakładania się i przenikania z innymi lokalnymi gałęziami życia ekonomiczne
go, społecznego i kulturowego oraz funkcjami ochrony przyrody (Liszewski, Ba- 
czwarow 1998; Warszyńska 1999). Za sytuacje konfliktowe uważa się także takie 
relacje turystyka - środowisko przyrodnicze, których konsekwencją jest obniże
nie wartości przyrody czy szerzej - fizycznej przestrzeni geograficznej, na sku
tek turystycznego użytkowania (Balon 2002; Krzymowska-Kostrowicka 1997). 
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Rozwój turystyki jest więc „nośnikiem” rozmaitych sytuacji konfliktowych, za
równo w wymiarze funkcjonalnym, jak i społecznym. Chodzi tu nie tylko o rela
cje pomiędzy funkcją turystyczną a innymi funkcjami społeczno-ekonomicznymi 
i ochroną przyrody, lecz także o przebieg i konsekwencje społecznych interakcji 
pomiędzy uczestnikami ruchu turystycznego oraz turystami a mieszkańcami ob
szarów recepcyjnych.

Działalność turystyczna w modelu turystyki masowej nie ogranicza się do wy
miaru punktowego. Przebiega ona w sposób liniowy, za sprawą ruchu turystycz
nego, oraz powierzchniowy, w procesie zagospodarowania, przy czym ma ona 
w tym przypadku zazwyczaj charakter nieciągły i odbywa się z różną intensyw
nością. Także ruch turystyczny wykazuje tendencję do nadmiernej koncentracji 
w określonych miejscach (punktach), strefach i wzdłuż niektórych ciągów komu
nikacyjnych dla pieszych i ruchu zmotoryzowanego. O nierównomiernym wyko
rzystaniu przestrzeni przez turystykę decydują jej cechy jakościowe, szczególnie 
użyteczność w relacji do potrzeb turystycznych.

Ogólnym problemem zarządzania rozwojem lokalnym, z punktu widzenia 
kształtowania ładu przestrzennego, jest tworzenie właściwych relacji przestrzen
nych (odległościowych) i funkcjonalnych pomiędzy obszarami (miejscami) 
użytkowania turystycznego a innymi funkcjami społeczno-ekonomicznymi oraz 
przestrzenią przyrodniczą objętą różnymi formami ochrony. W warunkach doj
rzałości rozwojowej czynnikiem determinującym zakres i możliwości działań 
władz lokalnych jest istniejący stan zagospodarowania, przejawiający się wysokim 
poziomem urbanizacji turystycznej, a także ukształtowany już model organizacji 
przestrzennej ruchu. W sytuacji intensywnego zagospodarowania turystycznego 
występują zazwyczaj niedobory przestrzeni pod nowe inwestycje, które bywają 
niezbędne dla osiągnięcia celów strategicznych. Udostępnianie nowych terenów 
na cele turystyczne nie obywa się zazwyczaj bez sprzeciwu organizacji pozarządo
wych zaangażowanych w ochronę przyrody. Barierą osiągania ładu w lokalnym 
gospodarowaniu jest też wysoka cena nieruchomości oraz układ przestrzenny 
ukształtowany w wyniku nakładania się w przeszłości warstw inwestycji, nierzad
ko prowadzonych w sposób nieskoordynowany. Warunki te istotnie ograniczają 
swobodę działania władz miejscowych, które reprezentują interesy i działają na 
rzecz społeczności lokalnych. Niezbędne jest także prowadzenie działań moder
nizacyjnych w bazie turystycznej z uwagi na relatywnie wysoki poziom zużycia 
obiektów i urządzeń turystycznych na skutek ich wieloletniej eksploatacji, choć 
zadanie to leży już w zakresie działań lokalnych gestorów.

W dyskusji nad rolą sytuacji konfliktowych w gospodarowaniu przestrzenią 
dojrzałych obszarów recepcyjnych zachodzi pytanie o rzeczywisty wpływ tych 
konfliktów na rozwój turystyki i zdolność jego podtrzymywania. Nie każde na
kładanie się czy sąsiedztwo (graniczenie) rożnych funkcji społeczno-ekonomicz
nych, w tym turystyki, powoduje faktyczny konflikt czy kolizję funkcjonalną, sta
nowiąc realne zagrożenie dla utrzymania korzyści z rozwoju ruchu turystycznego. 
Co więcej, nie w każdych warunkach podobne sprzeczności prowadzą do równie 
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silnych napięć na płaszczyźnie społecznej i instytucjonalnej. Ocena wpływu sytu
acji konfliktowych każdorazowo wymaga ich pogłębionego rozpoznania, szcze
gólnie z punktu widzenia mechanizmów i czynników je powodujących i napędza
jących. Dotychczasowe doświadczenia obszarów recepcyjnych wskazują na okre
ślone sytuacje, które istotnie komplikują i determinują lokalne warunki rozwoju 
turystyki. Należą do nich między innymi:
- wprowadzenie bądź rozszerzenie obszarowych form ochrony przyrody; w Pol

sce ma to między innymi związek z tworzeniem sieci obszarów Natura 2000,
- głębokie zmiany w środowisku przyrodniczym, wywoływane działalnością go

spodarczą, również w turystyce, które znacząco obniżają jego jakość, a tym sa
mym atrakcyjność dla ruchu turystycznego (np. adriatyckie wybrzeże Włoch),

- intensywne tzw. życie nocne lub klubowe w ośrodkach turystycznych,
- rozwój osadnictwa drugich domów w miejscowościach, gdzie tradycyjnie do

minuje model turystyki komercyjnej; problem ten ma cechy konfliktu funkcjo
nalnego w sferze turystyki, a potencjalne źródło napięć stanowi w tym przy
padku rozbieżność sposobów realizacji potrzeb między właścicielami budyn
ków rekreacyjnych a uczestnikami masowego ruchu turystycznego, co nadaje 
tej sytuacji konfliktowej także charakter społeczny.

3.5.3.2. Sytuacje konfliktowe na płaszczyźnie społecznej

Rozpatrując sytuacje konfliktowe w lokalnym rozwoju turystyki na płaszczyźnie 
społecznej, można wskazać przynajmniej trzy ich aspekty: a) sprzeczności w spo
sobach realizacji potrzeb osób uczestniczących w ruchu turystycznym, b) zróżni
cowanie postaw przedstawicieli społeczności lokalnej wobec turystów i lokalnego 
rozwoju turystyki oraz c) rozbieżność celów działania lokalnych interesariuszy 
rozwoju turystyki oraz ich nierówny dostęp do korzyści ekonomicznych płyną
cych z wydatków turystycznych.

Każdy rodzaj aktywności turystyczno-rekreacyjnej we właściwy sobie sposób 
użytkuje zasoby przestrzeni geograficznej. Do sytuacji konfliktowych o charakte
rze społecznym dochodzi w przypadku zetknięcia się różnych i niejednorodnych 
grup uczestników ruchu turystycznego, które kierują się różnymi potrzebami. Re
alizacja pobytów turystycznych w warunkach dojrzałości obszarów recepcyjnych 
odbywa się zazwyczaj w środowisku silnie przekształconym przez działalność 
ludzką (inwestycyjną), dlatego wzrasta społeczne znaczenie wartości przyrody 
i przestrzeni. Pomimo dobrowolności wyboru miejsca motywacje i oczekiwania 
przyjezdnych nie zawsze są zgodne z warunkami, jakie stwarza masowy ruch tu
rystyczny. Wśród ogółu przyjezdnych są z jednej strony osoby kierujące się ak
tywnością ruchową, chęcią uczestnictwa w rozrywce i zabawie, a z drugiej tury
ści poszukujący odpoczynku i spokoju. Konflikt wartości w turystyce zachodzi 
najintensywniej między tymi uczestnikami ruchu, którzy reprezentują skrajnie 
odmienne potrzeby oraz wzajemnie wykluczające się aktywności w warunkach 
takiej organizacji przestrzennej ruchu, która powoduje nakładanie się zasięgów 
różnych stref rekreacji oraz form turystyki. Większość tego rodzaju sytuacji 
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problemowych ma cechy konfliktów potencjalnych, które nie przybierają formy 
protestu. Mają one jednak doniosłe znaczenie z punktu widzenia indywidualnej 
percepcji miejsca wśród turystów oraz subiektywnego poczucia komfortu i zado
wolenia z pobytu - bądź jego braku.

Źródłem potencjalnych sytuacji konfliktowych w wymiarze społecznym są 
także relacje pomiędzy przedstawicielami ludności miejscowej a turystami. 
Doświadczenie pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju turystyki wśród 
mieszkańców obszarów recepcyjnych jest czynnikiem różnicującym ich postawy 
wobec turystów, lokalnego rozwoju turystyki, a także formułowanych i realizo
wanych w polityce lokalnej kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Zapo
trzebowanie turystyki masowej na przestrzeń powoduje, że turyści indywidualnie 
lub zbiorowo (grupowo) z dużym natężeniem ingerują w odwiedzane środowisko 
społeczno-kulturowe. W kontakcie między obiema grupami (goście - gospoda
rze) kierującymi się daleko odmiennymi interesami istnieje potencjalnie znaczna 
liczba możliwych sytuacji konfliktowych. Przyjęło się uważać, że bardziej przy
chylny stosunek społeczności lokalnych do turystów występuje w początkowej 
fazie rozwoju turystyki niż w jego bardziej zaawansowanych etapach. Doświad
czenia badań wskazują jednak, że postaw ludności miejscowej wobec turystów 
i turystyki, w warunkach masowości ruchu turystycznego, nie można określić jed
noznacznie jako negatywnych. Różnicują się one w zależności od indywidualnych 
cech społeczno-demograficznych (np. wieku, wykształcenia, zamożności) i kultu
rowych jednostek, np. przynależności do określonej grupy etnicznej. Na społecz
ną odczuwalność presji turystycznej wpływają także lokalne warunki przestrze
ni geograficznej, jej rozmiary, układ oraz stopień urbanizacji, a także wielkość, 
sezonowość i przestrzenna organizacja ruchu przyjazdowego. Na indywidualną 
ocenę skutków interakcji wpływa też częstość i charakter bezpośredniego kon
taktu z przyjezdnymi. Doświadczenie uciążliwości ruchu turystycznego przez 
mieszkańców obszarów recepcyjnych jest więc silnie zindywidualizowane i wy
soce subiektywne. Podkreślenia wymaga prawidłowość przejawiająca się w tym, 
że członkowie społeczności lokalnych, którzy czerpią bezpośrednio lub pośrednio 
dochody z turystyki, wykazują większą tolerancję wobec negatywnego wpływu, 
jaki turystyka wywiera na ich środowisko życia niż pozostali mieszkańcy (Mika 
2013a). W tej zależności można dostrzegać potencjalny czynnik modyfikacji po
staw społecznych wobec kwestii turystycznych. Wraz ze wzrostem partycypacji 
ludności miejscowej w dochodach z turystyki maleje skala napięć w relacji goście - 
gospodarze.

Trzeci z wymienionych powyżej wymiarów społecznego konfliktu dotyczy gru
py lokalnych aktorów rozwoju turystyki, których wspólnota interesów z założenia 
powinna prowadzić do budowania porozumienia w sprawach kluczowych dla sta
bilności i ciągłości rozwojowej miejsca ich działalności. Cząstkowe i partykularne 
interesy gestorów lokalnych podmiotów turystycznych są jednak poważną barie
rą formułowania i wdrażania najlepszych rozwiązań jako wypadkowych korzy
ści całej grupy. Rozłączność interesów jednostkowych bywa jednym z powodów 
stanu ciągłego chaosu funkcjonalnego obszarów recepcyjnych. Podłożem takiej
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sytuacji jest fakt, że społeczność lokalnych przedsiębiorców turystycznych czy 
szerzej - aktorów rozwoju jest niejednorodna i podzielona. Tworzą ją różne pod
grupy realizujące własne interesy, które wzajemnie się krzyżują bądź wykluczają. 
Źródłem wewnętrznych napięć między lokalnymi interesariuszami są też niejed
nakowe korzyści czerpane przez nich z wydatków turystycznych, tym samym róż
ne szanse rozwojowe, a także odmienne przywileje i przewagi, np. lokalizacyjne, 
dostępu do preferencyjnych kredytów, nieformalne relacje z przedstawicielami 
władzy i inne. Owe bariery współpracy czy szerzej porozumienia mają przede 
wszystkim podłoże społeczne i kulturowe. Wspólna korzyść ekonomiczna tylko 
w szczególnych przypadkach jest czynnikiem przełamującym powściągliwość, 
ostrożność czy wręcz niechęć we wzajemnych kontaktach między konkurującymi 
ze sobą stronami. W takich warunkach zasób wiedzy i doświadczeń lokalnych 
aktorów rozwoju stanowi niewykorzystany potencjał.

Dążenie do włączenia wszystkich lokalnych podmiotów we współpracę byłoby 
oczywiście wizją nazbyt idealistyczną. Zawsze w grupie podmiotów o takim sa
mym bądź zbliżonym profilu działalności będzie istnieć rywalizacja, a przestrzen
na bliskość, wskazywana wcześniej jako czynnik sprzyjający dyfuzji innowacji, 
bywa równocześnie źródłem rozbieżności interesów i konfliktów w wymiarze 
społecznym. Przeszkodą w dzieleniu się indywidualną wiedzą (informacją) są 
działania jednostek, motywowane wyłącznie ich własnym interesem. Wzajemne 
przekazywanie wiedzy wymaga zaufania, dlatego osłabienie wewnętrznej inercji 
w kooperacji może następować oddolnie w procesie spontanicznej samoorganiza
cji, poprzez tworzenie się lokalnych sieci partnerskich realizujących wspólne cele 
biznesowe, bądź też w procesie formowania środowiska wzajemnego zaufania 
(milieu) w grupie przedsiębiorców, dzięki aktywności lokalnych liderów wywo
dzących się ze środowiska biznesu lub władzy.

3.5.4. Rola władz lokalnych w procesie optymalizacji zasobów na cele turystyczne

Zadaniem lokalnych władz w warunkach wysoko rozwiniętej funkcji turystycznej 
nie jest inicjowanie, lecz wspieranie procesów składających się na rozwój turysty
ki. Stawia to instytucje władzy miejscowej w szczególnej sytuacji, która w warun
kach polskich nie była dotychczas szczegółowo analizowana. Większość badań 
koncentrowała się bowiem na ocenie możliwości oraz sposobach aktywizacji tu
rystycznej miejscowości czy gmin poprzez wykorzystanie szerokiego spektrum 
instrumentów oddziaływania na gospodarkę turystyczną, między innymi: plani
stycznych, finansowych, organizacyjnych, marketingowych i innych (Jakubczyk 
2011; Kozak 2009; Pawlusinski 2005; Zmyślony 2008). W rynkowym modelu go
spodarki zakłada się co prawda ograniczoną rolę władz miejscowych w kształto
waniu zjawisk i stosunków ekonomicznych, niemniej jednak wysoka złożoność 
powiązań w lokalnym rozwoju turystyki wymaga koordynacji niektórych działań 
ze strony podmiotu zarządzającego określonym terytorium.

Działania władz lokalnych w Polsce w zakresie wspierania turystyki nie 
mają charakteru obligatoryjnego. Stanowią rezultat przyjętej strategii działania
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(Pawlusinski 2005) i można je uważać za wyraz poziomu świadomości struktur 
samorządowych, ich dojrzałości i odpowiedzialności za kierunek przebiegu lo
kalnych procesów społeczno-ekonomicznych (Parysek 2005). Dotychczasowe 
badania wskazują jednak, że realizacja strategicznych zadań na poziomie zarzą
dzania terytorialnymi systemami społecznymi nie koresponduje z oczekiwania
mi podmiotów miejscowego sektora turystyki (Dryglas, Wach 2007; Krzesiwo 
2013). Pojawia się tu więc zasadnicze pytanie: czy władze lokalne w Polsce, przy 
ich obecnym zakresie kompetencji prawnych, organizacyjnych oraz posiada
nych zasobach finansowych i pracowniczych są w stanie podołać oczekiwaniom 
miejscowych przedsiębiorców turystycznych oraz zapełnić lukę niedopasowa
nia podejmowanych przez siebie inicjatyw do istniejących potrzeb i wyrażanych 
oczekiwań?

Można zakładać, że aktywność podmiotów samorządowych w sferze turystyki 
czy też powołanych przez nie jednostek instytucjonalnych byłaby większa, gdyby 
nie istnienie określonych ograniczeń, do których można zaliczyć między inny
mi: a) dotychczasową koncentrację sił i środków instytucji samorządowych na 
działaniach w sferze modernizacji podstawowego wyposażenia infrastruktural
nego gmin, b) brak wystarczających środków finansowych na zadania związane 
ze wsparciem rozwoju turystyki, c) ograniczenie działania samorządów do granic 
administracyjnych gmin w sytuacji, gdy funkcjonowanie sektora turystycznego 
i jego powiązania wykraczają poza nie, d) opóźnione reagowanie na zmieniającą 
się sytuację na lokalnym rynku turystycznym z uwagi na konieczność spełnienia 
wewnętrznych procedur decyzyjnych, a także częste zmiany organizacyjne jedno
stek odpowiedzialnych za wsparcie sektora turystyki i brak koordynacji działań 
(Jakubczyk 2011). Zakres okoliczności ograniczających efektywność oddziaływa
nia jednostek samorządu terytorialnego na sferę turystyki jest zapewne większy 
i zależny od uwarunkowań miejscowych, co podobnie jak inne słabo jeszcze roz
poznane zagadnienia wymaga studiów szczegółowych.

Zadanie racjonalnego i efektywnego gospodarowania przestrzenią leży jednak 
w zakresie obowiązków władz lokalnych i obliguje do podejmowania określonych 
działań. Z punktu widzenia optymalizacji zasobów lokalnych na cele turystyczne 
nie wystarcza już jedynie realizacja zadań związanych z przystosowaniem prze
strzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznej w celu: udostępniania jej frag
mentów dla ruchu turystycznego, rozwoju infrastruktury turystycznej czy popra
wy stanu walorów turystycznych, bądź też podejmowania działań w sferze orga
nizacyjnej. Sytuacja stagnacji rozwojowej obszarów recepcyjnych wymaga kształ
towania aktywnych relacji z inwestorami turystycznymi oraz tworzenia dla nich 
systemu zachęt lokalizacyjnych oraz najlepszych z możliwych warunków funk
cjonowania, co przyjęło się określać mianem „sprzyjającego klimatu” dla lokal
nej przedsiębiorczości turystycznej. Na atrakcyjność inwestycyjną miejscowości 
wpływają nie tylko obiektywnie istniejące warunki (zasoby) lokalne i wynikające 
z nich przewagi, lecz także aktywne działania samorządów terytorialnych, między 
innymi w sferze planistycznej i informacyjnej (np. bazy danych o przedsiębior
stwach), jak również polegające na: oferowaniu zachęt finansowych w formie ulg 
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podatkowych, stworzeniu niezbędnej infrastruktury, współudziale w inwesty
cjach (np. aport w formie gruntów, partnerstwo publiczno-prywatne), uzbrojeniu 
terenów inwestycyjnych, podnoszeniu jakości obsługi administracji w kontak
tach z inwestorami, czy wręcz pomocy w procedurach uzyskiwania niezbędnych 
pozwoleń i załatwianiu formalności (Domański B. 2001a; Dziemianowicz 2008). 
W celu pozyskiwania nowych inwestycji stosuje się także praktykę współpracy 
pomiędzy rożnymi instytucjami władzy samorządowej w ujęciu horyzontalnym 
i wertykalnym, jak i między władzami lokalnymi a samorządami gospodarczymi. 
Z punktu widzenia wzmacniania lokalnej funkcji turystycznej pierwszoplanowe 
znaczenie ma przyciągnięcie inwestycji, które mogą istotnie podnieść atrakcyj
ność obszarów recepcyjnych oraz zwiększyć siłę powiązań ekonomicznych pod
miotów lokalnych. Wymaga to rozpoznania potrzeb oraz przeformułowania ce
lów strategicznych, które na poziomie polityki turystycznej w większym stopniu 
akcentowałyby te działania, które mają znaczenie dla ogólnej poprawy konkuren
cyjności lokalnego sektora turystyki, a czego dotychczas w warunkach polskich 
nie realizowano. Wciąż, jak się zdaje, niewykorzystanym instrumentem induko
wania procesów inwestycyjnych w sferze turystyki jest partnerstwo publiczno- 
-prywatne (Szwichtenberg 2008).

Nie można pominąć konieczności aktywnego udziału władz miejscowych 
w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych, mimo że nie zawsze rozwiązanie określo
nego problemu leży w zasięgu ich oddziaływania instytucjonalnego. W katalogu 
zadań gospodarza terenu, jakim są jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, 
należy kształtowanie ładu w przestrzeni geograficznej poprzez tworzenie właści
wych relacji pomiędzy systemami: społecznym, przyrodniczym i gospodarczym. 
Podstawowe narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w gospodarowa
niu przestrzenią stanowią instrumenty planistyczne, w tym przede wszystkim 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Konflikty funkcjonalne to
warzyszące rozwojowi turystyki były, jak dotąd, raczej rzadko przedmiotem 
podstawowego zainteresowania miejscowych władz w Polsce. Wyjątek stanowią 
miejscowości uzdrowiskowe czy objęte obszarowymi formami ochrony przyrody, 
a także te przypadki, w których kwestie sporne przybrały formę protestu społecz
nego (Matuszewska 2003; Mika et al. 2007). W warunkach polskich kolizja mię
dzy funkcją ochrony przyrody a działalnością gospodarczą bywa na tyle istotna, 
że w wielu miejscach stanowi nieprzekraczalny próg rozwojowy dla podmiotów 
sektora turystyki. Ogranicza także działania władz lokalnych, ukierunkowane na 
taką organizację lokalnej przestrzeni, aby wykluczać współistnienie kolidujących 
ze sobą form aktywności turystycznej.

Złożoność relacji społecznych w turystyce tworzy, z perspektywy instytucji 
samorządowych, szczególnie skomplikowane zagadnienie problemowe, przede 
wszystkim na płaszczyźnie kontaktów turyści - mieszkańcy oraz środowiska lo
kalnych przedsiębiorców. Rozpoznanie postaw mieszkańców jest nieodzowne dla 
formułowania właściwych i odpowiadających oczekiwaniom ludności czy sze
rzej - interesowi publicznemu celów operacyjnych w polityce lokalnej. Potrzeby 
mieszkańców są zazwyczaj artykułowane w formie rozpowszechnianych opinii 
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i sądów, co umożliwia zrozumienie przebiegu interakcji w relacji społeczność od
wiedzana - turyści oraz jej konsekwencji (Mika 2013a).

Poważne problemy decyzyjne z punktu widzenia władz lokalnych stwarza 
stan wewnętrznego konfliktu w grupie lokalnych przedsiębiorców. Stanowi on 
źródło niepewności co do formułowanych priorytetów rozwojowych. W takich 
warunkach jakiekolwiek propozycje przedkładane do społecznej konsultacji za
wsze będą niezgodne z oczekiwaniami czy interesem części grupy lokalnych in- 
teresariuszy. Władze nie mogą mieć więc pewności, jakie skutki przynoszą ich 
działania. Stwarza to też ryzyko przyjęcia i wdrożenia rozwiązań nieodpowiada- 
jących większości. Brak realizacji w praktyce zasady współdziałania samorządu 
z „siłami” wewnętrznymi w polityce turystycznej nakłada konieczność kreowania 
niekonwencjonalnych podejść w planowaniu i realizacji wielorakich zamierzeń 
lokalnych interesariuszy drogą kompromisu i elastycznych działań interaktyw
nych (Kudłacz 1999). W takim przypadku nieodzowny staje się udział ekspertów 
(Domański R. 2006). Optymalizacja procesów decyzyjnych w warunkach sytuacji 
konfliktowych kieruje działania decydentów w stronę edukacji i uświadamiania 
stron o ich wzajemnej zależności w osiąganiu korzyści, zrozumienia motywów, 
kreowania rozwiązań wariantywnych, przez co budowanie rozwiązania staje się 
narzędziem uczenia się i komunikowania. Istotną rolę odgrywa tu wola współ
pracy wśród lokalnych aktorów rozwoju, bowiem w sytuacji jej braku strategiczne 
cele rozwoju są formułowane intuicyjnie.

3.6. Stabilność i odporność lokalnego systemu recepcji

3.6.1. Pojęcie stabilności w odniesieniu do systemów recepcji turystycznej

Systemy turystyczne przypisane do określonego fragmentu przestrzeni geogra
ficznej niejako „z natury” mają charakter otwarty, a ich równowaga ma charak
ter dynamiczny. Wymiana energii i materii z otoczeniem zaburza ich stabilność, 
która musi być podtrzymywana. Za system stabilny uważa się taki, który w sytu
acji braku lub wytrącenia z równowagi potrafi do niej powrócić (Domański R. 
2006). Stabilność układów przestrzenno-gospodarczych rozpatruje się na pozio
mie makro- i mikroskopowym. W przypadku przestrzennych systemów społecz
no-gospodarczych ich stabilność w ujęciu makroskopowym określa wypadkowa 
losowych stanów niestabilności pojedynczych obiektów. Jeśli stany pojedynczych 
obiektów równoważą się, wówczas nie naruszają stabilności całego układu. Czyn
niki zakłócające równowagę systemów mogą występować jednorazowo, cyklicz
nie bądź ciągle.

Czynniki niestabilności funkcjonalnej obszarów recepcyjnych mają swoje źró
dło z jednej strony w specyfice reguł rządzących rynkiem turystycznym, z drugiej 
zaś - w niektórych uwarunkowaniach lokalnych o charakterze przyrodniczym, 
społecznym i politycznym, które ograniczają sprawność działania podmiotów 
miejscowego sektora turystyki. Rynek turystyczny ma tendencję do znacznej 
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chwiejności koniunktury. Cechą popytu turystycznego jest jego labilność i po
datność na wpływ różnych, często nieprzewidywalnych czynników. W turystyce 
istnieje silna zależność przyczynowa między społeczną aktywnością turystycz
ną a warunkami klimatycznymi i pogodowymi, co w sytuacji ich niepewności 
i wzrostu częstości pojawiania się katastrofalnych zjawisk przyrodniczych istot
nie komplikuje sytuację funkcjonowania obszarów recepcji turystycznej. Sytuacja 
szczególnego zagrożenia pojawia się wówczas, gdy niekorzystne zmiany dotykają 
wartości środowiska o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia lokalnego 
rozwoju społeczno-ekonomicznego.

O braku równowagi, a więc niestabilności funkcjonalnej lokalnych systemów 
turystycznych, decyduje przede wszystkim niepewność (brak gwarancji) stałości 
przychodów w grupie działających na rynku podmiotów turystycznych ze wzglę
du na niestałość zapotrzebowania na świadczone przez nie usługi oraz związa
ny z tym brak ciągłości czasowej przychodów pochodzących z wydatków tury
stycznych. Podstawowym powodem takiej sytuacji jest nierównomierny rozkład 
w czasie ruchu turystycznego, co - jak uprzednio wskazano - jest immanentną 
cechą rozwoju turystyki. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że sezonowość ru
chu nie może być wprost interpretowana jako zaburzenie stabilności obszarów 
recepcyjnych. Do funkcjonowania w warunkach cyklicznej sezonowości lokalne 
podmioty turystyczne są zazwyczaj organizacyjnie przygotowane. Niektóre wręcz 
potrzebują krótkich okresów przestoju, aby przygotować się do kolejnego sezo
nu (Candela, Figini 2012). Cykle pojawiają się z mniej lub bardziej powtarzalną 
regularnością w roku, co oznacza relatywną przewidywalność pojawienia się ru
chu przyjazdowego. Wahania te mają jednak różną amplitudę. Poważne zakłó
cenia pojawiają się w sytuacji naruszenia owej chwiejnej równowagi. Dzieje się 
tak wówczas, gdy wahania wielkości ruchu przyjazdowego zaczynają mieć prze
bieg losowy (przypadkowy) lub liczba przyjazdów w roku czy sezonie znacząco 
się obniża. Do szoku dochodzi w sytuacji, w której amplituda wielkości docho
dów utrzymuje się poniżej kosztów utrzymania obiektu tak długo, aż dochodzi do 
przekroczenia masy krytycznej, którą określa minimalna wartość środków finan
sowych niezbędnych do utrzymania przynajmniej jego podstawowego zakresu 
funkcjonowania.

Zagadnienie stabilności funkcjonalnej dojrzałych obszarów recepcyjnych jest 
stosunkowo rzadko podejmowane w badaniach turystycznych. Nie wypracowa
no jak dotąd podstaw metodycznych i terminologicznych takich analiz, dlatego 
uzasadnione wydaje się przeniesienie na „grunt” turystyczny doświadczeń badań 
nad innymi typami systemów, np. przyrodniczych (geosystemów). W studiach 
nad stabilnością środowiska przyrodniczego przyjmuje się za wyjściowe (pod
stawowe) takie kategorie pojęciowe jak: „stabilność”, „odporność”, „podatność” 
i „bodziec”. Stosuje się w tym przypadku - istotne z punktu widzenia niniejszych 
rozważań - rozróżnienie pomiędzy stabilnością a odpornością sytemu (Balon 
2007). Stabilność geosystemów jest rozumiana jako ich zdolność powrotu do 
stanu zbliżonego do poprzedniego po zakończeniu oddziaływania czynników 
zewnętrznych (ekwifinalność), przy czym uwzględnia się wszelkie możliwe od
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działywania. Natomiast odporność charakteryzują wartości progowe parametrów 
w relacji system a określony bodziec czy zaburzenie (Balon 2007). Stabilność jest 
więc wypadkową odporności na różne czynniki zakłócające (Kistowski 2008; Ri- 
chling 2011; Richling, Solon 1994). Określają ją relacje pomiędzy bodźcami - ich 
rodzajem, siłą, sposobem i czasem oddziaływania a właściwością systemów. Ową 
właściwość (cechę) systemu rozumie się jako jego podatność czy skłonność lub 
wrażliwość na uleganie bodźcom powodującym zaburzenia. Podatność jest tu 
więc ujmowana jako logiczna odwrotność odporności, przy czym rozróżnia się 
podatność potencjalną i rzeczywistą (Balon 2007).

Odwołując się w dyskusji nad stabilnością systemów recepcji turystycznej do 
rezultatów badań nad systemami przyrodniczymi, należy zaznaczyć, że lokalne 
(terytorialne) systemy turystyczne rozwijają się w sposób ewolucyjny i dynamicz
ny w procesie zmian strukturalnych oraz w czasie, jednak bez ustalonego rodzaju 
funkcjonowania, co z kolei jest właściwością geosystemów. W obu przypadkach 
inaczej więc należy rozumieć sens stabilności czy homeostazy. Rozróżnienie to 
nie wpływa jednak istotnie na możliwość adaptacji w badaniach turystycznych 
podejścia analitycznego, opartego na niektórych założeniach koncepcji stabilno
ści systemów przyrodniczych.

Ocenę podatności systemu recepcji turystycznej na zaburzenia można przepro
wadzić z punktu widzenia warunków oraz czynników zewnętrznych i wewnętrz
nych. Bodźce zewnętrzne niestabilności mają przede wszystkim związek z uwarun
kowaniami kształtowania się popytu oraz strukturą ruchu turystycznego, a także 
relacjami danego systemu recepcji z obszarami źródłowymi ruchu i innymi obsza
rami recepcyjnymi. Ich źródło może tkwić między innymi w: a) specyfice rozkładu 
w czasie ruchu przyjazdowego, b) strukturze ruchu oraz cechach jakościowych po
pytu turystycznego, c) dostępności przestrzennej i czasowej, d) wpływie otoczenia 
konkurencyjnego, e) sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarach źródłowych 
ruchu, f) niestabilności cech klimatycznych, warunkujących funkcjonowanie 
podmiotów lokalnego sektora turystyki.

Z kolei czynniki wewnętrzne, określające czy wręcz determinujące wrażli
wość lokalnego systemu turystycznego na oddziaływania potencjalnych zabu
rzeń, można widzieć w takich jego właściwościach jak: a) silna i bezpośrednia 
zależność lokalnego sektora turystyki od podstawowej cechy (wartości) prze
strzeni turystycznej (jakości, waloru), b) zależność od dominującego podmiotu 
turystycznego (np. park rozrywki, ośrodek narciarski, kasyno); istnieje wówczas 
jednokierunkowa zależność przyczynowo-skutkowa między kondycją finanso
wą działających podmiotów turystycznych a stanem waloru, np. jakości wody 
morskiej, stabilności pokrywy śnieżnej lub sprawności funkcjonalnej dominu
jącego podmiotu (lokalnego bieguna wzrostu), c) zachodzenie sytuacji konflik
towych między turystyką a ochroną przyrody, szczególnie w przypadku form 
obszarowych, co istotnie ogranicza możliwości i swobodę inwestycyjną niektó
rych urządzeń (atrakcji) turystycznych, d) atomizacja postaw lokalnych intere- 
sariuszy turystycznych w sprawach kluczowych dla lokalnego rozwoju turystyki, 
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brak porozumienia, wewnętrzne skłócenie, e) ogólnie słaba kondycja finansowa 
lokalnych podmiotów turystycznych, f) niska aktywność innowacyjna, g) niska 
jakość lokalnej polityki turystycznej. Za źródła zakłóceń w lokalnym systemie 
można uważać także konflikty w wymiarze społecznym, których podłoże tkwi 
w masowości ruchu turystycznego oraz presji, jaką on wywiera na społeczność 
lokalną.

Nie wszystkie obszary recepcyjne reagują z taką samą intensywnością i skut
kiem na podobne rodzaje zaburzeń. Odporność (resilience) czy szerzej stabilność 
określonych systemów recepcyjnych zależy od zróżnicowania rodzajowego zako
rzenionych w nim podmiotów (Góssling et al. 2009). Każda jednostka (firma) wy
kazuje właściwą sobie wrażliwość i sposób reakcji na wpływ określonych pertur
bacji (np. ekonomicznych, społecznych, zmian restrukturyzacyjnych). Tak więc, 
im większa ich różnorodność, tym ogólnie niższa podatność czy wyższy stopień 
inercji obszaru recepcji na wpływ bodźców zakłócających. Co więcej, niekorzyst
ne zmiany zwykle nie dotyczą wszystkich rodzajów funkcjonujących lokalnie 
podmiotów turystycznych. Ocena wpływu bodźców zewnętrznych, np. perturba
cji w systemie klimatycznym, nie powinna uwzględniać jedynie skali zmian jako 
takich, lecz ich rozmiary w relacji do zdolności przystosowawczej systemu jako 
wypadkowej ogółu zakorzenionych w nim podmiotów. Znaczenie określonych 
zaburzeń będzie na tyle istotne, na ile miejscowe podmioty turystyczne nie będą 
zdolne przystosować się do zmieniających się warunków. Analogiczne postulaty 
można formułować także w przypadku zakłóceń wewnętrznych.

Istota stabilności systemów recepcyjnych leży więc w zdolności poszczegól
nych podmiotów do tłumienia wpływu negatywnych bodźców zewnętrznych 
i wewnętrznych. Można ją uważać za wypadkową stabilności pojedynczych obiek
tów (poziom mikroskopowy). Sprawność utrzymywania względnej równowagi 
i odtwarzanie mechanizmów wzrostu nie są jednak nieograniczone. Podobnie jak 
w przypadku systemów regionalnych przekroczenie granic chaosu skutkuje kry
tycznym obniżeniem ich efektywności i może prowadzić do stopniowego upad
ku funkcji turystycznej. Pytanie: jakie warunki muszą być spełnione, aby system 
utrzymywał względną stabilność w granicach chaosu, każdorazowo staje się kwe
stią badawczą, choć zważywszy na złożoność relacji, w jakich funkcjonują obszary 
recepcyjne, długo może pozostać otwarte i nierozstrzygnięte.

3.6.2. Czynniki i mechanizmy adaptacji do warunków niestabilności funkcjonalnej

Czynników i mechanizmów adaptacji do sytuacji niestabilności funkcjonalnej ob
szarów recepcyjnych oraz obniżania ich podatności na wpływ perturbacji można 
poszukiwać na różnych płaszczyznach działalności lokalnych aktorów rozwoju - 
funkcjonalnej, organizacyjnej i społecznej. W sytuacji braku mobilności czynni
ków wzrostu w lokalnym rozwoju turystyki zdolność adaptacyjna systemów re
cepcyjnych do nieprzewidywalnych zmian (wahań) koniunkturalnych na rynku 
turystycznym może być zwiększana poprzez:
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- istnienie zasobów finansowych lokalnych podmiotów turystycznych, bądź 
zdolności pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

- zdolność implementacji rozwiązań innowacyjnych (innowacyjność) w działal
ności gospodarczej i przestrzeni turystycznej,

- zróżnicowanie struktury rodzajowej obiektów turystycznych - noclegowych, 
sportowo-rekreacyjnych i innych atrakcji,

- reorganizację przestrzenną ruchu turystycznego w układzie lokalnym,
- istnienie rezerw zasobowych - z punktu widzenia przestrzeni (nowe inwesty

cje) oraz podmiotów (zmiana lub rozszerzenie profilu działalności),
- mobilność kapitału w układzie globalnym dla obszarów recepcyjnych o randze 

międzynarodowej, bądź krajowym czy międzyregionalnym w przypadku tych 
o randze krajowej.
Niewielka liczba badań prowadzonych dotychczas w tym zakresie oraz wąski 

materiał empiryczny pozwalają przywołać jedynie niektóre działania stosowane 
w działalności podmiotów turystycznych, jako ich odpowiedź na cykliczne waha
nia w przebiegu migracji turystycznych. Można do nich zaliczyć między innymi 
różne sposoby tzw. wydłużania sezonu turystycznego, dywersyfikacji kierunków 
przyjazdu albo też podtrzymywanie kanałów migracyjnych za sprawą zawiązywa
nia względnie trwałych sieci migracyjnych w ruchu turystycznym na płaszczyźnie 
relacji społecznych. Poprzez analogie do innych sfer życia gospodarczego można 
odwołać się także do mechanizmów samoorganizowania się podmiotów jako for
my samoregulacji miejscowego sektora turystycznego w warunkach niestabilno
ści (chaosu), a także postulować stopniowe osłabianie uzależnienia lokalnego sys
temu turystyki od głównego waloru przestrzeni turystycznej bądź dominującego 
podmiotu turystycznego, pełniącego najczęściej rolę bieguna wzrostu i jednostki 
motorycznej w lokalnym systemie recepcji.

3.6.2.1. Wydłużanie sezonu turystycznego

Reakcją podmiotów i miejscowości turystycznych na czasową koncentrację ru
chu turystycznego w cyklu rocznym jest praktyka tzw. wydłużania sezonu tury
stycznego. Prowadzone są w tym zakresie zróżnicowane działania na płaszczyź
nie funkcjonalnej i organizacyjnej. Stosują je pojedyncze obiekty (podmioty), ich 
grupy, a także instytucje odpowiedzialne za aktywizację i promocję miejscowości 
turystycznych. Tego rodzaju zabiegi, w zależności od stopnia powiązania lokal
nych aktorów i strategii ich działania, mają bardziej lub mniej skoordynowany 
przebieg. O ile w przypadku sezonu zimowego chodzi przede wszystkim o moż
liwie maksymalne wydłużenie czasu zalegania pokrywy śnieżnej w obrębie tras 
narciarskich, czemu służy między innymi stosowanie coraz bardziej zaawanso
wanych technologii „produkcji” śniegu, pozwalających na jego utrzymanie przy 
temperaturze 0°C, o tyle w przypadku sezonu letniego zakres potencjalnych dzia
łań jest szerszy. Zachowania rynkowe podmiotów świadczących usługi noclegowe 
w okresach poprzedzających sezon letni bądź po jego zakończeniu są ukierun
kowane na przyciągnięcie klientów z nowych segmentów rynku czy określonych 
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nisz, między innymi takich, którzy: a) dysponują większymi zasobami wolnego 
czasu, np. emeryci, młodzież studencka (m.in. strategia działań stosowana na 
szeroką skalę i przy wsparciu instytucji państwowych w hiszpańskich miejsco
wościach nadmorskich), b) mniejszymi zasobami środków finansowych, c) wy
kazują szczególne zainteresowania (spotkania grupowe), d) pragną zorganizować 
szkolenia, seminaria czy konferencje w ramach turystyki biznesowej, albo też 
e) chcą skorzystać z usług oferowanych po cenach niższych niż w sezonie tury
stycznym. Z kolei działania na poziomie instytucji lokalnych odpowiedzialnych 
bądź zaangażowanych w aktywizację turystyczną ich miejscowości są ukierunko
wane na organizowanie wydarzeń festiwalowych - w różnej formie i skali. Służą 
one zarówno jako instrument promocji miejsca, jak i wspomagania lokalnej bran
ży noclegowej i gastronomicznej.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak, że nie w każdych warunkach 
wydłużanie sezonów - letniego i zimowego przynosi spodziewane efekty. Wiel
kość korzyści jest determinowana z jednej strony skutecznością działań marke
tingowych podejmowanych przez podmioty turystyczne, a z drugiej wpływem 
różnych niezależnych okoliczności, które wspomagają bądź osłabiają ich posunię
cia. Podobna zależność dotyczy działań inicjowanych i prowadzonych na pozio
mie instytucji lokalnych. Z punktu widzenia przedstawicieli branży turystycznej 
wszelkie inicjatywy, które przynajmniej potencjalnie mogłyby przyciągnąć tury
stów poza sezonami, są oczekiwane i konieczne. Ich brak lub niska skuteczność są 
postrzegane przez nich najczęściej jako przejaw indolencji lokalnej władzy.

