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Wstęp 

Małopolska jest ważnym regionem turystycznym Polski. Realizacja polityki społeczno-gospodarczego 

rozwoju regionu wymaga uwzględnienia rynkowych trendów i mechanizmów, a wyboru właściwej 

strategii dokonywać należy na podstawie wiarygodnych danych. Aby dostarczyć aktualnych danych 

na temat kondycji małopolskiego rynku turystycznego, a w szczególności rynku usług świadczonych 

przez biura podróży, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki zleciło realizację badania „Rynek 

turystyczny w Małopolsce i Polsce”, która została wykonana przez konsorcjum PBS DGA i Landbrand. 

Badanie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Na potrzeby badania przeanalizowano szereg danych zastanych oraz zrealizowano badanie ilościowe 

na ogólnopolskiej próbie 500 przedsiębiorstw z sektora turystycznego. Założenia obu badań są 

porównywalne i w dużej mierze wspólne. Zarys badań i podstawowa ich koncepcja, a także ogólna 

idea, by przedmiotem analizy uczynić małopolski rynek turystyczny, są w obu przypadkach takie 

same. Mimo to jednak intencją przyświecającą badaniu nie była pełna porównywalność wyników. 

Wyniki te nie musiały się więc pokrywać, a jedynie uzupełniać pewien obszar tematyczny, tak by jak 

najlepiej wyczerpać zestaw zagadnień towarzyszących analizowanemu zjawisku. Dlatego też mimo 

tego, że perspektywa badawcza była taka sama, badania różniły się w zakresie poszczególnych 

obszarów analitycznej eksploracji. 

Badanie danych zastanych 

W ramach badania jakościowego poddano analizie biura podróży działające na terenie Małopolski 

i kraju. Określono zarówno względny udział badanego regionu na rynku krajowym, jak również 

dynamikę zmian zachodzących na rynku regionalnym i krajowym. Postarano się zrelatywizować ilość 

działających biur podróży do liczby mieszkańców poszczególnych regionów. Prześledzono również 

kierunki działalności biur podróży w poszczególnych regionach, w rozróżnieniu na biura działające 

w granicach kraju, poza jego granicami oraz w obu obszarach. Miało to na celu określenie specyfiki 

małopolskiego rynku biur podróży i wskazanie na istotne atrybuty różnicujące go od pozostałych 

rynków regionalnych. Okresem analizy w tym i kolejnych punktach badania były lata 2006-2010, 

chyba że dane z roku 2010 nie były dostępne. 

Przedmiotem badania danych zastanych był także rozwój bazy noclegowej i natężenie ruchu 

turystycznego w Małopolsce i Polsce. Analizowano głównie aspekty ilościowe zjawiska, rozumiane 

jako bezwzględna ilość miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Zbadano także 

dynamikę zmian i wielkość bazy noclegowej w odniesieniu do innych aspektów rozwoju regionu, 

w tym: ilości biur podróży, powierzchni, liczby ludności. Określono również stopień wykorzystania 

miejsc noclegowych i pozycję badanego regionu pod tym względem na tle kraju. Jako miernik 

użytkowania turystycznego obszaru potraktowano ilość turystów krajowych i zagranicznych 

odwiedzających Małopolskę. W celu dokonania miarodajnych porównań zrelatywizowano liczbę 

turystów przez liczbę mieszkańców regionów i powierzchnię. 

W analizie przedstawiono liczbę placówek muzealnych i galerii oraz frekwencję w tych obiektach jako 

miernik atrakcyjności kulturowej regionu implikujący jego turystyczne użytkowanie. W tym punkcie 

również zestawiono dane regionalne oraz porównano dynamikę zmian w poszczególnych 
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województwach. 

W celu określenia podaży markowych produktów turystycznych zestawiono liczbę certyfikatów 

przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną regionom w ramach corocznych konkursów. 

Dodatkowo zestawiono liczbę działających w województwach lokalnych organizacji turystycznych 

(LOT). Miało to na celu zbadanie aktywności branży turystycznej na polu współdziałania przy 

tworzeniu ofert i produktów turystycznych. 

Aby określić stopień rozwoju funkcji turystycznej regionu i możliwości jej wzrostu w przyszłości 

przywołano dane europejskie w zakresie liczby miejsc noclegowych, liczby placówek muzealnych 

i frekwencji w muzeach. Porównano także nasycenie bazą noclegową Małopolski i krajów 

europejskich w celu odpowiedzi na pytanie czy rzeczywiście obecnie jest ono na tyle wysokie, iż 

uniemożliwi dynamiczny wzrost w przyszłości. 

Badanie ilościowe 

W ilościowej części badania przedsiębiorców działających w branży turystycznej analizowano za 

pomocą kryterium typu działalności. W związku z tym poszczególne sekwencje danych odnoszono do 

takich jednostek obecnych w próbie jak: biura podróży, działalność agentów turystycznych, biura 

turystyczne, a także do pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy klasyfikowani byli 

jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Na potrzeby badania uwzględniono także zróżnicowanie 

przestrzenne podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w województwach 

oraz podział na przedmiot prowadzonej działalności, jej formę i poziom zatrudnienia. Zgromadzone 

dane weryfikowano również pod kątem analizy popytu i podaży na usługi biur podróży, a także 

struktury tych usług. 

Analiza obejmuje ogółem opis trendów badanego rynku w Małopolsce na tle analogicznych tendencji 

w Polsce, jak również wykazanie kierunków rozwoju branży w Małopolsce w przyszłości. Raport 

syntetyzuje podstawowe informacje na temat badanych podmiotów takie jak: zróżnicowanie ze 

względu na poziom przychodów w ostatnich trzech latach oraz prognozowany stan przychodów 

w 2012 roku. Jednym z celów badania było także zidentyfikowanie podstawowych barier działalności 

z jakimi badane podmioty stykały się w ostatnich latach. 

Ponadto, badanie miało na celu zdefiniowane poszczególnych segmentów usług oraz uzyskanie 

średniej wysokości dostarczanych przez nie przychodów. Postarano się także zidentyfikować 

kategorie klientów, które w trakcie najbliższych trzech lat będą najatrakcyjniejsze dla podmiotów 

turystycznych. W ramach badania poruszono także kwestię barier działalności, które w ostatnich 

trzech latach były najdotkliwsze dla branży turystycznej. Zgodnie z założeniami w badaniu wzięły 

udział przedsiębiorstwa z całego kraju. Na potrzeby analiz dla całego kraju zbiór danych został 

odpowiednio przeważony do struktury ogólnopolskiej (tylko przez wzgląd na nadreprezentowane 

województwo małopolskie). Dodatkowo w Małopolsce, ze względu na turystyczną specyfikę 

Krakowa, wywiady zostały rozdzielone proporcjonalnie na miasto Kraków i pozostałą część 

województwa. Wśród badanych jednostek z Małopolski blisko 56% zlokalizowanych było w Krakowie 

(9,2% na poziomie całego kraju), natomiast około 44% poza nim (7,2% na poziomie całego kraju). 
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Rysunek 1. Rozkład próby w badaniu ogólnopolskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Większość uczestniczących w badaniu ogólnopolskim podmiotów działa na rynku dłużej niż 10 lat – 

72,3%. W dalszej kolejności uplasowały się podmioty funkcjonujące na rynku od 6 do 10 lat (17,4%), 

następnie od 3 do 5 lat 7,4%. Natomiast znikomy odsetek firm w próbie działa na rynku od roku do 

dwóch lat bądź krócej niż jeden rok – 2,3%. 

Wykres 1. Okres funkcjonowania pomiotów gospodarczych na rynku 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Wśród przedsiębiorstw z województwa małopolskiego 43% firm działa na rynku dłużej niż 10 lat. 

Natomiast blisko co czwarte przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku małopolskim od 6 do 10 lat. 

Około 16% z nich działa na rynku od 3 do 5 lat, a około 11% od roku do dwóch lat. Blisko 5% 

badanych funkcjonuje zaś na rynku najkrócej – poniżej jednego roku. 
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Wykres 2. Okres funkcjonowania małopolskich podmiotów na rynku 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 150 wywiadów. 

Uczestniczący w badaniu ogólnopolskim przedsiębiorcy działali najczęściej jako organizatorzy 

turystyczni (60,5%), agenci turystyczni (52,5%) oraz pośrednicy turystyczni (23,1%). Niewielka ilość 

respondentów funkcjonuje również jako piloci wycieczek oraz przewodnicy turystyczni (w obu 

przypadkach około 11%). 

Wykres 3. Typ działalności podmiotów uczestniczących w badaniu 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Zgromadzone w ramach badania informacje mają służyć określeniu pozycji podmiotów turystycznych 

na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Wyniki badania mają ponadto pomóc małopolskim 

przedsiębiorstwom z obszaru turystyki w dostosowaniu oferty do wymagań klientów. Dane uzyskane 

w badaniu umożliwią również prowadzenie wieloaspektowej polityki turystycznej i gospodarczej 

województwa małopolskiego. 
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 Określenie liczby biur podróży działających w kraju 1.

i województwach 

Liczba biur podróży w danym województwie może być traktowana jako wskaźnik rozwoju jego funkcji 

turystycznej (biura działające na rynku turystyki przyjazdowej) i wskaźnik zamożności mieszkańców, 

a także może wskazywać na udziału turystyki w stylu życia mieszkańców regionu. Zmiany w liczbie 

biur podróży mogą wynikać zatem zarówno ze wzrostu ruchu turystycznego w regionie, jak i ze 

zmiany stylu życia mieszkańców regionu – częstsze podróżowanie. Aby dogłębnie zrozumieć 

charakter zmian w ilości biur podróży przeanalizowano je pod względem zróżnicowania prowadzonej 

działalności na pośredników i organizatorów. Chcąc oszacować źródło zmian w ilości biur podróży 

porównano je ze zmianami w wysokości płac w regionach. 

W oparciu o dane zamieszczone w prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rejestrze 

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych określono krajową 

tendencję na rynku organizatorów turystyki oraz prześledzono dynamikę zmian liczby podmiotów 

działających w tej branży. Porównano regiony Polski pod względem nasycenia organizatorami 

turystyki, a także sprawdzono, jak w tym zakresie kształtuje się pozycja Małopolski na tle krajowych 

konkurentów. Analizie poddano statystyki z lat 2006-2010. 

Tabela 1. Biura podróży posiadające wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na 
prowadzenie działalności w układzie województw w latach 2006-2010 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010* 
Zmiana 
2006-
2010 

Zmiana 
2006-
2010 

mazowieckie 507 544 579 590 614 107 21,10% 

śląskie 361 381 416 410 426 65 18,01% 

małopolskie 319 353 382 380 380 61 19,12% 
dolnośląskie 234 248 256 247 261 27 11,54% 

wielkopolskie 216 231 244 248 251 35 16,20% 

pomorskie 181 185 203 200 209 28 15,47% 

łódzkie 147 149 147 144 154 7 4,76% 

zachodniopomorskie 128 134 135 130 139 11 8,59% 

podkarpackie 96 101 101 101 104 8 8,33% 

warmińsko-mazurskie 102 106 103 97 104 2 1,96% 

lubelskie 69 76 79 84 96 27 39,13% 

kujawsko-pomorskie 90 88 96 88 91 1 1,11% 

podlaskie 85 86 86 79 79 -6 -7,06% 

opolskie 59 62 58 56 60 1 1,69% 

świętokrzyskie 49 54 53 53 57 8 16,33% 

lubuskie 46 46 49 49 49 3 6,52% 

Polska ogółem 2 689 2 844 2 987 2 956 3 074 385 14,32% 
Zmiana w Polsce - 5,76% 5,03% -1,04% 3,99% - - 

Udział Małopolski 11,86% 12,41% 12,79% 12,86% 12,36% - - 

Zmiana w Małopolsce - 10,66% 8,22% -0,52% 0,00% - - 
Źródło: Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych, www.turystyka.gov.pl. 

*dane za 2010 rok – stan bazy Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych na 9.12.2010. 

file:///D:/Users/HUBERT/Desktop/BADANIE%20MAŁOPOLSKA/10.%20MODUŁ%20II/www.turystyka.gov.pl
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W okresie 2006-2010 niemal we wszystkich województwach odnotowano zwiększenie liczby biur 

podróży posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności. W skali kraju ich ilość zwiększyła się 

w 2010 roku o 14,32% w porównaniu do 2006 roku. Jedynie na przełomie lat 2008 i 2009 dane 

ogólnopolskie pokazują delikatny spadek liczby biur podróży, co najprawdopodobniej było skutkiem 

światowego kryzysu ekonomicznego. Wyjątek stanowią województwa: wielkopolskie i lubelskie, 

gdzie tendencja wzrostowa utrzymywała się przez wszystkie analizowane lata. Z kolei tylko Podlasie 

kryzys dotknął na tyle, że liczba biur podróży w 2010 roku była niższa niż w 2006 roku. 

W czołówce powyższego zestawienia (Mazowsze, Śląsk, Małopolska) wzrost ilości badanych 

podmiotów był wyższy niż w przypadku całego kraju. Rynek biur podróży intensywniej rozwijał się 

także w województwie świętokrzyskim, wielkopolskim i pomorskim. Jednakże najwyższą dynamikę 

zachodzących zmian zaobserwowano w województwie lubelskim, gdzie liczba zarejestrowanych 

podmiotów zwiększyła się w 2010 roku aż o 39,13% w stosunku do stanu z roku 2006. Małopolska 

pod względem wzrostu liczby biur podróży zajęła 3 pozycję, ze wzrostem na poziomie 19,12%. 

W przypadku województwa małopolskiego tendencja wzrostowa dotyczyła również udziału 

w krajowym rynku biur podróży. Z roku na rok udział ten był coraz wyższy i kształtował się na średnim 

poziomie około 12,5%. Jedynie na przełomie 2009 i 2010 roku nastąpił delikatny spadek z 12,86% do 

12,36%. 

Jak pokazują dane w 2010 roku najsilniejsze nasycenie biurami podróży można było zaobserwować 

w pasie południowo-zachodnim Polski. Poza tym „wyspami” o wyższym nasyceniu biurami podróży są 

województwa wielkopolskie, mazowieckie i pomorskie. Odpowiada to w dużej mierze potencjałowi 

wyjazdowemu mieszkańców oraz występowaniu walorów kulturowych na tych konkretnych 

terenach. 

Rysunek 2. Biura podróży posiadające wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
na prowadzenie działalności w województwach w 2010 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
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W Małopolsce w okresie 2006-2010 wzrastała liczba biur podróży, podczas gdy wielkość krótko- 

i długookresowego ruchu turystycznego systematyczne malała (krótkookresowego z 2,1 do 1,5 mln, 

a długookresowego z 1,7 do 1,3 mln). Liczba turystów zagranicznych odwiedzających region 

pozostawała w latach 2006-2009 na w miarę stałym poziomie, natomiast w 2010 roku znacznie 

odbiła się w górę i uzyskała wartość 1,9 mln1. Potwierdza to przypuszczenie, że główne źródło 

dochodu w działalności biur podróży jest generowane przez zagraniczną turystykę wyjazdową 

Polaków oraz turystów zagranicznych. Fakt ten konstytuuje również ukierunkowanie geograficzne 

prowadzonej działalności przez biura podróży, gdzie proporcja między prowadzącymi działalność 

wyłącznie na obszarze kraju, a operującymi również za granicą wynosi 1:3 – zjawisko szerzej 

omówione w dalszej części raportu. 

Wykres 4. Zmiany w ruchu turystycznym w województwie małopolskim w latach 2006-2010 (w mln wizyt) 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z badań Instytutu Turystyki. 

Można zaryzykować tezę, że dynamiczne wzrosty w liczbie biur podróży wynikają z kliku przyczyn, 

w tym ze wzrostu dochodów społeczeństwa, agresywnych kampanii marketingowych prowadzonych 

wspólnie przez touroperatorów i destynacje (w szczególności kraje Maghrebu i Turcję) oraz 

z kreowanej przez media mody na zmianę stylu życia, gdzie podróżowanie odgrywa istotną rolę. 

Biorąc pod uwagę klasyfikację podmiotów turystycznych, które uzyskały zgodę na prowadzenie 

działalności, ich strukturę oraz rozmieszczenie terytorialne, należy wskazać, że niekwestionowanym 

liderem pod względem liczby biur podróży jest województwo mazowieckie – w 2010 roku 20% 

wszystkich podmiotów było zarejestrowanych w tym właśnie regionie. Małopolska zajęła 3. pozycję, 

z udziałem w rynku wynoszącym 12,4%. Drugą pozycję zajmuje od kilku lat województwo śląskie, 

gdzie w 2010 roku zarejestrowanych było 13,9% wszystkich podmiotów. Na terenie tych trzech 

województw działa w sumie 46,3% wszystkich podmiotów. 

 

 

 

                                                             
1
 Liczba turystów zagranicznych w Małopolsce w 2006 roku wyniosła 1,6 mln, w 2007 roku 1,6 mln, w 2008 roku 1,5 mln, 

w 2009 roku 1,5 mln, a w 2010 roku 1,9 mln [Badania Instytutu Turystyki dla Ministerstwa Sportu i Turystyki]. 
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Tabela 2. Biura podróży w układzie województw według przedmiotu działalności w 2010 roku 

Województwo Ogółem Organizator 
Organizator i 

pośrednik 
Pośrednik 

  liczba udział liczba udział liczba udział liczba udział 

mazowieckie 614 20,0% 57 8,4% 551 23,3% 6 18,8% 

śląskie 426 13,9% 128 19,0% 296 12,5% 1 3,1% 

małopolskie 380 12,4% 42 6,2% 332 14,0% 6 18,8% 

dolnośląskie 261 8,5% 69 10,2% 189 8,0% 3 9,4% 

wielkopolskie 251 8,2% 41 6,1% 206 8,7% 4 12,5% 

pomorskie 209 6,8% 60 8,9% 146 6,2% 3 9,4% 

łódzkie 154 5,0% 41 6,1% 113 4,8% 0 0,0% 

zachodniopomorskie 139 4,5% 66 9,8% 68 2,9% 5 15,6% 

podkarpackie 104 3,4% 11 1,6% 91 3,8% 2 6,3% 

warmińsko-mazurskie 104 3,4% 5 0,7% 99 4,2% 0 0,0% 

lubelskie 96 3,1% 26 3,9% 68 2,9% 2 6,3% 

kujawsko-pomorskie 91 3,0% 33 4,9% 58 2,5% 0 0,0% 

podlaskie 79 2,6% 76 11,3% 3 0,1% 0 0,0% 

opolskie 60 2,0% 15 2,2% 45 1,9% 0 0,0% 

świętokrzyskie 57 1,9% 0 0,0% 57 2,4% 0 0,0% 

lubuskie 49 1,6% 5 0,7% 44 1,9% 0 0,0% 

Polska ogółem 3074 100% 675 100% 2366 100% 32 100% 
Źródło: Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych, www.turystyka.gov.pl. Stan bazy Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych na 9.12.2010. 

Wykres 5. Biura podróży wg przedmiotu działalności w Małopolsce i w Polsce w 2010 roku 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wysokie miejsce Śląska wiąże się z bardzo dużą liczbą organizatorów posiadających siedzibę w tym 

regionie. W 2010 roku do śląskiego należało 19% udziału w tym segmencie rynku – najwięcej wśród 

wszystkich województw. W podobnej sytuacji znalazło się dolnośląskie, gdzie również liczba 

organizatorów (10,2%) przełożyła się na wysoką pozycję w ogólnym zestawieniu (miejsce 4). Trzecim 

regionem pod względem liczby organizatorów było Podlasie, gdzie stanowili oni zdecydowaną 

większość wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych na tym terenie. Na przykładzie tego 

regionu można postawić tezę, że negatywne następstwa kryzysu w największym stopniu dotyczyły 

grupy organizatorów. Z kolei Małopolska posiadała 6,2% udziału w segmencie organizatorów, co dało 
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jej 7. miejsce w tej kategorii. 

W większości województw dominującą grupę podmiotów stanowiły biura posiadające status zarówno 

organizatora jak i pośrednika. Udział Małopolski w tym segmencie rynku wyniósł 14%. Lepszy wynik 

uzyskało tylko Mazowsze – 23,3%. Dużą liczbę tego typu podmiotów zarejestrowano także 

w województwach: śląskim (12,5%), wielkopolskim (8,7%) i dolnośląskim (8%). 

Najmniej podmiotów wpisanych do ewidencji to pośrednicy. Na terenie 7 województw w 2010 roku 

nie działało ani jedno przedsiębiorstwo tego typu. Najwięcej biur podróży z tego segmentu 

(po 18,8%) było zarejestrowanych w województwach mazowieckim i małopolskim. Udział 

pośredników w łącznej liczbie podmiotów w województwach był jednak na tyle mały, że nie wpływał 

na ogólną klasyfikację. 

Starając się zapewnić jak najpełniejszą porównywalność danych i ich interpretacji na poziomie 

województw na potrzeby badania obliczono indeks ilości biur podróży na 100 000 mieszkańców – 

pozwala on na porównanie nasycenia rynku biur podróży w regionach. 

Tabela 3. Porównanie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (płaca) z liczbą biur 
podróży przypadającą na 100 000 mieszkańców województwa (indeks) 

Województwo 
2006 2007 2008 2009 2010 

indeks płaca indeks płaca indeks płaca indeks płaca indeks płaca 

mazowieckie 9,80 3 431 10,48 3 720 11,12 4 105 11,30 4 340 11,71 4 421 

śląskie 7,73 2 774 8,19 2 997 8,95 3 347 8,83 3 486 9,19 3 634 

dolnośląskie 8,12 2 664 8,62 2 924 8,90 3 225 8,59 3 386 9,07 3 517 

pomorskie 8,21 2 712 8,37 3 016 9,15 3 278 8,97 3 419 9,33 3 500 

małopolskie 9,75 2 496 10,77 2 741 11,62 3 024 11,52 3 159 11,48 3 300 

wielkopolskie 6,39 2 452 6,82 2 700 7,18 2 976 7,28 3 099 7,34 3 252 

zachodniopomorskie 7,56 2 454 7,92 2 674 7,97 2 974 7,68 3 126 8,21 3 242 

opolskie 5,66 2 442 5,98 2 682 5,61 2 978 5,43 3 111 5,83 3 209 

łódzkie 5,73 2 339 5,83 2 536 5,77 2 822 5,67 2 977 6,08 3 157 

lubelskie 3,18 2 325 3,51 2 542 3,65 2 825 3,89 2 962 4,46 3 137 

podlaskie 7,11 2 367 7,21 2 607 7,22 2 853 6,64 2 984 6,65 3 135 

świętokrzyskie 3,83 2 317 4,23 2 527 4,16 2 823 4,17 2 975 4,50 3 098 

lubuskie 4,56 2 307 4,56 2 511 4,86 2 748 4,85 2 899 4,85 3 018 

kujawsko-pomorskie 4,36 2 325 4,26 2 514 4,64 2 761 4,25 2 907 4,40 3 017 

warmińsko-mazurskie 7,15 2 250 7,43 2 454 7,22 2 692 6,80 2 830 7,29 2 977 

podkarpackie 4,58 2 220 4,82 2 423 4,81 2 630 4,81 2 822 4,94 2 970 

Polska 7,05 2 492 7,46 2 723 7,83 3 004 7,74 3 155 8,05 3 287 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych i publikacji GUS i Centralnej Ewidencji Organizatorów 

i Pośredników Turystycznych. 

Biorąc pod uwagę wartości obliczonego indeksu nasycenie biurami podróży w województwach 

małopolskim i mazowieckim jest najwyższe w kraju i tylko w tych dwóch województwach od 2008 

roku niezmiennie przekracza 11 biur na 100 000 mieszkańców. Na dalszych pozycjach z indeksem 

powyżej 9 biur na 100 tysięcy mieszkańców uplasowały się województwa śląskie, dolnośląskie 

i pomorskie. Analizowany indeks zestawiono ze średnim wynagrodzeniem w województwach. 
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Wykres 6. Płaca oraz indeks biur podróży przypadających na 100 000 mieszkańców w pierwszych 
5 województwach 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Wartość indeksu w większości regionów jest proporcjonalna do wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia brutto. W województwach śląskim, dolnośląskim i pomorskim średnia płaca wynosi 

3500-3600 zł brutto, a wartość indeksu około 9 biur na 100 000 mieszkańców. W Małopolsce wartość 

indeksu jest znacznie wyższa niż wynikałoby to z wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Podobna 

sytuacja występuje w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie wartość indeksu 

wynosi około 7 biur na 100 000 mieszkańców, a płaca jedynie 2 970 zł, podczas gdy w regionach 

o porównywalnej wysokości płacy (kujawsko-pomorskie, podkarpackie, lubuskie) wartość wskaźnika 

waha się między 4 a 5 biur na 100 000 mieszkańców. Można stwierdzić, że istotnie większy niż 

w pozostałych regionach odsetek biur podróży w województwie małopolskim i warmińsko-

mazurskim jest nastawiony na obsługę turystów przybywających do regionu z innych części kraju. 

Można założyć, że samorząd nie ma wpływu na powstawanie nowych biur podróży nastawionych na 

turystykę wyjazdową, gdyż ich liczba jest proporcjonalna do siły nabywczej mieszkańców. Może mieć 

jednak wpływ na wzrost liczby biur podróży obsługujących turystykę przyjazdową przez dalsze 

promowanie mody na podróżowanie do Małopolski. 

1.1. Źródła inwestycji i kondycja finansowa podmiotów z branży turystycznej – badanie 

ogólnopolskie 

W badaniu ogólnopolskim obszarami omówionymi z respondentami były: kondycja finansowa 

podmiotów gospodarczych, w tym zmiana w przychodach uzyskanych w ostatnich 3 latach (2009-

2011), oraz prognoza przychodów w 2012 roku. Respondentów poproszono także o wskazanie źródeł 

finansowania rozwoju przedsiębiorstwa oraz określenie procentu rocznych obrotów przeznaczanego 

na inwestycje w rozwój firmy. 

