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Od Redakcji
ROBI programowy czasopisma 'ToliaTuiisńca" -prczmnwanie badań, z za-

kresu różnych dziedzic nauk, nad turysqkąjako vgóhym polem badawczym -
zastał w qrm numeizc zawężany laytenum tcrytoiidnym. Wszystkie zamiesz-
czone U aiqlcuły i gmwozdmia z badań łące' Kiak6w jako główny oe] ]ub
pizyHad prowadmnych badań.

Raba Krakowa - album turysEyh krdowq i międzynaiodowel, nagioaia-
dzcnic utah wielu auakqi tuiysqrcznych nie qlko piW'ciągi lnilioay odwioda-
jących. ale zachęca także do pozległydi badań nad istotą Zjawisk tuxyRycnyd),
Kraków aaktowany jestjako swoisty poligon w baKlaniach nad l6bioiodnyxń uwa-

iunkowaniami mzwdu tiuyslyb w dużydt cmbach miejskich.
Zainicjowane w 1991 r., z inspinKji Urzędu Kultury Fizycznej i TuiystyŁI,

badania nad tuiystykq w Krakowie. podjęte przez zespół pracowników Akademii

Wychowania Fizycznego w Krakowie zostały zakończone raportem'; wybrane
jego fragmenty opracowme w fomiie altykuł6w zostaly wykorzystme w tym
numerze

W piczentowanych aiVkulań z lego odium ocalan wa]aiy tuiygyann ]<iahwa
oru ich dostępność dla tuiy$tów ŃepebloWwnych, a także gopicil romuu gavo'
daria auystycznej w mieśdc. Ciekawe - z punkni wvidzeniaosi:tgŃęgdtvyników - są
badania postaw ińeszkańców Kmkowa wobec buy1lyh. a zwłaszcm ich llpiińi olafa
nowanych inwcgycaach birystycnych. Na uwagę zasługują również wyniki badań
ankienwych piupmwadzonych wśród biqsbÓw odwiodmyąpydi Kralów, pozwala-
jących na porównanie Krakowa z innymi miastaŃ buysycnymi.

Dwa artykuły poświęcono bazie Intelową lokalizacjiobiek6w
hotelowych Diaz Danie wykorzystania bazy noclcgowej w Krakowie w latach
1%6 - 19% Anyh'-a d®'ząqr p'n;tępmŚd i p'nbP @l ("WI z b'-

iysqkO zogał również odnicdony do Krakowa.
Mam nadzieję, że koncesja monotcmaqcznych numciów 'folii Tuńsóci:

zostanie pizydiyhie payjęta pius Czytelników i będzie kontynuowana w na-
stępnych edyqjach bgo czanpisma.
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6 OdRoaką

Obecny numn Tbjii TlńKid" uąskd nową szatę giańczną. Równocześnie
WpalimUemy, b nasl@uy numerNJawi się w zinieniomJ okhdce. Rcdaęja wdzię-
czna będzie o7tcltiikom za wszdlde uwagi i pzopozycle odnośnie zawartości
czasapismajakijcgo wygl+lu.

Z88nŁum Knnzet

PR zrp/s r
1. Analiza zjawisk tur)styczn#ch w obszarach recepcji na prz)kładzie

Krakowa iKaeszowic. 1991. Raport 2 badali w)konalQch na zlecenie UKFir.

Płuca zbierane pod redakcją Z. Kruczka. Mnp w Katedra Turysqki AWF
w KrziŁawle.
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Kazimiera
Orzechowska-
Kowalska
Katcdm Turystyki AWF.
Kraków.
AI. Jana Pawła ll 78

Analiza wybranych
walorów krajoznawczych

Krakowa
(zasoby, stan, udostępnienie,

wartości poznawcze
i emocjonalne)

Twrlst Values of Cr8eovr (Mmumeab, CooditioĘ Aansiblillp bitdledual
Bnd Emotionial Values)
Crxo+jtu beentccogrózed ©&n hicmaional nuristcmaedw io iu dgbisce-

hB v3lucs of lńgh quality. AKhiuocniae &ld cowtiuictim monuinmu tcpewtt
Un most pmputmt alles becau= af thcir quamity ald quality- mine tnlnaed ala
nmety eight must valuabje Qld buildinB& ou of6380 prcsKved onet have bnl
rcEisued on a manumcnu lia. They weB nbmitted to my 8nalyńŁ it deflned ńc
głlc of presnved bułjdhg3 (true 3. ng-3). ilnir ownasbp sEruntun (table 4.
GB.4) and thcir pnsmt ńinctian(table S. 6g.4). 1t aln dEsaibed their yaiial
nuictwe (table 2. [ig.]) and eva]uaied ]be ca]diHgn af bllólmatim plant plac€d
m lln cxutlined buUdhB& Durh8 tbe liginB tbc atnmF wu made to spccify
lln cożnitive uld clnaiialu vallies af e arulynd buildhBS u neil ag their
wtbenucity (bóle q 1. 8). To achiwE this pIaF)n Likcrt's Bale af social
njnws w© applied.
Tbe malysis of nuiist IQluu of amw WH condwted an ihe bada Qr 4
q)eclalŁy pKpalud queśionnaŁn. 'lbB abtained Mormaiian scn'cd [m nting ip
a campunr daahK.

1. Uwagi wstępne
Mimo macznel konccnaacji jednogek naukowych mjmujących się badaniaali

nuynycznymi w Krakowie. stan badań nad zasobami laayoznawcWml wojewódzn\hra

miejskiego krakowskiego oraz samego aliuU jest Ńezadawalalącyi Również go.
pień wykorzl'stania wyników badań dla celów poliqld tuiystycmel jeg minimalny.
Badania są tozpioszoon i prowabonn wydnknwo. Jcdnostb twoizyn sckbr obshgi
uchu ouysqcznego odczuwają brak zielatyvrizowanych informacji a walorach
poanbnych dla tworntda ofert tuiygyczmj; stąd tcż podnoszą dę doW mówi4n
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10 Kazhnien Onechowske-Kowalska

o #yaoizeah ]nmputelowego banki inRmnaqi o walonch miasta. z tnyśh o włą-
czaiu dę do o8ólnapolddego Wdtemu inhlmac$ tuiystyczml 3.

Pi6bę gworzcnia baW' dmych o waloiaeh )a:Óoznawcąrch miala podjęli w Ka-
tcdize TuWstyh AWF w Kiakawie w latach !99Q/91. Ogrom pru związanych
z liczącą ok. lula obiektów bazą danych sprawił. iż apraoowanic to nalezy baktować
jako wsie do sygemaVcznydi analiz czasodńonnych i audnydl również ze wzdędów
metodologicaydl Jednako zgromadzone mateńały pozwoliły stwarWć komputerowy
bmk danych, picrwqr tego typu inhmlabr o wdomach w Kiakowic.

2. Cel badań, nuzędzie badawcze

Podejmując badania nad walorami laayoznawczymi Krakowa pnyjęto lalka
zasadniczydt celów. BYĘ to;

ocena stanu wdoióv ŁraUoznawczydt miara i ich wykonyganic dla pounb

apiaoowanie inwentarymęji walorów kralomawczych Krakowa z uwzględ-
nienhm ich klasy$Mji, stanu własności i pebiionych przez obiekt fUnkcJi.
stopnia degradacji obicku. określenia wartości obiektu z punktu widzenia
poznawcnga, użytkowego i emocjonalnego arm owcy oprawy hfomlacyjnęj
dla pound turystyld
założenie komputerowej bazy dmych dla prapiowadzonej inwentaWzacji
obiektów zabytkowych w pmgramie Dbac IV.0 umożliwiayąaj przetwaizanic
iafomiacji zakodowmcj cy&owo. Dodatkowo w okienku '\nemo" dołączona
dla każdego obiekbi(walor) geęjiOny opis. Powstała w ten yosób baza, aby
nagła q)cłniać skok ńinkĘje, vpima być comcalie alMalizowana. Taki właśnie
ie:Psujeg pizydahy między innymi dla sysbmu inhimacli turystycznej
Bdaiia wdalów lal$oznawqrdl zostaly przWowadzone wg 1l)eęjalnie opiaoowa'

nW do 0W Mu pogiaam - nMeq, d:olelowmęi z kollpubiową bazą dmydt(wńr
ankicy w zdą=zeniu) Ankietnami byli gMmci kieiwlku turystyka AWF w KialnMe.
Zebime materiały zostały pzetwoizone za pomocą metod statysVcznych(obliczenie
tabdaiyca)e, wskabiiki, &ednie. wykres) z użyciem piogian6w kompublowych
przcMuzMz dmyd! Diaz mc6od ]iainpańmych(myy, kaiBogiuny).

19% NX.IA TUR]SHCA łqR S



Analiz wydanych waluów knjazłnwczych IQakawa

3. Walory krxiomavcn Krakowa - ocena zasobów

Sbsxmkowo wyczeWyąpo apraoawanajcst w litetabnzc paodnioU systelmalyb.
wajońw lcrajomawcąrch]2, 3 .8, 11, 14. 16, 17. 18. 22]. natotniag blok naukowych
metod kompleksawei oceny ychżc walorów. Jedną z powahiiejszych pozycji M ten

krat była publikacja wydana poza Instyut T\irygy]ń [17]. Za walor Jaayamm'czy
uważa śę obiekt materialny hb pizelaw kdtury duchową, lai5ry janowi przedmiot
zainteresowania turygów[5. 6. 14]. Może to być tomu pizyiodnicza poc]ndzenia
natuiahego łub antWgedczi\a, któmjcst wynikiem działalności cdowicka.

W niniejszym oprwpwaniu ummo za udar kmyoznawczy jeden z podga-
wowych składników krajobrazu 3, a mianowicie elclnmt kultluowy, hóiym były
zabytki uchitektury i budownictwa. Były one kształtowme hsorycznie w róż-
nych aknsach dziejowych. Nawiązują w zasadzie do stylów architclctanicmych,
a ich powstanie było wynikiem twórczej myśli i działahości człowieka, który
zagospodarowywał świadomie pnesazcń krąjabrazu

Walory krHjaznawcze środowiska kulturowego można podzielić na IOpodsta-
wowych grup. a atianowicie:

1. zabytkowe zcspdy micjshe.
2. zabytkowe nspoły wiejskie.
3. zab)lkowe zawały uzdrowiskowc.
4. zabytkowa uchitektura i budownictwo.
S. parki i ogrody,
6. cmcnrann.
7, swiawiska archeologiczne,
B. mała architekoina(krzyże. kapliczki pvzydlożiw).
9. obiekty użytkowane na cele muzealne.

10. zabytki ruchome

Dominującą pod względem liczebnym 4 kupą obiektów w Klakowic są zabytki
architektanicznc i budowlane. Onc więc stanowiły główny cel pmwadzonych
badań. Można dokonać ich szcngótowega podzial. biorąc pod uwagę ich funkcje
i muetiał jaki użyta do wzniesienia obiektu s, B mimowicie:

A) uchitelctun salaahu
1. kościoły murowane,
2. kościoły drewnime.

NR 5 Fa.IA 'l'URISHCA 1994



12 Kazimiera Orzechowski Kowalska

3. nasztoq
4. ]caphce,
S. synagogi,
6. inne(np. dzwonnice, plebanii)

B) alchitelmlm obiolłna :

1. zaa\ki (ewmalalnie limy)
2. falMMje;

C) aKhitekbua reąrdencjonalna
1. pałka.
2. dwory murowane,
3. dwory drewniane;

D) uchitekhn monumcntalna

E) budownictwo tnieszlcalnc
1. murowane.
2. dnwnime;

F) zabudowy:ia 8oEpoducze
1, minowanc.
2. dnvniane;

G) budoqvnictlAro pnemydowe :

1. muiowme,
2. dnwaiane.

AaakcyhośĆ bnysqala Kralnwa wice się głównie z higalią naszego narodu
i miejsum e8o miusb w bwotzeniu jego kultury.

W' Krakowie zaclnwało się ok. 6.350 obiektów zabytkowych o wysokiej
warDści arqstyczneJ i hisnrycmęj(w qm 760 n4cenniclszych. wpismych do
rejesuu zabytków). W&6d zabytków uchitekUry 10 zaliczanych jest do gnpy
imybudzicl warnściawych. Są to; zabudowa W'zgóiza Wawelskiego, zabudowa
śi6dmieścia w obiębb dawnych murów obronnych, Kościół Alchipnzbiteiiahy -
Mańacld, Kośdół Kobd8cki pw. św. Amy. Zespó Klasaomy 00. Augusamów.
Zcyół Klasztorny 00. Jezuitów, Zespół Klasztomy 00. Kamedulów na Biela-
nach, pozostałości murów mielshch. Sukiennice, Collegium Maius- (hil6cz zabyt-
ków udlitckuuy znayduUe sb u 5 dawnydt jednagck osadniczych. ponad

199+ FOLIA l\JRB'HCA NR 5



4na/iza Hfbranych walorów laajazniawcą'ch KTBh 13

100 pukńw.agmdówi Biel, 120zabytków budownicNaludowego, 130 zabytków
tecłuliki. 83 stmowi&a aidnologiczne, 2 zóytkawe zcslloly uzdiowiskow& 2S za-

by&owych cmentnzy (tab.l). Większość z tych elcmmt6v kulturowych mieści
się w obrębie Plot. tworząc nicpowtarza]ną sceneiię nchite](toniczną StaRBO
Miasta Ta koncen&acla zabytków i innych walońw kdturowych na bardzo ma-

łym obszaru stmowi dodatkowy element aaakcŃności Nrysqcmel Krakowa.
Tabela t. Obiekty zabytkowe v 1991 w Kr&owie i wojinidain

Żlódlo: dme WyddHłu Ochmly Zabytków UlzOduMiauiaKrdiawa-

Dam szacunkowo. EwidemP wcry6howauvremuh Spin 08ókiapolskie8o ZHbytlów
Anhitekiury i Budownicivr prHn w laku

++ DuB częściow. szacwkowe, &cj inwentayzacyjnc w ian

FOLIA TURISTICA 1994
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14 Mz&nhm Qa cf wyka-Xbwa15Ła

W lnicście znaÓduyą dę obecnie 32 muzea. Nayccnnielszc zbiaiy gromadzą:
Państwowe Zbiory Szhiki na 'Wawelu, Munum Narodowe z Oddziałami: Gmach

Główny(galeria mdustwai rzeźby polskiej od końca XIX w.. nemioslo alqsty-
czne od XI do XVla w.). Sukierulin (galeria malarstwa i rzeźby polshe] od XV:lll
cb XIX w.). Odddał Szdayskich(saika cediowa. kolekcja ikon, szuka Dalehego
Wsdiodu ia.), Dom Jana Matejki(obrazy i rysunki J. Mablki Diaz jego plywahe
zbiory artystyczne), Zbiory (lanoryskich(malnstwo polskie i obce od XV w
szbika starożyaia. rękopisy; wśród zbioińw malarstwa znaydqe ńę słynna "Dawna
z gnonostayem" Lwmudo da Vinci), Oddział Rznniosła Aiqsyczncgo, Oddział
Gnpskich(sztuka, historia - stan dziki, nutnizmaqka. s&agistyka). Do budza
d'ka"ych nal.żą Tako Munum HiRoryanc m. Klaowa(z kilkoma odddałaM)
Muzeum Archeologiczne, Muzeum Wyspiańskiego, a także zbiory Muzeum Hisb-
iyimW Uńwerlptebi Jagidońskiego. Muzeum Hilłań Farmuji orm Muwum Przy-
rodnicze PAN czy Muzeum l.obiictwa i Asaonauyh

Poza licmymi obiektami zabytkowymi, o abakcyjności miasta decyduje też
współcnsne życie ]adbirahe. Należy n wymieŃĆ przede Wszystldm dzidaha&
Fiharmonii. B san teatiahych. q)eR i(Ęcntkę oraz 54 stałych ekspozycji
"'ysb"'o«-ych. Auakcyjnymi impnzami są organizowane corocznie takie 'im-
prezy jdi: Międzynarodowy Festiwal Fibn6w Kiótkomeaażawych, Muzyka w Sta-
wu Krakowie oraz Międzynarodowe Biennale Grafiki. Szczególną papaamością

cn l zagruucznych cichą się impKzy o chnaktern wido-

wiskowym, nawiyującc do dawnych badyęji, jak: Lajkonik, Wianki. Juvcnalia
konkulĘr szafek kiakowsldch iip. Niezwykle pięlmy i Chalakterygyczny podinielsld
folnorlaakowdci muyjea w całej Polsce. : ''

Walory WĘółcasne na obszarze Krakowa iepnnnUją m,in. nowe dziclnin
mieszlcaniowc(rozwiązania achiektoniczne, np.osiedla mieszkaniowe), wyżsw
uczelnie (np. mwe obielcy AWF), obiekty użytuzności publicznej oraz udonęp-
nionc do zwiedzania zaklady przemysłowe. a wśród nich Huta im. SendzhŃm

Kraków - j&o jedna z pinwszych miast - zostal wpismy na listę obiektów
Swiatowego dziedzictwa kdHry UNESCO. Ważnym dopehdntiem auakcyjności
Krakowa, zwiBanęj z jcga bogatą spuścimą hi:ńaByczną, są licze muzea gro-
madzve niezwykle cenne zabytki iucłnme. O Wylą&owym tnieUscu Knlnwa
w świadomości PDlak6w świadczy podjęta i finansowana plzcz społecnństwo

nuygtÓW ayowy

19% FOLIA TURIS'nCA



An81lza wybranych walorów kmjozniawczych Krakowa 15

nwaloryzula miasta, poparta udtwałą naimwąo Narodowym Funduszu Rewalo-
Wzac$ Zabytków Kralnwa.

4. Struktura przestrzenna obiektów zabytkowych Knkova
PodMwę ńinkqi tnrystycmej Krakowa Ramwiq jego abakcje anysVczne,

m.in. nspoły zabytków. z kEóTch 760 wpisana do BW. iejeśiu obiektów n4cm-
nicjszyche. Rozmieszcanie obiektów lnbytkowych w Krakowie ma ścisły zwie
zek z rozwojem pimstlnnnym aliasta. Kraków iozwqał się pocz$kowo na osi
płd-pŁt.. palm wsdt-zach. Jena najstarsi cenbum stanowiła W'zB6ia W'aweb
side oraz liczne, luźno usytmwane osady położone u jego padn6h. OsodniW
uukali tcnnów pdożonych WI niż lcoWto Miss(wzgórzu Kłnmionld. Salwatm.
Skałka). Wynikało to z laku łatwości abKny Diaz stanowiło zabeąieczcnie przed
pawruvlą:

W miarę rozwoju osadnictwa nutępowało zagolpodaiowade tenti6w niżej
połażanych. 'Względy obionnc ustąpiły matywom 8oyodarczym, handlowym.
Z licznych osad wyłanialy się kolejno miast zakładane naprawie ina8debiu:skini -
Kraków(]2S7), Kazimien(1355), Kleparz(1366). Ten układ pizeuwał do wieku
XVII, kiedy to pastą)iło scalenb gangu samodzielnych dotąd aiiasŁ i przedmieść
w jeden aganizm miejski. W tym olwsie powstał lówaież w bliskim sąsiedztwie
stango miasta nowy twór urbanistyczny Podgórze - miasto konkinencyjne w sto-
sunku do ](mkowa.

W olwsie międWwaDemym pizcpmwadzom szcioko zal(mUmąiegulaqję uiba-
nislyczną miasta. łącząc odrębne miota w jedną całość. Po dw8ieU wlljnie świa-
towej do Krakowa zostało włączane nowo wybudowane miast - Nowa Hutap
Rezultatem tych piwmimjcst SHukura pinsunnna obiektów zabytkowydl Uus-
buje b tabela 2.

hnwamyąca liczba(bo 87,5%) obieldów zabytkowych jea zlolcalimwma
w śi6dmieściu. dzielnica ta bowiem obejmuje swoimi granicami myausze osady,
z IMWch povsWo a)iasto Kraków. Nale© zauważyć. iż jest manalmnndszą
powierzchniowo dzielnicą miasta

Kolejne fazy ksztaltowani8 się miasta widoczne są w lokalizacji obiclct6w
zabytkowych w pozostałych dzielnicach - Pod8&a(6,8%). Kmwo&za(4,2%).
Nowa Huta (1,5%).
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TddBZ abńektów kiqiaanlawczych w l&al;aq'ie

Zlódło: inwmi8iyzacjalnyaziuwcza.

Obiel=ty zaby&owe miala powsbwały od zaraza jego założenia aż po okres
wspólczeny, stąd Bż jednym z wdów badań bylo olwśłenie stylu aichiBkto-
niczmBO,jahiqx annUąqWWpowam do maliny obickq(bb. 3. ryc. l)

Td)Bb 3. Suuktun zabylkóv uchitel:nuy w8 ay16w i dhclŃc

aódło: inwntaiyzacja krayanawcn

Nałw] zalWtkowydt obick6w(3?9) pad)odd z olacsu najwięlcszeg) iozkwim
miasta, ptzypaihyąw8o na XIV-XVI w., cąrU dominacji synów gotyku i rene-
sansu. Prawie wuystkie te obiekt maydują sb w dzielnicy $ódmbście(9S.1 %).
co wiąże się z ówczesnymi granicami miasta.

19% FOI.IA TTIRIS'nCA NR 5

  IhblUkn FPWhr&ChniŁ l iCZbB % l Obhkq -"
km2

  llM

S mi   ,; ,!{ 
        IW  

  SrÓdmhKhjKranodm
L % i L q

Padlam N. HUb Rmm
1 %1. %.1 %

Im

5

7 CkntW
B m-
9 XX      

{ H7l218 219

  H r3 1 {X] tl 12 1n0 H LH] C) IS Iana 9qS IH D





18 Kazimiera Oaeehowska-Kowalska

5. Struktura własności i funkcji obiektów zabytkowych

Jednym z chów pmwiidzonych badań terenowych byb poznanie strukmry
własności i pełnionych obecnie hnkęji zmhowanych obiektów zabytkowych na
tempie miasta Krakowa

Z o8óhęj liczbyponad 63e0 obiektów zabytkowychdopmnntowaney analizy
wybrano 998 jednostek wpismych do Uw. rejestiv obiektów zabytkowych mia-
sta Krakowa '. Autorka zastiwga się w qm miejscu, iż liczba qch zabytków nie
jest skałą gdyż na bieżąco dokonywmajest zmiana Jmtegoiii rejesUacji powcze-
gólnych obiektów. Występują też duże ludności w dotmciu do akUalnych dmych
prowadzonych prez Państwową Służb)ę Ocłuony Zabyaów

Badania prowadziły do poznmia i aknślenia slluktury włamości obiektów
zjtbytkowych w czbench dzielnicach miasta(hb.4. ryc. 2).

Tabela 4. Slruklura obiektów zabytkowych wg dzielic i [oml w]asnoM]

jasność l śródmieście l Krowodrza l Podgóra l N. Huta

1- ptywatnia

2. ptństwQwa

3. spółdzielca
4. kościelna

5. org.spał.
6. hnc

RŁmm

Bra dmWh .
Razem

218 31.6
231 33,4
109 15.8

1 18 17.1

6 0.7
lO 1.4

692 100.0
181

873

% % L %

6 18.2
q.5

11

22
3

17

20.7
41.S
5.7

32.1

3.3
©.o

%

237 29.9
278 35.0
112 14.1

149 18.8

7 0.9
iO 1.3

79S 100.0

998

L

10

l

30.3

3D
Z.7

ia© 15 100.0

Analizując wyniki badań można zauwanrć. iż 35% obiektów zabytkowych
stanowi własność państwową. Na drugim miąscu Plasuje się włamaść prywahia
(29,9%), a potem własność Inściclna(18,8%).Tak spory udzial własności kościel-
nej można dumaayć dużą liczbą zabytkowych kościołów. Idasztotów. dom6w
zakonnydi jakie powstały na przcshzeni wieków na tcrenh miasta.

Analizując zióżniaowade ń)rm włwności wg dzielnic zwważamy przewagę
włnsnośd pńgwawęi w dwóch dziclnicań -lqnwy Ihdc 60.W) aau KrowadEąr 48,5%.

Zrodlo; inwentaryzacjanaUO/Dawca.
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Rvc. 2. Struktura obilktóu Xrq lu a)ch WB form wiaxltości.
L. grarlicadziejnjcy.2. gr4niCamóew6dztwa. 3.prywatna,4.pańsl 'owa. S. qxhj/iejcza,
ó. kaścielnh 7. argnni ziKji si>oiecmych. 8. inad

Ma to zwivnk z rozwojem historycznym tych dzielnic, zwłaszcza z Draństwa
wieniec wielu obiektów pa ll wojnie światowej. Forma piywahej włuności
domhujc w dzielnicy śródmieście(31.6%) Tutaj większość kamienic stanowią
nbiekBr pływanie. Należy dodtlć, że Udawała RM Krakowa z 1990 r. nakuuyc
zwrot pizqęqch przez państwo obiektów prawowitym właścicielom, st:ld też
pnzcntowana suuklura własności obrmuje dme z 1991 i obecnie dęba ciągłym
zmianom w miiiQ postępu rewindykacji własności. Należy się spodziewać, żc
wluótce na terenie m.Knikawa będą doatinownć duże formy włwności;- kościehu

i prywatna.
Jednym z ważiielszych zadań analiąr IWło ugalenie ttmkqi u4tla3wych pełnionydt

pizza obi(:icV zabytkowe. Efekty badań eienawych l)izedgawiayą t:ibela 5 orm iyc. 3
Daminqitcą ftinkqą obiektów zabytkoRychjest funkqa mieszkaniowa(44,9%);

najwięcej domów zmąjdqe się w dzielnicy śt6dmieście (407). najmniej w Nowej
Hucie(3). 'Wynika m z historyUncgo rozwoDU miasta(Sxódmieście - lokata XIII
w., Naw- nuta - XX w.).
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20 Kaz&niera Orzechowski-Kowalska

Tabela S- Funkcje nbickuńw zabytkowych w Kralnwie wg dzicbtic

Lp. Funkcje Podgórze l N.pluta:ródm
L $ i L %li. %11 % IL %

l
2.
3

sakalm 1 113

militama 1 18
n&szkaiiowa lr 407
rezydencjanalnal lO
użyteczności l 234
p®licznd
8ospodai'cza l 33
inne 1 5s
Razem li 873

12.9

2.0

4 .6
l.L

26,8

6
2

12

l

8

15.0

S.7

a.o
2.4

18.Ó

11 17,7

3 4.8
31 W.4

4

3

2
3

26.7

n.o
13.3

20.0

134
23

453

13

13,4
2.3

45.3

1.3

26.116 H.8

7

3.8

6.8

IW.0

3 7.0
10 3.3
42 100.0

S 8.1

2 3.2
Ó8 1®.0

41 4.1
3 20.0i 73 7,5

15 1 00-0 i 998 100.0

Drogą gapę stmowią obiekty ziokalizome dówŃe w śińdmicściu(26,8%)
pełniące i6żnoraldc fiaikcp dyteczności publimtą(26.3%) Są to urzędy, muzea:
teaUy, kina. galerie itp. Jast tn logiczna konsekwenqa wynikająca z pełnionych -
pn.ez kiaóe xniasto - funkcji

źrótlk): inw'mtaryuKJa krĄjwnawcw

r'P'x. .-Px '/ '\. \'" \---....n--'

.@R'--adr a

@ .J

N

\. /''3
Ł

\/

'n
dobrze

n.

BF31 S5

< '@
n
ĘZ
b

,..J''-}

RJC. 3. h'unkqc ol)lcktów zaba'tkowych Krakowie H'g dzielnic:
1. sakraln& 2. miniiuna. 3. mieszkaliow+ 4. rezrdalcyjna, s. użyiccmości pub
liczna, 6. Botpodwcm. 7. inm. 8- 8rulica dzidnicy. 9. 8lmica mlcwódawa.
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Analln wybranych walar6w knłaznwiKzych anka 2T

Na uucicl pozycji IWaĘpuje Mja sabdna(13.5%) zwiyam z dużą liczbą

zabytkowych kościołów i Uasztalóv powstałych na pindW nicków na taenie
miagz

6. WartiŃĆ poznavcza, emocjonalna l autentyzn badanych !ralnólr
Imjoznavczych Krakosva

TuWstyka ma bardzo dogodne warunH do przekazywania i poznawania t6bio-
mdnych Ueści hdnuowydl lct6n można by ująć w grupy Q ueśdach intelelŃial-
nych (pomawczych) i cgetycmych [6].

Na Ueści intdehidne składają ś+ dzielaktdoiW dama iwqaczemel. l\zywe
janie ich polega na posUnganiu. zdobywaniu o nich wiedz. zapamięąwaniu alu
wyrobieniu olaeśloncgo sądu żiódłami Ueści inbleknialnydi sąwięc pizedmiog
materialne, ich wygli# i funkcjonowanie, znaki i ymbole oraz zjawiska.

Źródłem oeści estetycznych są zuadniczo dziela sztuki. de mogą nimi być
pnyioda. a także plzcdmioty użytkowe. Zasadniczą fluikcjq b śd egeVcznych
jest wywoływanie przeżycia esnVcznega. Koneaplula dzieła sztab polega na
intymnym kontakcie. podczas któnga nagępuyą nakcje zmuszayąn nu do n8ek-
qi. skupienia; budzi się sfera domań i cmlKli. Upiamyąc buysVkę poznąlemy
więc Golu to nowe ueści esetyczne, któż wzbogainją aas w nowe doświadcanb
wewnęumc [3. 6, 91.

Podczas piowadzonel inwentaryzacjiobiektów zabytkosrych ICrakowapodjęD
próbę ich oceny. biorąc pad uwagę aubnWzm oraz waibśd iatelekDiahe i emwao-
nalne obiektu. Posłużono śę w gm celu gosowan4 w naukach spdecznych skalą
ocen Likeita [13].

Ankicnizy, k6rzy dolnaywali anny obiektów zabytkowydl, dyqonowali
skaląpunktową od l do 5(1 -wartość minimalna, S - makymalna} Indywidualnie
wedhg subielciywnych odczuć przypiWwali oni wyznaczoWm obickbm ww. pun-
kqr. OUzymane wyniki zo:caly pogrupowane wg położenia obiekt, Un. usytuo-
wania w dzielnicach odmininmyjnych miutl(tab.6).

Autorka pragiue w tym miejscu zaznaczyć, iż zdaje sobie sprawę z wbiekty-
wnaści ej metody. tlicinnią jednak stanowi ona pierwsi próbę wartościowania
obiektów krayoznawcWdt w Krakowie na tak dużą skalę.

NR 5 FOLIA T(JRISHCA 1994
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TBbeh 6. OHU vlrtolci bed8rwcb zibytbv WB mEBli Liknia i WB dddlńc

zlódło: h

TdelŁ7. OH\& wartosci anocjanahą obkktów zebytłnwycb VB &di likau i wl ddelnic

r -!!!eWCZI

ziódb: hvmlaiyzH]Blmywnwcza

Taaa 8. Ocena wintycznoki ubytków v8 gali LiŁcrta i w8 dzblnic

żlóao: hwaiiaiymjalaqłazmwca.

Analiza wyników oomy waltoici poznawczych w skali Likclta wskuujc,
iż znaczna liczba uddelonych odpowiedzi mieści się w przedziale wańości śred-
nidl tzn 3-2 pkt Oceny najwyższe. lct6rych w odŃcsieniu do zabytków Krakowa
można byb się spodziewać wielu, są yoradycme.

Wynik e są zastmaWyące. likrabira fulnwa bardzo wysoko occaiajakość,
sbn i liczbę zabytków allaha. Tymczasem ojcamp siG iż zbyt małojest literatury
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populanej czy qrięcz infomiacyjm] do9wj obiektów zabyaowych Krakowa.
Stąd też inlożc wynikać tak niski sti)pień oceniania wubści pomawczych vy-
bimych z iejesUU zabyUów.

Dwóm isnhym, zdaniem autorld. powodem obniżenia ocen może być taki,
iż zasadniczą grupę baKlanydt obiek6w zaliytlalsvych ganawiły IEaaiieniu Anlńo.
tria widocznie sryszli z założenia, iż nie mayąonc istoarydt warnścipanawcqdl

Niskie oceny mogą tcż wynikać w gruktluypaesbzmnej. Bmdzo duże nagEo-

madzcnie wdoiów na obszaae jednej dzielnicy - śiódaiieścia(873 obiclc9);
moglo mieć vrpływ na relatywm obaiżctiie wartości punlctowychpizypiWwuydi
pisz ankietei6w.

Równie oa=n Małości emacjana]nydl otńeMw ]u:!joznanln;Wdi Kralwwa &hia
do podobnych nflek$ji. gdzie doaiinuyą omty w pxzeddab 2-3 pkŁ(tabela 7). W po-
zostałych przypadkach tozkłai wutośei punktowych jest taki nm jak w przy-
padku wartości poznawczydt Na tcl padsbwic można domniemywać, iż odbiór
wartości stale się zunifikawany. W dave dę, że alłodd ankieteny, mimo ptW'8o"
tawmia fachowego(ujęcia z histori kultur i sztuk). nie pouańli, w uakds
obcowania z zabytkiem. prnzywać większych emacp; stąd też dshe anny.
podobnie jak piU' wartościach pozmwczycl

Nieco inne gogrnżenia nasuwają się po malizie oceny wtmtycnośd posz-
cngóhych abiekbów zabytkosrych(tabela 8). Zaznacza się przewaga ocen wy-
sokich. $. od 3-S punjttów. I'ozwala to na sfomidowanic wniosku, że większość
obiektów ]crąbmawcWch miast posazcgana jnstjako obiekty wteaqczne, PW'

ocenie sbpień zamian uchiteknnicznydt obichu należy uważać u minimahy.

7. Stan infomiacji turystycznej v odńegenlu do badanych obiektów
Jednym z ważniejszych pioblcmów wykoiW'stania walorów dla celów tnxysq-

cznychjestichi#rawainfomucyjnat10, 14.20].(itego CWobicktjestaaiakowany,
opaazony tablicami infomiacyjnymi, czego w ió&iych waqjach językowych
spopularyzowany w htcraturzc plnwodńkowej - zależyje8o mpjomaść. Opmwę
informacyjną należy również Uaktować jako element promocji nlrysqczne]. Od-
bywa dę to poprzez umieszczenie danego obiektu foldaach. piogektach iek-
lainowych. zaznaczcdu na planach miast. W' tm gos6b hwwma jest ofbń&
turygycne.