3.6.2.2. Dywersyfikacja oraz utrzymywanie istniejących kierunków 
ruchu przyjazdowego

Ogólnie przyjmuje się, że im większa złożoność relacji obszaru recepcyjnego z ob
szarami źródłowymi ruchu turystycznego, tym większe prawdopodobieństwo 
substytucyjności kierunków przyjazdów. Ranga miejscowości (ośrodka turystycz
nego) wyznacza tylko jego potencjalny zakres oddziaływania. W rzeczywistości 
istnieje wiele czynników warunkujących - wzmacniających bądź osłabiających - 
wielkość ruchu napływowego z różnych kierunków pomimo wielości istniejących 
powiązań. Działania jednostkowe podmiotów oraz instytucji zajmujących się 
promocją miejsca winny być ukierunkowane nie tylko na przyciąganie turystów 
z możliwie szerokiego spektrum obszarów źródłowych ruchu, tworzenia do tego 
warunków oraz wykorzystywania szans, jakie stwarza np. rozwój infrastruktury 
drogowej czy połączeń lotniczych, lecz także na aktywne podtrzymywanie istnie
jących kanałów migracyjnych.

Pozytywnym efektem skutecznej „polityki” relacji jest wzrost liczby tzw. gości 
(turystów) powracających. Na poziomie działań lokalnych podmiotów stosuje się 
w tym celu rozmaite działania marketingowe, w tym strategie cenowe, np. w po
staci tzw. pakietów lojalnościowych, które pozwalają utrzymać długotrwałe więzi 
z klientami. Wydaje się w tym miejscu konieczne rozróżnienie pomiędzy dwiema 
odmiennymi grupami klientów, które z jednej strony tworzą turyści podejmują
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cy indywidualnie decyzje o kierunkach wyjazdu, a z drugiej szeroko rozumiani 
organizatorzy (animatorzy) wyjazdów grupowych czy jednostkowych w ramach 
turystyki biznesowej. W przypadku turystyki biznesowej czynniki społeczne mają 
znaczenie drugorzędne. O kierunkach przepływów migracyjnych decydują naj
częściej czynniki ekonomiczne oraz powiązania instytucjonalne1.

1 Oddzielenie obu kategorii oraz określenie ich wzajemnych relacji na obszarach recep
cyjnych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zrozumienia mechanizmów rozwoju
i funkcjonowania lokalnego sektora turystyki, a także określenia czynników ich wzmac
niania.

Źróda podtrzymywania migracji turystycznych w wymiarze indywidualnym 
lub małych grup, np. rodzin czy znajomych, można upatrywać w zjawisku za
wiązywania się relatywnie trwałych sieci migracyjnych. Zagadnienie kształtowa
nia się sieci i łańcuchów migracyjnych jest szeroko dyskutowane w kontekście 
innych typów społecznej ruchliwości przestrzennej, np. czasowych lub stałych 
przemieszczeń ludności między krajami w celach ekonomicznych (Janicki 2007; 
Jelonek, Soja 2013). Behawiorystyczne teorie migracji podkreślają, że indywidu
alne decyzje migracyjne są motywowane i wspierane istnieniem sieci kontaktów 
migracyjnych, których podstawą jest zaufanie między ludźmi oraz bliskość i siła 
relacji społecznych. Przenoszącperanalogiam owo zagadnienie na pole badań tu
rystycznych, sieci w migracjach turystycznych można określić jako ogół powiązań 
interpersonalnych w postaci więzi społecznych, które łączą aktualnych i poten
cjalnych turystów (gości) oraz osoby je przyjmujące na obszarach recepcyjnych 
(gospodarzy).

W tym miejscu nie chodzi jedynie o podkreślenie znaczenia tzw. turystów 
powracających, lecz o uwypuklenie społecznie determinowanego mechanizmu 
utrzymującego ruch turystyczny w wymiarze jednostkowym za sprawą zawiąza
nia więzi (bardziej lub mniej ścisłych) pomiędzy turystami a właścicielami obiek
tów noclegowych. Na ten typ relacji społecznych wskazuje się między innymi 
w koncepcji przestrzeni asymilacji turystycznej (Liszewski 1995; Wojciechowska 
2009). Sytuacja taka stwarza określone korzyści zarówno dla turystów, jak i pod
miotów przyjmujących. Z punktu widzenia turystów znacząco obniża ryzyko 
związane z wyborem miejsca pobytu i jakością usług. Dzięki atmosferze spotkania 
„otrzymują” oni w miejscu zakwaterowania więcej niż tylko podstawowy zakres 
usług, w postaci dóbr nieekonomicznych, takich jak np.: uczestnictwo w życiu 
rodziny, życzliwość, towarzystwo, dobro świadczone bezinteresownie. Co więcej, 
dobra te narastają w rezultacie oddziaływania międzyosobowego. Z kolei właści
ciele obiektów noclegowych mogą oczekiwać większej gwarancji wykorzystania 
miejsc, a przez to korzyści (efektów) ekonomicznych, a także swobody rozwiązy
wania potencjalnych sytuacji problemowych.

Istnienie sieci kontaktów migracyjnych między turystami a właścicielami obiek
tów noclegowych jest mechanizmem napędzającym rozwój turystyki, który działa 
niezależnie od innych czynników. Odgrywa on istotną rolę w sytuacji, w której 
decyzje migracyjne są podejmowane przez potencjalnych turystów w warunkach * i 
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wielości tzw. możliwości pośrednich, czyli istnienia alternatywnych miejsc doce
lowych. Podstawowe znaczenie mają w tym przypadku więzi społeczne oraz ka
pitał społeczny. Na obszarach dojrzałych sprzyjają temu tradycje turystyczne oraz 
czas, który był potrzebny do ukształtowania się koniecznych relacji społecznych. 
Sieć kontaktów migracyjnych można uważać również za czynnik kumulatywnej 
przyczynowości w ruchu turystycznym za sprawą praktyki wzajemnego rekomen
dowania i polecania miejsc pobytowych pomiędzy potencjalnymi turystami w re
lacjach rodzinnych i towarzyskich.

Dążenie do pojawienia się oraz utrzymanie efektu kumulatywnej przyczy
nowości w ruchu turystycznym powinno być celem działań samym w sobie na 
poziomie mikroskopowym podmiotów, jak i makroskopowym w skali obszaru 
recepcji. Teoria skumulowanej przyczynowości w ruchu migracyjnym zakłada, że 
występowanie kolejnych fal migracji wynika bezpośrednio z istnienia poprzed
nich (Janicki 2007; Jelonek, Soja 2013). Kwestię diagnozy czynników powodują
cych i napędzających ów mechanizm w ruchu turystycznym przy obecnym stanie 
badań należy uważać wciąż za otwartą. Najogólniej opiera się on na indukowaniu 
nowych przyjazdów turystycznych (nowych turystów) za sprawą doświadczeń 
nabytych przez turystów w trakcie ich poprzednich pobytów. Owe pozytywne 
doświadczenia, za sprawą kontaktów między potencjalnymi uczestnikami ruchu, 
mogą stanowić czynnik kumulatywnego wzrostu migracji w określonym czasie 
(sezonie, roku) lub też przynajmniej powodować ich pojawienie się w przebiegu 
sekwencyjnym (następowania po sobie) w kolejnych okresach (latach).

3.6.2.3. Osłabienie zależności od głównego waloru przestrzeni turystycznej

Główny walor przestrzeni turystycznej stanowi najczęściej podstawowy czyn
nik lokalnego rozwoju turystyki. Dotyczy to zarówno miejscowości wypoczyn
kowych - nadmorskich, górskich, jak i miejskich ośrodków turystycznych, dys
ponujących bogatymi zasobami wartości kulturowych. Walory te, które można 
określić także mianem „wartości podstawowych” (kluczowych), narzucają lo
kalnym podmiotom turystycznym określony reżim funkcjonalny, często o ce
chach silnie deterministycznych. W wielu sytuacjach są one źródłem wysokiej 
sezonowości ruchu.

Odejście od ścisłej i bezpośredniej zależności funkcjonowania podmiotów 
turystycznych od warunków przyrodniczych bądź specyfiki kulturowej miejsca 
nabiera istotnego znaczenia z punktu widzenia stabilizacji układu lokalnego. 
W praktyce oznacza to stymulowanie i rozwój takich form ruchu przyjazdowego, 
które nie wynikają bezpośrednio z podstawowego waloru przestrzeni turystycznej 
(miejsca). Powinno temu towarzyszyć podejmowanie różnych działalności przez 
zainteresowane instytucje w ramach pełnionych przez nie funkcji, np. na poziomie 
zarządzania obszarem recepcji, oraz podmioty turystyczne. Sprawdzonym spo
sobem kształtowania wielofunkcyjnego charakteru miejscowości turystycznych 
jest np. wznoszenie wieloużytkowych (wielofunkcjonalnych) obiektów łączących 
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funkcję sportową, wystawienniczą, widowiskową z możliwością organizowania 
spotkań (imprez) masowych, albo też łączenie pobytów turystycznych z edukacją.

Podobny charakter jednokierunkowej zależności w lokalnym systemie recep
cji turystycznej tworzy i kształtuje jego lokalny biegun wzrostu, będący równo
cześnie jednostką motoryczną lokalnego rozwoju turystyki (np. zespół urządzeń 
narciarskich, duży park rozrywki). Bieguny wzrostu napędzają rozwój, ale mają 
tendencję do uzależniania od siebie innych podmiotów (np. obiekty noclegowe, 
gastronomiczne i inne). Decyzje podejmowane przez właścicieli takich firm de
terminują działalność znacznej grupy podmiotów powiązanych z nimi funkcjo
nalnie, nie tylko zaangażowanych w kooperację, ale również tych, które oferują 
usługi komplementarne. Jest to więc endogeniczny czynnik zwiększający podat
ność lokalnego systemu na wpływ negatywnych bodźców. Szczególne reperkusje 
powodują błędne decyzje kierownicze w tych przedsiębiorstwach bądź ich brak 
w sytuacjach wymagających interwencji.

3.6.2.4. Samoorganizowanie się lokalnych przedsiębiorców

W warunkach niestabilności funkcjonalnej podstawowe znaczenie ma kwestia 
reagowania podmiotów lokalnych na pojawiające się zaburzenia i zmiany szoko
we. Odwołując się do paradygmatu ekonomii złożoności, czynnikiem stabilizu
jącym systemy funkcjonujące w warunkach równowagi dynamicznej czy chaosu 
jest ich zdolność do samouporządkowania na poziomie mikroskopowym, dlatego 
celowe wydaje się poszukiwanie mechanizmów kształtowania odporności i obni
żania wrażliwości obszarów recepcyjnych na oddziaływanie negatywnych bodź
ców zewnętrznych, także w tym obszarze problemowym. Jak już sygnalizowano 
w rozdziale pierwszym, zrozumienie mechanizmów warunkujących stabilność 
systemów dynamicznych wymaga podejścia oddolnego, tzn. rozpoznania postę
powania jednostek, które odbywa się według prostych zasad i reguł.

Zagadnienie samoorganizacji lokalnych przedsiębiorstw turystycznych dotyczy 
z jednej strony kwestii ich funkcjonowania w relacjach zewnętrznych z dostawca
mi i odbiorcami ich usług oraz modyfikacji ich działań w ramach prowadzonej 
specjalizacji bądź też - jeśli posiadane zasoby na to pozwalają - wychodzenia 
poza nią. Ważną rolę odgrywają w tym przypadku omówione wcześniej zagadnie
nia zdolności poszukiwania nisz rynkowych, wielofunkcyjności czy działalności 
opartej na elastycznej specjalizacji. Można wówczas postrzegać taki podmiot jako 
mikroskalowy układ regulacyjny, w którym na pierwszy plan wysuwa się kwestia 
osobowych zdolności kierowniczych (zarządczych) (Martyniak 2002). Wyższa 
bądź niższa zdolność samoorganizacji zależy od swobody decyzyjnej. Doświad
czenia gospodarki przestrzennej wskazują, że szybką reakcją na zmiany cechują 
się podmioty mniejsze (jednostkowe), wolniej zaś i w sposób ewolucyjny nastę
pują przeobrażenia w bardziej złożonych podmiotach (systemach) (Domański R. 
2006). Nie oznacza to jednak, że analogiczna sytuacja występuje w grupie pod
miotów turystycznych.
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Z drugiej strony, problematykę samoorganizowania się można rozpatry
wać w wymiarze systemu społecznego aktorów rozwoju z punktu widzenia ich 
zdolności do spontanicznego porządkowania się oraz tworzenia struktur wokół 
określonego celu. W warunkach kryzysowych aktorzy z reguły zachowują się 
egotycznie (Zimniewicz 2009), dlatego nie można oczekiwać i zakładać, że od
dolnie pojawi się wśród zainteresowanych osób wola dzielenia się informacją, 
indywidualną wiedzą i kooperacją. Wydaje się jednak, że niedoceniony, jak do
tąd, w sferze badań turystycznych potencjał do samoorganizowania się lokalnych 
przedsiębiorców tkwi w kapitale społecznym pozaekonomicznych współzależno
ści (untraded interdependencies), który sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego 
zaufania, wsparcia i współpracy (Storper 1997). Owe współzależności, określane 
także jako pozahandlowe czy niewymienialne, stanowią zbiór przyjętych zasad 
postępowania w działalności gospodarczej, które wynikają z reguł życia społecz
nego, uznanych sankcji, formalnych i nieformalnych norm zwyczajowych (Grosse 
2002). Obniżają one ryzyko funkcjonowania podmiotu w warunkach niepewno
ści. Kapitał społeczny pozaekonomicznych (pozahandlowych) współzależności 
jest budowany poprzez częste kontakty osobiste między przedsiębiorcami, two
rzenie atmosfery zaufania oraz nieformalny przekaz informacji, idei i pomysłów. 
Dostrzega się w nich także czynnik wspierający kooperację pomiędzy firmami 
oraz firmami a władzą lokalną czy instytucjami naukowymi, stąd przypisuje mu 
się także rolę nieekonomicznego czynnika rozwoju lokalnego Prowadzi on rów
nież do tworzenia efektów synergicznych. W literaturze turystycznej zagadnie
nie to jest już poruszane, choć nie doczekało się jeszcze pogłębionej analizy (Hall 
et al. 2005; Rainnie, Grobbelaar 2005).

Na podbudowie kapitału społecznego pozahandlowych współzależności lokal
ni przedsiębiorcy turystyczni oraz powiązani z nimi mogą tworzyć różne formy 
organizacyjne wzajemnej pomocy, zarówno w zakresie działalności rynkowej, jak 
i ubiegania się o wsparcie - finansowe, informacyjne, doradcze i inne - w insty
tucjach otoczenia biznesu. Równorzędność relacji aktorów na płaszczyźnie spo
łecznej oraz zaufanie jest czynnikiem wzmacniającym ich aktywną partycypację 
oraz samoregulację w formowaniu się struktury ich relacji. Można w tym także 
dostrzegać źródło spontanicznych procesów wzmacniających zmiany stabilizują
ce zachowanie całego systemu.

Zróżnicowanie rodzajowe działających lokalnie podmiotów turystycznych skła
nia do ostrożności w formułowaniu ogólnikowych założeń i twierdzeń odnośnie do 
kwestii samoorganizowania się miejscowych aktorów rozwoju. Proces samoorgani
zacji, rozpatrywany na poziomie jednostkowym czy grupy, będzie miał odmienny 
przebieg w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, często rodzinnych i zako
rzenionych w lokalnym środowisku społecznym, inaczej zaś będzie zachodzić w gru
pie podmiotów dużych, w dodatku zarządzanych pozalokalnie. Otwarte pozostają 
więc pytania: które kategorie obiektów wykażą się większą zdolnością samouporząd- 
kowania i przetrwania w sytuacji narastającej niestabilności zmierzającej w kierunku 
granic chaosu, a także: jakie mechanizmy okażą się bardziej efektywne w tych wa
runkach; czy te, które opierają się na nieformalnych kontaktach, pomocy partner
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skiej (np. sąsiedzkiej) i dzieleniu się indywidualną wiedzą, czy też te, które bazują 
na wypracowanych i ogólnie stosowanych mechanizmach operacyjnego zarządza
nia organizacjami. Zachodzi tu także potrzeba uwzględniania faktu funkcjonowania 
w układzie lokalnym dwóch sektorów turystyki - formalnego i nieformalnego.

3.7. Podtrzymywalność lokalnego rozwoju turystyki 
a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej

Postępująca globalizacja ruchu turystycznego, rozwój komunikacji lotniczej, te
lekomunikacji i technologii informatycznych, a także coraz większa otwartość 
rynków krajowych dla turystów zagranicznych i ich internacjonalizacja sprawiły, 
że we współczesnej dyskusji naukowej zagadnienie konkurencyjności przenosi 
się poza tradycyjne ramy analiz funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych 
w kierunku studiów porównawczych w odniesieniu do systemów terytorialnych 
pełniących funkcję recepcyjną.

Wśród badaczy zajmujących się problematyką konkurencyjności jednostek 
przestrzennych - miejsc, miejscowości (gmin) czy regionów, istnieje zgoda co do 
tego, że zagadnienie to ma swoje źródło w teorii konkurencyjności państw i mię
dzynarodowej wymiany handlowej M.E. Portera (1980, 1985, 1990). Znaczenie 
rywalizacji o korzyści płynące z napływowego ruchu turystycznego jest analizo
wane dwukierunkowo. Na płaszczyźnie badań społeczno-ekonomicznych po
strzega się turystykę jako czynnik wzrostu konkurencyjności gospodarki lokalnej 
czy regionalnej, natomiast w analizach sektorowych, dotyczących bezpośrednio 
rozwoju turystyki, rozpatruje się owo zagadnienie jako konkurencyjność obsza
rów recepcji turystycznej. Pomimo wzajemnego powiązania oba aspekty konku
rencyjności stanowią odrębne zagadnienia problemowe.

3.7.1. Turystyka jako czynnik konkurencyjności gospodarki lokalnej i regionalnej

W rozwoju społeczno-gospodarczym zagadnienie konkurencyjności jest anali
zowane wielowątkowo. Najogólniej konkurencyjność w rozwoju lokalnym bądź 
regionalnym jest postrzegana w kontekście uzyskiwania przewag lokalizacyjnych, 
które oddziałują przyciągająco w stosunku do nowych podmiotów i inwestycji go
spodarczych oraz aktywizują przedsiębiorczość, dzięki czemu są tworzone nowe 
miejsca pracy. Kwestia konkurencyjności może być w tym przypadku rozpatry
wana dwuczlonowo. Po pierwsze, jako czynnik sprzyjający nowym lokalizacjom, 
a po drugie, jako rezultat lokalizacji określonych inwestycji (Dziemianowicz 2008; 
Łaźniewska, Gorynia 2012).

Postrzeganie rozwoju miejscowości w kontekście ich współzawodnictwa ma 
swoje źródło w nadawaniu przestrzeni i jej zasobom wartości rynkowej, co w re
zultacie prowadzi do porównawczego wartościowania ich poziomu rozwoju, funk
cji i cech (Parysek 2005). Najogólniej cel konkurowania na płaszczyźnie społecz
no-ekonomicznej formułuje się jako osiągnięcie trwałej zdolności do sprostania 
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rywalizacji ze strony innych układów lokalnych (miejscowości bądź regionów) 
i uzyskania nad nimi przewagi w dążeniu do realizacji strategicznych zadań 
w sferze społecznej i ekonomicznej (Klasik 2005). W tym działaniu turystyka jest 
często postrzegana jako jeden z przewodnich czynników wzrostu konkurencyj
ności ogólnogospodarczej układów lokalnych (miejscowości, gmin) i regionów, 
za czym przemawia skala korzyści finansowych i innych, płynących z wydatków 
turystycznych oraz ekonomiczny wpływ dużych inwestycji turystycznych, takich 
np. jak parki rozrywki czy wielkopowierzchniowe centra handlowo-rozrywkowe, 
które stają się ponadlokalnymi ośrodkami wzrostu gospodarczego.

Źróda siły konkurencyjnej terytorialnych systemów społecznych upatruje się 
w ich zasobach wewnętrznych, popycie zewnętrznym, przewadze nad innymi 
systemami, wynikającej z przestrzennej lub funkcjonalnej dominacji (np. wyższej 
rangi w hierarchii sieci osadniczej) oraz czerpaniu korzyści z powiązań i współ
pracy w układach sieciowych. W przypadku systemów społeczno-gospodarczych 
analizy konkurencyjności mogą być prowadzone nie tylko dla zbiorów podmio
tów i jednostek podobnych pod względem wielkości i rangi, lecz także ze względu 
na ich profil i pozycję oraz odległość i sąsiedztwo (Klasik, Kuźnik 2001). Równo
cześnie wyraźnie podkreśla się, że relacje, w jakich funkcjonują miejscowości czy 
regiony, mają zarówno charakter konkurencyjny, jak i współpracy, co sprawia, że 
oba aspekty powiązań powinny być rozpatrywane łącznie.

3.7.2. Konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej

Warunki gry rynkowej oraz swoboda i spektrum możliwych wyborów, jakimi dys
ponują współcześnie potencjalni turyści odnośnie do wyboru miejsc docelowych 
podróży, tworzą z punktu widzenia obszarów recepcji turystycznej okoliczności 
zmuszające do rywalizacji (walki konkurencyjnej) o przyjazdowy ruch turystycz
ny. We współczesnej dyskusji naukowej nie ma jednak zgody co do tego, jak na
leży rozumieć pojęcie „konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej”, a także 
w jaki sposób dokonywać jej oceny (Bednarczyk 2011). Można w tym miejscu 
wskazać na dwa odróżniające się podejścia - jedno zmierzające w kierunku oce
ny zdolności obszarów recepcyjnych do konkurowania w ujęciu czynnościowym 
(ex antę) (Ritchie, Crouch 2000,2003), a drugie formułujące ich konkurencyjność 
turystyczną w sensie wynikowym (expost) (Mazanec et al. 2007).

W ujęciu czynnościowym kształtowanie konkurencyjności uzależnia się od 
wpływu rożnych czynników natury wewnętrznej i zewnętrznej - począwszy od 
warunków, w jakich rozwija się turystyka (przyrodniczych, społecznych, po
litycznych, infrastrukturalnych), poprzez istnienie atrakcji turystycznych, za
rządzanie, marketing i działalność informacyjną, a także cechy popytu tury
stycznego i jego uwarunkowania rynkowe, aż do kwestii polityki turystycznej, 
planowania rozwoju oraz ocen jakościowych, kosztowych i wizerunkowych, 
które mają znaczenie z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na sferę 
motywacyjną turystów (Dwyer, Kim 2003; Mika 2012; Niezgoda 2006, 2007; 
Ritchie, Crouch 2003). Takie spojrzenie łączy niekiedy kwestię konkurencyjno
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ści ze zrównoważonym rozwojem (Ritchie, Crouch 2003). Z kolei ujmowanie 
konkurencyjności w sposób wynikowy wiąże się z praktyką tworzenia uniwer- 
salistycznych modeli ocen konkurencyjności obszarów recepcyjnych w celu ich 
pozycjonowania oraz tworzenia rankingów konkurencyjności. Najczęściej ana
lizuje się to zagadnienie w kontekście rywalizacji państw i ośrodków turystycz
nych na międzynarodowym (kontynentalnym, globalnym) rynku turystycz
nym, z późniejszym upublicznieniem tego w formie list rankingowych (Enright, 
Newton 2004; Kozak 2002; Mazanec et al. 2007). Tego typu oceny oraz tworzone 
na ich podstawie klasyfikacje budzą jednak wiele wątpliwości co do zasad, me
todologii oraz ich celowości.

Paradygmat konkurowania w turystyce wyznacza szerokie i wielowątkowe 
pole badawcze. W obu wskazanych wyżej podejściach dąży się do konstruowania 
uniwersalistycznych modeli analitycznych, zarówno w celu tworzenia zestawień 
porównawczych, jak i w zakresie kształtowania czynników czy mechanizmów 
konkurencyjności. Większość dotychczasowych studiów nad konkurencyjnością 
obszarów recepcji, prowadzonych na płaszczyźnie nauk ekonomicznych i o zarzą
dzaniu, nie ma jednak charakteru kompleksowego i ogranicza się do węższych za
gadnień oraz kwestii szczegółowych, np. oceny słabych i mocnych stron możliwo
ści konkurowania (Gomezelja, Mihalic 2008), pozycji konkurencyjnej regionów 
(Cracołici, Nijkamp 2008; Croes 2011), konkurencyjności cenowej (Dwyer et al. 
2000; Mangion et al. 2005), ocen konkurencyjności ze względu na określone kate
gorie ruchu turystycznego (Alejziak 2008; Claver-Cortes et al. 2007; Żemła, Żemła
2006) , dostępności przestrzennej ośrodków turystycznych (Lasanta-Martinez et al.
2007) oraz ich wizerunku marketingowego (Gallarza et al. 2002; Żemła 2010), 
a także konkurencyjnej orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami i systemami 
terytorialnymi (Bednarczyk 2011; Camisóna, Monfort-Mirb 2012; Mangion et al. 
2005). Podobnie w nurcie badań geograficznych porusza się zazwyczaj jedynie 
niektóre kwestie uważane za istotne z punktu widzenia omawianej problematy
ki, takie jak np.: jakość środowiska przyrodniczego, ocena jakości usług doko
nywana przez turystów, relacje cenowe, bariery rozwoju lokalnego, rola określo
nych form ruchu turystycznego (Kowalczyk 2008; Kurek, Mika 2008; Krzesiwo, 
Mika 2011, Mika 2010; Mika et al 2007; Ranoszek, Widawski 2011; Rogers 2009; 
Rotter-Jarzębińska 2009). Relacje pomiędzy miejscowościami turystycznymi 
w aspekcie ich rywalizowania (konkurowania) o ruch turystyczny mogą być roz
patrywane w różnych zakresach przestrzennych: a) konkurencji regionalnej po
między miejscowościami turystycznymi położonymi w przestrzennej bliskości 
(w obrębie regionu turystycznego bądź regionów sąsiadujących), b) konkurencji 
ogólnokrajowej, c) konkurencji międzynarodowej - regionalnej (kontynentalnej) 
i globalnej (Kurek, Mika 2008).

Bezpośrednie przeniesienie analiz mechanizmów walki konkurencyjnej ze 
sfery rynku turystycznego na systemy terytorialne budzi zastrzeżenia, przede 
wszystkim z uwagi na fakt, że o rozwoju i funkcjonowaniu obszarów recepcyj
nych (miejscowości, regionów) decyduje znacznie bardziej złożony zespół uwa
runkowań i czynników niż w przypadku przedsiębiorstw turystycznych, a także 
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ze względu na powiązania lokalnego rozwoju turystyki z różnymi sferami życia 
społecznego i gospodarczego. Ocenę konkurencyjności obszarów recepcji tury
stycznej w istotny sposób komplikują między innymi takie czynniki jak: a) róż
norodność ich przestrzennych form; b) zróżnicowanie ich sytuacji rozwojowej 
w zależności od warunków oraz czynników lokalnych i pozalokalnych; c) poziom 
rozwoju i charakter funkcji turystycznej, wynikający ze specyfiki świadczonych 
usług dla turystów; d) różny zakres i natężenie powiązania podmiotów lokalnego 
sektora turystyki z innymi sferami życia gospodarczego i społecznego.

Przydatność pojęcia konkurencyjności kwestionuje się także w badaniach doty
czących terytorialnych systemów społecznych. Zdaniem B. Domańskiego (2004) 
w analizach społeczno-ekonomicznych wielokrotnie bezkrytycznie przenosi się 
prawidłowości właściwe dla różnych poziomów - lokalnego, regionalnego i kra
jowego - bez odpowiednich studiów i interpretacji sposobu powiązania procesów 
zachodzących w różnych skalach geograficznych.

3.7.3. Konkurencyjność a trwałość lokalnego rozwoju turystyki

Zdolność lokalnych podmiotów turystycznych do rozwoju i funkcjonowa
nia w warunkach rywalizacji rynkowej ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
całego systemu recepcji turystycznej. Zależność ta znajduje odzwierciedlenie 
w konceptualizacjach konkurencyjności w turystyce, które wyraźnie akcentują 
powiązanie zagadnienia rywalizacji z ciągłością (trwałością) rozwojową obsza
rów recepcyjnych (Mika 2012; Niezgoda 2006; Ritchie, Crouch 2003). W pro
pozycjach definicyjnych odwołujących się do łączenia obu tych kwestii konku
rencyjność miejscowości turystycznych czy szerzej - terytorialnych systemów 
społecznych - w sensie czynnościowym, określa się jako ich zdolność do przy
ciągania ruchu turystycznego oraz trwałego i długookresowego rozwoju funkcji 
turystycznej w warunkach konkurencji ze strony innych przestrzennych form 
recepcji turystycznej. Problematyka kreowania zdolności do konkurowania ma 
istotne znaczenie w przypadku tych miejscowości, w których rozwój funkcji tu
rystycznej odgrywa rolę strategiczną, a więc ośrodków turystycznych, których 
rozwój lokalny jest w istotny sposób zależny od kondycji sektora turystycznego. 
Nasuwa się więc w tym miejscu pytanie o relacje pomiędzy tak rozumianym 
pojęciem konkurencyjności a proponowaną koncepcją podtrzymywalności lo
kalnego rozwoju turystyki.

Pomimo podobieństw w zakresie treści problemowych różnice między tymi 
podejściami tkwią zarówno w toku analitycznego rozumowania, jak i w oczeki
wanych rezultatach poznawczych. Jak wcześniej sygnalizowano, problematyka 
konkurencyjności jest rozpatrywana na tle rynkowego mechanizmu rywalizacji, 
stąd z natury rzeczy prowadzi do porównań analizowanego podmiotu względem 
jego konkurencyjnego otoczenia i określenia dystansu - przewagi bądź luki - jaki 
występuje pomiędzy nimi. Celem takiego relatywnego toku rozumowania jest 
wskazanie tych czynników, które mają kluczowe znaczenie dla budowania pozycji 
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rynkowej danego podmiotu. W przypadku terytorialnych systemów społecznych 
są one określane najczęściej jako ich siły konkurencyjne. W uproszczeniu przyj
muje się założenie, że systemy takie uzyskują przewagę konkurencyjną w wyniku 
ich lepszego, czyli bardziej skutecznego zarządzania (Bednarczyk 2011; Dziemia- 
nowicz 2008), dlatego adresatami analiz konkurencyjności są przede wszystkim 
instytucje władzy. Rezultaty analiz konkurencyjności wyrażają sformułowania 
strategicznych celów w polityce turystycznej prowadzonej na poziomie krajo
wym oraz na różnych szczeblach władzy samorządowej. Ocena konkurencyjności 
stanowi instrument zarządzania strategicznego, który ma wywołać reakcję od
powiednich instytucji władzy w postaci podjęcia przez nie działań, określanych 
jako „kluczowe”. Rozumowanie na płaszczyźnie konkurencyjności jest więc bez
pośrednio ukierunkowane na kreowanie polityki władz lokalnych oraz wykorzy
stanie w rywalizacji tych zasobów przestrzeni geograficznej oraz innych uwarun
kowań, które uważa się za najważniejsze.

Z kolei podtrzymywalność jako kategoria pojęciowa, wyrażająca zasady i spo
soby osiągania ciągłości (trwałości) rozwoju turystyki w układzie lokalnym, od
wołuje się do mechanizmów gospodarki przestrzennej oraz koncepcji funkcji tu
rystycznej, jej społecznego znaczenia i szerokiego zakresu powiązań w lokalnym 
otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Analiza podtrzymywalności w założeniu 
nie dąży do porównawczego wartościowania kierunków rozwoju obszarów recep
cji turystycznej i ich cech, lecz do rozpoznania i wspierania tych czynników bądź 
działań, które pozwalają w sposób efektywny utrzymać lub zwiększyć w perspek
tywie długookresowej wielkość korzyści ekonomicznych z ruchu przyjazdowe
go, a przez to realizację społecznej funkcji turystyki w odniesieniu do miejscowej 
ludności. Wychodząc z założenia, że w warunkach „wrodzonej” złożoności i róż
norodności systemów recepcyjnych idea rywalizacji rynkowej nie może stanowić 
podstawowego wyznacznika oceny ich sytuacji funkcjonalnej, przyjęto, że w pro
ponowanej koncepcji podtrzymywalności problematykę konkurencyjności roz
patruje się jedynie w odniesieniu do sfery działalności rynkowej podmiotów tury
stycznych. Oznacza to również, że czynniki i bariery ich konkurencyjności uważa 
się za determinanty zdolności podtrzymywania rozwoju obszarów recepcyjnych. 
Oczekuje się ponadto, że rezultaty badań, oprócz ich wartości poznawczej (na
ukowej), mogą znaleźć praktyczne zastosowanie i rozwinięcie w działalności 
różnych instytucji publicznych, nie tylko władz lokalnych, lecz także podmiotów 
działających na rynku.

3.8. Podsumowanie

Stan bądź faza dojrzałości funkcjonalnej obszarów recepcyjnych określa szcze
gólne warunki, w jakich przebiegają procesy składające się na rozwój turystyki. 
Ograniczenie zdolności rozwoju w sensie ilościowym, zarówno z punktu widzenia 
zwiększania liczby przyjazdów turystycznych, jak i prowadzenia nowych inwesty
cji sektorowych, kieruje uwagę na poszukiwanie czynników wzrostu w wymiarze 
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zmian jakościowych, przekształceniach strukturalnych oraz w kształtowaniu rela
cji instytucjonalnych i społecznych.

Zdolność obszaru recepcyjnego do utrzymania jego rozwoju jest warunkowana 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych, które determinują rozmiary i struktu
rę popytu turystycznego, a także czynników wewnętrznych wynikających z cech 
przestrzeni turystycznej oraz działań wszystkich interesariuszy, zarówno podmio
tów turystycznych, władz lokalnych i innych instytucji, jak i osób prywatnych. 
Czynniki egzogeniczne, mimo że autonomiczne względem obszarów recepcyj
nych, podlegają jednak oddziaływaniu lokalnych podmiotów za sprawą ich dzia
łalności rynkowej (informacyjno-marketingowej).

Powyższe przesłanki umożliwiają przyjęcie perspektywy badawczej, której 
punkt wyjścia stanowią szeroko rozumiane warunki rozwoju turystyki występują
ce w obrębie określonego obszaru recepcji, związane z tym procesy, a także wszel
kie okoliczności towarzyszące. Takie podejście jest bliskie wizji rozwoju lokalnego 
(regionalnego), sformułowanej w nowej teorii wzrostu (Romer 1990), w której za
kłada się nadrzędną rolę czynników endogenicznych w kreowaniu mechanizmów 
rozwojowych, ze szczególnym podkreśleniem kapitału ludzkiego i kapitału wie
dzy (Domański B. 200 lb).

W omawianej koncepcji podtrzymywalności lokalność jest rozumiana w sen
sie przestrzennym, w odniesieniu do terytorialnego systemu społecznego (miej
scowości) lub ich zespołu (układu osadniczego) funkcjonalnie powiązanego za 
sprawą przyjazdowego ruchu turystycznego, przy czym ustalenie tych relacji jest 
za każdym razem zadaniem badawczym. Każdy układ lokalny określa unikatowa 
kombinacja warunków i cech - przyrodniczych, społecznych, kulturowych i go
spodarczych, a z międzynarodowego punktu widzenia, także sytuacja politycz
na, prawna i kompetencje władz lokalnych. W rezultacie własnej i niepowtarzal
nej trajektorii rozwoju obszary recepcyjne są identyfikowane i odróżniają się ze 
względu na sposób i formę zagospodarowania, strukturę działających podmiotów 
turystycznych, organizację przestrzenną ruchu turystycznego oraz powiązania 
z jego obszarami źródłowymi, a także relacje funkcjonalne z najbliższym otocze
niem przestrzennym.

Lokalny system turystyki każdorazowo zawiązuje się na podstawie niepo
wtarzalnej konfiguracji warunków realizacji potrzeb turystycznych, dlate
go jednostronna interpretacja podtrzymywania jego rozwoju byłaby błędem. 
W proponowanym toku rozumowania świadomie odchodzi się od wartościo
wania badanej rzeczywistości (z punktu widzenia ustalonych celów, kryteriów 
czy standardów), do którego dąży się między innymi w koncepcjach konkuren
cyjności i harmonijnego zrównoważenia w turystyce. Podobnie jak w innych 
podejściach badawczych do problematyki rozwoju lokalnego, także w wypadku 
diagnozy podtrzymywalności rozwoju turystyki nie wydaje się konieczne sto
sowanie wskaźników, odnoszenie się do hipotetycznych wzorców czy idealnych 
modeli. Akcentując raczej wymiar poznawczy i praktyczne zastosowanie rezul
tatów badań, ich celem winno być poszukiwanie skutecznych mechanizmów 
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wzmacniania lokalnych struktur sektora turystyki, ustalenie ich wewnętrznej 
dynamiki, wskazanie możliwości, szans oraz barier i zagrożeń rozwoju, które 
płyną z warunków lokalnych, relacji funkcjonalnych z obszarami źródłowymi 
ruchu oraz oddziaływania bliższego bądź dalszego otoczenia konkurencyjnego 
w przestrzeni geograficznej. Ważne jest także zidentyfikowanie zjawisk niepo
żądanych w celu ograniczenia ich wpływu na przebieg procesów rozwojowych. 
Chodzi więc o rozpoznanie wszelkich możliwych sposobów i dostępnych środ
ków, pozwalających utrzymać ciągłość funkcjonalną obiektów świadczących 
usługi dla turystów, które oprócz własnych celów realizują także społeczne funk
cje w odniesieniu do miejscowej ludności. Co istotne, można doszukiwać się 
nieco odmiennych mechanizmów napędzających wzrost dla różnych kategorii 
rodzajowych obiektów, a także w stosunku do form ruchu, przyjmując chociaż
by rozróżnienie między przyjazdami, kierowanymi decyzjami indywidualnymi 
a funkcjonowaniem turystyki biznesowej. Nie można też nie uwzględniać faktu, 
że współcześnie żaden obszar turystycznie dojrzały nie pozostaje bez silnego 
wpływu zjawisk i procesów o charakterze globalnym. Kontekst oddziaływania 
wzorców kulturowych na zachowania w sferze popytu oraz relacje konkuren
cyjne, w jakich funkcjonują określone obszary recepcyjne, znajduje zazwyczaj 
odzwierciedlenie w działaniach adaptacyjnych lokalnych podmiotów turystycz
nych, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej większości.

Z perspektywy lokalnej źródeł podtrzymywania rozwoju turystyki można 
doszukiwać się w rożnych wymiarach przestrzeni geograficznej (turystycznej) 
oraz zachodzących w niej relacjach funkcjonalnych, na płaszczyźnie ekono
micznej w działaniach podmiotów turystycznych, w cechach i relacjach spo
łecznych aktorów rozwoju, jak i w szeroko rozumianej sferze działań orga
nizacyjnych, co obejmuje także funkcjonowanie instytucji władzy. Tkwiące 
w wymienionych warstwach czynniki są wzajemnie uwikłane i sprzężone, od
działują na siebie, tworząc wypadkową zdolność obszaru recepcji do długo
okresowego rozwoju funkcji turystycznej. Ich syntetyczne zestawienie zawiera 
tabela 7.

Rozwój turystyki opiera się na świadczeniu usług, stąd w jego podtrzymywa
niu (wzmacnianiu) doniosłą rolę ogrywają czynniki o charakterze społecznym 
(ludzkim), jak: doświadczenie jednostek, ich fachowość, kreatywność, indywi
dualna wiedza, a także relacje międzyludzkie oparte na wspólnie respektowa
nych wartościach i zaufaniu. Wzrasta w takim wypadku także rola procesów 
spontanicznych, np. samoregulacyjnych i samoorganizujących, które zwiększają 
zdolność mobilizacyjną miejscowych aktorów rozwoju w osiąganiu ich celów 
ekonomicznych. W warunkach stagnacji rozwojowej, wysokiego poziomu zain
westowania turystycznego i ograniczonych możliwości prowadzenia kolejnych 
inwestycji, szczególnego znaczenia nabiera kwestia zdolności konkurencyjnych 
przedsiębiorstw turystycznych, szeroko rozumianych innowacji, a także po
szukiwania i kreowania wartości dodanej w różnych aspektach ich działalności 
oraz właściwościach przestrzeni turystycznej.
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Geograficzny punkt widzenia uwypukla znaczenie przestrzeni jako czynnika 
rozwoju turystyki. Chodzi tu przede wszystkim o właściwości fizycznej przestrze
ni turystycznej, które określa jakość i różnorodność walorów turystycznych oraz 
materialnej bazy turystyki. Podkreśla się także znaczenie zachowania bądź od
tworzenia jakości parametrów (cech) środowiska przyrodniczego, jako jednego 
z warunków utrzymania atrakcyjności przestrzeni dla realizacji potrzeb tury
stycznych.