1.1.1. Kondycja finansowa podmiotów z branży turystycznej – badanie ogólnopolskie 

Blisko 36% firm zadeklarowało, że poziom uzyskanych przychodów w ostatnich trzech latach był 

stabilny; podobny odsetek podmiotów (35%) zadeklarował, że przychody w ostatnich trzech latach 

generalnie spadły. Wzrost w poziomie dochodów zadeklarowało 29% respondentów. Wśród 

małopolskich przedsiębiorców 39% przebadanych przedsiębiorstw turystycznych zadeklarowało 
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wzrost osiąganych przychodów w ostatnich 3 latach. Biorąc pod uwagę rozróżnienie terytorialne, 

odsetek ten był znacznie wyższy w Krakowie i wynosił 41,7%, a na pozostałym obszarze Małopolski 

wzrost przychodów zadeklarowało 36% respondentów. Sytuacja małopolskich podmiotów była 

znacznie lepsza niż w pozostałych województwach, gdzie zwiększenie przychodów, jak podano 

powyżej, wskazało 29% badanych podmiotów. Najlepiej pod tym względem sytuacja zarysowała się 

w województwie podkarpackim, gdzie wzrost dochodów zgłosiło 50% podmiotów, spadek 20%, 

a stabilizację 30%. Dynamiczny wzrost przychodów jest jednym z wyjaśnień szybszego wzrostu liczby 

biur podróży w Małopolsce niż w pozostałych regionach. 

Tabela 4. Zmiany w przychodach przedsiębiorstwa w ostatnich 3 latach (2009-2011) wg województw 

Województwo 
Przychody przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach: 

generalnie rosły były stabilne generalnie spadały 
dolnośląskie 22,9% 31,4% 45,7% 

kujawsko-pomorskie 27,3% 27,3% 45,5% 

lubelskie 20,0% 50,0% 30,0% 

lubuskie 28,6% 57,1% 14,3% 

łódzkie 29,4% 29,4% 41,2% 

małopolskie 39,3% 32,7% 28,0% 

Kraków 41,7% 25,0% 33,3% 

poza Krakowem 36,4% 42,4% 21,2% 

mazowieckie 27,1% 37,5% 35,4% 

opolskie 12,5% 62,5% 25,0% 

podkarpackie 50,0% 30,0% 20,0% 

podlaskie 25,0% 12,5% 62,5% 

pomorskie 33,3% 33,3% 33,3% 

śląskie 24,6% 38,6% 36,8% 

świętokrzyskie 0,0% 40,0% 60,0% 

warmińsko-mazurskie 30,0% 50,0% 20,0% 

wielkopolskie 31,3% 37,5% 31,3% 

zachodniopomorskie 30,0% 30,0% 40,0% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Analizując uzyskane dane z badania pierwotnego wśród podmiotów turystycznych ze względu na 

profil działalności warto zwrócić uwagę, że najczęściej wzrosty przychodów w ostatnich trzech latach 

deklarowali organizatorzy turystyki – 35% przebadanych przedsiębiorstw. Najrzadziej na wzrost 

dochodów wskazywali agenci turystyczni – 26%. Można zatem założyć dalszy rozwój profilu 

działalności biur podróży w kierunku organizatorów i pośredników turystycznych i stopniowe znikanie 

z rynku podmiotów nastawionych jedynie na pośrednictwo (agencje turystyczne). Warto także 

zauważyć, że najczęściej zwiększenie przychodów w ostatnich 3 latach deklarowały firmy 

zatrudniające ponad 10 osób o międzynarodowym zasięgu działalności; jest to znak, że branża może 

wykazywać tendencje do konsolidacji w celu maksymalizacji przychodów i zysków w nadchodzących 

latach. 
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Wykres 7. Zmiany w przychodach wśród podmiotów turystycznych w Polsce w ostatnich trzech latach (2009-

2011) według rodzaju działalności, zasięgu działalności oraz wielkości zatrudnienia 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Respondentów w badaniu ogólnopolskim poproszono także o prognozę jaki będzie rok 2012 pod 

względem finansowym w porównaniu z rokiem 2011. Co czwarty badany przedsiębiorca prognozuje, 

że rok 2012 pod względem osiąganych przychodów będzie raczej lepszy niż rok 2011. Co piąty 

ankietowany wskazuje jednak, że kolejny rok będzie raczej gorszy. Najwięcej respondentów 

przewiduje jednak, że rok 2012 nie przyniesie zmian w zakresie osiąganych przychodów (46%), zaś 

tylko 4,5% z nich deklaruje, że rok ten będzie zdecydowanie gorszy pod względem finansowym. 

Wykres 8. Ocena poziomu przychodów w roku 2012 względem roku 2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Poniższy wykres prezentuje dane w rozkładzie ze względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz typ 

i zasięg jego działalności. Zagregowane dane wskazują, że ankietowane podmioty najczęściej 

deklarowały taką samą prognozowaną wartość przychodów w perspektywie kolejnego roku. Na tę 

opcję wskazywały firmy o wszystkich profilach działalności analizowanych w badaniu. Podobnie 

wariant ten dominował w przekroju danych ze względu na zasięg działalności. Procent wskazań na 

odpowiedź „na takim samym poziomie” oscylował ogólnie między 42% a 50%. Taką strukturę danych 

odzwierciedla też wykres różnicujący odpowiedzi ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, który 

pokazuje, że zarówno mikro- jak i większe przedsiębiorstwa w większości szacują stan 

przewidywanych przychodów w kolejnym roku na tym samym poziomie (odpowiednio 46% dla 

mikroprzedsiębiorstw i 48% dla firm większych). Ponadto ok. 30% przedstawicieli firm większych 

deklaruje, że kolejny rok będzie raczej lepszy. Podobnie wartość przychodów na rok 2012 szacuje 
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24% przedsiębiorców w grupie mikroprzedsiębiorstw. Blisko co trzeci badany o najszerszym, bo 

międzynarodowym zasięgu działalności, wskazuje, że rok 2012 w kontekście prognozowanych 

przychodów będzie raczej lepszy. 

Wykres 9. Ocena poziomu przychodów wśród podmiotów turystycznych w roku 2012 względem roku 2011 
według rodzaju działalności, zasięgu działalności oraz wielkości zatrudnienia 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych ogólnopolskich uzyskanych z 500 wywiadów. 

Tabela 5. Zmiany w przychodach przedsiębiorstwa w ostatnich 3 latach (2009-2011) 

Województwo 
zdecydowanie 

lepszy 
raczej lepszy 

na tym samym 
poziomie 

raczej gorszy 
zdecydowanie 

gorszy 

dolnośląskie 0,0% 14,3% 57,1% 20,0% 8,6% 

kujawsko-pomorskie 18,2% 18,2% 36,4% 27,3% 0,0% 

lubelskie 0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 0,0% 

lubuskie 0,0% 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% 

łódzkie 0,0% 23,5% 64,7% 5,9% 5,9% 

małopolskie 7,3% 25,3% 46,7% 16,7% 4,0% 

Kraków 8,3% 23,8% 46,4% 19,0% 2,4% 

poza Krakowem 6,1% 27,3% 47,0% 13,6% 6,1% 

mazowieckie 4,2% 29,2% 41,7% 20,8% 4,2% 

opolskie 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 

podkarpackie 10,0% 10,0% 40,0% 40,0% 0,0% 

podlaskie 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 

pomorskie 8,3% 25,0% 41,7% 20,8% 4,2% 

śląskie 3,5% 24,6% 42,1% 22,8% 7,0% 

świętokrzyskie 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

warmińsko-mazurskie 0,0% 20,0% 50,0% 30,0% 0,0% 

wielkopolskie 0,0% 37,5% 43,8% 15,6% 3,1% 

zachodniopomorskie 5,0% 0,0% 65,0% 20,0% 10,0% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Badane przedsiębiorstwa nie różnicują się istotnie ze względu na lokalizację w zakresie 

prognozowania takiego samego poziomu przychodów w kolejnym roku. Prognozy małopolskich 

przedsiębiorców odstają delikatnie na plus od średniej krajowej – 32,6% małopolskich 

przedsiębiorców wskazuje, że rok 2012 rok będzie lepszy pod względem finansowym niż rok 2011. Na 

opcję „pozostaną na tym samym poziomie” wskazało 46,7%. Zarówno firmy zlokalizowane 

w Krakowie jak i poza nim przewidują, że przychody w roku 2012 nie będą się znacząco różniły 

względem roku 2011 (46,4% badanych usytuowanych w Krakowie i 47% badanych spoza Krakowa). 
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1.1.2. Źródła inwestycji i rozwój podmiotów z branży turystycznej – badanie 

ogólnopolskie 

W zakresie źródeł finansowania rozwoju firmy, rozumianego jako podnoszenie kwalifikacji kadr, 

rozbudowa usług, wzrost zatrudnienia, dochodów lub inwestycji, badani zdecydowanie najczęściej 

wskazywali na środki własne firmy (84,3%). Blisko 12% respondentów korzysta z kredytów 

bankowych a 6% z funduszy unijnych. Niecałe 10% wskazało, że firma obecnie nie rozwija się. 

Wykres 10. Źródła finansowania rozwoju firmy 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Ze środków własnych działania mające na celu rozwój firmy finansuje zdecydowana większość 

organizatorów turystycznych (86%) oraz agentów turystycznych i pilotów wycieczek (odpowiednio 

85,6% i 85,5%). Podobnie finansują aktywność rozwojową przedstawiciele przedsiębiorstw o zasięgu 

międzynarodowym (86,6%) i ogólnopolskim (86%), a także większe przedsiębiorstwa (88,3%). 

Wykres 11. Źródła finansowania rozwoju firmy wg rodzaju i zasięgu działalności oraz wielkości zatrudnienia 
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Tabela 6. Źródła finansowania rozwoju firmy według województw 
 środki własne 

firmy 
fundusze 

pożyczkowe 
kredyty 

bankowe 
leasing 

fundusze 
unijne 

dotacje i/lub 
subwencje 

inne 

dolnośląskie 97,1% 0,0% 25,7% 5,7% 2,9% 0,0% 0,0% 

kujawsko-pomorskie 90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1% 0,0% 

lubelskie 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

lubuskie 71,4% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

łódzkie 76,5% 0,0% 11,8% 0,0% 5,9% 5,9% 0,0% 

małopolskie 84,0% 0,0% 6,0% 2,0% 10,0% 4,0% 0,0% 

Kraków 83,3% 0,0% 4,8% 2,4% 6,0% 2,4% 0,0% 

poza Krakowem 84,8% 0,0% 7,6% 1,5% 15,2% 6,1% 0,0% 

mazowieckie 83,3% 1,0% 9,4% 4,2% 3,1% 4,2% 2,1% 

opolskie 75,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

podkarpackie 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

podlaskie 87,5% 0,0% 25,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 

pomorskie 87,5% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 

śląskie 82,5% 0,0% 12,3% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 

świętokrzyskie 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

warmińsko-mazurskie 90,0% 0,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

wielkopolskie 84,4% 3,1% 18,8% 9,4% 6,3% 0,0% 0,0% 

zachodniopomorskie 80,0% 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 10,0% 5,0% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

W przekroju terytorialnym przedsiębiorstwa nie różnicują się pod względem źródeł, z których 

finansują swój rozwój. W przypadku małopolskich przedsiębiorstw przeważająca część – 84% – 

finansuje swój rozwój ze środków własnych, kolejnym w hierarchii źródłem są fundusze unijne (10%), 

a następnie kredyty bankowe (6%). Przedsiębiorstwa zlokalizowane w Krakowie i przedsiębiorstwa 

spoza Krakowa nie różnicują się pod względem częstości wskazań na wariant „środki własne firmy”. 

Zarówno w przypadku firm z Krakowa, jak i spoza Krakowa, była to zdecydowanie najczęściej 

wskazywana odpowiedź – odpowiednio 83,3% i ok. 85%. 

Respondentów z przedsiębiorstw, które finansują rozwój firmy ze środków własnych, poproszono 

o wskazanie, jaki procent rocznych przychodów przeznaczają na cele rozwojowe. 

Wykres 12. Procent rocznych przychodów przeznaczany na inwestycje w rozwój firmy 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 421 wywiadów. 

Powyższy wykres prezentuje dane na temat wysokości środków przeznaczanych na rzecz rozwoju 

firmy za pomocą określonych przedziałów. Z danych na wykresie wynika, że relatywnie najwięcej 
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respondentów przeznacza od 5% do 14% rocznych przychodów na rozwój firmy (ponad jedna trzecia 

badanych). Udział rocznych przychodów przeznaczonych na cele rozwojowe dla ok. 24% 

ankietowanych podmiotów mieści się w przedziale 15-29%. 19% badanych przeznacza na inwestycje 

o charakterze rozwojowym do 5% przychodów rocznych firmy, a ok. 24% wydaje na nie ponad 30% 

rocznych przychodów. Średnia z uzyskanych od respondentów danych wskazuje, że firmy z branży 

turystycznej w Polsce przeznaczają średnio 19,4% rocznych przychodów na inwestycje w rozwój 

firmy. 

Tabela 7. Procent rocznych przychodów przeznaczany na inwestycje w rozwój firmy wg województw 
 Średnia z uzyskanych danych 
dolnośląskie 26% 
kujawsko-pomorskie 19% 
lubelskie 25% 
lubuskie 21% 
łódzkie 15% 
małopolskie 25% 

Kraków 24% 
poza Krakowem 26% 

mazowieckie 16% 
opolskie 13% 
podkarpackie 29% 
podlaskie 14% 
pomorskie 17% 
śląskie 21% 
świętokrzyskie 16% 
warmińsko-mazurskie 9% 
wielkopolskie 18% 
zachodniopomorskie 13% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 421 wywiadów. 

Analizując rozkład danych w województwach zauważyć można znaczące różnice. Procent uzyskanych 

dochodów przeznaczanych na cele rozwojowe waha się od 9% w województwie warmińsko-

mazurskim do 29% w podkarpackim. Województwo małopolskie należy do województw, w których 

przedsiębiorcy przeznaczają jeden z najwyższych udziałów dochodu na cele rozwojowe (25%). 

Przedsiębiorcy z Krakowa plasują się poniżej średniej dla województwa małopolskiego (24%). 

Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku firm zlokalizowanych poza Krakowem, gdzie 

przedsiębiorcy przeznaczają 26% rocznego dochodu na rozwój swoich firm. 
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 Określenie zasięgu terytorialnego oraz charakteru działalności 2.

biur podróży 

W tej części analizy również bazowano na rejestrze prowadzonym przez Centralną Ewidencję 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Jednak przyjęty podział na IV grupy 

geograficzne2 zastąpiono innym, bardziej odpowiednim z punktu widzenia prowadzonego badania. 

Wyróżniono następujące zakresy terytorialne świadczenia usług przez biura podróży: 

1. na terenie Polski, 

2. na terenie Polski oraz poza jej granicami, 

3. poza granicami kraju. 

Skoncentrowano się przede wszystkim na podmiotach z pierwszej grupy, ponieważ to one 

w przeważającym stopniu odpowiadają za generowanie ruchu turystycznego do kraju i regionu. Na 

podstawie przyjętej klasyfikacji określono liczbę biur operujących w granicach Polski w latach 2006-

2008 i ich udział w całkowitej liczbie zarejestrowanych podmiotów. Takie same dane i wskaźniki 

przedstawiono dla Małopolski oraz pozostałych województw. 

Analiza opisanych danych miała posłużyć w odszukaniu zależności między liczbą biur podróży 

działających wyłącznie na terenie kraju i operujących poza jego granicami, a atrakcyjnością 

turystyczną regionu. W celu porównania danych dla różnych regionów ponownie zrelatywizowano je 

do indeksu: liczba biur podróży przypadająca na 100 000 mieszkańców danego województwa. 

2.1. Biura podróży działające jedynie na terytorium Polski 

W przypadku biur podróży zajmujących się turystyką krajową prym wiodło województwo 

mazowieckie. Kolejną pozycję zajęło śląskie, a za nim uplasowało się małopolskie. Jak pokazano 

w poprzednim rozdziale rynki tych województw są chłonne ze względu na znaczną liczbę 

mieszkańców i stosunkowo wysoki poziom przeciętnego wynagrodzenia, dlatego więcej biur podróży 

mogło znaleźć przestrzeń do działania. Analogiczna zależność dotyczy następnych w kolejności 

województw: pomorskiego i wielkopolskiego. Ostatnią pozycję w zestawieniu zajęło województwo 

lubuskie, o najmniejszej liczbie mieszkańców, a przedostatnie – podkarpackie, o najniższej wysokości 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Warto zauważyć, że odsetek liczby biur podróży działających jedynie na terytorium kraju 

w Małopolsce w stosunku do kraju (13%) jest nieznacznie wyższy niż odsetek ludności województwa 

w stosunku do ludności Polski (11,5%). 

                                                             
2
 Grupa I – Polska, Grupa II – wszystkie państwa europejskie (z wyłączeniem państw ościennych Polski), Grupa III – inne 

państwa nie wymienione w pozostałych grupach oraz Wyspy Kanaryjskie, Grupa IV – państwa ościenne Polski 
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Tabela 8. Biura podróży działające jedynie na terytorium Polski w latach 2006-2008
3
 

Województwo 2006 2007 2008 
mazowieckie 123 137 136 

śląskie 104 103 106 

małopolskie 80 95 104 
pomorskie 88 90 93 

wielkopolskie 53 55 54 

zachodniopomorskie 56 57 52 

dolnośląskie 49 49 46 

warmińsko-mazurskie 46 46 45 

kujawsko-pomorskie 34 33 40 

łódzkie 44 38 34 

podlaskie 28 22 21 

lubelskie 17 18 18 

opolskie 12 14 12 

świętokrzyskie 17 17 11 

podkarpackie 15 12 10 

lubuskie 5 5 5 

Polska ogółem 771 791 787 

Udział Małopolski 10,38% 12,01% 13,21% 
Źródło: Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych, www.turystyka.gov.pl. 

Interesujące jest również zestawienie ilości biur podróży ukierunkowanych na kraj z ilością turystów 

krajowych krótko- i długookresowych w regionie. Liderzy pod względem wizyt turystycznych 

długookresowych, czyli województwa pomorskie (w 2010 roku 2,5 mln) i zachodniopomorskie 

(w 2010 roku 2,2 mln) wcale nie posiadają największej ilości biur podróży organizujących wyjazdy 

krajowe: jest to odpowiednio 93 i 52 podmioty. Dane wskazują na to, że większość wizyt 

turystycznych w regionach nadmorskich odbywa się bez udziału biur podróży. W małopolskim 

w badanym okresie, mimo spadku liczby turystów krajowych krótko- i długookresowych, miał miejsce 

trzydziestoprocentowy przyrost liczby biur podróży ukierunkowanych na kraj. Może to oznaczać 

poprawę rentowności prowadzenia działalności ukierunkowanej na turystę krajowego i częstszy 

udział biur podróży w organizacji wyjazdów turystów krajowych. 

Jak wskazano dla województwa małopolskiego, po mazowieckim i śląskim działa tu najliczniejsza 

grupa biur podróży operujących wyłącznie w kraju. Porównując Małopolskę i Śląsk pod względem 

liczby działających biur podróży operujących jedynie na terenie kraju w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców, w 2008 roku w Małopolsce działały 104 biura podróży ukierunkowane na kraj (przy 

3,32 mln ludności); liczba ta jest zbliżona do liczniejszego o ponad 1,3 mln mieszkańców Śląska (106 

biur). Po obliczeniu wskaźnika liczba biur podróży działających jedynie na terytorium Polski 

przypadających na 100 000 mieszkańców Małopolska uplasowała się na 2.pozycji po województwie 

pomorskim. 

                                                             
3
 Zebranie aktualnych danych na temat podziału biur podróży wg zasięgu terytorialnego jest obecnie niemożliwe ze względu 

na przeprowadzaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zmianę systemu informatycznego Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Obecny system nie uwzględnia zmian dotyczących zasięgu 
działania biur podróży, wprowadzonych do ustawy o usługach turystycznych pod koniec 2010 roku (rozporządzenie MF 
z 16 i 21.12.2010). Dane w nim zawarte są niekompletne i obejmują około 30% organizatorów turystycznych. 
Źródło informacji: Rozmowa telefoniczna z 20.09.2011 z Departamentem Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki; 
Specjalista Katarzyna Korycka-Fuhrmann 

file:///D:/Users/HUBERT/Desktop/BADANIE%20MAŁOPOLSKA/10.%20MODUŁ%20II/www.turystyka.gov.pl
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Rysunek 3. Liczba biur podróży działających wyłącznie na terytorium Polski przypadających na 100 000 
mieszkańców województwa w 2008 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Ilość biur podróży działających na terenie kraju zlokalizowanych w danym regionie koresponduje 

także z charakterem atrakcji turystycznych regionu. Im większy udział turystyki kulturowej w całości 

ruchu turystycznego w regionie, tym więcej biur podróży budujących ofertę turystyczną w regionie. 

Taką tendencję zauważyć można przede wszystkim na przykładzie Małopolski, gdzie odnotowywana 

jest najwyższa liczba zwiedzających galerie i muzea. 

Tabela 9. Liczba biur podróży działających wyłącznie na terytorium Polski przypadających na 100 000 
mieszkańców województwa oraz mierniki atrakcyjności turystycznej 

Województwo 2006 2007 2008 LOT-y  
Certyfikaty 

POT 

Całkowita liczba 
zwiedzających 
muzea i galerie 

pomorskie 3,99 4,07 4,19 22 13 2 026 827 

małopolskie 2,45 2,90 3,16 7
4
 9 6 516 014 

warmińsko-mazurskie 3,22 3,23 3,15 11 7 765 828 

zachodniopomorskie 3,31 3,37 3,07 11 11 445 017 

mazowieckie 2,38 2,64 2,61 9 7 4 177 810 

śląskie 2,23 2,21 2,28 4 8 1 569 770 

kujawsko-pomorskie 1,65 1,60 1,93 6 6 933 206 

podlaskie 2,34 1,84 1,76 4 11 481 059 

dolnośląskie 1,70 1,70 1,60 8 12 1 639 386 

wielkopolskie 1,57 1,62 1,59 9 6 1 254 601 

łódzkie 1,71 1,49 1,33 4 11 815 807 

opolskie 1,15 1,35 1,16 1 3 592 996 

świętokrzyskie 1,33 1,33 0,86 4 9 751 034 

lubelskie 0,78 0,83 0,83 8 7 1 045 499 

lubuskie 0,50 0,50 0,50 3 7 187 997 

podkarpackie 0,72 0,57 0,48 7 7 966 417 

Polska ogółem 2,02 2,08 2,06 118 134 24 169 268 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Polskiej Organizacji 
Turystycznej oraz Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych MSiT. 

                                                             
4
 Liczba lokalnych organizacji turystyczny ze strony POT. Na stronie MOT widnieją nieaktualne dane w tym zakresie – nie 

wskazano Wielickiej i Tarnowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
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Ilość Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT) może wpływać korzystnie na rozwój ruchu 

turystycznego w regionie. Przykład województwa pomorskiego wskazuje, że im lepiej zorganizowana 

jest turystyka na szczeblu lokalnym w regionie – duża ilość lokalnych organizacji turystycznych – tym 

więcej biur podróży operujących jedynie na terenie kraju przypada na 100 000 mieszkańców. Jest to 

obserwacja, którą można wyciągnąć z sytuacji województwa pomorskiego, gdzie istnieje najwięcej 

LOT-ów w kraju, przyznano największą ilość certyfikatów za markowe produkty turystyczne oraz 

występuje relatywnie najwięcej biur podróży operujących na rynku krajowym. Trudno zaobserwować 

zależność między liczbą certyfikatów POT, a liczbą biur podróży działających jedynie w kraju 

przypadającą na 100 000 mieszkańców. Może to oznaczać, że certyfikaty POT mają znaczenie jedynie 

dla branży, nie zaś dla odbiorcy końcowego. Otrzymują je zatem produkty turystyczne nie zawsze 

przyczyniające się do wzrostu liczby odwiedzających region. 

2.2. Biura podróży działające na terytorium Polski i za granicą 

Analizując ilość biur podróży prowadzących działalność na terytorium Polski i za granicą pierwsze trzy 

miejsca kształtują się analogicznie, jak dla biur podróży koncentrujących działalność wyłącznie na 

polskim rynku. W przypadku większości województw liczba tych przedsiębiorstw w latach 2006-2008 

rosła. 

Tabela 10. Biura podróży działające na terytorium Polski i za granicą w latach 2006-2008 

Województwo 2006 2007 2008 

mazowieckie 373 396 434 

śląskie 204 268 301 

małopolskie 236 253 274 
dolnośląskie 185 198 207 

wielkopolskie 157 172 183 

łódzkie 98 106 108 

pomorskie 93 93 107 

podkarpackie 81 88 90 

zachodniopomorskie 70 75 79 

podlaskie 57 64 65 

lubelskie 52 58 61 

warmińsko-mazurskie 55 60 58 

kujawsko-pomorskie 55 54 55 

opolskie 43 47 46 

lubuskie 39 39 42 

świętokrzyskie 32 37 42 

Polska ogółem 1 830 2 008 2 152 
Udział Małopolski 12,90% 12,60% 12,73% 

Źródło: Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych, www.turystyka.gov.pl. 

Województwo małopolskie (274 podmioty) wyraźnie ustępuje śląskiemu (301 podmiotów) 

i mazowieckiemu (434) pod względem ilości biur podróży ukierunkowanych na działanie w Polsce i za 

granicą. Przyglądając się udziałowi małopolskich biur w rynku ogólnopolskim należy wskazać, że 

województwo powoli, ale systematycznie zwiększa swój udział. Dynamika przyrostu w latach 2006-

2008 w Małopolsce (16%) jest porównywalna ze średnią dynamiką dla kraju (17%). Natomiast warto 

tutaj wskazać, że w województwie mazowieckim dynamika w badanym okresie była znacznie słabsza 

niż w małopolskim i wyniosła 9%. Podobnie jak w poprzednim podrozdziale został obliczony wskaźnik 

file:///D:/Users/HUBERT/Desktop/BADANIE%20MAŁOPOLSKA/10.%20MODUŁ%20II/www.turystyka.gov.pl
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analizowanych biur podróży na 100 000 mieszkańców po to, aby pokazać skoncentrowanie. 

W odróżnieniu od analiz w poprzednim podrozdziale wzbogacono ją o dane o obsłużonych 

pasażerach w polskich portach lotniczych. 