NR5 Fala 'lIJNSHCA 1994
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W piWpadht Krakowa można mieć moro zas&nżeń pod adnsem oprawy
infonnal;y]ne], jaka bwarzy$zy najwyższego w Polfa fomtaU obiekbm zaby-
tkowym. Daje dę odczuć brak otablicawania obiektów (zwłasmza w językach
obcych). egeVcmych sąrldów. w gtzedaży czesto nic ma przewodników(zwła-
szcm w jęWkach obcydi) i plm6w minh Powszechnie uważa się, że zarówno
system infumadi tuiysEycmą CO]T, jak i prowadzona działalność infomtacylna
gegoiów obiektów i tzw. branży tuiys9czncj nie jea zadowdająca. Pmblem ten
malazl odbicie w badziniadi texemwych. Ankieteiąt po analizie infonnmli towaizy-
szącel obiektowi diaz q)rawdzeniu zq)asów w bteraUrn przcwodnikowcj, pnypi-
sywu[i punkt w s]ca]i LikcHta od ] da 5 oani4ąc w ten sposób abudawę infor-
mmyjną danego obłoku. Wyniki b] sondy przedgawia tabela 9.

Tabch 9. Uau qFawy inramacy)nl abiekiów BaWalawpczych w slcab Likma wg dzielnic

Jak .wynika z tabeli 9. gan otoczki infomiacyjncl obiektów kmlamawczych
w Krakowie jea plzeiazaUący. Najniższe anny piqpisano naywięksnJ liczbie
obiektów - 503, eo stanowi ponad 50,4% całości. Ocenę najwyższą ulzy&ały
zaledwie 74 obiekt, co stanowi 7,S%.

NaUlcpszą oprawę infmmaqlną posiadają obiekty zgrupowane w śi6dmicściu
28,6% ocm dobrych i bardzo dobrych, najgorszą w Pad8ónu - 11.8% ocen

dobrych i bardzo dobrych Przewaga dzielnicy Sxódmiekie w apmwie infomlacyjnc]
związana jest z największą liczbą dogępnych publikacji. Większość pnewad-
ników i foldct6w skupia rProją uwagę na obiektach usytuowanych na Stalym
h4icśde, poaqaUąc obickV i6wnie cenne, dc znayduyąe ńę pon obrębem l obwodnicy.

Nasvielubadmydlobiehdizal)ydnwydilxakqctaUicinfbmiacy$ydohigańi
powgania dme] budowla. Jedynie hótkie apis higońi budowy można gatlcać

aódlo: hwmtaiyzu18 ImWzlnwczar
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Analiza wybralWch walorów knjoznlawczych Krakowa 25

w nicwidu hakowshdi kościdach. Shsne byloby opiaoowanie tablicy infor-
mmyjmj dla waystkidt obiektów zabytkowych w mieście.

Kraków,jałEO miasto wpisane na ligę świabwW dńedzictwa lCulalry UNESa),
winien popadać oprawę infomtacylną dckwaaią do posiadanydi walorów. Brak
Mormabtów obcojęzycmyd\ albumów, foldei6w iip. -lpplywa ujemnie na pro-
mocję miesa- Kraków nie jest dostakcaiie 'Vypioinowmy" w świabwej litem-
turn. Niezbędne wydaje się pcHUęcic działań na rzecz reklamowania miara dJa
turystyki międzyaaiodowe] w skali światowej.

8. Wnioski końcowe

Na samym poczlltku woda zasunga się. że pizedstawtony materiał jest piet"
wsze nie pagłębloną wersją opracowania PaŃższa analiza jeS tyUco wwiikiem
opracowania matenatu sulylEyczncgó. Nie szukano też. na obecnym etapie.]con-
luli tmędzy poszcn8ólnymt zmicnulymi w komputerowym banku danydt a walorami

kralomawczych. Nie przedstawiono tównicż analizy doqcz4cej walorów wy-
poczynkowych memu - jen to ptoblcm przewidziany do rozważania w drupm
etapie nalizacji zadama-

Te same uwagi mozna ulnicść do wstępnie zaWsowanych wniosków jakie
wyplywayą z badia tcnnowych. Najważniejsze z nich przcd#awiona poniżej.

1. Kraków jest cenuum turystycznym o maczeniu mię(!zynaiodowym. Wpły-
wają na to głównie wynkicj rangi walory kmyaznawcze, a wśród nich zarówno
pod względem liczby. jak i jakości najważniejszą rolę odgiywalą zabytki archiek-
tury l budownictwa. N4ccniticjsn z nich powstały w czadu mewnatu Jagiellonów
w 'Uoo:j epoce Krakowa'

2. Więkuość obiektów kraPznawczych miala skupiona jest w dawnej dziel-
nicy SŃdmieście. a wynika to z iozwoUU przcstncnnego miasta w minionych
wiekach.

3. W saulccurzc własnościowcj obicków laayoznawczych dominuje własność pań'

stwowa. prywaona i kościelna Postępująca prywaqzula i rewindykuja prawna
włamościjcamienic zapewne wpłynie na zwiększenie liczby obiektów pozosta-
jących w lękach prywatnych. Jest to obecnie problem aajaudniejszy do zbadania.
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4. ObiekyjmWaawczemyczęściel wykotWSĘrwan sąjako mieszania. ośodki
kqlhualnc. a w mniejszym stopniu jako sklepy, lokale ushgowe czy obiekt
uxrysVc2in. W ]nntckśdc tuiystycznd rogi Krakowa ta osłabiła wedla jca bardzo
niekoizysha. W bardzo małym stopniu zaby&owa subgmcja miasta połączona
jea z bcąoślednią obsługą tchu tuiysVczne8o.

S. Stosunkowo vrysoko onniane są wartości pomawcn i emocjonalne abiek-
&6w kmyaznawczyd\ d)ociaż duża Innoenbacja zabytków zmniejsza elekt pomawcq'
(aglatiattie PWdlalogimn pelW#), potęgiĘiv ndomiag idt warości clmęjonalm.

6. Podobnie wysoko odmiany był prze anhcblów mtcnqzm Miclc6w. Wł)ływ
M to anb IDrć związany z fanem, iż miara nie uległo zniszcaniu podczas ll
cyny świdowl. Zacłnwd się w Ui gosób &odniowiccay układ miala z wb-
stanb mieszkaniową i salaaln4. Pizebudowic debla tyUn zewnębzna bryła budowli.
zachomUąc w pizyzicmiu swój pierwoay wygląd

7. Zupełnie niezadowalayqcyjea stm qmwy h$omiacylmU obiektów Imjomaw
czydb zwłaszcza pdożonych poza wnUum miasta.

8. Niezbędne wydaje się kontynuowanie e8o iodzaUU badań, aby wyniki mogły
posłużyć do olaeśleab pabtyh tiaygycme] miasta.
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[23] smuda S., Metody anny &udovi&a naNialmBO dh pouzeb lokicaqi,
W': Metody oceny efilktywm8o wykorzystania piunnai na potrzeby pio-
giaanwania iozwQju a81omeracp gospodatcąrdu

PRZTPTSr
1. 4rQhd zasiał Wały m op/uca+unh Z KrwzŁa f wp. WauW lwujoznawue

Krakow-iu., W: Aiuiia ąizMsŁ ttiryg)cza)ch w obsmrach recepdi na przykładzie
Krakowa i Knenowic. ]991. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Kruczlu
Mnp w Xhredne 71lOSDH.4WF w Krakowie.

2. Próbę opracowania pro8rarlttŁ kompuerawe8o dła walorów Polski podjpo
w ołrodhi {oruńskint w 1991 r.

3. Jest to próba obeśleda stopnia nasycenia bajobram Polski obiehaini m-
by&)tiyfd w8 J.ltlrĘpŁalvlłiego.

4. Poidnię:o zabyŁI ruiclnlm. u względu na ich szacmŁm'q ilość.
S. Rodzaj nulleriału jak również szaegótaw) po€kiał obiehów zoaał dokonany

pozy opisie obiegu i zluyduje się on w okienku programu "momo
6. Dam iapkam w J991 r. w anłiiwwh Pałistlwwel Służby OcbonyZabytków w

XraŁowie.
7. Ankieterzy obcślajqc st)l budowli brali lnd uwage zewn€tnnq bryłę, tzn

Jbsad€ obielatt. Nuonliag histeria powstania znajduje się w opisie "lnlenn
pragrałłu.

8. Relegr obiehówlabykowych m.Krakonu ob4muye 760 poWji. Jedmkże
wielokrotnie pod }ojędem l pozWli wyaęp4e kiłlu obiehów, aqd biene się
różŃca pomięd:) c#q 7a) a 998, np, Wav'?eŁ liaołW jest pka jeden abieb;
rylPiczawn /la Wz8ónH WaweZTŁim )tyszepuyq 24 ob;ełQ np. Xbfrdra. ro-
twida, kościoły św. Ałicluła. Jerzego, sala o 24 słl©ach itd. Podobllk kościoĘ
np. Domiłtil;aiisli w sl;iad kórego wchoói 5 obiebów załUkowych(kościół,
kłaszkor,.Olacrium, bibiiokka. jaki).
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Zygmunt Kaczek,
Katarzyna
Stanislawczyk
Katedra Turystyki AWF,
Kn&ów,
AI. Jma Pawła ll 78.

Ocena dostępności
walorów kmjoznawczych
i bazy hotelowej Krakowa
dla turystów niepełno-

sprawnych

Asessment d the Aan$ibnil! olCncolr Sidib and lloab lbrDinblad

TolHisln bH bccn rnognizod a a ichibilitatian mami fa tbe disablo& }lawevu.
nuriŃ acbvity afthis numeloul group b limiiod by siructwBI ab$uubs. Qacaw

vcd thc wtbows io conduct the nalyd80f llael accessibility b ibe mdn lau
Bloups of the di$óled. HatelK munwm and cbunhee vae xated analding to
ddr accadbility fu tln dinbied al ibc b8sis af iniiieUy ntod aiteria and
mbsequent lidd studiem The hlmi pais fcKmddu ilu plm af activities 8ilning a
reducing a mnovinB aicbilnaaal obńacleK

Z danych staqstycznych wynika. że w Polfa olcdo 14q społeczeóHwa
stmowią osoby nicpehospraww[2]. Pojęciem ']iiepełnosprawny" zwykło się
ojcieślać osobę, która na skutek wady wxodmnc] lub imcj, odnoszilml śę da jęi
zdohości ńzycznych lub umysłowych, nie może zaspokajać swoich poazeb. Nb-
pehognawność jest tym niekoią'swym Ranem, który pizesacadza. a niiĘjednalmhie
unicmoż[iwia. ogranicza udział jednostH w życiu [3]. Liczba osób za]iczmych do
n] grupy wciąży'-"ta;

Jednym ze skuteczniejaych gosob6w rehabilitacji osób niilpcbnyrawnydt
jeK turystyka, stanowiąca skuteczne anddoUm na zespół niekoiq'nnych cywili-
zacyjnydi Zjawia. W odniesieniu do osób nie w pehii zdowydi ta fama akty-
wnego s,ypaczynku janowi wahiy czynnik PWdiapio61akqŁI i psychotnapń
Niestety, częsn pasje przekonanie, że niysgla to dodmy akVwności dogępiy
jedynie osobom dmvrym 'Wiele w tym goizhea prawdy, gdyż tutyga - inwalida
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napoqkz w swoich ewentualnych padlóżach tak wiele bada, & pokonanie ich
wymaga nie lada zdrowia i odpomości.

Generalnie baricty e payjęlo się dzielić na społcane(wynikaUve z niepizy-
stosowani8 inwelid6w do ucwshictwa w życiu społecmym) omz ucHteldo-
nicznc - wiążące dę z echnicznymi i materialnymi przeszkodami w pomszaniu
się. zwiedzaniu czy korzystaniu z urządzeń nknmylnych.

Padstawovp)mi mefodani własawan)mi w plvprawadavliu oceny dosłt

metoda apisowa - polegająca na opisie faktycznego stanu badanego zjawiska
(obłoku, isbiieJvydi bakier),

metody nauk społccnych - wywiady z osobami niepełnograwnymi lub diga-
ta-l\i. obwiwule,
metoda hwmtaryzac$ - polegqąca na pomiain obicku i złożeniu yccjahcl
lcaity hwmtayzuyjnej; niezbędna do zakwdi6kowaniB pobnclalncgo obicku
do grupy pnygosowancj dla osób niepchiosprawnym.
Ocenę bazy hotelowej m. Krakowa, z pułku widnnia dos©sowania jcj do

clclnKntamych poazeb ludzi niepehospnawnych. ptzcpmwadzono opiemyąc się na
badaniach. kt6tym poddano 15 hakowskich hoteli, motyl "Krak" i Dam TuWsty
PTTK. Przed przystąpieniem do badań wyadtębniono 15 cech diagnosqcznych
oraz 4 kiytetia klasyńkacyjne, na podstawie k6iych pizcprowadzono ranking bazy
noclegoweJ. Kiytctia te qmmwano głównie bazując na 'Wytycmych do pmlck-
towania i przystosowania obick6w turystycznych dla osób nicpchasWrawnych"
[6] oiu wg własnych doświadczeń. SkonsUuowano sześciostopniową skalę usta]a-

jv 'O" punktów dla obiektów zupełnie niedostępnych i5 dla całkowicie dostoso-
wanydt Pod uwagę brano cztery grupy hwalidzkie:

1. osoby porusmyqn dę wyłącznie na wózkadb

2. duby pizemieszczalącc się za potnocą opmtczowania.

3. osoby głuche.

4. osoby niedowidząa i niewidzące
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W' dwóch ostahich przypadkach umano m gosowne . że nawet całkowicie
nieprzystosowanc obiel=ty są dla tych grup inwalidzkich (3 i 4) dostępne; stal eż
nayniżsm ocena klasy6kcyjna osiąga 2 punkty.

PrnięU następiljye kDteria dla osób p
hwaŁidzkich:

:h sk m wadach

wyznacmnc miejsca paikhgowe, paysbmwmc dla e] grupy osób, wejścia
i powienchnie bez schodów i progów(l punk),
zachowane powienchnie komunikacyjne, umożbwialąw swobodne mmevlo-
wanie z wózka inwalidzkie8o tak ptzcd wejściem jak i wewnWz obiekt
(l punkt).
drwi wejściowe zewnębznc dźwigawe i wewnębznc do pokoi micszkalnydb
pomieszczeń ogólnodostępnych, węzłów higicniczna-sanitnnych, uinodiwia-
jąw swobodny piujazd w pnypadkach wymag4qcych zastosowaniapochylni
(l punkt).

węzły higienican-sanitune uwzględni4ącc iozwiązaŃa plasUnnne, wy-
posażenie przysbsowane do nl grupy użytkown&6w(l punkt),
odpowiednio pnystosowane klamki, wieszaki, palacze,
stosowanie odpowiedŃej informacji wizuaheU i inną o dostępności obiektów
dla osób niepełnosprawnych(l punkt).

Kryteria dia osób poruszayqcych się m pomoct} oprotezowania;

dostosowanie wejść. drzwi(l punkt),
unikeinie progów. schodów. w pizypadkmh konbcmych schody muszą być
zmpz©umc w obustlonne poręcze Uwage piąrmooowan. stosowane nawierzchni,

chodników, podłóg zabezpiecmyących przed poślizgiem(l punkt).
umicszcnnie poręczy na pochylnimh. schodach, przy punktach ushgawych.
na fragmentach koiytany mie.skalnych, stosowanie uchwytów uwzględnia-
jących uwdnienia wynikająw z dysfbnkcji kończyn,(l punkt).
play stołach, fou]a(h, ]adadb płytadl ®ocąnkowych umieszczmie uawytów
pizytnymujących kule. luki(l punk).
węzly higiaiicaio-sutitame powininy być wyposażone w alpowiedaie poręcze
i uchwyt orm sygnalizację alnmową(l punk).
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Klytelia dla osób niedowidqcych i niewidzących;
stosowanie sygnalizu$i świctlno-akusgcznel i oznmzeń syglalizacHnych na
dużych pinszkhnydi powiernhniach. stosowanie znaków informacyjnych
odpowiednią wiellnści na tlc konaastowym, umieszczonych na wysokości
150 cm (l punkt).
cliininowanic zjawiska olśnienia bezpaśiednie8o i paśrcdnicgo występuląccga
pny niewłaściwym iozwi:pania aświctlcnia natwahcgo i szNczncgo(l punkt),
wprowadzenie łnnbagowych zestawień koloiysq'cznydi dla wyió&tienia stopni
schodów oru slaąrdeł dizwiowych lub ich obmmowań na de ściany(l punkt).

stosowanie zróżnicowanel faktury powieiwhni posadzek lub chodnika w celu
zwt6cenia uwagi na skrzyżowanie lub zmianę kieninku ruchu oraz ewentualne
pinszkody,jak np. sctlody i prod.

Xlyteria dla osób głuchych;
zastosowanie sygnalizaqi świetlne-akustycznej. znajomość mowy migowcl
paynaymniej pizcz jednego pracownika Kapeli i jednego pracownika obslugi
pionu żywienia (l punkt).
wyposażenie ulatwi4ące konystunic z telefonu. radia, tv. stosowane od-
powiedniej iidormmji wizualnej(l punkt),
snsowmie dodatkowej izolacji akustycmej w jcdnos&ach mieszkalnych
(l punkt).

1. ocena dostępności bazy nodWwel db osób z dysfunkcją narządu
ruchu

Liczba udostępnienia miejsc dla osób Ńcpcłnogmwnydi mdele w miar
wztogu stopnia ludności i ballet technicznych

Pizcpmwadzona ocena pnystonwania aktualnie dostępnych obiektów nocle-

gowych dla osób o tóżnydi rodzajach sdnizeń wykazała. żc jest ona niedosta-
eczna. Do nayczęścjey wysępujących wad w adaptacji obiektów naclegowych
nHlcż4:

nieodpowiednie iozwiyanie pinsbzenne węzhw sanitamo.higienicznyd\ uuu-
dniayących dotanic da poszcmgólnych utządzcń sitnitamych,
brak oporęczowania waniek. umywalck. masek ustępowyd\
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niedogabk wolnej pmsazeni w pukojmh. blat udtwytów, snUaków, Ble-
6on6w. sy8ializuji alannowe],
brak aporęczowania korytaizyt scłiodów, nccpcp,
nicdostaecma szemkość i wysokaB stoptii+
brak przystosowania miejw konsumpcyjnych
Z pizWiuwadzalyd w Kia]nwic [4] bdań - mpodgawie Jaytuiów om6'A'iolydi

we wstępie i ich cech diapogyc2zrych - wynika. h najlepnl przystosawam do pouzeb
osób niepebiosipn-l'nych są nicktóe nowo srybudowaiK hoe]e jak: 'Fatum'(]6
punktów) "Piar'(16 puitkńw), 'Wanda' (13 punktów), 'Holiday ]nn'(13 pimhów}

Cracovia'(l l punktów). Należy zaznaczyc iż tW' gosmhwo nw'e obiclEq'(mold
'Knk'. Tuiygy'. l)oel 'Korona')osiągnęły naWiższą punktacja(4punkty).

Większość Inakclwskich hoteli to semsyjne lub gorsze budowle o uniltalnydt
wchuh zabytkowych. jednakże obarczone mankamcntami w pagaci up. słabego
oświetlenia, wysohch ciemnych pułapów(tłumiącydl świado) i dużą liczbą progósv
nie stosowanych w obecnym budownictwie hotelowym, braku dzwi8ów osobowych
ciężhch . mepraktycmyM drzwi, kolytalzy pełnych vnęk, 61aów itp. 1 1 z 17
krakawsldch hoteli jest niedostępnych dla osób porusz4ących się na wózkach a 4
z pozostałych 6 w zasadzie również nie można polecać osobom z dużyaii
upośledZeniami aparatu ruchu. W' zasadzie tylko hotele "Forum" i 'Piast" posin
dają wydzielone polony, któż mogą zaspokoić poorzdy el gumy airygów. Fbwyższe
odnosi siw również do porusmlących się za pomocą piotra, lawy. ki& W żadnym
z krakowskich hoteli nie muważono uchwn6w na laski.

Nieco lepiej wygląda syuacja z reccpcją głuchych i niewidomydi. ponieważ
osoby te mają sprawny aparu rucłnwy. a więc zaHadamy. że pralEtycaiie mogą
skorzystać z każdego micjKa nclclegowcgo. każdego hotelu. Do rzadkości należą
wypadki stosowania w hotelach specjalnych udogodnień dla osób ghchych i nie-
widomych. JedyŃc w 'Forum"dcklnujc się oddanie do użyUu sygnalizacji świednęj
wspomagaya©] głuchych i niewidomych

Z nauyeh obserwacji jak ńwnież z wywiadów pizeptowadzonych z perso-
nelem poszczególnych zakładów hotelowych wynika. że inwalidajest niezmiennie
-dlŃ« hakiem. Polsld a--ysu - inwalida, ze vzglęŃ M s«oją ńn"lsową Wn
w niewielkim snpniu na ogół ptzemicszcza się poza obQb włuncgo mieszkania,
a turyści zagraniczni - inwalidzi posiad4ą dobnj jakości sprzęt apaiq na dehzo-
technicc i własną obsługę.
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Kodów zajmqący wśród aiiast Polsh mnlsn Wląlkowc. n względu na
bogatą ptzesdość higorycną. uadyqe, kulbią olw bezanm dzieła sztuki, przy-
ciąga i pnyeiW iokiocznie laur, t\aygów, w tym także ludzi z ióżncgo iodmyu
sclnizcniaaii. Do dziś w nauym mieście pozostaje nie iozwiązmy pioblcm bazy
hoblowęi. Odmienne są poazeby qodegawe osób UWwidących różne fomiy
ruchu turysycmega. Ma to szcngólne munnie w odniesieniu do osób nicpełno-
Wmwnych 6ą'czule, dla któTch dostępne sąjedynie obiekty pozbawione bądź nie
podadająw uciążliwych ballet architektonicznych Jeg oczywiste, iż baza tu-
iysqcma nie zostala tak dalej plWstosowma do pounb inwalidów. jak obiekty
shiżby zdrowia, np. sanatoria. Stan adaptacji nawet qch plao6wek pozostawia
wiele do życzcni& Pluje piec)Dbanie, że osoby nicpełnospmwne. wymagąjąw
piny poruszaniu się steel pomocy osób bzuich. korzystają z udug w obiektach
tuiysVcmych rana n swymi opiekunami iw td syuiuli nie zachodzi ka-
niKmość wyodQbnienia el gnipy. hWJęto założenb, żc w ulu znosnniabarier
teduiicznydl w plac6wkadi tluyslycznych pizydahy będzie zawyżony wykaz
n3dmlów niepehograwności:

1. osoby poimyąn $ię wyłącaiie nB wózkach inwalidzkidi

2. osoby poruszające ńę za ptlmocą dodatkowego spizęU datwiayąago prze-
mieszczanie dę( kub, piouzy. lask),

3. osoby Bhd)onieme, w Vm osoby z o8ranicaniami spmwności słudw,

4. osoby nicwidome lub niedowidzące.

W badaniach Radu pq'gotowania bakowskich hoteli do pebiienia funkcji
uqlitunych dh osób upogodzonydt uwzględniono poddał na 4 W] wymienione
grupy. Ptzqiowadzona aaaa p©'gnsowania aknialnie dostępnych obiektów nodc-

gowych wykazała iż isbiiąącB baza jeś abmluaiie nie pny8otowana dla osób
o i6aiych mdzaUach upoślcdzcń- Nie chodzi n o adaptax:jc wymagąjąn wysokich
nakładów 6nansowydt pasem piogl. baiiay cudne do poknliania poza nicpehlo-
Ęrawnych awo:ąrh bumyślność ludzka pinaavpiaj#a dę min v braku zaintenn-
wania poQzebaxni omawianej grupy.

WWemoae baiicry dotyczą jedynie zagadnień technicmych majdqjących
$ię wwW obiektów. a buba przecież pamiętać o wielu mankamcntach poa
obRbem hoelu, a dotyczących jego otoczenia, ap. brak miejsc pukin8owych
godnie z qvyVcaWmi do piojcktawulia i piO'Msawalia abiclitów tnysqrcnydi
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dla osób aiepeŁiospmwnych pzy welściach do IDeIi powininy być wyMdme
stmowiska parlcinS)we dk sainod)odów osób niepehoyialx-nych 6zycańn Lokali-
acja taldego miejsca winna dę maydować jak naybiiże3 obieJcaŁ być zadaszom
i upewniać lane dotxcie wózkiem inwalidzhm da wejścia(blat scłlodów).
Niektóre luakawslde Intela paśadayą wyddelone stmowiska paihngowc - tiicgery nie
pizy8otowane do poanb gościa niepehogmwnega. Nie bcz marzenia pozosEąie fbkŁ
że w wielu piwo:odkad maki drogowe zabnm4ą posnlu jahmhlwiek pojazdom -
ptąr wejściu głównym do hotelu 'Monopol" aostd umieszczony przystmek mO-
busowy wyHucz4ący pwkowanie i zaazymywanie samochodów także inwalidzldch

Nawet w najnowszym hołdu TQlum" nie wykonana podlylni parhn8wrych z JEbóiych
moglby skorzystać inwalida wysiaKlayący z paikowanc8c pnUazdn

hny poważny mankament dla turystów z dysńinkcją narządów mchu ga-
nowią progi, schody przed wejściem głównym i wewnątn obickh. W'clścia do
licnych knkawsUch hoteli nierzadko pizypominayą bramy zwykłych kamienic
sewsyjnych. Wysokie stopnie. laawężniki. wąshe otufaty dizwiowe, ciężhe
drzwi. brak specjahych podjazdów - pochyhi czyni takie hotele jak "Polski'.
'Ewopejski", "Pollcr". "Warszawski". "Polonia'. 'błonapol" niemal zupełnie

niedostępnymi dla teJ grupy osób.
Z putatu wydania potrnb inwalidów nalauinl barier w wejściu głównym

posiadajii hotele: "Foam". "HoLIday Inn'. 'Cracovia". "W'andy'. Z& wejściem
głównym niepehosprawne8o turysta w bakowskich hotelach czeka jcszcn wicie
'\iiespodzianck'. a mimowidc w: "Ciaaovii' by zdatwić fomtalnośd aleldunkawe

Buba pokonać 6 stopni piny braku opoQczowaniŁ w 'B4onapolu" 2 plus 4
stopnie, 'Tbd Różą" jeden uopień. w "Polonii" aż 5. W krakowskich obiektadt
miystycznych odnotowuje śę katas&ofalnie niską liczbę uaądzcń automatycnych,
w tym szcngólnie dźwigów osobowych. Siedem kralnwsldch łnteli w ogóle aie
posiada windy. z dzicwięciR w których znajdują się windy inwalida tnażc ptakqcade
skorzystać tylln w czech hotelach. tj. w 'Tomm'. "Holiday Inn'. 'tiacoldi
W Hotelu 'Saskim" niepehosprawny może dojechać windą jedynie na pierwszą
kondygnicjc. gdyż wyżej już ona nie jedzie.

Problem dźwigów osobowych na Brnie bakowshch bonu jest najbaidzicj
drażliwe sprawą. gdyż w ogóle uniemożliwia kaizystanie z części i tak niewielkiej
bazy noclegowej tej grupie gości. Z e8o względu baza noclegowa w 50% jest
zupeblie niedostępna dla osób nicpchogmwnych. 'lbrllto 20% ogółu hoteli jest
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dostępne dla inwalidów poruszających się o laskadi, natomiast nicpehoq)mway
na wózki inwalidzkim innże bez większych pmblem6w skorzystać z nocleg6w na
wyższych kondygnuDadijadynie w hotelań 'fatum"i 'Holidayjnn'. W 'Oacovii'.
mimo iż ishieje odpowiedni dźliri8 osobowy, dostanie się do niego uniemożliwiają
stopdc pizod lWIą "Wanda" - obiekt stosunkowo doblapay8anwany doprzyi-
nnwania osób Ńqclnospmwnych - posiada windę z bndzo ciąż)dmi, wąskimi
dxzwialni- W pazostaĘch hotelach wejście na wyżyn kandygnade je możliwe
tylko m ponncą sdiodów, cqgo łwtych('Polonial. o khel sum);ości('Poller'}
Nagminnym mankamentem jeg bn& przede wszystkim obusUonne8o opoięczo-
wiini& Przy oporęczowaniujednaaonnym osoba nicpełnospmwna musi kaizystać
z naizuoonej je] ]ewe] ]ub pmwcj s&ony, a schoinde może wymagać podparcia ze

suony przeciwnej. Jednym z dowodów braku wyobraźni jest pokrywanie biegu
sdndów wykładzina i pozostawienie miejsc bliskich 'obok poRczy- tam gdzie musi
się ugawiać Inizysuyący z opolęczowania inwalida Pewne pułapki stanowią
pozwiape dx)dniu, wysuyące ga&iicc czy choćby wolno stojąc pcpielniae, zmnięj-
szayąn powierzchnie koiytaizy.

R' piywanych iozmowuh wielu kierowników hoteli oknśldo sprawę adap-
tac$ "swoich obiektów'jako problem muginalny i w)Tażało brak zaintcnsowania
omawianym zagadnieńenlo Ustalono. że nasz laaUowy inwalida - turyga rzadko
iz konieczności kpią'sta z obiel=tów Inelowydi, dlabgo eż adapmF wymagające
nawet aoauilcowo nicwiclhch nakładów 6nmsowych w nasnj aktualnej syuacji
fbansowej są tiudnc do zrealizowania. Zarówno z naszych własnych obserwai:ji,
jak iz rozmów pizepiowadzonyd) z personelem wynika. iż w niektórych hok)ach.
jak np. 'blonopol' CW '?owski" można bez większych nudności zaingalowBć
dźwigi osobowe. W wielu ncepcjmh jcK mieUsu na zamnntowaŃe dosuwimych
pochylni. nicjest tcż badanym klopoem oporęczowanic pomieszczeń, któngo nie
zauważono w bakowskich hotelach, a które skuBcznie chroni ściany przed znim.
cza)icm Tego typu pizyliładów mogla ty wyińenić więcej. ale z braku zaintacso-
wania kierownictwa obiektów tntelo\itych wyd4e się to bezalowe. A przecież
miemikiem poziomu spdeczeństwa, humanizmu jest stosunek do osób niepeho-
gmwnych Każdy z nas może znaleźć się pod el dmgicl suonic balicry!
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Tabela 1- Dooepno& balcawBkich haeli dla Q9ób niepeblQgraqmych

+

LEGENDA

X

iŃclnc dnśepm dla ńephasp'awnych
rnnalu o OXranicmzj dasiwpności
miejsce niedostW)e dla nicpcbioWawnych

wyznnzmc mklsce paŃingove
wegśde i powPlerzchnie tównq bez schodów
dogoche dotarck do rwpcjl
dogodne dotardt do lutauraql
winda 0 nrluklch drzwiad) autanatyca c utwicruych, zapev/niaUy& swobodny trmgat
polowy
drze vplśdowc do pokojów IŃednlnydl Q snlQkości nie nńdm] niż 80 an baŁ Rogów
vrezly hiBimiuno-sanitarne . drzwi o SEclEkaści nie inniejsnU niż 70 nn, bezplogów.
Qpoięczow8nłc --n'rnmia painacnicn
korybrn [ne[oweo szclokaści e nuóe] u] niż 180 cnnq bull%ów, o 8ładbęj. lównj
p'hlClcłuń
obwiiuun oporęczosranie mlBdlykondlgnacyjm
Hasowanle sygnalizxji łwietlno-ahmyczinl

6.
7

8

9

10

NR 5 FOLK TUR]SnCA 1994

Na:-ahOklU       l : l l ,     jll

FORlJM
HOHDĄr
RANNA
mAC(]\IA
KRAKOWIANKA
PODKOPCEM
Pt)PROZĄ
IX)M ll IRVS [ Y

FRĄNCtlSKr

N)LSK.
bEC)ulop;J:.
WARSZAWSKI
K]ŁLtX\
P01QNLA
PIAST
EĘ]RoPEISKt            



38 ZygmuM Kruczek, l<atałzynla StaNslawczyk

2. Ocena dostępndd walorów kraloznawczych Krakowa
W Krakowie obiekty klayaznąwcze to glownie zabytki. Budowle tc były

konsuuowmc i wznoszone wg kanonów obowiwjących w dawnych czasach,
z mylą o flinkcji jaką nidy spełniać, nie zaś o zwiedzayącydt. W związku z tym
huyśd niQełnaqlmwni nq)otkają bi wiele biuicr aidiiblEbnicznych Da nayczęścięj
wy!;tq)qącydi należy zaliczyć: schody(przed i wewnąbz budynków). wąskie.
ciężhe metalowe drzwi(częsta otwierane na zewnątn). brak oporęczowania, zbyt
śliskie posadzki. bnk wind itp. Sq to główne przycz)by. z powodu których swo-
bodne i samodzielne poruszanie się inwalidy po obiekcie bywa najczęściej niemo-
żliwe lub wyataga poawcy opiekuna, ewentualnie kogoś z obsługi obiektu. Dostęp
muzeów dh osób niepehoymwnych(w wypadku osób z dysfunkcją narządu
tchu) ogranicza dę w więksmści wypadków do parteru, a czasem tylko da
nielilórych jego sal np. w Muzeum EOngrańcznym. w "Domu Jana Manila'.
w Smj Syna8odn, w Galerii Malarstwa i Szyki XX wieku - Nowy Gmach

Większość obiektów zabytkowych znajduje się w obrębie Rynku Glównega
i piąrlc8łych do niego ulic. Dojazd lub dojście do nich może być dla niepełno-
sprawnych niedo8odnc n względu na znaczną odległość Rynku od przystanków
Uamw:\nowych CW' autobusowych. pnepebiione parking, wzmożony mch pieszy
w tym nlonie. Jedynym munum posiadającym włamy parking jest Muzeum
Narodowe - Nowy Gmach. Ewentualnie można tu zaliczyć jescze "Zbiory
Szołayshch" pny placu Szczcpllń:nim. gdzie znąjdulc się ogólnadostępny p&king
dla samochodów osobowych i auUkai6w.