Tabela 7.
Czynniki podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Wysoka atrakcyjność turystyczna przestrzeni 
geograficznej

Optymalne wykorzystanie zasobów lokalnych 
na cele turystyczne

Stan i różnorodność walorów
i zagospodarowania turystycznego (jakość 
przestrzeni turystycznej);
Stan zachowania wartości przyrodniczych 
(jakość środowiska przyrodniczego); 
Dostępność komunikacyjna i ekonomiczna 
lokalnej przestrzeni turystycznej; 
Indukowanie społecznie dostrzegalnych zmian 
jakościowych w przestrzeni turystycznej:
- innowacje infrastrukturalne w przestrzeni 

turystycznej,
- zmienność w czasie elementów 

kreatywnych walorów kulturowych;
Pozytywny odbiór lokalnej przestrzeni 
turystycznej w procesie indywidualnej 
percepcji;
Wzmacniający wizerunek turystyczny; 
Wysoka jakość usług turystycznych; 
Kształtowanie pozytywnych opinii turystów 
o obszarze recepcji turystycznej

Osiąganie efektów synergicznych:
- w przestrzeni turystycznej,
- w działalności rynkowej podmiotów 

turystycznych,
- we współdziałaniu podmiotów 

turystycznych,
- we współpracy między podmiotami 

turystycznymi a instytucjami władzy 
lokalnej i innymi instytucjami,

- w powiązaniach funkcjonalnych systemów 
recepcyjnych i/lub atrakcji turystycznych,

- w relacjach między funkcją turystyczną 
a innymi funkcjami społeczno- 
ekonomicznymi;

Wielofunkcyjność w rozwoju podmiotów 
turystycznych;
Elastyczna specjalizacja w działalności 
podmiotów turystycznych;
Wzajemne wzmacnianie rozwoju między 
obszarami recepcji turystycznej;
Rozwój wielofunkcyjny obszarów 
recepcyjnych;
Racjonalne gospodarowanie przestrzenią;
Ograniczanie wpływu sytuacji konfliktowych 
w gospodarowaniu przestrzenią oraz 
w relacjach społecznych;
Wsparcie instytucjonalne działalności 
lokalnych podmiotów turystycznych; 
Programowanie lokalnego rozwoju turystyki; 
Społeczne porozumienie wokół strategicznych 
celów rozwoju turystyki
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fabela 7. cd.

Konkurencyjność lokalnych podmiotów 
turystycznych

Utrzymanie stabilności lokalnego systemu 
turystyki

Zasoby firmy:
- wyposażenie materialne, stan obiektu

i urządzeń,
- kapitał finansowy,
- jakość kapitału ludzkiego (personelu),
- jakość kadry menedżerskiej,
- dystrybucja i wykorzystanie wiedzy 

indywidualnej i informacji,
- jakość kapitału społecznego (normy, 

wartości),
- technologie informacyjno- 

telekomunikacyjne,
- pozytywny wizerunek firmy wśród 

nabywców;
Usługi i organizacja:
- jakość usług,
- cena usług,
- innowacje usługowe i organizacyjne,
- zdolność przyjęcia innowacji,
- odmienność usług względem innych 

podmiotów,
- elastyczność usługi i jej dostosowanie do 

potrzeb klientów,
- kreowanie nowych potrzeb turystycznych,
- rozwinięta sieć dystrybucji i informacji,
- promocja,
- korzystne warunki płatności;
Zdolność pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych;
Zdolność zawiązywania współpracy 
partnerskiej;
Zakorzenienie podmiotów w systemach 
innowacyjnych;
Sprawność lokalnych systemów innowacji

Zdolność tłumienia wpływu negatywnych 
bodźców zewnętrznych i wewnętrznych; 
Zwiększanie odporności (obniżenie 
podatności) na wpływ czynników (bodźców) 
zakłócających;
Zdolność adaptacji do warunków 
niestabilności:
- wydłużanie sezonu turystycznego,
- dywersyfikacja oraz utrzymywanie 

istniejących kierunków ruchu 
przyjazdowego,

- rozwój sieci i kontaktów migracyjnych 
w turystyce na płaszczyźnie społecznej,

- indukowanie kumulatywnej przyczynowości 
w ruchu turystycznym;

Osłabienie zależności od głównego waloru 
przestrzeni turystycznej;
Osłabienie zależności od lokalnego bieguna 
wzrostu;
Zdolność samoorganizowania się lokalnych 
podmiotów turystycznych;
Kapitał społeczny pozahandlowych 
współzależności

Opracowanie własne.

W dyskutowanej koncepcji podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki 
itrakcyjność turystyczna przestrzeni geograficznej jest rozumiana szerzej niż tyl- 
<o atrybut wynikający z jej właściwości i przewag lokalizacyjnych. Ujmując to 
zagadnienie w sposób czynnościowy, rozszerza się jego desygnat, a tym samym 
:akże zakres kwestii problemowych (analitycznych), których dotyczy. Przyjęcie 
zzynnościowego spojrzenia na kwestię atrakcyjności turystycznej pozwala lepiej 
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łączyć analizę cech przestrzeni turystycznej i jej innowacyjnych form udostęp
niania z zagadnieniem motywacji turystycznej, a także kieruje uwagę w stronę 
poszukiwania możliwie najlepszych rozwiązań i sposobów gospodarowania prze
strzenią w celu podniesienia jej „turystycznej” użyteczności. W tym kierunku 
zmierzają także ustalenia dotyczące indukowania efektów wzmacniających roz
wój turystyki w szerszym układzie lokalnym, pomiędzy różnymi systemami re
cepcyjnymi, a dokładniej ich elementami składowymi, przy odpowiednim pro
gramowaniu ruchu turystycznego, który jako czynnik systemotwórczy jest rów
nocześnie „nośnikiem” środków finansowych.

Specyfikę lokalizacji turystyki w warunkach polskich określa jej ścisłe powiąza
nie i zależność z rozwojem innych funkcji społeczno-gospodarczych. Zdecydowa
na większość miejscowości turystycznych w Polsce ma charakter wielofunkcyjny. 
Dlatego odwołując się do ugruntowanego w badaniach geograficznych podejścia 
funkcjonalnego i dotychczasowych studiów nad rolą turystyki w strukturze funk
cjonalnej jednostek osadniczych, podkreśla się znaczenie ich wielofunkcyjności 
w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej, zaś we wzmacnianiu związków po
między funkcją turystyczną a innymi funkcjami miejscowymi dostrzega się mię
dzy innymi potencjalny czynnik stabilności niedużych, rodzinnych obiektów tu
rystycznych.

Do czynników podtrzymywania lokalnego rozwoju turystyki można zaliczyć 
wszystkie te procesy i mechanizmy, które przyczyniają się do utrzymywania 
względnej równowagi funkcjonalnej obszarów recepcyjnych i zmniejszają ich po
datność na oddziaływanie negatywnych bodźców i zaburzeń. W przypadku pod
miotów turystycznych ważną rolę mogą odgrywać alternatywne (komplementar
ne) formy ich rozwoju, dzięki wielostronnemu wykorzystaniu posiadanych za
sobów, np. w drodze elastycznej specjalizacji, a także dzięki różnym czynnikom 
o charakterze nieformalnym (np. pomocy międzysąsiedzkiej). W warunkach pol
skich zdolność wpływania lokalnych podmiotów władzy na procesy rozwojowe 
w sektorze turystyki można określić jako raczej ograniczoną.

Utrzymywanie ciągłości funkcjonalnej obszarów recepcyjnych jest procesem 
dynamicznym, który w warunkach niestabilności (chaosu) nie przebiega linio
wo. Rozwój nie dąży też ku oznaczonemu celowi, jego scenariusze muszą więc 
uwzględniać różne możliwe sekwencje zmian jakościowych. Podobnie w bada
niach regionalnych istniejące koncepcje ekonomiczne dostosowuje się do aktual
nych warunków społeczno-gospodarczych. Ma to zasadnicze znaczenie dla pro
gramowania optymalnych rozwiązań w przypadku krajów transformujących bądź 
rozwijających się.

Wydaje się, że kwestię wyboru czynników podtrzymywania lokalnego rozwoju 
turystyki można uważać nadal za otwartą. Złożona i dynamiczna rzeczywistość 
społeczno-gospodarcza wnosi rozwiązania, których pojawienie się trudno z góry 
przewidzieć. Z czasem bądź w toku pogłębionych badań mogą ujawnić się nowe 
okoliczności lub fakty, które wpłyną na modyfikację poglądów i sądów na temat 
dyskutowanych tu zagadnień.
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Przedstawione determinanty podtrzymywalności wykraczają poza dotychczas 
formułowane czynniki rozwoju turystyki. To, co odróżnia proponowaną koncep
cję podtrzymywalności od dotychczasowego spojrzenia na kwestie rozwojowe 
w turystyce, to fakt, że z uwagi na szczególną sytuację funkcjonalną obszarów 
dojrzałych zdolność podtrzymywania rozwoju odnosi się przede wszystkim do 
jego wymiaru jakościowego. W takich warunkach pierwszoplanowe znaczenie 
ma kondycja oraz zdolność przetrwania lokalnych podmiotów turystycznych na 
poziomie jednostkowym, dlatego w poszukiwaniu mechanizmów wzmacniają
cych ich sprawność funkcjonalną wychodzi się także poza sferę ich działalności, 
określaną jako „typowo” turystyczną.

Wysoka złożoność funkcjonalna dojrzałych systemów recepcyjnych pozwala, 
w toku wyjaśniania bądź w celu stymulowania ich procesów i mechanizmów roz
wojowych, sięgać do koncepcji dyskutowanych na innych polach badań geografii 
i gospodarki przestrzennej. Proponuje się także włączyć w główny nurt badań 
geografii turyzmu zagadnienia dotychczas rzadko podejmowane bądź nowe, ta
kie jak: rola wyposażenia społecznego w działalności podmiotów turystycznych, 
kształtowanie więzi społecznych między aktorami rozwoju z jednej strony a kwa- 
terodawcami i gośćmi (turystami) z drugiej, sposoby zawiązywania sieci współ
pracy i ich znaczenie, czy też problem niestabilności funkcjonalnej (stan chaosu) 
obszarów recepcyjnych oraz związane z tym kwestie poszukiwania sposobów 
ograniczania ich podatności na wpływ przypadkowych wahań koniunkturalnych 
oraz innych zaburzeń zewnętrznych.

Poszukiwanie źródeł podtrzymywania funkcji turystycznej w układzie lokal
nym jest w istocie przychyleniem się do postulatu rozwinięcia na płaszczyźnie 
metodologicznej paradygmatu trwałości (w sensie ciągłości) rozwoju turystyki. 
Rozumowanie to opiera się na założeniu o szczególnym stanie funkcjonalnym 
obszarów dojrzałych oraz o unikatowości i niepowtarzalności szeroko rozumia
nych warunków lokalnych, a tym samym - także przebiegu procesów rozwo
jowych. Złożoność i skomplikowanie problemów badawczych, zarówno w wy
miarze teoretycznym, jak i praktycznym, istotnie wzrasta, kiedy odnosi się je 
do konkretnej rzeczywistości lokalnej (Seręga 1993), dlatego poszukiwanie in
dywidualnych ścieżek podtrzymywania rozwoju turystyki staje się bardziej niż 
kiedykolwiek wyzwaniem badawczym i osadza to zagadnienie w kręgu ideowym 
założeń gospodarki opartej na wiedzy. Realistyczne podejście do zagadnień roz
wojowych skłania również do tezy, iż wyrokowanie ex antę pozytywnych efek
tów podtrzymywania nie jest możliwe. Rezultaty działań podejmowanych przez 
lokalnych aktorów rozwoju będą zależały od ich zdolności adaptacyjnej do stale 
zmieniających się warunków rynkowych, między innymi poprzez działania in
nowacyjne, szukanie wartości dodanej czy zawiązywanie aliansów w realizacji 
zadań biznesowych. Wzrasta więc zakres oczekiwań merytorycznych wobec 
kadry zarządzającej. Ważna będzie także zdolność modyfikacji ich zachowań, 
nabywana w procesie uczenia się. W dążeniu do osiągnięcia celów utylitarnych 
niezbędnym warunkiem będzie jeszcze większa współpraca między przedsta
wicielami branży turystycznej, władzy lokalnej i świata nauki oraz prowadzenie 
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stałego monitoringu zjawisk turystycznych. Należy także brać pod uwagę, że na 
obszarach turystycznie dojrzałych funkcja turystyczna może z czasem zostać 
uzupełniona bądź zastąpiona innymi rodzajami aktywności społeczno-ekono
micznej. Chodzi więc o to, aby w sytuacji obniżania się siły czynników wzrostu, 
napędzanych przez wydatki turystyczne i stopniowego wyczerpywania się ich 
zdolności indukowania lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego, ewentu
alna sukcesja funkcji przebiegała w sposób, który nie powodowałby krytyczne
go obniżenia poziomu życia mieszkańców.



Rozdział 4

Determinanty podtrzymywalności lokalnego 
rozwoju turystyki w świetle wyników badań

4.1. Wprowadzenie

Rozpoznanie i ocena czynników oraz identyfikacja barier lokalnego rozwoju 
turystyki stanowi warunek określenia zdolności jego podtrzymywania. Kom
pleksową ocenę sytuacji funkcjonalnej obszarów recepcyjnych komplikuje jed
nak wysoka złożoność i wielowątkowość przedmiotu badań. Z punktu widzenia 
procesu badawczego jest to okoliczność, która istotnie wpływa na jego formę, 
możliwość realizacji oraz metodykę. Przezwyciężenie tej metodologicznej trud
ności może nastąpić w drodze zastosowania podejścia systemowego. Przyjęcie 
takiej płaszczyzny analizy pozwala na poszukiwanie odpowiedzi na istotne py
tania w strukturze wewnętrznych i zewnętrznych relacji systemowych obszarów 
recepcyjnych oraz ich cechach, np. kierunku, sile czy charakterze oddziaływań 
lub zależności.

Podstawowym składnikiem terytorialnego systemu recepcji turystycznej, a za
razem jego czynnikiem systemotwórczym, jest przyjazdowy ruch turystyczny 
(ryc. 4). Identyfikacja kolejnych elementów składowych systemu opiera się na ich 
relacji względem turystów. W bezpośrednim związku z nimi funkcjonują: obiekty 
noclegowe, gastronomiczne, urządzenia sportowo-rekreacyjne (baza turystyczna 
i towarzysząca) oraz lokalne podmioty zajmujące się organizacją pobytów tury
stycznych. W rozwój turystyki są zaangażowane również władze lokalne oraz po
wołane przez nie instytucje publiczne, a także stowarzyszenia osób i miejscowych 
podmiotów branżowych. W relacji funkcjonalnej do turystów znajdują się także 
te składniki lokalnej przestrzeni geograficznej, które stanowią walory turystyczne. 
Poszczególne części (podsystemy) tak określonego systemu recepcji turystycznej 
funkcjonują we wzajemnej zależności, a także pod wpływem oddziaływania róż
nych elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Ze względu na istnienie sprzężeń wewnątrzsystemowych identyfikacja kluczo
wych zagadnień dla jego funkcjonowania, w tym diagnoza czynników istotnie 
wpływających na zdolność długookresowego rozwoju lokalnej funkcji turystycz
nej, niekoniecznie musi wiązać się z analizowaniem wszystkich aspektów owego
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z wieloma problemami, które są przejawem bądź następstwem ich stagnacji w ilo
ściowym wymiarze rozwoju turystyki.

Zagadnienie oceny uwarunkowań oraz kształtowania się funkcji turystycznej 
tych miejscowości jest już stosunkowo dobrze rozpoznane, co było ważną prze
słanką wyboru tego obszaru do badań szczegółowych. Dotychczasowe opracowa
nia naukowe skupiały się na kwestiach: zagospodarowania turystycznego (Dębski 
1975; Sacha 1986), oceny atrakcyjności turystycznej (Warszyńska 1981), prze
mian środowiska przyrodniczego pod wpływem turystyki (Absalon et al. 1990; 
Hornung 1986; Mika 1997; 2004), relacji społecznych na linii turyści-mieszkań- 
cy-podmioty turystyczne (Błasiak et al. 1990; Gibiec 1984; Mika 2013a; Runge 
1996), działalności uzdrowiskowej (Groch 1991; Leszczycki 1937, 1939; Pitrus 
2006), funkcjonowania turystyki narciarskiej (Krzesiwo 2013; Krzesiwo, Mika 
2011; Mika 2004; Mika et al. 2007), mechanizmów kształtowania lokalnej polityki 
turystycznej (Staszewska 2009) oraz możliwości i barier zawiązywania współpra
cy między lokalnymi przedsiębiorstwami turystycznymi (Czernek 2012).

Z wysokim poziomem rozwoju funkcji turystycznej i jej przewodnim znacze
niem w strukturze funkcjonalnej tych miast wiąże się sytuacja tzw. zamknięcia 
w ścieżce rozwoju społeczno-ekonomicznego. Na obecnym etapie rozwoju utrzy
manie szeroko rozumianych korzyści z rozwoju turystyki przyjazdowej jest jed
nym z warunków stabilności lokalnych struktur gospodarczych i społecznych. 
Obserwacje oraz wywiady przeprowadzone w toku badań terenowych przekonu
ją, że zagadnienie to jest przedmiotem troski nie tylko władz odpowiedzialnych 
za rozwój lokalny i przedsiębiorców turystycznych, lecz także mieszkańców tych 
ośrodków, którzy mimo odczuwalnej presji ze strony masowego ruchu turystycz
nego wyrażają aprobatę dla jego intensyfikacji ze względu na korzyści ogólnoro
zwojowe (Mika 2013a).

4.2. Ocena warunków lokalnych z punktu widzenia uczestników 
ruchu turystycznego

Badania uczestników ruchu turystycznego przeprowadzono na losowo wybranej 
grupie n = 1226 osób, z czego w Szczyrku było to 408 turystów, w Ustroniu - 407, 
a w Wiśle - 411 (tabela 1. we Wstępie). Do badań ankietowych wybrano jedynie 
tych przyjezdnych, którzy decyzję o wyjeździe podjęli dobrowolnie. Pominięto tu
rystów, którzy przybyli w tzw. celach biznesowych, na szkolenia czy spotkania or
ganizowane w związku z prowadzonymi transakcjami, a także osoby, które przyje
chały w celach leczniczych, w rezultacie otrzymanego skierowania (np. kuracjuszy 
uzdrowiskowych skierowanych na leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia). 
Oddzielenie powyższych kategorii uczestników ruchu turystycznego było ko
nieczne, ze względu na odmienne mechanizmy uruchamiające ich ruchliwość 
przestrzenną. Uwagę skierowano na tę sferę społecznej aktywności turystycznej, 
która jest rezultatem indywidualnego procesu motywacyjnego. Z punktu widze
nia psychologicznie rozumianego procesu poznawczego ogół wrażeń i doświad
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czeń z pobytu wpływa bowiem modyfikująco na aktywność migracyjną i wybór 
kierunku wyjazdu w przyszłości.

4.2.1. Czynniki oceny

Pierwszy etap badań zmierzał do rozpoznania głównych czynników, które oddzia
łują na subiektywnie dokonywaną ocenę atrakcyjności turystycznej miejscowości. 
Analizie poddano obiektywnie istniejące warunki lokalne, w jakich odbywa się 
realizacja potrzeb turystycznych. Do oceny wybrano trzynaście cech diagnostycz
nych, takie jak:

a - estetyka miejscowości,
b - jakość dróg,
c - możliwość zaparkowania pojazdu,
d - walory krajobrazowe,
e - jakość usług noclegowych,
f - jakość usług gastronomicznych, 
g - oferta rozrywkowa i kulturalna, 
h - możliwość aktywnego spędzenia czasu, 
i - dostęp do informacji turystycznej na miejscu, 
j - poczucie własnego bezpieczeństwa, 
k - możliwość spokojnego snu w nocy, 
l - życzliwość mieszkańców wobec turystów, 
m - dostępność toalet w miejscu publicznym.
Ankietowani dokonywali oceny powyższych cech (zmiennych) w skali pięciopunk

towej, od 1 - ocena najniższa („bardzo źle”) do 5 - ocena najwyższa („bardzo dobrze”).
W celu określenia głównych czynników determinujących ocenę warunków miej

scowych, dokonywaną przez turystów, posłużono się analizą czynnikową. Jak po- 
daje A. Stanisz (2007), analizę czynnikową zalicza się do wielowymiarowych tech
nik redukcji wymiarowości i analizy struktury zbioru obserwowanych zmiennych. 
Pozwala ona na wykrycie struktury i ogólnych prawidłowości w związkach między 
zmiennymi, redukcję liczby zmiennych, zweryfikowanie wykrytych prawidłowo
ści i powiązań oraz opis badanych cech w nowych przestrzeniach zdefiniowanych 
przez nowe zmienne. Celem analizy czynnikowej jest zastąpienie badanych zmien
nych mniejszą liczbą czynników takich, od których badane zmienne są liniowo za
leżne i które możliwie najlepiej wyjaśniają zależności, jakie występują między nimi.

W badaniu dążono do rozpoznania zróżnicowania czynników indywidualnej 
oceny pomiędzy turystami pobytowymi, korzystającymi z noclegu a turystami 
jednodniowymi, dlatego procedurę wyodrębnienia głównych składowych wyko
nano dla obu grup oddzielnie. Grupa turystów pobytowych liczyła nj = 617, a jed
nodniowych n2= 609 osób (tabela 1). Przed przystąpieniem do analizy zweryfiko
wano badane cechy z punktu widzenia zasadności procedury analizy czynnikowej 
(Stanisz 2007). W tym celu wykonano dla obu grup obliczenia testu sferyczności 
Bartletta oraz współczynnika Keisera-Mayera-Olkina (KMO). Zarówno w przy
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padku turystów pobytowych (test Bartletta: x2=2120,19, df=78, p<0,000001; 
KMO=0,88), jak i turystów jednodniowych (test Bartletta: %2= 1282,87, df=55, 
p<0,000001; KMO=0,79) uzyskane wartości wskazują na silne podstawy do sto
sowania analizy czynnikowej. W obu przypadkach jako kryteria wyboru liczby 
czynników przyjęto wykresy osypiska (ryc. 5). Pozwoliło to wyodrębnić po dwa 
czynniki w obu badanych grupach turystów. W celu uzyskania lepszej przejrzy
stości struktury czynników dokonano ich rotacji metodą Varimax.

W grupie turystów pobytowych („nocujących”) pierwszy czynnik Fln jest naj
bardziej skorelowany ze zmiennymi:/- jakość usług gastronomicznych (0,75), 
e - jakość usług noclegowych (0,71) oraz l - życzliwość mieszkańców w stosunku 
do turystów (0,71). Wyjaśnia on 34,6% całkowitej wariancji analizowanych zmien
nych, przy wartości własnej 4,49 (tabela 8). Oceny jakości usług noclegowych 
i usług gastronomicznych są ze sobą wysoko skorelowane (wsp. korelacji rang 
Spearmana = 0,58; tabela 9). Czynnik F]n określa sferę doświadczeń turystycz
nych, które mają pierwszoplanowe znaczenie z punktu wiedzenia subiektywnego 
poczucia zadowolenia z pobytu. Wiążą się one bezpośrednio z kwestią komfortu 
fizycznego i psychicznego turystów. Warunkuje go zaspokojenie podstawowych 
potrzeb turystycznych, jakimi są nocleg i wyżywienie. Niezbędne jest jednak, aby 
ich realizacja przebiegała w takiej formie i zakresie, aby odbywało się to zgodnie 
z oczekiwaniami przyjezdnych. Na poziomie organizacyjnym wymaga to dosto
sowania standardu oraz procesu świadczenia owych usług do specyfiki wymagań 
określonych grup odbiorców. Wysoki ładunek czynnikowy zmiennej l (życzliwość 
mieszkańców wobec turystów) z czynnikiem F wskazuje na nierozerwalny zwią
zek oceny warunków pobytu z doznaniami turystów na płaszczyźnie ich relacji 
i kontaktów z przedstawicielami ludności miejscowej. Przyjezdni postrzegają 
życzliwość mieszkańców obszarów recepcyjnych w rezultacie kumulacji wrażeń 
wywołanych doświadczeniem bezpośrednich styczności na płaszczyźnie formal
nej i nieformalnej, a także za sprawą własnych obserwacji. Turyści przebywający 
w środowisku przyrodniczym i społecznym, które jest odmienne od ich miejsca

A B
Ryc. 5. Wykres wartości własnych czynników dla badanych grup: turystów pobytowych (A) 
oraz turystów jednodniowych (B)
Źródło: badania własne.



132 Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Tabela 8.
Ładunki czynnikowe dla czynników 1. i 2. 
w grupie turystów pobytowych

Zmienna Czynnik 1 Czynnik 2
a 0,32 0,48
b 0,12 0,73
c 0,14 0,58
d 0,56 0,18
e 0,71 0,14
f 0,75 0,08

g 0,28 0,50
h 0,45 0,36
i 0,26 0,62
j 0,52 0,36
k 0,62 0,29
l 0,71 0,18

m 0,14 0,72
Wartość 
własna 4,49 1,19

% ogółu 
wariancji 34,60 9,17

Zmienne: a - estetyka miejscowości, b - ja
kość dróg, c - możliwość zaparkowania po
jazdu, d - walory krajobrazowe, e - jakość 
usług noclegowych, / - jakość usług gastro
nomicznych, g - oferta rozrywkowa i kultu
ralna, h - możliwość aktywnego spędzenia 
czasu, i - dostęp do informacji turystycznej 
na miejscu, j - poczucie własnego bezpie
czeństwa, k - możliwość spokojnego snu 
w nocy, l - życzliwość mieszkańców wobec 
turystów, m - dostępność toalet w miejscu 
publicznym.
Źródło: badania własne.

stałego zamieszkania, wykazują wyso
ką „wrażliwość” na przebieg interakcji 
społecznych oraz ich skutki. Pozytywne 
usposobienie przedstawicieli społeczno
ści przyjmującej względem gości tworzy 
dla nich przyjazne środowisko otoczenia 
(milieu), którego znaczenie, jako czyn
nika rozwoju turystyki, dotychczas było 
rzadko dyskutowane w literaturze nauko
wej. Jak się okazuje, w przypadku bada
nych miejscowości ma ono niebagatelne 
znaczenie.

Biorąc pod uwagę drugi z wydzielo
nych czynników - F2n, w jego przypad
ku najwyższe ładunki czynnikowe mają 
zmienne: b - jakość dróg (0,73) oraz m - 
dostępność toalet w miejscu publicznym 
(0,72). Czynnik ten, z wartością własną 
1,19, wyjaśnia 9,17% wariancji analizo
wanych zmiennych w grupie turystów 
pobytowych. Podkreśla on sferę zagad
nień problemowych, które stanowią nie
jako uzupełnienie wyznaczników oceny 
warunków miejscowych, które są zawarte 
w czynniku pierwszym. Odnoszą się one 
bezpośrednio do kwestii przestrzeni pu
blicznej, jej przystosowania oraz funkcjo
nowania w niej jednostki. Przemawia za 
tym także związek korelacyjny pomiędzy 
zmiennymi b (jakość dróg) i a (estetyka 
miejscowości) o wartości współczynnika 
rang Spearmana = 0,43 (tabela 9).

Należy podkreślić fakt, że w badanej 
grupie turystów „nocujących” oba czynniki - Fln i F2n wskazują na nadrzędne 
znaczenie pozytywnej realizacji szeroko rozumianych potrzeb bytowych przy
jezdnych. Potwierdza to także wysokie skorelowanie czynnika Fln ze zmienną 
k - możliwość spokojnego snu w nocy (0,62). Można oczekiwać, że zaspokojenie 
owych potrzeb, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami, będzie implikować 
pozytywną ocenę lokalnych warunków, co uważa się za jedno z założeń podtrzy
mywania rozwoju turystyki.

W analizie czynnikowej dla grupy turystów jednodniowych pominięto dwie 
zmienne e i k, odnoszące się do kwestii korzystania z usług noclegowych. W tym 
przypadku także wyodrębniono dwa główne czynniki. Pierwszy czynnik F z war-
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Tabela 9.
Korelacja porządku rang Spearmana między badanymi zmiennymi dla grupy turystów poby-

Zmienna 
(cecha)

a b c d e f g h i j k / W

a 1,00 0,43 0,24 0,30 0,27 0,26 0,22 0,21 0,24 0,30 0,22 0,35 0,26
b 0,43 1,00 0,38 0,21 0,26 0,22 0,28 0,23 0,34 0,26 0,28 0,24 0,35
c 0,24 0,38 1,00 0,26 0,23 0,20 0,16 0,18 0,24 0,20 0,19 0,27 0,25
d 0,30 0,21 0,26 1,00 0,22 0,25 0,18 0,26 0,25 0,27 0,34 0,38 0,19
e 0,27 0,26 0,23 0,22 1,00 0,58 0,25 0,27 0,28 0,29 0,35 0,34 0,23
f 0,26 0,22 0,20 0,25 0,58 1,00 0,34 0,32 0,25 0,29 0,32 0,37 0,17
g 0,22 0,28 0,16 0,18 0,25 0,34 1,00 0,41 0,37 0,27 0,25 0,19 0,27
h 0,21 0,23 0,18 0,26 0,27 0,32 0,41 1,00 0,36 0,32 0,30 0,26 0,23
i 0,24 0,34 0,24 0,25 0,28 0,25 0,37 0,36 1,00 0,41 0,33 0,29 0,40
j 0,30 0,26 0,20 0,27 0,29 0,29 0,27 0,32 0,41 1,00 0,49 0,35 0,28
k 0,22 0,28 0,19 0,34 0,35 0,32 0,25 0,30 0,33 0,49 1,00 0,44 0,34
l 0,35 0,24 0,27 0,38 0,34 0,37 0,19 0,26 0,29 0,35 0,44 1,00 0,22
m 0,26 0,35 0,25 0,19 0,23 0,17 0,27 0,23 0,40 0,28 0,34 0,22 1,00

Współczynniki korelacji są istotne z p<0,05
Zmienne: a - estetyka miejscowości, b - jakość dróg, c - możliwość zaparkowania pojazdu, 
d - walory krajobrazowe, e - jakość usług noclegowych, f - jakość usług gastronomicznych, 
g - oferta rozrywkowa i kulturalna, h - możliwość aktywnego spędzenia czasu, i - dostęp do in
formacji turystycznej na miejscu,) - poczucie własnego bezpieczeństwa, k - możliwość spokoj
nego snu w nocy, l - życzliwość mieszkańców wobec turystów, m - dostępność toalet w miejscu 
publicznym.
Źródło: badania własne.

tością własną 3,33, wyjaśnia 30,28% całkowitej wariancji analizowanych zmien
nych w badanej grupie. Jest on najsilniej skorelowany z dwiema zmiennymi: 
g - oferta rozrywkowa i kulturalna (0,68) oraz h - możliwość aktywnego spędze
nia czasu (0,67) (tabela 10). Obie zmienne są ponadto ze sobą stosunkowo wysoko 
skorelowane (współczynnik korelacji rang Spearmana = 0,44; tabela 11). Czynnik 
F wysuwa na pierwszy plan te cechy strukturalne przestrzeni turystycznej ba
danych miejscowości, które stanowią źródła motywacji turystów jednodniowych 
oraz wskazują na formy realizacji ich pobytów. Krótkie wyjazdy realizowane w wa
runkach turystyki masowej są na ogół motywowane potrzebą przeżyć, doznań 
lub wrażeń, których źródła tkwią między innymi w uczestnictwie osób przyjezd
nych w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i sportowych, 
a także podejmowaniu przez nich aktywności ruchowej. W przypadku badanych 
miejscowości główne ładunki czynnika F wyrażają także oczekiwania turystów 
jednodniowych wobec określonego rodzaju propozycji ofertowych, które z tymi 
potrzebami winny korespondować. Wskazują one na podstawowe aspekty oceny 
atrakcyjności badanych miejscowości dla turystyki jednodniowej, które w prostej 
linii dotykają sfery organizacji przestrzeni turystycznej i jej przystosowania dla 
aktywnych form spędzania wolnego czasu, jak również tworzenia różnorodnych
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Tabela 10.
Ładunki czynnikowe dla czynnika 1. i 2. 
w grupie turystów jednodniowych

Zmienna Czynnik 1 Czynnik 2
a 0,57 0,37
b 0,12 0,83
c 0,00 0,86
d 0,45 0,28
f 0,58 0,04

g 0,68 0,13
h 0,67 0,05
ł 0,54 0,09
j 0,58 0,02
l 0,57 -0,01
m 0,47 0,28

Wartość 
własna 3,33 1,39

% ogółu 
wariancji 30,28 12,66

Zmienne: a - estetyka miejscowości, b - ja
kość dróg, c - możliwość zaparkowania po
jazdu, d - walory krajobrazowe, f - jakość 
usług gastronomicznych, g - oferta rozryw
kowa i kulturalna, h - możliwość aktywnego 
spędzenia czasu, i - dostęp do informacji tu
rystycznej na miejscu,) - poczucie własnego 
bezpieczeństwa, / - życzliwość mieszkań
ców wobec turystów, m - dostępność toalet 
w miejscu publicznym.

atrakcji turystycznych oraz ich systema
tycznego i planowego odnawiania.
Czynnik drugi F wyjaśnia 12,66% całkowi
tej wariancji zmiennych w grupie turystów 
jednodniowych. Najwyższe ładunki czynni
kowe mają w tym przypadku również dwie 
zmienne: c - możliwość zaparkowania pojaz
du (0,86) oraz b - jakość dróg (0,83). Między 
tymi cechami diagnostycznymi występuje po
nadto duża siła związku korelacyjnego (0,51). 
Czynnik F można określić jako „komunika
cyjny”. Uwypukla on kolejną właściwość tu
rystyki jednodniowej na badanym obszarze, 
która ma związek z intensywnym ruchem 
samochodowym. Kwestie odpowiedniego 
przystosowania przestrzeni miejscowości do 
przyjęcia masowego ruchu samochodowego 
oraz jego wewnętrzna organizacja i zarządza
nie stanowią w świetle wskazań respondentów 
kluczowe zagadnienia z punktu widzenia po
zytywnej oceny miejscowych warunków, przy 
czym problematyka ta jest znacznie silniej 
akcentowana przez turystów jednodniowych 
niż pobytowych.

Źródło: badania własne.

Podsumowując wyniki analizy czynni
kowej dla obu kategorii ruchu turystycz
nego, należy zaznaczyć, że wyróżnio
ne czynniki: Fln, F2n, Fr, F2j wskazują na 
najbardziej istotne aspekty subiektywnej 
oceny warunków lokalnych z punktu wi

dzenia realizacji potrzeb osób przyjeżdżających w celach turystycznych. Mimo że 
procedura wyodrębniania tych czynników odnosiła się do konkretnego obszaru 
badań, to jednak ze względu na treści problemowe, jakie „zawierają” oraz wyni
kające z tego implikacje w sferze działań praktycznych, można uznać, że wskazują 
one na ogólne prawidłowości i zależności w procesie społecznej oceny lokalnej 
przestrzeni turystycznej w miejscowościach turystycznych na obszarach górskich 
w Polsce.

Należy podkreślić fakt, że struktury głównych ładunków czynnikowych pierw
szych czynników dla grupy turystów pobytowych (F ) i turystów jednodniowych 
(F ) znacznie różnią się między sobą. Oznacza to istnienie potencjalnego kon
fliktu funkcjonalnego między obiema kategoriami ruchu turystycznego, którego 
źródłem jest rozbieżność w podstawowych kryteriach oceny warunków realizacji 
potrzeb turystycznych. Odpowiedź na pytanie: czy wskazana rozbieżność celów
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Tabela 11.
Korelacja porządku rang Spearmana między badanymi zmiennymi dla grupy turystów jedno
dniowych

Zmienna 
(cecha) a b c d f g h i j / m

a 1,00 0,33 0,27 0,36 0,29 0,29 0,36 0,16 0,28 0,29 0,24
b 0,33 1,00 0,51 0,22 0,20 0,20 0,17 0,17 0,17 0,04 0,17
c 0,27 0,49 1,00 0,13 0,09 0,13 0,07 0,13 0,11 0,06 0,22
d 0,36 0,22 0,13 1,00 0,13 0,18 0,34 0,20 0,26 0,19 0,17
f 0,29 0,20 0,09 0,13 1,00 0,32 0,23 0,27 0,29 0,25 0,30
s 0,29 0,20 0,13 0,18 0,32 1,00 0,44 0,31 0,31 0,25 0,31
h 0,36 0,17 0,07 0,34 0,23 0,44 1,00 0,31 0,26 0,18 0,20
i 0,16 0,17 0,13 0,20 0,27 0,31 0,31 1,00 0,18 0,16 0,32
J 0,28 0,17 0,11 0,26 0,29 0,31 0,26 0,18 1,00 0,32 0,22
/ 0,29 0,04 0,06 0,19 0,25 0,25 0,18 0,16 0,32 1,00 0,21

m 0,24 0,17 0,22 0,17 0,30 0,31 0,20 0,32 0,22 0,21 1,00

Współczynniki korelacji są istotne zp<0,05
Zmienne: a - estetyka miejscowości, b - jakość dróg, c - możliwość zaparkowania pojazdu, d - 
walory krajobrazowe, f- jakość usług gastronomicznych, g - oferta rozrywkowa i kulturalna, 
h - możliwość aktywnego spędzenia czasu, i - dostęp do informacji turystycznej na miejscu, j 
- poczucie własnego bezpieczeństwa, / - życzliwość mieszkańców wobec turystów, m - dostęp
ność toalet w miejscu publicznym.
Źródło: badania własne.

zmieni się w rzeczywistą sytuację konfliktową, a w skrajnych przypadkach ko
lizję funkcjonalną, zależy od relacji przestrzennych (nakładania się, sąsiedztwa) 
i czasowych występowania powyższych form ruchu w badanych miejscowościach 
recepcyjnych.

Wydzielenie dyskutowanych czynników przeprowadzono bez rozróżnienia 
głównego motywu przyjazdu. Ocena warunków, w jakich przebiega realizacja 
potrzeb turystycznych, w znacznym stopniu zależy od specyfiki owych potrzeb. 
Dlatego w przypadku specjalistycznych form turystyki, gdzie sferę motywacyj
ną jednostek i ich ruchliwość przestrzenną determinuje wąski zakres silnie wy
różniających się potrzeb, zasadniczy wpływ na ocenę warunków miejscowych 
i atrakcyjności turystycznej miejscowości mogą wywierać inne czynniki „szcze
gółowe”. Należy się wówczas liczyć z ich większą siłą oddziaływania na proces de
cyzyjny jednostki niż wyodrębnionych powyżej czynników natury ogólnej. Taką 
właśnie specyfiką wyróżnia się turystyka narciarska, w której subiektywna ocena 
przygotowania tras zjazdowych oraz jakości urządzeń wyciągowych determinuje 
postrzeganie miejscowości turystycznej (stacji narciarskiej) przez turystów-nar
ciarzy (Krzesiwo 2013), co wskazuje na istnienie silnej zależności przyczynowo- 
-skutkowej pomiędzy jakością bazy narciarskiej w badanych miejscowościach 
a ich funkcjonowaniem i rozwojem turystyki w sezonie zimowym.
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4.2.2. Ocena porównawcza warunków lokalnych w sezonie letnim

4.2.2.1. Ocena warunków realizacji potrzeb turystycznych

Jak już podkreślano, każdą miejscowość turystyczną cechuje odmienny zespół cech 
i warunków realizacji potrzeb turystycznych. Dlatego, oprócz rozpoznania różnic 
w kryteriach ocen dokonywanych przez różne grupy przyjezdnych, niezbędna była 
także diagnoza tych cech (zmiennych), które są najsilniej skorelowane z czynnika
mi: F|n, F2n, F , F w odniesieniu do każdego z badanych ośrodków turystycznych.

Celem takiej analizy było nie tyle przedstawienie wartości bezwzględnych ocen 
cech (zmiennych) dla poszczególnych miejscowości, ile ich porównanie, które 
umożliwiło wskazanie przewag bądź luk pomiędzy nimi w zakresie dopasowania 
ich warunków lokalnych do potrzeb turystycznych. Z wyjątkiem zmiennej e, któ
ra odnosi się wyłącznie do turystów korzystających z noclegu, wszystkie pozostałe 
cechy diagnostyczne (b, c,f, g, h, /, m) w tym przypadku analizowano łącznie dla 
turystów „nocujących” i jednodniowych, dla każdej z trzech badanych miejsco
wości. Ocenę statystycznej istotności różnic pomiędzy ocenami przeprowadzono 
z wykorzystaniem testu Kruskala-Wallisa dla poziomu istotności p=0,01.

Zestawienie uśrednionych wartości ocen wybranych cech zawiera tabela 12. 
Ocenę równą 3 można w tym przypadku uważać za wartość progową. Odpowiada 
ona odpowiedzi „średnio” w kwestionariuszu badawczym. Niższe wartości boni
tacyjne wskazują na „złe” i „bardzo złe” oceny analizowanych zmiennych, doko
nywane przez respondentów. Najwyższa wartość oceny wynosiła 5.