Tabela 11. Liczba biur podróży działających na terytorium Polski i za granicą przypadających na 100 000 
mieszkańców województwa oraz mierniki atrakcyjności turystycznej, ruch w portach lotniczych i płaca 

Województwo 2006 2007 2008 LOT-y 
Certyfikaty 

POT 

Zwiedzający 

muzea 

i galerie1 

Porty 

lotnicze2 
Płaca3 

małopolskie 7,21 7,72 8,34 7 9 6 516 014 2 897 071 3 024 

mazowieckie 7,21 7,63 8,34 9 7 4 177 810 9 436 958 4 105 

dolnośląskie 6,42 6,88 7,19 8 12 1 639 386 1 477 901 3 225 

śląskie 4,37 5,76 6,48 4 8 1 569 770 2 402 338 3 347 

podlaskie 4,77 5,37 5,46 4 11 481 059 - 2 853 

wielkopolskie 4,65 5,08 5,39 9 6 1 254 601 1 256 064 2 976 

pomorskie 4,22 4,21 4,82 22 13 2 026 827 1 930 513 3 278 

zachodniopomorskie 4,14 4,43 4,67 11 11 445 017 293 884 2 974 

opolskie 4,13 4,53 4,45 1 3 592 996 - 2 978 

podkarpackie 3,86 4,20 4,29 7 7 966 417 320 115 2 630 

łódzkie 3,82 4,15 4,24 4 11 815 807 341 788 2 822 

lubuskie 3,87 3,87 4,16 3 7 187 997 5 237 2 748 

warmińsko-mazurskie 3,85 4,21 4,06 11 7 765 828 - 2 692 

świętokrzyskie 2,50 2,90 3,30 4 9 751 034 - 2 823 

lubelskie 2,39 2,68 2,82 8 7 1 045 499 - 2 825 

kujawsko-pomorskie 2,66 2,61 2,66 6 6 933 206 266 982 2 761 

Polska 4,80 5,27 5,64 118 134 24 169 268 1 875 350 3 004 
1
 Liczba zwiedzających muzea i galerie sztuki w 2008 roku. 

2 
Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w 2008 roku. 

3 
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych w 2008 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Najwyższe wskaźniki nasycenia biurami podróży operującymi w Polsce i za granicą występują 

w województwach małopolskim (8,34) i mazowieckim (8,34) . Także w tych regionach rejestrowany 

jest zdecydowanie największy ruch w portach lotniczych, a także odnotowano najwyższą ilość 

zwiedzających muzea i galerie. Wyższe niż średnia krajowa nasycenie biurami podróży operującymi 

w Polsce i za granicą odnotowano również w województwach dolnośląskim (7,2 biura na 100 000 

mieszkańców) i śląskim (6,5 biura na 100 000 mieszkańców). 

Stosunkowo niższe nasycenie opisywanymi biurami podróży w stosunku do liczby pasażerów 

odnotowano w województwie pomorskim: 4,82 biura na 100 000 mieszkańców, przy ruchu lotniczym 

na poziomie 1 930 tysięcy pasażerów rocznie. Może mieć to związek ze stosunkowo niską liczbą 

turystów zagranicznych nocujących w obiektach zbiorowego zakwaterowania w pomorskim 

(250 tysięcy w 2010 roku) w porównaniu do turystów zagranicznych w dolnośląskim (414 tysięcy), 

małopolskim czy mazowieckim (po około 900 tysięcy). 
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Rysunek 4. Liczba biur podróży działających na terytorium Polski i za granicą przypadających na 100 000 
mieszkańców województwa w 2008 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

2.3. Biura podróży działające tylko za granicą 

Biura podróży skoncentrowane wyłącznie na zagranicznych rynkach stanowią niewielki odsetek 

wszystkich zarejestrowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki podmiotów. Ponownie najwięcej 

tego typu jednostek zostało zarejestrowanych na Mazowszu i Śląsku. Trzecie w kolejności było 

województwo wielkopolskie, małopolskie uplasowało się na piątej pozycji. 

Tabela 12. Biura podróży działające tylko za granicą w latach 2006-2008 

Województwo 2006 2007  2008 
mazowieckie 11 11 9 

śląskie 12 10 9 

wielkopolskie 6 7 7 

łódzkie 5 5 5 

małopolskie 4 5 4 
zachodniopomorskie 2 2 4 

dolnośląskie 0 1 3 

pomorskie 0 2 3 

lubuskie 2 2 2 

kujawsko-pomorskie 1 1 1 

podkarpackie 1 1 1 

lubelskie 0 0 0 

opolskie 1 1 0 

podlaskie 0 0 0 

świętokrzyskie 0 0 0 

warmińsko-mazurskie 0 0 0 

Polska ogółem 45 48 48 
Udział Małopolski 8,89% 10,42% 8,33% 

Źródło: Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych, www.turystyka.gov.pl. 

file:///D:/Users/HUBERT/Desktop/BADANIE%20MAŁOPOLSKA/10.%20MODUŁ%20II/www.turystyka.gov.pl
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W regionach o dużej liczbie mieszkańców oraz wysokich przeciętnych zarobkach oferta biur podróży 

jest bardziej zróżnicowana i istnieje możliwość specjalizacji. Ponadto osoby zamożne chętniej 

wyjeżdżają za granicę, dzięki czemu podmioty oferujące tylko tego typu podróże mają szansę 

utrzymać się na rynku. Z drugiej strony, biura podróży ukierunkowane tylko na zagranicę obsługują 

również zewnętrzny ruch turystyki przyjazdowej do regionów. Warto odnotować relatywnie wysoką 

pozycję województwa wielkopolskiego, gdzie turystyka zagraniczna jest w najwyższym stopniu 

związana z imprezami targowymi. Może być to również wskazaniem dla Małopolski, iż warto 

zbudować infrastrukturę i ofertę mogącą przyciągnąć do regionu turystę biznesowego, w tym 

targowego. Na pewno przyczyni się to zwiększenia strumienia turystów zagranicznych oraz ruchu 

w portach lotniczych. 

2.4. Klienci – sposoby dotarcia do nich, badanie ich preferencji oraz wysokość 

przychodów generowanych przez konkretne segmenty – badanie ogólnopolskie 

W badaniu ilościowym podczas realizowanych wywiadów z przedstawicielami podmiotów 

gospodarczych z sektora turystycznego obszarami badawczymi były między innymi kwestie dotyczące 

klientów, w tym atrakcyjności ich konkretnych segmentów oraz sposoby ich pozyskiwania. Ponadto 

poproszono respondentów o podanie wysokości obrotów, jakie generują konkretne grupy klientów, 

a także o podanie czy badają oni preferencje klientów, a jeśli tak to jak często. Na potrzeby zbadania 

wysokości generowanych obrotów oraz atrakcyjności poszczególnych grup klientów zastosowano 

analogiczny podział jak w przypadku podziału podmiotów posiadających wpis do rejestru 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zatem na 

potrzeby badania klienci zostali podzieleni na segmenty: klienci z całej Polski oraz klienci zagraniczni. 

Dodatkowymi segmentami klientów o jakie rozszerzono badanie ilościowe są: klient lokalny 

i regionalny; jest to rodzaj klienta, który generuje przychody w regionach mniej atrakcyjnych 

turystycznie. Dodatkowo na potrzeby badania uwzględniono podział na klientów indywidualnych 

i grupy zorganizowane. Dzięki wyodrębnionym kategoriom udało się zdefiniować najatrakcyjniejsze 

segmenty klientów pod względem generowanych przychodów. 

W kwestii sposobów dotarcia i pozyskania nowych klientów na potrzeby badania wyodrębniono kilka 

kanałów. Wyniki pokazały, że badane podmioty najczęściej pozyskują nowego klienta dzięki 

rekomendacjom dotychczasowych klientów (78,4% wskazań). Zdecydowana większość respondentów 

jako sposób dotarcia do klienta wskazała na korzystanie z możliwości reklamowania swoich usług 

w internecie (71,6%). Ponadto 49,5% podmiotów dociera do klientów dzięki ulotkom, a 44% z nich 

reklamuje się za pośrednictwem prasy i czasopism. Należy wskazać, że 38% podmiotów stara się 

pozyskać nowych klientów przez reklamę w katalogach tematycznych, natomiast 30% respondentów 

wskazało na udział w targach i wystawach. 
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Wykres 13. Sposoby pozyskania nowych klientów 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Tabela 13. Sposoby dotarcia do klientów według województwa 
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dolnośląskie 45,7% 25,7% 20,0% 80% 31,4% 25,7% 42,9% 62,9% 34,3% 85,7% 

kujawsko-pomorskie 18,2% 18,2% 36,4% 72,7% 18,2% 18,2% 54,5% 63,6% 27,3% 72,7% 

lubelskie 50% 20,0% 60,0% 70% 40% 50% 70,0% 70% 60% 90% 

lubuskie 71,4% 0,0% 0,0% 71,4% 14,3% 14,3% 0% 57,1% 14,3% 100% 

łódzkie 35,3% 17,6% 17,6% 35,3% 11,8% 23,5% 41,2% 64,7% 17,6% 76,5% 

małopolskie 24,7% 3,3% 6,7% 70,7% 18,7% 22,6% 24% 41,3% 26% 78,0% 

Kraków 23,8% 1,2% 7,1% 65,5% 17,9% 29,8% 23,8% 41,7% 29,8% 75% 

poza Krakowem 25,8% 6,1% 6,1% 77,3% 19,7% 13,6% 24,2% 40,9% 21,2% 81,8% 

mazowieckie 39,6% 16,7% 18,8% 69,8% 29,2% 35,4% 47,9% 46,9% 34,4% 79,2% 

opolskie 75% 12,5% 0,0% 37,5% 0% 12,5% 25% 37,5% 25,0% 75,0% 

podkarpackie 30% 0% 10% 60% 0% 20% 30% 20% 20% 60% 

podlaskie 50% 0% 0% 100% 12,5% 25,0% 25% 50% 12,5% 75% 

pomorskie 41,7% 8,3% 4,2% 66,7% 16,7% 33,3% 20,8% 50,0% 29,2% 66,7% 

śląskie 45,6% 12,3% 15,8% 77,2% 22,8% 31,6% 35,1% 45,6% 28,1% 73,7% 

świętokrzyskie 100% 60% 60% 80% 60% 60% 60% 80% 40% 100% 

warmińsko-mazurskie 80% 10% 10% 80% 40% 40% 40% 70% 50% 70% 

wielkopolskie 65,6% 12,5% 25,0% 84,4% 25% 28,1% 43,8% 50% 34,4% 84,4% 

zachodniopomorskie 60% 20% 20% 70% 15% 30% 55% 45% 35% 85,0% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

W Małopolsce 78% podmiotów wskazało na rekomendacje dotychczasowych klientów jako kanał 

pozyskania nowych klientów. Przyglądając się przestrzennemu rozłożeniu zauważyć można niewielką 

różnicę w przypadku tego kanału – 82% podmiotów zlokalizowanych poza Krakowem pozyskuje 

w ten sposób nowych klientów, podczas gdy w samym Krakowie 75%. Drugim najpopularniejszym 

sposobem pozyskiwania nowych klientów jest reklama w internecie, gdzie w Małopolsce ponad 70% 
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podmiotów dzięki temu medium zdobywa nowych klientów; w samym Krakowie 65,5% podmiotów 

a wśród podmiotów poza Krakowem 77%. Dane prezentują się nieco inaczej w zakresie innej 

analizowanej formy dotarcia do klienta – targów i wystaw. W Małopolsce 22,6% podmiotów korzysta 

z tego sposobu, jednakże nieco częściej firmy z Krakowa stosują tę metodę pozyskania klienta 

(ok. 30%) niż firmy poza Krakowem (13,6%). 

Wybór kanałów / sposobów pozyskania nowych klientów jest powiązany ze świadomością 

przedsiębiorców kto należy do ich klientów docelowych, co między innymi wynika z wiedzy jaki 

procent dochodu jest generowany przez konkretne grupy klientów. Jeśli chodzi o przychody 

generowane przez konkretne grupy klientów to już na wstępie warto zwrócić uwagę na istotne 

różnice w odsetku obrotów generowanych przez grupy klientów lokalnych, regionalnych, krajowych 

i zagranicznych między biurami podróży działającymi w Małopolsce i w pozostałych regionach kraju. 

W Małopolsce klienci lokalni generują relatywnie najniższy dochód, wynosi on średnio 28%. W innych 

regionach kraju waha się on od 41% w województwie podkarpackim do ponad 70% w kujawsko-

pomorskim i warmińsko-mazurskim. Średnio w kraju klienci lokalni dostarczają 49% przychodu. Dla 

kontrastu klienci z konkretnego regionu w opinii respondentów generują średnio około 16% 

obrotów. W przypadku tej grupy klientów na obszarze kraju nie zarysowują się istotne różnice 

przestrzenne. 

Wykres 14. Procent obrotu generowany w ciągu roku przez klientów lokalnych (dane miasto i okolice) 
i regionalnych (z obszaru danego województwa) 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Klienci lokalni jako najbardziej atrakcyjna grupa odbiorców w nadchodzących 3 latach byli 

wskazywani średnio przez 49% respondentów w skali Polski. W Małopolsce tylko 23% 

przedsiębiorstw upatruje w nich swój najbardziej atrakcyjny segment klientów. Ta grupa klientów  

w 3 najbliższych latach będzie miała istotne znaczenie dla firm z województw kujawsko-pomorskiego 

(61%) i warmińsko-mazurskiego (58%); w nich także klient lokalny był wskazany jako generujący 

46% 

71% 

66% 

53% 

51% 

28% 

26% 

30% 

53% 

45% 

41% 

47% 

48% 

55% 

64% 

70% 

56% 

45% 

17% 

15% 

11% 

29% 

27% 

13% 

13% 

13% 

14% 

24% 

20% 

12% 

13% 

18% 

11% 

13% 

19% 

21% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

Kraków

poza Krakowem

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

klienci lokalni klienci regionalni



S t r o n a  | 28 

   

najwyższy poziom dochodów. W przypadku klientów regionalnych należy wskazać, że w perspektywie 

nadchodzących 3 lat nie są oni postrzegani jako wyjątkowo atrakcyjni. W Małopolsce tylko 13% 

podmiotów widzi w nich najbardziej atrakcyjną grupę odbiorców. Zestawiając te dane z danymi 

obrazującymi generowanie przychodu można wskazać na delikatną różnicę, jaka zarysowała się 

terytorialnie w Małopolsce. W Krakowie 11% podmiotów wskazało na klienta regionalnego jako 

najbardziej atrakcyjnego, na obszarze poza Krakowem ten odsetek wyniósł 15%. W skali kraju 17,5% 

podmiotów wskazuje na klientów regionalnych jako tych najatrakcyjniejszych, zatem Małopolska 

w przypadku i tej grupy klientów znajduje się poniżej średniej krajowej. 

Wykres 15. Najatrakcyjniejsze grupy klientów w perspektywie najbliższych 3 lat: klient lokalny (z miasta 
i okolic) i klient regionalny (z województwa) 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Kolejnym wyodrębnionym na potrzeby badania segmentem klientów jest Polak. Klienci pochodzący 

z obszaru całego kraju generują w Małopolsce stosunkowo wysoki obrót – 36% – średnia krajowa 

z uzyskanych odpowiedzi jest znacznie niższa i wskazuje na 25%. Poza województwem małopolskim 

także w podlaskim (36%) i dolnośląskim (30%) ten segment klienta generuje znaczny procent 

przychodów. Dane te wskazują, że w Małopolsce udział turystyki przyjazdowej do regionu w obrotach 

branży jest wyższy niż w innych województwach. Ten wniosek pokrywa się z danymi dotyczącymi 

usług świadczonych przez badane podmioty, gdzie wskazano, że w Małopolsce stosunkowo częściej 

niż w reszcie kraju świadczone są usługi turystyczne przybywającym do regionu. Ponadto na obszarze 
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Wykres 16. Procent obrotu generowany w ciągu roku przez klienta krajowego 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

W ocenie 34% małopolskich przedsiębiorstw klient krajowy to najbardziej atrakcyjny odbiorca 

w okresie najbliższych 3 lat. W tym przypadku także zarysowuje się przestrzenna różnica 

w Małopolsce, gdzie 41% przedsiębiorstw mieszczących się poza Krakowem, ale w Małopolsce, widzi 

w kliencie krajowym najatrakcyjniejszego odbiorcę usług, a w samym Krakowie 29%. Jeśli chodzi 

o dane ogólnopolskie to 25% podmiotów upatruje w tym segmencie klienta najatrakcyjniejszych 

odbiorców swoich usług. Województwem, dla którego krajowi turyści są najistotniejszym segmentem 

klientów, jest świętokrzyskie – tam aż 44% podmiotów wskazało na tę grupę. 

Wykres 17. Najatrakcyjniejszy segment klienta w perspektywie najbliższych 3 lat: Polacy z całego kraju 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Ostatnim typem klienta w badaniu był klient zagraniczny. W Małopolsce w porównaniu z podmiotami 

turystycznymi w innych regionach kraju generuje on najwyższy dochód (23%). Dane te pokrywają się 

z danymi płynącymi z badań ruchu turystycznego, z których wynika, że województwo małopolskie 

jest regionem najczęściej odwiedzanym przez turystę zagranicznego, więc należało oczekiwać, że dla 
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małopolskich podmiotów ten segment klienta będzie generować znacznie wyższe przychody niż w 

innych województwach. Należy wspomnieć także o Mazowszu, które w 2010 roku odwiedziło 

niewiele mniej turystów zagranicznych, ale ta grupa klienta generuje tylko 11% przychodu. W samym 

Krakowie dostarczają oni 30% obrotu, a w Małopolsce ogółem 23%. W kraju udział przychodów 

generowanych przez turystę zagranicznego jest znacznie niższy i wynosi średnio 10%; dane dla innych 

województw to od 2% w kujawsko-pomorskim do 16% w pomorskim i zachodniopomorskim. 

Wykres 18. Procent obrotu generowany w ciągu roku przez klientów zagranicznych 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Klienci zagraniczni dla 30% małopolskich firm z branży turystycznej są grupą, której przypisano 

największą atrakcyjność na najbliższe 3 lata. W Krakowie aż 38% firm uważa ten segment klienta za 

najatrakcyjniejszy, natomiast dla podmiotów poza Krakowem istotność tego klienta jako 

najważniejszego odbiorcy usług spada do 19% podmiotów. W skali kraju średnio tylko 13% 

podmiotów wskazuje na turystę zagranicznego jako najbardziej atrakcyjnego; od 1% podmiotów 

w województwie świętokrzyskim do 18% w województwie zachodniopomorskim. W województwie 

mazowieckim 11% podmiotów wskazało na ten segment klienta. 

Wykres 19. Najatrakcyjniejsze grupy klientów w perspektywie najbliższych 3 lat: klienci zagraniczni 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 
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Rozpatrując podział na klientów indywidualnych i klientów grupowych udział tych pierwszych 

w całości generowanych przychodów w przedsiębiorstwach wynosi w Małopolsce 44%. Zestawiając 

dane dla województwa małopolskiego z danymi z innych województw udział tego klienta 

w Małopolsce jest jednym z najniższych w skali kraju. Średnio grupa ta generuje bowiem 60,6% 

obrotu: od 42% w województwie świętokrzyskim do 80% w województwie opolskim. Średnia dla 

klientów indywidualnych w przypadku osiąganych za ich sprawą obrotów jest wyższa dla firm 

zlokalizowanych w Krakowie niż dla firm poza nim (47% versus 40%). Przedsiębiorstwa zlokalizowane 

w Krakowie mają również wyższą średnią pod względem obrotów generowanych przez klientów 

indywidualnych w porównaniu do średniej dla województwa małopolskiego. 

Zatem w przypadku klientów grupowych małopolskie podmioty notują jeden z najwyższych udziałów 

w przychodach – 56%. Pod tym względem wyższy procent w przychodach odnotowują jedynie firmy 

z województwa świętokrzyskiego. Średnia dla kraju w tym zakresie oscyluje około 39%. Natomiast 

średnia dla przedsiębiorstw usytuowanych poza Krakowem w zakresie obrotów generowanych przez 

grupy zorganizowane wynosi 60% i jest wyższa w stosunku do średniej dla województwa 

małopolskiego. Na tle województwa małopolskiego niższą średnią mają firmy mieszczące się 

w Krakowie (53%). 

Wykres 20. Procent obrotu generowany w ciągu roku przez klientów indywidualnych oraz przez grupy 
zorganizowane 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

59% 

78% 

57% 

61% 

65% 

44% 

47% 

40% 

62% 

80% 

58% 

61% 

64% 

70% 

42% 

65% 

63% 

64% 

41% 

22% 

44% 

39% 

35% 

56% 

53% 

60% 

38% 

20% 

42% 

39% 

36% 

30% 

58% 

36% 

37% 

36% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

Kraków

poza Krakowem

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

klienci indywidualni grupy zorganizowane



S t r o n a  | 32 

   

Klienci indywidualni to segment najbardziej atrakcyjny dla nadchodzących 3 lat dla 39% 

przedsiębiorstw działających w Małopolsce, jest to istotnie mniejszy odsetek niż deklarowany w skali 

kraju, gdzie aż 52% przedsiębiorstw wskazuje na niego jako na najbardziej atrakcyjny. W Małopolsce 

grupy zorganizowane to bardzo perspektywiczny segment turystów na najbliższe 3 lata. Aż 61% 

przedsiębiorstw upatruje w nich najatrakcyjniejszego klienta. W skali kraju tylko 47% badanych firm 

z sektora turystycznego podziela tę opinię (od 34% w opolskim do 68% w świętokrzyskim). 

Wykres 21. Najatrakcyjniejsze grupy klientów w perspektywie najbliższych 3 lat: klienci indywidualni oraz 
grupy zorganizowane 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 
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przedsiębiorców. Regularność tego typu badań zadeklarowało 35,4% respondentów, z czego a 17,4% 

wykonuje tego typu badania regularnie w sposób ciągły. 

Wykres 22. Prowadzenie badań dotyczących oczekiwań i preferencji klientów 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Wykres 23. Prowadzenie badań dotyczących oczekiwań i preferencji klientów według województw 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 
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Firmy z województwa małopolskiego należą do grupy województw, gdzie badanie preferencji 

klientów jest realizowane w najwyższym stopniu – 35% podmiotów gospodarczych z branży 

turystycznej nie realizuje tego typu badań; regularnie w sposób ciągły w Małopolsce 17% podmiotów 

realizuje badania wśród klientów, z czego znacznie częściej przeprowadzają je firmy z Krakowa (23%) 

niż poza nim (17%). 

Stosunkowo wysoki udział grup zorganizowanych w obrotach przedsiębiorstw zlokalizowanych 

w Małopolsce koresponduje z charakterem działalności małopolskich biur podróży. Bardzo duży 

odsetek usług świadczonych przez biura w badanym regionie ukierunkowany jest na organizację 

przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych do regionu (turystyka zorganizowana). Te segmenty 

klientów są najatrakcyjniejsze dla małopolskich firm z sektora turystycznego. Dane te wskazują, że 

w Małopolsce stosunkowo częściej świadczone są usługi turystyczne przybywającym do regionu, 

podczas gdy w innych województwach przedsiębiorstwa oferują raczej turystykę wyjazdową dla 

mieszkańców regionu. Taka charakterystyka klientów w Małopolsce koresponduje z faktem, że 

jednym z najczęściej wybieranych kanałów pozyskania klienta są targi i wystawy, więc można 

sformułować wniosek, by władze samorządowe wspierały małopolskie firmy przez prezentowanie 

oferty Małopolski podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych. 
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3. Poziom rozwoju bazy noclegowej oraz natężenia ruchu 

turystycznego w kraju i w Małopolsce 

Aby porównać potencjał bazy recepcyjnej regionów Polski i na ich tle wyznaczyć pozycję Małopolski, 

przeanalizowano liczbę miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania. W celu 

dokładniejszego zrozumienia zmian zachodzących na turystycznej mapie Polski zbadano dynamikę 

przyrostów miejsc noclegowych w latach 2006-2010. Otrzymane dane odniesiono do liczby biur 

podróży w regionie w celu sprawdzenia, czy w Małopolsce istnieją realne podstawy dalszego wzrostu 

liczby biur turystycznych. 

Postarano się także sprawdzić pozycję konkurencyjną Małopolski, zestawiając najbardziej popularne 

wskaźniki funkcji turystycznej, które relatywizują liczbę miejsc noclegowych i liczbę turystów 

korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania przypadających na mieszkańców 

regionu oraz na km2 jego powierzchni. Chciano przez to uzyskać odpowiedź na pytanie, czy 

Małopolska jest regionem o największym nasyceniu funkcją turystyczną w kraju. 

Na podstawie bazy Banku Danych Lokalnych GUS zebrano dane o liczbie całorocznych miejsc 

noclegowych w województwach w Polsce. Pozwoliło to na uszeregowanie regionów pod względem 

wielkości podaży turystycznej oraz umożliwiło skorelowanie liczby miejsc noclegowych z ilością biur 

podróży, które działają w regionie. Przedstawiono także dynamikę rozwoju bazy noclegowej w skali 

całego kraju i Małopolski. 

Tabela 14. Wykres 24. Liczba całorocznych miejsc noclegowych w układzie województw w latach 2006-2010 

Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny. 
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Najwięcej całorocznych miejsc noclegowych znajduje się w Małopolsce, a ich liczba ponad 

dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Natomiast tempo wzrostu było niższe niż w skali Polski, co 

może oznaczać, że rynek w tym regionie stopniowo ulega nasyceniu. W podobnej sytuacji są 

województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie, zajmujące odpowiednio 2. i 3. miejsce. 

Segment obiektów oferujących całoroczne miejsca noclegowe najdynamiczniej rozwija się 

w województwie świętokrzyskim – zmiana w 2010 roku w porównaniu do 2006 wyniosła aż 67,84%. 

Region ten usiłuje poprawić swoją pozycję i staje się bardziej konkurencyjny dla turystów; podaż dąży 

do zrównoważenia popytu. Z tych samych przyczyn nastąpił intensywny wzrost w województwach: 

łódzkim (38,79%) i wielkopolskim (32,64%). Pod względem przyrostu ilości miejsc noclegowych 

Małopolska uplasowała się na 4 pozycji w kraju. Przybyło tu bowiem ponad 5 700 miejsc 

noclegowych. Większa ilość miejsc noclegowych pojawiła się w województwach: śląskim (6 200), 

wielkopolskim (7 287) i mazowieckim (7 416). Należy wskazać, że niższa dynamika przyrostu miejsc 

noclegowych przełożyła się generalnie na ich udział w strukturze krajowej, gdzie pozycja Małopolski 

w udziale miejsc noclegowych w kraju spadła o 1% – z 15,8% do 14,9 %. 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźnik agregujący ilość całorocznych miejsc noclegowych 

przypadających na 1 biuro podróży. Wskaźnik ten obrazuje nasycenie miejscami noclegowymi 

w stosunku do liczby biur działających w regionach. 