Drzwi wejściowe do obiektów zabytkowych są najczęściej metalowe i bardzo
ciężhe. Klamki są nierm umieszczone na wysokości powyżej 110 cm. co stanowi
bardzo duże uUudnienic. zwłuzczajeżeli drzwi są otslirierane na awnąUZ. Często
drzwi są welskie. o qryminach 50 - 60 cth oo uniemożliwia wjazd osoby na wózki
iawdi&Hm

W wielu obiclaach(głównie kośdołach) częsb moda spotkać drzwi wahalłowe
bardzo niewygodne i niebezpiecznie dla Inrzysny4cych z nich osób niepeho-

Ęmwnych. Duża niepoięczność w otwieraniu ich i uazymaniu podczas wchodzenia -
wychodnnia może staniowić niebezpieczeństwo dla osób pnmszayących się za po-
mocą wózków inwalidzkich, kul, lasek- T&że w kaściałmh często adama się.
że odległość między jednymi i dmgimi dnwiami welściowymi jest niewielka, m
uuuclnia mancwtowanic q ózkiem inwalidzkim.
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W kościołach i muzeach w olaesie dmowym przy dnwiach weUściowydi
zakładme są dodaUowo grube ]ntaly, zabezpiccz4ąa przed ubatą ciepła, ajedno
cześnie stanowiące dodatkową baiieię.

Dogępność muzeów dla osób Ńcpcbnynwnych w dużym s&ipńu jea Dbam:-
czona wysĘpowaniem schodów. często kięqdK wilskich io dużym stopniu na-
chylenia. Także materiał, z któngo zostały wykonane dccyduP o Hopniu ich
wylcoizystmia W obiektach salaalnydi głównie są schody mam\nowe i kamienne -
cąściel na nwnątn obiekt(św.AnW. 00nÓMw. 00Mi$janaiq, Bohgo aah.
św.Michała Archanioła) niż wewnątrz(św. KataiWny. Małiuki, 00.Doaiiid-
kanów). Nayczęścn] są b sdiody bez qolęczoqrania. Jedyniepny](ośdde BożW
Ciała i św. Andimla zasbsowmo poBcze mctalow&

W obiektach muaalnych wysĘpuUą mamiumwe. lcunienne i dnwniane sdlody

na kilku kondygnmaach. Czego są wąsbe i ]aęe. opoięczowancjcdnosbonnie ]ub
bez opoięczowmia. Schody mnmumwe można spotkać w Gdeiii MalalKwa XX
wieku - Nawy Gmach. w Komnatach Zamku Królewskiego. w Zbiojowtii,
w Skubcu. w Muzeum Katedralnym, w MuzeumEha8aficznynl Zewz81ędu na
bliską pawienchnię tych schodów. kaizyganie z nich pisz osoby pomsmyące dę
za pomocą oplotezowania. kul, lasek innże stać się niebezpinzne. Również bardzo
niewygodne w użyciu są schody dnwnime piowadząn da Dzwonu Zygmunta
oru kamienne w Wieży Rauszowęi.

Ważnymi czynnikami decydującymi o stopniu ich wykoizysania plzcz osoby
nicpcbioyrawne są dlugow. SKmkość i wysokość nhadów. Odpawiodnia dłWH
daje możliwość swobodnego porwania dę wuystlcim użytkownikom. lsbhą
raczą jest także stopień naMylcnia sdlodów, o czym decyduje ich glębokoH
i wysokość. Pewne obiekt zabytkowe, np. Groby Ki61ewskie w podziemimh
Kali:diy W'&welskią, Dzwon Zygmunta, Wieża Rauszowa są caUowicie nie-
dostępne dlainwalidów z powodu zupełnie nietypowych wymiuów: wys. 30 cm,
dł. 60 cm, szef. 20 cnl

W' "Kizy&toforadl'. przy odpowiedniej dhgości 190 cm, wysokości 16 cm,
szerokości 36 cm i oporęczawaniu, niedogodnościąjest wyHadzina położona aa
śiodkowęj części stopni. Opaięczowanio powinno stanowić integralną cześć srnz
ze schodami. n względu na pełnioną pnlctym)ą fluikcj$ W pizypadhi omandmydt
obieków syumla pizedgawia gę nieco odmiennie.
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W kościdach częsb wystWUUą pojedyncze stapnic, pią' którym brak patęcąr.
Jedynie w kościele Bożego Ciała i św. Andrmja znajdują się metalowe poręcze
pozy stopniach prowadzących na dziedziniec kościoła

Klatki. sdiodowe w murach w zasadzie są oporęczowane, lecz w wiecu

prWpadlcach tylko pojedn4 stronie sdlodów, np v Stahl Synagoda. 'Tomu Jma
Matęjb". Muzeum Eangxa6mlym. w 'ZH(Rach Szdayslddt'. Muuum Nan)dowym
w SukiemicachicHśdowo w "Kiqsaofaiaa". Czego zdaim się , że są one baidm
niQiakgczne, qeŁiid# baiddel MW dekoracyjM niż użytkową - pizyHadem ego
nvlże być opoięcmwanb w kościołndi 00.FyaŃw i św. Michała Archanioła. a także
w Komnuach 'Wawclskidt i w Muaum Narodowym w Sukiennicach.

Wmd iodzayu nawierzchni głównie dominuje kamień, marmur i pakiet. Pa
sadzla Występująca w IGościołach w zasadzie nie stanowi żadnego zagrożenia dla

osób Ńepcłnospmwnych. ndomiast jeżeli dndzi o obiekty mweahc. to slwawa
przedstawia się niem inacnl.

Śliska posadzki mamiuiowa lub pwhetowa małe vrpłynąć niekorzysUiie na
sposób pomszania się osób z dyshmkqą nnziFiu ruchu, a szczególnie posługu-
jqqch się ]askami ]ub kulami. Wja taka ma miąscc np. w Munum Katedralnym,
w Oalnd Malnuwa i Rzeźby I'olslac] XX wieku - Nowy gmach, w Muzeum
Narodowym 'Zbiory Qunxyskich". w Munum NanJdowym w Sukiennicach
w Komnatach Królewskich na Wawelu oraz w Muzeum Ehopanlcznym.

Niek[6n muzeapagadayą chodniki na kotytanach. W 'l(lzyszbforach". cho-
dniki są tak zniszczone. że inlogą stać się mgmżeniem nic ylko dla osób kalekich,
alc także dla prawnych fizycznie

Prawie wsąrsdde obilJity posiaddą wycicraczld, wyboowane wprawdzie z po-
wiazduiiąposadzld. ale mind wszysdn niebezpiccac dla osób o kulmh ze względu

na swąkonaiukgę. Wylnnane są om z metalowych prętów, międąr którymi jest duża
pxzcazc& w sam im do zaklinowuiia się w nici końcówki kuli lub laski

Dodatkowym utrudnieniem może być niedostateczne oświcdcnie wszystkich
części obiekt. z lclórych korzystają zwiedzający. Doqczy to głównie kościołów,
w któWch panulc półmmk uniemożliwający swobodne poruszanie się osób nicdo-
widzącydt Również w muzeach korytarze i klata schodowe są słabo oświedone.

Większość kas majdup dę -x-ewnWz zwiedzanego obiekt. Częgb u:ybm'me są
blisko magda i połącnne z szaaii4jak np. w muzwm Mihtariai Zegary. w Muzeum
Ehagraficznym, v Stahl Synagodze. W Muzeum Namdowym w Suhciuiicach
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oraz w 'Zbioiań Szolysłdch'. w lcaW ankluH się na wyższych

kcKtdy8imlad. w aiięjscadt roQoczęda Baqr zwiedzania. Bardzo dogodm dojśde
(dojazd wózkiem hwdidzkim) jest do kay piowadąnl yrzcdaż biletów do
Komnd Kiólewshdt, Skarbca i Zbn)pani na Wawelu. Usytuowam jen ma
w pizqściu pmwaxlzącym z placu zamkowcgo na dziedziniec zamkowy.

Spoś6d wszystkidt pizcbadmych obiclctów ImWmawcąrdt qlko uzypośad4ą
dźwigi osobowe lub osabowo-nwaowe, kón Oo zdosnniu obsludn obiektu)
są udostępniane osobom niepehosprawnym. W Zamku Ki61ewskim do windy
znajdującej się na paitein prowadzi 12 sdiodów. Jeg to dźwig osobowy o no&nści
22S kg (3 Duby), szerokości wejścia 65 cm, sarokości svnęUa 12S cm. 8łęb&ości
85 cm. Ze względu na małe wymiany arab uchyla, a nio iozwwme drwi.
korzystanie z niego piaf osoby niepchogmwnc fizycznie jest uuudnione.

Nallcpiel dostosowane windy dla po&nb inwalidów są w Munadt Czarto-
ryskich i Ehograficznym, w któWch znaydtUą się dźwigi osobowa-hwaiowe, oraz
w Munum Etnagmnicznym - winda o nośności 750 kg(9 osób) jest usytuowma
w hallu pny drzwiach wąśdowydt W' Muzeum Czaitolyskidl "dojazd" do windy
osobowa-towalową o udżwigu 500 kg(6 osób) prowadzi HaBIBie dogoscnwanym
pode] śmiem. gdzie !óżnice poziomów niwelowane są pochylniami.

W uakde badań przcpiowadzono podobną metodą jak w srypadku bazy lu&e-
lowej. analizę dostępnaśd obieldów knlbznawczych Klasowa dla llxrysbów niqcbia-
Wmwnych, która pozwola sewieidzić. iż mywięksm możliwość zwiedzania isainye
w tahch obiektach muzednychjak:(pasz tab. 2)

Zbiory Czartaiyskich(17 punktów na 20 możliwych),

Munum Ehograńczne(15 punktów).

Komnaq Kiólcwslde na 'Wawelu(13 pwiktów),

Stara Synagogi Żydowska(]2 punktów)

Obiekt e z Wyątldem Synagogi pośadąą dźwigi osobowe i osobowa-towa-
rowe, a w Muzeum Czaitoiyshch dodatkowo piaąjśda wypasażom są w podiylnic.

Nayinnicl pnystosowmymi obiejctami okualy się : Wieża Rauszowai Dzwai
Zygmunta, Groby Królewskie na W'awelu. Kiypta Słowachego i Micldewicz&
Ze wzdędu aa liczne, sUome sdiody obielcq e są niedostępne da nirystów
niQebioymwnydt.
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TMela2 Stapidpwsanwaiiadi&ów muzealiydido paKaebuaygóvniWehoyiasQiya.
w881ównycbgtuphiwdidzlwa

Źlódb: qFnowarń wlasin .

Płzepowadzono również ocenę możliwość zwiedzania zabytkawydi kościd6w

kiałowskich przez osoby niepełnograwne. EiekV naszych badań terenowych
pizedstaw'ioto w tabeli 3, Punkt pląrddelmo podobnie jak w srypadku anny
bazy liaaowej.
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Ocena do$tępnoścł walorów. 43

Takl&3. SlapieńpzyslowwaniBobicklów sianhl-cbdlaputizd luDslów el ebnslmun)ctt
w8 81Ó u)-ch grup inwalidztwa

LP. Nazwa obiektu
F' ormu inwuli d zywa

Wózki l Probzy l Gluch. l Niem'id. ł Razem
Z 924Katdrn na urawdu

KOŚCIOŁY

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15

16

17

18

19

Nlariacki 2

2

3

2

0

0

3

2

U

0

0

0

2

3

0

0

11

2

12

13

11

11

8

8

6

13

9

9

8

15

16

10

10

śH'. WojciKKa

oo. l)ominikanów

OO. }'ranciszkanów

Śu . Józefa

św. Piotra i PHwh

św. X«dryja
św. Idzilwo

oo. BernHFdynów

Bożego Ciala

Św. Blich8la Aich.

św. Katarzyny

Śvr. Anny

$w. l)ucln

Św. Biurka

0Q. ReFormatóu

oo. Pijanw

l oo.Mi'jonamr
ZTÓdło: OFrmclwanic włanle
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44 Zygmunt Kruczek. Kataryna StaNsławczyk

Punkty w Skali LUcerta

RJ& 1. Dostępność krakowskich muzeów dla osób niepełnosprawnych

NaUlepnd paystnmwmymi obiektatni do przyjęcia niepehosprawnych tu-
rystów a zwłaszcm osób z dysftlnkqą narziidów ruchu są kościoły 00. Bcmm-
dynów i 00. Refomlatów. a także kościół św. Mai'ka. Włayw na to miały: dizwl
wclściawe o odpowiednio szerokości, mała liczba schodów, duża powienchnia
obiekhi umożliwiająca swobodne manewmwanie wózka inw111idzkiego

Niskie oceny uzyskały kościoły św, Anny, św. Idzicgo i św. Kizyh. Wąskie
wdścia,]tczne sclndy (bez oporęczowmia), progi, mała powierzchnia wewnqbz
qch kościołów świadczą Q ich nicpaydahaści dla osób pomsząjących się na
wózkaeh inwalidzkich.

3. Propozyqe w zakresie przystosowaniu bazy turystyczną i atrakcji
krajoznawczych do potrzeb turystów niepełnwprawnych

Plnprowadmne bltditnia wskazują. że obiekty krąoznawczc Krakowa, a także
baza turysqrczna. w niewielkim stopniu są prąrsłomwme do korzystania przez
osoby niepełnosprawne. W wielu przypadkach adaptaqa qrch obiektów do potrzeb
turystów.hwdidów jest możliwa na zasadzie niewielkich ptvnińbek(np. dostawienic
dnwnianydt pochylni, wupmwadwnie apoRczowania, oznakowania). hzedstawione
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h propozycje ustały wybruu z wielu pooponowuych iozwiyań. tnaU+ych aa
nh ułatwbnie żyda onbom :iicpebngiawnym Wybór zogal dokmmy v odnb-
sieniu do intenwlwl nu dziedziny - g. auysVb i wypwzynht

Niewblkim nakładem śtodk6w można utniożliwić koaystanie osobom niewi-
dzącym lub słabo widzącym 2 ignicjw] bazy tuiystyczncl. W'pmwaduyqc wy-
pune smakowanie numctów drzwi i miclsc publicznc8a użytht w obiekcie -
umoźliwiamy poiuszanb się inwalidom wroku bez pomocy osób aadch Maluyqc
ściany i drzwi obiektów konuastowymi barwami ułaNiamy orientację. Tego m-
dzalu paykłady można mntożyć, ale n4bardznl pilnym pmblctmm wydaje się
przełamanie chyba nayUudnicjsnl bariery - pizkoaania niepełnosprawnym. że
turystykę nie tylko Buba. ale i moda uprawiać.

Tuiygyka monlowa wśród ludzi nicpełnoyrawnych stanowi sluteczną i aD+
kaIDą fomię nwalidmli i psychourapii oraz yayja proasom integracji n społe-
czeństwem. Obecnie w naszym luaju ponad 20 Vsięcy hwalid6w użytkuje po-
jazdy mcchanicme. Człowiekowi nicpctnosprawnemu, dla kńoego korzystanie n
środków komunikacji publicznej jest budce. a czasem wręcz niemożliwe, pojazd
mechanizmy jcg nie:bębny . uławia bowiem, a częsb w ogóle umożliwia wylcony-
waŃe elementarnych. codziennych czynności życiowych

W' uprawianiu bnygyld pizcz osoby Ńcpehoynwne budzo ważną colę odbywa
sposób prumiesnzmia dę. Idealnym śodkiem lokommli dla inwabd6w jcg sann-
chód, Wedhig polskich 'Zasad pizystosowartia sannchodów onbowych do ckq)loe
kuli poza osoby niepehoymwnc z dysftnkęją tchu': dla ułatwienia wsiaKlania do
sainodndu kiciowaom z dysfluikcją obu nó8. pożaldane jest sto©wanic spKlalnego
jedzenia z możliwościąjego obloDI i wysunięcia na nwn4n pojazdu

4. Wybrane przyklady usuwania bwia' uchitektonicznych
Igohą barierą uchitcktoniczną, om6wioną we wczcśdelszym tozddale. oga-

niczającą w znacznym aopniu w'obodę poruuania się w obrębie budynków, są drzwi.
SzacgólŃe igome. zwlaszcm dla osób poruszających się na w6zkach inwalidzkidl
są nexokość otwox6w dizwiowych oru sposób idl otwierania.

hwalidam łatwej jest popychać skrzydła drzwi niż ci:lpląć jc. dlaeg) drzwi
głównie wejściowe powinny się zawsn otwierać w modę zgodną z kicnulldem duchu.
Problem ten może aogać pamygnie rozwi4zmy przez wpiowadzmie do mdw picac8o
i kołowego inwalidów drzwi otwicmnydl i zamykmych automatycaiie. W' pdstwach
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46 Zygmunt KrticzekJ Ketnzynn Stenlsławczyk

Europy Zachodniej tako rozwiązania są baidm często ga9kaae (dworce. Intela,

wtobwy). W' Polsce stowUe sięjeszcze drzwi oMierane sposobem tradyqjnym
PlnkBm wgśdz ohegania opqmalnydi paranKuów paeazenltiydt obicld6w są

&ednie vryiniaay u&opolodmK inwddów. Szctolnść pizdazdu(pizejśch) i W-
uzebawmie mnlna dla inwalidów i deinwdidów przedgawia się nasępuyąoo:

1. nieinwdida - osoba dotoda 700 mm,

2. niciawdida : osoba doloda i dziecko 1100 mm

3. dwie osoby damie 1200 mm,
+. inwalida poshguUący dę laslq 750 mm,

S. invdida posługujący dę kulami - 8S0 mm.

6. inwalida ponsmyący dę na wózku hwalidzjdH 850 mm(szerokość pln
jazda jodup wózka).

Piśmiennłdsro
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Leszek Mazanek
Kate&a Ekonomiki
i Organizacji Turysqki
AWF. Kraków.
AI. Jana Pawła ll 7B.

Gospodarka turystyczna
w Krakowie

Tourist Ecmomy in Cnoo#r
Tbc pmwtied article lbwws m ecaDmic units apaatinB an tln tourist m©ket
The Bracie ba$ been divkled hto [wo pntŁ łn lln nast pais tbe oliicial g)ulĘeb ot

hlfamlaUol} ail eoonamic wóts quaihg in taluinn h3w b@n presemad. Ihe
scWC md mcńods of campiled infonnation have bBm evaluated and tjn awn
goBgcsdalg callcanhg coUwting dan Inie bem prenstted. Basic inlomndm
gn uavcl aguicic& nlcctcd &un ńatisticd iccqids. h8w bnn vclU€d wiG thc
un of a qucstjonnaiB imt via nirveyQrg.
In tln ncond pm tln nsulu of the le8eucb canpleted in piivuie hm& jaka
vmtuie8 8an ownal campanics, caoperaaw campanieą thai i& tbe economic
units wnich płovidB Hrvice an mmmcrcial bada The tube Qf anplaymel& tbe
napG af activity. necializatiai. owncr5lńp gŁnnhuc have bw pionntcd. and
above aU, ihe ilitid data tbr fluthcr mailceeinB regeanh have been obtained.

Podejmując próbę określenia możliwości rozwoju gospoduki turystycmej
Krakowa(regionu) niezbędne jest dokonanie wgawienia zgiomadzonydi infor
nacji o poszczególnydt elementach tynku turysqcme8o. Podzialy gospoducze,
prowadzące działahość(paśicdŃo i bezpo&ednia) związaną z zagoknUcniem ióżio-
iodnydt pobzeb uczeHiików mitu airystycaKgo, śanlowhjedm z ełmimtów tego
tynku, U)kon'lnie szczegńlowych analizoganiczmejua blakicmjeMditychi spójnych
mann giumadzcnia. pizipływu i wymimy hhmla($ zai6wm pomiędq' podmiotami
gospoduczymi.jak t6wnież w szeroko pqeel gospodarz tuiystymlel-

W celu paepmwadzenia badań doqczących działalności podmiotów gospo-
darczych na rynku turystycznym, należy wyi6żnić dwa zasadnicze etapy:
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L wysdekcjanowanie padaiiotów gospodaczych plowadz#ydt działahość
udu8ową dla pabzeb ndlu tiuyslyczncga.

11. pizqiowadzcnie wnikliwych badań anldcbwydi na iepiczcntaOwnęi grupie
UMpodn$otóvir.

Dwa niezależne źi6dłauqskiwaniapodstawowydi danych o jednosbch turys-
qcznych g:anovPią:

1. Plwadaa]y prze 'Wa$ew6dzb Urząd Sta#sVcmy ]ęjen jednostek gayo-
dailW'd\ zwiBmy z nadanian nuincn statyq'aneBO(REJON). Dme gromadzone
są wedhig plqlętego zaknsu ddbom podstawowych inhmlaqi, tahch jak: iodz4
dddalno$ci. Dama jednosdd. adres siedziby, bmm właaości, dtualau prawny.
pizydndy, wynagn)dzenia, zaRudnicnie.

]qiodadalb w dmydl sbllygycznydulryniląąz kilhi zasadnicqra powodów;

r. obowiązywało zwolńcnie z obowiązku uąrsldwania
aumnu statys9caKBO (RE00N) pasz podmiot gospoducze nie pmwadząn

-. od l sqcznia 1992 r. obawiwle w Pdsce nowy sys9m klasy6kacli statysy-
czmj - EWlska KlasWMja Dziołahości(EKD).

- dokonywac zmima z Wsemu KlaMil(uli Gospodarki Naiodowcj na EKD
jua zvi4zau n zaiianĄjednosUI. klaMRaqUne] z charakbm podndotowego
naplzedmiobwy,

w. kod numau statysVcmcga(REJON) obeDmuUe VUo dwa rodzaje działalności
w układde - ddałalność główna i,dm8aizędna ustalanydi wcdhg piWHtych
EitidlÓW.

n zamiana sy'swemu nie wpłynęła istobłie na zmianę zakresu gromadzonych
hfo««c$.

Ponadb 'WaUew6dzh Uizqi Staqrstyczny nie udziela infommli o wieUaści
zauudnienia i obrotach zaięjestiowmych jednosbk, obejmując n dane klmzulą
t-j'mŃay PWdax%l.

Dla paozeb podjęqch badań z relesbu staqsqczaego uąrskano podstawowe
dan o 196jedmsdiadi zdoszanydi do ewidencD w ddale TurysVka. WypocWnck.
Spot(duu aa dzień 30 cnrwca 1991). Rejent obejmował 91 pnedsiębiorstw
i spółek z kqitabm pqw8hym(osoby ńq'cme i prawne), 70 g=awanyszeń
i ńindac& ]cb$iydi jednym z zadań adnitawydl jest spod hnwicnie kultury
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6qrczml lub auygyka. 19ptzcdśębiontvr państwawlych apozog& b spNddeldiie
plzedsiębiorsNa o ]Eepitale adeszmym i inm.

2. Relcsay handlowe i gospodarcze.
Rejestry hmdlowc osób prawnych prowadzone są prze VPymaczonc sądy

o właściwości szczególinl a ewidencja działahości gospodarcuj osób fizycznych
przez adminisaaclę pańgwową uczebla podstawowego. Reles&y te stanowią &ódło
uzyskiwania infarTnadi gromadzonych zgodnie z prnpisami prawa, taldini jak
kodeks huidlowy, ugawy a dddalności gospodaical, gowaiąrszmiach. przcdśe-
biorgwach pańsMowych. spółdzielniach

Obowi4wk niesUuai przez wszystlde pndmioV 8ospodarcn i jawność danych
zawaiqch w nlegize, b główne zalety tcga źi6dła.

Podstawowe mankamcnq uzyskiwmia infomtuli tą metodą wynikają z na-
stępujących powad6w :
- nlesUpodmiotów gospoduczych piowadzonyjest wcdhg podzial pmwnega,

a Ńe branżowego
- wpis do njcnu dokanywmy jest wcdhg kolejności zgłoszeń, a nie rodzaju

prowadzony działalność.
- wpis do rejestru oknślający rodzaj i zalaes działalności gospodarczej nie jest

jednoznnzny z fakqcznym podjęciem wuystkich typów zadeklamwmej
działalności

Ponadto. powsnchną praktyką przy dokonywaniu wpisów do njesau. gdy
oknśla się rodzaj działalności pizedsiębiorgw jeK wyszczególnianie różnych Sami
i zahcsów ush8. w qm często turysqcznych. co zdecydowane uuudnia wiary-
godną Klekcję. W [ejesaach qch nie snsuje się także jednolitej erminolodi
w określaniu ushg turystycznych. ich todzalu i zalaesu.

W rubtycc My działalności" - umieszcza się następujące sformułowania=
działahość turysqczna.

or8anizuJa wczasów ki:Łjawych i ugranicznych.
wycieczki kmyowc i zagranicme.
przewozy autokaiowe, urysqkawypoczynek. reknacja.
Wlazdy autolcaiowe. ushgi przewodnicbe,
obsługa mchu tuiysqczlngo,
usługi hoblarslde. gasaonornican. pobgr=ficzne,
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aiganizmUa wczasów, ]a3nwrtów. dyskotek,
usługi z zahcsu ku]hny i sztuki, ]ndtury 6zycaej.nrysqki i wypoaynku.

Taki niejednoliqr yosób akrcślania rodzaju dddidności uniemożliwia Jako
Danie precyWjne] U8syńka4i podmiońw gogodarczych zc względu na świad-
czone ushgi uaysqrcme. DlapoUnb prowadzonych badań dolnnano odpisu z re-
jonów 8oq)aducW'dt obejmujących przedsiębiorstwa prywabn lub spółki nie
posidąiąoe ombowości prawnej, a taliże z iejeaów sądowych zawimjącydt pod-
miot g)spadaicze pośad4#e osdawośćpmwn+oĘis ten ńe a8d natomiwtpizedd-
dhrgw pańgwawych. q)ólddelni i gowiuąrszeń, poniew& w wyniku obserwmli
tynku hnysqrcznego prWUęb, b dane uzyskane z Unędu Statystycznego są miaio-
daym. Podgawą selekdi byl zapis o świadcnniu udug z zakresu tuiysryki.

Uzyskme infonnacp z dwóch niezależnych źi6deł umożliwiły stwonenie
podstawowej bazy dmych Q podmiotuh gospoduczych świadczących uslugi tu-
rysVcun. kt6m może dapiem stmowić matcrid Wlściowy dalszych badań.

Przed przystąpieniem do kolejnego etqu poddano weryfikacji zgromadzone
informacje popiwz analizę danych doVczących nazwy jednogki. wlaściciel&
siedziby. lamy własinśd oraz oheślcnic todzayu i załacsu prowdzone] dddalnośd.
Poshiżono śę kwcsUonaiiuszom ankicW unnżliwiaUącym w] wymienioną alEtuali-
zacje, a także dolnnanie podzial podmiotów gaspoduczych pqrzez wykorzysta-
nie uzyskmych hfomiaeji. W celu podniesienia slaUczności badań rakieta była
przcptowadzana giza anldctctów.

W dniem i jedlocześń zasadniczym etalM pawinm śę Mląć szm8NłowyM
badaniami a)hcbwyini iq)nzmtatywną grupę podmiotów goyodarcąreh działa-
jących w buygyae. llrąr doborze próby należdoby uwzględnić dodmy piowdzonc3
dzidalności. duiakBr wlaności, wielkość zaerudnicniz &kns badań powinien obq-
mować lmżliwaści i peWkVwy iozwqju, jego dynamikę, możliwość i balieiy
pewne, aiBanizacgne. ńnannwc. piobłemy dolycząn kadry birygycznel, ąrsnmy
pawiyań i wspólddałania mięso' podmiotami birystycznymi. gosoby prowadzenia
akwizy($ i reklamy, Ponieważ takie badania mąką chamlctu muke6n8owy, wslEuam
ja aby pizQlowadzoao je w stałych przeddałach czasowych.

wizy malizie szczc8ółoweU nalcżdoby vylnrzygać także dane uąrsldwane na
podstawie kwesdonaiiusza Statystycznego KT-](paul wzór. Dz Un GUS Nr 8,
poz.66). opmmwancga prlu Unia Sta9styczny. a skicmwane8a do podmiotów
świadczących usługi node8awe.
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źródło inlannacji atogą gmawić równie; kwes6ondusze DG-l - mdduick
o dńałalmśd goWdi11W] G)am lvzór. Dz Ub GUS Nr 16,paLIlI). obQwyący
wszysthe podmiot gospadaiae zahrudnnyąm moWI 20 pramwnikóv, au
k«es6onańusz DG-3 - Wawozdanie o działalnoM gospodarczej jednosth do 5
pruuUących(pasz wzór, Dz. Un GUS Nr 7. poz 41). obejmujące próbę lodową.

Bardzo pizydahym materiałem UaŁwiąjąeym pizeptowadzanie badań anie
okazać się w pizyszbści Baza Dmych o podmiotuh gospoduczych województwa
bakowshego i ngianu Małopolsłd, tworzona przez W'dział Rozwoju Gospo-
duh i Komunilwji Urzędu Wojewódzkiej) w Kiakoypie. Dme te są gioaiadzone
i uzupełniane są a pomocą anhety iozsyłanei do wszyskich podmiotów gospodar-
czych w gm prowadzących działalność auystycmą. Uzyskac infomlmle będą
stanowić w przyszłości etap Wlściowy, pozwalający na dobór iepnnntaqwnej
grupy podnłiotów, a talde mogą być ptzydaalc do pizcpiowadnnia wybimych
analiz gospodwcą'dt Zbiorcn opracowana wyników tych badań będą UaNiać
planowanie madednBowe w 89spoduw tlaygylnnl.

1. Prndsiębloi#wa turystyczne qr Krakoqrie
(Biura Podróży . wstępna analiza)

Celem badań bylo wyselekcjonowanie wszystkich podmiotów gospoduczych
prowadzących działalność zwivaną z orgaMzacją i pośndnictqrem w nalizacji
usług turystycznych Okaz stwancnic aktualnej bazy dmych, obejmującej podsb-
wowe informacje o działających przedsiębiorgwach buysqcznych.

Dokonując odpisów z rcjcsa6w gospoduczyM. prowadzonych Fraz admińb
tlaqę państwową i sąd njomwy, oraz wykoizystuląc dane z njcsau REJON.
prowadzonego prez urząd staqstyczny. uzyskano listę adrewwą 4}7 pod-
miotów gospadarczyd\ lltón w zalwsic ddałalności gospodan=aJ umieścili usługi
tuiysVczne. Aktualizuje informacje w trakcie prowadzonych badań w cfŁkcic
uzyskano listę oblĘjmąącą 436 podmiotów, któż poddani wciy6kac@ Badania
przcpiowadzano przy pomocy ankicnt6w, oa gwarantowało dotarde do adnsata
z ankieta lub uzyskanie infom\mji Q zmianie adnw. zamlanięciu hmy iQ.

Bdaiiani objęli pizodśębiontwa piywmn jodioosobowe @iała$ąoe napadgawie

ugawy o ddałalnośd 8)spodarczelD, spółh prawa cywilnego i handlowego, pizcd-
ńębioigwapańgwowe, spółddelnie, flmdaiĘje i gowuW'szenia bn względu nab CW
ddałałmść auysycaa jea jedy@. podgawow& © t& )dnĘ z wielu ddaMn
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52 Lessek Mazanek

gospodarowania. Badmia nie obejmowały aatomiag organizacji spdecznych. dla
któiydi uirygyka janowi jeden z dcnnntów działahości sbhtoweJ. dzidów
stnlalnydt zakładów plag', klubów q)anbwydt i śohwisłnwych. a więc insWucji
prowadzących dddalność niekomercyŃą. Z badań vryłącnno taliżc Intela, któż -
zdmiem atom - stmowią odrębną gnlpę pizcd:iębionN auysVcznych.

2. Analiz wyników
Z poddmydt weiy6kac$ 436 przedsiębiorstw turystycznych 129już nie isodeF,

62 army nie zostały odnalezione z powodu nieaktualnych lub błędnie podanych
ldiesów {w nie istniejącym od kinu lat budynku, w lokalu, w którym taka firma
nigdy nie poradziła działalności itp.). ]7 zawiesiło działalność, 4 39 nie prowadzi
działahości tuiystycmej pomimo wcześŃejsm] dcklmacji

TabdŁ 1. Werynnaęja zarejnuos'mj'ch przedsiębi(mt

Da[szl ana]ide poddano więc ] 89jcdmstŃ(b]u birygycznych), które świadczą
ugugi lub paśiedniczą w świadczeniu usług. Należy zaznaczyć, że z tej gnipy 9
przedsiębiorstw prowadzi 2 jednostki wewnęaznie wyodrębnione(oddziały),
3 pizedgębiorstwa uruchomiły 3 oddzialy. jedno posiada 6 oddziałów, a 12 sta-
nowi 6]ie przedsiębiorstw doza Krakowa. Zestawienb to obrazuje. żc faktyczna
liczba samoddelnych pomiotów gospodarczydt(wyodiębnienie ze względu na
ńnaha własności) synod 168 pizedśębiolnv. dla pouzeb badań ptWUębjcdnak.
że każe Uran będde andizawan jdo satnoddchy podmia świadcząW ushi# D-
iySy-'!;
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Poddał płvdsiębiomN ze względu na chwakferprawnJ
W gapie 189 pizedsiębioigw 81 to pizedsiębiontwa piywa&le jednoosobowe.

utwoizane na podstawie ustawy o działalności gospoducnl, 32 spółki prawa cywil
nego. 45 spółek z o.o.i ll spółek akq]nydt (w 9m 6 n odddały jednej 6miy). 6
pizedgębiorstw pańgwowych. 5 gowaizyszeń. 4 flmdacje i 2 spółdńelnie.