Tabela 12.
Wartości średnie ocen wybranych zmiennych (cech) dla badanych ośrodków oraz wyniki testu 
Kruskala-Wallisa

Zmienna 
(cecha)

Średnia ocena
Test Kruskala-Wallisaogół 

badanych
Szczyrk Ustroń Wisła

b 3,52 3,53 3,64 3,41 /7=11,13;/? =0,004 (*)
c 3,40 3,89 3,44 3,07 /7=82,93; p =0,000 (*)
e 4,22 4,17 4,21 4,26 /7 =4,12; p =0,127
f 4,11 3,99 4,19 4,13 /7 = 10,76; p =0,005 (*)

g 3,76 3,48 3,94 3,78 /7 =38,10; p =0,000 (*)
h 4,25 4,16 4,31 4,25 /7=4,18; p =0,123
l 4,39 4,44 4,34 4,39 H =5,44; p =0,065

m 3,54 3,70 3,59 3,41 /7 =10,64; p =0,005 (*)

(*) statystycznie istotne różnice między ocenami dla badanych miejscowości przy p=0,01 
Zmienne (cechy): b - jakość dróg, c - możliwość zaparkowania pojazdu, e - jakość usług nocle
gowych, f - jakość usług gastronomicznych, g - oferta rozrywkowa i kulturalna, h - możliwość 
aktywnego spędzenia czasu, l - życzliwość mieszkańców wobec turystów, m - dostępność toalet 
w miejscu publicznym.
Źródło: badania własne.
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Zarówno wielkości średnie ocen dla ogółu badanych turystów, jak i średnie 
ocen dla miejscowości przyjmują wartości wyższe od 3. Dostrzegalna jest jednak 
znaczna rozpiętość i zróżnicowanie jednostkowych ocen poszczególnych cech, co 
ilustruje wielkość odchylenia standardowego na ryc. 6. W przypadku pięciu cech: 
b, c, f g, m występują ponadto statystycznie istotne różnice w ocenie pomiędzy 
badanymi ośrodkami turystycznymi (tabela 12).

Szczyrk

Ryc. 6. Wykres wartości średnich oraz odchylenia standardowego ocen wybranych cech dla 
badanych ośrodków turystycznych
Źródło: badania własne.

Zmienne: b - jakość dróg, c - możliwość zaparkowania pojazdu, e - jakość usług noclegowych,/- ja
kość usług gastronomicznych, g - oferta rozrywkowa i kulturalna, h - możliwość aktywnego spędze
nia czasu, l - życzliwość mieszkańców wobec turystów, m - dostępność toalet w miejscu publicznym.



138 Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Respondenci w każdej z miejscowości najwyżej ocenili: jakość usług noclego
wych (e), możliwość aktywnego spędzenia czasu (h) oraz życzliwość mieszkańców 
wobec turystów (l). Cechom tym odpowiadają wartości ocen powyżej 4 („dobrze”). 
Odpowiadają one więc w wysokim stopniu potrzebom i oczekiwaniom przyjezd
nych. Co więcej, nie różnią się istotnie statystycznie, co oznacza, że te aspekty lo
kalnego rozwoju turystyki są w badanych miastach na porównywalnym poziomie.

Pozostałe rozpatrywane cechy zostały średnio gorzej ocenione przez badanych 
turystów, a otrzymane rezultaty ukazują także różnice istotne na poziomie sta
tystycznym pomiędzy badanymi ośrodkami. Analiza poziomu zadowolenia re
spondentów wskazuje na słabe strony, a w niektórych wypadkach istotne braki 
infrastrukturalne czy niedociągnięcia organizacyjne, które obniżają atrakcyjność 
turystyczną tych miejscowości.

Wyniki testu Kruskala-Wallisa wskazują na wyraźnie gorszą ocenę jakości usług 
gastronomicznych (/) w Szczyrku na tle pozostałych miast oraz braki w ofercie 
rozrywkowej i kulturalnej tego miasta (g) w stosunku do oczekiwań przyjezd
nych. W przypadku Wisły znacznie gorzej niż dla dwóch pozostałych ośrodków 
oceniono jakość dróg (b) oraz możliwość zaparkowania pojazdu (c). Z kolei oceny 
dostępności toalet w miejscu publicznym (w) są statystycznie istotnie niższe dla 
Ustronia i Wisły niż dla Szczyrku.

Interesujące jest w tym miejscu porównanie opinii respondentów na temat wyso
kości cen za usługi noclegowe, gastronomiczne i parkingowe w stosunku do ich ja
kości. Ponad 3/4 pytanych osób stwierdziło, że ceny usług noclegowych w badanych 
miejscowościach są odpowiednie do ich jakości. Relacja ta została nieznacznie lepiej 
oceniona w Szczyrku niż w pozostałych miastach (tabela 13), zaobserwowano tam

Tabela 13.
Opinia respondentów na temat relacji cen wybranych usług do ich jakości 
w badanych miejscowościach

Relacja cen do jakości usług [%] Szczyrk Ustroń Wisła

Usługi noclegowe

Za wysokie 11,9 18,5 20,3
Odpowiednie 79,2 79,6 76,9
Niskie 8,9 1,9 2,8

Usługi gastronomiczne

Za wysokie 42,2 32,1 23,6
Odpowiednie 53,9 66,9 73,2
Niskie 3,9 1,0 3,2

Usługi parkingowe

Za wysokie 20,9 41,6 43,7
Odpowiednie 56,7 51,1 50,6
Niskie 22,4 7,3 5,7

Źródło: badania własne.
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największy odsetek (8,9%) opinii o cenach niskich. Odwrotnie było w przypadku 
usług gastronomicznych, dla których Szczyrk otrzymał największy odsetek (42,2%) 
wskazań o zbyt wysokich cenach w stosunku do oferowanej jakości. W przypadku 
Ustronia i Wisły turyści byli zaś znacznie bardziej krytyczni wobec cen parkingów; 
aż po ok. 40% badanych wyraziło opinię, że są one zbyt wysokie.

4.2.2.2. Warunki lokalne a sposób ich postrzegania

Odwołując się do doświadczeń turystów, podjęto próbę poznania ich opinii na te
mat wybranych zagadnień, które umożliwią określenie, w jaki sposób postrzegają 
oni badane miejscowości. W pierwszej kolejności respondenci dokonali oceny 
atrakcyjności turystycznej badanych miast na tle innych znanych im ośrodków 
turystycznych na obszarach górskich w Polsce. Poproszono ich także o wyrażenie 
opinii na temat potencjalnej gotowości do polecenia innym przyjazdu w celach 
turystycznych do miejscowości, w której aktualnie przebywali. Kolejne pytania 
zmierzały do rozpoznania opinii respondentów na temat jakości przestrzeni pu
blicznej, ich odczuć związanych z uczestnictwem w masowym ruchu turystycz
nym, a także ogólnych wrażeń co do kierunku rozwoju badanych miast. Z uwagi 
na występującą w tego typu badaniach społecznych skłonność respondentów do 
uchylania się od wyrażania ocen pozytywnych lub negatywnych, w przypadku 
pytań o opinię, zastosowano w kwestionariuszu badawczym 4-elementową skalę 
Likerta bez punktu neutralnego, tzw. skalę wymuszonego wyboru.

Oceny atrakcyjności badanych miast w stosunku do innych górskich ośrod
ków turystycznych w Polsce respondenci dokonali w skali pięciopunktowej - od 
1 do 5 (ocena najwyższa). Wyniki wskazują, że pytani stosunkowo wysoko sytu
ują (pozycjonują) wszystkie badane miejscowości (ryc. 7). Średnie oceny miesz
czą się blisko mediany równej 4. W przypadku Ustronia nieco wyżej (średnia = 
4,05), a Wisły (3,98) i Szczyrku (3,95) nieznacznie poniżej jej wartości. Ustroń 
uzyskał też największy odsetek ocen najwyższych (29,2%), mniej Wisła (25,3%)

1 do 5 (ocena najwyższa) na tle innych górskich ośrodków 
turystycznych w Polsce (sezon letni)
Źródło: badania własne.



140 Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

i Szczyrk (19,4%). Między uzyskanymi wynikami nie ma statystycznie istotnych 
różnic, co wskazuje na niemal identyczny poziom społecznej oceny pozycji tych 
miejscowości w gronie polskich górskich ośrodków turystycznych.

Respondenci pytani o miejscowości górskie w Polsce, które w ich przekonaniu są 
bardziej atrakcyjne turystycznie niż te, w których przebywali w trakcie badania, wy
mieniali zarówno renomowane i wysoko zagospodarowane ośrodki turystyczne, jak 
i typowe wsie letniskowe. Oznacza to, że kierowali się oni różnymi kryteriami ocen 
w zależności od własnych upodobań i preferencji w zakresie form realizacji wy
jazdów turystycznych. W grupie „bardziej atrakcyjnych” miejscowości najczęściej 
wymieniali: Zakopane (42,5% ogółu wskazań), Karpacz (8,6%), Krynica (6,1%), 
Szklarska Poręba (3,3%), Białka Tatrzańska (2,6%) i Ustrzyki Górne (1,2%).

Swobodnie wyrażane opinie opierają się, co prawda, na indywidualnym do
świadczeniu turystów i prezentują raczej ogólny obraz relacji atrakcyjności bada
nych miejscowości w stosunku do innych ośrodków turystycznych, wskazują one 
jednak na dwie istotne kwestie z punktu widzenia lokalnego rozwoju turystyki. 
Po pierwsze, zbiór wymienianych miejscowości można uważać za tzw. otocze
nie konkurencyjne trzech badanych ośrodków turystycznych, z którego wpływem 
na indywidualny proces decyzyjny turystów można się liczyć w sytuacji wielości 
możliwych wyborów co do kierunków wyjazdów. Znaczenie relacji konkurencji 
pomiędzy ośrodkami turystycznymi podkreśla ponadto fakt, że 64,9% badanych 
przyjezdnych pochodziło z województwa śląskiego. Turyści ci, choć „tradycyj
nie” związani z Beskidem Śląskim, między innymi za sprawą jego bliskości prze
strzennej, stale poszukują alternatywnych miejsc wypoczynku. Należy jednak 
podkreślić, że ocena potencjalnego oddziaływania otoczenia konkurencyjnego 
na przebieg procesów rozwojowych w tych miastach jest zadaniem niezwykle 
złożonym i winna uwzględniać różne kategorie motywacyjne ruchu turystyczne
go. Po drugie, w świetle wskazań respondentów Szczyrk, Ustroń i Wisła są po
dobnie postrzegane w zakresie cech jakościowych ich potencjału turystycznego. 
Tylko niewielki odsetek odpowiedzi przebywających w nich turystów wskazywał 
na wyższą atrakcyjność „sąsiada”. W Szczyrku 6,1% badanych podało, że w ich 
przekonaniu Ustroń jest bardziej atrakcyjny, 7,9% - że Wisła. W Ustroniu 8,6% 
ankietowanych uważało za bardziej atrakcyjną Wisłę, a 5,1% - Szczyrk. Natomiast 
w Wiśle 4,8% turystów opowiedziało się za Szczyrkiem, a 4,5% - za Ustroniem.

Zdecydowana większość ankietowanych wyraziła potencjalną gotowość do po
lecenia innym przyjazdu do miejscowości, w których przebywali w trakcie badania 
(tabela 14). Indywidualne stanowiska badanych osób wskazują jednak wysoką siłę 
związku korelacyjnego z oceną rangi tych miejscowości jako ośrodków turystycznych 
(współczynnik korelacji gamma = 0,53) oraz brak istotnych współzależności z innymi 
cechami poddanymi ocenie. Można więc uważać, że składane deklaracje opierały się 
na wrażeniach ogólnych oraz emergentnej i intuicyjnej ocenie atrakcyjności miejsca.

W warunkach dojrzałości rozwojowej obszarów recepcyjnych oraz w sytuacji 
wielokrotnego powrotu do nich tych samych turystów, jak ma to miejsce w przy
padku badanych miast, istotnego znaczenia nabiera kwestia określenia subiektyw-
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Tabela 14.
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy polecił(a)by Pan(i) dobremu znajomemu 
przyjazd do tej miejscowości w celach turystycznych7.

Opinia [%] Szczyrk Ustroń Wisła

Zdecydowanie nie 0,4 2,9 0,6

Raczej nie 4,4 3,9 5,2

Raczej tak 35,1 30,4 33,0

Zdecydowanie tak 60,1 62,8 61,2

Źródło: badania własne.

nych wrażeń i spostrzeżeń przyjezdnych na temat kierunków zmian zachodzących 
w rozwoju lokalnym. Dostrzeganie przez turystów faktu rozwoju danego ośrodka 
turystycznego bądź jego braku ma znaczenie z punktu widzenia ich stosunku do 
miejsca, do którego przyjechali. Pozytywny „odbiór” zmian, jakie się dokonują, 
wzmacnia ogólne poczucie satysfakcji z pobytu. Zagadnienie to można uważać za 
szczególnie ważne w warunkach polskich oraz trwającej wciąż transformacji lokal
nych gospodarek. Pełne rozpoznanie tej kwestii jest zadaniem trudnym, między in
nymi ze względu na dylemat wyboru cech jakościowych przestrzeni geograficznej, 
które można uznać za istotne. Należy także liczyć się z problemem artykulacji są
dów wartościujących przez ankietowanych. Kierując się powyższymi przesłankami, 
zebrano w trakcie badania odpowiedzi respondentów na temat ich indywidualnych 
odczuć oraz przekonań odnośnie do tego, czy miasto, w którym przebywali rozwija 
się w sensie dostrzegalnych zmian w jego przestrzeni. W większości zebrane opinie 
były pozytywne (tabela 15). Należy jednak podkreślić, że średnio co piąty turysta 
w Wiśle (21,7%) i Szczyrku (19,1%) odnosił wrażenie zastoju rozwojowego tych 
miejscowości. Odsetek tego rodzaju wskazań, mimo że stanowi mniejszość, należy 
uznać za ważną wskazówkę dla władz lokalnych, bowiem ogólne odczucia co do 
kierunków zmian o charakterze jakościowym mogą stosunkowo łatwo ulegać mo
dyfikacjom, zarówno w kierunku pozytywnym, jak i negatywnym.

Do jednoznacznych konkluzji prowadzą natomiast odpowiedzi respon
dentów na pytania dotyczące dostępności oferty rozrywkowej w badanych

Tabela 15.
Stosunek respondentów do stwierdzenia: Odczuwa się, że miasto się rozwija

Opinia [%] Szczyrk Ustroń Wisła

Zdecydowanie zgadzam się 38,3 42,5 36,8

Raczej zgadzam się 42,6 49,5 41,5

Raczej nie zgadzam się 16,5 6,7 18,9

Zdecydowanie nie zgadzam się 2,6 1,3 2,8

Źródło: badania własne.
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miejscowościach oraz indywidualnie odczuwanej przez nich uciążliwości związa
nej z masowym ruchem turystycznym. Ocena dostępności rozrywek w poszcze
gólnych miastach jest zbieżna z przedstawionym wyżej porównaniem średnich 
wartości ocen dla ofert rozrywkowych i kulturalnych (g), co wskazuje, że cechy 
te były rozpatrywane nie przez pryzmat ich jakości, lecz liczby. Zestawienie od
powiedzi (tabela 16) wskazuje na znaczne niedobory analizowanych miast w za
kresie takich propozycji, które najogólniej służą odprężeniu i uczestnictwu tu
rystów w zabawie. Zagadnienie to wydaje się być szczególnie ważne w przypad
ku Szczyrku, gdzie ponad połowa respondentów (51,8%) zgodziła się z tezą, że 
miasto oferuje zbyt mało rozrywek. W Wiśle odsetek osób niezadowolonych był 
również wysoki - prawie 40%. W obu przypadkach istnieje więc poważna luka 
niedopasowania proponowanych możliwości korzystania i partycypacji w szero
ko rozumianej rozrywce w stosunku do oczekiwań turystów. Taką sytuację można 
uznać za czynnik zdecydowanie obniżający atrakcyjność turystyczną tych miast.

Tabela 16.
Stosunek respondentów do stwierdzenia: Miasto oferuje zbyt mało rozrywek

Opinia [%] Szczyrk Ustroń Wisła

Zdecydowanie zgadzam się 16,8 5,9 7,9

Raczej zgadzam się 35,0 24,7 31,9

Raczej nie zgadzam się 41,8 54,8 46,6

Zdecydowanie nie zgadzam się 6,4 14,6 13,6

Źródło: badania własne.

Uczestnictwo w turystyce masowej wiąże się z nieuniknioną koniecznością 
doświadczania jej negatywnych skutków. Turyści mają najczęściej świadomość 
tego faktu, niemniej w badaniach społecznych wskazuje się na istnienie granicy 
pojemności socjo-psychologicznej, po przekroczeniu której następuje znaczące 
obniżenie jakości warunków pobytu oraz spadek subiektywnej oceny atrakcyjno
ści miejsca. Największy odsetek wskazań na temat indywidualnie odczuwanych 
trudności związanych z przebywaniem w tłumie zanotowano w Wiśle (30,6%) 
(tabela 17). Poważnym problemem z punktu widzenia turystów są także tworzące

Tabela 17.
Stosunek respondentów do stwierdzenia: Dokucza mi nadmiar turystów

Opinia [%] Szczyrk Ustroń Wisła

Zdecydowanie zgadzam się 2,7 7,7 9,4

Raczej zgadzam się 7,8 8,4 21,2

Raczej nie zgadzam się 44,6 50,2 40,9

Zdecydowanie nie zgadzam się 44,9 33,7 28,5

Źródło: badania własne.
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się w tym mieście zatory drogowe. Na tę kwestię wskazało aż 46,6% badanych (ta
bela 18). Podobnie trudna sytuacja jest w Ustroniu, mimo że ruch samochodowy 
odciąża droga biegnąca poza centrum miasta.

Tabela 18.
Stosunek respondentów do stwierdzenia: Przeszkadzają mi zatory drogowe

Opinia [%] Szczyrk Ustroń Wisła

Zdecydowanie zgadzam się 4,1 13,7 19,9

Raczej zgadzam się 12,4 17,6 26,7

Raczej nie zgadzam się 51,8 42,3 32,3

Zdecydowanie nie zgadzam się 31,7 26,4 21,1

Źródło: badania własne.

Posługując się testem U Manna-Whitneya, rozpoznano, że istnieją statystycz
nie istotne różnice ocen omawianych kwestii pomiędzy turystami pobytowym 
a jednodniowymi. Turyści jednodniowi gorzej ocenili indywidualnie doświad
czane przez nich skutki masowości ruchu turystycznego. Częściej też wskazywali 
na odczuwaną uciążliwość przebywania w silnie zatłoczonych fragmentach prze
strzeni miast2 oraz na dokuczliwość tworzących się na drogach zatorów komuni
kacyjnych3.

2 Wyniki testu U Manna-Whitneya: Z=2,36; p=0,008. Na uciążliwość przebywania w tłoku 
wskazało 25,3% turystów jednodniowych i 16,4% gości pobytowych.
3 Wyniki testu U Manna-Whitneya: Z=6,72; p=0,000. Na odczuwalną dokuczliwość zatorów 
drogowych wskazało 48,2% turystów jednodniowych i 24,7% turystów pobytowych.
4 Wyniki testu U Manna-Whitneya: Z=-2,77; p=0,005.
5 Z=-4,82; p=0,000.

4.2.2.3. Ocena ze względu na pochodzenie terytorialne turystów

W świetle ukształtowanych powiązań funkcjonalnych badanych ośrodków tury
stycznych z aglomeracjami regionu górnośląskiego w zakresie realizacji potrzeb 
turystycznych zasadne było rozpoznanie zróżnicowania ocen analizowanych cech 
pomiędzy przyjezdnymi z tego obszaru a turystami z innych regionów Polski. Dla 
określenia statystycznie istotnych różnic ocen między tymi grupami przyjęto po
ziom istotności p=0,01.

Jak się okazuje, obie badane grupy turystów w większości przypadków były 
zgodne w wyrażanych opiniach. Spośród ogółu rozpatrywanych cech różniły się 
one jedynie ocenami w zakresie oferty rozrywkowo-kulturalnej miast oraz lokal
nych warunków komunikacyjnych. Turystom pochodzącym z konurbacji gór
nośląskiej znacznie bardziej dokuczał nadmiar turystów4 oraz zatory drogowe5. 
Gorzej też oceniali możliwość zaparkowania samochodu (średnia ocena - 3,29) 
niż goście z innych regionów (średnia = 3,59) oraz częściej zwracali uwagę na zbyt 
wysokie ceny parkingów - średnio 1,6 razy. Natomiast turyści, którzy przyjechali 
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z innych części Polski, ogólnie gorzej oceniali ofertę rozrywkowo-kulturalną miej
scowości. Średnia wartość oceny dla tej grupy wyniosła 3,58, przy wyższej śred
niej dla turystów „śląskich” (3,86). W większym stopniu zgadzają się oni z tezą, że 
badane miasta oferują zbyt mało rozrywek. Średnio co druga osoba w tej grupie 
zdecydowanie lub raczej zgadzała się z tym stwierdzeniem (48,6%). Wśród tury
stów „śląskich” był to średnio co trzeci ankietowany.

Analiza struktury obu badanych grup przyjezdnych według kryterium czasu 
ich pobytu wskazuje, że w przypadku turystów pochodzących z konurbacji gór
nośląskiej relacje między kategoriami gości jednodniowych a pobytowych są bli
skie proporcji 1:1 (tabela 19). Inaczej było natomiast w przypadku przyjezdnych 
z innych części kraju, wśród których znacznie przeważali goście pobytowi („no
cujący”) (79,2%). Struktura taka nie ma jednak znaczenia dla omówionych wy
żej opinii. Weryfikując jej potencjalny wpływ na otrzymane rezultaty, dokonano 
analizy porównawczej ocen wyłącznie dla turystów pobytowych, której wyniki 
nie wskazywały na istnienie odmiennych proporcji w zakresie prezentowanych 
opinii w stosunku do tych, które otrzymano dla ogółu przyjezdnych z konurbacji 
górnośląskiej oraz innych regionów kraju.

Tabela 19.
Struktura respondentów ze względu na ich pochodzenie terytorialne

Kategoria [%]

Pochodzenie terytorialne turystów

Konurbacja górnośląska Inne regiony kraju

Turyści jednodniowi 46,6 20,8

Turyści pobytowi 53,4 79,2

Źródło: badania własne.

4.2.3. Ocena warunków lokalnych z punktu widzenia uczestników 
turystyki narciarskiej

4.2.3.1. Analiza porównawcza ocen warunków dla narciarstwa zjazdowego

W porównaniu z ocenami turystów ankietowanych w sezonie letnim osoby upra
wiające narciarstwo sytuują nieco niżej analizowane miasta, jako stacje narciar
skie, na tle innych znanych im miejscowości narciarskich w Polskich Karpatach. 
W skali od 1 do 5 (ocena najwyższa) zdecydowana większość ocen przybiera
ła wartość 3 lub 4 (ryc. 8). Wisła i Szczyrk uzyskały zbliżone średnie wartości 
ocen - odpowiednio 3,52 i 3,48, które okazały się wyższe od średniej dla Ustronia 
(3,28). Powyższe wyniki wskazują na ponadprzeciętną, choć niedominującą, po
zycję badanych miast w grupie krajowych stacji narciarskich. Biorąc pod uwagę 
obiektywnie istniejący stan zagospodarowania dla narciarstwa zjazdowego, ranga
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Ryc. 8. Ocena atrakcyjności badanych miast jako stacji 
narciarskich w skali od 1 do 5 (ocena najwyższa) na tle 
innych miejscowości narciarskich w polskich Karpatach 
Źródło: badania własne.

Szczyrku i Wisły jest znacznie wyższa. Wraz z Zakopanem tworzą one grupę naj
lepiej wyposażonych w infrastrukturę narciarską miejscowości w polskich Kar
patach. Tak więc, nie stan bazy narciarskiej, lecz odpowiadająca mu subiektywna 
ocena użytkowników decyduje o rzeczywistej atrakcyjności danej miejscowości 
dla turystyki narciarskiej.

Warunki uprawiania narciarstwa w znacznym stopniu determinują napływ tu
rystów w sezonie zimowym i określają koniunkturę na lokalne usługi noclegowe. 
Z badań K. Krzesiwo (2013) przeprowadzonych dla ogółu stacji narciarskich pol
skich Karpat wynika, że decydujące znaczenie dla pozytywnej oceny miejscowości 
narciarskich przez turystów-narciarzy ma przygotowanie tras zjazdowych (o) oraz 
jakość urządzeń wyciągowych (p). Średnie oceny obu cech oraz ich odchylenia 
standardowe dla Szczyrku, Ustronia i Wisły ilustruje rycina 9. Najwyższe warto
ści średnich ocen jakości urządzeń wyciągowych uzyskano dla Ustronia (4,08), 
nieco niższe dla Wisły (4,02), zaś znacznie niższe w przypadku Szczyrku (2,52). 
Natomiast przygotowanie tras zjazdowych zostało ocenione dla wszystkich trzech 
stacji na porównywalnym poziomie, nieco wyższym od wartości średniej - 3,0.

Przyjazdy narciarzy do Ustronia mają najczęściej charakter jednodniowy i nie 
implikują znacznego zapotrzebowania na usługi noclegowe (Krzesiwo 2013), dla
tego w przypadku tego ośrodka, ocena jakościowa bazy narciarskiej nie powoduje 
tak daleko idących konsekwencji, jak dla Szczyrku i Wisły, gdzie związki uprawia
nia narciarstwa z funkcjonowaniem bazy recepcyjnej są ścisłe. Oba miasta dys
ponują porównywalnymi warunkami infrastrukturalnymi pod względem liczby 
i długości urządzeń wyciągowych oraz tras zjazdowych6. Porównanie cech o i p 
między Szczyrkiem a Wisłą ma także znaczenie z punktu widzenia konkurencyj
ności tych miejscowości w sezonie zimowym.

6 Liczba urządzeń wyciągowych: Szczyrk - 29; Ustroń - 11; Wisła - 36. Długość urządzeń 
wyciągowych: Szczyrk - 21 046 m; Ustroń - 5 064 m; Wisła - 12 643 m. Łączna długość 
tras zjazdowych: Szczyrk - 38 250 m; Ustroń - 6 860 m; Wisła - 22 570 m (Krzesiwo 2013).

Badania losowo wybranych grup turystów-narciarzy w obu miejscowościach 
(Szczyrk - 205 respondentów; Wisła - 203) wskazują na statystycznie istotne
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□ Średnia
IŚrednialOdch.std

□ Średnia
IŚredniatOdch.std

Ryc. 9. Średnie oceny przygotowania tras zjazdowych (A) 
oraz jakości urządzeń wyciągowych (B) dla badanych 
ośrodków turystycznych
Źródło: badania własne.

różnice ocen warunków uprawiania narciarstwa ze względu na jakość urządzeń 
wyciągowych oraz przygotowanie tras zjazdowych7, a także innych cech podda
nych ocenie, których zestawienie zawarto w tabeli 20. Średnie wartości oceny 
oraz wyniki testu U Manna-Whitneya przekonują o ogólnie znacznie lepszym 
postrzeganiu przez respondentów warunków uprawiania narciarstwa w Wiśle, 
z wyjątkiem jednej cechy: różnorodności tras pod względem stopnia trudności, 
w przypadku której występują statystycznie istotne różnice przy p=0,01 na ko
rzyść Szczyrku.

7 Test U Manna-Whitneya: cecha o (Z=-5,71; p=0,0000), cecha p (Z=-ll,37; p=0,0000).

Należy w tym miejscu podkreślić, że o ile różnice między badanymi miastami 
w zakresie cech, które określają warunki organizacyjne, mogą stosunkowo łatwo 
ulec zmianom (np. przygotowanie tras zjazdowych, czas oczekiwania w kolejkach, 
poczucie bezpieczeństwa użytkowników stoków narciarskich, dostępność toa
let), o tyle eliminacja luki w zakresie stanu jakościowego wyciągów narciarskich 
w Szczyrku wymaga znacznych nakładów finansowych i działań inwestycyjnych.
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4.23.2. Relacje konkurencji między stacjami narciarskimi
a poziom zadowolenia narciarzy

Ze względu na znaczenie ekonomiczne ruch narciarski jest przedmiotem silnej 
rywalizacji między stacjami i ośrodkami narciarskimi w Polsce (i nie tylko), które 
starają się przyciągnąć możliwie największą liczbę jego uczestników. Z tej per
spektywy rozpoznanie wpływu otoczenia konkurencyjnego ma kluczowe znacze
nie dla funkcjonowania lokalnego sektora turystyki w badanych miejscowościach 
w sezonie zimowym. Rezultaty wyraźnie wskazują, że z punktu widzenia tury
styki narciarskiej, szczególnie narciarstwa zjazdowego, Szczyrk i Wisła stanowią 
względem siebie „silną” lokalną konkurencję. Wśród badanych turystów-narcia
rzy w Wiśle aż 23,1% wskazywało na Szczyrk jako miejscowość oferującą najlep
sze warunki uprawiania narciarstwa w całych polskich Karpatach. Interesujące, 
że podobny odsetek (22,7%) narciarzy przebywających w Szczyrku wyraził taką 
samą opinię o Wiśle. Średnio co szósta pytana osoba w Szczyrku (15,7%) uważała, 
że właśnie w tej miejscowości są najlepsze warunki. W Wiśle odsetek tego rodzaju 
wskazań był znacznie niższy (3,5%). W obu omawianych stacjach użytkownicy 
terenów narciarskich wymieniali ponadto inne miejscowości, które w ich przeko
naniu oferują najlepsze warunki dla uprawiania tej formy rekreacji. Za takie uwa
żali najczęściej: Białkę Tatrzańską (ogółem 19,5% wskazań), Zakopane (10,5%), 
Korbielów (9,4%) i Krynicę Zdrój (8,4%). W pojedynczych przypadkach wska
zywali na: Bukowinę Tatrzańską, Małe Ciche, Międzybrodzie Żywieckie (Góra 
Żar), Rytro, Szczawnicę, Wierchomlę oraz Witów. Dynamicznie rozwijająca się 
w ostatnim czasie pod względem ruchu i infrastruktury narciarskiej Istebna była 
wymieniania jedynie w 1,7% przypadków. W badaniu tym celowo nie uwzględ
niono poziomu umiejętności narciarzy, aby uzyskać możliwie szerokie spektrum 
odpowiedzi.

Bliskość przestrzenna terenów narciarskich w relacji do miejsca zamieszkania 
potencjalnych turystów-narciarzy jest jednym z podstawowych czynników roz
woju turystyki narciarskiej w polskich Karpatach (Krzesiwo 2013). Wśród ogółu 
respondentów nieco ponad połowa (57,8%) użytkowników tras narciarskich po
chodziła z województwa śląskiego. Sytuacja taka określa więc szczególne warun
ki (pole) kształtowania sił konkurencyjnych pomiędzy badanymi stacjami na tle 
pozostałych miejscowości narciarskich w Polsce. Co więcej, z uwagi na przygra
niczne położenie badanego obszaru, należy liczyć się z coraz większym wpływem 
ośrodków narciarskich działających na Słowacji, szczególnie w zachodniej części 
tego kraju. Od konkurencyjności działających w Szczyrku i Wiśle ośrodków nar
ciarskich zależy też w znacznym stopniu funkcjonowanie w sezonie zimowym 
innych lokalnych podmiotów turystycznych.

Mając na uwadze konkurencję między badanymi stacjami narciarskimi, szcze
gólne znaczenie ma kwestia zadowolenia turystów z pobytu. Próba określenia 
związku między deklarowanym przez narciarzy poziomem ich zadowolenia 
a dokonywaną przez nich oceną warunków uprawiania narciarstwa wskazuje, że
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nie ma między tymi wskazaniami jednoznacznie silnej współzależności. Poziom 
indywidualnego zadowolenia użytkowników terenów narciarskich w badanych 
miejscowościach, mierzony w skali czterostopniowej („zdecydowanie niezado
wolony”, „raczej niezadowolony”, „raczej zadowolony” i „zdecydowanie zadowo
lony”), ujawnia najwyższy związek korelacyjny z cechami - przygotowaniem tras 
zjazdowych oraz utrzymaniem dróg wewnątrz miejscowości. W obu przypadkach 
współczynniki korelacji rang Spearmana przybierają taką samą wartość = 0,44 
(tabela 21). Subiektywna ocena zadowolenia wykazuje także przeciętną siłę zależ
ności z czasem oczekiwania w kolejkach do wyciągów (0,33) oraz z możliwością 
podziwiania atrakcyjnych panoram widokowych z tras zjazdowych (0,32). Nie 
bez znaczenia jest także możliwość zjedzenia posiłku blisko wyciągu (0,27).

Dla pełnego obrazu należy dodać, że większość ankietowanych osób wyrażała 
się pozytywnie o warunkach w ośrodkach narciarskich, z których usług korzystali 
w trakcie badania. Zaobserwowano jednak różnicę proporcji wskazań negatyw
nych pomiędzy miejscowościami. W Szczyrku średnio co piąta osoba była ogólnie 
niezadowolona z pobytu, a w Wiśle i Ustroniu średnio co dziesiąta.

Tabela 21.
Związek korelacyjny między deklarowanym poziomem zadowolenia turystów-narciarzy 
z wybranymi cechami diagnostycznymi

Cecha
Współczynnik 
korelacji rang 

Spearmana

Przygotowanie tras zjazdowych 0,44
Różnorodność tras pod względem stopnia trudności 0,23
Atrakcyjne panoramy widokowe na trasach 0,32
Pewność warunków śniegowych na stokach 0,11
Jakość wyciągów narciarskich 0,16
Czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów 0,33
Poczucie bezpieczeństwa na stoku narciarskim 0,15
Dostępność informacji o warunkach panujących na stokach 0,17
Możliwość zaparkowania samochodu 0,13
Utrzymanie dróg wewnątrz miejscowości 0,44
Możliwość skorzystania z noclegu 0,23
Możliwość skorzystania z usług gastronomicznych w pobliżu wyciągu 0,27
Możliwość skorzystania z toalety 0,11
Rozrywka i relaks „po nartach” 0,16
Życzliwość mieszkańców wobec turystów 0,27

Źródło: badania własne.
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4.3. Lokalne i pozalokalne powiązania funkcjonalne

Analizowane miasta stanowią odrębne systemy recepcji turystycznej, które jed
nak nie funkcjonują w izolacji od ich lokalnego otoczenia przestrzennego. Bezpo
średnie sąsiedztwo ośrodków oraz układ połączeń drogowych sprzyja migracjom 
turystycznym między nimi. Można więc oczekiwać, że za sprawą ruchu turystycz
nego kształtują się relacje o charakterze funkcjonalnym pomiędzy badanymi mia
stami, a także między nimi a innymi jednostkami osadniczymi, których treść nie 
określa wyłącznie zjawisko przemieszczania się turystów, ale współzależność tych 
miejscowości w zakresie realizacji potrzeb turystycznych.

Do badań rozpoznawczych wybrano wyłącznie turystów pobytowych w sezo
nie letnim, którzy potencjalnie mogą poszukiwać alternatywnych lub komple
mentarnych form realizacji wolnego czasu poza miejscowością ich zakwatero
wania. Ocenę powiązań funkcjonalnych badanych miast z ich otoczeniem prze
strzennym przeprowadzono, posługując się „wskaźnikiem przemieszczeń tury
stycznych” (Pfc ). Przedstawia on stosunek procentowy liczby krótkookresowych 
podróży wykonanych przez turystów nocujących w analizowanych ośrodkach, 
które były skierowane do określonej miejscowości wobec ogółu zrealizowanych 
wyjazdów. Wyliczona w ten sposób miara powiązań przestrzennych przyjmu
je wartości od 0,1% do nieco ponad 50%. Dla określenia rangi poszczególnych 
związków przyporządkowano otrzymane wielkości do sześciu przedziałów klaso
wych (tabela 22), które z kolei stały się podstawą opracowania ilustracji graficznej 
tego zjawiska (ryc. 10).

Pfr-, = (Wfc.j/W„)100%
Oznaczenia:
P - wskaźnik powiązań funkcjonalnych między badaną miejscowością a miejscowością i; 
\\rh_: - liczba wyjazdów zrealizowanych przez turystów do miejscowości i w trakcie ich pobytu 

w badanej miejscowości (miejscowości ich noclegu);
Wt - liczba wszystkich wyjazdów zrealizowanych przez turystów w trakcie ich pobytu poza 

badaną miejscowość (miejscowość noclegu).

Zestawienia zawarte w tabeli 22. oraz rycina 10. pokazują, że badane ośrodki są 
funkcjonalnie silnie związane ze swym osadniczym otoczeniem. Za sprawą krót
kich wyjazdów turystycznych poza miejsce noclegu zawiązuje się regionalny (po- 
nadlokalny) system recepcyjny, którego trzon stanowią właśnie: Szczyrk, Ustroń 
i Wisła. Między tymi miastami doliczono się też największej liczby (powyżej 25% 
ogółu) przejazdów gości pobytowych. Wykazują one ponadto różną siłę powią
zań z innymi miejscowościami (miejscami), przy czym każde z badanych miast 
cechuje odrębna struktura relacyjna. Na układ przestrzenny powiązań wpływa 
zarówno położenie komunikacyjne i dostępność czasowa odwiedzanych miej
scowości w stosunku do analizowanych ośrodków, jak również ich atrakcyjność 
turystyczna.
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Tabela 22.
Powiązania funkcjonalne badanych miejscowości ze względu na przemieszczenia turystów 
pobytowych

Klasa powiązań 
funkcjonalnych

Wskaźnik 
przemieszczeń 
turystycznych

[PJ

Szczyrk Ustroń Wisła

1 50-60 - Wisła -
2 25-50 Wisła - Ustroń

3 10-25
Bielsko-Biała, 
Ustroń, Żywiec

Cieszyn, 
Szczyrk

Istebna, Szczyrk

4 5-10
Jez. Żywieckie, 
Leśna

Brenna, Istebna, 
Koniaków

Brenna, Cieszyn, 
Koniaków

5 2-5

Brenna, Istebna, 
Międzybrodzie 
Żywieckie, 
Zakopane

Bielsko-Biała, 
Jaworzynka, 
Skoczów

Czeski Cieszyn, 
Bielsko-Biała, 
Jaworzynka, 
Żywiec

6 0,1-2

Cieszyn, Kaina, 
Koniaków, 
Korbielów, 
Kraków, Milówka, 
Rajcza, Skoczów, 
Wadowice, 
Węgierska Górka, 
Zawoja, Zwardoń

Czeski Cieszyn, 
Górki Wielkie, 
Ochaby, 
Pszczyna, 
Żywiec

Kraków, Korbielów, 
Międzybrodzie 
Żywieckie, 
Milówka, 
Oświęcim, 
Skoczów, 
Węgierska Górka, 
Zwardoń

Źródło: badania własne.

W przypadku Szczyrku znaczna część wyjazdów kieruje się w stronę Bielska- 
Białej, Żywca i Jeziora Żywieckiego. Z kolei Ustroń i Wisła wykazują podobne 
cechy powiązań, które silnie określa przebieg drogi krajowej 941 w kierunku 
Istebnej i Koniakowa oraz drogi SI ku granicy w Cieszynie.

Z oczywistych względów podany w tabeli 22. zestaw miejscowości nie wyczer
puje zakresu możliwych relacji funkcjonalnych. Listę wskazań w najniższej kla
sie powiązań można potencjalnie uważać za dłuższą, ale ze względu na niewielką 
częstość wyjazdów trudno ją dookreślić w trakcie jednego badania. Należy w tym 
miejscu także dodać, że średnio około 1/3 ankietowanych turystów nie wyjechało 
ani razu z miejscowości noclegu w trakcie swojego pobytu, przy czym, co intere
sujące, wielkości te były podobne dla wszystkich trzech miast (Szczyrk - 36,1%; 
Ustroń - 30,2%; Wisła - 31,6%).

Większość podróży miała krótki zasięg, choć warunki czasowe dostępno
ści umożliwiają także realizację dłuższych wyjazdów przekraczających 100 km 
(Kraków, Zakopane). W badaniu uwzględniono różne kategorie motywacji tu
rystów, dlatego wskazywane przez nich miejscowości bądź miejsca oraz formy
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Ryc. 10. Obraz powiązań funkcjonalnych badanych miejscowości ze względu na krótkookreso
we wyjazdy turystów pobytowych
Źródło: badania własne. 
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realizacji wyjazdów odpowiadają indywidualnym zainteresowaniom i potrze
bom. Turyści zorientowani na wędrówki górskie wyjeżdżali między innymi do 
Zawoi (Babia Góra) czy Korbielowa (Pilsko). Krótkie wyjazdy ogólnopoznawcze 
kierowały się w stronę: Bielska-Białej (zabytkowe śródmieście), Cieszyna (zabyt
kowe śródmieście), Czeskiego Cieszyna i okolic, Krakowa, Oświęcimia, Pszczyny 
(zamek), Wadowic i Zakopanego.