Tabela 15. Liczba całorocznych miejsc noclegowych przypadających na 1 biuro podróży w regionie 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 

zachodniopomorskie 322,50 311,49 349,31 338,41 336,55 

lubuskie 205,57 240,33 234,14 240,55 216,71 

warmińsko-mazurskie 184,67 180,20 193,38 201,11 184,74 

kujawsko-pomorskie 166,19 171,47 160,19 186,53 182,36 

dolnośląskie 175,11 172,11 173,03 186,71 173,44 

świętokrzyskie 117,51 140,98 143,70 163,49 169,54 

podkarpackie 157,30 155,41 156,35 172,29 166,43 

pomorskie 160,87 161,42 155,12 168,05 163,49 

małopolskie 173,76 155,93 153,38 158,85 160,93 

lubelskie 155,46 139,64 140,35 134,60 126,46 

wielkopolskie 103,35 99,75 101,66 106,90 117,97 

łódzkie 78,65 82,42 89,55 97,05 104,19 

podlaskie 72,60 74,37 75,16 85,49 93,78 

śląskie 88,90 79,94 78,00 86,34 89,97 

opolskie 80,63 83,53 84,86 92,21 86,45 

mazowieckie 63,15 57,32 63,91 62,63 64,22 

Polska ogółem 130,37 125,54 127,75 133,26 133,03 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

W województwie małopolskim na jedno biuro podróży przypada 160 miejsc noclegowych. Wartość 

tego wskaźnika wykazuje istotne rezerwy wzrostu. Warto zauważyć, że w województwie 

wielkopolskim wskaźnik ten wynosi 117, a w mazowieckim 64. Oznacza to, że w Małopolsce 

funkcjonuje istotnie mniej biur podróży przypadających na miejsce noclegowe – można zakładać 



S t r o n a  | 37 

   

istniejący potencjał dla zwiększenia liczby biur podróży. 

Liczba biur podróży przypadających na ilość całorocznych miejsc noclegowych wydaje się zależeć od 

celów podróży turystycznych realizowanych w regionie. W województwie małopolskim oraz 

zachodniopomorskim turystyka jest głównym celem podróży i tam ilość biur podróży jest wyraźnie 

niższa niż województwach mazowieckim, wielkopolskim czy łódzkim, gdzie podróże służbowe są 

głównym celem podróży. Oznaczać to może, że turystyka biznesowa wymaga większego 

zaangażowania touroperatorów niż turystyka wypoczynkowa. 

W Małopolsce istnieje największa całoroczna baza noclegowa zakwaterowania zbiorowego. Można 

zatem stwierdzić, że istniejąca baza noclegowa pozwala na rozwój rynku biur podróży w regionie. 

Wzrost liczby biur podróży może być istotnym katalizatorem rozwoju branży i pociągnąć wzrosty 

w ilości miejsc noclegowych i ich wykorzystaniu. 

Obliczenie współczynnika korelacji Pearsona5 wykazało, że może istnieć istotny związek między liczbą 

biur podróży a ilością całorocznych miejsc noclegowych. Wskaźnik ten wyniósł 0,927 co oznacza 

bardzo silną dodatnią zależność6. Wzrost liczby biur podróży powinien wywołać zwiększenie ilości 

miejsc noclegowych oraz odwrotnie – zmiana liczby miejsc noclegowych wpłynie na ilość podmiotów 

w sferze organizowania turystyki. 

Niestety nie można na podstawie zbadanej korelacji wnioskować o kierunku wpływu, czyli wskazać 

motor zmian w danym zjawisku. Na pewno ilość biur podróży wiąże się z liczbą całorocznych miejsc 

noclegowych, a wzrost liczby miejsc noclegowych z ilością biur podróży. W celu oszacowania 

wzajemnych wpływów przywołanych liczb należałoby przeprowadzić dalsze analizy, w tym rachunek 

regresji, co może stanowić przedmiot oddzielnej, pogłębionej analizy. Można zakładać, że na każdym 

regionalnym rynku turystycznym ilości biur podróży i miejsc noclegowych dążą do pewnej równowagi 

i w miarę przyrostu ilości jednych z czasem wzrośnie liczba drugich. 

3.1. Wskaźniki turystyczne Baretje’a i Deferta, Charvata 

Bardzo istotną rolę przy porównywaniu destynacji turystycznych pełnią wskaźniki turystyczne. Do 

czterech najbardziej powszechnych zaliczamy wskaźniki: Baretje’a i Deferta, Charvata, Schneidera 

oraz Deferta. Pozwalają one zilustrować intensywność ruchu turystycznego w regionie lub 

miejscowości oraz wskazują jakie znaczenie ma funkcja turystyczna w gospodarce danego obszaru. 

Dzięki nim dane „czysto turystyczne” są zrelatywizowane o wartości dotyczące wielkości regionu 

(powierzchnia lub liczba mieszkańców) i stają się bardziej porównywalne. 

Wskaźnik Baretje’a i Deferta7 ukazuje nasycenie bazą turystyczną na danym obszarze (w regionie lub 

mieście), biorąc pod uwagę liczbę jego mieszkańców. 

                                                             
5
 Współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału od -1 do 1. Wskaźnik równy 0 oznacza brak korelacji, a im jego wartość 

bliższa jedności tym silniejsza zależność. 
Korelacja dodatnia – wzrost wartości jednej zmiennej wywołuje wzrost wartości drugiej zmiennej; 
Korelacja ujemna – wzrost wartości jednej zmiennej skutkuje spadkiem wartości drugiej zmiennej. 

6
 Przyjmuje się, że współczynnik o wartości w przedziale |1,0 – 0,6| oznacza silną zależność, |0,6 – 0,4| umiarkowaną, a 

|0,4 – 0,0| słabą [Sobczyk M. Statystyka: aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2006] 

7
 Wskaźnik funkcji turystycznej regionu lub miejscowości, wyrażony liczbą miejsc noclegowych przypadającą na 100 stałych 

mieszkańców. Wskaźnik ten najlepiej sprawdza się w badaniach zwartych miejscowości o funkcjach turystycznych. 
Przyjmuje się, że jego wartość w zakresie do 1 jest odpowiednia dla wsi. W przedziale od 1 do 10 to wartość 
charakterystyczna dla miast i miasteczek. Wartość 10 cechuje ośrodki administracji państwowej, podczas gdy 100 
i powyżej to wartość charakterystyczna dla miejscowości turystyki pobytowej (uzdrowiska, miejsca turystyki kulturowej). 



S t r o n a  | 38 

   

Tabela 16. Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje’a i Deferta – liczba turystycznych miejsc noclegowych 
ogółem przypadająca na 100 mieszkańców regionu 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 2006-2010 

zachodniopomorskie 6,43 6,44 6,37 6,47 6,29 -0,14 

pomorskie 3,81 3,89 3,84 3,65 3,58 -0,23 

warmińsko-mazurskie 2,68 2,68 2,71 2,69 2,64 -0,04 

małopolskie 1,92 1,96 2,09 2,09 2,11 0,20 

lubuskie 1,94 2,25 2,44 2,31 2,01 0,07 

dolnośląskie 1,56 1,63 1,69 1,78 1,70 0,14 

wielkopolskie 1,08 1,08 1,12 1,13 1,26 0,17 

kujawsko-pomorskie 1,23 1,19 1,20 1,26 1,20 -0,03 

podkarpackie 0,96 0,98 1,02 1,06 1,07 0,11 

świętokrzyskie 0,61 0,77 0,75 0,86 0,97 0,35 

podlaskie 0,98 0,95 0,92 0,96 0,96 -0,02 

lubelskie 0,88 0,88 0,87 0,88 0,94 0,07 

śląskie 0,75 0,72 0,76 0,85 0,88 0,13 

mazowieckie 0,71 0,69 0,78 0,78 0,83 0,11 

łódzkie 0,62 0,63 0,64 0,71 0,79 0,17 

opolskie 0,72 0,76 0,73 0,76 0,75 0,04 

Polska 1,51 1,53 1,57 1,59 1,60 0,09 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę miejsc noclegowych przypadających w regionie na 100 

mieszkańców, Małopolska znajduje się na czwartym miejscu w kraju. Rozkład wartości wskaźnika 

koresponduje z rozkładem regionów o największej liczbie turystów krajowych długookresowych, 

gdzie również pierwsze dwa miejsca należą do województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. 

Wskaźnik może być również obliczony w oparciu o dane dla miejsc noclegowych całorocznych. 

W porównaniu z poprzednią tabelą nastąpiła poprawa miejsca w szeregu tych regionów, gdzie 

turystyka jest intensywna przez cały rok. Z kolei spadek wystąpi w województwach, w których 

turystyka ma charakter sezonowy i gdzie całorocznych miejsc noclegowych jest relatywnie mniej. 

Tabela 17. Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje’a i Deferta – liczba całorocznych miejsc noclegowych 
przypadająca na 100 mieszkańców regionu 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 2006-2010 

zachodniopomorskie 2,44 2,47 2,79 2,60 2,76 0,32 

małopolskie 1,69 1,68 1,78 1,83 1,85 0,15 

dolnośląskie 1,42 1,48 1,54 1,60 1,57 0,15 

pomorskie 1,32 1,35 1,42 1,51 1,53 0,20 

warmińsko-mazurskie 1,32 1,34 1,40 1,37 1,35 0,03 

lubuskie 0,94 1,10 1,14 1,17 1,05 0,11 

wielkopolskie 0,66 0,68 0,73 0,78 0,87 0,21 

śląskie 0,69 0,65 0,70 0,76 0,83 0,14 

podkarpackie 0,72 0,75 0,75 0,83 0,82 0,10 

kujawsko-pomorskie 0,72 0,73 0,74 0,79 0,80 0,08 

świętokrzyskie 0,45 0,60 0,60 0,68 0,76 0,31 

mazowieckie 0,62 0,60 0,71 0,71 0,75 0,13 

łódzkie 0,45 0,48 0,52 0,55 0,63 0,18 
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Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 2006-2010 

podlaskie 0,52 0,54 0,54 0,57 0,62 0,11 

lubelskie 0,49 0,49 0,51 0,52 0,56 0,07 

opolskie 0,46 0,50 0,48 0,50 0,50 0,05 

Polska 0,92 0,94 1,00 1,03 1,07 0,15 

Źródło: Opracowanie własne landbrand. 

W Małopolsce wartość wskaźnika Baretje’a i Deferta jest prawie dwukrotnie wyższa niż średnia 

krajowa. W latach 2006-2010 jego wartość w województwie małopolskim wzrosła proporcjonalnie do 

wzrostu odnotowanego w skali kraju. Znacząco większe wzrosty charakteryzowały województwa 

zachodniopomorskie, świętokrzyskie, pomorskie oraz wielkopolskie. 

W porównaniu z wartością wskaźnika dla miejsc noclegowych ogółem poprawę miejsca zanotowały 

regiony z południa kraju – Małopolska, Dolny Śląsk i Śląsk, obniżyła się za to pozycja Pomorza oraz 

Warmii i Mazur. Wynika to z faktu, iż na południu Polski obiekty noclegowe działają przez większą 

część roku – latem goszczą miłośników górskich wędrówek a zimą narciarzy. Województwa północne 

stoją w tym porównaniu na znacznie gorszej pozycji, gdyż mają mniejsze możliwości przyciągnięcia 

turystów w miesiącach zimowych. Pozycję lidera zachowało zachodniopomorskie, jednak przy ponad 

3-krotnym spadku wartości wskaźnika w stosunku do poprzednio liczonej wartości dla miejsc 

noclegowych ogółem. 

Wykres 25. Porównanie wskaźnika Baretje’a i Deferta dla ogółu miejsc noclegowych oraz miejsc noclegowych 
całorocznych w czołowych województwach w 2010 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

W odniesieniu do badanego regionu, można zaobserwować stosunkowo wyższą wartość wskaźnika 

Baretje’a i Deferta liczonego dla całorocznych miejsc noclegowych niż ma to miejsce dla wszystkich 

miejsc noclegowych. Potwierdza to tezę o całorocznym charakterze oferty turystycznej Małopolski. 

Wskaźnik Charvata8 ukazuje nasycenie bazą turystyczną dla danego obszaru. Pozwala ocenić jak 

zmieniała się w kolejnych latach liczba miejsc noclegowych w zależności od powierzchni obszaru. Na 

                                                             
8
 Wskaźnik nasycenia bazą turystyczną, wyrażony liczbą miejsc noclegowych przypadających na km

2
 powierzchni całkowitej 

danego obszaru (np. gminy lub województwa). 
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jego podstawie można wnioskować czy na danym obszarze liczba ta jest wystarczająca czy nie oraz 

czy może być w dalszym ciągu rozwijana bez przekroczenia barier chłonności. 

Tabela 18. Wskaźnik nasycenia bazą turystyczną Charvata – liczba miejsc noclegowych ogółem przypadająca 
na km

2
 powierzchni 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 2006-2010 

zachodniopomorskie 4,75 4,76 4,71 4,78 4,65 -0,10 

małopolskie 4,13 4,22 4,53 4,53 4,61 0,48 

pomorskie 4,58 4,69 4,66 4,45 4,38 -0,21 

śląskie 2,85 2,70 2,88 3,18 3,32 0,47 

dolnośląskie 2,26 2,36 2,43 2,56 2,46 0,20 

warmińsko-mazurskie 1,58 1,58 1,60 1,59 1,56 -0,02 

lubuskie 1,40 1,62 1,76 1,67 1,45 0,05 

wielkopolskie 1,23 1,23 1,27 1,29 1,44 0,21 

kujawsko-pomorskie 1,42 1,37 1,38 1,45 1,38 -0,03 

podkarpackie 1,13 1,16 1,20 1,25 1,27 0,13 

mazowieckie 1,04 1,01 1,14 1,15 1,22 0,18 

łódzkie 0,87 0,88 0,89 0,99 1,10 0,23 

świętokrzyskie 0,67 0,84 0,81 0,93 1,05 0,37 

opolskie 0,80 0,84 0,81 0,83 0,83 0,03 

lubelskie 0,76 0,76 0,75 0,75 0,81 0,05 

podlaskie 0,58 0,56 0,55 0,57 0,57 -0,02 

Polska 1,84 1,86 1,91 1,94 1,95 0,11 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Małopolska jest nasycona miejscami noclegowymi przypadającymi na km2 w prawie najwyższym 

stopniu w kraju. Warto zauważyć, że od 2009 roku nasycenie przewyższyło to odnotowywane 

w województwie pomorskim i obecnie jest prawie równe nasyceniu w zachodniopomorskim. 

W regionach nadmorskich nasycenie w latach 2006-2010 malało, co spowodowane było między 

innymi likwidacją przestarzałej bazy noclegowej o charakterze sezonowym. Dynamika przyrostu bazy 

noclegowej w kraju wynosiła 0,11; w przypadku 5 województw odnotowano tendencję spadkową, 

w pozostałych województwach wystąpiły tendencje wzrostowe. Dynamika w Małopolsce była 

najwyższa w kraju, zaraz za nią uplasował się Śląsk, a następnie województwo świętokrzyskie. 

Tabela 19. Wskaźnik nasycenia bazą turystyczną Charvata – liczba całorocznych miejsc noclegowych 
przypadająca na km

2
 powierzchni 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 2006-2010 

małopolskie 3,65 3,63 3,86 3,98 4,03 0,38 

śląskie 2,60 2,47 2,63 2,87 3,11 0,51 

dolnośląskie 2,05 2,14 2,22 2,31 2,27 0,22 

zachodniopomorskie 1,80 1,82 2,06 1,92 2,04 0,24 

pomorskie 1,59 1,63 1,72 1,84 1,87 0,28 

mazowieckie 0,90 0,88 1,04 1,04 1,11 0,21 

wielkopolskie 0,75 0,77 0,83 0,89 0,99 0,24 

podkarpackie 0,85 0,88 0,88 0,98 0,97 0,12 

kujawsko-pomorskie 0,83 0,84 0,86 0,91 0,92 0,09 

łódzkie 0,63 0,67 0,72 0,77 0,88 0,25 

świętokrzyskie 0,49 0,65 0,65 0,74 0,83 0,33 

warmińsko-mazurskie 0,78 0,79 0,82 0,81 0,79 0,02 
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Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 2006-2010 

lubuskie 0,68 0,79 0,82 0,84 0,76 0,08 

opolskie 0,51 0,55 0,52 0,55 0,55 0,05 

lubelskie 0,43 0,42 0,44 0,45 0,48 0,06 

podlaskie 0,31 0,32 0,32 0,33 0,37 0,06 

Polska 1,12 1,14 1,22 1,26 1,31 0,19 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Nasycenie całoroczną bazą turystyczną na km2 powierzchni w województwie małopolskim jest 

najwyższe w kraju. Wartość wskaźnika w badanym okresie rosła również bardzo dynamicznie 

(0,38 punktu), tylko na Śląsku odnotowano dynamiczniejszy przyrost wskaźnika (0,51 punktu). 

Wykres 26. Porównanie wskaźnika Charvata dla ogółu miejsc noclegowych oraz miejsc noclegowych 
całorocznych w czołowych województwach 2010 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Małopolska jest najbardziej nasyconym całoroczną bazą turystyczną regionem Polski. Na podstawie 

tego faktu można wnosić również, iż nasycenie biurami turystyki przyjazdowej powinno być 

w Małopolsce największe. 

Gdy porównamy liczbę biur podróży działających w danym województwie na 100 000 mieszkańców 

okazuje się, że w województwie małopolskim działa ponad 11 biur podróży na 100 000 mieszkańców, 

co daje mu pierwszą lokatę wspólnie z województwem mazowieckim, które to cechuje znacznie 

niższy wskaźnik nasycenia bazą (1,11 na Mazowszu do 4,03 w Małopolsce). Zdradzać to może 

istniejący potencjał wzrostu w zakresie ilości biur turystyki przyjazdowej w Małopolsce. Wysoki 

wskaźnik nasycenia bazą turystyczną w Małopolsce tłumaczy relatywnie niższy wzrost liczby miejsc 

noclegowym w okresie 2006-2010 niż w innych regionach w kraju. Z tego względu prognoza wzrostu 

liczby miejsc noclegowych w Małopolsce w nadchodzących latach jest także mniej optymistyczna niż 

w pozostałych regionach Polski. 
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3.2. Wykorzystanie obiektów zbiorowego zakwaterowania w regionach 

Wykorzystanie obiektów zbiorowego zakwaterowania daje obraz rentowności prowadzonej 

działalności turystycznej w regionie. Z bazy Banku Danych Lokalnych GUS pozyskano stopień 

wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania, stanowiący 

procentowy wyraz relacji liczby udzielonych noclegów do ilości dostępnych miejsc noclegowych. 

W tym zakresie porównano ze sobą wszystkie województwa oraz zaobserwowano tendencje w skali 

Małopolski i kraju dla lat 2006-2010. 

Tabela 20. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w województwach w latach 2006-2010 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Średnia 
2006-2010 

zachodniopomorskie 45,78 46,11 47,59 46,08 44,32 45,98 

kujawsko-pomorskie 43,58 45,83 47,18 45,71 39,87 44,43 

mazowieckie 39,48 42,24 42,83 37,48 39,14 40,23 

pomorskie 36,82 39,22 38,35 37,18 35,60 37,43 

małopolskie 39,05 39,92 38,35 36,78 35,49 37,92 

lubelskie 30,54 32,32 33,79 35,60 33,30 33,11 

śląskie 35,99 36,51 36,53 34,49 32,97 35,30 

świętokrzyskie 31,60 39,23 37,82 35,44 32,85 35,39 

podkarpackie 30,13 32,91 31,79 32,00 31,36 31,64 

łódzkie 32,85 35,57 37,10 36,02 31,26 34,56 

podlaskie 32,40 35,45 33,46 29,07 29,36 31,95 

dolnośląskie 32,74 34,10 32,44 30,42 29,11 31,76 

warmińsko-mazurskie 31,31 31,26 30,94 29,59 28,24 30,27 

lubuskie 29,31 28,41 27,89 25,93 27,37 27,78 

wielkopolskie 28,07 28,70 30,03 26,58 26,00 27,88 

opolskie 25,75 27,58 29,59 29,87 25,10 27,58 

Średnia krajowa 34,09 35,96 35,98 34,27 32,58 34,58 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Wykres 27. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w województwach w latach 2006-2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych GUS. 
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Województwo małopolskie, obok kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego, zanotowało najsilniejsze 

w kraju spadki jeśli chodzi o stopień wykorzystania miejsc noclegowych w latach 2006-2010. 

W zestawieniu dominuje województwo zachodniopomorskie, gdzie w czasie sezonu turystycznego 

stopień wykorzystania może dochodzić do 100%. Sezon w tym regionie ogranicza się jednak do 

wakacji szkolnych. Znaczna część bazy turystycznej województwa zachodniopomorskiego (w tym 

także bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego) funkcjonuje jedynie sezonowo. Jeśli zatem 

stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Zachodniopomorskiem wynosi średnio w roku około 

50% oznacza to, że w sezonie letnim jest on znacznie wyższy. Drugą lokatę w zestawieniu zajęło 

województwo kujawsko-pomorskie, które w porównaniu do pozostałych województw z czołówki 

posiada stosunkowo niewielką ilość miejsc noclegowych. Trzecie miejsce uzyskało Mazowsze, gdzie 

wahania sezonowe nie są tak znaczące – turyści biznesowi w pewnych okresach równoważą spadek 

liczby turystów kulturowych i odwrotnie. Małopolska, która ma najwięcej całorocznych miejsc 

noclegowych, może pochwalić się dopiero 4. pozycją pod względem stopnia ich wykorzystania. 

Niestety notowany w Małopolsce stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2010 roku (35,5%) 

był bardzo zbliżony do średniego stopnia wykorzystania miejsc w kraju (35%). Należy wskazać, że jest 

to istotne pogorszenie wskaźnika z 2006 roku, kiedy to średnia krajowa wynosiła 34%, a rezultat dla 

Małopolski wynosił 39%. Może to być wyraźny negatywny sygnał dla inwestorów szukających 

atrakcyjnych obszarów pod budowę hoteli. 

W regionie istnieje potencjał miejsc noclegowych, który powinien zostać jeszcze lepiej wykorzystany. 

Od 2007 roku procent wykorzystania systematycznie spada, co wiąże się z jednej strony z rozbudową 

bazy noclegowej, a z drugiej z mniejszą liczbą turystów krajowych przyjeżdżających do regionu. 

Sposobem na wyhamowanie tego trendu może być powstanie nowych obiektów nowoczesnego 

muzealnictwa, próba ponownego ułożenia strategii cenowej hoteli, organizacja sprzedaży 

promocyjnej w okresach poza głównym sezonem. 

Wykres 28. Całoroczne miejsca noclegowe a stopień ich wykorzystania w województwie małopolskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych GUS. 
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Spadek wykorzystania miejsc noclegowych w Małopolsce wskazuje na obniżenie rentowności 

prowadzenia działalności hotelarskiej. Warto podkreślić, że inwestycje w bazę noclegową mają 

charakter długoterminowy i są finansowane w dużej mierze z kredytów bankowych. Obniżenie 

rentowności funkcjonowania takiej inwestycji może doprowadzić do utraty płynności finansowej 

i zamykania hoteli, co może zwiastować długoletni regres w rozwoju branży turystycznej w regionie. 

Zadaniem dla samorządu jest zainicjowanie wspólnej promocji branży turystycznej, w tym przede 

wszystkim hotelowej i biur podróży. Odpowiednim narzędziem do osiągnięcia tego celu mogą być 

lokalne organizacje turystyczne czy organizacje typu destination alliance (w Polsce jest to przykład 

Warsaw Destination Alliance); ich członkowie realizują wspólnie zadania promocyjne mające na celu 

poprawę wykorzystania miejsc noclegowych i wzrost rentowności prowadzonej działalności 

hotelarskiej. 

3.3. Liczba turystów ogółem 

W poniższym podrozdziale dokonano analizy liczby turystów korzystających z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania w poszczególnych regionach kraju w okresie 2006-2010. Dla każdego z województw 

obliczono dynamikę zmian zjawiska. Aby móc porównać wartości notowane w każdym z województw 

z osobna zestawiono je z powierzchnią podaną w kilometrach kwadratowych oraz z liczbą 

mieszkańców regionu. W tym celu posłużono się odpowiednimi wskaźnikami intensywności ruchu 

turystycznego i funkcji turystycznej obszaru. 

Tabela 21. Turyści korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania według województw (w tys.) 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 2006-2010 

mazowieckie 2320,3 2497,9 2708,1 2786,6 3187,3 37,37% 

małopolskie 2633,8 2830,5 2711,4 2720,6 2872,5 9,06% 

dolnośląskie 1849,7 2022,8 2012,6 1802,4 1895,5 2,48% 

śląskie 1579,0 1588,7 1647,8 1693,3 1769,0 12,03% 

zachodniopomorskie 1544,0 1672,3 1742,6 1772,7 1746,8 13,13% 

pomorskie 1423,4 1578,2 1595,3 1610,7 1628,8 14,44% 

wielkopolskie 1287,6 1382,9 1503,5 1457,3 1598,9 24,18% 

łódzkie 723,5 816,1 891,9 923,7 993,7 37,34% 

warmińsko-mazurskie 818,7 869,0 906,1 850,2 898,8 9,78% 

kujawsko-pomorskie 700,4 756,2 778,4 766,4 793,9 13,36% 

podkarpackie 564,4 592,6 619,4 654,9 697,0 23,50% 

lubelskie 564,5 615,8 677,2 652,2 665,6 17,92% 

lubuskie 568,4 649,7 703,6 610,7 626,0 10,13% 

podlaskie 403,9 464,2 462,2 437,9 456,6 13,03% 

świętokrzyskie 334,6 391,6 354,0 383,9 406,6 21,51% 

opolskie 196,0 218,7 242,1 230,2 224,5 14,57% 

Polska ogółem 17512,1 18947,2 19556,1 19353,7 20461,5 16,84% 

Udział Małopolski 15,04% 14,94% 13,86% 14,06% 14,04%  

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych GUS. 
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Wykres 29. Turyści korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania (w milionach osób) 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych GUS. 

Istotnym spostrzeżeniem mogącym stanowić podwaliny wspólnej promocji branży hotelarskiej 

i regionu małopolskiego jest to, że na badanym obszarze w 2010 roku aż 61% turystów korzystało 

z usług obiektów zbiorowego zakwaterowania. We wskazanym roku Małopolskę odwiedziło 1,3 mln 

turystów krajowych długookresowych, 1,5 mln turystów krajowych krótkookresowych i 1,9 mln 

turystów zagranicznych – w sumie 4,7 mln, a w opisanych obiektach nocowało aż 2,8 mln. Dla 

porównania w województwie zachodniopomorskim w badanym roku pojawiło się 5,3 mln turystów, 

ale tylko 1,7 mln (32%) nocowało w opisywanej bazie noclegowej. Oznacza to, że warto wydać 

pieniądze na wspólną reklamę, także z prywatnych budżetów hoteli, gdyż trzech na czterech turystów 

odwiedzających Małopolskę będzie nocować w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. 