Wśród plzcdsiębiarstw plywabiych 25 zuejesaowanych podmiotów to osoby

świadczące usługi przewodnickie i pilotażowc umadzielnie. a ich rejesaacja była
między innymi fomlą zale8alizowania działalności, uzyskania obcą)iccnniB i cią-
głości prus. ZI l spółek akcHnych 6 stanowiły oddziałyjednel fintny. 4piowadzą
dzidalność jako 6Ue, a tyko l spółka akcyjna jest zanJesuowana w Krakowie.
W glupie smwanyszeń i fundacji znajdują się qlko takie jednostki. któż pro-
wailzą działalność gospodmczą zanbkow+ Spośi6d pncdsiębiontw państwowych 3
są fim)ami krakowsldmi. 2 oddzidami COIT i tylko l filią przedsiębiorstwa

cenaałne8o
Dokonując podziału zc względu na fomię własności można zauważyć. że 60%

stmowią dumy osób 6zycznych, a pozostale 40% to osoby prawne. Także stosunek
ńum i instl'tucji państwowych do paedsiębiorstw będących włamością piywamą
wskazuje. że w bimży tuiysgczncj plywatyzmja osiWęła bndzo wysold stopień.
Mrynika to zapewne z faktu. że w warmkach gospodarki planowej sbsunkawo
niewielka liczba przedsiębiorsov prowadziła działalność związaną z obdugą tchu
tulysqcmego, przedsiębiorstwa te w obecnych wamnkach zostaly zlijwidowme
lub przekształceniu uległa ich fomia własności. Ponadto, piowadzcnie biura m-
rystyczncga to fomia działanie nie wymagająca stosunkowo wysokich nakładów
brakjakichkolwiek ogranicnń prawnyclX to qlko jedne z wielu czynników zachę-

cających do podejmowania działań w ushgach nrysycznych
Turystykę jako jedyną formę działała zgłosda 1 17 6um. a dla 72 ushgi te

stanowiąjedną z fom działalności gospadnczel. Tak duża liczba ńmt prowadzących
dńałalność w ióżiydi sferach gospoduczych to obecnie element charakter' etyczny
dla polskiej pizedsiębiuczości i nic doqcW on qlko branży turysVcznel.
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TabdB 2. %dHd pizodsbHańw B liaględt m cbar&lcrFrawny

W' 6miaeh o t6Łiym plo61u ddałaniapiocmbwy udddu obiońw uzyskanych
ze qnzcdaży uslug tuiys9cznych obiazuye stopień zaangażowania fimly w dda-
łaŁiość turysqczną. Dla 16 6mt obroty uzyskam z birystyld mieszczą się w prndz-
ide O-10%. dla ll 6rm v przedziale l0.30%. dla 19 w pizcdziale 30-70%, a pa-
zastde 2S 6mt WMF d)ioqr większe niż 70% . Doddkowych inR)mtuli o zaknsie
ddałahości Ouysqczne] dostarczyło ustawienie wielości obrotów i wielkości
za&udnicnia w 6mtachpoglWwmych wedhg przy)jego kryterium.

Tóeb3. ObiutyzushB tiaysqcmycliv 6ulnadi oió&iymplofilu działania i wiellcoa
mmanimi' v pouae8ótnydi pizodzidaa
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Z powyżsn8o zeg:awieaia widać, że 911n dk 16 ńmt ushigi tlnysqcme
stanowią niewielki zakns działalności. W'nka liczba zabudnionych w gupb
poW3 70% obio6w wynika z faktu. że du& 6my, dla Łtóiych turysylu byłai jeR
podgawowym przedmiotem działania. paszukuyą źi6dd zarobkowania także w in-
nych dziedzinach gospodarczydt

Za&lidliienb

Fhapinz malizę danych o zaiudnieńu możemy podj# pi6bę olmślcnia wiel-
kości przeddębioistw udugowych, w których Q tnożliwościadt działania decydują
przede wsqstkim ludzie. W189 pizedsiębiorŃwadt hilyslycmydi anlado zabudnb-
Ńc 1080 osób z cwgo wynika, że &ednie za&udnimie w 6mladt wynoś 6 pna-P

nwników. W poniższy tabeli ustawiono dane doVcząoe wielkość zauudńcnia
w przedsiębiorstwach uszcn8owanych wcdhg podziału uwzględniąjvego cha-
ialarpmwny

Tabda4. ie v plzed#iębiuawach podziel)nydi n svz81ędu na dealer Fauny

Na uwagę zaduguje fakt, że qlko w fimtach będących spółkami akcgnymi
zabudnieaie jest bzykrobiic większe od średniego zatrudnienia w fimnch buysty-
cuyd\ m pralc6'cznie msaMyą piąrnaymnid dwa czynniki. Po pion'sw
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pize&iębiarstwa państwowe, pasiad4ące dużą bazę, zqlecze tcduiicznie, zostaly
ptnkształoom w spółki akcyjm. apo drogie - do zamlesuowania spółki akcHnęj
jest poUzebny macmy kapitał(1000 mln zl), oo jednocześnie wamnlwle zakres
i wielkość pa&amowmej działalności

W pizcdsięUolstwach PWwabych i spółkach cywihych liczba zabudnionych
wynosi 34 osoby i jest niższa od wyliczoncJ średniej ogółu przedsiębiorstw

tutystycmych.
Dokonując ustawienia przedsiębiorstw w podziale na osoby fizyczne i osoby

pmwnc wynikał że w113 fimnch, nieposiadqących osobowościprawnej, pruują
392 osoby. zauudnione na podgawie umowy o pracę, ca stanowi 36% ogólnej
liczby zntlndńonydt.

Dla pełnego zobiamwania wielkości za&udnienia w 6mtach dokonano kale-
jm8o wyliczenia. co obrazuje poniższe zegawicnie:

Tabela S. Fhmy xvedW IPieUoki

Należy zamaczyć. że w tabeli nie uwzględniono 25 zanjesUowanych prze-
wodników i pilotów. klóizy działają samodzielnie. W gmpic przedsiębiorstw za-
uudniających ponad 50 pramwników znaydqc się jedna firma, która w podanej
liczbie zaaudnionych uwzględniła pracowników działających w 61iach na tennie
całego kr4u.

Poxiyższe zestawienie wylaźnic wykazuje, że w branży turygyczncl dział naj-
większa licea mabch pizeddębiaigw zwudiMyącydl od l do 3 pracowników.

W badaniuh nie udała się jednak wyliczyć jaka grupa pmmwników jest
zatrudniane na podstawie umowyalecenia, gdyż aaUczęścieJ udzielano odpowiedzi
według pouzeb.
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Śmaił4 aniu
W 6m\ach auysqcalych wodki łączności waiunkuyą możliwość prowadzeab

działalności. Z analizy wyinnanego nlesRU wynika, że 16 pizcdsiębiorstv nie
podania żadnego Blefonu. W grupie e] są tylko 2 biura uirystycmc. a 14 6mt to
zanjcsaowmi pijoei i pruwodnicy. Pozosbłe 173 army posiadają piWna]alnie] l
telcfan bezpośredni. w tym 3 ńmiy tyIJn telefon wewnęUzny.

Poniższe ustawienie wykazuje gan podawania śodków lącznośd v lamach
wwstycmych;

1 klefon 173

2 telefony 79

1 klefnn i l fu 40

2 elefony i l fu 4S
tcbx 68

2 telefony itelex 46

2 telefony i fu i telcx 32

W' grupie 173 przedsiębiorstw posiadających jahkalwick środek łączmści
+5% ma dwa telefony. +9% fimt dygonuje lane telcfaksem, który n &odek
łączrłości zdobywa coraz większą populamość i stale się urzildnnicm niezbędnym
w Kgo loduju działalności. Należy zauważyć, że }2 6lmy są wyposażone pMy-
n=Jmnicj w 2 Bielany. fu i nIeK. a więc qlko 18% biurjest robin zaopaamnydt
w środki łączności

Zakres d$nłalności

Podcjmujy próbę oknślenia zaknsu działalności pizedsiębiorstqf uuysq-
cznych nalezy podknślić, że w pierwszym etapie badań uzyskane infomiacje
powinny umożliwić prKde wszystkim dokonane podstawowego podzial przed-
siębiorstw n względu na chwakter świadczonych ushg. Podział ten pozwoli na
dabranie odpowiedniej, Kprezentatywncj próby w dalszych. dogłębnydi bada-
niach mwketingowych. Niemniejjednak pizepiowadzma maliza dogaicą'ła szmegu
hunwjących infarmucji dotyczących zahesu działania.

Podział B względu na prasazenny zalws świadczenia uslug obcjmowd aW'
z:isadnicze herunh tj.. specjalizację w auysqcc lazŃwc]. zapaniczne] wńazdowe] i
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mgraniczncj plqlazdaweU. V 189 przedńębńargwach 25 mpnowuydt pi-
k)ów i ptuvpodni)aów, 2 6mly ban#omwe i l po&edŃctwo wimwe nie olmśliły
WJa[izuli lynkowcl. W pozostdd gnipie 16] przeddębiorsN 8i podało. &
zahesich usług oblmuUe wszystlde trW kaŁegolie rynkowe, 8 6rm spnJalizuye się
91ko w mWsqw ]aalowej, 21 - w birysgce zagranicznej wyjazdowej, a 7
w auysqn ZWanicne] pnyjazdowd. SpeqalizmJę w absłudn brystyki kra-
jowej i ZWaniczml WlazdoweJ wykazdo 16 ńim, kmyoweU i zagrmiczneJ pny-
jazdowel - ]0, a w zagraniczną wyjazdowej i payjazdowcj - 18

Analizując poR-yższe dmc inażcmy zauważyć. że tylko 7 Hum specjalizuje się
w tuiyW'u zagmóczneU piWyazdowc], Daddąc do bl liczby 10 film świadcących
udugi w tulysWce krajową i zagtanicznel pnylazdowej, uzyskamy jedynie 10%
6mi. których działanb skiciowanc jest na pngmawanie birygów

Briększe zainteKsowanie srykazują pncdsiębiorstwa turysqcmc w organi-
zowaniu uiryayki mgranicznej Wlazdowcj - 21 Fani. a łącznie z 16 8umami
obsługuyącymi wch haUovry i zagranicmy - wyjazdowy stmowią one 23% Btupę.

Należy zwi6cić uwagę na niekoiW'an nlule licnbnc fimt spelalizujących się
w airygycc plWjazdowęj da 6mt mymujących śę airy#yką Wjazdową. NiewieUde
zainBnsowanic spccUahzacją w obshdn auynyki przyjazdowe]. nawet w tak
du4m cmWm buygyMiym jaldm jci Kraków. wynika międq innymi z wdności
związanych zpiomoc]q włame] o&rty M zagranicznych rynkach.

Specjalł;wja v huwponie
Anaiiząąc pizedsiębiaistwa nirysVcan z uwi€i na podadanie Włnsin8o &ans-

pomi wydzielono grupę 13 ńmt, któż zaUmuDą się tylko świadczeniem usług
pizewazawych. Fimiy e źan3nbowane są w bntnży Ouystycznęi. autokay wynaUmuyą
itym firmom birygycmym lub saimdzielnie obsługują linie komunKacyjne
w rdujach międzynaindawych

Należy zamaczyć. że własne śiodh amsportowc popada w sumie 56 $um
C30%) co stanowi isbUią grupę wśród wszyŃkicb przedsiębiorstw tuiystycznydl.

Or8anizowaltie i pośndnictwo świadculi tułystycuych
Orgmizowanicm i spizedażąvłasnych palde6w airyaycznych zaymuye się 31

ńmb własne i oba iaipnq' tuiysqczne ofmle 91, tak więc 122(65%) limy to
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orgaaizatoizy bnysqki, a pozostałe to 6my pośtcdniclde. ptuwozawe. pilot
i ptuwodnicy.

Jednym z istotnych dcmentów w pmwadnniu ddałalności aiqgycznel jest
paśrednict\hro w ytzedaży ushg.

Poniżsw astawicnie obrazuje liczbę fĘmt pośredniczących w sprzedaży wy-
branych usług:

ubezpiecnnia 101

bilety lotniac 48

bilety auDbusowe 66

bilety pzomowe 16

bilety kolląbwc 18

ushgi pruwodnickie 93

uslugi pilotażowe 9+

nurwacja nocle8ów I04
oenrwmla żywienia 82

W gmpie gecJaligycmych usług najczęściej wymicnimo:

organizxję polowań - 6 fimt
impnzy żc81aiskie - S 6mi
pośrednictwo puszporowc i wizowc - 10 6um
obshgę kongesów - S 6mi
Liczba firm pioponuyących usługi ycąalisgcznc i zakns świadczonych usług

nie odpowiada pożądanym wiclkaściom, pozwalającym na pełną obsługę tchu
[urysqczncgo. Stosunkowo niewielkie - pod względem zaaudnicnia i posiadania
własnej bazy maerialnc] - fimiy turyavczne nie wypramwały jeszcze nowydi.
atrakcyjnych dla klientów kicmnków działali. Przeważająca liczba fimt w swym
krótkim okresie funkcjonowania dużo więcej uwagi poświęciła na wypracowanie
i uazymanic pozycji iylUowcj niż na tworzenie specjalisqcznych programów.
Ponadto brak spójnych działań w zaknśe plomlxli i reklamy Kinkawa jako
nnUum turysqcmcgo nic ułatwia działań młodym. niedużym 6rmoaie
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PRZYPISY
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Bariery rozwoju
turystyki w Krakowie

Barrłen or DevdopHaeiitorTowrkm in Clacow
The tunis itńuaBing dwelapnlait of nurim in Gacow ald lbE bemns
whkb mAe this pluceu dilliwlt haw bHI di8cussoa Tbe cnPianal tataia
valun of Cracow nhted lo it8 lńgaiy aid anhhecnnie. bj8h dan8nd fa louria
Knicn and bull low lcvcl of tluir filfilmenl devejopmant ot n6w maŁct-Qli

macd fcrm$ ofmanaganmt and administnaion oftouiia b8n 8nd dln8Hh dB
mmtaliiy ar bńabitmts have bHI iwoginized H tln ima impatnt f r
nimulating develupmcnt af tourist. Tb buliels hilderin8 &velaprnaa or
Bo\irish have bem dividEd hlo two main gloups: mtutal md antluW)8cnic. Tbe
nQlaEical and lpadal obstaclw bdalB o tlB inna impQrlnt nduial diladvu-
tWS wbile ncial. capital and le8al ae ananB ihe inos common dvijizinB

Intelektualne i wewnęazne nagawiniie czlowieka na uczcshictqro w zo%mi-
zowanym życiu spotnznym, działahośd, intensaduynkowyd\ wprowadzatabe na
dio8lielalcsaqjnychzadnwań.iealizowmydipą)izezwędiówkępozamieasoBzamie-
szkania i związanych z naurahą ludzką ciekawością świata. TB sfcn ludzldęj
dddalnlości, zwana turystyka. ddodzha swobodnego poznania, emwjonahego pae-

życia. ](ontemp]mli piękna przygody i wa]oi6w dzieł ludzkiej kulbimwe] heuai.
prowadzi do odbudowy i pizywmcania równowagi ńzycznc> psychicznej. stmowi
także igomy Kgmcnt rynku. Środowisko plzyindnicze i histaiyane miasto. za-
sobie w kulbuowe ddedzictwo, oferują turysqcmy produkt dla wsO'aich nn
bywców, turystów. sbsownie do wielkości sily nabywczej koasummta, plq'go-
nwaiia buyq', jego intływidualnych Dech. Hnu i jakości zagospodaowania auysg-
cznc8o mu awld dumy orgalłiwUqml i udostępniąjąaU rynek tinysVczny [2].
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W świecie. szczególne boga9m, skala zjawisk birystycaych systemaqca)ic
z-prięksa się.(hsewowmy ucnd rozqroju wskazuje na wzmyący.udział w zchn
tuiystycmym ludzi o pizecęUiym i niższym statusie społecznym i mabiiahe]
zasabnośd. Również długofalowe piognazy rozwoju polskiego ruchu tiuysq-
cznW akaennUą uanse tozufojową n8mmu airystyki da wuystkich. turysVki
powszcdne] i tańw]. Spadek poziomu dac i ieahej siły nabywcnl pieniądza,
zubożenic znaczliei części spdecnńawa. vpłynębr na początku lat dziewięćdżie-
siąqch na zmnidszcnie skali tchu mrystycznego o połowę. W ej sytuacji
szczególnie daB się uczuć w Knlowie hak tanimi obicl(6w nodegawydt i @aonc-
micmych. zagokayaHqcych poauby turysVki młodzieżowej(posulowany jest
według nami dla tŃag turygycznych Europy. dwuhoaiy waost micjx w obiektach
te8) Qpu w Krakowie) 'hryayka, jak każde zjawisko spoleczne i rynkowe. ma
swe lodowisko, mcdianizm. tiajclEtoiię, kosza, uwamtaowania, bańery oraz
wyniki rozwoju. Czytuiiki agraniczdąu rozwój airygyki można pogrupować
biorąc pod uwW dę ich oddziaływania w zalwsie zagohyania popyt tuiysq-
czncg). Moblaje także uszengować w zależności od stopnia ludności ich pinzwy-
ciężania na bariery, zapory i progi l [2]

Ihoponowane w tym opracowaniu mzumicnie barier należy wyraźnie od-
różnić od tego sfarmułowme8o przez Yuil]'a]10]. związanego z prnukodami
w rozwoju procesów dymli paesUzennej. Wyd4e się. żc w zakRsie rozwoju
turystyki bariay absoxpcyjnc rmzcj nie występują Nie ma bowiem na Ziemi
miejsc. w których teoretycznie turystyka nic mogłaby się rozwijać. Rozwój ten
może być niejednokrotnie bardzo ogruiiczany istnieniem pewnych warunków
nwnętiznych i vcwnęQznych.

1. Turystyka na tle vielofunkcyjności obsaru miast Krakowa

Wielkie higoryczne miasto z rozwoju prowsu cywilizuyjaego i kulUmwego.
który go kształtuje. jest złożonym wiclohnkcyjnym systemem pizesbnnnym
Skumulawane dziedzictwo hilNxowe oraz obecna pazycla i znaczenie miasta
w sygelnie tynkawym są Wyrazem skali i mocy tozwojowe] jego wielofluacylnej
stn&tary. Od dwu radni, a obecnie szczególnie, ddoddctwo kulbmwe Wy# na
H"kbuze ńi«kcjondnel miast wzbogaca ją wzmam4+ jednoca&h mccłwiizm
rozwojowy miasta.
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DWamicny toMU miaMpociW4 a sobąiowój f\inkc$ ushgowel. Wima.
czcsny Kraków pehi wiele ńmkcji jednocmśnie. lch mla nie jeg jednakowa, co
widocme jest w gnkbun zablłdnicnia i wpływów do budżet miesa(tab.l).
Zawoalowany obym w:półcwsnych ńinkqi miasta i jego poszca8ólnych części
powinien skłaniać do tego, by naczehym zagadnieniem stała się właściwa organi-
zacja pizesuzenijcbm powinna shżyć także i turystom [3. 5]

W' badanimh anUetowych, paepmwadzonych wśi6d mieszkancow miasta
i osób pnyjezdnych zmieizmo do ronmania posbw nspondcnt6w v sbsunku
do problemu nayważnicjszycb funkcUijakie powinien ich zdaniem pełnić(ewcn-
ualnie rozwijać) Klanów. Spośród 160 badanych dokładnie połowa wskazywda.
że podstawową funkcją powinna być Nrystylca. a miast Kraków winno sbć się
oenOum tluysVld międzynaiodowel. huc ushigi, jak np. handlowe. administracype,
techniczne itd. znalazły się na dnigiej pozycji uzyskqąc popucis u 21,9% nspon-
dentów. Jedynie 1 5.6% opowiedziało się za nauką i kulurą jako wiodącymi
funkcjami w Krakawic. W'uyscy ankietowani zdecydowanie wypowiedzieli się
pneciw funkqi plzcmyslowcj, dopuszczayqcjedynie isUiienie pizcmysh lcklcie8o.
pKcyzylncgo, ]ub clelc&onicznego.

Tego samego zdania byli obcokrajowcy. lcńizy opowiedzieli się za wielo-
funkcyjnakią n wskazaniem na główną colę ushg.

Ankieta zawierała wiece pytań dotyczącydi ]okalizaęji Bnn6w i obiektów U-
rystycznych. I'nawie polowa anldetowmydi osób pnfmW lozufóU ushig anyq'-
nnych na bxtnie swej dzielnicy, ]wz jedynie dwie osoby(na 160 anlhbwmydi)
zgodziłyby gę na hkalizuaę obidńów haysqmlydt m abszain ich zaminzkańa.
Ponad 60% ngondentów widzi budza duże kotąrści ekonomicme, ajedimcześiie
niewidlde zagrożenie ekologimn w mieście. związani z napływem twygów.

Wyniki pizcpmwadzoneJ ankiet wyrażają jednomyślne udanie i wsparcie
zamierzeń władz prowadzących do rozwoju miastajakc} ccnbum turystyki między-
narodowej. Badania anhetowe wskaząą na sprzeciw mieszkańców skiciowany
względem ewenbnlnęj lokalizacji ushg turysqcmych w pobliżu swajcgo miejsca
zamieszkania Jest U) nutępstwcm minionych l& i plzejawcm możliwości ytnci-
wienia się decy4i niewygodnych dla społeczności lokahey. Z Wl:okiem jcdnd
osoby, wszyscy ankietowani snqricidzih, że ddałalność turysVczna powinna pimaść
w ięw piywabu. Fłzycąrtaoby się to da zwiększenia dochodów zarówno pn-
oowników, jak i budżeoa miala.
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Zdecydowana większość nspoadentów opowiada się za twoizcniem kom-
pleksów turystycno-nknai;yjnych na obinżu miast WieloleUlie zaniedbania

oraz kiyzysjaki p:używa goWodarŁa kla®wB wywierają poważny wpływ na stan
bJiygyki oraz M pclyclaywy jej iozwoiu nie tylko znsztą w Ki&owh. Jedno-
cześnie aiedoinwesbwanie Krakowa sprawia że decydenci oraz społeczeństwo
widzą konieczność pilnnyszycb hwesWqi niż b. któż służą turystyce, Do nich
należy zaliayć tp. inńasaukuuę, kbónl ptak o®uca prawidłowe flinkcDonowanie

miana i ubudnia życie jego mieszkańcom, Rozbudowa joj w społecznym rozu-
mieniu. a więc i hiciatchii poazeb. musi mieć pierwszeństwo. Należy tu także

wskazać na uciążliwe Ńażmie śtodowish, budawnidwa mieszkaniowe czy rozwój
i organizmJę k)munikuli. Dlatego też hwcsycUe głównie dla poaub Urysqrki
pxzewwme q i będę m dalszy plan(chociaż są one nierozerwalnie związane
tube z rozwaFm i właściwym funt:cpnowaniem miasta). Wypada jednak mu-
ważyć. że lozw6U Tynku tutysqczncgo może sqmulować wzmn gospcłdarki
adelslinl. Wiadoim bowieniv że inwcsqqe w tuiysqce sbsunkowo w krótkim
czaśe piWcąniąlą się do sqrbkicgo tomku gospodarczego. a poniesione nakłady
zwiacaUą się w h6thm czadu(od 5 do 6 lat po ich uruclnmieniu, według wyliczcii
ekspcÓw z Europy Zach.). Rozwq turystyB. 4 zwłaszcza zainwcstowatiy w nią
kapitałprą'czyniłby się z pewnością do wzios01 goVoducngo miasta [2]

Obserwując w oknie wioscnin-leUiim i wcusna jesiennym ruch tulysqczny
w Siódmieściu Krakowa i innych częścimh miasta można sildzi& że turystyka
w zyciu mia:Rajest ważnym ZJawilJdem. Obmz ten budza myli. Liczba zaaudnia
nych w auystycc i wplywy płynące z niej do miejsldega budżet są ntewielkic.
Ploanbwo waiDści b wynoszą po ńespeha 1.5%. Wyd4e się. że najodpowied.
nulszą metodą pamiuu ftmkqi turysqrcznc] jest oknślcnie wielkości i specyfiki
tchu tu:ysqcme8o, w qm micmiku bowiem zawarta jest jednocześnie auukcy-

jność O:iy$Wana obuam Diaz indywiduahość stmktury waluów tuiysqcmych
miara. Wartości tego miernika sq plzydane. ale wówczas gdy przeprowadzamy
porównania tncnów auysqcznych, nie zaś gdy analizujmy obozu wielofinkcyjny.
W pnypadku Krakowa nie ulega wąQliwości, że ze swoim bogactwem i po-
tenqałem w8la6w turystycznych pelni on colę ośrodka turystycncgo o zasięgu
Światowym. Jednak bardzo nudno jest obecnie załicrzyć siĘ jego oddziaływania.
nWpuszaa© że iob Krakowa w qm względnie powita wziom@ wielolaobiic

jodnal:że nie stanie się b b% zasadnicOch pizewanośdowań i zmim W&einnwydt

19% FOLIA TURISHCA NR 5



Barierylozwqu turystyki.

2. KonkunncHność turystyki v stwunku do hnydi ddeddn
działalności gwpoduczęj

Zjawisko buystyb dęboko osadzom jeg w ióŁiydt demch 8 cia spdeczna'-
goWodarczego i to nie tylko w obszua plWlmuUącym turyiów. Na teicnnb
nccpcyUnych buysB'ka powinna być dobra zorganizowana. qrHem inhmlaqi
czytelny i fmkcPnahy, komuniJcaęja qrawaa a iynck zasobny i cia#czny.
Obszar pobyt tiuystóv musi bowiem służyć zarówno plzyjezdayuit jak i stałym
mieszkańcom. W ptWpadku tennów zabudowmydi - centów laayoznawczycE
pojawia się szeng konfliktów, tak jak ta au aliclsce w Kiakowb. Najosbnysze
konflikty rodzą dę pomiędzy turygyh a imymi dzWaaii gospodnki o lokalizacH
obiektów. użytkowanie ziemi i zauudnieaie [8].

Uwuunkawania hisblymu Ęawodowały. że w biala)wie główny i podga-
wowy węzeł Łomunilcacyjny znajduje się w bezpośrednim sądedawb ailwun-
ściowuych zespołów zabytkowych, college'ów uniwa$yteckidb om&um ad-
minisbuyncgo i bankowo-handlowego. W ten sposób nalizowaaa jest zasada
bcąo&ednięj dagępności do ccaaum lvielhego, higoryam8o niiaga Jest n
duży ńlnkcjonahy walor aiiag& Dla tynku twygycznego podadz an aspek! km-
kunncyjny. Konlawacja a4ńlniej pTnjawia się v sfbrw vaitośd pinsuzmnydl
i lokalincyjnych Stango hliast& Słabsi. na powstającym rynlm, nievielbe
paedsiębiorsova auystyczne pragrywayą w konkuicncji o mnIsW z dużymi
firmami handlowymi. Wystuczy przemalimwać Wlę pomieszczeń auldu-
jących się w budynkmh przy ul. Fjoiiańgdcj czy Szewsłde]. Poiównaab powierz-
chni oiu baby pomieszczeń znajdujących się na paitnze. alęVdi pija pou-
cagółm hstyaicUe. wslmW na niską konlnmncyjność uslug turysgcznych Nb
oznacza b jcdnocześiie, że instyOiqe te nie świadcząpes'Wdt udug da biryaw,
de nie są onc n:jpoazebnicjsze w h] części miast Poziom konkunncyjmśd
wziasc wtedy. gdy aiWslyka może zaj:Ć caly budynclq bkjakann micjnwpWL
padku licaydt haali dolcalboqraWdi w ccnbum.

Należy podlnślić jednoczśnie fah. że masowa huystyka vylcamye wysoki
wskaźnik zmienności w ciW toku. To talcżc przyczynia się do a6hiiaowanego
popyt na pmcę w airystycc. W tych warunkadt audio jest konhisować z handlem
ofenjącym gtzcdaż a&akcypych towarów i dqącym zaUudnicnie au d)diody
przez cały iok [9].
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Odaicnna jeg poMÓ ln:laq iynkawych ouystyld z plzemygem w cenUum
ałiast& W 9m pizypadhi inną n)lę odcgiały wzddy histoiyczae i późny ioz-Arii

ptnmydu. UkMałnwme plm wide !nded i, oo aayważdęjsze, zachowane Stan
Mialo nb jest zlat intnwUące dla ptzcmysh i nawaczesnych usług, jest nabmiag
HaalicHm dla tuiy$Vki i niehórych tiaug. jak np.handlu Razwij4ący się od
końca XIX w. plamyd aiógl zająć m nŃwyżęi tenny mayduląw się na pizcd-
nlieściadt. Popchiono zaó-pw wówczas. jak eż w ohesic międWwqennym i po-
wojennym liczne pędy lokalizuyjae, kt6iych skutki odcmwme są obecnie. zwła-
szaa z iacp ich uci#liwośd Pizemyg z punktu widzenb iczultatów rozwqu qn.
łeczznga poddali piany uu opóźnienia tedmologicznego i technicznego, a także
negHĘrwne8o wpływu na lodowisko. uaci w mieście na znaczeniu. Z ramp swych
właśdwośd )olcalizacHnych nie jeg on jodnak konkurencyjny dla auysqki w &ód-

aiie[slEnj me6epiulJW'ania i pmcauai]4]
Nauka. i knlbna - twoizv mynadejsąr ducłnwy i wbstmcjonalny pioduh

DnysVmiy - biaq oddał w qnkowel lcankuimcji o miejsce w laakowsldm Starym
hdieściB. Midowickowy i obecny pmgmm flinkąonowania Stania Miasta oiu jego
sbułHualm właśdvaśd ogianicmyą w pewnym stopniu dostep airysEy do naDzasob-

nnaszeg) haamwega banku miara. hzykładcm niech shłżą nam Collegium Maius,
Kośd6łMaiadd cq' Suhennin. Poważnym konkwienem dlarozwoyu tuiysgki jeg
banda i inne udugi. Widomn jn eo zwlaszcza w obębie śródmicśda.

Dobrym ptWkłdem mab shiżyć nam Droga Kiólewla Wzdhń dc] występuje
n4gęgsa w Polen deć sklepów ióŁiydi bianŁ Nie oznaka to wcale. by działy te
nic mogly n sobą wsp6biamwać i razem shlżyć tiaygom. KankunnWjność
w qm wypadku p(mega na zigmowar[iu pizcz handc] n4koią'snielszych ]okalizacp
zdobywanydt v diody plci:taiBów, lctóiym nie angą poddać ins9tuęje buysVcznc
Jeg to lotnik nabżenia śę pizynajmnie] dwóch czyiuiików, q. ]ol=altzmUi - w nie-
wi.Ude] odledaśd od St,«p Mhsta - gł6«nego, a jehocahie padMwowcgo
.węzła Łomunilcacyjnego Krakowa. aru falRib że turystyka w Krakowie jest zja-
wiskiem sezonowym.

W'hle hnflihóvi Wzecmości między posnag61nymi 8ałęziami i działami
gogodaih a biry$qlcą mafia plzczwyciężyć niekiedy niewielkimi nakładami
bnansawynii lub pizcpismii prawno-lokalowynń. WystaiW n w&azać na zbędne
niekiedy budoqry hb aiodcidzuJe zaHad6w pmdukqlao-udugowych, piąrno-
szącydi aiiasbl aiewieljń O'dń. podczas 8dy b tereny lcpie] mogłyby służyć
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ciagu. gdyby były prnznaczone pod obielcV hotelushe. z którydi docMdy
miara byłyby wyższe. Już w chwi]i obectnU. bcz większydt nakładów ]capitalowycłt

na tuOstylę, Kraków zajmuje vysojq pozach na mapie turysgb międzynaio-
dowe]. Swianwej klan walory tuWsqcme, wespół z wysoką rmgą w zahesie
kultury duMowc](nauki, teamu, muzyk i sztuki) omz dogodnym pdożcniem
w euiWasldm. a tal(żc świanwym Wgeinie komunijWWym. piedcWyą Kraków
do ioU miasta kongresowego. Pizyjęcic takiej Hategii pozwoliłoby tuiysVa tyć
konkunncyjną wobec itych działów. Kraków przecież został uznmy za jedno
z nąjpięknicjszych miast w świecie, co znalazło sryzaz min. we wpisu)iu teB)
miasta na światową listę dzieddctwa kultury aaz przyznaniu v 1986 r. giza
organizuje tuiystycme pKsdżowęj nagrody 'Złotego Jabł]a" [6].

3. Ogranicnnia rozwoju funkqi Urystycznq w Krakowie
Częstolaoć wydaje się. że współcnsna technika i tcchnolo$a są w stanie

przezwyciężyć każdą przeszkodę w iozwoUU turystyki zakładając, ż& istnieje odpo-
wiedni l(apitał do zainwegowoiM. lsuiieJ#c zatnn ograniczenia nale&ńot8r poddelić
w piewszym izędde(zgodnie z przyjętym we wgWie nazewnictwcm) na batiW'
ekonomicmc i pozaekonomiczne. Podział tcn jest jednak barda upioszczany.
ponieważ np. baiieiy uchitektonicmc można byloby zaliczyć zarówno da jcdin],
jak i drogiej grupy. Pija tego isbiicjc szeng zjawisk i pinszk6d aicwytnicmydi,
hamujących rozwój turysqki. Włącznie. bada takich jak ap. pizyiodniczych
i instytucjonalnych, do jednej grupy byłoby nieporommiedem i dużym błędem
Wpnwdzie marzenie i mla pouczegóhych bakier mogą ulegać zmimom w obe-
ślonym czadu. a niektóre nawet zanikać, n w dmym momcnde v procesie
planowania należy je uwzględnić ponieważ rozwój turysVld dotycq pevneg)
olwsu omz konknmcj piusazeni.

Z wielu powodów niezbyt pncyzyjna b'łeby też kluyńkmJa baku na pier-
woUe i wtómc. Nqjkoiąrstnięjsq, jak się wydaw, byłby podda na baiiciy stworzone
pizcz naturę i wytworzone prez gogodarująw na dmym terenie spdecnńsn\hfo.
a więc nauralne i anbopogcniczne. Ten dychotomicmy podział wydaje dę być
prmjrzystym i odpowiednim do nasWch pohab(można jednocześnie naWwaćje
barierami obickywnymi i subiekVwnymi). Jednocześnie kpią'she jestpayjęch
podzial na dwie grupy baiiu. Ustalony ushw baiim można wówczu jodao-
znacmie i pncyzyjnie sklauy6kować i umieścić w jednym lub dmdm zbioru.
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Główni bińeymzwow tuiyslyh w Kialnwie poglupowam zgodnie z zqtopo-
nowaWm ve wsKępb poddałem oraz naawnictwem. Ze wglądu na rozmiary
i dwahr opmoowania w tihięjsWm elaboiade zaaW mana dę M etąic poiz#lb'
wania zal)6r tizaąiąc, że podzial na progi byllly zbyt snze8ółowy. Ponadto progi
j&o pizeszbdyjahlm muszą być ioąaaywanc w szczegółowych opracowaniach
odnoszqcydi dę da ninviellńch powicadini mających znwzcnie podsbwowe
w konkiebiydi naliachjalciegoś pmdsięwzięci&

W kansuuowmiu zestawu bakier i zipórposiłlnwano ńę hhoma ktytetiami
Do podstawovrydi zalicnnoj®um geneqcme(powstania), następnie rolę
i sib oddd8bvmi& PlennMlę 8nńcmą według wyżej zapWnawanej systc-
inalyzacp uwiera WC.l.

l ETAP

1. 1. Waloi6w biryslycnydi
1. 2 Zasobów naUralnych
1. 3. Pizesbzcano

1. 4. ĘPdedczne

2. 1
2. 2
23
Z 4.