Należy podkreślić rolę szeroko rozumianych lokalnych atrakcji turystycznych 
jako czynnika migracji w układzie lokalnym. Mają one duże znaczenie dla ob
serwowanej częstości wyjazdów poza miejsce noclegu na obszarze badań, a ich 
lokalizacja określa kierunek przemieszczeń. Pojęcie atrakcji turystycznych jest 
szerokie. Ich rolę pełnią zarówno obiekty infrastrukturalne, jak i organizowane 
wydarzenia kulturalne czy sportowo-rekreacyjne. Wśród wymienianych przez 
turystów miejsc doliczono się trzynastu8 obiektów, w tym: trzy górskie urządze
nia wyciągowe (Bielsko-Biała, Międzybrodzie Żywieckie, Ustroń), trzy atrakcje 
tematyczne (Ochaby, Ustroń - dwa, Żywiec), trzy parki wodne (Istebna, Leśna, 
Wisła), jeden kryty basen (Skoczów) oraz dwa kompleksy sportowo-rekreacyjne 
na wolnym powietrzu (oba w Ustroniu). Szczególne znaczenie poznawcze mają 
zmodernizowane skocznie narciarskie w Wiśle i Szczyrku, które były stosunkowo 
często wymieniane przez ankietowanych jako cel ich wyjazdu. Do grona atrakcji 
należy zaliczyć także niektóre obiekty gastronomiczne (np. karczmy regionalne), 
które ze względu na formę czy wysoką jakość usług są celem przyjazdów turystów 
nocujących w innych miejscowościach, a także turystów jednodniowych.

8 W Bielsku-Białej: kolej linowa na Szyndzielnię; w Istebnej: park wodny w kompleksie 
Zagroń Kompleks; w Międzybrodziu Żywieckim: kolej linowo-terenowa na Żar; w Ocha
bach: park tematyczny Dream Park; w Leśnej: park wodny Aquapark Leśna; w Ustro
niu: park rozrywki na Równicy, Leśny Park Niespodzianek (forma ogrodu zoologiczne
go), kolej linowa oraz letni tor saneczkowy na Czantorii, tematyczny Park Dinozaurów; 
w Wiśle: park wodny w Hotelu Gołębiewski; w Żywcu: Muzeum Browaru.

Odrębnym zagadnieniem jest znaczenie tzw. imprez plenerowych dla aktywi
zacji ruchliwości przestrzennej turystów pobytowych. We wszystkich trzech mia
stach kalendarz „imprez turystycznych” w sezonie letnim zawierał liczne i róż
norodne wydarzenia, między innymi w formie widowisk, występów, festiwali, 
festynów, parad itp., organizowane z myślą o różnych odbiorcach. Tego rodzaju 
atrakcje mają na ogół dużą siłę przyciągania ruchu turystycznego, w zależności od 
warunków pogodowych. Dlatego należy je uważać za ważny czynnik kształtowa
nia powiązań funkcjonalnych pomiędzy badanymi miastami oraz ich lokalnym 
otoczeniem. Ocena ich roli jako źródeł motywacji przemieszczania się turystów 
pobytowych wymagałaby jednak przeprowadzenia odrębnych badań.
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4.4. Czynniki i ograniczenia rozwoju obiektów bazy noclegowej

4.4.1. Wielkość i struktura bazy noclegowej

Baza noclegowa w badanych ośrodkach w 2013 r. liczyła ogółem 683 obiekty, któ
re razem dysponowały 24 590 miejscami noclegowymi. Specyfikę lokalnej bazy 
noclegowej podkreśla dominacja obiektów liczących poniżej 50 miejsc, które sta
nowią 82,3% ogółu obiektów (tabela 23). Tworzą one 36,7% pojemności recep
cyjnej badanych miast. Natomiast stosunkowo niewielki odsetek (8,8%) obiektów 
dysponujących powyżej 100 miejscami skupia niemal połowę (47,3%) ogólnej po
jemności bazy noclegowej. Struktura bazy noclegowej, analizowana według liczby 
obiektów oraz ich pojemności recepcyjnej w umownie przyjętych klasach wiel
kościowych (ryc. 11), ukazuje znaczne podobieństwo tych miast pod względem 
proporcji między wyróżnionymi klasami. W przypadku Szczyrku i Wisły udziały 
rozpatrywanych klas w strukturze bazy noclegowej są niemal identyczne. Obiekty 
działają pod różnymi nazwami rodzajowymi. Zdecydowana większość (91,1%) 
w działalności rynkowej posługuje się nazewnictwem, które nie jest zastrzeżone 
w ustawowo określonej procedurze kategoryzacji.

4.4.2. Charakterystyka badanych obiektów

Dla interpretacji prezentowanych wyników i opinii istotne znaczenie mają nie
które cechy szczegółowe badanej grupy 62 obiektów noclegowych. Większość 
(77,4%) ich gestorów - właścicieli lub osób zarządzających - mieszka na stałe 
w miejscowości, w której funkcjonuje dany obiekt, co sprawia, że osoby te mają 
potencjalnie szeroką orientację w sprawach ważnych dla funkcjonowania miej
scowego sektora turystyki. Przeważająca część (79%) badanych podmiotów ma 
charakter firm rodzinnych, co z jednej strony oznacza, że zarządzanie obiektem 
i kontrola własnościowa znajdują się w rękach rodziny, a z drugiej - że w jego 
funkcjonowanie jest lub może być zaangażowany więcej niż jeden jej członek. Jest

Tabela 23.
Struktura wielkościowa bazy noclegowej na obszarze badań

Cecha

Klasa wielkości obiektu 
według liczby miejsc noclegowych Razem

1-19 20-49 50-99 100
i więcej

Obiekty noclegowe
liczba 363 199 61 60 683

% 53,2 29,1 8,9 8,8 100

Miejsca noclegowe 
ogółem

liczba 3767 5268 3928 11627 24590

% 15,3 21,4 16,0 47,3 100

Źródło: badania własne.
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■ Szczyrk ■ Ustroń □ Wisła

Ryc. 11. Struktura wielkościowa bazy noclegowej w badanych ośrodkach tury
stycznych
Źródło: badania własne.

to także ważny wyznacznik zaangażowania tych podmiotów w sprawy rozwoju 
lokalnego z uwagi na fakt, że cechą tego rodzaju przedsiębiorstw jest współzależ
ność funkcjonowania przedsiębiorstwa i rodziny. Cele rodzinne są utożsamiane 
najczęściej z celami działania firmy, a życie prywatne członków rodziny przeni
ka się z życiem zawodowym przedsiębiorstwa. Wiąże się to także z korzystaniem 
w działalności biznesowej z rodzinnych zasobów finansowych i intelektualnych, 
co z kolei wpływa na zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych, które 
określa się na ogół jako konserwatywne. Przejawia się to między innymi ostroż
nością wobec podejmowania ryzyka biznesowego czy zachowawczością w sto
sunku do niesprawdzonych nowatorskich form działalności (Jeżak et al. 2004; 
Safin 2007; Sułkowski, Marjański 2009; Surdej, Wach 2010, 2012). Wśród cech 
wyróżniających firmy rodzinne wymienia się też między innymi: przedsiębior
czość, elastyczność, konsekwencję i pomysłowość w działaniu, dążenie do wyso
kiej jakości usług i zadowolenia klientów, personalizację więzi organizacyjnych, 
niski stopień formalizacji działalności, hermetyczność kultur rodzinnych oraz 
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dążenie do zachowania ciągłości pokoleniowej (sukcesji rodzinnej). Funkcjono
wanie firm rodzinnych bazuje na kapitale ludzkim i kapitale społecznym. W wielu 
przypadkach opiera się też na zasadzie podporządkowania się zaangażowanych 
osób jednemu lub kilku członkom rodziny, którzy mają decydujący wpływ na po
dejmowane decyzje i kierują przedsiębiorstwem.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że respondenci mają wieloletnie doświad
czenie w prowadzeniu obiektów noclegowych. Większość gestorów (54,8%) pro
wadziła obiekt ponad 10 lat, od 5 do 10 lat - 35,5%, a do 5 lat - 7,7%. Z punktu 
widzenia prawno-własnościowego większość (74,2%) przedsiębiorstw działało 
jako firmy jednoosobowe (przedsiębiorstwa prywatne osoby fizycznej), a reszta 
w formie spółek osobowych bądź kapitałowych (25,8%).

4.4.3. Ogólna sytuacja lokalnego rynku turystycznego

Opinie gestorów na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów na lokalnych ryn
kach turystycznych badanych miast są zróżnicowane. W przekonaniu nieco po
nad połowy (58,1%) przedsiębiorców sytuacja pogarsza się w porównaniu z kil
koma poprzednimi latami (ryc. 12), a średnio co czwarta osoba uważała, że utrzy
muje się ona na podobnym poziomie. Poprawę dostrzegło tylko 16,1% badanych. 
W strukturze wyrażanych opinii nie ma istotnych rozbieżności pomiędzy kate
goriami wielkościowymi obiektów. Dla nieco ponad połowy (56,5%) badanych 
podmiotów wielkość ich przychodów z obsługi turystów w 2012 r. spadła średnio 
o 32,5% w porównaniu z dwoma poprzednimi latami, przy czym w indywidual
nych przypadkach wielkość spadku przychodów wahała się między 10% a 60%. 
Wzrost zanotowało 12,9% obiektów (średnio o 21%), natomiast na relatywnie 
stałą wielkość przychodów z wydatków turystycznych wskazał średnio co trzeci 
podmiot (32,3%). Przedsiębiorcy podkreślali znaczenie wzrostu kosztów prowa
dzenia obiektu w rozpatrywanym okresie (2010-2012 r.). Aż w 77,4% badanych 
przypadków obciążenia te wzrosły średnio o około 20%, w indywidualnych przy
padkach wielkości te mieściły się między 10% a 40%. Spadek kosztów zanotowało 
jedynie 8% podmiotów.

Zdecydowanie pogarsza się
Pogarsza się

Utrzymuje się na podobnym poziomie
Poprawia się 

Zdecydowanie poprawia się

60 [%]

Ryc. 12. Ogólna ocena sytuacji podmiotów na lokalnym rynku 
turystycznym w porównaniu z poprzednimi latami
Źródło: badania własne.
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Zaobserwowano różnice ocen przewidywanych zmian na lokalnym rynku 
w najbliższych latach dla rozpatrywanych kategorii wielkościowych obiektów. 
Opinie gestorów na ten temat, prezentowane przez pryzmat własnych doświad
czeń, można określić jako średnio optymistyczne. Większość gestorów oczekuje 
poprawy lub przynajmniej utrzymania się sytuacji rynkowej na podobnym po
ziomie (ogółem 61,3%); pesymizm co do przyszłości wyraziło prawie 40% ba
danych (ryc. 13). Największy odsetek wskazań na temat przewidywanej popra
wy zaobserwowano w grupie podmiotów „średnich”, dysponujących od 20 do 49 
miejsc noclegowych (52,2%), do której należały przede wszystkim obiekty o cha
rakterze pensjonatowo-willowym (tabela 24). Z kolei prawie połowa gestorów 
obiektów „małych” (1-19 miejsc) oraz „dużych” (50-99 miejsc) i „bardzo dużych” 
(100 i więcej), zestawionych łącznie w tabeli 24, uważała, że najbliższe lata przy
niosą pogorszenie koniunktury.

Ryc. 13. Opinie gestorów na temat przewidywanych zmian sytu
acji podmiotów turystycznych na lokalnym rynku w nadchodzą
cych kilku latach
Źródło: badania własne.

Tabela 24.
Przewidywane zmiany sytuacji na lokalnym rynku turystycznym w nadchodzących latach 
w opinii gestorów badanych obiektów

Opinie na temat kierunku zmian [%]

Kategorie wielkościowe 
obiektów według liczby miejsc 

noclegowych Ogółem

1-19 20-49 50 i więcej

Sytuacja pogorszy się 48,0 26,1 42,8 38,7

Sytuacja utrzyma się na podobnym poziomie 32,0 21,7 35,7 29,0

Sytuacja poprawi się 20,0 52,2 21,4 32,3

Źródło: badania własne.
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4.4.4. Wybrane czynniki konkurencyjności

4.4.4.I. Innowacje - rodzaje i ich źródła

W większości (64,5%) badanych obiektów wprowadzono w poprzednich trzech 
latach innowacje usługowe i ofertowe. Rodzaj tych nowości zależał w znacznym 
stopniu od specyfiki funkcjonalnej obiektu. W grupie obiektów „małych” i „śred
nich” działania te dotyczyły najczęściej wdrożenia lub rozszerzenia: a) ofert poby
towych dla rodzin oraz b) propozycji aktywnego spędzania czasu dla gości. Wpro
wadzano dodatkowe elementy wyposażenia otoczenia obiektu, między innymi: 
place i urządzenia do zabaw, zadaszenia, paleniska. Nowe rozwiązania dotyczyły 
także udostępniania nieodpłatnie gościom sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
bezprzewodowych sieci lokalnych (wi-fi), oferowania nauki jazdy na nartach. 
W grupie większych obiektów jako nowości podawano oferty zabiegów odnowy 
biologicznej w myśl idei spa i wellness, zabiegów rehabilitacyjnych dla osób nie
pełnosprawnych (refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia), usług roz
rywkowych, urządzenie i udostępnienie sal szkoleniowo-konferencyjnych, a także 
przygotowanie nowych pakietowych ofert pobytowych po sezonie turystycznym.

Ogólny kierunek zmian i wprowadzanych innowacji zmierza w stronę:
- tworzenia możliwie szerokiego spektrum udogodnień i poprawy warunków 

pobytu gości, co jest zgodne z obserwowanymi ogólnymi tendencjami w popy
cie turystycznym,

- poszukiwania nowych klientów z innych segmentów rynku oraz nisz, co 
w przypadku „małych” obiektów dotyczy szczególnie turystyki rodzinnej, nato
miast w grupie obiektów „dużych” specjalizację ukierunkowaną na cztery do
celowe grupy odbiorców: a) turystów biznesowych, dla których łączy się ofertę 
konferencyjną z odnową biologiczną, b) indywidualnych turystów ukierunko
wanych na korzystanie z zabiegów odnowy biologicznej, c) osoby korzystające 
z zabiegów rehabilitacyjnych, w tym osoby niepełnosprawne, oraz d) zorgani
zowane grupy dzieci i młodzieży, dla których szczególnie istotna jest niewygó
rowana cena pobytu.
Respondenci potwierdzili znaczenie różnych czynników i źródeł wprowadza

nych przez nich innowacji (ryc. 14). Inspirację czerpią oni zarówno z wiedzy na
bytej w trakcie szkoleń (30,6%), informacji i publikacji dostępnych w sieci inter
netowej (58,1%), jak również od znajomych przedsiębiorców, którzy prowadzą 
obiekty noclegowe (38,7%). Niezwykle ważną rolę odgrywają opinie gości, którzy 
sami sugerują potrzebę określonych zmian (53,2%). Najczęściej wskazywanymi 
pobudkami są jednak własne obserwacje respondentów (72,6%) oraz ich pomy
słowość (66,1%).

Dla rozprzestrzeniania się nowych rozwiązań wśród „małych” i „średnich” 
obiektów istotne znaczenie ma działalność podmiotów, które można określić jako 
lokalne „źródła dyfuzji innowacji”. W obu grupach, w około 2/3 przypadków, re
spondenci wskazywali na istnienie przynajmniej jednego podmiotu w ich miej-
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Ryc. 14. Źródła wprowadzanych innowacji w badanych 
obiektach noclegowych
Objaśnienia: A - szkolenia; B - znajomi przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą podobne obiekty; C - goście obiektu; D - własne ob
serwacje gestorów; E - publikacje w Internecie; F - pomysło
wość i doświadczenie gestorów.
Źródło: badania własne.

scowości lub w najbliższej okolicy, na którym mogą się wzorować, wprowadzając 
nowe usługi czy oferty dla turystów (tabela 25). Podpatrywanie wprowadzonych 
i sprawdzonych rozwiązań oraz uczenie się od innych ma ważne znacznie w sytu
acji wcześniej wspomnianej ostrożności w działaniu lokalnych firm rodzinnych, 
tym bardziej że wszelkie zmiany finansują oni ze środków własnych. Podmioty 
implementujące jako pierwsze nowe rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania lokalnego sytemu innowacji i dyfuzji nowości. Odmienna sytu
acja ma miejsce w przypadku obiektów „dużych” i „bardzo dużych”, w których 
rozwiązań innowacyjnych poszukuje się pozalokalnie, w zależności od specyfiki 
i profilu funkcjonowania, standardu, kategorii rodzajowej obiektu oraz jego ewen
tualnych powiązań sieciowych.

Tabela 25.
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy w tej miejscowości lub najbliższej okolicy działają podmio
ty, na których można się wzorować, wprowadzając nowe usługi dla turystów?

Odpowiedź [%]

Kategorie wielkościowe obiektów 
według liczby miejsc noclegowych

Ogółem

1-19 20-49 50 i więcej

Tak 64,0 65,2 21,4 54,8

Nie 36,0 34,8 78,6 45,2

Źródło: badania własne.
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4.4.4.2. Inwestycje oraz źródła ich finansowania

Wielkość nakładów finansowych w latach 2010-2013 na działania inwestycyjne 
związane z innowacyjnym rozszerzeniem ofert, zabiegi modernizacyjne (np. pod
wyższenie standardu pokoi, bieżące remonty czy termomodernizacja), a także 
na tzw. inwestycje miękkie (np. szkolenia komputerowe czy tworzenie własnych 
stron internetowych), wahała się w pojedynczych przypadkach od 10 tys. zł do 
ok. 5 min zł. W gronie obiektów „małych” i „średnich” zdecydowanie przeważało 
finansowanie działań ze środków własnych. Inwestycje prowadzono najczęściej 
według zasady „małych kroków”. Natomiast w grupie podmiotów zarządzających 
„dużymi” i „bardzo dużymi” obiektami łączono środki własne z kredytowaniem 
inwestycji oraz pozyskiwaniem dotacji ze źródeł zewnętrznych.

Stosunkowo nieliczne podmioty w badanej grupie starały się o dofinanso
wanie działalności z dostępnych środków z funduszy krajowych i budżetu Unii 
Europejskiej. Zaledwie 9,7% usiłowało pozyskać tego rodzaju środki finansowe. 
Jako przyczynę niskiej aktywności w tym zakresie wskazywano (kolejność według 
częstości wskazań): a) nadmiernie skomplikowane formularze wniosków oraz 
złożone procedury biurokratyczne przyznawania środków, b) konieczność wła
snego wkładu finansowego do uzyskania dofinansowania, c) brak zainteresowa
nia ze względu na wystarczające środki własne, d) złe doświadczenia z wcześniej 
złożonych wniosków, e) zbyt wysokie koszty przygotowania wniosku, f) brak od
powiednich funduszy dla specyfiki ich działalności gospodarczej, g) brak wiedzy 
na temat funduszy, h) małe szanse na uzyskanie tych funduszy, i) ogólny brak 
czasu na zapoznanie się z ofertą funduszy i przygotowanie wniosku. Dla niektó
rych obiektów barierą jest fakt, że działają one na terenie administracyjnym miast. 
Jest to powód, dla którego np. gospodarstwa agroturystyczne nie mogą starać się 
o fundusze strukturalne wspierające rozwój obszarów wiejskich, mimo że miej
scowości te, szczególnie Wisła, mają w dużym stopniu charakter rolniczy.

Zdecydowana większość (90,3%) badanych gestorów wyraziła opinię, że w naj
bliższych dwóch latach (2014 i 2015) nie planuje podjęcia nowych inwestycji, 
ani wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań ofertowych dla klientów. Przyczyn 
tej postawy można doszukiwać się nie tylko w niepewnej sytuacji rynkowej czy 
wahaniach koniunkturalnych, lecz także w szerszym kontekście przeobrażeń lo
kalnej bazy turystycznej. W przypadku niektórych obiektów, których tradycje 
funkcjonowania sięgają czasów minionego systemu społeczno-ekonomicznego, 
stopniowo dokonuje się dopełnienie czy też „zamknięcie” cyklu ich moderniza
cji jako składowej szerszego procesu transformacji (przejścia) i dostosowania się 
do istniejących realiów popytu na rynku turystycznym. W badanych miastach 
istnieje grupa obiektów, dla których proces ten jeszcze się nie zakończył. Nie są 
to wyłącznie duże obiekty, które w minionym systemie pełniły funkcję obiektów 
wczasowych, a obecnie z wielu powodów nie można w pełni wykorzystać ich po
tencjału recepcyjnego, ale należą do tej grupy także obiekty mniejsze, które ze 
względu na brak odpowiednich środków finansowych ich właścicieli, odbiegają 
standardem oferowanych usług od oczekiwań współczesnego popytu turystycz
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nego. „Obciążenie” systemów recepcyjnych badanych miast inwestycjami tury
stycznymi minionego okresu społeczno-politycznego jest nadal ważnym czynni
kiem determinującym zdolność podtrzymywania lokalnego rozwoju turystyki. 
Zagadnienie to omówiono w dalszej części opracowania.

4.4.4.3. Działania informacyjne

Ważnym narzędziem indywidualnego oddziaływania rynkowego badanych pod
miotów jest sieć internetowa. W badanej grupie obiektów zaledwie 4 nie prezen
towały szczegółowo swojej oferty na stronie internetowej. Znaczenie publikacji 
elektronicznych, jako czynnika przyciągania gości, było oceniane najczęściej „wy
soko” bądź „bardzo wysoko” - łącznie 77,4% wskazań (ryc. 15). W przypadku 
„małych” i „średnich” obiektów istotną rolę odgrywały także informacje o ich 
ofercie, zamieszczone na oficjalnych stronach urzędów miast lub na witrynach 
stowarzyszeń, do których one należały. Na „średni” bądź „duży” wpływ tych na
rzędzi marketingowych wskazywała znaczna większość (ok. 80%) tej wielkości 
obiektów. Natomiast gestorzy obiektów większych zwracali uwagę na raczej nikłe 
znaczenie tego rodzaju instrumentów w ich działalności rynkowej. Ich aktywność 
w „przestrzeni” informacyjnej opierała się w większym stopniu na współpracy 
z komercyjnymi portalami rezerwacyjnymi. Dynamicznie rozwijającym się na
rzędziem komunikowania się z klientami są tzw. serwisy społecznościowe.

■ Własna strona internetowa
□ Informacje o obiekcie zamieszczone na innych stronach internetowych

Ry c. 15. Znaczenie form komunikowania się z potencjalnymi gość
mi za pośrednictwem sieci internetowej
Źródło: badania własne.
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4.4.4.4. Cena usług

Cena oferowanych usług jest ważnym, ale niedecydującym narzędziem gry kon
kurencyjnej badanych podmiotów noclegowych na lokalnym rynku (ryc. 16). 
Struktura odpowiedzi odnośnie do znaczenia i skuteczności stosowania tego in
strumentu oddziaływania rynkowego wskazuje na duże podobieństwo opinii wy
rażanych przez gestorów różnych kategorii wielkościowych i rodzajowych obiek
tów noclegowych.

Małe i średnie podmioty mają raczej ograniczoną możliwość „gry” ceną usług, 
za czym przemawia średnio niski koszt wynajęcia pokoi w obiektach o niestan- 
daryzowanym poziomie jakości, jak np.: gospodarstwa agroturystyczne, pokoje 
gościnne czy wille. Dalsze obniżanie cen wiązałoby się z funkcjonowaniem tych 
obiektów poniżej ekonomicznej opłacalności. Niemniej, w indywidualnych przy
padkach podnoszono w trakcie wywiadów kwestię sprzedaży noclegów przez lo
kalnych konkurentów po zaniżonych cenach. Na poziom relatywnej równowagi 
w działaniach cenowych lokalnych kwaterodawców wskazują także przedstawio
ne uprzednio opinie turystów na temat relacji cen usług noclegowych do ich jako
ści. Przeciętne ceny usług noclegowych w małych i średnich obiektach utrzymują 
się nawet w okresach wzmożonego popytu, jakimi są okresy świąteczne. Barierą 
wzrostu cen są nie tylko oczekiwania ze strony popytu, lecz także występująca 
lokalnie ogólnie wysoka podaż miejsc, w tzw. ekonomicznym segmencie bazy 
noclegowej.

Ryc. 16. Znaczenie ceny usług jako czynnika konkuren
cyjności badanych obiektów noclegowych
Źródło: badania własne.

Znacznie szersze możliwości regulowania cen własnych usług mają obiekty 
dysponujące większą liczbą miejsc noclegowych, oferujące także usługi komple
mentarne, w których działalności rynkowej istnieją warunki do stosowania reguł 
ekonomii skali. W przypadku tej grupy podmiotów tak zwana polityka cenowa 
ma charakter wysoko zindywidualizowany, zależny od oferowanego standardu 
usług, spektrum działalności i ofert dodatkowych, marki obiektu lub też aktywno
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ści i sprawności działania personelu odpowiedzialnego za kontakty z klientami. 
Najogólniej, strategie działania dużych i wielofunkcyjnych obiektów opierają się 
na tworzeniu usług pakietowych oraz dowolnym ich modyfikowaniu względem 
różnych grup odbiorców. Biorąc pod uwag fakt, że zakres oddziaływania rynko
wego obiektów wyspecjalizowanych w usługach biznesowych ma charakter ogól
nokrajowy, cena usługi złożonej staje się wówczas głównym lub jednym z głów
nych czynników gry konkurencyjnej.

4.4.5. Współpraca oraz powiązania funkcjonalne w działalności 
podmiotów turystycznych

4.4.5.1. Formy współpracy rynkowej

Współpraca działających lokalnie podmiotów turystycznych, ukierunkowana 
na uzyskanie efektów ekonomicznych, ma charakter formalny lub nieformal
ny, a także stały bądź okazjonalny. Przejawia się w trzech głównych aspektach: 
a) podwykonawstwa, b) współtworzenia ofert dla turystów oraz c) przekazywania 
gości między obiektami. W każdej z wymienionych form współpracy niezbędne 
jest wzajemne zaufanie partnerów co do jakości oferowanych usług oraz rzetel
ności w rozliczeniach finansowych. Wszyscy badani respondenci potwierdzili, że 
nawiązują, choćby okazjonalnie, współpracę z innymi podmiotami świadczącymi 
usługi dla turystów. Najniższą aktywnością cechują się obiekty „małe”, które oferu
ją wyłącznie usługi noclegowe. Różne kategorie rodzajowe obiektów funkcjonują 
w odmiennych konfiguracjach relacji partnerskich, istotnych z punktu widzenia 
skuteczności ich działań rynkowych. Struktura wypowiedzi (ryc. 17) wskazuje, że 
z perspektywy całej analizowanej grupy większe znaczenie ma lokalna współpraca

■ Współpraca z podmiotami, które organizują pobyty turystów
□ Współpraca z innymi obiektami noclegowymi

Ryc. 17. Znaczenie wybranych form współpracy jako czynnika 
rozwoju badanych obiektów noclegowych
Źródło: badania własne.
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z innymi obiektami noclegowymi niż z podmiotami zajmującymi się organizacją 
pobytu gości (biurami podróży).

Szczególną formą współpracy, której w literaturze naukowej dotychczas nie do
ceniano jako czynnika rozwoju lokalnych obiektów turystycznych, jest praktyka 
przekazywania gości między obiektami. Jest ona stosowana przez gestorów w przy
padku braku wystarczającej liczby miejsc własnych. Obiekty, które współuczest
niczą w takim działaniu, zawiązują sieć nieformalną, dla funkcjonowania której 
większe znaczenie ma czynnik zaufania niż bliskości przestrzennej. Zjawisko to 
jest istotne w działalności obiektów dysponujących niewielką liczbą miejsc noc
legowych. W grupie podmiotów „małych” aż ok. 80% gestorów wskazywało na 
„średnie”, „duże” i „bardzo duże” znaczenie takiej formy współpracy. Stosowanie 
tego rodzaju rozwiązań nie jest jednak wyłącznie ich domeną. Praktykują je także 
obiekty większe, przyjmujące grupy zorganizowane.

Większość (74,2%) badanych obiektów noclegowych, kształtując swoją konku
rencyjność, wykracza w propozycjach ofertowych dla turystów poza podstawowy 
zakres swoich usług - noclegowych i żywieniowych. W tym celu ich gestorzy ko
rzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm bądź osób, które współuczestniczą 
jako równorzędni partnerzy lub podwykonawcy w kreowaniu złożonej oferty po
bytowej. Taki rodzaj aktywności obserwuje się w różnych kategoriach rodzajo
wych i wielkościowych obiektów. W procesie tym można jednak wyróżnić dwa 
podstawowe nurty działań organizacyjnych, które zależą od wielkości obiektu 
oraz rodzaju gości. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że przyjęty tu po
dział badanych obiektów, według liczby miejsc noclegowych, nie jest tu kryterium 
decydującym o sposobie działań organizacyjnych oraz formach współpracy po
między podmiotami.

Pierwszy model działań obserwuje się w przypadku obiektów „małych” i „śred
nich”, w których przeważają turyści indywidualni, rodziny lub małe grupy zor
ganizowane. Ich gestorzy nie mają jednak statusu prawnego organizatora tury
styki i nie mogą samodzielnie tworzyć ofert pakietowych, co zresztą było przez 
nich podkreślane jako bariera działalności. Nawiązują oni jednak współpracę 
z podmiotami świadczącymi usługi komplementarne, między innymi: z firmami 
świadczącymi usługi transportowe (autokary, taxi) i przewozowe (bryczki, ku- 
ligi), przewodnikami terenowymi, zespołami muzycznymi (m.in. folklorystycz
nymi, kapelami), wypożyczalniami urządzeń rekreacyjnych i sportowych (nart, 
rowerów, quadów), w zakresie opieki na dziećmi, nauki jazdy konnej, wspinaczki 
czy jazdy na nartach. W poszczególnych przypadkach liczba podmiotów, z który
mi badani gestorzy współpracowali, wahała się od 1 do 20. Kreowanie wartości 
dodanej w tak - często nieformalnie - kształtowanym procesie usługowym za
leży od zaangażowania i własnych inicjatyw gestorów oraz ich relacji z innymi 
aktorami lokalnego rozwoju turystyki na płaszczyźnie społecznej. Nie wszystkie 
„małe” i „średnie” podmioty lokalne wykazują taką aktywność organizacyjną. 
Jej natężenie wzrasta w sytuacji przyjmowania gości przyjeżdżających w formie 
grup zorganizowanych lub nieformalnych. Zaobserwowano ponadto, że jedynie 
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w nielicznych przypadkach obiekty noclegowe współpracują w zakresie wymiany 
i dystrybucji informacji turystycznej. Ową lukę należy uważać za przejaw niedo
ciągnięć w sferze organizacji lokalnego systemu informacji turystycznej, albo jako 
rezultat celowego działania badanych podmiotów.

Drugi model działań organizacyjnych jest charakterystyczny dla obiektów 
większych („dużych” i „bardzo dużych”). W ramach tych podmiotów funkcjonu
ją zazwyczaj wyspecjalizowane jednostki strukturalno-organizacyjne, najczęściej 
jako działy marketingu, które zajmują się sprzedażą własnych ofert. Ich działa
nia, w zależności od profilu usługowego, są ukierunkowane przede wszystkim na 
przyciągnięcie grup zorganizowanych. Główne kategorie grup docelowych tury
stów wskazano wyżej, omawiając działania innowacyjne.

4.4.5.2. Lokalny sektor usług turystyki biznesowej

W lokalnym rozwoju turystyki szczególną rolę odgrywa turystyka biznesowa. 
W badanych miastach pojemność sal konferencyjnych mieszczących się w obiek
tach noclegowych, specjalizujących się w usługach turystyki biznesowej przewyż
sza dwukrotnie liczbę ich miejsc noclegowych (tabela 26). Proporcje tzw. gości 
biznesowych do niebiznesowych w tych obiektach są różne w skali roku, wyka
zując tendencję do wahań sezonowych. Największy udział turystów biznesowych 
w ogóle przyjmowanych gości obserwuje się w dużych obiektach o średnim i wy
sokim standardzie, gdzie w skali roku jest ich zdecydowana przewaga (70-90%). 
Szczegółowa analiza ich ofert wskazuje, że zmierzają one ku wąskiej specjalizacji 
w kierunku obsługi turystyki biznesowej oraz funkcjonowaniu bliskiemu kon
cepcji hotel as destination, co wiąże się z rozwojem możliwie szerokiego spektrum 
ofert komplementarnych, w tym szczególnie wysokiej jakości usług odnowy bio
logicznej. Potwierdzają to także wywiady z gestorami w tej grupie podmiotów.

Omawiane obiekty, będąc miejscami docelowymi szeroko rozumianych po
dróży biznesowych, tworzą w obrębie lokalnych systemów recepcyjnych odrębny 
podsystem rozwijający się w przestrzennej i funkcjonalnej separacji od innych 
podmiotów turystycznych. Tego rodzaju obiekty funkcjonują zazwyczaj na bazie 
własnych zasobów infrastrukturalnych i organizacyjnych, okazjonalnie korzysta
jąc z usług innych podmiotów, a w wyborze partnerów współpracy nie kierują 
się relacjami lokalnymi. Wielofunkcyjność oraz elastyczne gospodarowanie zaso
bami materialnymi i ludzkimi ma w przypadku tej grupy podmiotów znaczenie 
nadrzędne. Ich zdolność utrzymania się na rynku zależy od czynników konkuren
cyjności i zdolności pozyskiwania klientów, o czym decyduje przede wszystkim 
specyfika i jakość usług, ich cena, kompetencje pracowników oraz kadry mene
dżerskiej.

Niezależne funkcjonalnie „podsystemy turystyki biznesowej” tworzą grupy 
obiektów stanowiących niewielkie części ogółu podmiotów noclegowych w bada
nych miastach, które jednak, ze względu na liczbę miejsc noclegowych, skupiają 
znaczną część łącznej pojemności recepcyjnej. W przypadku Szczyrku i Wisły,
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obejmują one w przybliżeniu po ok. 23% ogółu miejsc noclegowych, a w Ustroniu 
- 17,5%. Specyfikę Wisły podkreśla wyraźna dominacja jednego obiektu, który 
koncentruje 2/3 wszystkich miejsc konferencyjnych miasta oraz nieco ponad po
łowę miejsc noclegowych w obiektach średniej i wyższej klasy, specjalizujących 
się w ofercie dla turystyki biznesowej. Turyści przyjeżdżający na formalne spo
tkania (szkolenia, seminaria, konferencje) korzystają także z obiektów o niższym 
standardzie oraz z niektórych mniejszych obiektów noclegowych, ale ich odsetek, 
jak wskazują odpowiedzi, jest niewielki i stanowi zaledwie kilkanaście lub kilka 
procent ogółu gości w ciągu roku.

Na rynkach turystycznych badanych miast działają odrębne kategorie lokal
nych podmiotów turystycznych, które specjalizują się w organizacji przyjazdów 
i pobytów gości, przede wszystkim ze sfery turystyki biznesowej. Działają one pod 
szyldem tzw. firm eventowych. Tego rodzaju przedsiębiorstwa, „zakorzenione” 
w lokalnym systemie społeczno-gospodarczym i działające jako organizatorzy tu
rystyki, stanowią ważny czynnik zawiązywania współpracy przez miejscowe pod
mioty oferujące turystom usługi noclegowe i gastronomiczne, a także różnorodne 
inne usługi specjalistyczne, np. naukę jazdy na nartach, jazdy konnej, skoków ze 
spadochronem, wypożyczanie pojazdów (np. quadów), sprzętu wspinaczkowego 
itp. Niemniej jednak z perspektywy całego rynku lokalnego ich działalność nie 
ma dużego znaczenia ekonomicznego z uwagi na stosunkowo mało liczną grupę 
tych podmiotów.

4.4.5.3. Powiązania i zależności w lokalnym systemie recepcji

W badanych miastach nie doszło, jak dotąd, do nawiązania szerokiej i trwałej 
współpracy między gestorami obiektów noclegowych a podmiotami zarządzają
cymi wyciągami narciarskimi. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że 
gestorzy miejscowych ośrodków narciarskich, mimo podejmowanych prób, nie 
osiągnęli porozumienia co do zasad i form współpracy pomiędzy sobą, np. w za
kresie wprowadzenia zintegrowanego karnetu narciarskiego. Kwestia implemen
tacji rozwiązań w kierunku ryczałtowego ustalania cen usług w poszczególnych 
układach lokalnych pozostaje nadal otwarta i nierozwiązana. Przewagę konku
rencyjną uzyskują obiekty noclegowe, które dysponują własnymi urządzeniami 
narciarskimi i innymi tzw. atrakcjami, np. basenami.

Działalność ośrodków narciarskich i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
czy rozrywkowych ma duże znaczenie dla funkcjonowania obiektów noclegowych 
na badanym obszarze. O sile powiązań między tymi elementami składowymi lo
kalnych systemów turystyki wskazują opinie gestorów bazy noclegowej (ryc. 18; 
tabela 27). Aż 3/4 gestorów uważa, że urządzenia te mają „duże” lub „bardzo duże” 
znaczenie dla przyciągania gości do ich obiektu. Zależność ta dotyczy wszystkich 
rozpatrywanych kategorii wielkościowych podmiotów. Trzeba też wyraźnie pod
kreślić, że nie jest ona jednokierunkowa, a sprzężenie między sektorem urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych a bazą noclegową ma charakter zwrotny i wzajemnie na
pędzający. Siła zależności funkcjonalnych między nimi jest tak duża, że istnieje
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Bardzo małe Małe Średnie Duże Bardzo duże

Ryc. 18. Znaczenie działalności wyciągów narciarskich 
lub innych atrakcji turystycznych dla zwiększania liczby 
gości w badanych obiektach noclegowych
Źródło: badania własne.

wspólne i jednoznacznie wyrażane przekonanie lokalnych przedsiębiorców dzia
łających nie tylko w bazie noclegowej, że niezbędne są nowe inwestycje w atrakcje 
turystyczne, które podniosłyby atrakcyjność badanych miast.

Oddziaływanie ośrodków narciarskich na pozostałe podmioty turystyczne jest 
szczególnie wyraźne w Szczyrku i Wiśle. W Ustroniu ich rola jest mniejsza, bo
wiem ruch narciarski ma tam w większości charakter jednodniowy. W mieście 
tym działają jednak inne urządzenia sportowo-rekreacyjne i rozrywkowe, które 
istotnie wpływają na sferę ekonomiczną działalności części bazy noclegowej. Duże 
znaczenie ma też w Ustroniu funkcjonowanie przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, 
chociaż jego oddziaływanie jako czynnika przyciągającego gości (korzystających 
z zabiegów rehabilitacyjnych) do innych obiektów noclegowych ogranicza się do

Tabela 27.
Znaczenie działalności wyciągów narciarskich lub innych atrakcji turystycz
nych dla zwiększania liczby gości w badanych obiektach noclegowych według 
ich kategorii wielkościowej

Znaczenie [%]

Kategorie wielkościowe obiektów 
według liczby miejsc noclegowych

Średnia

1-19 20-49 50 i więcej

Bardzo małe 4,0 4,1 7,1 4,8

Małe 4,0 4,3 7,1 4,9
Średnie 12,0 16,2 14,3 12,9

Duże 24,0 25,1 28,6 25,8

Bardzo duże 56,0 50,3 42,9 51,6

Źródło: badania własne.
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przestrzeni bezpośrednio przylegającej do strefy uzdrowiskowej. Ważne, choć 
trudne do jednoznacznego określenia, jest też znaczenie wizerunku Ustronia jako 
miasta uzdrowiskowego dla funkcjonowania podmiotów turystycznych, na co 
także wskazywano w badaniach.

Odrębnym zagadnieniem jest wpływ tzw. masowych imprez plenerowych na 
sferę ekonomiczną funkcjonowania bazy noclegowej. Odpowiedzi respondentów 
przekonują, że nie mają one tak dużego znaczenia, jak można by wstępnie za
kładać czy oczekiwać. Większość (77%) gestorów określiła „średnią”, „małą” lub 
„bardzo małą” rolę tych wydarzeń jako czynnika zwiększania liczby gości w ich 
obiekcie (ryc. 19). Struktura odpowiedzi przedstawiona w tabeli 28. wskazuje, 
że „imprezy masowe” mają raczej niewielkie znaczenie dla wszystkich rozpatry
wanych kategorii wielkościowych obiektów, przy czym największy odsetek naj
niższych ocen zanotowano w grupie obiektów „małych” i „średnich”, których 
w strukturze bazy recepcyjnej badanych miast jest najwięcej. Jest to niezwykle 
ważna wskazówka w kontekście rozpowszechnionego wśród niektórych przed
stawicieli władz, a także części środowiska naukowego, przekonania o „sprawczej 
sile” tego rodzaju działań organizacyjnych. Wydarzenia w formie festiwali, kon
certów, przeglądów, parad itd. są planowane, koordynowane, a w wielu przypad
kach także bezpośrednio przygotowywane przez jednostki organizacyjne lokal
nych samorządów. Jak się okazuje, ich znaczenie dla indukowania efektów ekono
micznych polega głównie na przyciąganiu turystycznego ruchu jednodniowego. 
Przyczyn słabości relacji tych działań z funkcjonowaniem obiektów noclegowych 
można doszukiwać się w przynajmniej trzech faktach. Po pierwsze, imprezy te, 
z wyjątkiem zawodów sportowych, są organizowane niemal wyłącznie w sezonie 
letnim i w dodatku nie we wszystkie weekendy. Po drugie, jedynie niektóre wy
darzenia odznaczają się rangą, która jest w stanie skłonić potencjalnych turystów 
do pokrycia dodatkowych kosztów związanych z noclegiem. Po trzecie zaś, na 
dokonywaną przez gestorów ocenę istotny wpływ miało położenie ich obiektu

Ryc. 19. Znaczenie organizacji tzw. masowych imprez 
plenerowych dla zwiększania liczby gości w badanych 
obiektach noclegowych
Źródło: badania własne.
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Tabela 28.
Znaczenie organizacji tzw. masowych imprez plenerowych dla zwiększania liczby 
gości w badanych obiektach noclegowych według ich kategorii wielkościowej

Znaczenie [%]

Kategorie wielkościowe obiektów 
według liczby miejsc noclegowych

Średnia

1-19 20-49 50 i więcej

Bardzo małe 32,0 13,0 28,6 24,2

Małe 20,0 34,8 21,4 25,8
Średnie 24,0 30,4 42,9 30,6

Duże 12,0 8,8 7,1 9,7

Bardzo duże 12,0 13,0 0,0 9,7

Źródło: badania własne.

względem miejsc organizacji imprezy. Kwestia ta była podnoszona przez niektó
rych przedsiębiorców, szczególnie w Wiśle, którzy domagali się od władz lokal
nych organizacji wydarzeń masowych także poza centrum miasta.