Chcąc sprawdzić czy istnieje związek między liczbą biur podróży i liczbą turystów obliczono 

współczynnik korelacji Pearsona. Jego wartość potwierdziła wniosek, że ilość biur podróży wiąże się 

z liczbą turystów odwiedzających region. Wyniósł on 0,986, a w związku z tym – im więcej 

podmiotów organizujących podróże, tym teoretycznie więcej przyjezdnych, odwiedzających dany kraj 

lub region. 

3.4. Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Schneidera 

Wskaźnik Schneidera9 wskazuje jaka liczba turystów odwiedziła region w stosunku do liczby ludności 

miejscowej. Wartość powyżej 1000 oznacza więc, iż w danym okresie liczba turystów przewyższyła 

liczbę mieszkańców. Dla miejscowości o wysokiej funkcji turystycznej osiąga on często wartości od 

kilkuset do kilku tysięcy. 

 

 

 

 

                                                             
9
 Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wyrażony liczbą turystów korzystających z noclegów, przypadającą na 1 000 

stałych mieszkańców regionu. 
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Tabela 22. Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Schneidera – liczba turystów ogółem korzystająca 
z noclegów zbiorowego zakwaterowania przypadająca na 1 000 mieszkańców 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 zmiana 2006-2010 

zachodniopomorskie 91,2,1 988,35 1029,29 1047,05 1031,78 119,77 

małopolskie 805,19 863,21 824,89 824,93 867,30 62,11 

pomorskie 645,8 713,79 718,61 722,3 727,16 81,35 

dolnośląskie 641,82 702,85 699,54 626,49 658,63 16,81 

warmińsko-mazurskie 573,74 609,40 634,94 595,77 629,83 56,1 

lubuskie 563,29 644,52 697,31 604,64 619,15 55,86 

mazowieckie 509,24 545,58 521,03 520,99 547,87 38,68 

wielkopolskie 381,05 408,3 442,47 427,61 467,53 86,6 

łódzkie 281,96 319,28 349,9 363,37 392,14 110,17 

podlaskie 337,74 389,14 388,05 367,94 384,32 46,58 

kujawsko-pomorskie 339 366,03 376,4 370,41 383,54 44,54 

śląskie 338,2 341,37 354,67 364,85 381,58 43,39 

podkarpackie 269,01 282,6 295,08 311,56 331,27 62,26 

świętokrzyskie 261,4 306,91 278,08 302,3 321,19 59,74 

lubelskie 259,77 284,29 313,21 302,39 309,3 49,53 

opolskie 188,071 210,86 234,39 223,33 218,2 30,13 

Polska ogółem 459,33 497,09 512,8 507,08 535,64 76,31 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Rysunek 5. Wskaźnik Schneidera w województwach w 2010 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Według wskaźnika intensywności ruchu turystycznego Schneidera Małopolska jest regionem, który 

ustępuje jedynie województwu zachodniopomorskiemu pod tym względem. Należy jednak zauważyć, 

że intensywność ruchu turystycznego mierzona tym wskaźnikiem w Małopolsce w odniesieniu do 

intensywności ruchu turystycznego dla Polski w badanym okresie relatywnie malała, wynosząc 1,75 

wartości dla Polski w 2006 roku i tylko 1,62 wartości dla Polski w 2010 roku, gdyż wartość badanego 

wskaźnika dla Polski rosła dynamiczniej niż dla Małopolski. 
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3.5. Wskaźnik funkcji turystycznej Deferta 

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym znaczenie turystyki w regionie jest wskaźnik Deferta10, który 

zestawia liczbę turystów korzystających z noclegów z wielkością badanego obszaru. Na jego 

podstawie można wysnuć wnioski na temat wpływu turystyki na środowisko naturalne oraz 

uciążliwości turystów dla mieszkańców regionu przez zestawienie wartości wskaźnika z gęstością 

zaludnienia regionu. 

Tabela 23. Wskaźnik funkcji turystycznej Deferta – liczba turystów korzystających z noclegów zbiorowego 
zakwaterowania przypadająca na km

2
 powierzchni 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 2006-2010 

małopolskie 173,47 186,42 178,58 179,19 189,19 15,72 

śląskie 128,03 128,82 133,61 137,30 143,44 15,40 

dolnośląskie 92,73 101,41 100,90 90,36 95,03 2,30 

mazowieckie 65,25 70,25 76,16 78,37 89,64 24,38 

pomorskie 77,74 86,19 87,13 87,97 88,96 11,22 

zachodniopomorskie 67,45 73,05 76,12 77,44 76,31 8,86 

łódzkie 39,71 44,79 48,95 50,70 54,54 14,83 

wielkopolskie 43,17 46,37 50,41 48,86 53,61 10,44 

lubuskie 40,63 46,45 50,30 43,66 44,75 4,12 

kujawsko-pomorskie 38,97 42,08 43,31 42,64 44,18 5,21 

podkarpackie 31,63 33,21 34,71 36,70 39,06 7,43 

warmińsko-mazurskie 33,87 35,95 37,48 35,17 37,18 3,31 

świętokrzyskie 28,57 33,44 30,23 32,78 34,72 6,15 

lubelskie 22,47 24,51 26,96 25,96 26,50 4,03 

opolskie 20,82 23,23 25,73 24,46 23,86 3,03 

podlaskie 20,01 23,00 22,89 21,69 22,62 2,61 

Polska ogółem 56,01 60,60 62,54 61,90 65,44 9,43 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Małopolska posiada najwyższą liczbę turystów przypadających na km2 powierzchni spośród polskich 

regionów. Jest to bowiem województwo o stosunkowo niewielkiej powierzchni, na której walory 

turystyki kulturowej oraz baza noclegowa są gęsto skupione. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, wzrost 

funkcji turystycznej w Małopolsce w badanym okresie był dynamiczny i tylko na Mazowszu miał 

miejsce większy przyrost w tym zakresie. Ruch turystyczny może być więc coraz bardziej uciążliwy dla 

mieszkańców Małopolski, wartość wskaźnika Deferta zbliża się do gęstości zaludnienia regionu (około 

220 os./km2). 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Wskaźnik funkcji turystycznej wyrażony liczbą turystów korzystających z noclegów, przypadających na km
2
 powierzchni 

całkowitej danego obszaru (np. gminy lub województwa). 
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Rysunek 6. Wskaźnik Deferta w województwach w 2010 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Podsumowując, syntetyczne wykształcenie funkcji turystycznej Małopolski ocenione w oparciu 

o wartości podstawowych wskaźników turystycznych w skrócony sposób obrazuje jak wygląda 

pozycja Małopolski pod względem wykształcenia funkcji turystycznych, intensywności ruchu 

turystycznego oraz nasycenia bazą turystyczną na tle średniej dla kraju. W celu przeanalizowania 

zmian każdego z przywołanych wskaźników odniesiono się do jego wartości z początku badanego 

okresu oraz tych notowanych w 2010 roku. Dla większej czytelności danych wyliczono pozycję 

badanego regionu wśród innych regionów w kraju w roku 2006 i 2010 oraz wskazano procentową 

zmianę każdego ze wskaźników.  

Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje’a i Deferta – liczba wszystkich miejsc noclegowych na 100 

mieszkańców regionu 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2006 roku – 5 / 1,92 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2010 roku – 4/ 2,11 

Zmiana wartości wskaźnika 2006-2010 w Małopolsce w porównaniu do wartości wskaźnika w Polsce 

– wzrost o 4%. W 2006 roku w Małopolsce wynosił on 1,27 wartości wskaźnika krajowego, a w 2010 

roku 1,32. 

Wskaźnik nasycenia bazą turystyczną Charvata – liczba miejsc noclegowych ogółem przypadająca 

na km2 powierzchni regionu 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2006 roku – 3 / 4,13 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2010 roku – 2 / 4,61 

Zmiana wartości wskaźnika 2006-2010 w Małopolsce w porównaniu do wartości wskaźnika w Polsce 

– wzrost o 5%. W 2006 roku w Małopolsce wynosił on 2,24 wartości wskaźnika krajowego, a w 2010 

roku 2,36. 
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Wskaźnik nasycenia bazą turystyczną Charvata – liczba całorocznych miejsc noclegowych 

przypadająca na km2 powierzchni regionu 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2006 roku – 1 / 3,65 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2010 roku – 1/ 4,03 

Zmiana wartości wskaźnika 2006-2010 w Małopolsce w porównaniu do wartości wskaźnika w Polsce 

– spadek o 6%. W 2006 roku w Małopolsce wynosił on 3,25 wartości wskaźnika krajowego, a w 2010 

roku 3,07. 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Schneidera – liczba turystów korzystających 

z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania przypadająca na 1 000 mieszkańców 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2006 roku – 2 / 805,1 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2010 roku – 2 / 867,8 

Zmiana wartości wskaźnika 2006-2010 w Małopolsce w porównaniu do wartości wskaźnika w Polsce 

– spadek o 9%. W 2006 roku w Małopolsce wynosił on 1,75 wartości wskaźnika krajowego, a w 2010 

roku 1,6. 

Wskaźnik funkcji turystycznej Deferta – liczba turystów korzystających z noclegów w obiektach 

zbiorowego zakwaterowania przypadająca na km2 powierzchni regionu 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2006 roku –1 / 173,47 

 Miejsce Małopolski / wartość wskaźnika w 2010 roku – 1 / 189,19 

Zmiana wartości wskaźnika 2006-2010 w Małopolsce w porównaniu do wartości wskaźnika w Polsce 

– spadek o 7%. W 2006 roku w Małopolsce wynosił on 3,1 wartości wskaźnika krajowego, a w 2010 

roku 2,9. 

Z przytoczonej powyżej analizy wskaźników można wywnioskować, że zarówno w 2006, jak i w 2010 

roku Małopolska była regionem o najlepiej wykształconych funkcjach turystycznych. Informują o tym 

wartości wskaźników: nasycenia całoroczną bazą turystyczną Charvata i funkcji turystycznej Deferta. 

Pozycja Małopolski liczona zarówno dla pierwszego jak i drugiego z przytoczonych wskaźników w 

2006 i 2010 roku była najwyższa w kraju. Relatywna pozycja Małopolski na tle regionów w kraju, 

biorąc pod uwagę wskaźniki intensywności ruchu turystycznego oraz nasycenia bazą turystyczną 

ogółem Charvata w roku 2006 i 2010, była bardzo wysoka. Region plasował się bowiem na drugim 

miejscu w 2010 roku. 

Dla większości wskaźników jej przewaga nad innymi regionami w kraju w badanym okresie maleje. 

Jedynie w przypadku wskaźników funkcji turystycznej Baretje’a i Deferta (liczba wszystkich miejsc 

noclegowych na 100 mieszkańców) oraz nasycenia bazą turystyczną Charvata (liczba miejsc 

noclegowych ogółem przypadająca na km2 powierzchni regionu)  pozycja Małopolski polepszyła się w 

badanym okresie. Można przypuszczać, że związane to było z likwidacją części sezonowych miejsc 

noclegowych w regionach nadmorskich. 
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3.6. Liczba turystów zagranicznych w regionie 

W kolejnym zestawieniu uwzględniono liczbę obcokrajowców odwiedzających województwa oraz 

liczbę turystów zagranicznych korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania. 

Bazując na informacjach dla poszczególnych województw z lat 2006-2010 określono dynamikę zmian 

w Polsce oraz przedstawiono pozycję Małopolski na tle pozostałych regionów. Oszacowano także 

zależność między ilością biur podróży i liczbą turystów zagranicznych korzystających z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania w danym województwie. 

Przeanalizowano rozmieszczenie terytorialne turystyki przyjazdowej turystów zagranicznych. Na 

podstawie zebranych danych stwierdzono, że nie ulega ono istotnym zmianom pod względem 

najczęściej odwiedzanych regionów. W 2010 roku najwięcej turystów zagranicznych odwiedziło 

województwo mazowieckie (2,0 mln), niewiele mniej małopolskie (1,9 mln); regiony te wyraźnie 

wyróżniają się na tle pozostałych. Kolejnymi w hierarchii były województwa zachodniopomorskie  

(1,4 mln), dolnośląskie (1,3 mln), a następnie wielkopolskie, pomorskie i lubelskie (0,9 mln). 

Wykres 30. Zmiana liczby turystów zagranicznych w regionach w latach 2006-2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania za: Instytut Turystyk11. 

Przyglądając się dynamice liczby turystów zagranicznych odwiedzających regiony zauważyć można, że 

niemal w całej Polsce odnotowano istotne spadki, które można określić jako skutki światowego 

kryzysu finansowego. Odwrotny trend miał miejsce jedynie w województwach małopolskim 

i zachodniopomorskim – w nich liczba przyjeżdżających obcokrajowców wzrosła. Udział Małopolski 

w polskim rynku turystów zagranicznych w latach 2006-2010 wzrósł o niecałe 6% – z 7,92% w 2006 

roku do 13,87% w 2010 roku. 

Biorąc pod uwagę dynamikę odsetka turystów zagranicznych, którzy nocowali w obiektach 

zbiorowego zakwaterowania, sytuacja kształtuje się inaczej. Mimo, że najwięcej turystów 

zagranicznych korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania było w Małopolsce, to 

dynamika ich zmian w latach 2006-2010 była ujemna. Trend ten dotyczył większości polskich 

województw z wyjątkiem mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

                                                             
11

 Bartoszewicz W., Skalska T., Instytut Turystyki, „ Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w latach 2006-2010”. 
http://msport.gov.pl/statystyka-turystyka/553-Zagraniczna-turystyka-przyjazdowa-do-Polski?retpag=/statystyka-
turystyka/ 
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Tabela 24. Turyści zagraniczni korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania według województw 
(w tys.) 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 
Zmiana 

2006-2010 

małopolskie 935,0 979,4 829,0 810,5 896,1 -4,16% 

mazowieckie 782,0 798,6 809,6 803,6 894,6 14,39% 

dolnośląskie 487,1 507,9 448,1 365,2 414,8 -14,85% 

zachodniopomorskie 424,6 412,1 380,2 400,7 377,9 -10,99% 

pomorskie 286,6 282,0 245,6 254,7 259,9 -9,32% 

śląskie 273,7 272,7 259,5 236,5 252,6 -7,71% 

wielkopolskie 265,0 247,6 257,4 243,5 253,2 -4,43% 

lubuskie 167,4 179,0 196,3 151,6 160,1 -4,36% 

warmińsko-mazurskie 186,5 180,9 155,3 149,4 144,7 -22,40% 

łódzkie 109,3 121,9 115,4 115,5 113,7 3,96% 

lubelskie 99,7 97,5 81,5 79,1 89,9 -9,79% 

kujawsko-pomorskie 85,3 83,8 77,4 65,3 79,5 -6,86% 

podlaskie 89,0 91,0 68,7 68,9 72,1 -18,94% 

podkarpackie 64,1 66,2 62,8 63,0 68,0 6,12% 

opolskie 33,2 36,6 34,9 31,0 31,2 -6,25% 

świętokrzyskie 24,9 30,3 24,7 23,5 26,5 6,61% 

Polska ogółem 4313,6 4387,4 4046,3 3861,9 4135,0 -4,14% 

Udział Małopolski 21,68% 22,32% 20,49% 20,99% 21,67%  
Źródło: Dane z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przyczyn tych spadków, jak wynika za danych ilościowych badania ogólnopolskiego, należy upatrywać 

przede wszystkim w światowym kryzysie finansowym (43,4%), który silnie odbił się na branży 

turystycznej, a także w konkurencji (39,5%), która przybiera na sile podczas dekoniunktury. 

Wykres 31. Bariery w działalności firmy w ostatnich trzech latach (2009-2011) 

 
Źródło: Raport z części ilościowej badania, badanie CATI, próba N=500, PBS DGA 2011. 
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(38%), trudności ze sprzedażą (23%), wysokie koszty pracy (22%) i biurokrację (20%). Małopolscy 

przedsiębiorcy jako najczęstsze bariery wskazywali na silną konkurencję (45,3%) i światowy kryzys 

(42%). Wśród małopolskich respondentów zauważalne jest terytorialne zróżnicowanie w przypadku 

wskazywanych barier działalności; dla tych z Krakowa najistotniejszy był kryzys na rynku 

turystycznym (48%), natomiast wśród przedsiębiorców spoza Krakowa dominującą barierą 

w działaniu firmy w ostatnich trzech latach była duża konkurencja (47%). Jednakże, wielkość ruchu 

turystów zagranicznych do Małopolski pokazuje, iż mimo światowego kryzysu nie odnotowano 

dramatycznych spadków, jedynie stabilizację ruchu na poziomie 1,5-1,6 mln w latach 2006-2009. 

Oznaczać to może, że Małopolska w porównaniu z destynacjami Europy Zachodniej posiada przewagi 

konkurencyjne, takie jak na przykład atrakcyjne ceny, i stanowi wciąż „świeży” i nieodkryty cel 

podróży dla wielu turystów z Europy. Warto przeprowadzić pogłębione badania na turystach 

zagranicznych diagnozujące co jest przyczyną niesłabnącej popularności regionu i na podstawie 

uzyskanych wniosków zbudować strategię marketingową regionu kierowaną na rynki zagraniczne. 

Tabela 25. Na jakie bariery / trudności w działalności Państwa firmy napotkali Państwo w ciągu ostatnich 
3 lat (2009-2011)? 
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dolnośląskie 11,4% 17,1% 20,0% 48,6% 54,3% 20,0% 17,1% 31,4% 14,3% 28,6% 

kujawsko-pomorskie 0,0% 27,3% 18,2% 27,3% 36,4% 18,2% 18,2% 9,1% 27,3% 54,5% 

lubelskie 10,0% 30,0% 10,0% 50,0% 20,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 60,0% 

lubuskie 14,3% 14,3% 0,0% 57,1% 28,6% 14,3% 42,9% 42,9% 14,3% 28,6% 

łódzkie 23,5% 35,3% 23,5% 11,8% 35,3% 23,5% 35,3% 17,6% 5,9% 41,2% 

małopolskie 21,3% 24,0% 10,7% 35,3% 45,3% 16,0% 14,7% 16,7% 14,0% 42,0% 

Kraków 22,6% 27,4% 8,3% 35,7% 44,0% 15,5% 16,7% 15,5% 13,1% 47,6% 

poza Krakowem 19,7% 19,7% 13,6% 34,8% 47,0% 16,7% 12,1% 18,2% 15,2% 34,8% 

mazowieckie 12,5% 26,0% 18,8% 30,2% 36,5% 12,5% 26,0% 16,7% 13,5% 52,1% 

opolskie 25,0% 25,0% 25,0% 37,5% 37,5% 0,0% 37,5% 0,0% 25,0% 50,0% 

podkarpackie 0,0% 10,0% 30,0% 30,0% 30,0% 0,0% 70,0% 30,0% 10,0% 30,0% 

podlaskie 12,5% 12,5% 12,5% 50,0% 50,0% 0,0% 37,5% 25,0% 0,0% 37,5% 

pomorskie 8,3% 29,2% 16,7% 29,2% 54,2% 12,5% 29,2% 20,8% 12,5% 41,7% 

śląskie 14,0% 14,0% 22,8% 47,4% 38,6% 12,3% 19,3% 19,3% 7,0% 47,4% 

świętokrzyskie 0,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 

warmińsko-mazurskie 20,0% 30,0% 30,0% 50,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 50,0% 
wielkopolskie 9,4% 25,0% 12,5% 50,0% 31,3% 31,3% 15,6% 28,1% 12,5% 43,8% 
zachodniopomorskie 30,0% 20,0% 15,0% 40,0% 30,0% 35,0% 5,0% 25,0% 15,0% 20,0% 

Źródło: Raport z części ilościowej badania, badanie CATI, próba N=500, PBS DGA 2011. 

Na potrzeby badania utworzono indeks – liczbę biur podróży przypadającą na 100 tysięcy turystów 

zagranicznych korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2010 roku dla każdego 

z województw. W celu zobrazowania kontekstu zjawiska podano również całkowitą liczbę turystów 

zagranicznych oraz ruch w portach lotniczych. 
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Tabela 26. Porównanie liczby biur podróży przypadających na 100 000 turystów zagranicznych korzystających 
z obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2010 roku (indeks) z innymi danymi 

Województwo Indeks 2010 

Turyści zagraniczni 
korzystający z 

obiektów zbiorowego 
zakwaterowania 

 w 2010 (tys.) 

Porty lotnicze 

małopolskie 42,41 896,1 2 897 071 

mazowieckie 68,64 894,6 9 436 958 

dolnośląskie 62,92 414,8 1 477 901 

zachodniopomorskie 36,78 377,9 293 884 

pomorskie 80,41 259,9 1 930 513 

wielkopolskie 99,11 253,2 1 256 064 

śląskie 168,65 252,6 2 402 338 

lubuskie 30,60 160,1 5 237 

warmińsko-mazurskie 71,87 144,7 - 

łódzkie 135,48 113,7 341 788 

lubelskie 106,74 89,9 - 

kujawsko-pomorskie 114,48 79,5 266 982 

podlaskie 109,51 72,1 - 

podkarpackie 152,87 68,0 320 115 

opolskie 192,59 31,2 - 

świętokrzyskie 214,72 26,5 - 

Polska ogółem 74,34 4135,0 1 875 350 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Województwo małopolskie i lubuskie posiadają najmniej biur podróży w przeliczeniu na 100 000 

turystów zagranicznych korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. W Małopolsce jest 

ich niemal o połowę mniej w przeliczeniu na 100 000 turystów niż na Mazowszu. W Małopolsce liczba 

turystów zagranicznych nadal jest nieznacznie wyższa niż na Mazowszu. W badanym regionie liczba 

biur podróży w przeliczeniu na 100 000 turystów zagranicznych jest prawie dwa razy niższa niż 

średnia dla kraju w 2010 roku. Oznaczać to może istotny potencjał wzrostu liczby biur podróży 

w regionie. 

Małopolska może pozostać liderem w liczbie turystów zagranicznych wśród polskich regionów 

jedynie przez aktywną stymulację popytu zagranicznego. Jedną z metod może być stworzenie 

systemu zachęt dla istniejących biur podróży nastawionych na turystę zagranicznego, jak i wsparcie 

rozwojowe dla nowych przedsiębiorstw z tego sektora. Przykładowe zachęty dla istniejących biur 

podróży to: organizowane przez samorząd warsztaty z przedsiębiorstwami z zagranicznej branży 

turystycznej, np. podczas dużych imprez targowych za granicą, czy organizacja wspólnych kampanii 

promujących „kierunek Małopolska”. 

3.7. Liczba turystów krajowych w województwie małopolskim 

Następny punkt opracowania dotyczy turystyki wewnętrznej. Określono ilu turystów krajowych 

korzystało z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w poszczególnych województwach 

w latach 2006-2010. Wykorzystano dane zamieszczone w bazie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W oparciu o nie sprawdzono, jak ta wartość kształtowała się w Małopolsce oraz zbadano, czy istnieje 

korelacja między liczbą biur podróży a liczbą odwiedzających dany region Polaków. Przeprowadzono 

również porównanie między zmianami ilościowymi strumienia turystów krótko- i długoterminowych 

a liczbą osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. 

Tabela 27. Turyści krajowi korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania według województw (w tys.) 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 
Zmiana 
2006-
2010 

mazowieckie 1538,3 1699,3 1898,6 1983 2292,7 49,05% 

małopolskie 1698,8 1851 1882,5 1910,1 1976,4 16,34% 

dolnośląskie 1362,6 1514,9 1564,5 1437,2 1480,7 8,67% 

śląskie 1305,3 1316 1388,3 1456,8 1516,4 16,17% 

pomorskie 1136,7 1296,2 1349,8 1356 1368,9 20,43% 

zachodniopomorskie 1119,4 1260,2 1362,4 1371,9 1368,9 22,28% 

wielkopolskie 1022,6 1135,3 1246,2 1213,8 1345,7 31,59% 

łódzkie 614,2 694,1 776,5 808,2 880 43,28% 

warmińsko-mazurskie 632,2 688,1 750,7 700,7 754,1 19,27% 

kujawsko-pomorskie 615,0 672,4 701 701,1 714,4 16,16% 

podkarpackie 500,3 526,4 556,6 591,9 629,0 25,72% 

lubelskie 464,8 518,3 595,7 573,1 575,7 23,86% 

lubuskie 400,9 470,7 507,3 459,1 465,8 16,19% 

podlaskie 314,9 373,3 393,4 369 384,4 22,07% 

świętokrzyskie 309,7 361,3 329,3 360,4 380 22,71% 

opolskie 162,7 182,1 207,2 199,3 193,4 18,82% 

Polska ogółem 13198,5 14559,8 15509,8 15491,8 16326,5 23,70% 

Udział Małopolski 12,87% 12,71% 12,14% 12,33% 12,11%  

Źródło: Dane GUS. 

Wykres 32. Zmiany w krajowym ruchu turystycznym w latach 2006-2010 

 

* turyści krajowi korzystający z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 
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Obszarem, na którym turyści krajowi najczęściej korzystali z noclegów w obiektach zbiorowego 

zakwaterowania, było Mazowsze. W przypadku tego regionu także zmiana w 2010 roku w stosunku 

do 2006 była najwyższa (ok. 49%). Małopolska uplasowała się na 2. pozycji pod względem liczby 

Polaków korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania, ale odnotowano już 

dużo mniejszy wzrost, tj. 16,34%, czyli poniżej średniej dla kraju. Kolejne lokaty zajęły województwa 

dolnośląskie i śląskie, gdzie dynamika również nie była tak imponująca jak w przypadku 

mazowieckiego. Po Mazowszu największe zmiany zaobserwowano w województwach łódzkim 

i wielkopolskim. 

W Małopolsce, jak i w całym kraju, miał miejsce wzrost ilości turystów krajowych nocujących 

w obiektach zbiorowego zakwaterowania. W badanym okresie w kraju ruch krajowej turystyki 

długoterminowej zmalał o niemal 20% (z 16,9 mln do 13,7 mln), a ruch turystyki krótkookresowej 

zmalał o 7% (z 21,6 mln do 20,2 mln). Mimo tego liczba turystów krajowych nocujących w obiektach 

zakwaterowania zbiorowego wzrosła o niemal 24%. Jest to o tyle istotne, iż ukazuje zmianę 

jakościową w konsumpcji turystycznej rodzimych turystów. Coraz większy odsetek podróżujących 

korzysta z noclegu w hotelach. Martwić może utrata przez Małopolskę pozycji lidera rankingu 

regionów o najwyższej liczbie turystów krajowych korzystających z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania. Badany region wyraźnie wyprzedziło Mazowsze, a kolejne 4 regiony systematycznie 

niwelują dystans dzielący je od województwa małopolskiego, a są to: śląskie, pomorskie, 

wielkopolskie i zachodniopomorskie. 
 