Kapitałowe
llisbiycznie
Spdcczne
Insqtuęjonahchprawne

l
l
l

l
l
l

11 E TA P . ZAPORY
1. Brak vaibściovych walorów wczynkawych
2. W'floty pizyiodnicze posiadaUąn maczenie ndonalne
3. Uwarunkowania i opmiczeah IdiaiaVczne

1. 2. 1. Niska diłwaipojemność endu
1. 2. 2. Niodostatek tarnów nlmuyjaych
1. 2. 3. Brak nabuahydi ImUobraz6w
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1. 3. 1. HisMxycznie uksztahnwane funkqe obszaru
1. 3. 2. Ograniczenia w otgimizacUi przestrzeni

1. 3. 3. NiskajakośĆ warunków geatcchdcznych

1. 4. 1. Daleka posuniętcplzckształcenie śiodowisla
1. 4. 2. Skażenie wód, glob i powiedza
1. 4. 3. Nioodpowiednia jakość żywności i wody

2. 1. 1. Brak dopływu kapitŃów zagranicznych
2. 1. 2. Nic:doinwestowańc inlłashtiktuiy tcchŃcmej
2. 1. 3. Wysoka cena ziemi,obiektów i usług turystycznych

2. 2. 1. Zbyt wysoka inknsvwność zabudowy
2. 2. 2. Uwawnkawania urbanistyczne-architektoniczne
2. 2. 3. Słabe wyposażenie techniczne

2. 3. 1i Sezonowość w turystyce
2. 3. 2. Zmiennośćpotrzeb spolecznych
2. 3. 3. Dezorganizacja życia w mieście

2. 4. 1. DVKktywy planów krajowych
2. 4. 2. Stan sposoby zaizi\clzania
2. 4. 3. Nie wegulowmc sprawy własności i przepisów

Rya 1. Bariery rozwQlo turystyki

Na 111 etapie występuje już budza duża lóżnomdność przeszkód, zwłaszcza
w obrębie nicktóiych zapór. W ninieasz)m apracowuiiu stnuno się wykaz:ó na
trW podstawowe zapasy, l;tón ahlmawa&yby i (bgczyłybyjak nljwbkszęj pneaKni
miasta. Należy padknślić, że 111 etap obcjmujejuż szeKgółowy zestaw pnmszkód

progów, kbóie mqą na ogół znwzcnie lokalne i dotyczą w zasadzie poszcwg61nych
elementów i obiektów turystycznego zagolpodamwaniŁ

Uwypukląjąc znaczenie niektórych zapór zwrócono uwagę na dostępność
czasową da obszaru ciążenia ruchu turystycznego(Rynku Głównego),jak również
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nałutwość dotarcia do dawalncgopunictu w mieście yod Sukiennic(iyc. 2, 3ai3b).
Zapora komunikacyjna, która wchodzi w skład buiery prmstrznnlnej, jest w Krak-
owie szczególne twdna do przezwyciężenia Jest więc ona budza.ważną prze-
szkodą, zarówno dla turystów,jak też i organizuje amsportu w mieście. Pokony-
wanie przeszkód w organizacji i liinkqonowaniu komunikacji, wymaga dużych
nakładów finansowych i wielolehich inwestycji. Jb4ynym rozwi4zaniemjest bu-
dowa podziemnych parkingów oru tras ruchu piesmgo i kołowego. Pojawi4ą
się wówczas nowe zespol bariu. m.in. kapitałowe, hisbryczne czy ekologiczne

Ważnym problemem jest wtem lokalizaqa obiektów hotelarskich w obRbie
pieiwszq obwodnicyi Widoczne jest to dokładnie na ryc. 2 oru w tab. l

EaiNCA

-C> KOL! J . EWORZEt 6Ł

® - DtOnE( PKS
Q Re6 1 GLOWNE

(D - PARXINOE STUEŻONE
U -. POSrOJE TAXI
m - HOTEL Z JEGO RAZU'Ą

Ka tx -OOLECUag e a.5 km
'; BLW Fłig Ę V?m c--z:":'

2195Ę7ń;.GYtJiU."Ęz"

Ryc. 2. 1,okalizacla podstawowej bazy noclegoveJ w Krakowie względem punkt
ciężlDlci wdcKów krqjonawczych (Rynek GI.) aM 8łóR'nego vyęda tamunikuyhcgo
PwolzH al, PKP ii KS)
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Tabela 1. L(#alizulallate&w Krakowie w snnKiludo R)nkuGł6wmgQidwTQów PKS
iPKPwkilclneirach(wynż)na ł Klich inięjsc noclegawjch)

do0,5 l 0,5-1,0OdleBloa 1,0 - 1,s l,S-&0 l Pouad2km

od Sukiennic 1618

30,9

1019

19,4

347

6,6

244

4,?

182

3,5

2079 mn
39,6 %

od Dworca PKP
od Dworca PKS

691

13.0

1105

21,1

954

18.1

2261 mn
43.1 %

Jłlk wynika z zamieszczonego powyżd mateliah ilusUacyjncgo, baza nocl&-
gowa w Krnkowb konccntmje się pomiędq' Rynkiem Glownym - jako pmktcm
ciężlcościwchu tuiystycmego - a podstawowym węzłcm komunikacyjn) m, to jest
Dworem Główwnym PKP i PKS(w promieniu 10-minutowego dojścia do wspo-
mnianych poW] punktów znajduje się 50,3% miqsc naclcgowych). To j:a
ważny jest próg komunikacyjny w Krakowie widocmc jest dokładnie w obrębie
Stamgo Mial. Zaden z hoteli w śródmieściu nie positKla własnego pukhgu. co
w znacmym :;u3pniu ogramcm ich doliępnoś& Sicdniowieczny układ miasta i w:tkie
tdicc Stódtnieścia w bardzo poważnym stopniu zmusząjq dQ ograniczenia mchu
kcaowega. w związku z cnrm zogd wprowadzony zakaz pomszania się prywamymi
środkami lokomocji w obrębie Plant [1]

Trudne warunki komunikacyjne w mieście przyczyniły się do umielscawicnia
nowych obiektów hotelaiskich na obncżu ll lub 111 obwodnicy. PrzyHadcm jest tu
lokalizacja Schroniska Młodzieżowcga. pay ul. OleandW, hotelu 'iCracovia
Toma", "Korona", "Wanda" czy 'Tloliday Inn

Mda funkcjonalny system kontunikKcyji w Krakowie, na skutek któngo
ruch tranzytowy. w qm międzynarodowy odbywa się ll obwodnicą, jest przy:
czyją licznych karłów ulicznych. W' związku z tym nowe obiekty bazy recep-
cyJnej muszą być lokalizowane w znacznej odległości od centrum ruchu turysty,
czncgo. Problemy komunikwyjnc stanowią przyczynę, dla którą inwestorzy
rczygnuyą z miejsc, które nadają się pod budowę hoteli, ale nic q położone
ptzynaymnid w pobliżu lakalnega węzła komunikacyjnego
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iś g ś

Ryc 3. ]zochmnJ dotarcia do centrum turystyczn(EO Krakowa w minunch
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llKien Nawakow&l

WWW śę, h powsbyący nowy węzeł koinunikacyby Krakowa w pobliżu
Balic stwaim mwe aa:ńicyjae awJsa do wnoszenia bazy rccqc$ turystyczna.
Należy liczyć sk jednak z filnm, żc będą onc głównie dużym euygtom aanzy-
tosrym. Odwiedzający Kraków będą zbyt oddaleni od Stwego Minh i pozbawieni
możliwości laorW'Radia z życia kiŃaualncgo w ccnUwn. Dl8ego też inwestotW'
jak dotvl nie są zaiatensowani tahmi ptopoąrcJami [7]

4. Podsumowanie

RoQommie baiicr. & następnie ich usygemalyzowanie ma budzo duże zna-
czenie pml=Ęrcme. SOidium pinsuzemego mzkładu b:ńer iozwoyu airysgki na
obszaia miasta. wyznaczenie mieJK. w kt6lych występów nalmnielsm id liczba
z podaniem ich liiaaichii ważności. może ułatwić pmDektanom i inwegoiom
ugaleab gos)bu poslOowanb na hrygycnym tynku. Można zagosować np im-
todę naUadania bakier(wmowania po standalWJi). a następnie skonlować
wynik z cechami jahepowinim gebtiać obozu iecepcHny. Wtedy dopiclo będzie
możliwe wskazanie nąjkorqrsuiiclsnl lokalizacji. Niewątpliwie zadanie n jest
cudne, głównie n względu na złożoność problematyb i piacocHoni)ość. daje n
jednak IB-ięks% pewność padUęcia oprymahc] duyzli oo do szczegółowego za-

gospodarowania turysVcmega.
Nie ulega wqQliwo&=i, że Kraków jako powsulące ccnuum nlrys9ki krąjowęj

i międzynaiodowd, a więc piąrjmujqa martwy ruch turystycmy. w niedługim
czasie będzie najbardziej odczuwał bariery kapitałowe dla swych inwestycyjnych
zamiciań W' Krakowie w hiaaidói n4poazebniclszydi przcddęwzięć w bazie
Uuystyczml. a:$gohnasze maczenie będą miały elcmenq wchodząc w sklad
infrastruktury komunikuHne[, noclegowc] i żywicniowc]. ich szcngdowa lokali-
zmla Olu napływ ]iapitału [2].

W'micnione powynl kieninki inwesbwania uwzglęni4ą jedynie pauuby
Uuyslów. W qm miejscu nic są brnie pod uwagę ani poanby stałych miesz-
kańców. aai )óstoryczaie uksztalnwme] prununi Przy takim podejściu będą
rodziły się koaUowersp dolycząa płioqnU ddalów, w któż ndcży inwe-
stować. Mając na uwadw obwny niedobór śiodk6w 6nmsowych na inwcsqęjc
należdoby plzyjqć taką sbabgię, kłam zaclŁęcdaby i umożliwiała napływ obm8o
In$tału. Wiadoaio, że SN'oizenie odpowiodnięj podaży &odh6w iawestycyPydi
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dla birystyki zaśliloby bidht miast i poimgo nw w spljściu z layzyw i ustalańu
właściwego tozwQju i oqanizmli pinsUunml [9].

Należy zwiódć uwagę i na to. że dh8ofHowych decyqi nie da sb wyaiacWć
i ngdować poprzez PWlęq badycyjny mnhanizm tynlnwy. Obowimy#c iW-
lacH prawne, wspomagani inulymi środkami, pizcde wszygldm ekonomicaynń. nie
są zawsze w stanie zabezpieczyć społecaych intensów- Powszacłna już aimtaqa
mxkcdn8owa i ta zarówno w sfeTn samych ushB. jak i zanądzania dini. lnioże
plowaddć do padeUmowania prez władze decWji. mających na celu przczwy-
ciężanie doqchczas0'4rych barier tozwoHU turystyki w Kaikowie. Niekiedy jednak
pewne decy4e mogą nawet być podcjmawanc w imieniu i na Ręcz laakowian,
wspomagane obowiązującymi ngulaitd, a nie będą uwzględniać związków piny'
czynowa-skutkowych, któż w dhiższym pizcdzialc czad mogą okazać dę fał-
wywe. Moze też się okazać, i to na szczęście. że powzięo! decyzje wychwycą
i uwz81ędmą tc związki. Często też podejmowanie jakichjaJlwick decyzji prowadź
do szum;gila luk w ptupiswh, wygodnej ich inerpoetacW. yecjahych majoinośd
itd. w celu zabezpiecnnia się w podjęciu takiej. a nie ime] decyzp. Idąc dalej R
drogą rozumowania. dody,dd się do wniosku. że fhktycaiie decyzlcpodcjmowanc q

z Kguly przez podmioty goilndncze. a nie . jak powinno być - prze podmiot
fomtalnie do tego upmwnionc

Postępujące upowszechnianie się i inemacjonalizuja konsumpcji turyay-
czncj(co wynika również z orientacji nasn1 gospodarki i ku10ury), wywołał szeng
istomych przckształuń tej konsumpcji i n zai6wna Mrystów ImŁ)owych, jak
i mgranicznych. indywidualnych i zbiorowych. Wymuszać to będzie powsnchną
orientację mnketingową, co budzi również Song obaw. Nalcżyjednak pamiętać
a qm, że Kraków ze swoimi walorami. głównie kulhuuwymi, musi - zadawać
swoi ngionalizm i narodowy charakur.
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PRZEPIS r
1 . Pojęcie baden'a obec:a zpsl)ół cnnutikiw. kórc si IW na pies:kc'&ie B' aliq8

pięciu jakiegoś celu {twaj; opQouine8ca rozwoju iur?s ki }m terenie nlłasia}
Zapory - to o8raŃaettia w rock'Ciju {ia?styki bęt%ce łam iejne do pnenT
ci€żcnła niż bariery prw mniejszym nakładzie sił i środków' fzapoO ltaicwce

do ołareśtantc8o. ntiarf jednoradne8e. zbioru tw{.rzQ barierę). Progi to
paeulco(h o znaczatiu {ołutitym dła ror oju turysWŁI, najłcŁiwńejue do przt-
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Wy&Jd Z,".dziinia
Akidcmii Ekonomicznej,
Kraków. ul. Ri&owicku 27

Wykorzystanie bazy node
gowej i jego determinanty
na przykładzie Oddziału

"Orbis" S.A. w Krakowie
w latach 1986-1992

The Utiltzation Qr the Accommodatifln lł8sls and iis Determłnants. On
the Examplc of PP "Qrbls" }lotels in Cracow in the Years 1986-}992
In the ©ticle :hc importance or invcstigatin8 the dctcnninants or utilizaiton
of Ihe accomniodation b&sis in }ic;tele b&s bccn ptiintcd oul. Thc utilizaliai nt
lhc HCQlnmodalion basia in PP "Orbis" llotels m CTKuw h the yeus 198ó
1992 has beck prcser\ted using m;ny dlffermt mcasurcs and ńdications in
pcrcEniu8e I'M8 analysis of frequcncy Qf hoiels guests has 81ven ihe pos$i
bijity lo nlect mmy fwtors whlch can tn classificd as ohuective. extcrlor. ror

Hnplc; thc political Łnd $11cnl-Gcunotnic sltualiort. the impQrtanl social.
Eultwal cic. events. tourist seasons. the economic policy of state. The 8nQdlcr

group Qt rycŁuls u hch can tH clusinled as htcrior (fnr insinee proination)
h=s been more dirncułl to single Qul hec8usc it has requlrcd thc preclse
m lysis of the piuccss of hotel wrviccs.

Turysta porywający się po dmym arenie odczuwa szereg potneb. Jedną
z nich. bez zaspokdenia któnj obyć się nie może. jest pourzcba naclcgu. Tylko
niewielka grupa osób podińżujących zaspokaja te potncbę we własnym zitkresic
nacując w namioHch. przyczepach samochodowych itp. PociŁlga to za wbąjednnk
konieczność uanspanowaŃa własnego sprzętu noclegowego (np nantiot. śpiwór.
materac), co czyni wyjmd budzicj uci#liwym. Dlatego też większość tulyslÓW
konysta z obiektów turystycmcj bazy noclcgowe]

Baza noclcgowa jest ważnym ełemcnBm paduży turysWcznc]. Umażbwia ona

turyście pncbywmie pała miejswm stdego zamieszkania dłużej niż jeden dzień.
mbczpiecza pizcd ujemnymi skutkami klimatu i daje możliwość w} konywania

NR 5 FOLIA TURISTICA 1994



78

czynności zwiqzmych z hi8icną osobista bacznie więc uymwnia odbywanie
podróży tuiysqcnel. Podstawowym niem bazy nodegowel winno być zayoko-
jnie zgłaszain8o popyht aa ush8i naclegowe.

Podaż nieUK nocbgowych nie mwsa polowa się jednak z zapounbo-
waniem na udu8i nacle8owe. R6hiice między 9iń dwiema wiclkościami wynUaHą
n aóhicowania papybi pod wzdQdem czasowym. plzcsUzennym i toclzapvrym

NalczęstWm &6dłan aieiównowagijest sezonowość zqoUzebowaiM na ushgi
nocle8aqre Wohesadl naślaW duchu turysqcang) występuje zazwycay niedobór

podaży, nalonńaŃ w olmsadl poza sezonem - stała nadwyżka podac' nal popytem.
l)nyczyną rozbieg)ości jest również pinsazenne aóżnicowanic popyt, tzn.

wielkość mpobzebowania na udugi nodegowe w powcze8ólnych ngionach
tuiysVcznych nie zawsze odpowiada bUiiejąnj tam padały tych uslug. Ponadto
ńexósrnnwa8a rynkowa w zaknde usług noclegowych wynika ze zróżnicowania
p(Tymi pod względem iodnyowym. Stiindud i wyposażenie obiektów bazy nocle-
gow] detemiinuUą poziom świadczonych uslug i możliwości ich oferowania
poacn861nym grupom buy6tów, co nie zawsa jest zgodne z wielkością i souk-
tuią z8łaszancgo zapoaubowania

Rozbic&lośei pomiędzy popyem a podają na rynku usług noclcgowych okn-
śląą HrylBatWstanie zdolnaśd cłcsploatacHnydt obiektów nacle8owych, ale Radom
spożytkowaitia qch wolności zależy także od wielu innych uwamnkawań, hón
ksztalUJą zarówno wieUnść bazy, jak i frekwencję gości tntelowych.

Celem ninnlsngo eiqkuh jea więc zbadanie czynników dctemiinujących
wykorWianic baą' nocbgoweJ. Jeg to o qb isDha kwestia. że modom wykouy-
Rnia UI bazy jest8ł6wnym czynnikiem decydującym o rentowności ptzcdśę-
biatHwa świadczqngo uslugi noclegowe. Zwiększenie rentowno&i może naHąpić
bowiem albo popinz obniżkę kosztów własnych, albo popiuz wzrost yizcdaży
uslu& W przypadku przedsiębiorstwa hotclnskicgo poziom kosztów wlasnvdt
ulega jedynie minimalnym wahaniom, zo względu m stosunkowo niski uddd
lcomóv zmiennydl 28le&iydt od Ropnia vrykorąrRania baąr, a nlaqwnie więlcsW
uddd koszńw stalydl Obniżenie maylBlnddonnośd i plaoocNotuwŚci w piWpadlu
zddadu nacle8owgo może pastą)ić tylln w niewielkim zaknge i n głównie
w dziddnści poaiocnicnl(np. mcdianizmUa, aubmaqzula. komputeiyzmja
cwidmqi. Łńę8awości, redukcje zaRuddenia w adinininuli). W' pizypadhl
dziatalnośd podstawową obniżka kosztów wiązdaby się z po8at9nniem jak)ici
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afetowmych ush8(ieduklĘP za&udnietiia w sferze beqo&ednie] obsługi 8ośd).
Zwiększenie Tmbwności pizeddębiorstwa tntdanldego wice się więc z duża\ian
do maksymaliza($ cfelctu(yizedaży micln noclegowych), czyli do IWsa8a
wykorzystania bazy aoclegowej.

Badania pizepmwHdzano nla przykładzie malizy wykorzyRania bazy node-
gowel Odddah "Orbis" S.A. w Krakowie - noble: "aaoovia", "Holiday Inn

Frmcuski". "W'Bada" w latch 1986-1992.

U-ie WI.a-ąa«i, t,nDr -,.aB"'ą
Widbść9dtvaa8iikówdaOdddah "abk"SAwKiakawiepmdgawia trela l

Tabela 1. W&abóh wyliazyswiia baq imlWwęi Oddział "apis" SA. w Knkawio
w ł8tacb 1986.1992

wacavuóe wlane na liadstawie onych Oddział
Hotele: 'Cracovia", "Holiday hut". "Francuski".

orbis" S.A. w l(rakowie
Wanda".
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Z danych zawarVch w bbe]i vyni]a, b ogó]m liczba udddmydi nadegów
w poszcze861nydilolach badamgo alaew wżiagda &ednio o 4,3%, aż do mku 1990.

body b tnstyił gwałbsny Tadek(o 34.8%} W liakynydilatach gadał byl jeszcze
wiele%r i wyni6d - w Mslmku do mku iP89 - 47,S% w 1991 aaz 53,1% w 1992.

IhWWn tW zjawiska naleą' szukać zańwm w poliQoF ekomMcznel pońnva
(zaosUzeab przepisów cdnych. UUoholioenie cen a udugi lloblawe dla 8o$d łua:-
jawych i zagtmianych), jak iw dekoizysb©. z paRkU wlidzenia rozwoj lochu
uuysrycaW, W]i pojiVcan] i spotkan"goWdai@] na świece(niepewna
sytiiaęia w babce Pelsbd, miimy spobczno'gospadarcn w kmyach dcmokw$
hidawej) i w Polsce(waoainflnli. wbożmie społeczeństwa).

iodlWm z padgawowychhHuaimńw, ptWdamydi do usalcnia slapnia wykoiW-
gania baW nocle8aweU. jea zdolność d:MINH naWwma też zdolnością udu-

pw+ kńa dmlńcllwF 8obwoa do świadczalia ugug i olaega globalną wielkość
usb& jah. może być nalinwana w zalwsie dmej baq. Oblicza się j4 jako
iloczyn stanu miejsc aodegowydt i liczb' dni elEyliMji w danym alnsie
sprawozdawcWm (W. w roku).

Analiza ksztahowania się n] wieUcości pow'ala zaważyć dość znmzny jej
wuogw latach 1988 i 1989 orugwałbwny Tadek w latch 1990(o 23,5q) i1991
(o 4.8%} W laku nasŁ@nym wielkość ta nbznacznie wzroda (o S.6%). Wzrost
zdolnaśd cksplaatacybey hoteli 'X)rbis" w Krdowic w 1988 mku wynUa z ad-
daiia do ekyłoatuli nowego hotelu 'Fatum' z 539 miejscami nocle8owymi.
Z kolei w mku 1989 hotele 'Opis" dysEnnowaly prawie tą samą liczbą miejsc
noclegowych(1 804) co w Doku poptzodnim(1811) [il. W'post zdolności us]ugawcl
o 13.7% był więc wynikiem zwiększenia liczby dni cksplaatmji w ciW toku.

Gwałbvny spadek zdolności udugoweU w latach 1990 i 1991 był skutldem
odązenia się ] ]ip% 1990 toku hallu 'Forum" od ówczesnego jcstcze PP 'Opus'
Hotele w Krakowie W roku 1991 oddano srpmwdde do dcsploatacai(po nmoncie)
hcxel 'Francuski"z 78 miejscami nocle8owymi, ale nastąpiło to w ll połowie roku
(7 września) i w zwiyku z tym dopiero w roku 1992 zdohość ekgloatuyjna
uległa tńeznaczne] poprawie

Łmym wabiym wskaźnikietn, Odzwieiciedlająeym poziom ekgensywnc8o
i intenWwne8o wyhoiąrstonia obiektów Intelaisbch poprzez uymowanie skutlaów

zwiększania czasu eksploaacji. jak iównicż intcnsy6]mcji wykorzystania jedno-
stek noclegowych v danym olaeńe, jee pioccntawy wskaźnik wykoizygania
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zdohości ushgowcj (proant wykorzystania miqsc). Liczony jest on jako sto-
sunek liczby udzielonych noclegów do zdolności eksploatacyjne. Wskaźnik ten
zwięksl:yl się tylko w toku 1987 w sbsunku do mku popnedniega; w następnych
latch. g. 1988, 1989, 1990, 1991i 1992wykazywał tendencję gadkową. Da 1989

byb to efektem szybszego wzrostu zdohości eksploatacyjnej niż wzrostu liczby
sprzedanych nwlcgów.V' latwe lcoląnych -1990 i 1991 - wprawdzie zmniqszyła
się zdohość usługowa, ale gwa)townic spadła ńwnież fnkwencja w hotelach

Orbis", nastąpiła więc dalsze zmniejszenie wykoRystania miejsc naclegowych
w Oddziale "Orbis" S.A. w Knkowie. Rok 1992 pizyni6g jeszcze więkuy spadek
piocenn wykoią'stania miejsc, co była iezu]tatem wz]osU zdolności eksploatwyjne]
i zmazem slladku frekwencji w hoUlach "Orbis'

Koląnym insutłmentem mulizy sbpnia wykorzystania bazy noclegnwcj jest
przccięma liczba udzielonych nocle86w. Stanowi ana sbsunek liczby sprndanyclt
naclegów do liczby miąsc noclegowych. Z danych zawiłych w tabeli wynika, żc
przeciętnie nu jedno tniąwe naclegowe w 1986 roku przypadało 26S,6 udzie-
lanych noclegów, w laku 1 987 o 8 noclegów więcq, natomiast w roku następnym

1988 - ptzecięha liczba udzielonych noclcgów zinniejszyh się aż o 23.2%
w stosunku do mku poprzedniego. Spadek hn był spowodowany szybszym wzKtstem
stanu miejm noc]egawych (a 34.2%) [2] niż fnkwencji w hotelach(a 3,1%)
W 1989 roku anałizowmy wskaźnik Uegł niewielkiej poprawie(o 8,9%), alc
w 1990 roku znów zbliżył się dcp poziomu roku 1988 iw kolejnych latach nłdnl
gwalhwnie spada (o 24.7% i 11%). Przyczyną ponownego obniżenia się tego
wskiiźnika był szybszy spadek liczby udzielonych naclegów(średnio o 24,3%) niż
liczby miejsc noclegowych(śndnio o l0,6%).

Stopa wykonystania bazy noclcgowej ta następny wskdnik chuakteryzujący
shpień ckyloatacji obiektów hob]arskidt Ob]icza się jąjako stosunek wie] kości
poprzedniego wskaźnika (pneciętne] liczby udzielonych noclegów) dn liczby dŃ
w Toku(365). Analiza ksztltowania się tego wskdnika wykmuye, że w ciilgu
jednego dnia w 1986 toku na jedno miejsce noclcgowe przypadało 0.72 udzie-
lonego noclegu, w 1987 Toku a 4% więceat w roku kalcjnym - 1988 - stopa
wykorzystania bazy naclegowej gwałtownie spadła(o 23,2%), nieznacznie pa"
pnawiła się w roku 1989. a w toku następnym wróciła do poziomu z 1988 roku
i dalej spadła o 24,1% w roku 1991 i 11.4% w roku 1992
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Roą)8tmyąc wykoią'stanie baW nocjcgawą oIdzidu "(:hbis" S.A w Krakowie
prez turystów hąjowych i zagranicznych w badanym oknsie, można zauważyć
wzrost liczby nacbgów udzielonych gościom zagiunicznym do i989 roku. W ko-
lejnych latch nast:kpił spadek tęi wielkości średnio Q 17,2%. l.iczba noclegów
q)izedanych gościom krajowym stopniowo mama w badanym okresie (z Uj:#kieni
1989 mku, gdy nieznacznie wzrosła) iw 1992 mku była pmwic 3,8 ruy mniejsza
niż w roku 1986. Podobno ksztahowda się saukhm udzielonych noclegów.
g. wzrasta wskaźnik v/ykoxzylKania bmy noclegowej przez turysńw zagraŃcznych,
a malał procent wyk(ntzystania bazy przez tuiyst6w lcnljowych(WC. l).

oo%

70%

50%

k:
%.

P

;ę
ngoścle Krajowi
H w tym KDL
a gościa zagran40%

30%

2a9

10%

o%

©ł=H

F©
#

1986 1987 19B8 19B9

Lata
1992

R)u 1. Struktnm udzlPlun)di naclegóv w Oddziale WOrbisn S.A. w Knlkowie w ŁiUch
19%-1992
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Woi slenb ba ł clegowq

Analiz dmydt doqcząqrdi ImjaweBO ludu &nysgcznW pozwala mwa8'ć
zmniejszenie [iaby nodegów udzie]oaych tuWsbm ]mpsvym, w 1987 o 16%,
a w 1988 - o 4,5%. IgoUiy wpływ aa ten fakt aiiał pizcde wszygŁim staly lvzxog
ma usług hatclosrych. hóq powodował Dolu mnieysn zaintuesowanie ze SUony
niWsńw Impwydt bazą hoteli 'Ubis"i poszukiwana ushg noclegowych o niżsnl
cenie. W 1989 m]a liczba node8ów uddelonych 8uściom ludowym vzmsła
o 9,9% w stosunku do mku poprzedniego, a]e już v latach następnych gwałbwuie
obniżyła się(o 49,8% w 1990, 31,2% w 1991 i 13,1% w 1992 lolN). Spadek tm
byl powodowany ogólnym zmŃelaeniem się siły nabywczej mieszkańców Pblsb,
związanym m znacznym vziosem an większośc aiqkułów Innsumpcl$ydt
i ushg, 8 co m Vm idee, ograniczeniem vyda&6w M turystykę. Ponadb. jak
wynika z tabeli 2. n4baiddęj gwałtowne obniżenie &ekwwcji 8)śd ]aa$ovydi
w hohładt 'Obb" w Krakowie nastąpRo od lipa 1990 robi (w porównaniu z lipnm
1989 8nhi Ttzod& node86w baygom lar4avym zmibJSWh sb pana piędóhoUie),
(H bBO bowiem micdąca weszło w żyje zalzidzcnie MniHa Finansów o ziów-
naniu aa a uduÓ hotelowe dh gości Imyowydii zagiaaicznydi. Podstawą ujedno-

liaaia cm jest fakt, że aa tę samą udugę nie im8ą ignieć w jednym pized-
ńĘbiaigwie dwie ióhe ceny. axb vrięc dwie aiodiwośct zrównać ceny do podana
oea da maści kmUowych lub do poziomu cu dla gości zagraaicznydl Ficrwsn
xazwiqNnie gowodowdoby gwałtowne obniżenie waiUści spxzedażyudug tndo-
8awyM zwłaszcza w W$. Bdy uddał 8)śd zagianimiydi w ogó]in] liczbie ®-
rygów laaią'std+ydi z haeli 'Orbis' w lCiakosvis s-unosił średnio 62%. Spadek
waHości sprzedaży pny stałych koszluh Orzedsiębiastwo mud bowiem ia=zyn)ać

cóść czynników usluBomóiczych w gde1 8oOwośd do pehW wykmawgvra
usług oaystymiych) gowodwałby zmnnjszcnie W'sh, a Band notę m dd&
Wnaśd hotclow[. a na D ptzaddębialstwo nb alodo sale pazwo]i& W ta]de]
iybiaqi jedynym iozwiipaniem było podnicśenie can da buysów lera®wych do
podana ccn da gości zagranicmydt Tak nacay wrog mi tniemożbwił tuiyskxn
ImUawym o aiższydi dodlodań koląMnb z ushg hoteli 'Qbis' w l:mkawb,
a qm samym vywobl spadek liczby nocbgóv gtzodmydt auygom laajawym

Bad4ąe za#animiy Tudt piżylazdowy mafia zauważyć, że n;\iwl buy96w
zapmicaiych linią-gdo zhHeli 'Ubńs' w Kiakowb w 1989 mhl (tabeli 3)
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Reniata SelHeryn

BaMUąc zyanimly nich plqlazdowy nnha zwwaąć. że n:Łiwięaj tiuyst6w
zapwi(wyda InEzygało z hobli "Qbis" w Kiakowb w 1989 ioni(trela 3).

W lotu 1986 0ddńał "Orbis" S.A. w Krakowie udzielił 201208 tnclcgów
bnyŃom zagianiczaym, z czego aż 75% to naclep udzielone tuiygom z )mjów
kapitaligycmych. Z danych zawartych w tabclach 2 i 3 wynika. że w maju
i czerqrcu 1986 roku nastąpUo zmniejswnie liczby noclegów sprzedanych cu-
dzoziemcom. Przyczyną tego zahamowania była prawdopodobnie awnia elek-
Uowni ananwel w Czamobylu. Wielu uuysńw mgranicznych zrezyplowdo
wówczas z pizyjezdu do hayu położonego sbsnnkowo blisko miejsca katastrofy.

Rok 1987 był tonem szczeg6hym dla Krakowa. W maju odbyła się bowiem
uroczysbść sfięczcniB miasbi międzynarodowej nagrody Federacji Dzicnnikarą'
i l\saizy Tiaysqcznych "Złota Jabłko". Kraków wsld wpismy na listę 20 miast
na świede. lctón za swoje niezwykłe walory zabytkowe i ochronę dziedzictwa
natury odznaczony tą symboliczną nagrodą. Niewątpliwie owo wyróżnienie
KiaŁowa przyczyniło dę da waosui zaintcnsowania miastem wśród turystów.
zwłaszcza cudzoziemców. Spowodowało to waost liczby noclcg6w udzielonych
bay80m zapanicznym o 15% w poiównaaiu z iokicm poprzednim. Wnosi ten
był smze861nb v/ylahy w dmgie] połowie toku(22%).

W' 1988 iokn naszą)ilo dalsze zwiększenie liczby noclegów spizcdmych gościom
zagranicnym(o 7,4% w aosunku do Toku 1987). Ptzyiost ten daqczył zarówno
gości z krąi6w kqitalisgcaydb jak iz bylych krajów demolauji ludowej.

W 1989 mku waosła VUn liczbanae8ów udzielmycłl tlaygom z KK(o 23%),

a liczba nocle86w spizedmych gościom z KDL gwałtownie godła {o 37,7%).
Przyczyny tego fakoK są pizynajmnicl dwie. Pa pierwsze. w Imlach z byłego
obozu soclalisqcmega zaczęły nawustwiać ńę nastmye mtysacjalistycznc i mialy
mielsa tnnnl hb baidzięj radykalne zmiany usuojowe i społeczne. Sytuacja
niepewności nie spin.la Wlazdom brysqcmym i w związku z tym obywatele
bylydt ImUów demo)mp ludowej ogwiiczyli podróże zagraniczne do minimum
Dmgą pnyczyną zmniąszenia ńę liczby gości z KDL bylo zaostlzcdc pizcpisów
nlnych dla obywanli Vdt balów. pinkracnyącydi granicę Polski. Spowo-
dowało to zahamowanie nqływu turystów z kl46w demolmli ludowej. którzy
przybywali do naszego la8ju głównie w celach handlowych. Uniemożliwicde
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Wykalzystanie bazy nocłegowei. 89

przewozu większości towarów prez granicę znacznie ognaniczyłoliczbę osób
chęmych dowjnzdu.