Lokalizacja obiektu noclegowego w obrębie miejscowości ma niebagatelne 
znaczenie z punktu widzenia efektów ekonomicznych w działalności „małych” 
i „średnich” obiektów. Ich położenie w stosunku do centrum miasta, drogi głów
nej, urządzeń narciarskich bądź kompleksów leśnych w znacznym stopniu de
cyduje także o charakterze gości. Wybór określonego obiektu, jeśli nie decydu
ją o tym inne przesłanki, zależy przede wszystkim od potrzeb turystów. Dlatego 
z obiektów noclegowych położonych z dala od stref zurbanizowanych częściej 
korzystają osoby kierujące się potrzebą rekreacji, realizowaną w oparciu o war
tości środowiska przyrodniczego. Stopień fizycznej urbanizacji środowiska silnie 
determinuje też sposób oraz formę realizacji pobytów turystycznych. Należy więc 
liczyć się także z tym, że za sprawą postępującego zagospodarowania profil funk
cjonalny badanych miejscowości turystycznych ulegnie dalszym przeobrażeniom.

4.4.6. Znaczenie relacji między gestorami obiektów noclegowych a turystami

Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wyłania się niezwykle istotny, 
z ekonomicznego punktu widzenia, społeczny wymiar funkcjonowania obiektów 
noclegowych. Chodzi w tym przypadku o relacje między gośćmi (turystami) a lo
kalnymi gestorami (gospodarzami). Powroty gości, którzy wcześniej korzystali 
z usług określonego obiektu są niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania 
bazy noclegowej w badanych miastach (ryc. 20). Z wyjątkiem jednego obiektu, 
działającego stosunkowo krótko (3 lata), wszystkie pozostałe są odwiedzane przez 
byłych gości. Dla około 1/3 badanych obiektów tzw. turyści powracający stanowili 
połowę i więcej ogółu gości w ciągu roku. W niektórych przypadkach ich udział 
przekraczał 75%.
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■ Powroty gości, którzy już korzystali z obiektu
□ Pozytywne opinie byłych gości i polecanie przez nich obiektu

Ryc. 20. Znaczenie utrzymywania relacji między gestorami a by
łymi gośćmi dla funkcjonowania badanych obiektów noclegowych 
Źródło: badania własne.

Struktura uśrednionych wielkości udziałów gości powracających według kate
gorii wielkościowych obiektów, zawarta w tabeli 29., wskazuje, że turyści przyjeż
dżają ponownie nie tylko do obiektów „małych” i „średnich”, przy czym są to, jak 
już wcześniej zaznaczono, głównie przyjazdy indywidualne lub w małych grupach 
(np. rodziny). Zjawisko powrotów ma także miejsce w działalności obiektów „du
żych” i „bardzo dużych”, co oznacza, że ich gestorzy zawiązują stałą współpracę 
z instytucjami lub podmiotami organizującymi szkolenia, pobyty rehabilitacyjne 
czy wypoczynek młodzieży w grupach zorganizowanych. W obu przypadkach 
o powracaniu gości do tych samych obiektów nie decydują wyłącznie przesłan
ki natury ekonomicznej, ale czynniki „zakorzenione” w relacjach społecznych. 
Większość (3/4) gestorów w grupie obiektów „małych” i „średnich” deklarowało, 
że utrzymuje kontakt z byłymi gośćmi, np. telefoniczny, mailowy, w postaci oko
licznościowej korespondencji, a także w formie relacji towarzyskich. Określenie

Tabela 29.
Średni odsetek gości powracających w stosunku do ogółu gości w roku 
według kategorii wielkościowych badanych obiektów noclegowych

Grupa

Kategorie wielkościowe obiektów 
według liczby miejsc noclegowych

1-19 20-49 50 i więcej

Turyści 
powracający [%] 42,5 37,6 27,5

Źródło: badania własne.
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sposobów kształtowania się pozahandlowych współzależności w relacjach in
terpersonalnych lub podmiotowych w działalności dużych i wielofunkcyjnych 
obiektów noclegowych jest zadaniem niezwykle trudnym, ze względu na ich nie
formalny charakter oraz niechęć respondentów do ich ujawniania. Traktowane są 
one bowiem jako rodzaj nieformalnego „kapitału”.

W kontekście omawianych relacji na płaszczyźnie społecznej równie istotne 
znaczenie ma polecanie przez byłych gości obiektu noclegowego innym osobom 
(potencjalnym turystom), którzy kierując się rekomendacją (zachętą), przyjeż
dżają do wskazanego im miejsca (ryc. 20). Praktyka polecania ma „duże” lub 
„bardzo duże” znaczenie w przyciąganiu nowych gości dla zdecydowanej więk
szości (ponad 80%) badanych obiektów, bez względu na ich wielkość oraz pro
fil działania. Zadowolenie z pobytu gości, połączone z późniejszym polecaniem 
obiektu innym, stanowi podstawę ważnego mechanizmu napędzającego rozwój 
i podtrzymywanie ruchu przyjazdowego na badanym obszarze. Jest on nie tylko 
czynnikiem kumulatywnej przyczynowości ruchu, lecz także potencjalnym źró
dłem dywersyfikacji kierunków przyjazdów turystycznych.

4.4.7. Związki działalności turystycznej z innymi formami gospodarowania

Przychody uzyskiwane z turystyki są głównym źródłem dochodów w przypadku 
nieco ponad połowy (56,5%) właścicieli badanych obiektów noclegowych. Ozna
cza to, że funkcjonowanie bazy noclegowej w analizowanych miastach jest sil
nie powiązane z innymi działalnościami gospodarczymi, prowadzonymi lokalnie 
i pozalokalnie. Jest to także ważna wskazówka ukazująca rzadko poruszany aspekt 
związku funkcji turystycznej z rozwojem społeczno-ekonomicznym (lokalnym). 
W opinii około 2/3 gestorów przychody z usług świadczonych dla turystów wy
starczały na pokrycie kosztów utrzymania obiektu w ciągu roku. Nie we wszystkich 
jednak przypadkach gwarantowały one zapewnienie realizacji potrzeb życiowych 
właścicieli i ich rodzin. Niezbędne było łączenie usług turystycznych z innymi 
formami uzyskiwania dochodu. Prawie w połowie (45,2%) przypadków właściciel 
obiektu prowadził jeszcze inną działalność gospodarczą, niezwiązaną z turystyką, 
a średnio co dziesiąty uzyskiwał przychody z pracy najemnej lub świadczeń eme
rytalnych (np. pokoje gościnne). W sytuacji braku gości, a tym samym dochodów 
z turystyki (np. poza sezonem), obiekty noclegowe były utrzymywane z różnych, 
często łączonych ze sobą źródeł pochodzących z: a) innej działalności gospo
darczej (19,5%), b) środków wypracowanych w sezonie i oszczędności (31,1%),
c) innych dochodów członków rodziny (14,6%) oraz d) kredytów (7,1%).

Ważne znaczenie dla funkcjonowania lokalnych podmiotów branży noclego
wej ma świadczenie usług dla nieturystów, między innymi w postaci: organizacji 
imprez okolicznościowych (wyżywienie), przygotowywania i sprzedaży posiłków 
dla robotników i innych osób, świadczenia noclegów dla robotników, sprzeda
wania własnych wyrobów spożywczych (wędlin, ciast itd.), oferowania usług 
transportowych, organizacji przejazdów konnych (np. kuligów), a także własnej 
działalności kulturalnej (np. inscenizacje, usługi muzyczne). Tego rodzaju działa
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nia będące przejawem elastycznej specjalizacji podejmowano w 43,5% badanych 
podmiotów turystycznych, należących w większości (ok. 60%) do grupy „śred
niej” wielkości obiektów noclegowych, pozostałą część stanowiły obiekty większe. 
W przypadku obiektów „dużych” i „bardo dużych” elastyczne gospodarowanie 
własnymi zasobami opiera się na dowolnym ich kształtowaniu oraz wykorzysta
niu, w zależności od potrzeb grupy odbiorców, włącznie z organizacją komercyj
nych imprez wystawienniczych.

4.4.8. Lokalny system wsparcia i jego znaczenie

4.4.8.I. Współpraca lokalna na płaszczyźnie organizacyjnej

Oprócz współdziałania o charakterze stricte ekonomicznym gestorzy lokalnych 
obiektów turystycznych współpracują także na płaszczyźnie, którą można okre
ślić jako „społeczno-organizacyjna”. W działalność stowarzyszeń o charakterze 
współpracy partnerskiej9 lub organizacji branżowych10, której celem jest wspie
ranie przedsiębiorczości i aktywizacja turystyczna miast, było zaangażowanych 
61,3% badanych podmiotów. Należy jednak zaznaczyć, że gestorzy bądź przed
stawiciele obiektów noclegowych zarządzanych pozalokalnie zazwyczaj nie biorą 
udziału w tego rodzaju formach lokalnego partnerstwa, stąd zagadnienie to od
nosi się w pierwszym rzędzie do obiektów należących do mieszkańców badanych 
miast.

9 Przykłady lokalnych organizacji współpracy partnerskiej: „Ustroń Plus”, stowarzysze
nia agroturystyczne „Agrogościna”, „Natura” Stowarzyszenie Młodzi dla Szczyrku, Klub 
Przedsiębiorcy w Cieszynie, Stowarzyszenie Wiślańska Organizacja Turystyczna.
10 Organizacja branżowa: Szczyrkowska Izba Gospodarcza.

Osoby zaangażowane w miejscowe grupy działania swoje uczestnictwo w nich 
argumentowały przede wszystkim oczekiwanymi korzyściami ze współpracy, za 
jakie uważały:
- możliwość wymiany poglądów, doświadczeń oraz informacji,
- wspólne działania marketingowe, np. dystrybucja informacji rynkowych, akcje 

promocyjne,
- dostęp do informacji o nowościach oraz bezpośredni kontakt z osobami wdra

żającymi nowatorskie rozwiązania,
- poszukiwanie rozwiązań problemów w gronie przedsiębiorców o podobnym 

charakterze działalności,
- reprezentowanie interesów ich środowiska przez liderów na szczeblu lokalnym 

i ponadlokalnym,
- możliwość wpływania na podejmowane decyzje polityczne lokalnych władz 

w sferze turystyki,
- nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Mimo że przytoczone wyżej oczekiwania dotyczą sfery funkcjonowania pod
miotów na płaszczyźnie społecznej i organizacyjnej oraz są postrzegane jako 
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forma wsparcia, to jednak ostatecznym celem współpracy jest zwiększenie ich 
skuteczności działania na rynku.

Badani respondenci różnili się w indywidualnych ocenach korzyści z uczest
nictwa lub formalnej przynależności do grup partnerskich. Z ich odpowiedzi wy
nika też, że działające organizacje cechuje różna efektywność działania. Większość 
(ok. 2/3) gestorów „małych” i „średnich” obiektów przeciętnie oraz ponadprze
ciętnie oceniła znaczenie faktu ich przynależności do określonych struktur or
ganizacyjnych. Oznacza to, że działania lokalnych stowarzyszeń turystycznych 
przynoszą wymierne rezultaty tym miejscowym kwaterodawcom, którzy są w nie 
aktywnie zaangażowani. Najwyższą skuteczność wykazywały struktury, które wy
łoniły się z grup nieformalnych, kiedy wcześniejsze współdziałanie podmiotów 
przyjęło formę zinstytucjonalizowaną i stopniowo rozszerzało swój zasięg. Grupy 
te cechowały się jasno sformułowanym celem działania, oddolnym procesem sa
moorganizowania się podmiotów w drodze samoregulacji oraz tworzenia zasad 
i przebiegu ich współpracy.

Respondenci stosunkowo nisko ocenili rolę oficjalnych organizacji reprezen
tujących przedsiębiorców turystycznych jako instytucji wspierających (ryc. 21). 
Aż 60% wskazywało na ich „bardzo małe” lub „małe” znaczenie. Na taki rezultat 
składają się przynamniej dwa elementy. Po pierwsze, ogólnie niżej skuteczność 
tych instytucji oceniły osoby, które nie były w nich aktywnie zaangażowane, a ich 
partycypacja ograniczała się do podtrzymywania luźnych relacji z innymi uczest
nikami. Po drugie, istnieje wśród lokalnych gestorów ogólny brak przekonania co 
do efektów działalności organizacji o charakterze „ogólno-integrującym” i hierar
chicznej strukturze. Znacznie lepiej są postrzegane lokalne grupy działania po
wstające oddolnie.

■ Działalność stowarzyszenia, do którego należy badany podmiot
□ Działalność oficjalnych organizacji reprezentujących 

lokalnych przedsiębiorców turystycznych

Ryc. 21. Porównanie znaczenia lokalnych czynników 
wsparcia: przynależność do stowarzyszeń oraz działalność 
oficjalnych organizacji turystycznych
Źródło: badania własne.
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Istniała ogólna zgoda respondentów co do tego, że przedsiębiorcy turystycz
ni powinni w jeszcze większym zakresie współpracować ze sobą, szczególnie 
w kierunku tworzenia grup mogących wpływać na kierunek i jakość polityki tu
rystycznej oraz podejmować wspólne działania marketingowe. Respondentom 
trudno było jednak wskazać sposób, w jaki mógłby zostać osiągnięty ów efekt 
większego zaangażowania, skoro wielokrotnie podkreślano istnienie określonych 
ograniczeń, takich jak: ogólnie niska aktywność jednostek (podmiotów) w sfe
rze działalności społecznej, sprzeczność interesów czy nie do końca pozytywne 
postrzeganie przez innych przedsiębiorców wysokiej aktywności osób zaangażo
wanych w działalność instytucjonalną. Badania K. Czernek (2012) wskazują na 
istnienie złożonego zespołu wewnętrznych i zewnętrznych barier współpracy 
między przedsiębiorcami turystycznymi. Wypowiedzi badanych respondentów 
wskazywały między innymi na: brak woli bądź umiejętności współpracy, postrze
ganie innych przedsiębiorców wyłącznie przez pryzmat konkurencji, niedobory 
finansowe, niewspółmierność (niesymetryczność) korzyści ze współpracy, a także 
brak wolnego czasu.

Nie bez znaczenia, w przypadku badanych miast, jest także społeczno-kultu
rowy i demograficzny kontekst działalności przedsiębiorstw. Obserwacje oraz 
opinie części grupy badanych gestorów potwierdzają, że na przebieg współpra
cy i jej oczekiwane efekty ma wpływ aktywność młodych przedsiębiorców oraz 
w znacznym stopniu fakt, że grupa lokalnych przedsiębiorców turystycznych nie 
jest homogeniczna ze względu na pochodzenie terytorialne. Nie chodzi tu jednak 
o ponowne podkreślenie funkcjonowania w badanych miastach podmiotów tury
stycznych o egzogenicznych powiązaniach kapitałowych oraz zarządzanych z ze
wnątrz, lecz o dokonanie istotnego rozróżnienia z punktu widzenia prowadzonych 
rozważań pomiędzy miejscowymi gestorami, którzy są rdzennymi mieszkańcami 
badanych miast, a osobami, które tam osiedliły się, wnosząc własny kapitał oraz 
podejmując działalność turystyczną. Wyróżnienie tych trzech społecznych grup 
przedsiębiorców pozwala lepiej zrozumieć relacje oraz przebieg interakcji między 
nimi.

Nie wdając się w uogólnienia, a także mając świadomość każdorazowej od
mienności warunków lokalnych oraz indywidualnego przebiegu relacji interper
sonalnych, należy mieć na uwadze, że wskazana struktura właścicieli obiektów 
turystycznych, nie tylko noclegowych, określa jedno z podstawowych uwarunko
wań zawiązywania współpracy formalnej i nieformalnej na omawianym obszarze. 
Znajduje to także odbicie w procesie budowania porozumienia wokół formułowa
nia strategicznych celów w polityce turystycznej badanych miast. O potencjalnym 
współdziałaniu nie decyduje w tym przypadku wyłącznie bliskość przestrzenna 
podmiotów, lecz sieć osobistych kontaktów, które są kształtowane w różnych, za
chodzących w czasie, procesach społecznych.

Przedsiębiorcy napływowi wskazywali między innymi na złożony proces ich 
przystosowania się i stopniowej asymilacji w środowisku lokalnym. Równolegle 
z dążeniem do integracji społecznej i bycia akceptowanym rywalizują oni 
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z innymi na płaszczyźnie ekonomicznej. W społecznościach tradycyjnych zna
czenie ma także kwestia respektowanych przez jednostkę norm i wartości. Próby 
głębszego wyjaśnienia na płaszczyźnie społecznej zróżnicowania zachowań lokal
nych przedsiębiorców turystycznych, przesłanek podejmowania przez nich decy
zji o uczestnictwie we współpracy partnerskiej czy wyborze form działania oraz 
partnerów wymaga jednak odrębnych studiów i analiz.

4.4.8.2. Znaczenie działań władz lokalnych

Opinie gestorów na temat roli uzyskiwanego przez nich wsparcia ze strony władz 
lokalnych istotnie różnią się w stosunku do ocen znaczenia działań stowarzyszeń. 
Zdecydowana większość (ponad 90%) uważała, że działania podejmowane na 
szczeblu samorządowym mają dla nich „bardzo małe”, „małe” lub „średnie” zna
czenie (ryc. 22), pomimo zgodnie wyrażanego przekonania, że podmioty tury
styczne w ich mieście potrzebują znacznie większego oparcia w działaniach władz 
lokalnych (tabela 30). Co więcej, badani przedsiębiorcy w większości byli zgodni, 
że Szczyrk, Ustroń i Wisła powinny jeszcze bardziej ze sobą współpracować na 
rzecz rozwoju turystyki (83,8%). Prezentowane poglądy były podobne dla róż
nych kategorii wielkościowych obiektów. Istnieje więc na badanym obszarze roz- 
dźwięk między oczekiwaniami przedsiębiorców sektora turystyki a skutecznością 
instytucjonalnego wsparcia ze strony podmiotów władzy.

Należy podkreślić, że oczekiwania wobec władz lokalnych nie zawsze są jasno 
i jednoznacznie formułowane. Gestorzy różnych rodzajowo i wielkościowo obiek
tów nieco odmiennie akcentowali własne wymagania. W uproszczeniu można je 
zawrzeć w kilku grupach problemowych:
a) pełnienia przez władze lokalne roli lidera w sensie „patronatu” nad przedsię

biorstwami turystycznymi oraz ich organizowania, co dawałoby im poczucie 
większego bezpieczeństwa w działalności rynkowej; taki punkt widzenia pre
zentuje głównie część właścicieli obiektów „małych”,

b) mediacji i uczestnictwa w rozwiązywaniu spraw konfliktowych między pod
miotami branżowymi z jednej strony oraz w gospodarowaniu przestrzenią 
z drugiej,

c) aktywnej i skutecznej promocji turystycznej miast,
d) tworzenia korzystnych warunków działania sektora turystycznego w sensie 

efektywnego gospodarowania zasobami przestrzeni,
e) przyciągania nowych inwestycji turystycznych, które przyczyniłyby się do 

zwiększenia liczby przyjeżdżających turystów (tabela 30).
Respondenci wskazywali ponadto na konkretne działania lub inwestycje, które 

ich zdaniem władze lokalne winny niezbędnie podjąć w celu usprawnienia dzia
łalności lokalnych systemów turystycznych. Ich zestawienie zawarte w tabeli 31. 
pokazuje szeroką skalę oczekiwań przedsiębiorców turystycznych wobec samo
rządów lokalnych. We wszystkich miastach istnieje ogólne przekonanie przedsię
biorców o raczej niskiej skuteczności dotychczasowych działań instytucji władzy. 
Jako jedną z możliwych przyczyn podaje się zbyt wąski zakres ich kompetencji,
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Ryc. 22. Znaczenie działań władz lokalnych dla funkcjo
nowania badanych obiektów noclegowych
Źródło: badania własne.

Tabela 30.
Niektóre aspekty działalności władz lokalnych, istotne z punktu widzenia badanych pod
miotów turystycznych

Opinia [%]
Zdecydo

wanie 
zgadzam się

Zgadzam 
się

Nie 
zgadzam 

się

Zdecydo
wanie nie 
zgadzam 

się

Nie mam 
zdania/ 
Trudno 

powiedzieć

Podmioty turystyczne 
w naszym mieście potrzebują 
znacznego wsparcia ze 
strony władz lokalnych

58,1 33,9 1,6 1,6 4,8

Władze lokalne mają zbyt 
mało kompetencji, aby 
poprawić sytuację lokalnych 
podmiotów turystycznych

20,9 30,6 29,1 - 19,4

Niezbędne są nowe, 
duże inwestycje 
(atrakcje turystyczne) 
w naszym mieście, które 
przyciągnęłyby turystów

79,0 17,7 - - 3,3

Szczyrk, Ustroń i Wisła 
powinny jeszcze ściślej 
współpracować na rzecz 
rozwoju turystyki

54,8 30,6 3,3 6,5 4,8

Źródło: badania własne.
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Tabela 31.
Wskazania lokalnych przedsiębiorców turystycznych dotyczące działań, które powinny być 
podjęte w celu poprawy warunków rozwoju turystyki

Szczyrk Ustroń Wisła

- budowa basenu letniego 
lub parku wodnego 
(kąpieliska termalnego),

- modernizacja oraz 
integracja wyciągów 
narciarskich i tras 
zjazdowych,

- lepsze wykorzystanie rzeki 
na cele rekreacyjne

- budowa parku wodnego,
- lepsze zagospodarowanie 

terenów wzdłuż koryta 
Wisły,

- budowa ścieżek rowerowych,
- zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych,
- modernizacja dróg,
- wprowadzenie komunikacji 

wewnętrznej,
- poprawa działania 

komunikacji publicznej 
w układzie regionalnym

- budowa parku wodnego,
- stworzenie sytemu 

komunikacji wewnętrznej 
dla turystów,

- budowa parkingów,
- modernizacja dróg,
- budowa chodników i ścieżek 

rowerowych,
- lepsze zagospodarowanie 

terenów wzdłuż koryta Wisły,
- organizacja masowych 

imprez turystycznych poza 
centrum,

- poprawa komunikacji 
zbiorowej z innymi 
miejscowościami

Źródło: badania własne.

który faktycznie pozwalałby poprawić sytuację ekonomiczną miejscowych pod
miotów turystycznych. Z taką tezą zgodziła się niemal połowa respondentów 
(48,4%), odmienne zdanie miało 29,1% badanych. Owe „kompetencje” władzy 
lokalnej postrzegano dwuczłonowo, z jednej strony jako zakres jej uprawnień 
ustalonych prawem, a z drugiej w sensie zdolności lub umiejętności działania 
określonych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój turystyki.

Na tle ogólnopolskim władze samorządowe badanych miast odznaczają się sto
sunkowo wysoką aktywnością w zakresie współpracy międzygminnej na rzecz 
rozwoju turystyki (Staszewska 2009). Niemniej, rzeczywiste możliwości oraz za
kres działań podejmowanych przez podmioty powołane przez miejscowe władze 
do wspierania aktywizacji turystycznej badanych miast zależą od wielu czynni
ków natury wewnętrznej, wśród których pierwszoplanowe znaczenie mają takie 
kwestie jak: liczba powołanych do tego rodzaju zadań pracowników, ich kompe
tencje decyzyjne, sposób umocowania podmiotu w strukturze jednostek urzędu 
oraz wielkość środków finansowych w budżecie gmin, przeznaczonych na reali
zację zadań celowych.

4.4.9. Bariery rozwoju i funkcjonowania obiektów noclegowych

Ograniczenia rozwoju i działalności obiektów noclegowych, poza czynnikami 
natury popytowej, mają w świetle opinii gestorów dwojaki charakter. Pierwsze 
dotyczą bezpośrednio obiektu oraz indywidualnych uwarunkowań jego funkcjo
nowania, związanych głównie z posiadanymi zasobami, zarządzaniem, finanso
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wymi możliwościami prowadzenia inwestycji czy technicznymi i prawnymi wa
runkami działania. Drugie zaś obejmują kwestie jego funkcjonalnego otoczenia 
oraz powiązań i zależności w lokalnym systemie turystycznym. Niektóre istotne 
zagadnienia, które stanowią bariery dla rozwoju lokalnych obiektów noclegowych 
zostały już poruszone, należą do nich: niedobory środków finansowych na prze
prowadzenie modernizacji małych obiektów oraz niektórych byłych zakładowych 
ośrodków wczasowych, potrzeba nowych inwestycji, które podniosłyby atrakcyj
ność turystyczną miast czy poprawiłyby warunki przepływu masowego ruchu tu
rystycznego w ich obrębie, a także trudność w wypracowaniu porozumienia mię
dzy przedsiębiorcami bądź ich grupami, oraz ogólnie niska aktywność w zakresie 
pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Z punktu widzenia funkcjonowania lokalnego systemu recepcji turystycznej 
doniosłe znaczenie mają także inne kwestie, takie jak: lokalna nadpodaż miejsc 
noclegowych, potrzeba zmian niektórych prawnych regulacji działalności obiek
tów noclegowych, wpływ lokalnych konfliktów funkcjonalnych oraz sprawność 
funkcjonowania sektora turystyki narciarskiej.

4.4.9.1. Nadpodaż miejsc noclegowych

Zagadnienie tzw. nadpodaży miejsc noclegowych w badanych miejscowościach 
ujawnia co najmniej dwa jego aspekty. Z jednej strony chodzi o nadmierne obcią
żenie lokalnych systemów recepcyjnych inwestycjami minionego systemu społecz
no-politycznego, służących w owym czasie masowej turystyce socjalnej, a z drugiej
- o nowe inwestycje zewnętrzne w tzw. tanią bazę noclegową. Wielkogabarytowe 
obiekty noclegowe, powstałe w okresie od lat 60. do początku 90. XX w., stano
wią „wizytówkę” tradycji turystycznych badanych miast. W 1989 r. w Szczyrku, 
Ustroniu i Wiśle działały łącznie 152 całoroczne zakładowe ośrodki wczasowe, 
dysponujące ogółem ok. 12250 miejscami noclegowymi (Mika 2004). Przez na
stępne dwie dekady obiekty te podlegały procesom transformacji własnościowej 
i zmianie jakościowej. Ścieżki ich transformacji własnościowej najogólniej prze
biegały dwukierunkowo - albo za sprawą sprzedaży ich majątku w ręce prywatne, 
albo przez wyodrębnienie ze struktury przedsiębiorstwa w trakcie jego prywaty
zacji podmiotu zarządzającego obiektem i utrzymanie jego zależności kapitałowo-
- decyzyjnej11. Duże, dysponujące ponad 100 miejscami noclegowymi, obiekty są 
zazwyczaj technicznie (technologicznie) i architektonicznie niedostosowane do 
obecnie obowiązujących standardów (m.in. niewielkie powierzchniowo pokoje, 
wąskie klatki schodowe, duża akustyka pomieszczeń, wysokie koszty ogrzewania 
itd.). Warunki te istotnie ograniczają ich zdolność adaptacji do wymogów procedur 
kategoryzacyjnych. Wszystko to sprawia, że proces ich modernizacji przeciąga się. 
Ze względu na formę architektoniczną oraz ich zwarty układ przestrzenny, oddzia
łują one również na jakość i estetykę krajobrazu. Poszukiwanie indywidualnych 11 

11 Na podstawie byłych zakładowych ośrodków wczasowych powstały niektóre krajowe 
grupy hotelarskie dysponujące kilkoma obiektami w różnych regionach Polski.
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ścieżek rozwoju tego typu obiektów opiera się przede wszystkim na docieraniu do 
nisz rynkowych, niskobudżetowych form turystyki oraz na ofercie pobytów tu
rystycznych subsydiowanych z funduszy rządowych i instytucjonalnych. W poje
dynczych przypadkach obiekty te zostały zamienione na budynki apartamentowe.

Druga przyczyna „kreowania” nadpodaży pojemności recepcyjnej ma związek 
z praktyką inwestycyjną, polegającą na organizowaniu przez osoby z zewnątrz 
obiektu liczącego kilka lub kilkanaście miejsc i świadczącego usługi wyłącznie 
w formie tzw. tanich noclegów. Działania te są ukierunkowane na uzyskanie szyb
kiego zwrotu poniesionych nakładów, mają zarazem znamiona ogólnie niskiej ja
kości usług oraz tymczasowości. Są one obliczone na „przejęcie” części klientów 
korzystających z pokoi gościnnych należących do ludności miejscowej.

Ponadto można wskazać jeszcze jedno źródło „rozrostu” komercyjnej bazy 
noclegowej, jakim jest zjawisko drugich domów. Odpłatne udostępnianie drugich 
domów przez ich właścicieli jest już w Polsce obserwowane i nie jest ono zjawi
skiem rzadkim. Wraz z uruchomieniem portali internetowych, zamieszczających 
anonse o ich odpłatnym udostępnianiu, zaczęło ono przybierać zorganizowaną 
formę. Rzeczywiste rozmiary tego zjawiska nie są znane, a także trudne do jed
noznacznej oceny. Zważywszy na fakt, że według stanu na 2000 r. w Szczyrku, 
Ustroniu i Wiśle istniało ogółem 956 drugich domów12, o łącznej potencjalnej po
jemności około 3,5 tys. miejsc noclegowych (Mika 2004), można przypuszczać, że 
ich nieformalne, krótkookresowe odstępowanie na cele turystyczne może stano
wić rzeczywistą bądź potencjalną konkurencję dla działających oficjalnie obiek
tów noclegowych.

12 Szczyrk - 356 drugich domów, Ustroń - 280; Wisła - 320 (Mika 2004).
13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 
2268, z późn. zm.).

4.4.9.2. Niektóre prawne aspekty świadczenia usług noclegowych

Istotne znaczenie z punktu widzenia działalności niektórych obiektów noclego
wych mają prawne regulacje świadczenia usług dla turystów. Zagadnienie to było 
poruszane w wywiadach przez tych kwaterodawców, którzy wykazywali dużą 
aktywność organizacyjną w przyjmowaniu gości. Obowiązująca ustawa o usłu
gach turystycznych13 istotnie zawęża pojęcie „organizatora turystyki”, nakłada
jąc na niego określone prawem wymogi i gwarancyjne zabezpieczenia finansowe. 
Warunki te stanowią barierę rozwoju, szczególnie z punktu widzenia gestorów za
rządzających średniej wielkości obiektami noclegowymi, którzy starają się rozsze
rzać i różnicować własną ofertę turystyczną. Nie mogą oni tworzyć własnej oferty 
pakietowej, bowiem obowiązujące prawo podatkowe zezwala na włączanie w cenę 
noclegu wyłącznie usług żywieniowych. Przepisy sanitarne wyraźnie ograniczają 
także możliwość sprzedaży gościom własnych produktów spożywczych. Docho
dzą do tego także prawne bariery organizacji własnego transportu dla turystów. 
Ogólnie rzecz ujmując, obowiązujące regulacje prawne nie sprzyjają rozwojowi 
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lokalnej przedsiębiorczości w sferze turystyki, ograniczając np. aktywność pod
miotów, zmierzającą w stronę działalności opartej na elastycznej specjalizacji.

4.4.9.3. Konflikt funkcjonalny między turystyką a funkcją mieszkaniową

Dotychczasowe badania wskazują, że mieszkańcy obszaru badań, pomimo znacz
nych uciążliwości, jakie powoduje w ich codziennym życiu masowy ruch turystycz
ny, wykazują zrozumienie i poparcie dla dalszej intensyfikacji rozwoju turystyki 
(Mika 2013a). Społeczność lokalna ma też ogólnie wysoką świadomość negatyw
nego wpływu ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze i społeczne. Ich 
akceptacja takiego przebiegu zjawisk turystycznych wynika z postrzegania do
chodów generowanych przez turystykę jako głównego bądź jednego z głównych 
czynników lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Relacje między społecz
nościami lokalnymi a turystami nie stanowią więc źródła potencjalnego konfliktu 
w gospodarce badanych miast, który mógłby obniżyć sprawność funkcjonowania 
ich systemów recepcyjnych. Nie wyklucza to jednak możliwości zaistnienia indy
widualnych sytuacji problemowych.

W lokalnym rozwoju turystyki źródłem społecznego konfliktu są natomiast 
rozbieżności między potrzebami osób posiadających drugie domy czy drugie 
mieszkania (np. apartamentowe) a turystami, którzy uczestniczą w masowym ru
chu turystycznym (Mika 2013b). Turystyce komercyjnej nieodłącznie towarzyszy 
zgiełk, ruch i hałas, co bywa przyczyną protestów ze strony użytkowników dru
gich domów, kierowanych w stronę miejscowych władz oraz instytucji odpowie
dzialnych za utrzymanie porządku. Konflikt zachodzi w warunkach nakładania 
się stref turystycznych i mieszkaniowych oraz bezpośredniego sąsiedztwa wy
kluczających się form użytkowania14. Tak zwane życie nocne jest nieodłącznym 
składnikiem atrakcyjności turystycznej miejscowości turystycznych. Niemniej 
jego rozwój stoi w podstawowej sprzeczności z oczekiwaniami użytkowników 
indywidualnych domów (mieszkań) rekreacyjnych. Siła oddziaływania tejże sy
tuacji konfliktowej, która systematycznie przybiera formę protestu, tkwi między 
innymi w powiązaniach niektórych osób posiadających na badanym obszarze 
drugie domy z pozalokalnymi strukturami władzy.

14 Przykładowo, w Wiśle transformacja niektórych dawnych obiektów wczasowych na 
obiekty apartamentowe doprowadziła do przemieszania funkcji turystycznej i mieszka
niowej. W Szczyrku protesty niektórych właścicieli drugich domów przyczyniły się do 
czasowego ograniczenia liczby organizowanych w sezonie masowych imprez plenero
wych.

4.4.9.4. Ograniczenia w działalności ośrodków narciarskich

W świetle ukazanych zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy funkcjono
waniem obiektów noclegowych a bazą dla narciarstwa zjazdowego kluczowe zna
czenie dla podtrzymywania lokalnego rozwoju turystyki ma sprawność działania 
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ośrodków narciarskich. Działalność ośrodków narciarskich na obszarach górskich 
w Polsce ograniczają różne czynniki o pochodzeniu endo- i egzogenicznym, do 
których zalicza się między innymi: bariery prowadzenia nowych inwestycji, zwią
zane z polityką ochrony przyrody, głównie z ustanowieniem obszarowych i ga
tunkowych form ochronnych, prawne ograniczenia prowadzenia wylesień nie
zbędnych do poszerzenia tras zjazdowych, nieuporządkowane stosunki własności 
gruntów użytkowanych na cele turystyki narciarskiej, ograniczone zasoby wód 
potrzebnych do naśnieżania tras zjazdowych, nieuchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego bądź brak odpowiednich zapisów umożliwia
jących podjęcie nowych inwestycji oraz słaba wewnętrzna dostępność komunika
cyjna miejscowości narciarskich. Istnieją także inne ograniczenia o charakterze 
finansowym, związane z wysokimi podatkami od nieruchomości użytkowanych 
przez ośrodki narciarskie oraz wysokimi kosztami inwestycji w infrastrukturę 
narciarską, a także technicznych przeglądów kolei linowych i wyciągów narciar
skich (Krzesiwo 2013). Nie wszystkie urządzenia wyciągowe spełniają też wysokie 
standardy jakościowe bądź inne oczekiwania ze strony popytu w turystyce nar
ciarskiej.

Bariery działalności ośrodków narciarskich nie zawierają się wyłącznie w wypad
kowej, którą określa konflikt między funkcją turystyczną a funkcją ochrony przy
rody czy szerzej - ochrony środowiska. W badanych miejscowościach na wielkość 
uzyskiwanych korzyści ekonomicznych (gospodarczych) z wydatków turystów- 
-narciarzy wpływa odmienna konfiguracja czynników o większej lub mniejszej sile 
oddziaływania. Nierozwiązany problem własności gruntów użytkowanych na cele 
narciarstwa zjazdowego był powodem „zastoju” rozwojowego Szczyrku od połowy 
lat 90. XX w. (Krzesiwo, Mika 2011; Mika et al. 2007). Uporządkowanie tej sprawy 
w 2011 r. oraz nowe inwestycje podjęte między innymi przez Centralny Ośrodek 
Sportu w 2013 r. tworzą dla tej miejscowości warunki do ponownego wejścia na 
ścieżkę wzrostu w rozwoju turystyki w sezonie zimowym.

Odrębnym zagadnieniem jest rzeczywisty wpływ niestabilności klimatycznej 
i pogodowej na rozwój turystyki narciarskiej na badanym obszarze. Potencjalnie 
najlepszymi warunkami uprawiania narciarstwa dysponuje Szczyrk, gdzie górne 
odcinki tras zjazdowych osiągają wysokość 1245 m n.p.m., nieco gorszymi Wisła 
(950 m n.p.m.) i Ustroń (865 m n.p.m.) (Krzesiwo 2013). Współcześnie o długo
ści sezonu narciarskiego nie decyduje wyłącznie wielkość opadów śniegu, lecz 
techniczna zdolność utrzymania na stokach zjazdowych wymaganej grubości po
krywy śnieżnej15. O faktycznej możliwości uprawiania narciarstwa zjazdowego na 
badanym obszarze decydują warunki mikroklimatyczne, związane z przebiegiem 
i układem dolin górskich oraz ekspozycją stoków narciarskich. Tak więc, mini
malne różnice w stosunkach termicznych wpływają na konkurencyjność ośrod
ków narciarskich, a przez to także lokalnych systemów turystycznych w sezonie 
zimowym. Zależności tej nie można jednak uznać za jedyną determinantę, bo

15 Można ją określić jako wypadkową stosowania sztucznego naśnieżania oraz utrzymy
wania się temperatury śniegu poniżej punktu jego topnienia.
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wiem o liczbie korzystających z wyciągów w sezonie decydują różne inne czyn
niki o charakterze popytowym, między innymi: położenie i dostępność czasowa 
ośrodków narciarskich, ceny karnetów narciarskich, dostęp do informacji o wa
runkach na stokach, a także fakt występowania bądź niewystępowania pokrywy 
śnieżnej w miastach.

4.5. Kategorie funkcjonalne obiektów noclegowych w kontekście 
podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Przyjęty w badaniach turystycznych tradycyjny podział obiektów bazy noclego
wej na kategorie rodzajowe nie odzwierciedla złożonej mozaiki obiektów dzia
łających na obszarze badań. Jak wcześniej wskazano, zdecydowana większość 
obiektów (średnio 90%) nie świadczy usług według ustandaryzowanego zakresu 
i porządku. Co więcej, w świetle przedstawionych uprzednio analiz działalność 
turystyczna obiektów noclegowych wykracza poza tradycyjnie ujmowany sposób 
jej interpretacji. W wielu przypadkach sfera świadczenia usług noclegowych sta
nowi jedynie składową rożnych działań ukierunkowanych na uzyskanie efektów 
ekonomicznych. Taki kierunek przekształceń strukturalnych nieodparcie wiedzie 
do postrzegania części obiektów noclegowych jako przedsiębiorstw o „różno- 
-funkcjonalnym” profilu działania. Owa wielofunkcyjność ma nie tylko znaczenie 
z punktu widzenia ich dochodów z działalności rynkowej, lecz także niebagatelny 
wpływ na wzmacnianie i podtrzymywanie rozwoju lokalnej funkcji turystycznej.