3.8. Frekwencja w muzeach i galeriach oraz liczba tych placówek w regionie 

Sprawdzono, jak kształtowała się liczba muzeów w województwach w latach 2006-2010 i ile osób 

odwiedziło je w tym okresie. Otrzymane dane z bazy Banku Danych Lokalnych GUS odniesiono do 

liczby turystów i liczby biur podróży w regionach. Obliczono również frekwencję przypadającą na 

jedno muzeum w każdym województwie. Założono bowiem, że muzea i galerie są istotnym 

elementem turystyki kulturowej i odwiedzający te placówki to bardzo często turyści. 

Tabela 28. Muzea wraz z oddziałami w województwach w latach 2006-2010 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 
Zmiana 
2006-
2010 

małopolskie 103 106 108 111 115 11,65% 

mazowieckie 103 104 102 113 115 11,65% 

wielkopolskie 79 79 85 86 86 8,86% 

dolnośląskie 45 49 60 58 58 28,89% 

pomorskie 52 51 57 59 57 9,62% 

śląskie 57 60 60 60 55 -3,51% 

łódzkie 40 42 41 46 46 15,00% 

lubelskie 39 40 38 46 45 15,38% 

podkarpackie 35 35 36 40 44 25,71% 

kujawsko-pomorskie 26 26 27 29 29 11,54% 

warmińsko-mazurskie 23 23 23 25 27 17,39% 

zachodniopomorskie 23 24 22 25 27 17,39% 

podlaskie 29 30 29 24 26 -10,34% 
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Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 
Zmiana 
2006-
2010 

świętokrzyskie 22 24 27 24 24 9,09% 

lubuskie 14 14 15 15 15 7,14% 

opolskie 13 13 13 13 13 0,00% 

Polska ogółem 703 720 743 774 782 11,24% 

Udział Małopolski 14,65% 14,72% 14,54% 14,34% 14,71%  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

Rysunek 7. Muzea wraz z oddziałami w województwach w 2010 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

W województwach małopolskim i mazowieckim znajduje się najwięcej muzeów, a ich liczba 

w poszczególnych latach jest zbliżona (w 2006 i 2010 roku wręcz taka sama). W Małopolsce wartość 

ta z roku na rok wzrastała, a tempo zmian było zbliżone do średniej krajowej. Trzecie miejsce zajmuje 

województwo wielkopolskie, gdzie liczba muzeów zwiększyła się, ale już w mniejszym stopniu. 

Najwięcej jednostek tego typu powstało w ciągu badanych 5 lat w dolnośląskim i podkarpackim. Za to 

w województwie opolskim w tym okresie liczba muzeów ogólnie nie uległa zmianie. 

Tabela 29. Zwiedzający muzea wraz z oddziałami według województw w latach 2006-2010 (w tys.) 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 
2006-2010 

małopolskie 5481,5 6012,0 6113,7 6033,9 6479,7 18,21% 

mazowieckie 2872,1 3189,0 3233,2 3329,6 4685,5 63,14% 

pomorskie 1902,0 2049,6 1886,7 1792,1 1695,3 -10,86% 

dolnośląskie 1059,3 1309,0 1469,6 1328,5 1689,7 59,51% 

wielkopolskie 1163,1 1235,5 1155,7 1108,6 1127,1 -3,09% 

śląskie 843,1 1166,0 1287,8 1090,8 1108,7 31,51% 

lubelskie 932,5 960,1 980,4 1023,4 948,0 1,66% 

podkarpackie 755,9 852,7 883,3 934,1 894,2 18,31% 
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Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 
2006-2010 

kujawsko-pomorskie 674,8 815,0 798,7 850,2 797,4 18,18% 

łódzkie 541,6 529,9 569,1 701,0 709,9 31,06% 

warmińsko-mazurskie 421,3 468,3 513,5 469,3 540,5 28,27% 

zachodniopomorskie 338,9 432,7 359,0 431,8 445,4 31,43% 

świętokrzyskie 462,9 596,0 688,5 840,8 400,4 -13,50% 

podlaskie 397,4 489,5 431,2 359,2 351,9 -11,46% 

opolskie 183,4 154,8 195,0 195,6 180,4 -1,66% 

lubuskie 161,6 178,0 160,9 166,2 161,6 -0,02% 

Polska ogółem 18 191,3 20 438,3 20 726,5 20 655,1 22 215,7 22,12% 

Udział Małopolski 30,13% 29,42% 29,50% 29,21% 29,17%  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

W Małopolsce i na Mazowszu zlokalizowana jest podobna ilość muzeów, ale dużo więcej osób 

odwiedza placówki małopolskie. Za to w mazowieckim liczba gości w uwzględnianym okresie 

znacząco wzrosła – zmiana w wysokości 63,14%. Porównywalnym „skokiem” może pochwalić się 

tylko województwo dolnośląskie, które w ogólnym zestawieniu zajęło 4. miejsce. Na trzeciej pozycji 

znalazło się województwo pomorskie, które podobnie, jak województwa: wielkopolskie, 

świętokrzyskie, podlaskie, opolskie i lubuskie, odnotowało spadek liczby osób odwiedzających muzea. 

Najbardziej niekorzystna zmiana dotyczyła województwa świętokrzyskiego. 

Wykres 33. Zwiedzający muzea wraz z oddziałami (w tys.) w czołowych województwach – zmiana między 
rokiem 2006 a 2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Małopolskie posiada obecnie najlepszą ofertę muzealną i najwyższą frekwencję w muzeach wśród 

wszystkich regionów w kraju. Warto jednak przyjrzeć się dynamicznemu wzrostowi frekwencji na 

Mazowszu odnotowanym w 2010 roku. Można to tłumaczyć pojawieniem się dwóch nowych 

muzeów, zrealizowanych w duchu interaktywnych ekspozycji – Centrum Nauki Kopernik oraz 

Muzeum Chopina przy ulicy Tamka. Pierwsze odwiedziło przez rok ponad 500 000 osób, a drugie 
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w okresie maj-listopad 2010 ponad 103 000 osób. 

Obecnie zatem konieczny w rozwoju oferty turystyki kulturowej jest rozwój nowoczesnego 

muzealnictwa, opartego o zasady interakcji zwiedzający – eksponat. Zestawiając liczbę turystów 

z liczbą zwiedzających muzea nikogo nie zdziwi istnienie dodatniej zależności między tymi zmiennymi. 

Większość grup, a także osób indywidualnych, umieszcza w swoich planach wycieczek odwiedzenie 

przynajmniej jednej placówki tego typu, dlatego większa liczba turystów jest tożsama z większą liczbą 

zwiedzających, co potwierdza współczynnik korelacji Pearsona równy 0,991. 

Silne przełożenie na liczbę osób odwiedzających muzea i ich oddziały ma także ilość biur podróży 

w regionie. Wskaźnik w tym przypadku wynosi 0,957, więc opisywana zależność jest silna i dodatnia. 

Jak wykazano wcześniej, więcej organizatorów turystyki to więcej przyjezdnych, a przez to również 

więcej zwiedzających. 

Tabela 30. Średnia liczba zwiedzających muzea przypadająca na jedną placówkę w regionie (w tys.) 

Województwo 
Zwiedzający 

2006 
Muzea 
2006 

Średnia –
zwiedzający 

2006 

Zwiedzający 
2010 

Muzea 
2010 

Średnia – 
zwiedzający 

2010 

małopolskie 5481,5 103 53,2 6479,7 115 56,3 

mazowieckie 2872,1 103 27,9 4685,5 115 40,7 

wielkopolskie 1163,1 79 14,7 1127,1 86 13,1 

dolnośląskie 1059,3 45 23,5 1689,7 58 29,1 

pomorskie 1902,0 52 36,6 1695,3 57 29,7 

śląskie 843,1 57 14,8 1108,7 55 20,2 

łódzkie 541,6 40 13,5 709,9 46 15,4 

lubelskie 932,5 39 23,9 948,0 45 21,1 

podkarpackie 755,9 35 21,6 894,2 44 20,3 

kujawsko-pomorskie 674,8 26 26,0 797,4 29 27,5 

warmińsko-mazurskie 421,3 23 18,3 540,5 27 20,0 

zachodniopomorskie 338,9 23 14,7 445,4 27 16,5 

podlaskie 397,4 29 13,7 351,9 26 13,5 

świętokrzyskie 462,9 22 21,0 400,4 24 16,7 

lubuskie 161,6 14 11,5 161,6 15 10,8 

opolskie 183,4 13 14,1 180,4 13 13,9 

Polska ogółem 18 191,3 703 25,9 22 215,7 782 28,4 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. 

W Małopolsce średnia frekwencja w muzeum w 2006 roku wynosiła około 53 tysięcy i była nie tylko 

najwyższa w kraju, ale prawie dwukrotnie wyższa niż w województwie mazowieckim – drugim 

regionie o najwyższej frekwencji. W badanym okresie średnia frekwencja w Polsce wzrosła o 10%, 

podczas gdy w Małopolsce tylko o 6%. Największy wzrost średniej frekwencji w muzeum zanotowano 

w województwie mazowieckim – aż 46%. Potwierdza to tezę o konieczności inwestycji w nowoczesne 

muzealnictwo jeśli władze Małopolski myślą o tym, by jej muzea nadal mogły być uważane za 

najatrakcyjniejsze w kraju. 
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Rysunek 8. Średnia liczba zwiedzających muzea wraz z oddziałami przypadająca na 1 placówkę w 2010 roku 
(w tys.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Wykres 34. Muzea wraz z oddziałami (w szt.) [lewa oś] a liczba zwiedzających (w tys.) [prawa oś] 
w województwie małopolskim  

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Widoczny jest związek między liczbą muzeów w badanym regionie a liczbą zwiedzających. W okresie 

2006-2010 liczba muzeów wzrosła z 102 do 116, a liczba zwiedzających z 5,5 mln do 6,5 mln rocznie. 

Tabela 31. Galerie i salony sztuki w województwach w latach 2006-2010 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 
2006-2010 

małopolskie 66 63 74 69 67 1,52% 

mazowieckie 33 34 42 56 64 93,94% 

łódzkie 44 39 46 40 46 4,55% 

śląskie 30 34 33 36 41 36,67% 

dolnośląskie 15 15 20 19 25 66,67% 

pomorskie 16 18 16 20 23 43,75% 
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Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 
2006-2010 

wielkopolskie 13 15 21 19 20 53,85% 

warmińsko-mazurskie 7 8 8 14 13 85,71% 

zachodniopomorskie 22 21 15 18 13 -40,91% 

kujawsko-pomorskie 11 11 13 13 12 9,09% 

lubelskie 8 8 12 10 11 37,50% 

świętokrzyskie 5 7 11 11 11 120,00% 

podlaskie 11 9 8 9 9 -18,18% 

podkarpackie 4 4 5 5 7 75% 

lubuskie 4 4 4 4 5 25,00% 

opolskie 4 4 3 3 3 -25,00% 

Polska ogółem 293 294 331 346 370 26,28% 

Udział Małopolski 22,53% 21,43% 22,36% 19,94% 18,11%  

Źródło: Dane GUS. 

Podobnie, jak w przypadku muzeów, tak i w liczbie galerii oraz salonów sztuki liderem jest 

Małopolska. Na początku omawianego okresu dystansowało ona zdecydowanie drugie w kolejności 

województwo mazowieckie, ale w 2010 roku różnica między nimi była już nieznaczna. Największą 

dodatnią zmianę z roku 2006 na 2010 zaobserwowano w województwie świętokrzyskim – wyniosła 

ona 120%. Z kolei największy spadek miał miejsce w województwie zachodniopomorskim. 

Małopolska pozostaje nadal liderem w ilości placówek takich jak galerie i salony sztuki, jednak jej 

pozycja jest wyraźnie zagrożona przez Mazowsze. Warto również zaobserwować znaczące wzrosty 

w tych kategoriach na Śląsku i w województwie łódzkim – są to województwa, które bardzo silnie 

stawiają na sztukę i design w swoich strategiach rozwoju (Łódź Design Festival, Poland Fashion Week 

w Łodzi czy Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie). Małopolskie (głównie Kraków) 

wydaje się tracić powab regionu przyciągającego twórców i galerie sztuki. Poziom osiągnięty w 2006 

roku jest poziomem nasycenia rynku w tym zakresie. 

Tabela 32. Zwiedzający galerie i salony sztuki według województw w latach 2006-2010 (w tys.) 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 
2006-2010 

mazowieckie 739,2 747,0 944,6 993,5 1021,8 38,23% 

małopolskie 420,6 503,0 402,3 470,6 436,6 3,81% 

śląskie 209,1 278,6 282,0 403,8 336,9 61,08% 

zachodniopomorskie 150,8 188,2 86,0 347,6 321,2 112,96% 

opolskie 428,4 403,9 398,0 456,9 286,0 -33,25% 

dolnośląskie 172,2 172,4 169,7 193,1 244,5 42,00% 

pomorskie 112,4 129,1 140,2 149,3 222,1 97,70% 

warmińsko-mazurskie 235,1 309,9 252,3 254,1 218,4 -7,10% 

wielkopolskie 63,9 69,1 98,9 93,5 187,9 194,16% 

łódzkie 228,5 258,4 246,7 197,3 176,8 -22,61% 

kujawsko-pomorskie 139,4 95,2 134,5 135,0 167,5 20,19% 

podkarpackie 67,9 73,5 83,1 98,4 132,5 95,20% 

lubelskie 61,5 60,4 65,1 62,1 65,9 7,30% 
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Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 
2006-2010 

podlaskie 53,9 55,8 49,9 54,4 58,2 7,96% 

świętokrzyskie 77,3 52,3 62,5 54,9 53,3 -31,10% 

lubuskie 118,0 29,9 27,1 25,6 38,2 -67,66% 

Polska ogółem 3278,1 3426,8 3442,8 3990,0 3967,8 21,04% 
Udział Małopolski 12,83% 14,68% 11,68% 11,79% 11,00%  

Źródło: Dane GUS. 

Wykres 35. Galerie i salony sztuki (w szt.) a liczba zwiedzających w województwie małopolskim (w tys.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Dużo więcej gości odwiedza galerie i salony sztuki w województwie mazowieckim niż w małopolskim 

i w tym regionie ich liczba nie zmieniała się zbyt mocno (wzrost o 3,81%). W skali kraju różnica 

między 2010 a 2006 rokiem wyniosła 21,04%. Obserwowano także tendencję wzrostową, aż do 2010 

roku, kiedy to liczba osób odwiedzających galerie zmniejszyła się. Trend ten dotyczy także 

Małopolski, ale np. Mazowsza już nie. Z kolei największy wzrost dotyczył województwa 

wielkopolskiego (194,16%), a najsilniejszy spadek – lubuskiego (67,66%). 

Frekwencja w galeriach i salonach sztuki w Małopolsce nie rosła w badanym okresie tak znacznie jak 

w pozostałych regionach. Jeśli obserwowany trend utrzyma się, to za kilka lat pod tym względem 

województwo małopolskie mogą wyprzedzić śląskie i zachodniopomorskie. Ilość odbiorców oferty 

galerii i salonów sztuki w Małopolsce wynosi około 450-500 tys. odwiedzających rocznie. Chcąc 

zwiększyć frekwencję, należy zainteresować nowe grupy odbiorców zwiedzaniem czy bywaniem 

w galeriach i salonach sztuki. 

Warto pomyśleć o organizacji imprez sieciujących ofertę galerii i salonów sztuki, taki jak Małopolskie 

ARTWeek, kiedy to placówki te byłyby otwarte w bardziej preferowanych przez odwiedzających 

godzinach, odbywałyby się spotkania z twórcami czy wystawy tematyczne. Z oferty galerii i salonów 

sztuki można wykreować produkt turystyczny, niezbędne jest jednak aktywne podejście do promocji 

tych walorów. 
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4. Produkty turystyczne i lokalne organizacje turystyczne 

4.1. Ilość certyfikatów POT przyznanych województwom 

Od 2003 roku Polska Organizacja Turystyczna przyznaje certyfikaty dla najlepszego produktu 

turystycznego. Potwierdzają one unikalną atrakcyjność danego produktu, a liczba certyfikatów 

w regionach również wpływa na ich postrzeganie przez turystów – taką tezę postawiono sobie 

opracowując ten fragment badania. Bazując na danych zamieszczonych na stronie internetowej POT 

określono ilość przyznanych certyfikatów w województwach. 

Tabela 33. Liczba certyfikatów POT dla najlepszego produktu turystycznego przyznanych w województwach 
(w latach 2003-2010) 

Województwo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suma Udział% 

pomorskie 4 4 1 1 1 1 1  13 9,70% 

dolnośląskie 3 1 1 1 2 1 2 1 12 8,96% 

łódzkie  1 2 3 2 1 1 1 11 8,21% 

podlaskie 4  2 2 1 1 1  11 8,21% 

zachodniopomorskie 1 2 2 1 1 3 1  11 8,21% 

małopolskie 2 2 1  2  1 1 9 6,72% 

świętokrzyskie 1 1 3 3   1  9 6,72% 

śląskie 1 1 1  2 1 1 1 8 5,97% 

lubelskie 1 2 1 1   1 1 7 5,22% 

lubuskie  3 1  1 1  1 7 5,22% 

mazowieckie 1 1 2 2    1 7 5,22% 

podkarpackie 1 2 1  1 1  1 7 5,22% 

warmińsko-mazurskie 1 1 2   1 1 1 7 5,22% 

kujawsko-pomorskie  1    2 2 1 6 4,48% 

wielkopolskie 1 1 1 2   1  6 4,48% 

opolskie    1   1 1 3 2,24% 

Polska ogółem 21 23 21 17 13 13 15 11 134 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie www.pot.gov.pl. 

Województwem, któremu przyznano najwięcej certyfikatów POT, jest pomorskie; wysunęło się ono 

na prowadzenie dzięki dużej liczbie wyróżnień w dwóch pierwszych edycjach. Drugie w kolejności – 

dolnośląskie – systematycznie otrzymywało certyfikaty dla przynajmniej jednego produktu 

turystycznego w roku. Trzecią pozycję zajęły: łódzkie, podlaskie i zachodniopomorskie, a zaraz za nimi 

znalazło się małopolskie i świętokrzyskie z 9 certyfikatami. Najmniej wyróżnień posiada województwo 

opolskie. 

Nie można mówić o zależności między ilością certyfikatów POT a liczbą turystów i liczbą biur podróży 

funkcjonujących na danym terenie. Certyfikaty POT wydają się raczej być nagrodą branżową, której 

oddziaływanie dotyczy bardziej twórców produktów turystycznych niż odbiorców końcowych. 

 

http://www.pot.gov.pl/certyfikaty-pot/
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4.2. Ilość lokalnych organizacji turystycznych w województwie 

Lokalne organizacje turystyczne odpowiadają między innymi za tworzenie produktów turystycznych 

oraz platform do rozmów samorządów z przedsiębiorcami z branży, dlatego postanowiono 

sprawdzić, ile organizacji znajduje się w poszczególnych województwach oraz czy ich liczba wpływa 

na ilość biur podróży działających w regionie. Bazowano na danych podanych przez Polską 

Organizację Turystyczną. 

Tabela 34. Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT-y) w województwach 

Województwo LOT-y Udział % 

pomorskie 22 18,64% 

warmińsko-mazurskie 11 9,32% 

zachodniopomorskie 11 9,32% 

mazowieckie 9 7,63% 

wielkopolskie 9 7,63% 

dolnośląskie 8 6,78% 

lubelskie 8 6,78% 

małopolskie 7 5,93% 

podkarpackie 7 5,93% 

kujawsko-pomorskie 6 5,08% 

łódzkie 4 3,39% 

podlaskie 4 3,39% 

śląskie 4 3,39% 

świętokrzyskie 4 3,39% 

lubuskie 3 2,54% 

opolskie 1 0,85% 

Polska ogółem 118 100,00% 
Źródło: www.pot.gov.pl (stan na wrzesień 2011). 

Rysunek 9. Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT-y) w województwach 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

http://www.pot.gov.pl/
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Najwięcej lokalnych organizacji turystycznych istnieje w województwie pomorskim. Dwukrotnie 

mniej LOT-ów posiada warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Małopolskie plasuje się 

w połowie zestawienia razem z podkarpackim. W tych regionach działa po 5,93% wszystkich 

organizacji. W województwie opolskim powołano do życia tylko jedną taką instytucję. 

Trudno zrozumieć tak niską liczbę organizacji zrzeszających podmioty branży turystycznej na 

poziomie lokalnym w Małopolsce. Może to wynikać ze specyfiki regionu, jednak wydaje się, że liczba 

LOT-ów w tak atrakcyjnym regionie jest zbyt niska. Mowa tutaj wyłącznie o Lokalnych Organizacjach 

Turystycznych a nie o stowarzyszeniach i izbach branżowych, do których przynależność była 

przedmiotem badania ogólnopolskiego. Wynika z niego, że ponad połowa badanych przedsiębiorców 

z branży turystycznej nie należy do organizacji branżowych (przynależność deklaruje ok. 44% firm). 

Wykres 36. Przynależność do organizacji branżowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Rozbicie danych na podgrupy pokazuje, że dane dotyczące przynależności do organizacji branżowych 

rozkładają się proporcjonalnie w grupie pośredników turystycznych (po 50%). Natomiast 

zdecydowana większość agentów turystycznych (63%) nie należy do wyżej wymienionych organizacji. 

Podobnie przeważająca większość przedsiębiorstw o lokalnym zasięgu działalności (80%) nie 

funkcjonuje w tego typu organizacjach. Do organizacji branżowych należy jednak zdecydowana 

większość podmiotów sklasyfikowanych jako większe przedsiębiorstwa (75%). 

Wykres 37. Przynależność do organizacji branżowych wg rodzaju działalności, zasięgu działalności oraz 
wielkości zatrudnienia 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 
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Tabela 35 Przynależność do organizacji branżowych według województw 
 tak nie 

dolnośląskie 45,7% 54,3% 

kujawsko-pomorskie 36,4% 63,6% 

lubelskie 60,0% 40,0% 

lubuskie 14,3% 85,7% 

łódzkie 35,3% 64,7% 

małopolskie 36,0% 64,0% 

Kraków 42,9% 57,1% 

poza Krakowem 27,3% 72,7% 

mazowieckie 44,8% 55,2% 

opolskie 25,0% 75,0% 

podkarpackie 30,0% 70,0% 

podlaskie 25,0% 75,0% 

pomorskie 37,5% 62,5% 

śląskie 54,4% 45,6% 

świętokrzyskie 60,0% 40,0% 

warmińsko-mazurskie 60,0% 40,0% 

wielkopolskie 62,5% 37,5% 

zachodniopomorskie 40,0% 60,0% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Najwięcej przedsiębiorstw z branży turystycznej przynależy do organizacji branżowych 

w województwach: wielkopolskim (62,5%) oraz świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim 

(po 60%). Z Małopolski przynależność do jakiejkolwiek organizacji zadeklarowało 42,9%, przy czym 

częściej deklarują ją firmy z Krakowa (ok. 43%), wobec 27,3% firm zlokalizowanych poza nim. 

Przedsiębiorcy, którzy zdeklarowali przynależność do organizacji branżowych zostali poproszeni o ich 

wskazanie. Co trzeci respondent zadeklarował, że jego przedsiębiorstwo należy do Polskiej Izby 

Turystyki. Niecałe 9% funkcjonuje w strukturach Zrzeszenia Agentów IATA, natomiast po ok. 6% 

należy do Warszawskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki RP, Krakowskiej Izby Turystyki oraz 

Wielkopolskiej Izby Turystyki. 

Wykres 38. Do jakich organizacji branżowych należy Państwa firma? 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 220 wywiadów. 
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 Podnoszenie kwalifikacji pracowników i współpraca 5.
z instytucjami edukacyjnymi firm z branży turystycznej – badanie 
ogólnopolskie 

W kontekście podnoszenia kwalifikacji zawodowych 60,8% badanych przedsiębiorstw wskazało, że 

ich pracownicy wykazywali się tego typu aktywnością w ostatnim roku, przy czym 35% respondentów 

zadeklarowało, że ich pracownicy podnosili zawodowe kwalifikacje w formie finansowanej przez 

pracodawcę. Po ponad 20% respondentów podnosiło kwalifikacje samodzielnie lub na szkoleniach 

współfinansowanych przez Unię Europejską. 

Wykres 39. Wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników w ostatnim roku (2011) 

 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

W przedsiębiorstwach funkcjonujących jako agencje turystyczne respondenci deklarują, że ich 

pracownicy nie podnoszą w żaden sposób kwalifikacji (ok. 40% badanych) lub podnoszą je w formie 

finansowanej przez pracodawcę (34,4% badanych). Blisko 47% firm o zasięgu lokalnym wskazało, że 

ich pracownicy nie podnoszą kwalifikacji. Natomiast w większych przedsiębiorstwach większość 

badanych wskazała, że ich pracownicy podnosili w ostatnim roku kwalifikacje w formie finansowanej 

przez pracodawcę (67,3%) lub w formie szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską 

(35,4%). 