Dynamika wzroku ogólnej liczby noclcgów udzielonych cudzoziemcom wy-
niosła w 1989 roku - w stosunku do toku poprzedniego - 8,4%

Ko[ejny mk - ]990 - to zmniejszenie już nie tyłka liczby noc]e8ów udzie-

lonych turystom z KDL ale także hnyshm z KK. Obniżka SWlzcdaży nclclcgSw
gościom z kmUów demohmji ludawęj była jescze gwahawniejsm niż w 1989
roku(aż o 71.9%). a spowodowany ją dalsze zmimy Wołecmo Faktyczne w kra-
jach byłego obozu soqiilisWcznego. Spadek liczby noclegćiw udzielonych U-
rystom z kl4ów kapitalistycznych można zauważyć głównie w drBgiel połowie
roku i d[atego magna pnzypuwczać, że wynika on ze zmniejszenia się liczby
Zydów odwicdmy ącydl Kraków(głównie dzielnicę Kazimica). Obywatele żydowscy
ograniczyli wyjazdy Diy:iycalc (EL więc i przyjadą do Krakowa) w związku z txudnq
i niqewną sytuacją w Zatoce Perskiej (myęcie Kuwejtu przez Irak w lipcu 19q) toku).

W 1 990 mku ogóha liczba noclegów udzielonych cudzoziemcom spadła
o 26,7% w poińwnaniu z rakiem pnpnednim.

W toku 1991 z usług hoteli "Orbis" w Krakowie skclr2.ystało jeszce mniej
turystów zagranimiych (a IS%), Nie mohajednak przqmwadzić mafią' srykoią'-
stania midsc noclegowych w mzbiciu na gości z KK i KDlq ponieważ od kwietnia
!egoż mku turyści z byłych krajów' wcjalisVcznych muszą płacić takie s:tme ceny
iw takiej samca walucie za ushgi hotelowejak turyści z krajów kapitalisqcznych.
W związku z tym Oddział "Orbis" $.A. w Kmkowic nie prowadzi oddziehych
statystyk. Można jednak pnypuszcziń. żc spadek liczby noclegów udzielonych
codzozicmcom wynika zarówno ze zmniejszenia się liczby turystów z KK(mda
aliakcyjność Polski zc względu na ciągłe zmiany społeczno-gospoducze). jak
i z KDL(równie zmniejszenie liczby gości z Jugosławii. którzy pnybywdi do
Polski w celach handlowych, a którzy ograniczyli swqie podróże zc względu na
wojnę domową w ich kr4u).

Na pizelomic maja i cnrwca 1991 toku obyło się w Krakowie Sympmjum
KBWE, poświęmne dziedzictwa kulturalncmu. w którym uczesQiicąrli delegaci z 32

państw Europy maz Kauiady i USA, a także przedstawiciele Watykanu, Rady EullTy
i UNES(1). Wydarzenie b )powodowdo nicwieUd wziog liczby turystów zagra-

ńcznych koizyst4ących z ushg hoteli "Opis" w Krakowie(szczególnie w maju).
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Rok 1992 1o dalsze zmnięjszmic liczby noclegów udzielonych gościom zagra-
nicznym przez Oddział "Orbis" S.A. w Krakowie (o l0,7%). Spadek ten wynikał
z takich samych powodów co w latach poprndnich. Nieznacmy wzrost wykorzy-
stania miejsc noclegawych w hotelach "Orbis" przez tulysłów zagranicznych
magna zauważyć qlko w czerwcu(c} 12,9% w stosunku do czerwca toku ]991), co
było skutlcicm zwięksmnia liczby cudndemców odwiedzającydi Kraków w związku
z Miesiącem Kultury Europąskiel

W badanym ohesie J986-1992 występują ciągłe wahania liczby nodc8ów Wize-
dmych ptzu Oddzid "Qlbis" SA. w Krakowie, nalcżdoby więc zbadać bndencae
lozwQhwe i wńania wzanowe liczby noclegów sptzcdanych w hotelach "Orbis'
SA. w Krakowie. W tym celu taeba poshiżyć się fulacją bandu, a ndbndziej
odpowiedni do qch baulań jest trend liniowy o postaci:

f/t/ = a + bt

Wyznaczona na podstawie dmych o liczbie udzielonych noclegów hnkqa
tnndu mapnsaać:
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ly$.)liczba sprzedanych rlodegów

y' = 447739.4 -- 33165
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RW. 2. TNnd liniowy llabyspnednnych nwli8ówvr Oddziale iq)rbuP'S.A.w Kntkowie
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f/1/ = 447739,4 165,5 t

Trend wskmujc na Tadek ogólną liczby naclegów spnedmych w badanym
oknsie przez hotele "Orbis"(rozpoczynając od 447739,4 w każdym mku śiBdDin
o 33165,5 naclcgu). Przebieg trendu paedstawia rycha 2.
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Ryc; 3. Sezanawt)Kspizcdaży nukBów w loiehch +'Otak" w Krakowiew klich 198ó-1102
H'g miuięcy

Ruch hrystyczny w ciągu roku jest nicrównomiemy, co wiąże się zc imien-
nymi wamnkaini po8odnwymi oraz z rozkładem czuu wolnego turystów. Wska-
źnik nasilenia ruchu turystycznego wykazują n4częścicj oscylade miesięczne,
dlatego tcż baza noclegowa w poszczególnych miesiącach wykorzystana jest
przez nicjcdnakowćl liczbę osób.

Analiza wduói )czolowych liczby noclegów udńelonych poza (Xjdzii& "Opis'
S.A. w Krakdwic - Hotele: "Cracovia", "Holiday Inn", "Francuski", "Wanda'
pozwala zauważyli żc w rozpatiywanym okresie q)rzi:daż kształtowała się nu
najwyższym poziomie w lipcu i sierpniu (lyc- 3). Jest tn ndlepszy okres w mku, w

NR5 FOLIA TIIRISnCA 1994



92 Renata SeimWn

zwiiłzku z czym większość hrystów wykonysmUe urlopy wypoczynkowe właśnie
w Vch miesiącach, a zwłaszcza osoby mające dzieci w wieku szkohym. Urlopy i
wakacje gnylalą dhiższym rodzinnym wyjazdem turystycznym i zwiększ4ą
wiekciść spmedaży noclegów w przedsiębiorstwach hotclankich.

Shsunkowo dużo turystów korzysta z ushig hoteli także w m:!Ń, czerwcu
i wrześniu, a więc w miegącach wiosennych i jcsłenuiych. Jest to bowiem okns
konfennqi, kongteńw, D'mpozaów itp. N4mniejszn sekwencja w hotelach wystę-

puje natomiast w atiesiąmch zimowych, $. w gmdniu, styczniu i luVm. Taka
sytuacja wiilżc się z małą atrakcyjnością Krakowa zimą - turyści wolą wówczas
odwiedza miejscowości góiskh, w hórych istniąe możliwość uprawiania sportów
zimowych. Ponadto grudzień i styczeń to blues świąteczny, a więc nie sprzyjający
wyjazdem tuWsqcznym

Przepmwadzona na przykładzie Oddziału "Orbis" S.A. w Krttkowie uializa
fnkwencji gości hotelowych pozwala wyodrębnić szereg ishmych czynników
determinujących wykorzystanie bazy noclegowcd. Czynniki te można określićji&o
obiekVwne, zewnętane, B więc takie, na któż przedsiębiorstwo świadczitce usługi
naclegowe nic ma wpływu.

Wrśród czl'nników t) ch najważniejsze wydają się być;

1. sytuacja polityczna i społeczna-gospodarcza w kraju i za granicą,

2. is6ohc wydarzenia społeczne, kulaualne, gottowc, katasuofy iq). w micjsoo-
wości turyslyczne] iw jej pobliżu

3. wżmnowość tchu tuTńycznega,

4. partyka ekonomiczna państwa.

Kr4 a wysokim poziomie rozwoju gołcczno-gospodarczego chamkteryzuje
$ię dużymi rozmiuaini niebu turystycznego, zarówno krwawego(W'sokie do-
chody ludności spayl4ą mzwoUowi potinb Łurysqcznych). jak i zagranianego
(kraj wymko vozwinięq jest częściej odwiedzany prez codmzicmców). W krqu
takim buduje się nowe hotele, głównie o znormalizowanym stmdaldzie. u stopień
ich wykalzystania jest wysold, ze względu na masowość uchu turystycznego.
W klaus słabo rozwiniętym gospaduczo syUacja jest odwrotna. Tylko niewiele
osób może sobie pozwolić, z uwagi na niskie dochody, na upmwiiuiie turysqki
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a niedogaoBcna baza nodegowa stmowi bnicię ogEanicząjącą zagraniczną U-
iysqkęplWlazdową,

Qynnilńem zmrinlszayącym stopień wylaoiąrŃania baW noclegową jeg bbe
niekoiąrsha sanacja poliVczn& Niepewność i zagrożenie adnhwyą hiyst6w
do opuszczania swoich domów, godzin i zawężają liczbę Wlazdów zagranięmydi
qlko do niezbędnych(np. syOiada w Zatok Penkiel w 1990 mku). P6dobMe

budda sanacja polityczna w haLlU ncgqi tuiysrycmej powoduje, b niewielka
liczba wdzoziemców decyduje się na jego odwiedzenie. Tak więc misia stopień
wykorzygiuda bazy nociegowel wynika zaówno z nidcoiq'sald Wji pdigczml
deep hdu, jak i zagranicy.

Na wykoizyganie miejsc noclcgawych wplywa jednak nie qlko synaj:ja
poliqcznl- Niemniej isbUiy wpływ mają zmiany społeczno-gospodacn i usbo.
bowe. Stanowią one czynnik o8raniczdący wykoiW'stn)ie baąr noclegoweJ. oo
doskonale imżna auważyć na pnykładzie kiaj6w z byłego obozu socjalisty-
cmcga. Prmmiany zachodząm w qch lcmyach znacznie zmnicauyły liczbę tu-
rystów odwiedmUącydt Polskę.

Siłę pizyciąg4ącą tuiyst6w zat6wno lcmyowyd. jak i zaglanicznydt sbnowią
wydarzenia kulaualne, sportowe itp. w kraju ncepqi. Mają onc lcaiW'aty wplyw
na poziom wykorzystania bazy nocle8owq. Pizykładcm może być naEmda pny-
znanadla miasta l(mkowa wi987 lolui związany z niąwzrostliczby udzidonyeh
noclegów. Na wielkość tchu Ouystyczne8o niekoizysblie oddziałują wszelkiej)
iodzayu Imsmq Qnwodzie. uzędenia ziemi itp.). Tbiyści wolą nie ryąrlnwać
swojego życia i zdnwia. dldtcgo Tcąrgiqą z podróży do Imgh w lct6iym katasbofa

miała mnisw i do ]my6w sądednich(np. ]cuasuohw Qamoby]u w 1986 ioku}
laohym czynnikiem wpływaUącym na stopień wykorzystania miejsc nocle-

gowych w danej miejscowości jest sezonowość rud)u Duystycznego. W'ahania
sezanowc zależą aie ą'lko od klimat, pory toku, położenia mielswwości. ale
taldc od tnmin6w fcM i wala(gi szkolnydt, urlopów. świąt itp. W miejsco-
wościach górskich większa gizedaż a)ielsc aoclegowych występtĘk zim% zc
względu na możliwość tWnwiania sportów dmowych. natomiag w mielscwrośdadl
nadmorskich i na Pojczicau wyższa fłckwmęja gości ma mięjsn latem. Na
sprzedaż micasc noclegowych niekonysUde oddziałqą olaeą' "dużych" świt
(Boże Nalodzenic, Nowy Rok, Wielkmoc). ponieważ niewielu jest wówczas
dłęhydi do Wlazdów turys9cayM.
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Polish, ehtiomima państwa anie wpływać dodabtia lub qemnie na wylnlq s..

tanie b©y nodegowęj abiek6w tuiystycmych Udog)dnienia paszpoxtowq dewi-
mwe i Wine giW14ą napływowi tiaystów zagranicznych i odwiobiie Można Ba
zauważyć w przypadku tlnys&ów z KDI. któż'ch liczba od 1989 poki gwałnwnie
spada w zwivku z zaosbzeniem fomiahości celnych.

Państwowa polityka ekonomicma to także wszelkiego rodzaju uchwały, zarzą-
dzenia mające vppływ na wielkość tchu buysqczne8o. Za ptąrkład może po
shiżyć zaiządnnie Minisba Finansów o wprowadzeniu jednolitych cen za ushgi
hotelowe dla gości lamyowych i zagranicznych. ZarządzeŃe to znaczne ogra-
niczyło spindaż miejsc noclegowych tuiystam knlowym, dla których ceny staly
$ię zbyt wysokie

Axidiza&ekwmcli 8ościhotebwydi nie pozwalajcdnak wybdiębnić wszystkich
cąrnników detemiinulących stopień wykoiąrstania bazy noclegowel. ls&iieje bo-
wiem song eletlnntów. k6iych uchwyccnie wymagałoby bndzo wnikliwej obnr-

waqi cdep pto'esu ugugatwómega. Qyn,,iki e można oknślićj&o wewnęUme,
ponieważ znich poinocąpizedsiębioistwo świadcząw ushgi noclc8owe jeK w stanie
wpływać na stopień wylcotzystaMa posiadanej bazy. ZnaczeŃe ichjcg dużo wieksn
w wamnkach parametrycznego systemu zarządzania. Przedsiębiorstwa może
wówczas dobierać sole naizędda i wodki zwiększ4ąae wielkość sprzedaży posia-
dariydl prez nie mnln nocłegowydl. Do środków Vch można pizedc wsąrstkim
zaliczyć snmko mzunlimą działalność promocńną, ohUmującą zarówno pm-
maclę osobistą. nklamę, propagandę, jak i piomoąę uzupełniąjąc+

Pozy ptoanqi osobisn] nayważnielszą gnawą jest odpowiedni dobór praco-
wników(fachowość. doświaducnie, odpowiedni poziom kultur osobistej) oru
podmszenie ich kwalifikmli zawodowa ych(mqomość języków obcych, obshlgi
kolnpuetów. teleks6w. bkfbksów iQ.} lstouie znacznie ma i6wnicż motywacylna
flinkqa wynagiodnnia (większy, uzależnimy od wielkości Sprzedaży, udział pnmii
w płacmh). Mrsąrstko to zachęca pmoowników dmega ptzcdsiębiorsKwa do w-
inicmego wykaaywania swoich obowi:pRóB, do pizckonywdąocgo ofeiowa)ia tu-
rygom ushg świadczonych pina to pxzedsiębiontwo. a więc przyczynia się do
pebiielszego wykorzystania baq nwbgowel.

Na waost qizedmydl noclc8ów wplywa także nklainia i piopagmda hirysly-
an SUnwhją l)lilciy, plakietki, 6miówh, infomabaq żnaWuUąoe śę w kddym
bhua podróży i pokoju hoblowym. infammle w TV i radio. in$omiacle na krat
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dmcgo pizedsięHoistwa. umieszm)ne w widacznydl miejscach(np. pią' wjeździe do

mielsaowośd tulysqczm]), wywiady, komunikaty, konfmncp prasowe, konsMtmje

spdeczne, spotkania typu cocktaU party, wystawy. targi, study tours itp.
Rzetelna nklama i plopagmda podnoszą poziom wiedzy o dmym przedsiębiorstwie

i oferowanydi przez nie usługach, a qrm samym stwimUą większe pmwdopodo
bicństwo, że Qiysta wybictzc właśnie to przedsiębiorstwo do zapakojenia swoich
pouzeb Uiystycznych.

Zwiększenie stopnia wykorzystania bazy noclegoweJ może nutąpić również
w wyniku podjęcia przez obiekty hotelankic dzidalności mającej na celu wytwo-
innie wokół siebie spayj4ąal atmosfery i doskonalenie wyobrażenia o idi
pracy. Służy temu przede wuystkim jak n:Ęjlepsza jakość świadczonych usług,
mająca za zadanie pnekonanic klienta o qm. że zakład robi wszystko, ao w jego
mocy. aby go zadowolić

Promocja uzupehiąjąca to głównie elastyczna poliVka wn. Ceny za ushigi
noclcgowe mogą być zŃżnicawane w zależności od sezonu. rodzaju pokoju.
stauidardu hotelu. okresu pobytu, nuodowości gościa itp. W hotelach "Orbis:
w Krakowie istnieje możliwość negoclaqi cenowych. Ponadto zostaly wydzielone
piętra z polcoUami o niższych cenach, z których mogą konysbć goście kr4owi
Zróżnicowanie ccn jest wyr:izim aktywnej polityki pimdsiębiontwa, mającej na
nlu zwiękuenie sprzedaży miejsc nwlcgowych

Do czynników wewnętrznych, wpływających na wykaay$tanic bazy nocle-
gowni, można również zaliczyć świadczenie ushg dodatkowych (odpłatnych i nie-
odplabiych), taldchjak: wypożyczmje W ętu tuiysqcznego, rekKacyjnego. gam-
żowanic, wynąmowanie poHudów. wzywanie nkówek. usługi zwiyane z orga-
nizacją zjazdów. kongKsów, narad. sympozyów. pośndnictwo pny zi&upie bi-
letów na różne środki komunikmyjnc lub imprezy kulmralne, ioziywkowe. spor-
towe, organizowanie i sprzedaż imprez własnych w lodząju zwiedzanie miasta
i okalie iQ. Działalność ta, iozszenąjąca zakres oferowanych ushg. przyczynia się
do uabakcyjnienia pobytu, a tym nmym stanowi czynnik payciągayący turystów
i jest elementem konkunncji w stosunku do innych - nie świadczących ego qpu
usług - jcdnastek nadeBowych.

Reasumując można powiedzieć, żc wykonystanie bazy naclcgoweU deter-
minuje cała gama czynników. Nickt6n z nich są obiektywne i prndsiębiorstwo
hoteluslde nie ma na nie żadnego wpływu, ale innymi może swobodnie manipu-
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lować w celu uzyskania qtymalnej wielkości grzedaży usług noclegowych.
Dlatego t:Ł aly ubqmać się na Baku hxysVcznym, na lctóiym iaiięjąca konku-

miqia będde qvylnagd oaiaz IWwga flinkęjanwania pizodsiÓioistw hoteŁaWch.
niezbędny stac się taki dobór narzędzi i środków (czymików wewnętrmych), aby
ne8alywne Jntld ddałuh CWtuiila6w nwnęUznych bybjak n4mniąw. Zarządy
i obsługą obiektów baq' noclegowni powinny zdać sobie q)kawę z Ugo, że naj-

wyższy czas zacząć gwaizać jak n:glepsze warunki i możliwości nalizadi zgła-
szanydi poUzcb turystycznych w zaknsie noclegów, a zamzem pobudzać i kutał-
hwać te poUnby. aby zapewnić sobie jak najwyższy poziom wykorzystania
miejsc. Prowadzi b do osiligiięcia odpowiednio wysokich rentowności, co w wa-
mt&ach samodzielności jea podstawą hnkcUonowanh.

PRZYPISY
1. Danie w)sinn w Oddiiab "Orbis" SA w Kralnwie
Z. Dante lzyskaw w Od&ide "Orbis" SA. w Kraj:owie
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Wiesław Alęjziak
KaLedm Turystyki
AWF. Kraków.
AI. Jana Pawla ll 78.

Turystyka a przestępczość
i zjawiska patologii

społecznej
(zarys problematyki i koncepcja
badań na przykladzie Krakowa)

Towism vcnw Criminallty and the Phenomena or Sodal PBtology (Rn
autem or he Ptobleim and tl)e Conccpt ofkesnrdi M tlB Basi orCracm)
TIB ptenntHion consist$ of tluee pan . bl &e gust par the ploblemB of
Bsmialims bctwccn he tourist Hold delinqln\Gy Nld various indicaions of
snial pathalo8y wcoB intioduced in B Balcral WHy. bl the secald pan the
intlodwtory resulu of tbe studcs canccmh g tlen poblem8 wek described
(e.8- Ctacow with paticulu ngard io delinquemy a to ignu$). Bomb
offeme8: orremes made by tofeiBners 8nd offemes committed against fo-
nigners in Crmow. wen artalysed- Lt the tliiid pvt af this article tbc canccp-
Lion of studies h he point af touiism and dBlinqueMy md pbemmma of
9wial pdhQlogy h Cracov wen inuoduced.
llB dclailad descriptim Qf tk sudia ccnccptim is to iiviK elclybdy wlD is
hlcicaadhbnQaqn ljm aidnnHałinee diHnbunrll=tnlBahnsiudaKvbicb
gould aim n fin in tln gang h t)u ianiicd autpa h laluisn ald aimhnl saidiK

Pmgtozy rozwoju turystyki w Krakowie(wojes4rództwie miejslńm laakowsldm)

wskazują na wyraźną tendencję wzrostową nccpqi Urysqcznq. nauczy to
zaiówna wickQści uchu tuiysqrcznego. jak i pacwidywmych dochodów pły-
nących z abslu8i turystów. W ostatnich folku latach szczególnie szybka wzrasta
liczba cudzoziemców odwiedzających Kraków i okolice. Jednocześnie zwmca się
uwagę na nicpakayącc Zjawisko wnostu przestępczości i Zjawisk patologii yo-
lcczne] oru ogólnego pogorszenia się stanu bezpieczeństwa publicznego.
W opinii wielu ekq)Bitów wzrost przesQpczości oru niska efektywność dzialania
polskich służb publicmych(poliqi państwowej, municypałncl- pmkurnuiy.
sądów itp.). uważane są za jeden z 9ch czynników. l:tón ligą zahaanwać
kotzyshe eadenqejakie zamaczyły się aa tynku hrystyczaym.
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Ptzed#awiam fakty oraz duże i dalo warastdąee znaczenie blqsVld w życiu
społecnym i 8ospodarcWm Krakowa sklania do poaawicnia rybnik CW isbtnae

bczpośiedni(lubpo&odni) zwiąmk międQ' rozwojem t\aysgh a waogem prze-
stępczości i zjawisk patologicmych, czy oba z)awiska cechują jakieś zalcżmści?
Jogi zalehości talk występują. b czy możliwajest ich naukowa weryfikacja oraz
ugalenic prawidłowości nimi lzqdzących?

J& dotąd nie wiemy CW turystyka w jabś szcwgólny sposób genen4je(wy-
wohye) wzrost pizcstępczości i zjawisk panlogii społecznej. Można tylko przy-
puszcza, że z fuji napływu twystóv i powięksnnia ogólnej liczby ludmści na
danym Urnie nastąpi o8óhy wzrost piwstępcmści. Jednak czy 6w wzrost pln-
stępczości będzie vrpiost ploporę)onahy do liczby przybyłych turystów, ay też
wyŃą)ią inne zależności(np. vziost prnstępczości będzie większy)?. czy pod

em duchu tuiysVcmcgo opx6cz dynamiki zmienia się również struktura
dokonywmych przestępstw? - ńestcty na tc probe z pozoru pytania nie jcaeśmy
w stanie dać żadnej odpowiedż. Jak dotad piobiemaqka ta nie by)a bowiem
poiuszma ani pija spaaalistów z zalacw pmwa kamcBa. kiyminologii( nalaa
o pizesq)kwach i prnstĘpcaA) oiu wikqnnlogii(nauka o ońuach pmstępstw),
ani poza naukowców mlmujących się badaŃem różnych ayektów tuiysqh.

O ije dorobek tooieqczny. będący €felńcm badań nad obu 4awiskami
(en. nad biryayką i nad pxnstępczością), pozwala już na wyd:lgnięcie pewnych
wnioŃ6w i uogólnień w odniesieniu do każdego z nich z osobna. o tyle . jak dotzld

brak badań, któż łącąrłyby w sobie problematykę (Bu zjawisk. Pomijając fakt
dużego marzenia dla tmiii i ptak9ki turystycznej, brak tego typu badań budzi
zdziwienie również z tego powoda że zal6wno ouysqka, jak i prmstępczość
należą do tych der życia społeczocgo, któż cieszą dę dużym zaintcnsowanicm
atak budzą wiele cmocń zaxówm u zwyldych obywateli. jak iu władz pańgwowych
należą do &w. " sfu życia społecznego o dużym wydźwięku yołecznym".

1. Turystyka jako żi6dlo przestępczości i Ęjavpisk patologii spolecznej
Badania naukowe wskazulh żc tuiysqka będąc zjawiskiem Wlątkowo intu-

dyscyplinaanym (widoaycklawym)jeg w :Ramie oddziaływać na piusazd, 8ogo-
dailę, kiabuę, a także M luda - zuówm na samych bnyK6w. jak i na micsz-
kańoów @nnów rwqqlnych i. Pod wpływem masowego ruchu turysĘ'cznego
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wode obbae znaieai4ąjuż ab Vito aiiasta. ale ióvdeż państwa i całe ngioW
8mgmn---.

Przez dhgi abys wydawało dG że azrygyka jee dobloMejstwem dh ob.
szatóv. najdórydl Łonccaauw dę nd Oirysgcmy. W licznych pubłilmUadi
padknślmo, że wplywa om na iowól 8olpadaicW (pnysparm dochodów,
generuje iou«ój haadb, m«łosia. inńastNlnuy. &ye nwe «iejsca p:acy iQ.),
jest aą spHwcząpostępu spobcznep(iozsz'rnhoiyzonty. ineWye n świtem,
wycbamUC młoddcż). przyczynia dę do oduoay pizyn)dy i zabytków iH. l)Dpiao
przebm [at suśćdzicsią9ch i dedemddesiaVdi z:q)ocz:l&ował etap ]cryqc2xnl
oceny porwań turysqrld Piaf'\iran publilwae aa beat ncBaqwnych slwtlców
rozsiroju tlayayh(głównie zagianiczwl tuiystyb piWlazdowel)doqczyły Imjów
mzmyayących dę(tzw- l:!a®w azeciep świata). Kn$e e. widza w ourysgce
nąjłatwieasW, a pozy tym gosuakowo Uni yosób nn szybki mzwóU, aie
domagały(bądź nie doccniały naczcaia) aiekoizysan8o wplywu intmśywnc8o
mzwaŃ auysgki na ich lodowiska przxodaicze, spoleczn, kulbuowe iQ.

Na Bm& niektórych ekonomicznych i społecznydi skutków tiuygyb w laa-
jach mzwĄjąjącydi dę pisał już w 1970 toku G. Labnu [13). szcn86]nym echem
jednak odbiła się placa Gemga Younga 'Toiirisn; Bhsln& or óli8M?"(q. Tu-
rystyka bloBosławicńgwo CW nieszczęście?) qiublikowma v 1973 tokut22 ],
która ukazała niedoccaiany i mało qnneaoway obszn badań nał hnyayką-

Spo&ód baidziel znaczących pru, opublikowmydt v Vm ohcsie, należałoby
qvymienić przede wszysUm pmcę zbiotowq "Hogf and Guifsri - The AW rafal

OOr i#Toidsm "(Gokie i gospodarze - Anuopolo$a turystyki) [19]. To poważne
sbidiuab acdagowmc pina VI«Sxnidl& waazuje m użyecmość m&opologii
w badaniu i wyjaśnianiu pioces6w q)dccmych zachodzących w miejscowościach
birysqcznych, w tym zwłaszcu wzaFamego oddolywania na siebie papulaęji
tuiyst6w i ludności mnlscowej. Baidn dekawe obscrwaqe i wniosld, doqczącc
wplywu uirysqh aa życie yołeczno-8ospodaicn Imjów slabo iozwinięych.
awarie są w pracy E.de Radu 'Tourfsm: PasipoK la Daei )dniem?" (l\lrystykx
Paszport do iozwayu?) [3]. Szcn8ó]nie ccaw w tcl pracy są uwagi anton mówiące
o wpływie airysqki aa wańnści. pog=awy i v,zony zachowań ludność miejscowej.
O'ldd:Ęv«b -udw bW©-n8. layVwl ",Ihe p'dd'wh -ó~,Ńd J. lc-+.

NR S RI.IA iUKXSi'lCA 1994



100 Wbshw4Je©lbk

Nie konbaiowmy iozqrój turystyh SŁcng6]nie ostn] layty®poddawmyjest
w publilcaqadl wonów iWnnnnjqcych have poz-vłjdqw się. Jako przykład
minh poshlży książka E. Hong z Malaai "Sfe rhe TMrd Norm Wole fr Jwli: Tk
SociaiEnvirolumma! IWa lfTourtsm with Special Reference to Mala)sia" tó&,

w której autorka pisu. że '... v wielu krayadt tuiygyka prnmieniła narody
rolników i iybak6w w ooś w mdzayu służących oru. że tuqsgka jest tylln
subte[niejszą. a]e groźnnlszą formą ich ekq]oatac3i i zdominowania" [6, s. 30].

W Polsw pioblemaqką negaVwnych skutków(dysfwikcji) turystyki z4mo-
wd się równie K P]zecławski [17]. Jedne z niewielu badań empirycznych na
lema oddziaływania duchu tuiysVcznego na środowisko pnyTodnicze, spoleczne
i kulurowe w micjswwośdach turystycznych(Bukowinie. Mikołajkach i Usta)
prowadzili J.ł,aciak i W.Bartosiewicz [2, 14]

Wśród badaczy mlmujących się negatywnymi skutkami rozwoju turystyki
pizewamlą socjologowie i ekanomiśd, ale osEamio ploblcmatyka tajcst pomszana
również pick aaaupologów, a także psydvolo8ów Z. Wnosi negatywnych zjawisk
spowodownych nadmiemym i ide kontrolowanym rozwaUem turysqld - spowo-
dował. że w 1982mkuproblcmatycc tcj poświęcony był specjalny KongresAIEST
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowych Ekycrtów Turysqki).

O ile dombek teontycmy., mierzony liczbą publikaqi na umat wplywu tu-
rysgb naplocesy zachodząn w obuarach nccpcji tuiystyczne] jest dosyć bogaq,
o Wle vyiahiie zaznacza się niedostatek badań empirycznydt na omawiane temat.
ZdnydQwana vliększość opiaoowań ma cłiarakter ta)nqcznych rozważań. wjdórydl
problematykę ncgaVwnych skutków rozwoju ttuystyki(zwłaszcza w odniesieniu
do aspektów spdeczno-kulauowych) iozpaauje się głównie w kakgoiiach potcn-
ąMych z,Boża.

W' dorobku vryodiębniallWj się nowej dyscypliny naukowej, za którą uważa
$ię scnlologię turysqh, wraz częściej dosazega się lukę. wynikającą z braku
kompleksowych. poprawnych metodologicznie badań dotyczących kanknhych
ńodowisk, któż obeślałyby wielkoB, suuktuR. dynamikę, uwamnkowźiŃa zmian
oraz Wowby przeciwdziałania nickorzysbym ąjawidcom vrywołmym hensy-
wnym iozwoyem auysqki 3. Niektórzy autora' [5, 2, 14] stamyą ńę wypełnić tę
lukę badaniami o dwakBtze sandahwym. oglanicz4ąc się da pożnańa iapinii oa-
iystów omzludnośd aiieDscawe] opewnydt aq)cktachich w ycmnydt laonhMw.
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Ploblemaqka patologii Tałecmydi, w Vm zwłaucza waosui pizestępcmści
w mi4scowościach huysVcmych. nie doczekała się poważniejszych analiz i gu-
diów. Co wima, mimo wyxaźne8o wzioHi skalii znaczeniate8o zpwislaw ostabiim
oknsie. brak sygnałów, aby badania takie byly planowane. 'Wynijd badań doq-
czących aktualnych piioiytetów badawczych w tuiysVm - pizepmwadzonydt
w 1984 toku pina H. Loo Thcuu]25] - wskamj% że problemaWka zwi:\zków

uchodzących między urystyką a pinstĘpczością oraz różnymi przejawami pa-
tologii społecznych nie jest posUzegma jako istobiy obozu peaetiac$ naukowej
dla badaczy tuiygyki +. Nie została ona bowiem umieszczona w żadnym z ośtniu
działów oktmujących 46 tematów badawczych s.

Jako podsumowanie rozważań na tematnegalywnych zjawisk i dnuukcyjnych
funkcji uiygyki niech nam posłuży nstawictóe opramwane prez Ja#ua Jaram,
który - na podstawie analizy piśmicnnictwa i poglądów zawartych w bhiatulze
fachowej - próbuje dokonać bilansu 'zysków i sufit". jakie dla ngion6w tuiysq-
cznych może powodować nalayw tuiyst6w.

Pxzcdstawione wyżej zestawienie odzwierciedla ambiwalenmy dlalaktcr Zja-
wiska turygyld. Na taki właśnie chnakter wskazują i6wnież znaki zapytania
w tybiłach n4ważnidszych prm [3, 22] poświęconych nl pioblemaqce. Okazje
się bowiem. że turysqrka równie dobie jok korzyści może przynosić także do-
tldiwe suity : może niszczyć środowisko, dezintegrować sbEulEtury :l)olcczne.
demoralizować młodzież iip. W istocie możliwości dcs&ukcyWe birysVki są pmwie
tak samo duże jak koayści, hón może przynadć- Jednym z pina awiw desuukq'-
iDeI flinkcp auyslyld może tyć wziostpizcstępczości i zjawisk pabbdi spdecznq.

Tuiysqka- od wieków kojarzona z przygodą-już w swej igor stwarza lvide

okmli do popełnieniaprastępstw. DoqcW to zarówno buystów, k86iych - oprócz
tymczasowości pobyt - achuje również pewna anonimowość w obcym środo-
wisku. zwiększ4ąca skłonności do zachowań (działań) piustępczych i patolo-
gicznych, jak i ludności miąscawej, h6m nie zawsze mug być zadowolona
z napływu "obcych". Fakt, że tulystan4częścieJ dysponuje 8atówką Diaz cennymi
dobrami, a c:ily czu pizcznacza na piWJemności(podczas gdy 'hiielswwi' muszą
wykonywać swoje rozliczne obowiązki) powoduje, że niekiedy budzi n uczcie
agieęji i st4e się on pótcnęjalnym obielitem(ofiaiO działań pizesĘpaydt
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Talia i. aow cuystru -j& tnyqb+M Mp i czrpowima?(l-eaiW 1. i8rlnD

Zlódb: 1- Jal&i, Jakloaunieć unihwS t\uyńyki. W: I'mblcmy Turysyki Nr 1/2. hńyiut
T\lrygykiq Wu8zawa 1983.Ł40,

Pt)nada wydaje $ię, że konccntiaqawchu buysgcmego "ściąga" wielu przc-
stępe6w. w Vm zwłaszcza audniącydt się różnymi posuacinni hadzicży(kiesmn-
kowcy. złodziei saaiochod6w, ha@lowi iQ.). Można także sildzić. że ttapływ
tlaystów, apiócz - w pewnym wnsie wzrostu liczby przestępstw
pospolitych, taldchjak: laadzicże. włamania, tozlnje itp. szcag61nie silnie oddda-

hłje na waost nieklóiych iodząjów pizcstęPRW i wykrocnń(wypadli drogowe.
przemyt. prze$tq)gwa dewizos4-e) omz pdnlogii spokmiych(ndu4wanb aU:ahold,
poostytucja. wandalizm. w16częgostwo iy.}
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Czy turyści popdniajq przestępstwa?
Turyści apuucz4ąc swoje miejsc zaańeszkania i hcmyH ńę do bonów

ncqcyMych w równym stopniu mogą być gnwcaini, jak i ońumi pinstępgw.
W przypadku plnstępstw popełnionych giza tuqstów należy wprowadzić mz:G
żnienie na pxzestępgwa dolnnane bu wcześŃejsngo zaplanowanie(niejako ptW'
okazji uprawiania tlnystyki) aru wyjazdy podeUmowme z zamianm dokonania
czynów zabronionych prawem. w których turystyka pehi jedynie colę parawmu
zasłaniayąccgo fkikqczne moqwy i cele prmstępcy.