Zmierzając niejako do uporządkowania struktury lokalnego rynku usług noc
legowych, można w ogóle obiektów wyróżnić takie ich kategorie funkcjonalne, 
które reprezentują wyraziste, charakterystyczne i odróżniające je cechy działania 
lub ich kombinacje. Wyrażają one określone modele działania rynkowego pod
miotów, które charakteryzują się jakościowo innymi własnościami. Owe kategorie 
reprezentują więc szczególne wzorce funkcjonalne w grupie miejscowych obiek
tów noclegowych. Przy ich wyróżnianiu kierowano się:
- wielkością obiektu ze względu na liczbę miejsc noclegowych,
- rodzajem i zakresem usług dodatkowych,
- powiązaniami kapitałowymi obiektu, z uwagi na pochodzenie terytorialne 

właściciela(i),
- ewentualną przynależnością do sieci obiektów hotelarskich,
- zdolnością prowadzenia elastycznych form działania,
- zaangażowaniem w tworzenie lokalnych sieci powiązań partnerskich,
- możliwością prowadzenia nieturystycznych form gospodarowania przez wła

ściciela obiektu.
O wyborze kryteriów zdecydowały te czynniki, które w świetle omówionych 

w rozdziale trzecim zagadnień mają znaczenie dla długookresowej zdolności roz
woju funkcji turystycznej. Powyższe przesłanki pozwoliły na wydzielenie dziesię
ciu kategorii (wzorców) funkcjonalnych obiektów noclegowych, które dla celów 
porządkowych oznaczono niżej cyframi rzymskimi.
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I - mały obiekt, tzn. posiadający niewielką liczbę miejsc noclegowych (kil
kanaście), prowadzony przez osobę mieszkającą na stałe w danej miejsco
wości, oferujący usługi noclegowe z wąskim zakresem oferty dodatkowej. 
Tego typu obiekty działają pod szyldem pokoi gościnnych, kwater prywat
nych lub agroturystyki. Na ich funkcjonowanie średni lub duży wpływ wy
wierają powroty gości, szczególnie w sezonie letnim i zimowym. Właściciele 
mają zazwyczaj niewiele środków finansowych na inwestycje i rozszerzenie 
oferty turystycznej. Utrzymują się także z innych, pozaturystycznych źródeł 
dochodu. Dla funkcjonowania tych obiektów duże znaczenie mają miejsco
we urządzenia sportowo-rekreacyjne (wyciągi narciarskie i inne atrakcje). 
Gestorzy oczekują szerokiego i aktywnego wsparcia ze strony władz lokal
nych. Na zdolność długookresowego działania tego typu obiektów wpływa 
zaangażowanie ich właścicieli w różne formy lokalnej współpracy sieciowej. 
Osoby włączone w łańcuch korzyści z działalności w lokalnych stowarzysze
niach wykazywały wyższy stopień zadowolenia niż te, które funkcjonowały 
poza samoorganizującymi się strukturami wzajemnego wsparcia.

II - mały obiekt noclegowy, prowadzony przez osobę na stałe mieszkającą poza 
miejscowością jego funkcjonowania. Tej kategorii obiekty oferują zazwyczaj 
wyłącznie usługi noclegowe (zazwyczaj w niskiej cenie), które potencjalny 
nabywca zamawia telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej. 
Obiekty te działają pod różnymi nazwami rodzajowymi, stosowanymi do
wolnie i bez związku z tradycyjnie przyjętym nazewnictwem dla obiektów 
niekategoryzowanych. W badanych miejscowościach turystycznych są to 
stosunkowo nowe formy inwestowania i lokaty kapitału osób z zewnętrz. Ich 
właściciele zazwyczaj nie wchodzą w relacje partnerskie z innymi podmio
tami. W środowisku lokalnych przedsiębiorców turystycznych są postrze
gani raczej negatywnie, między innymi za przyczynianie się do tworzenia 
tzw. nadpodaży miejsc noclegowych. Brak zakorzenienia gestorów tego typu 
obiektów w lokalnym układzie społeczno-ekonomicznym sprawia, że są 
one podatne na wahania sezonowe i koniunkturalne popytu turystycznego. 
O ich ciągłości funkcjonalnej decydują trudne do przewidzenia indywidu
alne decyzje właścicieli. Stosunkowo łatwo mogą one ulec modyfikacji lub 
zmianie funkcjonalnej.

III - średniej wielkości obiekt noclegowy, prowadzony przez osobę na stałe 
mieszkającą w danej miejscowości, w którym oferuje się gościom, oprócz noc
legu, także wyżywienie w formie „kuchni domowej” oraz dodatkowe wyposa
żenie rekreacyjne i urządzenia zabaw dla dzieci. Poufały charakter gościnności 
sprzyja zawiązywaniu bliskich relacji między gośćmi a gospodarzami, stąd dla 
działalności turystycznej tego typu obiektów duże znaczenie mają tzw. goście 
stali bądź powracający. Połączenie oferty rożnych usług rekreacyjnych na ba
zie posiadanych zasobów z domową atmosferą indukuje efekt synergii, który 
można uważać za źródło przewagi konkurencyjnej podmiotu. Obiekty tego 
typu działają zazwyczaj pod szyldem „willi”, „gospodarstw agroturystycznych” 
bądź „pensjonatów”. Stanowią siłę napędową rozwoju funkcji wypoczynkowej 
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o charakterze pobytowym. Średnie pobyty turystyczne trwają w nich dłużej 
niż 2-3 dni. Ich gestorzy (właściciele) wykazują duże zaangażowanie w ob
sługę gości. Nie wymagając od lokalnych władz znacznego wsparcia, oczekują 
jedynie niezbędnych inwestycji. Omawiany typ obiektu tworzy nieformalne, 
ale trwałe sieci współpracy o charakterze pomocy międzysąsiedzkiej oraz zna
jomych, generując ukryte efekty mnożnikowe. Stanowi strategiczny element 
lokalnego systemu recepcji turystycznej.

IV - średniej wielkości obiekt specjalizujący się w usługach noclegowych w for
mie urządzonych wieloizbowych jednostek mieszkalnych, na rynku okre
ślanych między innymi jako „apartamenty”. Obiekt taki jest prowadzony 
najczęściej przez lokalnych przedsiębiorców, którzy nie ograniczają się wy
łącznie do kwaterunku turystów, lecz zawiązując najczęściej trwałe formy 
współpracy z innymi podmiotami, oferują różnorodne usługi komplemen
tarne (gastronomiczne, rozrywkowe, informacyjne, pośrednictwa w sprze
daży karnetów narciarskich i inne), indukują tym samym efekty mnożniko
we w układach lokalnych. Oferowana liczba miejsc noclegowych pozwala im 
przyjmować grupy zorganizowane. Aktywność organizacyjna gestorów tego 
typu obiektów sprawia, że oczekują oni zmian niektórych regulacji prawnych 
w sferze turystyki, które lepiej odpowiadałyby sposobom ich działania i nie 
stanowiłyby dlań bariery rozwojowej. Dla efektywności funkcjonowania tej 
kategorii obiektów ważne są działania inwestycyjne w lokalną infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną oraz promocja turystyczna miejscowości.

V - obiekt noclegowy specjalizujący się w wysokiej jakości usługach odnowy 
biologicznej, z przeznaczeniem dla gości indywidualnych. Jego koncepcja 
funkcjonalna opiera się na aranżacji wnętrza oraz sposobie świadczenia 
usług w ścisłym związku z ideą spa i wellness. Nawiązują do niej także wy
szukane w formie usługi gastronomiczne. W działalności ekonomicznej od
wołują się gestorzy do stosunkowo wąskiej grupy odbiorców o ponadprze
ciętnych dochodach z tzw. sfery biznesowej. Podmioty tego typu stanowią 
mniejszość w ogóle obiektów noclegowych działających na obszarze badań. 
Można je uważać za źródła rozprzestrzeniania się innowacji w dziedzinie 
usług odnowy biologicznej.

VI - wysokiej klasy duży obiekt noclegowy, najczęściej hotel, którego działal
ność jest ukierunkowana przede wszystkim na obsługę zorganizowanych 
grup turystów biznesowych. Podmiot zarządzający takim obiektem jest ka
pitałowo powiązany (zależny) z jednym lub wieloma przedsiębiorstwami 
z zewnątrz. Może też funkcjonować w ramach krajowej sieci hotelarskiej. 
Jego oferta obejmuje szeroki zakres wysoko wyposażonych i różnej wielkości 
sal konferencyjnych. Gościom oferuje się ponadto usługi odnowy biologicz
nej (spa), organizację terenowych zajęć grupowych i aktywnych form wypo
czynku. Obiekty tego typu działają poza lokalnym układem społeczno-go
spodarczym, nie tworząc z nim szerokich powiązań (relacji) na płaszczyźnie 
ekonomicznej.
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VII - duży obiekt noclegowy o wysokim i średnim standardzie, łączący specja
lizację w zakresie obsługi turystyki biznesowej z ofertą rekreacyjną dla tury
styki wypoczynkowej w postaci urządzeń wodnych (baseny, parki wodne), 
narciarskich i innych atrakcji, np. usług odnowy biologicznej. Obiekty tej 
kategorii, choć nieliczne na lokalnym rynku turystycznym, stanowią waż
ny element wzmacniający atrakcyjność turystyczną badanych ośrodków 
turystycznych. Sprawność ich działania ma kluczowe znaczenie dla całe
go lokalnego systemu turystyki. Obiekty tego typu są powiązane kapitałowo 
z innymi branżami gospodarczymi. Posiadają dużą zdolność elastycznego 
gospodarowania własnymi zasobami. Wielofunkcyjność stanowi ich podsta
wowy atut w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku regionalnym 
i krajowym. Działalność tych obiektów, oparta na założeniach ekonomii ska
li w turystyce masowej, narzuca jednak konieczność prowadzenia częstych 
zabiegów modernizacyjnych.

VIII - średniej klasy duży obiekt noclegowy pełniący w przeszłości rolę zakła
dowego ośrodka wczasowego, obecnie już zmodernizowany (przynajmniej 
w większości). Dowolnie wykorzystując własne zasoby infrastrukturalne, 
kieruje ofertę do szerokiego grona potencjalnych odbiorców, najczęściej 
grup zorganizowanych - biznesowo-szkoleniowych i innych. Przewagę kon
kurencyjną kształtuje głównie instrumentem cenowym. Dostosowanie stan
dardu takiego obiektu do wymagań obecnego popytu turystycznego wyma
ga stałych i wysokich nakładów finansowych. Siłą napędową transformacji 
jakościowej tego typu obiektów jest ich kapitałowe powiązanie z podmiota
mi zewnętrznymi. Elastyczna działalność obiektu opiera się także na świad
czeniu usług dla nieturystów, np. gastronomicznych, parkingowych i innych.

IX - duży obiekt, średniej i niższej klasy, dawny zakładowy ośrodek wczaso
wy, obecnie będący w trakcie modernizacji lub jej wymagający. Gestorzy 
tej kategorii obiektów poszukują niszy rynkowej dla własnej działalności 
w usługach rehabilitacyjnych, w profilaktyce zdrowia lub/i w turystyce wy
poczynkowej dzieci i młodzieży. Koszty modernizacji wielkogabarytowych 
budynków znacznie utrudniają ich techniczne dostosowanie do obecnych 
prawnie określonych standardów architektonicznych. Rozmiary efektów 
ekonomicznych w działalności tego typu obiektów bywają często ograniczo
ne i niepewne.

X - duży obiekt mieszkalny dla przyjezdnych, oferujący mieszkania pod szyl
dem „apartamentów”. Funkcjonalnie zbliżony do kategorii obiektów okre
ślanych jako „drugie domy” (drugie mieszkania). Obiekty tego typu są sto
sunkowo nowym fenomenem „turystycznym” na rynku krajowym. Formuła 
ich działania w polskich realiach nie jest jeszcze do końca rozpoznana. 
Mieszkania te, formalnie należące do jednego bądź kilku właścicieli, poten
cjalnie mogą być odstępowane innym osobom na zasadach komercyjnych. 
Jak wcześniej sygnalizowano, zjawisko odpłatnego udostępniania drugich 
domów przez ich właścicieli przybiera już w Polsce formę zorganizowaną.
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Wyróżnione kategorie obiektów reprezentują takie cechy funkcjonalne, które 
wyraźnie różnicują je między sobą. W grupie działających na badanym obszarze 
683 obiektów świadczących usługi noclegowe wiele reprezentuje formy działa
nia zbliżone czy też „niepełne” w stosunku do tych, które zostały wyżej opisane. 
Niektóre wręcz reprezentują cechy, które według przyjętych kryteriów nadają im 
charakter kategorii pośrednich. Wskazane wzorce funkcjonalne, mimo ich bez
pośredniego odniesienia do obszaru badań, można uważać za odzwierciedlenie 
ogólnych tendencji rozwojowych i funkcjonowania bazy noclegowej w miejsco
wościach turystycznych na obszarach górskich w Polsce.

Różne modele działania obiektów noclegowych nie pozostają bez wpływu na 
zdolność długookresowego rozwoju funkcji turystycznej. Z tej perspektywy rolę 
poszczególnych kategorii określa przede wszystkim ich zdolność konkurencyjna, 
możliwość przyciągania zróżnicowanych form ruchu turystycznego oraz pośred
nio także ich sprzężenie funkcjonalne z działalnością urządzeń sportowo-rekre
acyjnych (np. narciarskich) i innych atrakcji turystycznych. Z punktu widzenia 
dyskutowanej podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki znaczenie strate
giczne mają kategorie - III, IV, VI i VII, które winny być przedmiotem szcze
gólnego zainteresowania władz lokalnych i innych instytucji otoczenia biznesu. 
Określenie przybliżonej struktury bazy noclegowej według wyróżnionych wzor
ców funkcjonalnych oraz relacje między nimi, można także potencjalnie uważać 
za jedno z kryteriów oceny konkurencyjności górskich ośrodków turystycznych 
w Polsce.



Zakończenie

Uwagi uzupełniające

Nadrzędnym celem pracy było określenie na płaszczyźnie nauk geograficznych 
podstaw teoretycznych oraz metodologicznych ram badania, opisywania oraz wy
jaśniania mechanizmów i czynników rozwoju funkcji turystycznej miejscowości 
w długim okresie w sytuacji natężenia i wysokiej złożoności zjawisk turystycz
nych. Na treść oraz kierunek rozważań wpłynęło ich odniesienie do skali lokalnej 
przestrzeni geograficznej oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

Z perspektywy lokalnej znaczenie kontekstu w rozwoju turystyki jest często 
decydujące. Różne konfiguracje cech i procesów określających warunki miejsco
we oraz odmienne spektrum powiązań funkcjonalnych ośrodków turystycznych 
z obszarami źródłowymi ruchu turystycznego decydują o indywidualnym i nie
powtarzalnym charakterze rozwoju turystyki, w tym także „ścieżek” jego podtrzy
mywania.

Szczególny stan funkcjonalny miejscowości określanych jako turystycznie 
dojrzałe pozwala na analizowanie różnych procesów składających się na rozwój 
turystyki, także w jego powiązaniu z innymi sferami życia społecznego i gospo
darczego. Mając na uwadze znaczenie wpływu trudnych do przewidzenia bądź 
nieprzewidywalnych zjawisk na funkcjonowanie obszarów recepcyjnych, procesy 
składające się na podtrzymywanie rozwoju turystyki w określonym układzie lo
kalnym przebiegają w sposób nieliniowy - skokowo lub stochastycznie. W taką 
właściwość rozwoju nierozerwalnie „wpisuje” się niepewność co do warunków 
oraz rezultatów działania jego aktorów, którymi są podmioty świadczące usługi 
dla turystów, a także miejscowe władze i inne instytucje zaangażowane w kształ
towanie zjawisk turystycznych.

Omówione w trzecim rozdziale czynniki i mechanizmy mające znaczenie 
dla długookresowego utrzymania rozwoju funkcji turystycznej odwołują się do 
szerokiego zakresu zjawisk oraz procesów przebiegających na płaszczyźnie spo
łecznej (społeczno-kulturowej), ekonomicznej, organizacyjnej, prawnej, a także 
w wymiarze fizycznym (przyrodniczym, infrastrukturalnym) i funkcjonalnym 
przestrzeni geograficznej. Niektóre dyskutowane tam zagadnienia były już w ba
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daniach geograficznych poruszane przy okazji innych aspektów rozwoju społecz
no-ekonomicznego. Przeniesienie ich na płaszczyznę badań nad turystyką stało 
się możliwe między innymi ze względu na przeobrażenia w sposobie funkcjono
wania podmiotów turystycznych, przede wszystkim za sprawą ich „wejścia” na 
drogę wielofunkcyjnego rozwoju i działania. Sytuacja zmiany form gospodarowa
nia w obiektach bazy noclegowej skłania także do nowego spojrzenia na zagad
nienie rozwoju turystyki w ogóle. Wielofunkcyjność, poszukiwanie dochodów 
w nieturystycznych sferach działalności oraz powiązania kapitałowe podmio
tów (obiektów) świadczących usługi noclegowe z innymi działami gospodarki 
w istotny sposób wpływają na rozwój turystyki w określonym układzie lokalnym. 
Kwestie te pozostawały dotychczas poza sferą analiz turystycznych i to nie tylko 
w zakresie badań geograficznych. Przedstawione wyniki badań wyraźnie wskazu
ją, że stanowią one nierozerwalny i niedający się pominąć aspekt funkcjonowania 
obszarów recepcji turystycznej w Polsce.

W świetle rezultatów badań terenowych wyłaniają się nowe zagadnienia pro
blemowe, które dookreślają lub uzupełniają dyskutowaną w trzecim rozdziale 
kwestię identyfikacji czynników i barier podtrzymywalności lokalnego rozwoju 
turystyki. Są to: a) obecność i rola kluczowych podmiotów turystycznych w tym
że rozwoju, b) znaczenie działań formalnych i nieformalnych liderów na płasz
czyźnie społecznej, c) rzeczywiste możliwości oddziaływania lokalnych władz na 
przebieg procesów rozwojowych w turystyce oraz wynikające z tego implikacje 
w sferze teoretyczno-badawczej i praktycznej.

W zbiorze działających lokalnie podmiotów, które świadczą usługi dla tury
stów, można wyróżnić grupę, która z punktu widzenia podtrzymywania rozwoju 
turystyki, a także kształtowania konkurencyjności badanych ośrodków turystycz
nych ma pierwszoplanowe znaczenie. Podkreślając ich rolę dla funkcjonowania 
lokalnych systemów recepcji turystycznej, można je opatrzyć nazwą - „kluczowe 
podmioty turystyczne”. Grupa ta obejmuje: a) jednostki motoryczne lokalnych 
systemów recepcji, które przyciągają znaczną część ruchu turystycznego i tworzą 
złożoną wewnątrzsystemową sieć powiązań z innymi podmiotami świadczącymi 
usługi dla turystów, b) podmioty stanowiące lokalne źródła dyfuzji innowacji dla 
różnych kategorii obiektów noclegowych oraz innych grup rodzajowych obiek
tów i urządzeń turystycznych, c) miejscowe podmioty turystyczne zajmujące się 
organizacją pobytów turystycznych, których działalność jest czynnikiem napę
dzającym zawiązywanie się sieci współpracy partnerskiej na poziomie lokalnym.

O ile rola lokalnych jednostek motorycznych w rozwoju turystyki na badanym 
obszarze jest wyraźnie dostrzegalna, np.: dużych kompleksów wyciągów narciar
skich w sezonie zimowym, urządzeń (atrakcji) rozrywkowych, dużych wielofunk
cyjnych obiektów noclegowych, dysponujących np. urządzeniami kąpielowymi, 
albo przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, o tyle identyfikacja obiektów i urządzeń, 
dzięki którym następuje rozprzestrzenianie się innowacji, wymaga wniknięcia 
w relacje międzypodmiotowe na płaszczyźnie społecznej. Przeprowadzone ba
dania, mimo że dotyczyły rozpoznania sposobu działania mechanizmu dyfuzji 
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innowacji w bazie noclegowej, wskazują jednak na obecność ich źródeł także dla 
innych rodzajów działalności turystycznej. Z kolei podmioty organizujące poby
ty dla turystów są tu rozumiane dwojako. Z jednej strony ma się na uwadze te 
obiekty noclegowe, których gestorzy sami zajmują się tworzeniem złożonej oferty 
pobytowej dla gości, wchodząc w relacje współdziałania z innymi usługodawca
mi, a z drugiej - lokalnych organizatorów turystyki, oferujących tzw. pakietowe, 
często „wysoko specjalistyczne” usługi dla turystów.

Identyfikacja „kluczowych podmiotów” w lokalnym systemie recepcji tury
stycznej wymaga szczegółowego rozpoznania zachodzących w nim powiązań. 
Niemniej, jest ona niezbędna dla lepszego zrozumienia mechanizmów jego funk
cjonowania i występujących w nim zależności, a także monitorowania zmian na 
poziomie lokalnego rynku turystycznego, szczególnie z punktu widzenia instytu
cji wspierających procesy rozwojowe, np. władz lokalnych.

Z powyższą kwestią nierozerwalnie łączy się aktywność lokalnych liderów roz
woju turystyki. W dyskusji naukowej osoba „lidera”, w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, jest postrzegana w różny sposób. W tym przypadku 
chodzi o jednostkę, którą określa zdolność mobilizacji lokalnych aktorów rozwoju 
turystyki na płaszczyźnie społecznej i tworzenia porozumień między nimi wokół 
konkretnych celów, a przez to także ich oddolnego samoorganizowania się, jak 
również umiejętność przenoszenia z zewnątrz wzorców działania lub rozwiązań 
innowacyjnych oraz ich adaptacji do miejscowych warunków. Siła oddziaływa
nia tych osób tkwi także w ich zdolności budowania kapitału społecznego, czę
sto na podbudowie pozahandlowych współzależności. Przeprowadzone badania 
przekonują o skuteczności współpracy opartej na relacjach nieformalnych, stąd 
lokalni liderzy wyłaniają się niejako samoistnie, w sposób oddolny i bez zaanga
żowania instytucjonalnego, co jednak nie wyklucza, że mogą oni się wywodzić ze 
sfery władzy lokalnej i formalnie ją reprezentować.

Omówione wyniki badań potwierdziły także, iż rzeczywiste możliwości oddzia
ływania władz lokalnych w Polsce na przebieg procesów rozwojowych w turystyce 
są mocno ograniczone z punktu widzenia prawno-organizacyjnego, finansowe
go oraz reailzacji niezbędnych inwestycji. W sytuacji wysokiej złożoności i na
tężenia zjawisk turystycznych rola instytucji władzy polega przede wszystkim na 
tworzeniu warunków funkcjonowania miejscowego sektora turystyki oraz takiej 
organizacji przestrzennej masowego ruchu turystycznego, aby minimalizować 
jego negatywny wpływ na lokalną sferę społeczną. Działalność jednostek samo
rządu terytorialnego jest szczególnie utrudniona w warunkach górskich, do czego 
przyczynia się między innymi: nieuregulowana sytuacja własnościowa gruntów, 
niedobór terenów będących w posiadaniu gmin, które można przeznaczyć pod 
inwestycje, wpływ przyrodniczych progów w rozwoju przestrzennym miejscowo
ści, czy też istnienie gęstej sieci obszarów prawnie chronionych.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zasadne wydaje się postawienie na 
nowo pytania o rolę samorządu terytorialnego w lokalnym rozwoju turystyki, 
skoro wiele kluczowych zagadnień istotnych dla kształtowania funkcji turystycz-
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nej, jako szczególnej dziedziny życia gospodarczego, pozostaje poza realnymi 
możliwościami jego oddziaływania. W tym kontekście nie można więc wykluczać 
konieczności modyfikacji dotychczasowej wizji roli podmiotu władzy w rozwo
ju turystyki, między innymi w odniesieniu do sfery przedsięwzięć organizacyj
nych. Wydaje się bowiem, iż powoływane przez władze samorządowe specjalne 
jednostki organizacyjne, których zadaniem ma być, oprócz działań informacyj- 
no-promocyjnych, przygotowywanie masowych imprez plenerowych dla tury
stów, powinny w większym stopniu pełnić rolę koordynującą, niż bezpośrednio 
odpowiadać za realizację wydarzeń o charakterze komercyjnym. Natomiast sferę 
działalności kreatywno-organizacyjnej, która coraz wyraźniej stanowi „siłę napę
dową” kształtowania atrakcyjności ośrodków turystycznych w Polsce, należałoby 
raczej pozostawić w domenie podmiotów działających na rynku.

Przyjęcie założenia o dynamicznym i dalekim od równowagi funkcjonowa
niu lokalnego systemu turystyki prowadzi także do zmiany podejścia w kwestii 
formułowania celów strategicznych, zarówno w zakresie ich treści, jak i sposobu 
tworzenia. Zakładając, że w miejscowym planowaniu strategicznym praktykuje 
się konstruowanie prognoz rozwojowych uwzględniających sferę turystyki, od
powiednie wydaje się przyjęcie podejścia scenariuszowego, które pozwala anali
zować różne warianty zmian w perspektywie średnio i długookresowej, np. pod 
wpływem oddziaływania otoczenia konkurencyjnego. Zasadne wydaje się w tym 
miejscu także postulowanie implementacji niektórych zasad zarządzania kryzy
sowego w polityce lokalnej, które będą uwzględniać potrzebę większego, niż zwy
kle się przyjmuje, reagowania podmiotu władzy na pogłębiającą się niestabilność 
miejscowego systemu turystyki.

Wnioski szczegółowe

Rezultaty przeprowadzonych badań nad identyfikacją głównych czynników 
i ograniczeń podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki w trzech ośrodkach 
turystycznych Beskidu Śląskiego prowadzą do następujących konkluzji.
1. W złożonej specyfice potrzeb, jakie realizują turyści w trakcie przyjazdu, 

można wyróżnić te, stanowiące podstawowe przesłanki, na podstawie któ
rych dokonują oni subiektywnej oceny miejscowych warunków pobytu. 
Owe przesłanki, będące zarazem wyznacznikami kryteriów ocen, istotnie 
różnią się dla turystów pobytowych, którzy korzystają z noclegu i turystów 
jednodniowych. Dla turystów pobytowych nadrzędne znaczenie mają te wa
runki, które umożliwiają regenerację ich sił fizycznych i psychicznych w po
wiązaniu z usługami noclegowymi i gastronomicznymi. Z kolei w przypadku 
turystów jednodniowych podstawowe znaczenie ma realizacja ich potrzeb 
związanych z rozrywką i aktywnością ruchową.

2. Mimo że podstawowe wyznaczniki ocen dla wskazanych wyżej grup tury
stów dotyczą sfery rekreacji, to jednak z punktu widzenia treści mają zna
miona potrzeb wzajemnie się wykluczających, szczególnie w zestawieniu 
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oczekiwań co do jakości usług noclegowych z aktywnym uczestnictwem 
w zabawie. Odrębność kryteriów ocen miejscowych warunków dla tury
stów pobytowych oraz turystów jednodniowych wskazuje na zachodzenie 
sytuacji konfliktowej „wewnątrz” modelu turystyki masowej. Ponadto biorąc 
pod uwagę fakt obecności kolejnej grupy przyjezdnych, jakimi są właściciele 
drugich domów, których cele pobytu odnoszą się bezpośrednio do wartości 
przyrodniczych oraz pragnienia przebywania w ciszy środowiska słabo bądź 
zupełnie niezurbanizowanego, dochodzi na badanym obszarze do nakłada
nia się sprzecznych i przeciwstawnych kategorii motywacji turystycznych 
oraz odpowiadających im potrzeb, których realizacja warunkuje osiągnię
cie stanu zadowolenia przez wymienione grupy turystów. Współwystępo- 
wanie turystyki pobytowej, jednodniowej i zjawiska drugich domów w ob
rębie tych samych fragmentów przestrzeni geograficznej może prowadzić 
do napięć i protestu społecznego. Sytuację tę należy uważać za potencjalną 
funkcjonalną barierę rozwoju, która winna być przedmiotem szczególnego 
zainteresowania wszystkich lokalnych aktorów rozwoju, mogących wpływać 
modyfikująco na organizację przestrzenną ruchu turystycznego.

3. Podstawą pozytywnej oceny miejscowych warunków, dokonywanej przez 
uczestników ruchu turystycznego jest także jakość dróg oraz możliwość za
parkowania samochodu. Stanowi to praktyczną wskazówkę dla miejscowych 
władz odpowiedzialnych za tworzenie optymalnych warunków rozwoju tu
rystyki, między innymi poprzez poprawę stanu infrastruktury komunalnej.

4. Ocena porównawcza lokalnych warunków rozwoju turystyki w badanych 
miejscowościach z punktu widzenia uczestników ruchu w sezonie letnim 
wskazuje na:
- porównywalnie wysoki poziom jakości świadczonych usług noclegowych 

w tych ośrodkach turystycznych,
- istnienie luki niedopasowania jakości oferowanych usług gastronomicz

nych w stosunku do oczekiwań turystów w przypadku Szczyrku,
- znaczne niedobory w ofercie rozrywkowej Szczyrku i Wisły,
- relatywnie niższą ocenę jakości dróg oraz możliwości zaparkowania sa

mochodu w przypadku Wisły w stosunku do pozostałych miast, z czym 
wiąże się także wyższy stopień niezadowolenia przebywających tam tury
stów z poziomu cen za usługi parkingowe oraz natężenia ruchu samocho
dowego i tworzących się zatorów drogowych.

5. Porównanie warunków istotnych z punktu widzenia potrzeb uczestników tu
rystyki narciarskiej wskazuje na ogólnie niższą ocenę ich jakości w przypadku 
Szczyrku. Dotyczy to zwłaszcza stanu urządzeń wyciągowych, który stanowi 
jedno z decydujących kryteriów postrzegania miejscowości jako stacji narciar
skiej przez turystów-narciarzy i warunkuje jej wybór w procesie decyzyjnym.

6. Na poziom subiektywnego zadowolenia użytkowników terenów narciar
skich wpływa przede wszystkim przygotowanie tras zjazdowych oraz stan 
utrzymania dróg wewnątrz miejscowości zimą.
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7. Z perspektywy turystyki narciarskiej, szczególnie narciarstwa zjazdowego, 
Szczyrk i Wisła stanowią wobec siebie wyraźną konkurencję. Biorąc pod 
uwagę fakt, że w sezonie zimowym duże ośrodki narciarskie pełnią rolę 
jednostek motorycznych w lokalnych systemach recepcyjnych, sposób oraz 
możliwość ich działania istotnie wpływa na funkcjonowanie także innych 
podmiotów turystycznych oraz powiązanych z nimi jednostek gospodar
czych w szerokim układzie relacji wewnętrznych i zewnętrznych.

8. Turyści stosunkowo wysoko oceniają pozycję badanych miast na tle innych 
górskich miejscowości turystycznych w Polsce, przy czym oceny turystów 
dokonywane w sezonie letnim są nieco wyższe niż wskazania uczestników 
turystyki narciarskiej, którzy rangę Szczyrku, Ustronia i Wisły w grupie kar
packich stacji narciarskich określają nieco wyżej niż średnią.

9. Stwierdzono znaczne lokalne niedobory w zakresie szeroko rozumianych 
atrakcji turystycznych oraz związane z tym potrzeby inwestycyjne. Badania 
wskazują na braki w zakresie urządzeń i obiektów oferujących różne formy 
aktywnej rekreacji i zabawy, szczególnie nowoczesnych urządzeń wodnych. 
Z faktem tym należy wiązać także wyrażane przez część turystów poczucie 
zastoju rozwojowego badanych ośrodków turystycznych. Z opiniami tury
stów korespondują postulaty miejscowych przedsiębiorców turystycznych, 
którzy oczekują podjęcia działań inwestycyjnych. Wniosek ten odwołuje się 
w pierwszym rzędzie do lokalnych decydentów, którzy z racji formułowania 
i realizowania celów lokalnego rozwoju mogą tworzyć odpowiednie warunki 
(prawne, lokalizacyjne i inne) do przyciągania niezbędnych inwestycji mo
gących podnieść atrakcyjność turystyczną badanych miast.

10. Porównawcze zestawienie opinii między turystami pochodzącymi z obszaru 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a gośćmi z innych regionów Polski 
nie wskazuje różnic, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla funkcjono
wania systemów recepcji badanych miast. Większy krytycyzm przyjezdnych 
z konurbacji katowickiej wobec uciążliwości skutków ruchu zmotoryzowa
nego wynika najprawdopodobniej z częstszego doświadczania przez nich 
tego właśnie aspektu lokalnego rozwoju turystyki.

11. Przemieszczenia turystów pomiędzy miejscowościami, realizowane w trak
cie ich pobytów, mają tendencję do tworzenia wtórnych ognisk koncentracji 
ruchu turystycznego na obszarze badań, a także w szerszym układzie lokal
nym. Multipolaryzacja ruchu stanowi sprzyjającą okoliczność kształtowania 
się ścisłych powiązań funkcjonalnych w regionalnej sieci osadniczej. Pomi
mo istnienia barier fizyczno-geograficznych analizowane ośrodki turystycz
ne wzajemnie się wspomagają w rozwoju, zawiązując regionalny system tu
rystyki. Powiązania te tworzą się oddolnie za sprawą indywidualnych decyzji 
turystów. W przypadku badanych miast odsetek osób wyjeżdżających poza 
miejscowość ich zakwaterowania stanowi ok. 2/3 turystów pobytowych. 
Fakt ten powinien stanowić ważny bodziec intensyfikacji współpracy miej
scowych podmiotów turystycznych oraz jeszcze ściślejszego współdziałania 
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instytucji władzy. Przestrzenna ruchliwość turystów pobytowych potwier
dza także istnienie znacznych potrzeb inwestycyjnych w tzw. sektorze atrak
cji turystycznych.

12. Stwierdzony w badaniach średni poziom optymizmu gestorów obiektów noc
legowych odnośnie do przewidywanych efektów ich działań w przyszłości 
wskazuje na złożoną sytuację rozwojową i ekonomiczną miejscowych pod
miotów turystycznych. Na taką ocenę wpływa z jednej strony obserwowane 
od kilku lat osłabienie siły nabywczej popytu turystycznego na lokalnym ryn
ku, a z drugiej - ukształtowana w minionym systemie społeczno-gospodar
czym struktura wielkościowa i rodzajowa obiektów turystycznych, która cha
rakteryzuje się wyraźną przewagą małych i średnich obiektów noclegowych, 
należących w większości do mieszkańców i zarządzanych rodzinnie.

13. W minionych dwóch dekadach, za sprawą procesów transformacji własno
ściowej i przekształceń strukturalnych w bazie turystycznej, doszło w sys
temach recepcji badanych miast do ukształtowania się podsystemów spe
cjalizujących się w obsłudze turystyki biznesowej, które funkcjonują w od
miennej jakościowo strukturze pozalokalnych relacji rynkowych niż pozo
stałe miejscowe obiekty noclegowe. Podmioty należące do takiego podsys
temu funkcjonują niezależnie względem ich lokalnego otoczenia, skupiając 
ok. 1/4 pojemności recepcyjnej każdego z trzech analizowanych ośrodków 
turystycznych. Swoją działalność opierają na posiadanych zasobach oraz ich 
wielofunkcyjnym użytkowaniu, a o jej skuteczności decydują rynkowe czyn
niki konkurencyjności, takie jak np.: cena usług, ich poziom oraz innowacyj
ność, jakość zarządzania, marketing, utrzymywanie relacji z kontrahentami. 
Zdolność rywalizacji rynkowej tych podmiotów jest głównym czynnikiem 
podtrzymywania rozwoju całego podsystemu.

14. Badania potwierdziły społeczną i nieformalną „naturę” rozprzestrzeniania 
się innowacji w usługach turystycznych, szczególnie w grupie małych i śred
nich obiektów noclegowych. Dyfuzja i adaptacja nowych rozwiązań odby
wa się poprzez kontakty (relacje) pomiędzy lokalnymi gestorami, gestorami 
a gośćmi, a także za sprawą własnych doświadczeń i obserwacji właścicieli 
obiektów. Ścisłe relacje między niektórymi gestorami obiektów noclegowych 
na płaszczyźnie społecznej zawiązują strukturę lokalnych „sieci (systemów) 
innowacji”, których „rdzeniami” są podmioty stanowiące miejscowe źródła 
innowacji dla grup obiektów o zbliżonym profilu funkcjonalnym.

15. Pozytywne rezultaty uczestnictwa lokalnych podmiotów turystycznych we 
współpracy partnerskiej wynikają z możliwości przekroczenia ich ograni
czeń w sferze usługowej i tworzenia w drodze współdziałania z innymi zło
żonych (z wartością dodaną) propozycji ofertowych dla turystów. Dotyczą 
one także takich kwestii jak: korzystanie z nieformalnej pomocy, dostęp 
do informacji, lepsza dystrybucja własnej oferty, możliwość wpływania na 
decyzje lokalnych władz. Formy współpracy, które wyłaniają się oddolnie, 
w procesie samoorganizowania się podmiotów, wykazują znacznie więk
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szą zdolność działania niż struktury tworzone odgórnie. Aktywność i spo
sób działania części grupy miejscowych gestorów obiektów turystycznych 
w istotny sposób określa czynnik pozahandlowych współzależności, między 
innymi z uwagi na normy zwyczajowe, kulturowo zakorzenione w społecz
nościach badanych miast.

16. Dla funkcjonowania małych i średnich obiektów noclegowych duże zna
czenie ma utrzymywanie społecznych relacji między ich gestorami (gospo
darzami) a turystami (gośćmi), a także powiązanie świadczenia usług tury
stycznych z innymi formami gospodarowania, między innymi w działalności 
opartej na zasadach elastycznej specjalizacji. W obu aspektach funkcjonowa
nia tej kategorii podmiotów dostrzega się czynniki podtrzymujące ich roz
wój. Problematyka konkurencyjności małych i średnich obiektów noclego
wych wychodzi poza ogólnie przyjęte kryteria analizy. Określa ją trudny do 
jednoznacznego zdefiniowania zestaw czynników o charakterze społecznym 
i lokalizacyjnym. Tego rodzaju obiekty, z uwagi na dysponowanie niedużym 
kapitałem oraz rodzinny sposób zarządzania, wymagają wsparcia ze strony 
instytucji otoczenia.

17. Relacja między „starymi” a „nowymi” formami zagospodarowania na ba
danym obszarze podkreśla dychotomiczność lokalnych struktur zoriento
wanych na recepcję ruchu turystycznego. Inwestycje turystyczne prowadzo
ne w minionym systemie społeczno-politycznym ukształtowały strukturę 
przestrzenno-funkcjonalną analizowanych ośrodków turystycznych. Można 
przewidywać, że obserwowany rozrost bazy noclegowej o średnim i niskim 
standardzie będzie także przez następne lata istotnie wpływał na kierunek 
lokalnego rozwoju turystyki, którego model nosi znamiona dopełniającej się 
transformacji. Do podstawowych barier adaptacyjności powstałych w prze
szłości obiektów noclegowych należą: ich wysoka kapitałochłonność, niedo
stosowanie do obowiązujących standardów architektonicznych oraz wyma
gane znaczne nakłady środków finansowych na ich modernizację.

18. W świetle dotychczasowych rozważań można prognozować, że zdolność 
długookresowego rozwoju funkcji turystycznej badanych miast zależeć bę
dzie od:
- konkurencyjności dużych obiektów noclegowych,
- utrzymania sieci migracyjnych w ruchu turystycznym, szczególnie w od

niesieniu do działalności małych i średnich obiektów noclegowych,
- sprawności funkcjonowania ośrodków narciarskich, na co istotny wpływ 

będą wywierać obiektywne i niestabilne warunki przyrodnicze,
- podjęcia nowych inwestycji w szeroko rozumianym sektorze atrakcji tu

rystycznych, niekoniecznie na terenie tych właśnie ośrodków, ale za spra
wą kształtujących się ponadlokalnych powiązań funkcjonalnych także 
w innych miejscowościach regionu,

- ograniczania przestrzennej skali występowania potencjalnych sytuacji 
konfliktowych „wewnątrz” turystyki,
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- ścisłej integracji funkcjonalnej tych ośrodków w sferze rozwoju turystyki, 
która może się dokonać oddolnie w sieciowym procesie tworzenia komple
mentarnych propozycji ofertowych między podmiotami turystycznymi.

19. Zdolność podtrzymywania rozwoju turystyki warunkuje także przezwycię
żenie barier i ograniczeń tkwiących w lokalnym systemie recepcji i jego oto
czeniu, do których należy zaliczyć:
- istnienie znacznej luki niedopasowania szeroko rozumianej oferty roz

rywkowej w stosunku do oczekiwań turystów,
- niską jakość materialnej bazy dla narciarstwa zjazdowego, szczególnie na 

obszarze Szczyrku,
- niedostosowanie rozwiązań komunikacyjnych wobec masowości ruchu 

zmotoryzowanego,
- ogólnie niską aktywność i skuteczność miejscowych podmiotów tury

stycznych w pozyskiwaniu zewnętrznych środków wsparcia ich działal
ności,

- niedostosowanie istniejącego prawa do potrzeb rozwijania przez obiekty 
noclegowe działalności organizacyjnej związanej z tworzeniem złożonej 
(pakietowej) oferty turystycznej,

- utrwalenie się w badanych ośrodkach turystycznych modelu tzw. „taniej” 
turystyki masowej, który istotnie ogranicza proces modernizacji lokal
nych zasobów materialnych zaangażowanych w recepcję ruchu turystycz
nego, a także hamuje wzbudzenie skokowego postępu w zakresie jakości 
przestrzeni turystycznej.

20. Za zagrożenie dla rozwoju funkcji turystycznej należy uważać także postę
pujące procesy suburbanizacji. Badany obszar leży bowiem w zasięgu od
działywania strefy podmiejskiej konurbacji górnośląskiej oraz aglomeracji 
Bielska-Białej. W tym kontekście należy się liczyć z faktem stopniowego 
przenoszenia się tutaj na stałe części właścicieli drugich domów, których 
proces intensywnego rozwoju został zapoczątkowany na przełomie lat 80. 
i 90. XX w.