Wykres 40. Wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników w ostatnim roku (2011) wg rodzaju działalności, 
zasięgu działalności oraz wielkości zatrudnienia 

 

 

38,4% 

35,0% 

21,9% 

20,4% 

0,8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nie

tak, w formie finansowanej przez pracodawcę

tak, samodzielnie

tak, w formie szkolenia współfinansowanego przez Unię
Europejską

nie wiemN= 500 

40% 

34% 

20% 

19% 

1% 

37% 

35% 

23% 

25% 

1% 

35% 

32% 

25% 

1% 

34% 

31% 

35% 

27% 

32% 

36% 

37% 

26% 

34% 

32% 

56% 

46% 

nie

tak, w formie finansowanej
przez pracodawcę

tak, samodzielnie

tak, w formie szkolenia
współfinansowanego przez

Unię Europejską

nie wiem

agent turystyczny organizator turystyczny
pośrednik turystyczny pilot wycieczek
przewodnik turystyczny inne

47% 

29% 

19% 

12% 

42% 

27% 

24% 

21% 

41% 

34% 

20% 

22% 

33% 

40% 

23% 

22% 

2% 
lokalny

regionalny

ogólnopolski

międzynarodowy

41% 

30% 

20% 

18% 

1% 

20% 

67% 

34% 

35% 

mikroprzedsiębiorstwa

większe przedsiębiorstwa

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI    ZASIĘG DZIAŁANOŚCI                       WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA 



S t r o n a  | 67 

   

Tabela 36. Wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników w ostatnim roku (2011) według województw 
 

nie 
tak, w formie 

finansowanej przez 
pracodawcę 

tak, 
samodzielnie 

tak, w formie szkolenia 
współfinansowanego przez 

Unię Europejską 
nie wiem 

dolnośląskie 45,7% 28,6% 25,7% 20,0% 0,0% 

kujawsko-pomorskie 27,3% 27,3% 9,1% 27,3% 9,1% 

lubelskie 30,0% 30,0% 10,0% 40,0% 0,0% 

lubuskie 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 

łódzkie 29,4% 35,3% 11,8% 41,2% 5,9% 

małopolskie 36,0% 30,0% 26,0% 22,7% 0,7% 

Kraków 33,3% 33,3% 25,0% 26,2% 1,2% 

poza Krakowem 39,4% 25,8% 27,3% 18,2% 0,0% 

mazowieckie 36,5% 44,8% 24,0% 13,5% 0,0% 

opolskie 37,5% 50,0% 12,5% 12,5% 0,0% 

podkarpackie 70,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% 

podlaskie 50,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 

pomorskie 54,2% 37,5% 8,3% 12,5% 0,0% 

śląskie 35,1% 29,8% 28,1% 21,1% 0,0% 

świętokrzyskie 20,0% 20,0% 60,0% 40,0% 0,0% 

warmińsko-mazurskie 20,0% 50,0% 30,0% 30,0% 0,0% 

wielkopolskie 34,4% 40,6% 21,9% 25,0% 0,0% 

zachodniopomorskie 50,0% 30,0% 15,0% 25,0% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Uzyskane dane na poziomie województw nie różnią się znacząco. Małopolskie firmy na tle firm 

z pozostałych województw odznaczają się wyższym zaangażowaniem pracowników branży 

turystycznej w podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Na brak jakiegokolwiek zaangażowania 

w zakresie wzrostu kwalifikacji wskazało 36% respondentów. Natomiast 63% małopolskich 

respondentów wskazało, że pracownicy uczestniczyli w szkoleniach / kursach mających na celu 

pogłębienie wiedzy i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, z czego 30% wskazało, że były one 

finansowane przez pracodawcę. Analizując dane z uwzględnieniem lokalizacji badanego 

przedsiębiorstwa zauważyć można, że pracownicy ok. 61% badanych podmiotów spoza Krakowa 

podnosili kwalifikacje zawodowe. Wśród firm zlokalizowanych w Krakowie 67% respondentów 

wskazało na wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników. 

W zakresie poszczególnych form współpracy z jednostkami edukacyjnymi największą popularnością 

wśród badanych przedsiębiorców cieszą się programy praktyk (38,5%), staże oraz szkolenia 

i programy treningowe dla pracowników (po 26,8%). Co trzeci badany przedsiębiorca nie 

współpracuje jednak z tego typu instytucjami. 

Wykres 41. Formy współpracy z jednostkami edukacyjnymi 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 
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W zakresie praktyk i staży z jednostkami edukacyjnymi współpracuje odpowiednio ok. 42% i 29% 

badanych agentów turystycznych. Co trzeci badany w strukturze ze względu na typ działalności nie 

współpracuje z jednostkami edukacyjnymi, ok. 44% organizatorów turystycznych współpracuje na 

zasadzie praktyk. Z programu praktyk korzystają również przedsiębiorstwa o ogólnopolskim zasięgu 

działalności (42%) oraz zdecydowana większość mikroprzedsiębiorstw (ponad 66%). 

Wykres 42. Formy współpracy z jednostkami edukacyjnymi wg rodzaju działalności, zasięgu działalności oraz 
wielkości zatrudnienia 
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dolnośląskie 42,9% 37,1% 34,3% 17,1% 8,6% 5,7% 2,9% 

kujawsko-pomorskie 36,4% 18,2% 18,2% 27,3% 18,2% 9,1% 0,0% 

lubelskie 70,0% 10,0% 50,0% 40,0% 30,0% 10,0% 0,0% 

lubuskie 57,1% 28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

łódzkie 47,1% 23,5% 23,5% 5,9% 5,9% 17,6% 5,9% 

małopolskie 24,0% 36,7% 18,0% 35,3% 9,3% 2,7% 5,3% 

Kraków 17,9% 40,5% 15,5% 39,3% 11,9% 1,2% 3,6% 

poza Krakowem 31,8% 31,8% 21,2% 30,3% 6,1% 4,5% 7,6% 

mazowieckie 39,6% 32,3% 21,9% 25,0% 11,5% 1,0% 3,1% 
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opolskie 25,0% 50,0% 12,5% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0% 

podkarpackie 50,0% 40,0% 50,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

podlaskie 37,5% 50,0% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

pomorskie 33,3% 41,7% 20,8% 25,0% 4,2% 0,0% 4,2% 

śląskie 47,4% 21,1% 35,1% 28,1% 8,8% 3,5% 1,8% 

świętokrzyskie 40,0% 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

warmińsko-mazurskie 30,0% 20,0% 30,0% 50,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

wielkopolskie 34,4% 21,9% 34,4% 37,5% 21,9% 3,1% 3,1% 

zachodniopomorskie 40,0% 40,0% 10,0% 25,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 500 wywiadów. 

Województwo Małopolskie na tle pozostałych wyróżnia wysoki odsetek wskazań na brak współpracy 

z instytucjami edukacyjnymi (36,7%) – w przypadku firm zlokalizowanych w Krakowie 40,5%, a poza 

nim 31,8%. Małopolscy przedsiębiorcy współpracujący z instytucjami edukacyjnymi jako najczęstszy 

sposób wskazali szkolenia, programy treningowe dla pracowników (35,3%), 24% małopolskich firm 

z branży badawczej korzysta z programów praktyk a 18% ze staży. 

Respondentów, którzy wskazali na brak współpracy z instytucjami edukacyjnymi poproszono 

o wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Badani najczęściej wskazywali, że nie ma potrzeby 

współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami, ponieważ zasoby firmy są wystarczające. Na tę 

przyczynę wskazała ponad połowa firm; 11% przedsiębiorców wskazało również, że w obrębie firmy 

brakuje odpowiednio przeszkolonych osób, które byłyby przygotowane do prowadzenia tego typu 

współpracy. Dla niemal 10% badanych podmiotów przyczyną braku współpracy jest też nieatrakcyjna 

cenowo oferta instytucji edukacyjnych. Szczegółowe dane prezentuje wykres poniżej. 

Wykres 43. Przyczyny braku współpracy z instytucjami edukacyjnymi 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych z 156 wywiadów. 
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Brak potrzeby angażowania się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi był najczęściej pierwszą 

wskazywaną przez respondentów odpowiedzią (ok. 83%). W drugiej kolejności badani jako pierwszą 

zaznaczali odpowiedź „brakuje osób przygotowanych w firmie do prowadzenia takiej współpracy” 

(prawie 53%). Relatywnie duży odsetek przedsiębiorstw jako pierwszą wskazywał także odpowiedź 

spoza kafeterii (52,7%). 

Wykres 44. Przyczyny braku współpracy z jednostkami edukacyjnymi wg kolejności wskazań 

 
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych ze 156 wywiadów 
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 Polska turystyka na tle innych krajów Unii Europejskiej 6.

Mimo iż Małopolska jest zdecydowanym liderem pod względem rozwoju funkcji turystycznych 

w kraju, ich nasycenie w regionie dalekie jest od wskaźników osiąganych w krajach starej Unii 

Europejskiej (UE). Żeby to należycie przeanalizować, przeprowadzono kalkulacje wskaźników funkcji 

turystycznej w krajach UE i zestawiono je z tymi osiąganymi przez Małopolskę oraz Polskę. Takie 

podejście pozwoli w sposób klarowny zobrazować potencjał wzrostu sektora turystycznego 

w regionie. Dodatkowo porównano liczbę i frekwencję w muzeach, aby poznać jaki dystans dzieli 

Małopolskę i Polskę od krajów starej UE. 

6.1. Udział turystyki w Produkcie Krajowym Brutto oraz w strukturze zatrudnienia – Polska 

na tle krajów Unii Europejskiej w 2010 roku 

Udział turystyki w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) w Polsce w ujęciu pośrednim i bezpośrednim 

oraz procent zatrudnionych w turystyce w stosunku do wszystkich pracujących są na poziomie 

zbliżonym do poziomu Niemiec czy Szwecji. Co ciekawe, w opinii większości Polaków Niemcy to kraj 

typowo tranzytowy, nie oferujący specjalnych atrakcji turystycznych, a Szwecja – położony 

peryferyjnie i zimny, na dalekiej północy Europy, podczas gdy Polska posiada istotny potencjał 

rozwoju turystyki. Należy przyjąć, że sytuacja u naszych zachodnich i północnych sąsiadów jest już 

unormowana, podczas gdy w naszym kraju udział turystyki w PKB może się jeszcze zwiększyć. 

Tabela 38. Udział turystyki w PKB oraz w strukturze zatrudnienia w krajach UE w 2010 roku 

Lp. Kraj Udział turystyki w PKB (%) Zatrudnieni w turystyce (%) 

  bezpośredni
12

 pośredni
13

 bezpośrednio
14

 pośrednio
15

 

1. Austria 4,2 11,7 4,6 12,5 

2. Belgia 2,0 4,9 2,1 5,3 

3. Bułgaria 4,2 14,9 3,8 13,7 

4. Cypr 5,7 17,5 6,5 18,8 

5. Czechy 2,4 7,8 4,1 9,3 

6. Dania 2,1 6,5 8,0 12,6 

7. Estonia 3,4 13,6 3,5 13,1 

8. Finlandia 2,3 6,6 2,3 6,9 

9. Francja 3,8 9,2 4,4 10,3 

10. Grecja 5,4 15,3 7,7 17,9 

11. Hiszpania 5,0 14,3 2,6 12,6 

12. Holandia 2,1 6,1 4,7 8,8 

13. Irlandia 1,5 5,6 1,6 5,7 

14. Litwa 1,4 5,1 1,4 4,9 

15. Luksemburg 2,1 4,8 2,9 6,6 

16. Łotwa 3,0 8,1 2,8 7,6 

17. Malta 11,7 23,3 12,6 23,8 

                                                             
12

 Produkt Krajowy Brutto generowany przez branże, w przypadku których przedsiębiorstwa mają bezpośredni kontakt 
z turystami, np. hotele i biura podróży (szerszy opis w słowniczku terminów). 

13
 Szersze od bezpośredniego ujęcie PKB, w którym uwzględniane są inwestycje kapitałowe, wydatki rządowe 
i samorządowe służące wspieraniu turystyki i efekty łańcucha dostaw (szerszy opis w słowniczku terminów). 

14
 Liczba miejsc pracy w branżach bezpośrednio związanych z turystyką w stosunku do całości zatrudnionych. 

15
 Szersze od bezpośredniego ujęcie zatrudnienia – uwzględnia również liczbę miejsc pracy w obszarach związanych 
z pośrednim udziałem turystyki w PKB. 
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Lp. Kraj Udział turystyki w PKB (%) Zatrudnieni w turystyce (%) 

  bezpośredni
12

 pośredni
13

 bezpośrednio
14

 pośrednio
15

 

18. Niemcy 1,6 4,6 1,8 4,9 

19. Polska 1,9 5,1 1,9 4,9 

20. Portugalia 5,0 13,8 6,5 16,8 

21. Rumunia 1,7 4,2 2,7 5,2 

22. Słowacja 2,4 6,1 2,4 6,0 

23. Słowenia 3,3 11,8 3,6 12,1 

24. Szwecja 1,8 5,5 1,8 5,6 

25. Węgry 4,4 11,7 6,0 10,9 

26. Wielka Brytania 2,4 6,9 3,0 7,6 

27. Włochy 3,1 8,4 3,6 9,4 

 UE 27 3,3 9,4 4,0 10,1 

Źródło: World Travel and Tourism Council, www.wttc.org. 

Pożądany i możliwy do osiągnięcia udział turystyki w Produkcie Krajowym Brutto i zatrudnieniu 

wydaje się wynosić około 2,3-2,5% PKB w ujęciu bezpośrednim i około 6% w ujęciu pośrednim. 

Docelowe zatrudnienie w turystyce może się kształtować w ujęciu bezpośrednim na poziomie 3% i 

pośrednim 6% (wielkości zbliżone do Dani, Wielkiej Brytanii czy Holandii), choć wciąż byłyby to 

rezultaty niższe niż średnia dla EU27. Wydaje się realne osiągnięcie ich w ciągu następnych pięciu lat. 

6.2. Turystyka w krajach Unii Europejskiej  – wybrane wskaźniki funkcji turystycznej 

W Polsce w 2010 roku liczba turystów zagranicznych według danych Eurostatu wynosiła 3,8 mln, co 

jest wartością najbardziej zbliżoną do Węgier, które w analogicznym okresie odwiedziło 3,2 mln gości 

zagranicznych. Jest to wartość niemal dwukrotnie niższa niż liczba turystów odwiedzających Czechy. 

Warto przy tym pamiętać, że są to kraje niewspółmiernie mniejsze od naszego, liczące odpowiednio 

9 i 10 mln mieszkańców. Co piąty turysta zagraniczny odwiedzający Polskę odwiedził Małopolskę; jest 

to istotna karta przetargowa, która powinna dawać Małopolsce ważny głos w kreowaniu polityki 

promocyjnej kraju na arenie międzynarodowej. 

Tabela 39. Turystyka w krajach UE – wybrane dane i wskaźniki 

Lp. Kraj 

wskaźnik 
Baretje'a i 
Deferta dla 
2009 roku 

Wskaźnik 
Charvata dla 

2009 roku 

Turyści 
zagraniczni 

w 2010 roku 
(tys.) 

Wykorzystanie miejsc 
noclegowych w 2009 

roku 

1. Austria 11,55 11,51 18 534 29,20 

2. Belgia 3,43 12,09 6 814 21,72 

3. Bułgaria 3,69 2,53 1 944 14,89 

4. Cypr 11,17 9,62 1 672 40,03 

5. Czechy 4,42 5,87 6 032 21,69 

6. Dania 7,09 9,07 1 792 18,53 

7. Estonia 3,66 1,09 1 381 23,05 

8. Finlandia 4,11 0,65 2 221 23,23 

9. Francja 9,11 10,66 35 882 13,77 

10. Grecja 7,28 6,21 8 781 22,06 

11. Hiszpania 7,07 6,41 39 204 29,49 

12. Holandia 7,30 28,99 9 921 19,23 

http://www.wttc.org/
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Lp. Kraj 

wskaźnik 
Baretje'a i 
Deferta dla 
2009 roku 

Wskaźnik 
Charvata dla 

2009 roku 

Turyści 
zagraniczni 

w 2010 roku 
(tys.) 

Wykorzystanie miejsc 
noclegowych w 2009 

roku 

13. Irlandia 4,94 3,14 b/d b/d 

14. Litwa 1,07 0,55 710 19,39 

15. Luksemburg 13,37 25,52 848 9,33 

16. Łotwa 1,42 0,49 754 21,77 

17. Malta 9,67 126,58 958 54,09* 

18. Niemcy 3,94 9,05 24 125 26,64 

19. Polska 1,59 1,94 3 862 24,83 

20. Portugalia 4,38 5,05 6 439 26,14 

21. Rumunia 1,41 1,28 1 276 15,67 

22. Słowacja 2,40 2,66 1 283 21,61 

23. Słowenia 4,23 4,24 1 731 27,26 

24. Szwecja 8,47 1,74 4 855 16,56 

25. Węgry 3,01 3,25 3 228 16,97 

26. Wielka Brytania 5,24 13,17 19 425 22,27 

27. Włochy 7,66 15,27 41 125 22,09 

 UE27 5,62 6,49 244 797 21,70 

* Dane dla 2008 roku. 
Źródło: Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu. 

Wskaźnik Baretje’a i Deferta – liczba wszystkich miejsc noclegowych na 100 mieszkańców kraju – dla 

Polski w 2009 roku wyniósł 1,59, co jest wartością zbliżoną do wskaźnika dla Rumunii czy Łotwy 

(wartości najniższe w Europie). Osiągnięcie przez Polskę średniego nasycenia dla krajów UE27 

oznaczałoby potrojenie wartości nasycenia miejscami noclegowymi na 100 mieszkańców, co 

wskazuje na istotny potencjał wzrostu inwestycji w branżę hotelarską oraz pośrednio cały sektor 

turystyki, w tym biura podróży. Wartość wskaźnika dla Małopolski w 2009 roku wynosiła 4,53 (drugie 

miejsce w kraju) i była zbliżona do wartości dla Słowenii (4,23) czy Finlandii (4,11). 

Liczba miejsc noclegowych wydaje się wciąż za niska w Polsce i w Małopolsce. Należy przyjąć, że wraz 

z bogaceniem się społeczeństwa korzystanie z bazy noclegowej będzie powszechniejsze, co powinno 

przełożyć się na wzrosty inwestycji w sektorze hotelarskim i wzrosty omawianego wskaźnika. 

Wskaźnik nasycenia bazą turystyczną Charvata – liczba całorocznych miejsc noclegowych na km2 

powierzchni – w 2009 roku dla Polski wyniósł 1,94; to jedna z najniższych wartości w Europie. Niższe 

zakresy wskaźnik przyjmuje tylko w Rumunii, Szwecji, Estonii, na Łotwie i na Litwie. Wartość 

wskaźnika w Małopolsce była najwyższa w kraju i wyniosła 4,53, co jest najbliższe wartościom dla 

Słowenii i Czech. W Małopolsce istnieją nadal istotne rezerwy wzrostu ilości miejsc noclegowych. 

Odnosząc wartości wskaźnika do sytuacji w pozostałych regionach kraju można odnieść wrażenie 

nadmiernego nasycenia bazą noclegową i mieć obawy czy dalszy przyrost miejsc noclegowych nie 

przekroczy chłonności docelowej rynku. Jednak warto porównać sytuację najlepiej rozwiniętego pod 

tym względu regionu w Polsce ze średnią dla Niemiec. Wartość wskaźnika Charvata dla Niemiec 

wynosi 9, czyli dwa razy więcej niż dla Małopolski. Oznacza to, że badany region jest jeszcze daleko 

od kresu chłonności rynkowej i przesycenia bazą turystyczną, biorąc za odniesienie standardy 

zachodniej Europy. 

Jednak wykorzystanie miejsc noclegowych w obu krajach jest bardzo zbliżone. Pokazuje to jak duża 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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przepaść stylów życia dzieli nas od zachodnich sąsiadów, choć tempo zmian w naszym kraju, także 

w tej dziedzinie, jest bardzo dynamiczne. Mimo obniżonego w ostatnich latach obłożenia miejsc 

noclegowych w Małopolsce można przyjąć, że zarówno procent wykorzystania miejsc, jak i ich ilość 

będą nadal dynamicznie rosły w nadchodzącym okresie (z pewnością w kolejnych 10 latach). 

Rysunek 10. Liczba udzielonych noclegów w hotelach i na polach kempingowych według regionów NUTS 2 
w 2008 roku 

 
Źródło: Eurostat regional yearbook 2010, Publications Office of the European Union, Luksemburg 2010, s. 187. 

Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych noclegów w hotelach i na polach kempingowych według 

regionów NUTS 2 w 2008 roku obserwujemy, że wartość ta dla Małopolski była porównywalna 

z wartością osiąganą w większości landów niemieckich i razem z Mazowszem należy do najwyższych 

w kraju (między 3 a 5 mln noclegów). Porównując sytuację w badanym regionie z regionami starej UE 

można zaobserwować istotny potencjał wzrostu. Większość regionów „piętnastki” osiąga wartość 

powyżej 8 mln noclegów udzielanych rocznie zarówno mieszkańcom, jak turystom zewnętrznym. 
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Rysunek 11. Liczba udzielonych noclegów w hotelach i na polach kempingowych przypadająca na 1000 
mieszkańców regionu NUTS 2 w 2008 roku 

 
Źródło: Eurostat regional yearbook 2010, Publications Office of the European Union, Luksemburg 2010, s. 190. 

Jeśli porównamy liczbę noclegów udzielonych na 1000 mieszkańców na poziomie regionów 

europejskich stwierdzimy, że Małopolska plasuje się znacznie poniżej średniej wartości dla regionów 

położonych w krajach starej Unii. Jedynie najbardziej peryferyjne regiony Portugalii, Wielkiej Brytanii 

i Francji notują podobne wielkości. Jednak badany region mieści się w przedziale najwyższych 

poziomów wskaźnika w krajach nowej Unii (między 1000 a 2000 noclegów na 1000 mieszkańców). 

Należy również pamiętać, że Małopolska, obok województwa zachodniopomorskiego, jest regionem 

o najwyższej wartości tego wskaźnika w Polsce. Przykład ten ilustruje wyraźnie, że lokalne maksima 

to wciąż relatywnie pozycje zdradzające bardzo istotny potencjał wzrostu w niedalekiej przyszłości. 
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Rysunek 12. Liczba udzielonych noclegów w hotelach i na polach kempingowych przypadająca na km
2
 

powierzchni regionu NUTS 2 w 2008 roku 

 
Źródło: Eurostat regional yearbook 2010, Publications Office of the European Union, Luksemburg 2010, s. 191. 

Jeśli porównamy wskaźnik liczby miejsc noclegowych przypadających na 1 km2 powierzchni okaże się, 

że Małopolska osiąga podobne wartości do większości landów niemieckich, francuskiej Normandii lub 

hiszpańskiej Galicji; tj. między 500 a 1000 miejsc noclegowych na 1 km2. Jest to dobry rezultat 

wynikający z faktu, że Małopolska jest niewielkim obszarowo regionem o stosunkowo dużej liczbie 

mieszkańców, dlatego nasycenie bazą turystyczną odniesione do powierzchni regionu wypada 

stosunkowo wysoko. 
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Rysunek 13. Liczba udzielonych noclegów w hotelach i na polach kempingowych według regionów NUTS2 – 
roczne tempo przyrostu w latach 2004-2008 

 
Źródło: Eurostat regional yearbook 2010, Publications Office of the European Union, Luksemburg 2010, s. 194. 

Jeśli porównamy roczne tempo zmian liczby udzielonych noclegów w europejskich regionach 

w latach 2004-2008 okaże się, że Małopolska oraz większość polskich województw rozwijały się 

w rekordowym tempie, powyżej 7,5% rocznego wzrostu. Były to rezultaty należące do najwyższych 

przyrostów wśród wszystkich regionów UE. Podobna dynamika notowana była jedynie w Bułgarii 

i Turcji. Utrzymanie zbliżonego tempa zmian jest niezbędne w celu zbliżenia stopnia rozwoju funkcji 

turystycznych w Polsce do tego notowanego jako średnia dla unijnych regionów. 
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Tabela 40. Muzea w krajach UE 

Lp. Kraj Rok zebrania 
danych 

Liczba 
muzeów 

Liczba 
zwiedzających 

Liczba odwiedzin / 
1 muzeum 

1. Austria 2008 493 12 097 500 24 539 

2. Belgia 2004 162 3 706 139 22 877 

3. Bułgaria b/d b/d b/d b/d 

4. Cypr b/d b/d b/d b/d 

5. Czechy 2010 471 9 307 777 19 762 

6. Dania 2004 258 10 077 458 39 060 

7. Estonia 2008 224 2 058 817 9 191 

8. Finlandia 2009 329 5 081 924 15 447 

9. Francja 2003 1 173 40 469 600 34 501 

10. Grecja 2007 176 4 755 535 27 020 

11. Hiszpania 2008 1 455 56 065 370 38 533 

12. Holandia 2007 773 20 540 000 26 572 

13. Irlandia b/d b/d b/d b/d 

14. Litwa b/d b/d b/d b/d 

15. Luksemburg 2006 39 384 219 9 852 

16. Łotwa 2007 128 2 402 581 18 770 

17. Malta b/d b/d b/d b/d 

18. Niemcy 2006 6 175 102 645 078 16 623 

19. Polska 2009 774 20 655 000 26 686 

20. Portugalia 2009 607 9 544 463 15 724 

21. Rumunia 2007 748 3 633 443 4 858 

22. Słowacja 2003 85 3 886 928 45 729 

23. Słowenia 2006 177 2 340 558 13 223 

24. Szwecja 2009 166 17 449 453 105 117 

25. Węgry 2008 671 10 123 438 15 087 

26. Wielka Brytania 1999 1 850 74 600 000 40 324 

27. Włochy 2008 435 33 103 021 76 099 
Źródło: European Group of Museum Statistics, http://www.egmus.eu/index.php?id=10  

Frekwencja w polskich muzeach ogółem była na dość wysokim poziomie. Krajami o bardzo podobnej 

frekwencji są Holandia i Szwecja. Ta pierwsza posiada niemal taką samą liczbę muzeów, co sprawia, 

że również frekwencja przypadająca na jedną placówkę muzealną była bardzo zbliżona w Polsce  

i w Holandii. 

W Małopolsce średnia frekwencja w muzeum w 2006 roku wynosiła około 53 tysięcy, co plasowało 

ten wynik między średnią frekwencją dla Wielkiej Brytanii i Włoch. Relatywnie wysoka frekwencja 

w muzeach oznacza interesującą ofertę turystyki kulturowej Polski, a Małopolski w szczególności. 

Należy przyjąć, że również w tym aspekcie możliwy jest dalszy progres. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.egmus.eu/index.php?id=10
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 Najważniejsze wnioski i rekomendacje 7.

Małopolskie biura podróży oraz ruch turystyczny w Małopolsce 

Biorąc pod uwagę klasyfikację podmiotów turystycznych posiadających zgodę na prowadzenie 

działalności, ich strukturę oraz rozmieszczenie terytorialne należy wskazać, że liderem pod względem 

liczby biur podróży pozostaje województwo mazowieckie – w 2010 roku 20% wszystkich podmiotów 

było zarejestrowanych w tym właśnie regionie. Małopolska zajęła 3. pozycję, z udziałem w rynku 

wynoszącym 12,4%. Drugą pozycję zajmuje od kilku lat niezmiennie województwo śląskie, w którym 

w 2010 roku zarejestrowanych było 13,9% wszystkich podmiotów. Warto wskazać, że na terenie tych 

trzech województw działa w sumie 46,3% wszystkich podmiotów. 