Należy bowiem podkreślić, że w&ód ióżnoiadnydt klas®ji i typalogii
tnlotywów uprawiania hnys9ki nie ma takie\ któż dopuszczalyby uprawiaije
turygyh w mach przestępczych. ZaHadamy. że zamiarpopełnieniaplzes&ępstwa
wyklucza tuiysgcmy chnakbr wyjazdu. Osoba opuszcmyąca swoim miesa n-
mieszkańa w alu popeŁiieni& pinstępsMa t& jest auysQ lecz podi6myącym

poencaalnym(lub lllkVcznym) pizcgępc+
W praktyce często dosyć nudno lozi6żnić prawdziwe moqwy upmwiulia

tuiysqki od motywów będących jedynie deklarmlami twystycznego chuaktem
wyjazdu(lub przyjazdu). Często zdarza $ię. że fakqczne motywy podróży są
bowiem skiywam m zadaną lukomych poanb, moqwów i wlów OnysVcznych

Analizy raportów i meldiuŃów poliqlnych wskazują jednak. że również
>mwdziwi" turyści dokonują cq'nów grzumych z prawem. Do9czyĆ me mogą

i6wnie dobra piustępstw przypadkowych(np. pnestępstwa drogowe), pospo-
[iqch(kradzieże. iozboje), jak i pizestępsoqr snng6]nie blisko związanych z U-
rystyką, takichjak: pnestępsNa wine, dewinwe. pinmyt.dziel sztab, nielegalny
banda, hadzieże hotelowe iQ.

Czy Polska jest krajem bezpiKznym dla turystów, w lym zwlaszcza
npanicznych?
W raportach doqczących polskiego Wnku turys9czne8o, któż często sta-

nowią podstawę podejmowania decyzji i alaeślimia sualegii działalności zagra-
nicznych tow - operatorów, Polna zabczmajest do }cralów zwiększonego iyąrka,
zai6wno jeai chodu o beq)ieczeńdwo samydl birys6w,jak i ddałahość alganiza-
toiów tuiysqh. Z tego powodu wiele zagranicznych biw podi6ży często nqrpuip
z a8anizaęji Wlazxlów do Polski, ajaai już śę na b decydują, zwykle infomują
i pinHng4ą gqfoich ]dimtów pmd zaglożenian& z jajami mogą się oŃ w Polen
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ntlaid o. 8tiwja taka bacznie ogranicza alożliwość pmanqi Polski m atiędzy-
namdoĘOm tynku tiuysqcznym

Z dmgid mody, w ostabiim olaesie wide pioblem6w wywohiW mawwy
aa!)bw cudzademo6w z dawnych Itmyów sotjahslycznydb w Vm zwławca
obywaeli dawnego ZSRR. Rumutń i Bdgaiii. Tralihyqc nrysgkę jako do-
datkosve(?) &6dło doctiod6w. masowo sptzedayą od na polskich tagowiskach
i bazaiadi piWwohne n sobą bwaiy. O ile sam nielegahy handel nie jest
zyawiskicm szczeg6biie gtohym, o qle częgn towarzyszą mu mamie giohiejsw
pizegęPsŁw&

Ininym pioblemcm są uciekinierzy poliqczai, potencjalni azylanci Olu
nomadowie @iowadzący koczowniczy uyb życia). ostaulio Golu częściej i nie
mwsa legalnie 7 n8pływayący do Polski. Zwykle aakNyą ani nasz land jedynie
jam jedn(przeważnie początkowy) z etapów w poszukiwaniu "swc$ego miejsca
na Ziemi'. Tymczasowość i pergckqwa szybkiego wyjazdu z Polski oru
wiqż+e się z qm wydatki, przy powszechnym niedostatku śmdków jakimi
dygonqq, a także nieznajomość polsldego prawa powodują, że czują się oni
dosyć swobodnie i nieizadka wchodzą w Imnflikt z polskim prawem. Ponadto
ąiócz łaanaia prawa. pewna cześć cudmziemców(głównie Rumunów) odwie-
dzdących Polskę jest i6wnież hódłem nielit6rych rodz4ów patologii go-
lecznd(np. vłóczęgastwo, czy żebrut\;iro).

W' 1992 toku zmohowana w Polsce około 900 tyt przestępstw(w 1991 Toku
ponad 886 q'8.)- piny wykiywalności przestępstw niewiele plakrmmyąu] 48%.
W ostahidt kilku latach systematycznie wzrasta liczba pinstępstw popełniattych
przez cudnziemoów. W 1992 polu Polskę odwiedziło około 34 mln cudzoziem-
ców. W'odh8 in6omia4i Komendy Głównej Policji w oknsie od stycznia do końca
li$tiTada 1992 laku zanobwano ponad 3 qs. pizestępgw popchionych przez
cudzoziemców. Za większość z nich są odpowiedzialni obywatele Wgólnaty
Niepod[edych Pańgw(m. in. Rosjanie - ]21S. Uhaińcy - 528, Bidomsini - 102) B.

Wobu wzmsOi liczby oim 'l)mtalizmli" pizcstępstw popebiianydi przez

cudzoziemców(zwlaszcm plzybywdących n W'sdiodu). zaostizono konsolę gra-
niczną tia wszytkich 17ó polskich pnejściach granicaych. W 1992 mku de
WPuuczono do Polski 42 Vsiący obcolmjowców.w Vm 23 tys. obywateli Wq)ól-
nog Niepodległych Państw, 6 tys. Rumunów, 5 q& Bułgańw. Nąjczęścied po-
wodem byly fałszywe zapioszcnia do Polsld, bmk pieniędzy na pobyt oraz
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niczgodmść iznzylvistW dwakbu lxiOjazdu z deklaw'mym kdtocaeśis lnaad

wbiło dapaszpottów wizy admininacy)ne zobowlące idi do WuszczeaiaPolsb.
Ponadto. ponad dwa tysiąc cudzodemców. Inóizy dopuścili się w Polsce różnych
pizestępstvlr została wpismych na Wlalną ligę osób niepożidaaych w Polen 9.

2. Przestępstwa i Ęjawriska patologu spotecunl związane z napływem
tur\-staw do Krakowa

Badania nad pnestępczością w Polfa Halą ponad 30-1e&iią aadyęję. POalinn
ta niewiele miast 10 docnkała się prac monoglaficznych. w których próbuje się
dokmać o®lm]. wszuhnonnej charakteiysEyki amz uwaiunkowąń pizestępczaśd.

Kraków - jak dotiFI - nic posiada grunitownego opraoowuiia pioblcmaqh
plzestępczaści l zjawisk patologii spdecznej, Jedną z nielicznydi plac dotyczą-
cych przestępczości w Krakowie jest opracowanie R-Mydła i K:Kozimm]17]
Pomimo niczbS't bogatego matedah poddamgo malizom(akta spraw kamych
doqczącc sprawców 384 prnstępstw popełnionych w Kiakowic w 1983 kohl).
praca b. jako jedna z niewielu łączy w robie analizę dcmograńcmo-spolecznych.
czasowych. i prnstlzcnnych aycktów prnstępczości. Badauua srykazaV. że ob
sza"m a uczcgólncj kon'cnmacji dziel,lnag'i plzcstępcnl j'!a stnomlski zespół
Krakowa (Rynek Główny. Stradom i Kazunica).

Wedhg autoińw wynika to z tego. że ".., współ staiomie)ski. pebiiący huikcję
ogólnomicjskiego ccnaum handlowo-uiżugowego, administracyjnego, naukowo-
kultwalnego oraz ośrodka tuĘsq'ki a międzvnaiodowym zasięgu, jest przez oki:Igły
rok głównym abuuem nasz;uji różnych wdów dla ogromnej liczby osób w qm
[udnaści spoza Krakowa" [[?. s. 82]

Niestety brak opracę'4 ati. które w swych malizach lączyłyby paestępczość
z echem turysycznym. Problem ten zogałjcdlnic zasygalizowany w pracy A. Kurka

Turystyka w Krakowie - opinie mieszkańców "113], w któnj aunr stwierdza. że
fakt ponn8ania ptuz ludność miejscową zwivków zachodzących miĘdW cudem

tuiysycznym a vrzlogem paologii społccmych(w Vm pizlxępczości) jest uzalcż-
niany od miejsca zamieszkania respondentów

Badania ankietowe pracpmwadmne w 1991 Toku: - wykuaĘ. że wśród mb-
szkańców ' wynaczmcj paa aubm -picrqlrsn] ueQ. obJmującj ścisłe, hia)rycae
oenQum miasta zalodwie 17% badmych dos&ngało śdsły związek między echem
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tiaysVaaiym a sruodml zyaq'ia pablogii gabcan](54% nirieidziła, b zwi=Bki
take nie zachodzą lub zależność jeg minimalna).

Zdnydowanie odmicme8o zdania byli aiicszkańcy nc9 dlugiej. obelmu-
iwa olcolia bc@o&ednio ptWlegayącc do himryczne8o cenDum miasta. R)nad
40% mieszkańców tcl oc+ gwicidziło. że napływ &uy96w powodow wzrost
zjawisk panlo8ii społeczny. a zaledwie 24% badanych uważało, żc zwiiBki takie
q aiinimalne(14.8%) lub w ogóle nie występują(9.3%).(ginie mieszkańców
Uncie] sue8(n4baiddel oddalonej od cenuum miasta) byly budzicl zbliżone do
mieszkańców gnb dru8nl niż picrwsnl, 30% bowiem uważało, że ruch Hiysty-
czny powoduje wrog różnych przejawów patologii spoiecznq. 46% zd lcpnzenD-
wało przeciwny pogląd [13, s.6].

l:iak6w należy do miast a wysoldch wslcańiikacłi pizeg@czośd W 1991 toku

na terenie wo8wództwa miejgcicgo krakowskiego zanotowano ponad 27 tysięcy
pizestępsn\4f gwierdzonych orm około 12 qsięcy ptzesqpstw wykrytych. Snpień
wylaywalności piustępaw nicznacnic pTalaaca 45%. Zdecydowana większość
(85%) ptzestępsm ma chuakuer laymhahy, w 9m aż 80% wszystkich prze-
stępstw ganowią różnego lodalu laadzieże. Wielość i saulauą piustęPcnści
w volcv6dznvic inicjsldm krakowskim obrazują dane zawarte w tabeli 2.

Z uwagi na fakt, żc badania na temat związków nirystyld z plzegępczością
i ZJawiskaa\i paBalogii społecmej w Krakowie. piowadzane akUalŃe pluł autora,

znajdują dę dapiao w fazie wsĘpncj ", w n] części opracowania zostaną
zapnzeqtowmc jedynie wyniki maila doVczących wielkości i !Riuktuly pxu-
Ńq)#w pal)ehiianydt aa szlaadę Maolmlawoów aaz pzu cudzodemcóur odwiedza-
jącydiKiaków w 1991 toku

Zjawi&o piugępczości wśród cudmziemców odwiedmUących Polskę. jako
pioblcm o maczącym zańęgu społecmym, jcg aymś zupeblie nowym. Prze-
miany polilycan-lpołecme, w qm zwłaucza demokraWzacja pizcpisów paszpor-
tawydi v dawnymi ]aaUach soąa]isqcznycŁ a także ]iberalizmla polskich pin-
pisów wimwydl yawodaw:iy masowy nalllyw bay96w ZWuiimiydt do Polsb.
Kraków ndcży do aiing o ai$®] koncenbacj zagraiiczne8o tchu turygy-
mtW, szczcg61m dynaaiika waogu przyjazdów onhuje obywateli dawnycłt Im-
jów suJali+'u)ydt NiegeV stwaurzaH oai r4wiW] pioblmów natuy pmwy
i pcln411nwą. Wielkość i saulaw pEae+pstv palnhiimydiw Ki&xwb Wezaaaha-
jawo6ww 1991 l niinći ai-a-w tnbcli 3.
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TBbch 3. Pizc$1qHvapapdiiampizez cudmdanców na tau\ielGdwva w 1991 toku
(daqczy Włyalie przsiqsn, w kiólych qirawca zastał zatrzymany)

Zl6dło: OFnovranie what napadntawk 'qieldunlŃw Infnmlacy$ycb o FnstWnwach
i wyduzańnh zaiiBiiliychm lane my. haowAiega'lCDmendy Wajnvómią
Palięji w IQ3h)wje nauk 1991
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Turystyka a paestępczość- 109

W 199] toku na tnenie Krakowa zostalo popełnionych 196 pinstępstw,
w których q)rawcami okazali się obywatele innych kiąjów(w lym osoby narodo-
wości cygańskiej). Badania wykazac, że wśi6d spnwców piastępstw zdecydo-
wanie piaważali obywatele Wspólnoty Niepadległydt Państw, stanowiąc' ponad
60% wsWgkich gmwc6w piastępstw. Co piągm(21,9%) sprawcą okazał się
obywatel Rumunii, a co atcmuqm(7,1%) mieszkaniec Bagaiii. Udział obywa-

teli innych Imjów był dewidki(Qnho - SłowaiĘja i Niemcy - po dw6di spmwów,
Francja i USA - po jednym sprawcy). W'śxód ymwców znalazło się również 15 osób
(7,6%) narodowości cygMskiej.

[b najczęściej popdnimydt pmsĘpstw należały = nidega]ny bandu(33.7%).
kradzieże(22.4%). fHszustwo(9,2) oraz ióblego iodzaW oszustwa i wyłudzeŃa
(9,7%). W'miód sprawców zmzymanych m nielegahe prowadzenie lwidlu plewa'
żali obywatele WNP i Rumunii. Najczęści4 zaUzymywano handluUącydt aUo
holem( około 80% z8łosnń) oraz bronią gamwą i pneumalycmĘ

Obywanlc WNP i Rumunii stanowe z6wnicż więkuość sprawców kraddeży.
O ile jednak ci pierwsi dokonywali naUczęścicj hadzieży sklepowych i samocłn-
dowych. o tyle Rumuni(oim Cygana) sba110wih większość q)owców tzw. 'laaddeży
kieszonkowych'. popdnianydi n4cześcn] w ślodkadt komunikacji Diaz naplacadt
targowydt Kradzieże kieszonkowe stanowiły 70% wszystkich zmatowanych laa-
dzieży. których dopuścili się cudzoziemcy.

W'iększość najgiożnieszych przestępstw, takich jak : rozbqje. wymuszenia
rozbójnicze, pobicia. napady. włamania iQ. popełniali obywatele WnP. R6wnhż
w paypadku ngo rodzju przestępstw można zauważyć swego radzayu
specjalizację". Wśród sprawców włamań do samochodów prnważali obywatele

Ubainy. Z kdci większość napadów na lrńeszk=uiia, to ddeło UW. 'Uiupy Inbwsldcl
dzidayąaJ w Krakowie jegenią ubiegłego lotu. Za nidcgdnc tUmwiaiie hazardu

(najczęściej chodziło o tzw. "grę w azy kaityl zaazymano n4więcc] abywabli
Białorusi. Różnego rodzaju osmstwa i wyłudnnia, to domena obywateli Rumunii

oraz Cygmów. Jedyny pxOpadek zabójstwa GndwÓhego) do9cWł 8łohęi ymwy
śmierci dwojga polskich aiVstów. Sprawcą okazał się obywatel &mwski.

Cudzoziemcy odwiedz4ący Kraków często sumą dę ofiarami przestępstw.
W !991 roku zanotowano prawie azykiobiie witaj pinslqstw popehionych na
szkodę aidzodeinców dżpizestępsN. w )[tórydi gtawcami okazali śę d)całmÓawcy.

NR 5 mLIA TURISUCA ł994



110 Wledaw Alejziak

Wielkość i strukbię prastqiaw pqebdanych na szlaodę obookiajowców przed
stawiano w tnlnl1 4.

Tóda4.Fizesoppdvapct)diinnnaldaak na taaiie KldDwaw 1991 iohr

Wśród poszkodowanych cudzoziemców zgłaszających się do l=rakowskich
komisaiiańw Polil$ - zdecydowanie pzeważdi obywatele W1l)óhaq' Nicpadległych
Państqr (30%) oraz Niemcy (26%). Około 11% pinstęPstw daVczyło obywateli
kmyów skandynawskich Zbliżoną liczbę pizestępstqr popełniono na obywatelach

Austńi. Fikcji. Wloch, WielHej Brytanii, Bułgarii, Czech i Słowacji oraz Belga
i Holandii, Na obywateli każdego z wymienionych kiąjów przypadło od 3 do 7
procent zgloszmych prastępstw. Ofiuami przestępstw padali także m.iH. obywa-
tele: Rumunii, HisQiuiii, RPA. USA. Koni Płd, Wicnamu, Syrii, Kmady. a nawet
Nowej Gwinei

Zauważa się wyraźne pmwidlowości doqcząa iodzalu popeblionych prze-
stęp&w w zależności od narodowości poszkadowmych. O ile w paypndku obywa-
bli Imyów Europy Zachodniej zgłosnnia nayczęściĘj doVCWbr laaddeży i wtunań
do sanndndów Diaz lcladdeży gizętu tntyslyczncBO, o Vle obywable WspólnaĘr
Niepodległych PMStw z nguły zgłaszali kradzieże laczy Qsobigych(gdzież.
farby podróżne), czego dokonywme w hotelach(główna w dawnych hateladl
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Turystyka a praegępaaść. 111

mbohiczych). Panadb znnznie częściej padali ofiuami ióżne8o mdzaUU oszust'
i wymuszeń iozbójnicąrcll

Wstępne maila' przestępczości w 1992 Toku wskazują na dalszy jel wzrost
wśród cudzoziemców pląrjeżdżayących do Krakowa. D<yczy to zarówno ptze-
stępaw dokonywanych pius obcokrapweów,jak przestępstw. w lct6rych okazali
się oni asabalni pokiWwdmnymi. W alaede od l SVcaiia do 15 grudnia 1992 mku
na terenie woj. krakows]dcgo zatrzymano 248 obcokrąowców, w tym aż ]56
z WNP, 64 z Rumunii, 7 Bułgarów, 6 obywateli dawnej Ju8odawii. 4 Cmchów
i Słowaków, 3 Ausbiak6w, 2 Niemców oraz Frmcuza, Wiocha, Turka, Wict-
namczyka i Egipdanhz Cudzoziemcy popehili między innymi 47 xMjów
i wymuszeń rozbójniczych oiu 85 laadzieży. W 9m samym oknie aż 579 raq
do krakowskiej policji zgłaszali się poszkodowaM obaokrayowcy. N4częśdcj, bo
aż 206 zgłosnń doqczyla kradzieży samachadu. Ponadto zglosmno między imy-
mi 168 włamań do samochodów Diaz 28 rozbojów na szkodę cudzoziemców i2.

3. Koncepcja badań na temat 'Turystyka 8 przestępczość i Ęjalviska
patologii spolecznej v Krakowie

Z uwagi na iozlcglość tematyczne badania będą miały dwakter inteidysM-
namy. będą obejmować problematykę z zalaesu prawa samego i nauk penahych
(kxyminologicmych). wcjologii ora uryzmu. W' szcagólności zaś :

a) kiylninologii(nai&a o prnstępstwach i prastępcy), w iym :
frfoZu8fp &łyniinialPlq, ząjmujiicą śę badaniem payczyn zjawiska ptn-
stęPgwB i prnstĘPcwści),
/yminolo8ię słaiawailq, która srykorzysnyąc wyniki badań kryminolo-

gicmych poszukuje di6g zwalczania pimstępcmści w lamach poliWld
IWaMahel,

b) wikqinolo8ii(nailka o o6uach pinstępsN')

c) wcjologii tuiysqh oru socjologii prawa samego,

d) Diaz ddcŁórych dyscyplin szczegółowych z zalaew aria o tlliysVcc Qsycln-
logia tuiysqki. ekommika airystylń organizuya i zair:dzank, gaqsVla,
pojiqk8 tuxysqczna).

NRS FOI.IA TURISTICA 1994



112 Wngaw Ałejziak

Ze względu na brak podobnydt badań oraz nicdostahk pru tcontycznych nie

można skaxzygać z jakidiś sprawdzonych metod postępowania badawczego
W zwi:laku z qm - jiż na wstępie - bzeba załoąrć dużą olasVczność. zarówno jeśli

chodzi o zakns. jak i metodologię badań

Clóway cel badań

Zasadnicąm alem badań jeś naukowe rozpoznanie problematyki plastęp
cześci i patologii społnznych w miejscowościach pełniących funkcje mryslyczne
oraz wskazanie nia możliwości i q)osoby przeciwdziałania niekonysoiym skutkom
wynik4ącym B wzmożomgo napływu ttuysów

Ceb w peru pouawcz4
próba opracowania uniwersalnej(oinz poprawnej z metodologicznego punktu
widzenia) metody badawczą, kŁ6ra pozwoWaby przeprowadzić podobne ba-
dania w imydt miejscowościach i regionach turystycznych,

zbadanie czy isUiieJą zależności mięty chalakteo:m. wielkością, saukmq aru
dynamiką tchu buysqrcznego, a tymi umymi cechami i miemikami daty-
czącycmi prnstępczości i niektórych pncjawów patologii społecznej.
dolnnanie swoiKcgo 'bilansu zysków i str&t" wynikających z napływu tu'
rystów. Jak dotąd nie wiemy, czy częściej mamy do czynienia z paestępstwami
popebiianymi Fraz mhszkańców Krakowa na szkodę tutynóu . czy też sb'tu
mla jest odwmha - tuq'ści częściej pndayą ofiuami paelxępsn' popełnianych
przez laakowian

CeŁptuktycm y
Wydaje się. że - oprócz dużego maczeda w scene poznawczej - podjęte

badania m4ą również wartość budza prakDrczną, Problcmat)ka bezpieczeństwa
publicznego w miejscowościach mrystycznych musi być bowiem uwzględńana
piny olaeślaniu oraz realizacji poliWki turyst) czncj- Dotyczy tn zwówno poetyki
cuiystyczml pańska (w skali makao), jak i ngionalne] poUqki Nrystycznej oru
strangii działania władz lokalnych.

Dysponując diWazą dotyczącą zwi:leków turystyki z pnestępczością. zn4ąc
zależności międW wielkością i fomiami turystyki a rodzaycm i mechanizmami
papclnimych pizntępsnqr, będzie można im skuteczniej przeciwdziałać. W' zamic-
tzcŃadi anton badania powinny zakońayć śę tqaitem z kmlawiymi piopoąrcaaini
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doqczalcymi ewentualnych zdm: ptzcpisów. piavaych. aganizacji 4da puHi-
cmego, Mpnawania i metod dńałania shiżb amlskich, tak aby w sviększyza
nU daycbczas stopniu uqrzg]ędnia]y auystycz© specy6]Ę Kmkovb a tRUe
plrakqmrych wskazówek dlaptzemygu tuiyayczxn8). Wydaw gG że doświad
czepia hakawsHe aio8łyby posłiłżyć jako wzotzn in)delawy dla innych Mclsn'
woła ouysqcznydl

4. Zakres badań

Zalaes podalionwy badań obejmup vszyghe osoby. laón padły ofiaiaaii.
!ub okazały się Qmwcami synów pinstępczych Qub uaimanych za plalawy
patolodi spdecmcj) dokonanych na imie miasta lCrakowa, o ib plustępstvo
tnido bczpa&edni lub po&edni związek z turygylą

Zakiu pizeazauy badań dnlmuje obszar micszaą$y śę w puicuh dalińHn
cyJnych miasta Krakowa.

Zakns czasow,y badań obejmuje ostanie UW lab(1989 - 1992} W szczegól-

nych piWpadkach zahcs ten może być nzszerzony.
Zabes pizedaiionq' badali oblmuje szueg zagadnień cząstkowydt Girl

badawczych). Analizom poddmo zachowania i czyny vdtodzące w zakiw pojęć
pTustępstwo. VWlaoczcde, pablogia społccma(hb z pogranicm qch znam,isk).
Szczególny nacisk położono na probleaiatykę paestępczośd Badania dotyczą
t6żmgo iMyu pinstępstw wykazqHych związek z turysgŁ4 pizyjazdową do
Kiakow& Wszystkie pncstępstwa podzielono na azy zasadnicze grupy :
- prnstępstwa pFnciwko zdiosriu i życiu - mzboje, bójka. pobidai gwałty.
- prnstępsN'a przeciwko mieniu - włamania Olu wszelkiego iodzaŃ haddeże

haulown kieszonkowe, samochodów iQ«
- przemyt i nielegalny hmdcl (dziełami szttikiaadnqkaaliiQ.). oiu oszustwa

l sry!!nzenua
W' odnieńeniu do każdego z wymicaionydi piugępstw malizy sbqgyczne

obejmują osobno ptzcstępstqra dokonme przez auys6w. oraz pinstępawa dało.
nme na ich szkodę. Badania też dotyczą niektórych przestępstur graz nicwła,n
ściwych piakqk w działalności ingyuęji tuiysqcznych.

Badaiiaaii oyęb bż dckńn plnlawy pa03lagii spałemWdi wywdaWch bcąo-
gednio przy aadyw onystów. lub tylko pośednb zwivanych z unyqrk4. AnałiW
tblqczą blach 4awisk. jak: piosqti4a, nailaomani& wbczę8ostwo i żeblactwQ.
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pnudotuiysqka gońowal gosunek do tnrystyh i tiay96w w ideologii subkultiu
doddehwyd i9.

Analizami obręb lównicż insqtuęje bcqioczcńawa publicanBa, w qm zwła-
szcza palicX pańsn'ow4 0ru staż aiiejskl., sauknuy organizuypc. fluikcjono-
wanie i metody działania qrch dużb pod listem slnotcmośd w zaliabieganiu lub
ograniczaniu negaVwnych zjawisk wywołanydt pisz masowy napływ turystów
do Krakowa.

S. llipotezy i pytania badawcze

Hł'alem 81óvaa

lstniclą - dadza się naukowo zweiyfikowaćl: + związki między auygyką
a plmstępczością i 4awidcami pablogii społnmcj w tŃcJsoowościach tluysty-
czaydt

liiPotezF cząsaowe

1. Napływ biryst6w powoduje nadlenie przestępczości i iozwq nielctóWa
zjawisk pa80logii spdeczncj, pny czym waost pinstępczości nie jeg
wprost pmpwcjonalny dc} wzmau wielkosci ruchu airysqczncgo.

2. Pod wpływem tchu turystycmego dokonują !@ zaiimy nie tylko wiel-
kości, ale również sbuktuly. dynamiki, charakter oraz "gcogra6i" pin-
stępgw i ZJawiskpatalogii społccmq w mieUsmwościach auysqcaych.

3. Stnikai:y oiBanizacylne, hakcjonowanic omz lmtody działania shżb pub-
licznych w nicdostatnnym Ropnia uwzględniają uiystycme flinkcle
Krakowa zarówno aa etapie plmowania, jak i plakVcznęj działalności.

PJlaKh balhvc&e

1. CW turyści popehmyą pizcs@stwa?
2. Kn częściej pada ofiar oru kn częścnJ popełnia przestępsN'a - pizy-

jczdni(airyści) cnr mieszkańcy micjswwaści buystycmych?
3. Czy DrysVka może być(jest) wykoizysVwanajako naizędzic działalności

pizllstĘpcze] mrganizowuych grup Q dwakbin mafijnym?
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6. Metody i techniki badawcze
Rozleglość temaqczna badań wymaga zastosowmia szerokiego, geqalaie

dobrmego apaiam badawca8o. Proces nalizmli w każdym z wyodrębnionych pól
badawczych(paul zakns przedmionwy badań) będde się składał z nastWJąpych
etapów:
- oheślcnia i zdetciminowmia pioblcmu

- gromadnnia infunnacji o badmych zlawiskad) i piomsach oru sposobach
i metodach ptzeciwddałania.

syreny (popizcz mzbicie BO aa podsyscmy lub niawet jego

- diagnozy (poprzez synolzę ubrmydt infomiacji),
- propozycji andyńkacji ton'iązań Wgenuwych (madclowych).

ebmcnty)

IneidyKyplinamy i vicloaspeknwy charakBr zjawisk auysqki i przestęp-
czości qlrawia. zc tównicż badania nad nimi muszą mieć dnrallter inteidyscypli.
name. Koniemn wiB będde zag:osowaiie metod staqgycznyd\ ncjolobmiych,
mct(xl i OBchnik z zaknw organizacji i zalzdzania itp.

Podstawową metodą zbinania infomlacji a wielkości. stiukmrze i dyna-
auce prustepczości oru Zjawiskach patologii społecznej w Krakowie będzie
wsuchsaonna malina sprawozdawczości staqsqcznej orgm6w ścigania oraz
wymiam sprawiedliwości. Analizami zostaną objęte następujące clemenq
stUygyb lŁiyminalnej

- &aOsiyhi połfcyiw.prołmarorsła. z uwagi na fakt. że nlcstiacją są objęe
wszyghe czyny prnstępne, niezależnie od vryników dalszego posWwania
kame8o daje oaa aajpeblicjszy obraz piustępczośd PDdgawą olacślenia wiel-

kość, dynamih i saxilauy pinnępczośd w ogóle diaz wyodRbnieak prascępstw
dokonanych pluł lub na szkodę airvstów odwiedzających Kmków. będzie
malin dmych zawlitych w materiałach i raportach Komendy Wajewódzkicj
Policji w Kiakowic "

- SlaniOŁi sq&wdcza. w kinu jednostką ablicaniowq jea osoba skazana
pnwoaiomym SPyrohctn. Analizom ostaną poddani aw. 'lEaity kame' osób
osdzonydi i skazanydi. Z uwagi M zasady nlMji. w gm zwłaszcza na

Moody gromadnnia materiahi badawczego
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dużą iozpiębść w czasie potniĘdzy czynem pizest@nym a wyrokiem, w pizy-

padhi maliz ga9s9k sidowdcąrdl jakies czasowy badań może być iozszazony.
SngsOb pfNnncjmm, doVcząca osób qmczasowo arcszLowmych, skazanych
i ulinmydt(Ęrawozdanie W'-3).

Podobnie jak w PWpadku plzestępcaści i6wńeż w odnieńeniu do pioble-
małyh urysqcmej podstawowe znaczenie będą miały metody sta9stycme, Na
ich podstawie zostaną dokonane analizy wielkości, struktury, dynamild. sezona-
wości aru itych ach !uchu airysqcznego.

Uzupchiicnicm mctad statysVcznych będzie materiał cmpuyczny. ubrany
w wyniku zagonwania innych metod badawcą-ch. w Vm zwłaszcza metod socjolo-
gicznych. takichjak wywiad, anldeta. różne lamy obserwacji iT. Metody e będą
stosowane w zależności od pobzeb i posłużą do zbadania konknhych piobłemów
badawczych(np. w odniesieniu do prostytucji - menda ankictowa. w części
dotyczyl bezpieczeństvira i ochrony hoteli - wywiad, w przypadku 'Pseudo -
turygylń" ipatowcl - abserxifaqa ucwshicząca). W badaniwh doqrcących or-
giuniz4nji i ńinkcjonowania służb publicznych konieczne będzie zastosowanie me-
tod z zakresu uganizaąi i zanądzania, analiz dokumentacji itp.

Metody i łechliiłi aital& materialu badawcugo

Badania m4q dwakter ekylanuyjny, będą więc zmienily do wykrycia
związków zachodzących między innrcwUącymi nas zjawiskami. w gm zwłaszcza
do zbadania łonlaqi między napływem turystów a wuostem przestępczości
w micJscowościadt turystycznych Pny statysVcznym opracawyn'aniu matciiału
badawczego posłuzymy się kilkoma iodzalami OBchnik i narzędzi staVsqcznych
W syt,'eu8i gdy będziaW nńli do czynieiM z pnewW onh hśdo-a-ych(mierzal-
nych), zaaowjemy metody statystyki opisowel, określające badane zjawiska
i zbiaowośd za pomocą Wgnnu i6hych pKamcuów(&ednle, oddiylenie gandn-
dowc itp.).

Podgawowc zmienne ]aryininologicaK m4ą najczęściej charakter 'tiieshpnia-
walny"(dana cecha vpystępuDe lub nic występuje), ao będzie wymagać zastosowa-
na innych mebd postępowania Fazy analizach doyczących kanlacji i Dany sily
oraz duirakbru zwiipków między iozwqem uiysqh a wzrosBm przestępczości,
zoimą wykoizyame międO' innymi: współczynnik kaclacji liniowy Peaisona,
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wq)dczynnih koielai8i img Spnmtana i Kmddla Diaz mialy zdeŁlości Msowanc
pina staysrykę nicpuameaycaią Ónp. rozkład cbi). W niektórych pizypadkadt ko-
nieczne będzie posłużenie się metodą szactmlc6w, w qm ap. eksbapolaqi - dla
prognozowania badmych zjawisk.

Zebrany i opracowany staqsycaiie materiał empirycny zostanie poddany
dalszym analizom. m4ącym na ceh powiązane wykry9dl związkówpizycqnowo-
skutkowych z wynikami badań doqrczqąrch Wsbmu piońlaklyh spdeczne] i z:po-
biegania prnstępczości. Na qrm etapie posłuzymy się odpowiednio zaadaptowaną
do naszych badań - metodą analizy diagnostyezncj. Zasadniczą jd cnhą jest
krytyczna analiza ishicjąccgo stanu w zalaesie pobnb iozwiąUwanego pip'
blcmu. Będzie ona polegała na szczegóbwym lozpracowaniu istnieaqcydi ioa-
wiązań. wyluywmiu w ich obrębie nieprawidłowości i błędów oru wskazywania
n4lqszydi sponbów ich unilaiięcia. a tałźepiopozyęji zmian. W ełbkeic finalnym
powinna ona dapmwadzić do optymaliHc$ iozwiipań, zlploponawania modelu
wzorcowego(ewentualne tnodeli altemaywnych).