Wnioski ogólne

Problematyka utrzymywania w długim okresie rozwoju funkcji turystycznej od
wołuje się do procesów i zjawisk strukturalnych, dlatego wyróżnione czynniki 
warunkujące osiąganie zamierzonego celu mają charakter jakościowy, trudny do 
pomiaru i ujęcia liczbowego. Mimo że rozwój turystyki jest rozumiany jako pro
ces wielokierunkowy, jednak nadrzędną rolą czynników jego podtrzymywania 
jest utrzymanie trwalej zdolności przyciągania ruchu turystycznego i osiągania 
z tego faktu efektów ekonomicznych w szerokim odniesieniu do lokalnej sfery 
społecznej.

Główne wyznaczniki podtrzymywania lokalnego rozwoju turystyki, za które 
uważa się: atrakcyjność turystyczną, konkurencyjność podmiotów (przedsię
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biorstw) turystycznych, optymalizację zasobów lokalnych oraz stabilność funk
cjonalną systemu recepcji, są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie zależne. Nie
które zawarte w nich zagadnienia stanowiły już przedmiot rozważań w studiach 
na turystyką bądź w odniesieniu do rozwoju społeczno-ekonomicznego. Dopiero 
ich zestawienie, uzupełnienie oraz dookreślenie kwestii szczegółowych pozwoli
ło stworzyć szeroką i spójną płaszczyznę metodologiczną badań mechanizmów 
rozwojowych w turystyce na poziomie lokalnym. Co prawda, odwołują się one 
do sytuacji funkcjonalnej ośrodków turystycznych, której towarzyszą znamiona 
dojrzałości rozwojowej, niemniej wiele dyskutowanych aspektów podtrzymywal
ności może znaleźć zastosowanie w badaniach wcześniejszych faz rozwojowych 
miejscowości i obszarów turystycznych.

Zagadnienie trwałego rozwoju ośrodków turystycznych, które nie odwołu
je się do idei harmonijnego zrównoważenia, stanowi nowy przedmiot badań na 
polu geograficznym. Wymaga ono uszczegółowienia w toku dalszej i pogłębionej 
dyskusji oraz studiów empirycznych, stąd - jak wcześniej wskazywano - kwestię 
omawianych czynników podtrzymywalności należy uważać za celowo otwartą.

Z perspektywy lokalnej rozwój turystyki jest procesem złożonym i dynamicz
nym. Utrzymanie trajektorii rozwojowej ośrodków turystycznych w warunkach 
równowagi dynamicznej oraz realizacja ekonomicznej i społecznej funkcji tury
styki zależy od stabilności systemu recepcji, którą określa wypadkowa indywidual
nych stanów rozwoju miejscowych podmiotów świadczących usługi dla turystów. 
W warunkach dużego nasilenia zjawisk turystycznych o ich długookresowym 
podtrzymywaniu decydują mechanizmy opierające się na rynkowych regulato
rach rozwoju. Oddziaływanie polityki podmiotów publicznych ma tu znaczenie 
dodatkowe o charakterze wspomagającym.

Przedstawione w pracy czynniki i mechanizmy rozwojowe wytyczają „ścieżkę” 
ku pełnemu zrozumieniu procesów strukturalnych w turystyce. Przeplatanie się 
zjawisk ekonomicznych, społecznych i kulturowych oraz uwikłanie działalno
ści turystycznej w różne przejawy sytuacji konfliktowych tworzy rzeczywistość, 
w której trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcia i uogólnienia. Sytuacja taka nie 
może pozostać bez wpływu na zakres i kierunek studiów geograficznych w tury
styce, w tym także na formułowanie nowych problemów badawczych oraz spo
sób ich rozwiązywania. Ukształtowane i umocowane w teorii geografii podejście 
funkcjonalne, oparte na relacji podmiotowo-przedmiotowej turysta - przestrzeń 
geograficzna, współcześnie nie stanowi już wystarczającej płaszczyzny analitycz
nej. Dynamiczna rzeczywistość społeczno-ekonomiczna w sferze turystyki skła
nia do wypracowania na polu geografii turyzmu teoretycznych podstaw „nowej” 
koncepcji funkcjonalnej („nowego funkcjonalizmu’), w której podstawowy zakres 
rozważań skupionych wokół relacji turysta - przestrzeń turystyczna, w kontek
ście jej użyteczności dla realizacji potrzeb turystycznych, zostanie wzbogacony 
o treści istotne z punktu widzenia struktur i oddziaływań systemowych, między 
innymi takich jak: integracja (aktorzy, współpraca, sieci partnerskie), współzależ
ność (konkurencja, społeczne zakorzenienie podmiotów turystycznych, kontekst 
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globalny) czy wartość dodana (synergia, rzeczywistość kreatywna). Ukazane 
w pracy nowe spojrzenie na funkcjonowanie terytorialnych systemów recepcyj
nych otwiera potencjalnie szerokie pole konstruowania nowych hipotez badaw
czych na płaszczyźnie geograficznej oraz rozwiązywania tak istotnych kwestii 
problemowych w turystyce, jak: relacje pomiędzy grupami interesu (aktorzy), 
rola elit i przywództwa, powiązania i zależności w układach sieciowych, znaczenie 
konfliktu w rozwoju turystyki, czy też wielokrotnie w pracy podnoszona kwestia 
stanu równowagi dynamicznej jako właściwości rozwoju i funkcjonowania obsza
rów recepcji turystycznej.
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Premises and determinants of sustainability 
of local tourism development

Summary

The subject and objectives

The search for mechanisms maintaining functional stability of traditional tourist centres 
that are defined as “mature” in the literature is now one of the most important research 
challenges internationally. Today, most of such localities or even entire development zones 
are struggling with the issue of stagnation. Lack of clear decisions on the principles and 
methods of functional recovery or on the implementation of mechanisms of their functional 
transformation makes it impossible to conduct an appropriate and effective development 
policy at local and regional level. It also increases the investment uncertainty and hesitation 
in decision-making in the management of tourism enterprises.

In the existing research on tourism and the discussion in various scientific disciplines 
the need for such analysis was only indicated. Examples of sources of reviving the de
velopment of traditional tourist destinations, both in coastal and mountainous regions, 
were presented and discussed in a few case studies. There were no studies, so far, dealing 
with this issue in a comprehensive and systematic way, and showing the widest possible 
explanation and interpretation of theoretical and methodological principles and solutions 
of the complex and multi-threaded research problem, which should be considered the 
determination of the capacity of sustainable, meaning long-term, development of tourist 
resorts.

Guided by these considerations, the main objective of the dissertation was established 
as the determination of theoretical and methodological basis of investigating the possibil
ities for developing a tourist function of a locality in the long term, under the conditions 
of its high level of development and intensity of tourist phenomena.

The primary issue discussed in this paper is the attempt to conceptualize, at the level 
of theoretical tourism geography, the research problem of maintaining development ca
pacity of tourist destinations in the long term. The author believes that the current state of 
research on development processes in tourism allows us to create theoretical foundations 
and methodological guidelines for analyses of the described issues. However, the com
plexity and multithreading of the subject directs attention beyond the previously under
taken research topics in geographical studies of tourism. The interdisciplinary nature of 
tourism research allows to seek the canvas for the concept also in achievements of other 
scientific disciplines, particularly economics and sociology as well as in the theory of spa
tial planning and economic geography.

The premises of the main aim of the study referring to the endogenous mechanisms of 
tourism development led to the formulation of the main research hypothesis, which is: in 
the case of a locality with a high level of tourism development, factors affecting its ability 
to maintain long-term development are rooted in local infrastructure and natural and 
cultural resources, which are the basis for the development of tourism, as well as in human 
capital and social capital committed to providing tourism services.

An assumption was made, important for the further considerations, that every local 
system is a distinct and unique and thus special combination of conditions and circum-
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stances regarding the satisfaction of tourist needs, in view of natural and socio-cultural 
and infrastructural characteristics, economic and political processes as well as spatial and 
functional relationships between the reception areas and source areas of tourism. This 
approach results in a set of methodological consequences, which include, in the first in
stance, the failure to develop a universal pattern of long-term maintenance (sustaining) 
of tourism development for different types of tourist localities or, more broadly - tourist 
reception areas, as well as the need for a deeper analysis of the development situation in 
each case, in terms of a rule for the research conduct.

These assumptions are prerequisite for the cognitive objective of the dissertation, which 
is: identifying factors significantly determining the capacity of long-term tourism devel
opment in specific local conditions, as well as for the application objective, which is con
sidered to be: identifying main constraints and endogenous barriers to local development 
of tourism in the area of research which should that should be overcome through the 
aimed activities of public institutions and market actors involved in this process.

In order to illustrate and verify the theoretical assumptions of the cognitive objective 
and the application objective, field research has been carried out in three tourist centres of 
the Silesian Beskid - Szczyrk, Ustroń and Wisła. Selection of the study area was purpose
ful. These resorts are examples of functionally mature - in Polish conditions - reception 
areas with long traditions of tourism. Furthermore, they form a complex of adjacent tour
ist resorts, which in terms of above mentioned research assumptions allows us to analyse 
various aspects of their functional connections.

The multi-faceted nature of the research problem required the use of complex meth
odological procedures, which allowed to determine the widest possible set of factors that 
are important for the functional continuity of studied tourist centres. The search for these 
determinants was carried out bidirectionally, on the one hand among tourists, and on the 
other hand in a group of local tourism enterprises. In both cases, research was mostly 
qualitative and exploratory in nature. Empirical material obtained during field research 
was mainly based on the information gathered in direct interviews using a questionnaire 
and in focus group interviews.

The specific objectives of survey among tourists were:
- identifying the criteria that tourists used for their subjective assessment of local condi

tions in which they pursue their travel needs,
- assessment of the extent to which local conditions meet the expectations of tourists in 

the summer and the winter season, from the perspective of long-stay tourists, one-day 
tourists and visitors who come to ski (the so called tourist-skiers)

- identification of the spatial extent and the intensity of functional links between analysed 
tourist centres and the surrounding settlement areas, which are shaped by tourism.
The survey among tourists was conducted in the form of structured interview on a ran

dom sample of 1,226 people staying in the three surveyed localities in the summer seasons 
of 2012 and 2013, and on a random sample of 525 tourists-skiers using local skiing facili
ties in winter seasons 2011/2012 and 2012/2013.

The second direction of research sought to identify the main problems of development 
and operation of the local tourism sector in surveyed towns and to identify processes, 
mechanisms and relationships, which are of paramount importance for maintaining its 
long-term operational efficiency. The main point of reference for this search was the ac
tivity of local providers of accommodation services.

In order to achieve this objective, field research was conducted in Szczyrk, Ustroń and 
Wisła (Silesian Beskid Mountains) in the years 2012 and 2013, in the form of structured 
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interviews with administrators of accommodation facilities. The interviews were con
ducted on a random sample of 62 accommodation facilities.

Surveys among local accommodation administrators were conducted in order to identify:
- the general situation of the development of the local tourist market,
- competitive actions taken by local providers of accommodation services, in terms of 

innovation, services, investment and financing plans, as well as the role of the accom
modation price in the local market competition, the effectiveness of information tools 
and the role of other factors affecting their market activity,

- the importance of local sports and recreational facilities and other broadly defined at
tractions for the operation of accommodation establishments

- the opinion of entrepreneurs on the involvement of the local authorities and the effec
tiveness of their actions for tourist activation of the town,

- the involvement in various forms of cooperation and partnerships,
- some of the social aspects of the operation of accommodation facilities in terms of the 

relationship between the administrators and owners of those establishments and their 
guests (tourists),

- the relations of the main activities of accommodation establishments with other forms 
of management,

- the most serious barriers to the functioning and development of tourist facilities.
To complement or clarify issues of concern in each of the surveyed towns, focus group 

interviews were organised. The group discussions were attended by local entrepreneurs, 
representing different industries and categories of tourist business: accommodation, ca
tering, ski infrastructure, local tour operators and representatives of some associations 
supporting the development of tourism.

Results and conclusions

The issue of sustainable development of tourist destinations discussed in the study is a 
new subject of analysis and research in the field of geography. It does not refer to the 
idea of harmonious equilibration. Sustaining local tourism development is here under
stood as maintaining and supporting the continuity of its “life processes”. The meaning 
of sustainability is expressed in the ability to achieve and maintain functional stability 
(balance) of a tourist reception area. Tourism development in conditions of maturity is 
primarily qualitative (structural), therefore the logic of sustaining factors and growth 
mechanisms is well corresponding to the specific nature of “stagnating” reception areas. 
By strengthening the tourist function, its relations with local socio-economic environ
ment are maintained.

The functioning of mature tourist areas (towns) can be viewed as an analogy to the 
situation called shut-down in the socio-economic development of social systems, which 
significantly reduces the implementation of alternative development scenarios due to 
their high costs. In a situation in which the main or one of the main driving forces of the 
local economy are revenues generated by tourism, making fundamental changes in basic 
growth factors is virtually impossible without entering the situation of social and eco
nomic crisis, and therefore sustaining local tourism development in this case is crucial for 
sustainability and stability of the local socio-economic system.

The practical objective of activities involved in maintaining local tourism development 
is to create local conditions and incentives attracting tourists, by starting and shaping 
cause-and-efFect mechanisms and using all other circumstances for this purpose.
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A hypothesis was adopted that the possibility of long-term sustainability of local tour
ism development in high complexity conditions depends on:
a) maintaining high tourist attractiveness of geographical space,
b) the ability of local actors to grow and function in a competitive market,
c) the optimum use of local resources for tourist purposes,
d) maintaining the stability of the local tourism system and strengthening its resilience to 

the effects of external disturbances (Fig. 2).
These terms and the structure of relationships between them form a conceptual model 

of sustainability of local tourism development, which can be considered a theoretical and 
methodological foundation and analysis plane for detailed research on functional continuity 
of tourist reception areas with highly complex tourism system. These principles are mutually 
interdependent. There are cause-and-effect relationships and links between them.

From local perspective, sources of maintaining tourism development can be found 
in various dimensions: a) in the geographical space (tourist space) and in the functional 
relationships occurring in that space, b) on economic level in the activities of tourism 
industry enterprises, c) in characteristics and social relations of development actors, 
d) in the broadly defined sphere of organizational activities, which also includes the 
operation of authority institutions. Factors inherent in these layers are intertwined and 
linked, affecting each other, creating a resultant ability of the reception area to maintain 
long-term tourist function. A detailed list of these factors is presented in table 7.

Tourism development is based on services, so sustaining (strengthening) tourism is 
also dependent on social (human) factors, such as: the experience of individuals, profes
sionalism, creativity, personal knowledge, and interpersonal relationships based on com
mon values and trust. There is also an increasing role of spontaneous processes, such as 
self-regulation and self-organizing, which increase the ability to activate local actors of 
development in achieving economic objectives. In conditions of stagnation, particular im
portance is attributed to the question of the competitive capacity of tourism enterprises, 
broadly defined innovation, as well as exploration and creation of added value in various 
aspects of their business and in the properties of tourist space.

The geographical point of view emphasizes the importance of space as the prima
ry factor of tourism development. It is about the properties of physical tourist space, 
which is determined by the quality and diversity of tourist assets and material tourist 
infrastructure. An important role is attributed to maintaining or restoring the quali
ty of natural environment parameters (properties), which is one of the conditions for 
maintaining the attractiveness of the space for tourists. Tourist space attractiveness is 
here understood more broadly than only as an attribute resulting from its properties 
and advantages of the location. A functional interpretation of tourist attractiveness was 
adopted, which allows to better combine the analysis of tourist space characteristics and 
its innovative forms of sharing this space with the issue of tourist motivation, and di
rects attention toward the search for the best possible solutions and space management 
methods in order to increase its productivity.

The specificity of tourism location in Polish conditions is determined by its close links 
and relationships with the development of other socio-economic functions in local sys
tem. The vast majority of tourist destinations in Poland are multi-functional, therefore 
emphasis is put on the importance of their multi-functional nature in shaping attrac
tiveness for tourists. And the strengthening of relations between the tourist function 
and other functions is regarded as the potential factor of stability of small family tourist 
establishments.
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Factors of local tourism development sustainability include all processes and mecha
nisms, which contribute to maintaining a relative functional stability or reception areas 
and which reduce their susceptibility to negative impacts and disturbances. Alternative 
(complementary) forms of development may be important to tourism companies, with 
versatile use of their resources, e.g. by flexible specialization, as well as through the influ
ence of various informal factors.

The strengthening of the functional continuity of tourist reception areas is a dynamic 
process that in conditions of instability (chaos) is not linear. Development does not strive 
towards a designated target, therefore its scenarios must take into account different pos
sible sequences of qualitative change. Similarly, in regional studies, the existing economic 
concepts are adapted to the current socio-economic conditions. This is essential for pro
gramming optimal solutions for countries in transition or developing countries. The issue 
of factors of tourism development sustainability, identified in the study, must be regarded 
as still open. The complex and dynamic socio-economic reality brings solutions, which 
are difficult to predict.

In the light of the conducted field research new issues emerged, which complemented 
the set of factors and barriers to the sustainability of local tourism development that were 
discussed earlier. These are: the presence and role of key actors, the importance of both 
formal and informal leaders, the actual impact of local authorities on the development 
processes in tourism and the resulting implications in theoretical and practical terms.

It can be predicted that the capacity of long term tourism development of the surveyed 
tourist destinations - Szczyrk, Ustroń and Wisła will depend on:
- competitiveness of large accommodation facilities,
- the maintenance of migration networks of tourists in the operation of small and medi

um-sized accommodation establishments,
- the efficiency of ski resorts, which will be strongly influenced by objective and unstable 

natural conditions,
- undertaking new investment in the broadly defined tourist industry, not necessarily 

just in the area of these tourist resorts, but thanks to supra-local relationships, also in 
other towns of the region,

- limiting the spatial scale of the occurrence of potential conflict situations “within” tourism,
- close functional integration of these resorts in the sphere of tourism development, 

which can be done from the bottom up in a networked process of creating complemen
tary tourist offers between tourist operators.
The ability to support the development of tourism as a prerequisite to overcome the 

barriers and limitations inherent in the local tourist reception system and its surround
ings, which include:
- the existence of a significant gap between the expectations of tourists and the offered 

entertainment,
- low quality of the material infrastructure for downhill skiing (Szczyrk),
- inadequate communication solutions to the massive scale of motorized traffic (Wisła),
- the generally low activity and effectiveness of local tourist service providers in obtain

ing external funds to support their activities,
- the inadequacy of existing laws in relation to the needs of market participants regard

ing organisational activities of accommodation establishments,
- the development of a “cheap” mass tourism model in the analysed resorts, which sub

stantially reduces the process of modernization of local material resources involved in 
the reception of tourism and inhibits the breakthrough in the quality of tourist space.
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Progressive suburbanisation and disurbanisation processes should be regarded as 
threat to the development of tourism function. The research area is within the interaction 
range of the Upper Silesian conurbation and the agglomeration of Bielsko-Biała. In this 
context, it should be expected that owners of second homes will gradually move here. 
The intensive development of second homes was initiated in the late 1980s and 1990s.

Factors and developmental mechanisms presented in the study only indicate a “path” 
to better understanding of structural processes occurring in tourism. The interweaving 
of economic, social and cultural phenomena and the involvement of tourist activities in 
various forms of conflict situations, create a reality in which it is difficult to reach clear 
solutions and generalizations. Such a situation can not remain without influence on the 
scope and direction of geographical studies in tourism, including the formulation of new 
research problems and solutions. The functional approach, created and anchored in the 
theory of geography, based on subject-object relationship between a tourist and geo
graphical space, is no longer a sufficient plane for analyses. The dynamic socio-economic 
reality in the sphere of tourism calls for the development of theoretical foundations for 
a “new” functional concept (“new functionalism”) in tourism geography, in which the 
basic considerations focused around the relationship tourist - tourist space in the context 
of its utilisation will be enriched with content relevant to structures and system interac
tions, such as: integration (actors, cooperation, partnership networks), interdependence 
(competition, rooting, global context) or added value (synergy, creative reality). The new 
view on the functioning of territorial reception systems potentially opens an extensive 
ground for constructing new research hypotheses on geographic level and for solving such 
important issues tourism, as the relationship between interest groups (actors), the role of 
elites and leadership, relationships and dependencies in network systems, the importance 
of conflict in the development of tourism or the repeatedly raised in the study issue of dy
namic equilibrium as a property of development and operation of tourist reception areas.



Załącznik
A. Pytania kwestionariusza wywiadu z turystami w sezonie letnim

- Kto Panu(i) towarzyszy?: a) nikt; b) rodzina - liczba osób bez Pana(i)..... w tym dzieci ..c) znajomi - ilu bez
Pana(i)? ...wtym dziecid) grupa zorganizowana (ile osób?)
- Kto jest organizatorem wyjazdu?
- Jakim środkiem transportu Pan(i) tu przyjechał(a)?: a) samochodem; b) autokarem; c) PKS-em/busem; 
d) pociągiem; e) inne.
- Ile czasu zajął Panu(i) przyjazd tutaj z miejsca zamieszkania? Proszę wpisać w przybliżeniu ... godzin(y).
- Na jak długo Pan(i) przyjechał(a) do tej miejscowości?: a) 1 dzień bez noclegu; b) 2 dni; c) więcej niż 2 dni, 
proszę wpisać na ile ... .
- Jeśli Pan(i) tu nocuje, to który jest dziś dzień Pana(i) pobytu?
- Jak często Pan(i) przyjeżdża do tej miejscowości?: a) jestem tu pierwszy raz; b) byle(a)m tu wcześniej, 
w przybliżeniu ile razy? A ile razy w ciągu minionych 5 lat?
- Jaki jest główny powód (cel) Pana(i) obecnego przyjazdu?
- Co zdecydowało o wyborze właśnie tej miejscowości?
- Jaką w przybliżeniu kwotę przewiduje Pan(i) wydać w trakcie tego pobytu średnio na jedną osobę?
- Które miejscowości i/lub miejsca w okolicy planuje Pan(i) jeszcze odwiedzić lub już odwiedził(a) w trakcie 
obecnego pobytu?
- Czy poleciłby(łaby) Pan(i) dobremu znajomemu przyjazd do tej miejscowości w celach turystycznych?:
a) zdecydowanie nie; b) raczej nie; c) raczej tak; d) zdecydowanie tak; e) trudno powiedzieć. Jeśli „Nie”, 
to dlaczego?
- Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że to miasto jest przyjazne turystom?: a) Tak; b) Nie. Jeśli „Nie", 
to dlaczego?
- Proszę podać 3 dowolne określenia, które kojarzą się Panu(i) z tym miastem.
- Czy Pana(i) zdaniem są w Polsce górskie miejscowości bardziej atrakcyjne turystycznie niż ta miejscowość. 
Jeśli „Tak”, to proszę podać które.
- Proszę ocenić tę miejscowość na tle innych miejscowości turystycznych w polskich górach pod względem 
atrakcyjności dla turystów w skali od 1 do 5, gdzie 1 - to ocena najniższa.
- Proszę ocenić poniżej wymienione elementy. Proszę wstawić „X” w odpowiednie miejsce.

Bardzo 
źle Żle Średnio Dobrze Bardzo 

dobrze
A. Estetyka miejscowości
B. Jakość dróg
C. Możliwość zaparkowania pojazdu
D. Walory krajobrazowe
E. Jakość usług noclegowych (jeśli Pan(i) nocuje)
F. Jakość usług gastronomicznych
G. Oferta rozrywkowa i kulturalna
H. Możliwość aktywnego spędzenia czasu
I. Dostęp do informacji turystycznej na miejscu
J. Poczucie własnego bezpieczeństwa
K. Możliwość spokojnego snu w nocy
L. Życzliwość mieszkańców w stosunku do turystów
M. Dostępność informacji o pomocy medycznej
N. Dostępność toalet w miejscu publicznym

- Jak ocenia Pan(i) wysokość cen w stosunku do jakości świadczonych usług w tej miejscowości? 
Proszę wstawić „X” w odpowiednie miejsce.
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Ceny 
za wysokie

Ceny 
odpowiednie

Ceny 
niskie

Nie 
korzystam

A. Usługi noclegowe
B. Usługi gastronomiczne
C. Parkingi
D. Inne usługi (jakie?)...

- Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi twierdzeniami dotyczącymi tego miasta? 
Proszę wstawić „X” w odpowiednie miejsce.

Zdecydowanie 
zgadzam się

Raczej 
zgadzam 

się

Raczej nie 
zgadzam 

się

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się
A. To miasto ma wysoką renomę jako ośrodek 
turystyczny
B. Da się zauważyć, że władze miasta starają się 
o zadowolenie turystów
C. Odczuwa się, że miasto się rozwija
D. Miasto oferuje zbyt mało rozrywek
E. Dokucza mi tu nadmiar turystów
F. Domy i obejścia są mało estetyczne
G. Przeszkadzają mi zatory (korki) na drogach
H. Stragany i „budki” handlowe psują estetykę 
ulic i placów
1. Jestem zawiedziony tym miastem jako 
miejscowością turystyczną

- Czy zamierza Pan(i) tu powrócić turystycznie? Tak; Nie. Jeśli „Tak” to w przybliżeniu kiedy?
- Pana(i) miejsce zamieszkania (miejscowość, powiat, województwo).
- Pleć: Mężczyzna / Kobieta
- Wiek: <19; 19-25; 26-40; 41-50; 51-65; >65

B. Pytania kwestionariusza wywiadu z turystami w sezonie zimowym

- Z kim Pan(i) przyjechal(a) na narty?: a) sam; b) z żoną/mężem; c) z rodziną; d) ze znajomymi; e) z grupą 
zorganizowaną; f) inne
- Jakim środkiem transportu Pan(i) tu przyjechat(a)?: a) samochodem; b) autokarem; c) PKS-em/busem; 
d) pociągiem; e) inne
- Jaki jest Pana(i) poziom umiejętności jazdy na nartach/snowboardzie?: a) początkujący; b) średnio 
zaawansowany; c) zaawansowany.
- Na jak długo Pan(i) przyjechat(a) do tej miejscowości na narty/snowboard?: a) 1 dzień; b) 2 dni; c) 3-7 dni; 
d) 8-14 dni; e) dłużej niż 14 dni.
- Jak często Pan(i) przyjeżdża do tej miejscowości na narty?: a) jestem tu pierwszy raz; b) raz w sezonie; c) kilka 
razy w sezonie; d) jestem stałym bywalcem.
- Dlaczego wybrał(a) Pan(i) tą miejscowość narciarską, a nie inną?
- Jakie są według Pana(i) najważniejsze zalety i wady tego ośrodka narciarskiego? (proszę wskazać co najmniej
3 zalety i wady): a) zalety: ...; b) wady: ....
- W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z pobytu/jazdy na nartach w tej miejscowości?: a) bardzo 
niezadowolony; b) raczej niezadowolony; c) trudno powiedzieć; d) raczej zadowolony; e) bardzo zadowolony.
- Czy polecitby(taby) Pan(i) dobremu znajomemu przyjazd na narty do tej miejscowości?: a) zdecydowanie nie;
b) raczej nie; c) ani tak, ani nie; d) raczej tak; e) zdecydowanie tak.
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- Proszę ocenić tą miejscowość na tle innych miejscowości narciarskich w Karpatach Polskich pod względem 
wyposażenia w infrastrukturę narciarską, jakość świadczonych usług dla narciarzy itp. według skali wskazanej 
poniżej, gdzie 1 - to ocena najniższa.
Ill2l3l4l5l6l7l8l9l 10 I

- Proszę wskazać najlepszą według Pana(i) miejscowość narciarską w Karpatach Polskich pod względem 
wyposażenia w infrastrukturę, jakość świadczonych usług istotnych dla narciarzy: ....
- Jak ocenia Pan(i) wysokość cen w stosunku do jakości świadczonych usług w tej miejscowości? Proszę wstawić 
krzyżyk w odpowiednie miejsce.

Ceny za 
wysokie

Ceny 
odpowiednie

Ceny niskie

Karnet narciarski
Wypożyczalnie sprzętu 
narciarskiego/skiserwisy
Usługi noclegowe
Usługi gastronomiczne
Parkingi
Inne usługi rekreacyjne
Inne (jakie?)

- Jak ocenia Pan(i) w tej miejscowości narciarskiej niżej wskazane elementy? Proszę wstawić krzyżyk 
w odpowiednie miejsce.

Bardzo 
źle

Raczej 
źle

Ani 
dobrze, 
ani żle

Raczej 
dobrze

Bardzo 
dobrze

Przygotowanie tras zjazdowych
Różnorodność tras pod względem stopnia trudności
Piękno krajobrazu/widoki na trasach
Pewność śniegu
Jakość wyciągów narciarskich
Czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów
Postawa personelu obsługującego wyciągi wobec narciarzy
Poczucie bezpieczeństwa na stoku narciarskim
Dostępność informacji o warunkach panujących na 
stokach
Możliwość zaparkowania samochodu
Dojazd do tej miejscowości
Utrzymanie dróg wewnątrz miejscowości
Możliwość skorzystania z noclegu
Możliwość skorzystania z usług gastronomicznych
Możliwość skorzystania z toalety
Rozrywka i relaks „po nartach”
Życzliwość mieszkańców w stosunku do turystów

- Proszę zaznaczyć lub wpisać. Jestem: Narciarzem; Snowboardzistą
- Płeć: Mężczyzna; Kobieta; - Wiek:...; - Wykształcenie:...; -Wykonywany zawód:...; - Miejsce zamieszkania 

(miejscowość, powiat, województwo):...
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C. Pytania kwestionariusza wywiadu z gestorami obiektów noclegowych

- Rodzaj obiektu: - Liczba miejsc noclegowych: ...
- Jakie dodatkowe usługi oferujecie Państwo turystom oprócz noclegu?
- Czy Państwa przedsiębiorstwo ma charakter rodzinny? Tak / Nie
- Czy właściciel(e) mieszka(ją) na stałe w tym mieście? Tak / Nie
- Z jakich regionów Polski przybywa do Was najwięcej gości?
- Jaką część klientów w ciągu roku stanowią Wasi byli goście (powracający)? Proszę podać ich przybliżony 
odsetek w stosunku do ogółu gości: ...%
- Jaki odsetek Waszych klientów w ciągu roku stanowią tzw. turyści biznesowi? Proszę podać ich przybliżony 
odsetek w stosunku do ogółu gości: ...%
- W jaki sposób pozyskujecie Państwo klientów biznesowych (np. pośrednicy, biura podróży itp.)?
- Czy gromadzicie Państwo informacje o swoich byłych klientach (np. adresy, numery telefonów), aby ich 
ponownie zaprosić do siebie? Tak / Nie. Jeśli „Tak”, to w jaki sposób?
- Czy utrzymujecie Państwo kontakt z byłymi gośćmi (np. telefoniczny, e-mailowy)?: Tak / Nie. Jeśli „Tak", 
to w jaki sposób?
- W jaki sposób przekazujecie Państwo informacje o swojej ofercie potencjalnym klientom (turystom)?
- Pragniemy zrozumieć, co najbardziej pomaga Państwu w przyciąganiu gości do Waszego obiektu. Proszę 
ocenić znaczenie niżej podanych elementów w skali od 1 (znaczenie bardzo małe) do 5 (znaczenie bardzo duże) 
Proszę zakreślić odpowiedź.

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym rzędzie 1- 
bardzo 
małe

2- 
małe

3- 
średnie

4- 
duże

5- 
bardzo 
duże

a) Masowe imprezy plenerowe oraz wydarzenia 
kulturalne i sportowe organizowane w Państwa 
miejscowości
b) Działalność wyciągów narciarskich lub innych 
atrakcji turystycznych
c) Państwa własna strona internetowa
d) Informacje o Waszym obiekcie zamieszczone na 
innych stronach internetowych np. Urzędu Miasta
e) Wasza współpraca z osobami lub podmiotami, które 
organizują pobyty dla gości (biura podróży, pośrednicy, 
tzw firmy ewentowe)
f) Konkurencyjna cena Państwa usług (noclegu, 
wyżywienia) w porównaniu do innych obiektów
g) Współpraca z innymi obiektami noclegowymi 
(sąsiedzi, znajomi kwaterodawcy)
h) Powroty gości, którzy już korzystali z Waszego 
obiektu
i) Pozytywne opinie byłych gości i polecanie przez nich 
Waszego obiektu
j) Inne ważne czynniki. Jakie?

- Czy dochody z turystyki są głównym, czy dodatkowym źródłem dochodów dla Właściciela obiektu?
- Czy dochody z turystyki wystarczają do utrzymania Państwa obiektu? Tak / Nie
- Z jakich środków utrzymujecie Państwo obiekt w sytuacji braku gości, np. poza sezonem? Co pozwala Państwu 
„przetrwać" w sytuacji braku dochodów z turystyki?
- Czy świadczycie Państwo usługi także nie-turystom? Jeśli „Tak”, to komu i jakie (np. imprezy okolicznościowe, 
gotowanie posiłków robotnikom, sprzedawanie własnych wyrobów, usługi transportowe własnym samochodem itp.)?
- Czy Właściciel obiektu prowadzi jeszcze inną działalność gospodarczą niezwiązaną z turystyką lub utrzymuje 
się z innych źródeł?



232 Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

- Czy w porównaniu do poprzednich 2 lat wielkość Państwa przychodów z obsługi turystów w 2012 r. wzrosła, 
spadła czy była na podobnym poziomie?: a) wzrosła, w przybliżeniu o ile ...% ; b) spadła, w przybliżeniu o ile

c) była na podobnym poziomie.
- Czy w porównaniu z poprzednimi 2 latami koszty działalności Państwa obiektu (przedsiębiorstwa) w 2012 r. 
wzrosły, spadły czy były na podobnym poziomie?: a) wzrosły, w przybliżeniu o ile ...%; b) spadły, w przybliżeniu 
o ile ...%; c) były na podobnym poziomie.
- Czy obiekt lub pokoje wymagają modernizacji: Tak / Nie. Jaki jest stopień ich zużycia?...%
- Liczba stałych pracowników w 2013 r.: ... .Ilu w tym jest mieszkańców tej miejscowości?
- Czy zatrudniacie Państwo pracowników sezonowych (ilu rocznie?)
- Czy w minionych 2 latach liczba stałych pracowników: a) wzrosła (o ile ...?); b) spadla (o ile ...?); c) utrzymuje 
się na podobnym poziomie?
- Działalność turystyczna wymaga wprowadzania ciągle nowych rozwiązań. Skąd lub od kogo dowiadujecie się 
Państwo o nowościach, które są ważne dla działalności Waszego obiektu. Proszę zaznaczyć: a) ze szkoleń; b) od 
znajomych przedsiębiorców, którzy prowadzą podobne obiekty; c) od Waszych gości; d) z własnych obserwacji; 
e) z publikacji w Internecie; f)) wprowadzamy nowości, korzystając z własnej pomysłowości i doświadczeń; 
g) inne źródła, jakie?
- Czy Państwa zdaniem są podmioty w tej miejscowości lub w sąsiednich miejscowościach, na których można 
się wzorować, wprowadzając nowe usługi/oferty? Tak / Nie
- Jakie nowe usługi (oferty) dla turystów wprowadziliście Państwo w minionych 3 latach? Proszę podać wszystkie.
- Jakie nowe inwestycje były prowadzone przez Państwo w minionych 3 latach?
Czego one dotyczyły? Chodzi tu zarówno o inwestycje twarde (infrastruktura, budowa, remonty) jak i miękkie 
(nowe technologie informatyczne, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników itp).
- Ile w przybliżeniu wyniosła łączna wielkość nakładów finansowych na ten cel (za lata 2010-2013)? Około ... zł
- Skąd pochodziły środki finansowe na te inwestycje (min. środki własne, kredyty, fundusze zewnętrzne, 
np. unijne)? Proszę zakreślić i podać ich przybliżony udział w finansowaniu inwestycji: a) środki własne ... %; 
b) kredyty ... %; c) fundusze zewnętrzne ... %; d) inne (jakie?) ...%
- Jeśli nie było żadnych nowych inwestycji, to co było tego przyczyną? ...
- Czy planujecie Państwo podjąć nowe inwestycje lub wprowadzić nowe usługi w najbliższych 2 latach? Jeśli 
„Tak”, to jakie?
- Czy korzystaliście Państwo w minionych 3 latach z funduszy zewnętrznych (np. unijnych)? Tak / Nie
- Jeśli „Tak", to ile wyniosła w przybliżeniu kwota dofinansowania, jaką Państwo otrzymaliście?
- Jeśli „Nie”, to co było przyczyną braku Państwa zainteresowania funduszami zewnętrznymi (unijnymi)?
- Jak z perspektywy kilku minionych lat ocenia Pani/Pan ogólną sytuację podmiotów turystycznych w Waszej 
miejscowości?: a) zdecydowanie pogarsza się; b) pogarsza się; c) utrzymuje się na podobnym poziomie;
d) poprawia się; e) zdecydowanie poprawia się.
- Jak w Państwa opinii zmieni się w najbliższych latach sytuacja na lokalnym rynku turystycznym?: a) pogorszy 
się; b) utrzyma się na podobnym poziomie; c) poprawi się.
- Czy jesteście Państwo zaangażowani w działalność lokalnych organizacji gospodarczych lub stowarzyszeń? 
Jakich?
- Celem obecnego pytania jest rozpoznanie, w jakim stopniu pomaga

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym rzędzie 1-bardzo 
mało

2- 
mało

3- 
średnio

4- 
dużo

5 - 
bardzo 
dużo

a) Działalność władz lokalnych w zakresie wspierania 
rozwoju turystyki
b) Działalność stowarzyszenia do którego Państwo 
należycie
c) Działania oficjalnych stowarzyszeń reprezentujących 
lokalnych przedsiębiorców turystycznych (np. izby 
gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, itp.)
d) Pomoc sąsiadów lub znajomych przedsiębiorców
e) Pomoc innych instytucji lub osób. Jakich?
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- Skąd uzyskujecie Państwo największą pomoc i wsparcie w Waszej działalności (np. jeśli chodzi o doradztwo, 
promocję Waszych usług, wprowadzanie nowości)
- jakiego rodzaju wsparcia Państwo najbardziej oczekują? Kto może go udzielić?
- Teraz pragniemy dowidzieć się, z jakiego typu podmiotami współpracujecie Państwo przy tworzeniu własnej 
oferty dla turystów Jaki jest rodzaj tej współpracy? Czy ta współpraca jest stała, czy okazjonalna? Jakie ma 
ona znaczenie w działalności Waszego obiektu? Czy są to podmioty z Waszej miejscowości, czy spoza niej 
(np. w zakresie żywienia, transportu, rozrywki, informacji, przewodnictwa, rekreacji, sportu, odnowy biologicznej 
itp.). Chodzi np. o obiekty gastronomiczne, zespoły folklorystyczne, przewoźników, firmy marketingowe, biura 
podróży, pośredników itp. (Proszę napisać: jaki rodzaj podmiotów, jaka współpraca - stała, okazjonalna).
- Z iloma podmiotami ta współpraca ma trwały charakter?
- Z iloma podmiotami (firmami) z sąsiednich miejscowości współpracujecie Państwo obecnie (w działalności 
turystycznej)?
- Czy środowisko osób prowadzących działalność turystyczną w Waszej miejscowości jest chętne do współpracy, 
czy raczej wewnętrznie skonfliktowane?
- Czy uważa Pani/Pan, że lokalni przedsiębiorcy turystyczni powinni bardziej współpracować ze sobą?
- Czy większa współpraca jest możliwa? Od czego to zależy?
- Czy macie Państwo możliwość przedstawienia i wymiany poglądów na temat problemów rozwoju turystyki 
w Waszej miejscowości? Jakie to są spotkania i przez kogo organizowane?
- Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z następującymi twierdzeniami

Zaznacz jedną odpowiedź w każdym rzędzie Zdecydo
wanie 

zgadzam 
się

Zgadzam 
się

Nie 
mam 

zdania

Nie 
zgadzam 

się

Zdecydo
wanie nie 
zgadzam 

się
a) Konieczne są nowe duże inwestycje 
(atrakcje turystyczne) w naszym mieście, które 
przyciągnęłyby więcej turystów
b) Trzeba ograniczać duże inwestycje 
turystyczne, ponieważ turyści przyjeżdżają tu 
głównie ze względu na przyrodę
c) Podmioty turystyczne w naszym mieście 
potrzebują znacznego wsparcia ze strony władz 
lokalnych
d) Władze lokalne mają zbyt mało kompetencji, 
aby poprawić sytuację lokalnych podmiotów 
turystycznych
e) Nasze miasto stoi u progu poważnego(!) 
kryzysu rozwoju turystyki
f) Szczyrk, Wisła i Ustroń powinny jeszcze 
bardziej współpracować na rzecz rozwoju 
turystyki

- Jakie są najpoważniejsze bariery (ograniczenia) rozwoju Waszego obiektu i innych podobnych obiektów 
turystycznych w mieście? Proszę o swobodną wypowiedź.
- Właścicielem obiektu jest: a) osoba fizyczna; b) spółka (jaki rodzaj?); c) inna forma własności.
- Od ilu lat Państwo prowadzicie obiekt?
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