Wysokie miejsce Śląska wiąże się z bardzo dużą liczbą organizatorów posiadających siedzibę w tym 

regionie. W 2010 roku do województwa śląskiego należało 19% udziału w tym segmencie rynku – 

najwięcej wśród wszystkich województw. W podobnej sytuacji znalazło się województwo 

dolnośląskie, gdzie również liczba organizatorów (10,2%) przełożyła się na wysoką pozycję w ogólnym 

zestawieniu (miejsce 4). Z kolei Małopolska posiadała 6,2% udziału w segmencie organizatorów, co 

dało jej 7. miejsce w tej kategorii. W większości województw dominującą grupę podmiotów stanowiły 

biura posiadające status zarówno organizatora, jak i pośrednika. Udział Małopolski w tym segmencie 

rynku wyniósł 14%. Lepszy wynik uzyskało tylko Mazowsze – 23,3%. Dużą liczbę tego typu 

podmiotów zarejestrowano także w województwach: śląskim (12,5%), wielkopolskim (8,7%) 

i dolnośląskim (8%). Najmniej podmiotów wpisanych do ewidencji to pośrednicy. Na terenie siedmiu 

województw w 2010 roku nie działało ani jedno przedsiębiorstwo tego typu. Najwięcej biur podróży 

z tego segmentu (po 18,8%) było zarejestrowanych w województwach mazowieckim i małopolskim. 

W Małopolsce w okresie 2006-2010 wzrastała liczba biur podróży, podczas gdy wielkość krótko- 

i długookresowego krajowego ruchu turystycznego systematyczne malała: krótkookresowego z 2,1 

do 1,5 mln a długookresowego z 1,7 do 1,3 mln. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających 

region pozostawała w latach 2006-2009 na w miarę stałym poziomie (około 1,5 mln), natomiast 

w 2010 roku znacznie odbiła się w górę i uzyskała wartość 1,9 mln. 

W Małopolsce utrzymuje się deklarowany główny cel podróży turystów zagranicznych, czyli cel 

turystyczny. Jest to powiązane z wysokim zaangażowaniem biur podróży i branży hotelowej 

w obsługę każdego turysty zagranicznego (aż 68% turystów zagranicznych korzysta z usług biur 

podróży czy rezerwacji, a 82% z obiektów zakwaterowania grupowego; dane za 2009 rok). 

Potwierdza to, że główne źródło dochodu w działalności biur podróży jest generowane przez 

zagraniczną turystykę wyjazdową Polaków oraz turystów zagranicznych. Fakt ten konstytuuje również 

ukierunkowanie geograficzne prowadzonej działalności przez biura podróży, gdzie proporcja między 

prowadzącymi działalność wyłącznie na obszarze kraju a tymi, które operują również za granicą, 

wynosi 1:3. Warto dodać, że segmenty klientów – turysta zagraniczny i turysta krajowy – generują 

łącznie 57% przychodów u małopolskich przedsiębiorców działających w branży turystycznej. 

Małopolska może pozostać liderem w liczbie turystów zagranicznych wśród polskich regionów 

jedynie przez aktywną stymulację popytu zagranicznego. Można tego dokonać przez stworzenie 

systemu zachęt dla istniejących biur podróży nastawionych na turystę zagranicznego albo wsparcie 

rozwojowe dla nowych przedsiębiorstw z tego sektora. Przykładowe zachęty dla istniejących biur 
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podróży to: organizowane przez samorząd warsztaty z przedsiębiorstwami z zagranicznej branży 

turystycznej, np. podczas dużych imprez targowych za granicą, czy organizacja wspólnych kampanii 

promujących „kierunek Małopolska”. 

Region może być jeszcze popularniejszy zarówno wśród turystów krajowych, jak zagranicznych. 

Należy położyć nacisk na wzrost zainteresowania segmentu biznesowego ofertą Małopolski i Krakowa 

dzięki inwestycjom w centra kongresowo-konferencyjne. Należy jednak przeanalizować pozycję 

najbliższych konkurentów (mazowieckie, śląskie), gdyż wielkość inwestycji w obiekty przemysłu 

spotkań w Warszawie i Katowicach w ostatnich kilku latach znacząco wzrosła. Warto także zadbać 

o efektywną współpracę z Convention Bureau, które jest podstawowym narzędziem w staraniach 

o pozyskiwanie na rynku ogólnoświatowym dużych wydarzeń typu kongres czy konferencja. 

Można założyć, że samorząd nie ma wpływu na powstawanie nowych biur podróży nastawionych na 

turystykę wyjazdową, gdyż ich liczba jest proporcjonalna do siły nabywczej mieszkańców. Może mieć 

jednak wpływ na wzrost liczby biur podróży obsługujących turystykę przyjazdową przez dalsze 

promowanie „mody” na podróżowanie do Małopolski. 

Małopolska całoroczna baza noclegowa oraz poziom jej wykorzystania 

Najwięcej całorocznych miejsc noclegowych znajduje się w Małopolsce, a ich liczba ponad 

dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Tempo wzrostu w latach 2006-2010 było niższe niż w skali 

Polski (10,32% versus 16,65%); może to wskazywać na fakt, że rynek w tym regionie stopniowo ulega 

nasyceniu. W podobnej sytuacji są województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie, zajmujące 

odpowiednio 2. i 3. miejsce w rankingu województw posiadających najwięcej całorocznych miejsc 

noclegowych. Jednak po przeliczeniu całorocznych miejsc noclegowych na jedno biuro podróży 

indeks ten pokazuje, że w Małopolsce na 1 biuro podróży przypada 160,33 miejsc noclegowych. Taka 

wartość indeksu dała Małopolsce 9 lokatę w kraju i wskazuje że istniejąca baza noclegowa pozwala 

na rozwój rynku biur podróży w regionie. Warto zaznaczyć, że wzrost liczby biur podróży może być 

istotnym katalizatorem rozwoju branży turystycznej i przełożyć się na wzrosty ilości miejsc 

noclegowych oraz ich wykorzystania. 

Małopolska, tak w 2006, jak i w 2010 roku, była liderem w zakresie liczby cudzoziemców 

korzystających z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego. W 2006 roku z tego typu 

zakwaterowania skorzystało około 935 tysięcy turystów zagranicznych. Kolejne województwo – 

mazowieckie – gościło w 2006 roku o 150 tysięcy gości zagranicznych mniej niż Małopolska, jednak 

w 2010 roku różnica w ilości turystów zagranicznych korzystających z takiego noclegu wynosiła już 

tylko 1,5 tysiąca. Spadek wykorzystania miejsc noclegowych w Małopolsce wskazuje na obniżenie 

rentowności prowadzenia działalności hotelarskiej. Warto podkreślić, że inwestycje w bazę 

noclegową mają charakter długoterminowy i są finansowane w dużej mierze z kredytów bankowych. 

Obniżenie rentowności funkcjonowania takiej inwestycji może doprowadzić do utraty płynności 

finansowej i zamykania hoteli, co może zwiastować długoletni regres w rozwoju branży turystycznej 

w regionie. 

W regionie istnieje potencjał miejsc noclegowych, który powinien zostać dobrze wykorzystany. Od 

2007 roku procent wykorzystania systematycznie spada, co wiąże się z jednej strony z rozbudową 

bazy noclegowej, a z drugiej z mniejszą liczbą turystów krajowych przyjeżdżających do regionu. 

Sposobem na wyhamowanie tego trendu może być powstanie nowych obiektów nowoczesnego 
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muzealnictwa, próba ponownego ułożenia strategii cenowej hoteli, organizacja sprzedaży 

promocyjnej w okresach poza głównym sezonem. Spadek popularności Małopolski jako celu podróży 

długookresowych Polaków może być wynikiem generalnego spadku popularności regionów górskich 

(polskie góry coraz częściej przegrywają rywalizację z Alpami). Warto pomyśleć o wspólnej promocji 

polskich gór w ramach jednej kampanii społecznej województw małopolskiego i śląskiego. Nie istnieje 

jednak możliwość wzrostu w tym zakresie bez poprawy dostępności komunikacyjnej. 

Zadaniem dla samorządu jest zainicjowanie wspólnej promocji branży turystycznej, w tym przede 

wszystkim hotelowej i biur podróży. Odpowiednim narzędziem do osiągnięcia tego celu mogą być 

lokalne organizacje turystyczne, czy organizacje typu destination alliance, których członkowie 

realizują wspólnie zadania promocyjne w celu poprawy wykorzystania miejsc noclegowych i wzrostu 

rentowności prowadzonej działalności hotelarskiej. 

Muzea i galerie w Małopolsce 

Muzea i galerie są istotnym elementem turystyki kulturowej. W województwach małopolskim 

i mazowieckim znajduje się najwięcej muzeów, a ich liczba w poszczególnych latach jest zbliżona 

(w 2006 i 2010 roku taka sama: 115). Mimo, że w Małopolsce i na Mazowszu zlokalizowana jest 

podobna ilość muzeów, znacznie więcej osób odwiedza placówki małopolskie (w 2010 roku 6 479,7 

versus 4 685,5). Małopolska posiada obecnie najlepszą ofertę muzealną i najwyższą frekwencję 

w muzeach wśród wszystkich regionów w kraju. Warto jednak przyjrzeć się dynamicznemu wzrostowi 

frekwencji na Mazowszu w latach 2006-2010 (63,14%). Można to tłumaczyć pojawieniem się dwóch 

nowych muzeów, zrealizowanych w duchu interaktywnych ekspozycji – Centrum Nauki Kopernik oraz 

Muzeum Chopina przy ulicy Tamka. Pierwsze odwiedziło przez rok ponad 500 000 osób, a drugie 

w okresie maj-listopad 2010 ponad 103 000 osób. 

W rozwoju oferty turystyki kulturowej konieczny jest rozwój nowoczesnego muzealnictwa, opartego 

o zasady interakcji zwiedzający-eksponat. Zestawienie liczby turystów z liczbą zwiedzających muzea 

wskazuje na istnienie dodatniej zależności między tymi zmiennymi. Większość grup, a także osób 

indywidualnych, umieszcza w swoich planach wycieczek odwiedzenie przynajmniej jednej placówki 

tego typu, dlatego większa liczba turystów oznacza także większą liczbą zwiedzających. Silne 

przełożenie na liczbę osób odwiedzających muzea i ich oddziały ma także ilość biur podróży 

w regionie. Więcej organizatorów turystyki to więcej przyjezdnych, a przez to również więcej 

zwiedzających. 

Podobnie jak w przypadku muzeów, tak i w liczbie galerii oraz salonów sztuki liderem jest 

Małopolska. Na początku omawianego okresu dystansowała ona zdecydowanie drugie w kolejności 

województwo mazowieckie, ale w 2010 roku różnica między nimi była już nieznaczna. Największą 

dodatnią zmianę między ilością z roku 2006 a z roku 2010 zaobserwowano w województwie 

świętokrzyskim – wyniosła ona 120%. Z kolei największy spadek miał miejsce w województwie 

zachodniopomorskim. Małopolska pozostaje nadal liderem w ilości placówek takich jak galerie 

i salony sztuki, jednak jej pozycja jest wyraźnie zagrożona przez Mazowsze. Warto również 

zaobserwować znaczące wzrosty w tych kategoriach na Śląsku i w województwie łódzkim – są to 

województwa, które bardzo silnie stawiają na sztukę i design w swoich strategiach rozwoju (Łódź 

Design Festival, Poland Fashion Week w Łodzi czy Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 

w Cieszynie). Małopolska, głównie Kraków, wydaje się tracić powab regionu przyciągającego twórców 
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i galerie sztuki. 

Frekwencja w galeriach i salonach sztuki w Małopolsce nie rosła w badanym okresie tak znacznie jak 

w pozostałych regionach. Jeśli obserwowany trend utrzyma się, to za kilka lat pod tym względem 

Małopolskę mogą wyprzedzić województwa śląskie i zachodniopomorskie. Ilość odbiorców oferty 

galerii i salonów sztuki w Małopolsce wynosi około 450-500 tys. odwiedzających rocznie. Chcąc 

zwiększyć frekwencję, należy zainteresować nowe grupy odbiorców zwiedzaniem czy bywaniem 

w galeriach i salonach sztuki. Warto pomyśleć o organizacji imprez sieciujących ofertę galerii 

i salonów sztuki takich jak małopolski ARTWeek, kiedy placówki te byłyby otwarte w bardziej 

preferowanych przez odwiedzających godzinach, odbywałyby się spotkania z twórcami czy wystawy 

tematyczne. Z oferty galerii i salonów sztuki można wykreować produkt turystyczny, niezbędne jest 

jednak aktywne podejście do promocji tych walorów. 

Sytuacja małopolskich przedsiębiorstw z branży turystycznej 

Dynamiczny wzrost przychodów jest jednym z wyjaśnień dynamiczniejszego przyrostu liczby biur 

podróży w Małopolsce w porównaniu z pozostałymi polskimi regionami. Jeśli chodzi o dane uzyskane 

od małopolskich przedsiębiorców, 39% przebadanych przedsiębiorstw zadeklarowało wzrost 

osiąganych przychodów w trakcie ostatnich 3 lat. Biorąc pod uwagę rozróżnienie terytorialne, to 

w Krakowie odsetek ten był znacznie wyższy i wynosił 41,7%, a na pozostałym obszarze Małopolski 

wzrost przychodów zadeklarowało 36% respondentów. Warto także zauważyć, że najczęściej 

zwiększenie przychodów w ostatnich 3 latach deklarowały firmy o międzynarodowym zasięgu 

działalności zatrudniające ponad 10 osób – jest to znak, że branża może wykazywać tendencje do 

konsolidacji w celu maksymalizacji przychodów i zysków w nadchodzących latach. Według 25% 

badanych przedsiębiorców rok 2012 w porównaniu z 2011 będzie raczej lepszy. Prognozy 

małopolskich przedsiębiorców odstają delikatnie na plus od średniej krajowej – 32,6% małopolskich 

przedsiębiorców wskazuje, że rok 2012 rok będzie lepszy pod względem finansowym niż rok 

poprzedni. 

Najczęściej wskazywanymi przez respondentów barierami w bieżącej działalności w ostatnich trzech 

latach był kryzys na rynku (ok. 43%), duża konkurencja (39,5%) i wysokie podatki (38%). Małopolscy 

przedsiębiorcy jako najczęstsze bariery wskazywali na silną konkurencję (45,3%) i światowy kryzys 

(42%). Wśród małopolskich respondentów zauważalne jest terytorialne zróżnicowanie w przypadku 

wskazywanych barier działalności; dla tych z Krakowa najistotniejszy był kryzys na rynku 

turystycznym (48%), natomiast wśród przedsiębiorców spoza Krakowa dominującą barierą 

w działaniu firmy w ostatnich trzech latach była duża konkurencja (47%). Jednak wielkość ruchu 

turystów zagranicznych do Małopolski pokazuje, iż mimo światowego kryzysu nie odnotowano 

dramatycznych spadków, a jedynie stabilizację ruchu na poziomie 1,5-1,6 mln w latach 2006-2009. 

Oznaczać to może, że Małopolska, w porównaniu z destynacjami Europy Zachodniej, posiada 

przewagi konkurencyjne takie jak na przykład atrakcyjne ceny, i stanowi wciąż „świeży” i nieodkryty 

cel podróży dla wielu turystów z Europy. Warto przeprowadzić pogłębione badania na turystach 

zagranicznych diagnozujące przyczyny niesłabnącej popularności regionu i na podstawie uzyskanych 

wniosków zbudować strategię marketingową regionu kierowaną na rynki zagraniczne. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań należy uznać, że sytuacja małopolskich 

przedsiębiorców z branży turystycznej na tle ogółu kształtuje się dobrze. Ponadto Małopolska jest 
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najbardziej atrakcyjnym turystycznie regionem w Polsce. Rekomenduje się utrzymanie dotychczas 

prowadzonej polityki względem sektora turystyki w województwie. 
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 Załączniki 8.

8.1. Liczba mieszkańców województw 

Z Bazy Demografia GUS: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/StartIntro.aspx zebrano dane 

na temat liczby mieszkańców w województwach. Wartości te wykorzystano do obliczenia 

wskaźników funkcji turystycznej. Pozwoliły one również na zrelatywizowanie pozostałych 

zgromadzonych informacji: m.in. do liczby mieszkańców odniesiono ilość biur podróży w Małopolsce 

i innych regionach. 

Tabela 41. Liczba mieszkańców województw w latach 2006-2010 (w tys. osób) 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 

mazowieckie               5 172 5 188 5 204 5 222 5 243 

śląskie                   4 669 4 654 4 646 4 641 4 636 

wielkopolskie             3 379 3 387 3 398 3 408 3 419 

małopolskie               3 271 3 279 3 287 3 298 3 310 
dolnośląskie              2 882 2 878 2 877 2 877 2 878 

łódzkie                   2 566 2 556 2 549 2 542 2 534 

pomorskie                 2 204 2 211 2 220 2 230 2 240 

lubelskie                 2 173 2 166 2 162 2 157 2 152 

podkarpackie              2 098 2 097 2 099 2 102 2 104 

kujawsko-pomorskie        2 066 2 066 2 068 2 069 2 070 

zachodniopomorskie        1 693 1 692 1 693 1 693 1 693 

warmińsko-mazurskie       1 427 1 426 1 427 1 427 1 427 

świętokrzyskie            1 280 1 276 1 273 1 270 1 266 

podlaskie                 1 196 1 193 1 191 1 190 1 188 

opolskie                  1 042 1 037 1 033 1 031 1 029 

lubuskie                  1 009 1 008 1 009 1 010 1 011 

Polska ogółem 38 125 38 116 38 136 38 167 38 200 
Źródło: Dane GUS. 

8.2. Wynagrodzenia w województwach 

Kolejny punkt do porównań miał stanowić Produkt Krajowy Brutto przypadający na jednego 

mieszkańca. Publikowane dane obejmowały jedynie okres do 2008 roku, więc wartość tę zastąpiono 

przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto. Informacje dla wszystkich województw uzyskano 

z opracowania GUS: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej”. Posłużyły one do 

ustalenia korelacji między liczbą biur podróży a przeciętnym dochodem w regionie. 

Tabela 42. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w układzie województw w latach 2006-2010 (w PLN) 

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 
2006-2010 

Zmiana % 
2006-2010 

mazowieckie 3 431,00 3 720,47 4 105,11 4 340,11 4 421,39 990,39 28,87% 

śląskie 2 774,16 2 997,19 3 346,78 3 485,69 3 633,80 859,64 30,99% 

dolnośląskie 2 663,85 2 924,29 3 224,91 3 386,15 3 516,55 852,70 32,01% 

pomorskie 2 711,62 3 016,27 3 277,60 3 418,71 3 500,05 788,43 29,08% 

małopolskie 2 495,57 2 741,19 3 024,41 3 159,05 3 300,37 804,80 32,25% 

wielkopolskie 2 452,11 2 700,49 2 976,33 3 099,10 3 251,68 799,57 32,61% 

http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/StartIntro.aspx
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Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 
2006-2010 

Zmiana % 
2006-2010 

zachodniopomorskie 2 453,75 2 673,50 2 973,68 3 125,79 3 242,47 788,72 32,14% 

opolskie 2 441,83 2 682,13 2 977,96 3 110,89 3 208,55 766,72 31,40% 

łódzkie 2 339,10 2 536,40 2 822,09 2 976,52 3 157,34 818,24 34,98% 

lubelskie 2 325,27 2 541,86 2 825,18 2 962,37 3 137,39 812,12 34,93% 

podlaskie 2 367,04 2 607,33 2 852,70 2 984,06 3 134,97 767,93 32,44% 

świętokrzyskie 2 316,54 2 526,84 2 823,29 2 974,96 3 097,65 781,11 33,72% 

lubuskie 2 306,53 2 511,14 2 747,87 2 899,35 3 017,55 711,02 30,83% 

kujawsko-pomorskie 2 324,54 2 513,76 2 761,03 2 907,49 3 017,36 692,82 29,80% 

warmińsko-mazurskie 2 250,37 2 453,58 2 691,80 2 830,12 2 977,26 726,89 32,30% 

podkarpackie 2 219,58 2 422,96 2 630,01 2 821,70 2 970,29 750,71 33,82% 

Średnia krajowa 2 492,05 2 723,09 3 003,80 3 155,13 3 286,54 794,49 31,88% 

Źródło: Dane GUS. 

8.3. Przeciętne zatrudnienie w branży turystycznej (PKD 2007, Sekcja N, dział 79) 

w układzie województw w ostatnich latach 

W założeniach metodologicznych przyjęto prześledzenie dynamiki zmian liczby osób zatrudnionych 

w branży turystycznej w województwach od 2006 roku. Jednak w statystykach prowadzonych przez 

GUS publikowane są wyłącznie dane dla sekcji i działów (według PKD 2007) lub sekcji i województw – 

brak jest łącznego zestawienia dotyczącego zatrudnienia w określonych działach w układzie 

województw. Prowadzenie analizy dla całej sekcji jest bezcelowe, ponieważ sekcja N „Działalność 

w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” poza biurami podróży obejmuje także 

m.in. wypożyczalnie pojazdów czy przedsiębiorstwa detektywistyczne i ochroniarskie. 

O dane w układzie działów i województw można zwrócić się bezpośrednio do GUS, ale te 

szczegółowe informacje również nie byłyby przydatne w niniejszym opracowaniu. W prowadzonych 

badaniach statystycznych GUS uwzględniono jedynie podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 

9 osób16. Większość jednostek w branży organizatorów turystyki zaliczana jest do grupy 

mikroprzedsiębiorstw i uzyskane dane byłyby niemiarodajne. 

                                                             
16

 Pismo nr DI-6-611-3456/2011/KB, z 10.10.2011 roku. Dyrektor Departamentu Informacji Witold Marek Woźniak 



S t r o n a  | 86 

   

 Wyjaśnienie terminów 9.

Bezpośredni udział turystyki w PKB – PKB generowane przez branże, w przypadku których 

przedsiębiorstwa mają bezpośredni kontakt z turystami (hotele, biura podróży, linie lotnicze oraz 

inne gałęzie transportu pasażerskiego, a także restauracje i podmioty przemysłu rozrywkowego). 

Odpowiada on całości bezpośrednich wydatków turystycznych wewnątrz danego kraju (które 

obejmują m.in. wydatki turystów krajowych i zagranicznych), pomniejszonych o wartość zakupów 

dokonywanych przez przedsiębiorstwa z wymienionych sektorów (w tym import). [WTTC 

methodology – keydefinitions] 

Bezpośrednie zatrudnienie w turystyce – liczba miejsc pracy w branżach bezpośrednio związanych 

z turystyką. [WTTC methodology – keydefinitions] 

Całkowite zatrudnienie w turystyce – bezpośrednie i pośrednie zatrudnienie turystyce oraz udział 

indukowany. [WTTC methodology – keydefinitions] 

Całkowity udział turystyki w PKB – bezpośredni i pośredni oraz indukowany udział turystyki w PKB. 

[WTTC methodology – keydefinitions] 

Indukowany udział turystyki w PKB – szerszy wkład w PKB i zatrudnienie wydatków tych, którzy 

bezpośrednio i pośrednio są zatrudnieni w sektorze turystycznym. [WTTC methodology – 

keydefinitions] 

Odwiedzający – każda osoba podróżująca do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem 

na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli podstawowy cel podróży jest inny niż podjęcie działalności 

zarobkowe, wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości lub kraju. [Instytut Turystki] 

Pośredni udział turystyki w PKB – PKB, w którym uwzględniane są: 

 Inwestycje kapitałowe (wydatki inwestycyjne sektorów bezpośrednio związanych z turystyką), 

 Wydatki rządowe i samorządowe służące wspieraniu turystyki, 

 Efekty łańcucha dostaw (zakup towarów i usług sektorów bezpośrednio związanych z turystyką) 

[WTTC methodology – keydefinitions]. 

Pośrednie zatrudnienie w turystyce – liczba miejsc pracy w obszarach wymienionych w definicji 

pośredniego udziału turystyki w PKB. [WTTC methodology – keydefinitions] 

Turysta – odwiedzający, który przynajmniej przez jedną noc korzysta z obiektów zakwaterowania 

zbiorowego lub kwater prywatnych w odwiedzanym kraju (w przypadku turystyki krajowej – 

miejscowości). Cel pobytu może być dowolny: wypoczynek, zwiedzanie, interesy, odwiedziny 

u znajomych lub krewnych, zakupy na prywatny użytek itp., z jednym wyjątkiem: głównym celem 

wizyty nie może być działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanym kraju czy miejscowości 

[Instytut Turystyki] 

Turystyka krajowa – podróże w granicach państwa członkowskiego odbywane przez odwiedzających 

będących rezydentami tego państwa członkowskiego. [GUS za: Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011 z 6 lipca 2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie 

turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE] 
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Turystyka międzynarodowa – obejmująca turystykę przyjazdową i turystykę wyjazdową. [GUS za: 

Decyzja Komisji z 9 grudnia 1998 w sprawie procedur wprowadzania w życie dyrektywy Rady 

95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (1999/35/WE)] 

Turystyka narodowa – obejmująca turystykę krajową i turystykę wyjazdową. [GUS za: Decyzja 

Komisji z 9 grudnia 1998 w sprawie procedur wprowadzania w życie dyrektywy Rady 95/57/WE 

w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (1999/35/WE)] 

Turystyka przyjazdowa – podróże do państwa członkowskiego odbywane przez odwiedzających 

niebędących rezydentami tego państwa członkowskiego. [GUS za: Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011 z 6 lipca 2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie 

turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE] 

Turystyka wyjazdowa – podróże rezydentów państwa członkowskiego do miejsc poza granicami tego 

państwa członkowskiego. [GUS za: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 692/2011 z 6 lipca 2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające 

dyrektywę Rady 95/57/WE] 

Wskaźnik Charvata – wskaźnik nasycenia bazą turystyczną, wyrażony liczbą miejsc noclegowych 

przypadających na km2 powierzchni całkowitej danego obszaru (np. gminy lub województwa) 

Wskaźnik Deferta – wskaźnik funkcji turystycznej, wyrażony liczbą turystów korzystających 

z noclegów, przypadających na km2 powierzchni całkowitej danego obszaru (np. gminy lub 

województwa) 

Wskaźnik Baretje’a i Deferta – wskaźnik funkcji turystycznej regionu lub miejscowości, wyrażony 

liczbą miejsc noclegowych, pomnożoną przez 100, przypadającą na liczbę ludności miejscowej 

Wskaźnik Schneidera – wskaźnik intensywności ruchu turystycznego, wyrażony liczbą turystów 

korzystających z noclegów, przypadającą na 100 stałych mieszkańców regionu 

Wyjazd długookresowy – wyjazd trwający minimum 5 dni [Instytut Turystyki] 

Wyjazd krótkookresowy – wyjazd trwający 2-4 dni [Instytut Turystyki] 
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