7. PodsUwowe pojęcia i kryteria klwynikaqi badanych zjawisk
Pod pojęciem turystyka K. Ptzeeławsli rozumie "całoksztah zjawisk ruddi-

wości prnsaunne]. związanych z dobiowolną, czasową zntianą miejsca pobybi,
rytmu i środowiska życia oraz wejściem w gyczność osobistą ze śiodowiskicm
odwiedzanym(pnytodniczym, kulbimwym, bądź q)ołecznym)" '+.

Nas będzie jedynie intcnsować tzw. tuiysgka Wlazdowa. którą można
oknślić jako ogół stosunków i zjawisk związanych z pobytem na dmym annie
osób pizyjezdnydb o ile nie następuje w zwivku z tym osiedlenie się lubpodjęcie
stałej pracy zarobkowej. Podobne macnnie pizypimlcmy obegeniu '\uch tuty-
stycmy na danym terenie"(w naszych badanimh chodu o turystów pnyleżdża-
jących do Krakowa).

Temlin paDloda społeczna oamcza '.. zjawiska !pdnaKg) zadawania dę
jednostek i olnślmych grup spałecznch spiznne z waitośdami daiul lEultuiy'
Zagadnieniem podsbwowym - zarówno w sytemiepnwak8mc8o,jak iw naukach
kryminologicznych -jest paUęcie prnstępgwŁ Biorąc za wykładnię jeść aktualnie
obowiwyącego prawa. magna pizyjllć, że pod pojęciem prngępawa należy
rozumieć czyn spolwznie nicbezpiwzny o znamionadt ustawowych. bczpmway,
zawinione i zagrożony karą w prawie. Tcmlin pinstępczość, mina że nie stanowi
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elcmcnu jęO'ka pnwnicnga(nie jest wyrażeniem usbwowym). jest jednym
z ndczęśdc] u©wuydiwjęć w layuńmlo#i. W Dama pace pcjęde przesl€pczaści
będzie otaczać '\piór czynów zabmnionych pina ustawę, pod groźbą kaW. które
Dostały popchionc na obszain daną jednostki teiybrialmj w danym czasie" IÓ.

W liuraDTH layminoladczncJ wyróżnia się piwstęPczośĆ: inczywisq. uja-
wniona, stwicrdzoną i osądzoaą.

W naszych badaniadl. w zależności od poazeb oraz pońadanych mateiidów
Źtódowych i danych staqsqcznych, będziemy się intenwwać trzema ostahimi
rodmlami pinstępczoŚci.

Niedoskonałe tem\hologia i laybiia klasy6kmJi tchu turystycznego nic
pozwaldĘ na dokładne iozgranicnnic pojęć turysta i padióhy GnWFżdżalący
w celach nietniy$qrmych. lub nie VUEO ttuysycaych). Zptutku widzenia 81ównc8o
cdu badań ścisłe iozgranicnnie Więć 'turysta" i 'hie- turysta" aic ma aż tak

igoane8o maczeń& Zakładamy. że jedni i drudzy w znaczmj micie zachowyą
się podobnie i kora'stają z tych samyd) ushg i świadczeń(umyoQ nocleg,
wyżywiewŃe iĘ.).

O ile w piWpdku maliz matciialów prokuratorskich i sdowniczych wyszcze-
5óldenie niny:xów nie będzie nasuęczalo zbyt wielu problemów (akb zawicr4ą
perłą infomlację o osobie sprawcy i poszlodowanic8a. a często ńwnież ich n-
iania i snzeBólowe wyjaśnienia). o tyle na podstawie materiałów policyjnych
może D być już daW'ć cudne(zwłaszcm jeśli sprawca nic mstar Zaazymany)
}Nagnąc wysłać pchią infomtaclę o skali i Hukturn plzegęPcaości, analizom
po(mana aż dzienuie raport policyjne. mimo że często zawienyą one Vłka dane
o zdaizadK uazwisłn i ądns poszkodawmc8o Diaz sprawcy jeśli miał wylayty).
W sybiacji gdy nudno na podsbwie posiadanych inń)mKji twierdzić czy dmc
ptnstępstwo tniało jakiś związek z tuiysglq. przyjęto że o takich zwi:Bkach
świadczyć może

a) f&t. że poszlEadowuy lub sprawca dcklamW turysVczny chamlater pa
bytu w Krakowie, ' '

b) atnlsca dolconaniapinstępawa(})oel, puldng hoblowy. munum, oUeh
tiaystyczny - Wawel. Uam tlaysqczna - Trakt Królewski,
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c) rodzaju skradzionych pnednńotów(kamera video, apu& fótogralicuy
prn"odniki i mapy birysVczne, samochód z obcą njcnwlą ip.).

d) pochodzenie - v pqrpadku turystów zagranicuydt.

W badaniach poshiżono się temiinologią stonwaną Fraz światową Organi-
zmie Tutysqki(World Toulism Organizadon - WTO) dla Hasyfikaęji międzym-
iodowc8o uchu huysqcznego, zmienidąc jednak zupchde kryteria laasyńkmli
tchu turysycne8o ''

Schaiw pwiępowuiia kiasyiikacyhcao mohu plzedgawić v poNilci diagraDU

l

2

gdzŁ
wsq-utkie osoby. któż nie mając zanieldowaiia na obszaru wojcwództwra aóejskicgo
kiakowslcicgo. czasowo piubywalą w Kmkowie(z Wl#kietn osób odbywających
shiżbę wojskową Diaz odbywaj#ycb karę pozbawienia wolności),

odwiedzqący, w odniesieniu do k16iycb dygonQmy bdomluH o ym, b w czasu
pobyt realizowali ele turysrymn(pam WI - punkt a.b,e,d).
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3 - odwie&ojqcy. zmiieszhli w w& laakowslciait w oMiesblh do l:iórycb dy8panujaiy

hfhin;=ialw.
4-vrWsqr cudzozieaiq odwio&4#y Ktak6w;mgalizaliczenido be8oM '\uryści",

=;:Ż.LŻ:.L Od Celu pIWjaZdŁ
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PR ZYP/s r
1. Tw)stJphi pawodlde równeż zmiany w obszałwh iKatęźenia niclw tuOsty-

czmgo (lniejnp@lu&eŃd tur)słów), jedmkprobłematyka n w)krach pom

zakres )imOrh badali.

2. Na bwdao czeka\W, ps)cltologiczlW ayeb plzycąlt. prubie8u orn skoków
procesu zeflcnięcia się twystów z ludnością lerełiów odwiedzała)clt zwrócił
ww8€ A. Fwnhan [SJ. Ponosza on kw,estię tzHr. "Maku Łukwowe8o pvpiq-
zanie8o z uprawianiem tuOSDki". Auor Fine o lęku trust), w)niłzĘhc)m
m.in, z poaucia agaty s:aiusu spolecznego w nowym środowisln. łtaWęcia
ps)cHczm8o spawodammgo obaii,ą o sposób prz9ęcia pnn nddsconTch,
pewTlq bczradiłości i m8ubienia w Dbam miejscu, trudności w Łowahach i
porozumieniu rię z 8ospo(hfzalni. admicłuiych systemów wartości. inltyclt
ołWUM. qPIK ż)ch fp. Amer zmaga tiwa8ę. źe m8a/ywm l p/ rŁre

pneżycia obsermUe się również w realydach 8oslodaay nla doświadczenia
VWniesiom z obcowania z luryslaid, D<yczy to ncze8ólnie nirvPielhch spo-
łeczw$ci. i;yiącycłt w pewniej izolacji. gdzie w slcrajłt)ch przypadkach zastal
oni w)dziedziczani ze sw)ch praw jako gospodarze. co może powodować ich
agre4ę wobu obcych i Łseitofbbię łS, s.4}-S7, qt m: ]6. sJ25-]351

J. Wima w Dm 8 óe sla ioM ld (b wadplWpro8rxzm óKldn+xzy 'TuTSO&a

jako cz)unik paemiali społeczno-ła&wolTch". reałizonuny paa i2 krajów pod
W)am Eurupejsłiego O&adh Badań i Dołaimertlaqi w Nai&ach Społeanych

z siedzibą w Wiedniu !2]. s,IO - 29}
4.Auw określił plioryaovpe obszar ba&zń nad tiirysDk4 na podaavpie opinii

liiłai&iesiędu wybiłlWch el;ywówMlqcych ncĘJŃększy dorobek i doświad-

czenie w badaniach mind twysDkq
S. Jedynie ernaytowatW profesor Vałene [« Smith z Kalifornii zwrócił tawag€ nta

problellia:yk wpływ'u 11uystyki na rozwój prostyltBJi i przestępczości w mie-

jscowościach tuOstyczn)ch.
6. Do l\aj:ześcu] w)mieniai:)ch m8rożeń zalicu się : kra&ieże, w lym zwłaacza

samochodów i drogiego spa+tu tuOst)czm8o. różm8o n)dzaju wyhidzenia
i onusł\uu, a ogatnio także ;jawisln 2 po8raŃca nacjonłałizmu i sulik !tw
ntlodzi&aHOch. które z racji llTznawulWch zamó (ideologii?) sq wrogo nasta-
wianu do ruOSBiw
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7. W &stopa&b 1992 robi w ciałach(prz) granicy z UbuiW) w)lądowa
klikaptn Mi-8, w ocluoltłUch banach WQjslloiDch. z grupą ŁiŁkil&iesięciu
osób {Ubailicy. Rwlałw. Kulawa, Hindusi i PaŁisłańcz)cy). bón awołaiem
[iBr)sty:u)© Wjęt)n od pnenWshe8) "Jwcluun", ntiaĘ 20Sać prn-
winiom w głąb Polski. WSępw iisabnb Straż) GraŃcziu) i Policji wsŁa-
zi$4. że nie b$ to pierwszy ":nU". a prunWEem ludzi zdpi4e sq zor8am-
zawana 8nipa prusĘpcu (biel(ąiąca po obu aroitKh granic). Cem :abel
Ksh8i około łSa) USD. Por. Gazda Wyborem M 272 (1045) z 19.11. 1992. s. ]l

8. Dzien)\& PobŁI Nr l (i4763). 4.01.1993. 1, 3.

9- Gafa \P)bncza Nr303 Pasa, 28.J2.J992, s. i
ła. V &dcz kfQprwawnniia zqprużeaowmizczl.8ńbpw łapwpW badań M

na &elnQI.

//. D pf Mx lłba nn; a)b. A Xi)ssui+ĘEh, Prze:slilna# m lawy Wzp=mW.
4na&a eko&o8iczm, W.. 4nAfwwB nypdnob8a, T- 7. 1Harszalm /976, 7brlai:
ń. G. UWl-"', Pa$',1qia U,tx«i=-®. U«ł«',pa M. K.,pe"ib Ta«ó 1%}.
E.ód: zab. Z P$acpuwsb. Sp)leaw prugneluu ©nibwu niiaaa Ło&i. 1966.

12. Gazda W)borku - Gada w Knkou& Nr 297 {779)J8.12.1992
13. " MełdiaiŁI 14orlłWjne o prnstępstwch i w)pdanei\iub uistniał)ch m

EENłŁi€ woi. bukawsbcBo". bóle zawien$q bótkie, ca&ictuw raport doty-
mqce ws:ystich zdancń zetanan>ch paticji. Ałlali20M poddało również np.
f&mułarn Stm - lt3. Spał - 2ł3. Stm - 3f3 wa inm nwcrialy gaDst)ciw
l operaQlnie.

Ł4. K. Paecławski. T\u)lęka a w)cliawanie, Na:aa K:ię8antia. Vrarszawa
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Turystyka w Krakowie
opinie mieszkańców

Tourist in Cncov iH its Inhabitanb' Oplnions

Tbc micie pnnnts Ciwowa8' apiniong an tauiinn. ThB main problnn w@ n
reRweh the nlation between thcirplan Qfjiving and opiniom. Alnong impatmt
deducaiions is thB inatn af intercst fK ilóiabitiants of Craaow and it mostly

dcpmd3 0n the p]en whHe ]ive.

Po raz pierw.ny w Polsce badaniem świadomości mieszkańców miasta zajal
się F. Znaniecki w 1928 [. Tymi badaniami objd on mieszkańców Podania [3].

Po wojnie wyniki badali opinii publicznej mieszkańców miast zamieszczano
w piuach w®logicznych. goograficznydb uibiunistycznych. Badania n byly czego
uaktowane piwa 6qalogów jaka dopełnienie shidiów z zakresu socjologii spo-
łecznej miasta. Intensowało ich kształtowanie się obrazu piws&zeni miejskiej
w zależności od przynależności ankietowmych do l6żnych gmp społecznych [3].

Badaniem świadomości mieukańców Krakowa ayął się n4wcKśnią
J. Mikułowski-Pomorski [2]. Swoje opracowanie z 1972 r. poświęcił on mdizie
otwartego konkurs na temat: "Qym był i czym jest dla mnie Kraków". W1976
r. J. Sulimski prnpiowadził badania ankietowe wybier4ąc t6wnież :płeczeństwo
Krakowa [5]. Autor stuał się ukazać piowsy związme z pnemianami gałecz-
nymi charakterystycznymi dla zbiorowości wielkomicaskiel. W 1985 r. na zleanic
Biura Rozwoju Krakowa podjęto badania mieszkańców w suukhun ptzestrannel
miasta. W raporcie przedstawiono wyniki iozm6w z mieszkańcami na temat wa-
riatów b'da w mieśdą gobwości opuszczenia przez nich Krakowa lub pozostania
w nim]]]. W 1989 r. G. hawclska-SkiWpek qiublikowała prac "Waloryzacja
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piKnzeai mielshą Krakowa w wbieklywneJ ocenie mieszkańców" [3]. Autorka
zapnnntowała anny mieszkańców Krakowa aa temat tennów rekreacyjnych
mąjdujvych sie w 8radcuh adminisUacyjaych miasta Oprócz wyżej wymie-
nionych opiacovań, wiele gudiów, ukazujących opinie mieszkańców miasta, wy-
konuo na zlnenb Biura Rozwoju Kmkowx

1. Zalo&nia badawcze. Mała'iał i metody
Przedmiotem aiqkuhjei pizedstawienic poglądów mieszkańców Krakowa.

dotyczących Nrysqki w mieście. Krakowianom zaprezentowmo listę propo-
nowmych nowych inwestycji tntelowych. opracowmą prez Bito Rozwoju
Kfakowt W' obrębie miast wyznaczono 38 miejK pod lokalizmlę nowych
obickńw[6}. Mbukańoom Krakowa zadano pytanie o usbsunkowanie się prez
Dial da qdi pzopoąrcJi.

ZaŃogowmo metodę doboru celowego podobną do metody G. Pnwelskiej-
Skizypekt3] Badano mieszkańców w bczpośiednim sąsiedztwie piopanowancl
hwesqcW

Wybrano 18 z 38 proponowanych miejsc pod budowę nowych obiektów
hotelowych. Ptąr doboru kieiowmo dę infomtacją z mass mediów o nawycb
iawesqqach Autor poganowił prowadzić badania tam. gdzie można się było
spodziewać. że lokata społccznaść prawdopodobnie na plany rozwaUawc swojej
okolicy. Badaniami ankietowymi objd gapę doroslych mieszkańców miasta.
Rozkład wg płci i wieku ankietowanych był zgodny z odpowiednim mzkłztdem
zbiorowości mieszkańców Krakowa(tab. l).

AIMr osad $ię na założeniu, że opinie mieszkańców zależą od ich inicUsa
zamieszkania. Należało więc ten związek wykazać.

Abbr w pnodsbwionym apiaoawatiiu staral ńę malcźć odpawiedd na pytania:
1. jaki jest iosmek micszkMców Krakowa do zjawisk wynikających z mchu

tluystycznego?

2.jak mieszkańq wyobrażają sobie mzwóÓ turysqłi w Krakowie.

3. oru po&ednio. jam jest stosunek atieszkMców do PWnowmej lokaU-
zaęji hotelu w sądedztwie ich mnUsca zamieszkania?

1994 FOLIA TURISHCA NR 5
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Tabelal.RIAład baó:mj play według Pcii wieku w pDN
mieszkaitców KfalDwa wyrażnnq w procentuh

lu w slrulilurą danogranKmą

Badana próba
strefy badań

Mieszkańc)-
Krakowa+

Wieki pierwsza
08Ók

is-ż41 19

trncia l ogółem l

ódyl ogóianl Kobictvi o8acmiKciliety

s9 1 29

ts%l 7%
15% 1 7%

żsa41 s3 ]6z l 87
41%l 22%

.:* l ««
45491. 28 s7 l 47 l 2z' l 12e

z%l i2%

31

21%
+8

13%

21% 13%

131 130 70 131 70 392

100%

211

54%

IW% S4%

LUI Z 31 XE 1 990,

Aby odpowiedieć na te pytania oru potwierdzić bądż zaprnczyć hipotczie
wyjściowej, autor wybrał 18 różnych obszat6w Krakowa. na hóiych mają być
wybudowane hotele i pizepmwadził lam badania ankictawe [7].

Jednocnśnie podzielił miqsca badań na trzy strefy. W piora'szq znalmły się
budynki usyhowmc w historycznym cenuum Krakowa i na Kazimierzu. Zostac'
one omwzone na we. l numemmi: 1, 4, S, IS. 16. 17. Drugą SUefę W'znaczył

w bezpaśiodnnH okolicy higoiyaznego cenuum. W tęj grupie znalazły się obiekty
o numerach: 2, 3. ] 1, 14, 18. Ttmcią stnfę stmowią obszary nie wymienione
wyżej, o numerach: 6. 7. 9. 10, 12, 13

Autor badaŃcm ankietowe'm obym grupę 392 dorosłych mieszkańo6w Kizkowa.

Badania pizepmwaddł wiosną 1991 r. Srednio wybiendpa około 130 respondentów
z każdej z wymienionych sulef. alMakterpodjęqch badań wymagał zastosowania

ZI t)ó: badinin +'Imie [+].
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tnłnih wywiadu:piloonwmcg). Samoddelw wypdiimie anlde9 paa ieqoa-
den16w mogło w dużym stopniu zniekszbłcić wyniki (dnddło bowiem o n. aby
pozmówa nie sugerował się, że celem anheV jca zbadanie jego ńosinku do
ofertyjolcalizacyWe] hołdu).

Pytania poilzielnrlo na grupy

1. Sbsxuck nyondmt6w do tuiysqh w KiakaNvin

2. Snsunek nspondentów do ofert lolnlizai;yjaych nowych oUektów hob-
lowydt, naliwwmych w sąsiedztwie miejsca zaaiieszkania baiianych.

2. Pozytywne i negatywne cechy ruchu hirystycmW w opiniadt
miuzkańców Krakowa

Badmcl popdacji pizedgawiono ligę dwunagu zjawisk wynikdqcych z iudw
tulysVcznego. pmsząc ich o olaeślenie sbpnh zalehnści z mclnm airysVcznvm.
Respondenci mogli przyjąć, żc; dme Zjawisko nie wynika z ruchu tiuygyczncgo,
jua zwiyan z ludem aigsqraaiym, ab w minimalnym stopniu, zalehość poaiiędą'
Ęmi Ęjawiskaniije& zauważamy. zwi©ekpotniędzy ain& a mclnm buysqcznym
jea ojny, dmy problem bczpośicdnio wynika z przyjazdu tuiy96w.

WDdhiB apis mieszkdo&qir &ódmicśda Wcrwua SRM). mW] z tudKm
aW'sVmiym zwivany jn v,aosŁ pxes6h i papulumśd itiaga (thb. 2b podobnie
uważąi+ micszl:ańcy dE& &ugieh & da mieszkańców pamstałęj cześć Krakava
4awislcicm x©glńęi laajaiząqm dę z ludem tinysymiym są aspckV 6nmsowe.
Większość mbdowmydi z pcrWWpydt ddelnic Krakowa uważa, b rozbudowa
i iaiaq<zeMnie śed kmnunikacljmj. zwiększać licea bwatów i usl%. Uo&a
władz o esteqlą mial. w ogóle lub prawie wcale nie spynilc4q z duchu tulysV-
amg). Łne8o zdubjeaspiększość mieszkańców #ódmieśda i ołcolia kżeli opinie
micszkańch' phwsal i d.'iWI sae& sąpodobmpd "'zglę&m zysków MmsaWd
wynikljącydi z dnhigi tnyd6w, waodu piedżt i populamości miasta. @lcswl
liczby inpin hahualnydi i ll:lacacylnyd\ D w plzypadhl onych wymimionydt
ąinpisk Okaz tab. 2) blok takich zgadxnści Mieszkańq &ódmicśda w dalszy lsaleF
noga sqJz4 b w wyniku ndu biryslycze8o tWP zwięlcszam podaż bwai6w
i usbi& rozbudowa i unawocze&iicnie ded ]nmunikxyjneb Boska wladz o cstctylĘ
mial aaz twtaenie nowydt aiiąsc plag(bb. 2)

NR S [CA 1994



l© ' 4rluXMd'

pazylyvnyid 4ndgnai lwynk#qcyini z łucku tiHygycaiEgo a snnpn nichan

19% Fala TI)RISHCA ]qR 5

    SmEYbMan

     
0 1.8 1 4.ń 2B.Z

wach l i 13.ń 6S F 21
2 1 18; n.2 167
3 3e2 380 ]33

1 3 n.7 19S

;M==Ł-l ! ł ='! 1 j: =!:"'M":"'l ? l .:J l ?: ?.,?lj ; :: l $::

pEI  
15j 13.9 ł B6
11+ 141 l 36.z

NI) ' IQ.7 1 161

«-#-P-b'  
11.8 10.2 32=
ll# qJ 184
21.B ł 3b.1 27.6
33,b 3Z4 1Ó.l
n9 1 12a 46

0 16.4 1 4.0 29

=H: } !: Ś: Ś:
o l a.6 l 'a6 l 34$:=n. : il; :; iH-"wk'-ńM l 2 l aj l L3.9 l all
3 182 31j 1 1+4



Tulysi ta wX kawie opinie mteszkalicdw 133

Tabela 2 Ptncmtowy rozkład adpowiodd nipandcntóv na pytaiiao snnmek między
paayW-"nymidswiAani®HcywnucmoirysycaWasanyiniuclnn
turystycmym (cd)

0
3

bfax zależności
silny związek. 4

1 - zale&lość v stopniu minimabiytn, 2 - zalebiaść zauważabi&
dmy problem bezpośrednio wynika z nicku turysiycan8o

Mieszkańcy okolic śi6didcścia uważali. że zjawiska te należy znaczą uszne-
gować. Sihicjszy jca związek z ruchem turystycznym boski władz miasta o este-
tykę i wyglild Krakowa, niż zwięl(innej podaży bwaiów i ushg. Zesuwiając
procentowe wielkości odpowiedzi udzielonych Fraz ankietowmych na temat
zależności pomiędzy przytoczonymi zjawiskami a ruchem turystycznym należy
stwierdzić. iż więkswść miGszkuńców śródmieścia uznała+ że Zjawiska te wynikają
bezpośrednio z ruchu oaiysyczne8o. Taka sama zależność występowała w opinii
mieszkańców stnc dmgicj i 'w ancią ale w mniejszym nadJeniu. Taki stan może
wynikać z fakut iż mieszkańcy cenuum bardziej (yqinlstycznie paUzą na ko-
nyści wynik4ące z tchu turystycznego niż pamstab anldetowaiń

Prócz pazyqwnych wypowiedzi na Bmat przHazdów tuqs6w do Krakowa są
także negatywne. Badani według uznania alaeślali związek pomiędzy: ruchem
turystycznym a zagrożeniem ckalogicznym. uuudnieniami życia mieszkańców,
wzrogcm patologu spdecznyd\ ogranicaniem dostępności do towarów i usług
oraz wykupem towarów. Respondenci mogli tę nlację oheślićjako: bardzo dhą,
silną, zauważaJną, słabą lub mogli stwierdzić. żc taka nla€ja nie zullodzi.

Dla mieszkańców śiódmicścia nąjwiękMrm aegalywnytn sklltkicm Wyąqm
z piq'jazda tluygów do Krakowa są zagrożenia ekologiczne, następnie \wudłienia
żyda ooddcnne8o, svylaip bwaxów. vaog panbgii alu opaniczcaie dostępaaśd do
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bwaiów i usług. Jbdnna&iie dla (hiHI grupy micsziiańców WI n'mienione
4awiska aie H Ęowodawam piq$azdami auygów. gdyż wodhg ich cppinii brak
ielai:ji między przcdaawionymi zagrożeniami a echem tuiystycmym(tlb. 3)

Tdel& 3. Plocmiawy lodład odpowiodó nspandmtów m pytaŃe Q smslnU między
m8alyvnymi zpwiskalni wynikauKymi z pubu tuystywzzugo K sunym echem
nay8ycmym

O- bdk zalehioód, 1 .- zolehng v.mpnłu ipilńaiahąm. 2- zdehiag zmważaŁi&
3 -siłą' zwi8eŁ 4 - daW pmbkm bczpo&ednio wynika z niebu tuiysqcaiPgo

199+ IW TURISHCA NR 5
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Inacnl kszMyą się opinie ngondmtów w pozostalydi she&dl Zdaniem
mieszkańców dlugie !befy isuiicjc zależiad pomiędą' wyxńeaionym niegalywnymi
cechami a mdnm tuiysgcmym ijeabnałaMo zauważ[ln& Nąjczęś(m] go9kmym
i negatywnymi skutldami są: wykup toba:ów pisz nirys6w. w dal:ml kolejności

uuudnienia żyda, wziosR patalaÓi, później ograniczenie dostępności do towarów

i usług, zagrożenia ekologicmc.
W' pnypadku opinii mieszkańców tcl grcfy ciekawą zależność pizcdstavria

stosunek odpawicdzi wskazujących na brak zwivku lub jego minimalną siłę do
opinii mieszkańców oheślaUących, h związek ten isbiięP i jest silny(tab. 3). O ile
większość mieszkańców mety pienslrsu], opowiadała dę za hakiem lub mini-
malną zależnością między uchem turysqcznym a waniankowmyini skutkami n
osoby z drugiej SUefy były pinkonam o ishieniu diego związku.

(Ę)inic mieszkańców peiyfeWjnych dzielnic inoha UWbnwaćpolniędą'poglą-
dami ngandmt6w zc śi6dinieścia a dmgnl sUeb. Zdania na temat i6żnych
ncgaqvnych skutlaów tchu Uiystyczne8o są nlÓbaiddeU padzidom wśród miesz-
kańców ostatniej n sucf. Ponad połowa ankietowanych z el sae6' uważa żc
nelbardziel uci:#bwym skutkiem WJącym zpnyJazdu aiiyslów są założenia
ekologiczne, następnie wzmg patologii spdecznych. Wypowiedż na temat wy-
kupów bwaiów i ograniczenia dostępności do aids są i6żie, 8clyż prawa ankicb-
wanych sądzi. iż zjawiska te są związane z ruchem turystycmym lub wyniŁaUą
z niego nieznacznie, a pozostali twiudzą na odwrót.

3. Opinie mieszkańców o rozwoju turystyki v KrdEowie
Ponad dwie tracic anhetowanydl - bez względu m innUsce zamieszkania -

uważa. że rozwój bliysgki jest konysUiy dla naszego miana(tab. 4). Największą
gnipę nspondentów oświadczających, źe tah iozwqj niejestpouzebny. stmowili
ankietowani ze śi6dmieścia.

NR 5 FOLIA TURISnCA 1994
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Tabela 4. RozwÓJ nuy©yh w l&dowic w apińach lnieszkańc6w - procabwa dluktua

mPqrÓj ti#ygyUjm
kialiniliy

70

20

70.4

14.8 14.9

WHkao$ć aakietowanydi(tab. 5) całej papdaqi jest zdania. że inwestycją
piWnaszącą nayvrięksw zysk w buysqce będzie budowa łnteli. Mieszkańcy
h6dmieścia uważają. & twornnie ciąg6w bas hotelowe-guUonomiczno-roziyw;
kowych może blad piWnieść wysokie ą'sld, podobniejak i wprowadzenie szetokieU

a$Elty mzxywliowo-niauaclCineU. (Ę)inn mic8zknńc6«, śl6dmieścia nB tvmn id-p
talii kamienic aa bazę gamonoiniczną i hotelowe ukazują. iż tego typu inwesqqc
nie gwamntqą hkidi zysków jak wczehie] wymienione. Podniesienie ccn na
ushgi tuiysVcznc według 36% ankietowanych mieszkańców śródmieścia nic
gwalmtuja żadnych zysków, ten sposób zwiększenia dochodów z mtystyki jest
także nisko oceniany przez ankie©wanych z innych tennów.

Okolo dwódt Uzccich anldcbwanych ze strefy drugiej uważa. że większość
vpymiaiionych ddałań, poza podniesienie:n cen na usługi turystycmc. tn inwestyqe

lw'sokodochodowc. RcWondenci u śródmieścia uznali za inwestycje wynkodo-
diodawe - budowę hoteli i Wprowadzenie szeioldq oferty rozrywkowo.nlaeacyjn4
a w sbe6e Uzecid - budowę hoeli, adaptaqę katŃcnic na bazę guUunomiczną
i tworzenie ci=lgów bw hatelowo-gasbonomiczrtoiozrywkowych

Ptmkmanb atinzkańoów aeB dmgiej są mybaiddą optymisycme, sagemyą.
bowiem żepmwie każda inwestycja w hiysqcc pizyniesic zysk. Inaczd kształtuje
się iozkłal wlpowicdzi mieszkańców śi6dmieścia, wcdhg h6rych nie warto
inwesbwać w airysykę. Sądy ankietowanych z pciyfeWlnych dzielnic oscyluje
pomiędW opiniami mieszkańców picrwszęj a dmgicj ne8.
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Tlbd8 S. lboeaitowy lodłd q)pa+iódń rla tmn ila+jcb

0 - biazahś4 1- sbhzakhośŁ 2 - zalehiaH
4 - 1l:z?Ń::!4i;żzal.h«H pa"ie'b -'b,d.

3- -
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Badana społKmoH wypowiadała się także aa temat ewenUa]nel ]okalizacp
hotelu lub jednostki świadczącej ushgi turyslyczm. w pobliżu aiielsca zamiesz-
kania. V jednym i drogim SPypadku najwięcej osób, które nie miałyby nic
prnciwko taśm ]okalizacjam. było w s@fic pierwszej(tab. 3). Mniej niż połowa
ankietowmych zc sue6r &wciej była za lokalizaclą hotelu bądź jednosci świad-
czWj uaugi tiuysqczne. Tylko 25% sprneiwiło dę budowie hotelu i 15%
lojc8lizuli biura tuiystycmeBO. Sbsunkowo duża liczba nie mających zdania
w e] kwestii nbpozwdasądzić. żc większość bylaby mlokalizmaą wym wyaóe-
nimydt obiektów.(ginie micszk8ńc6w saeQ dmgicl nic pokrywają się jeśli
paiównywać wypowiedz doyczącc lokalizmli i zgody na sąsiedzi'o z biunm
turysVcznym. 'Rtięcc] niż połowa badanych nie miała nic przeciwko budowie
hotelu. a aa sąsiedztwo z jednogką obsługi duchu tulysq'czlłcgo wyraziło zgodę
niespdna 40% anhetowmydi(tab. 6).

TdJda 6. SiaazlEkicipmdmiów do nowych Idilliza$ kablu i biur
iniej9ca !nmlpnkmla

:8owdcQljcy

4. Zakończenie
PPoUem tluyqrh w Ihakowie jest pizcdmioem zaintensowania jego tńcsz-

kdiców iw duza lnieizc ;Kalcży od nebr ich zamieszlwiia, np. dla mieszkańców
cenuum najbaidzn] ucildiwym skutbem pizylazd6w tuiyst6w byly ludności zwią-
zme z zakupaań Takich pioblcmów nie aiicli mieszkańcy dzielnic pelyfcqlnych.
AabMwani uważaj że mjwiększe aAI nnb Ponieść budowa }ntch
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S. Wnioski
l

2

Wodhi8 mieszkańców śtódalieścia mydlaiej z ruchem birysqcznym zwią-
zany jest wziog pndżu i papulamośd miara.
Większość ankieowmyeh z peiy&iyjnych dzielnic Krakowa twierdzi. że
z tchu auyslymlcgo nie wynika mzbudowa i unowoczegiienie śed komuni-
kacyjnej, ani zwiększenie liczby towarów i ushg, ani boska władz o esU-
tykę miast.

Dla mieszkańców cenUum największym mgaqwnym skutlEiem zwivanym
z ruchem turysqcznym są zagrożenia ekologiczne, a następna uUudnietiia
życia codziennego.

Ponad połowa anldetowmych sądzi, że inwesqcją ptWnoszącą najwięksi
zyski w tulystyw będzie budowa hoBli

Najwięcej osób wypawiadalących gę pozytywnie o nowych lokali:Eai:jack
bazy oorysqcznej mmieszkuje pienarszą saefę.

3

4

5
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Stanisław Bisztyga
Otemobudowa" Kraków

ul. Stachowicm 18.
Stan usług turystycznych

Krakowa w opiniach
odwiedzających go turystów

Vblton' Opiniom of Tourbm łn Cracow
In the article wae penntcd nsdts of nwey& nekh8 to alswn a Hucial
quegim . if Craoow compbeB with he leqńrannts of & iouiiK centre. h Jung
199t and 1992. wac jniaviewed l IQS rcptescnaavB 6Qm the iunB plebs h
Cracow. Againd hc bukpoŁlnd Qf optained nsultK Qaoaw wu c(mlpuEd with
olhu iouria anirw h tln q)hcn of taulia nrvice staidaids ald uccss to
cultwal valws. Aocalding to tlen nrvey& h vidKrs apińm tho Snidaid or
utEis Hvicn h onow cn be spBdd a$ niisfacioiy.

W artykule przedstawiono wynik badań ankietowych, klóiych ccbm byb
uzysknlie odpowiedzi n+jeano z zasadniczych pytań 'qBzy l(raków q)dnia sankcje
ccnuum airystycznego". W czerwcu 1991r. iw qm samym miesi4w - ole pok
później - pizepiowadzono w sumie 1 105 wywiadów. Na qm tle z kolei podjęto
badania porównawcze m. Krakowa z innymi cenUand buysqcznymi. Flzedmiotcm
badań był poziom usług tuiys9cznych orm dostępność do dóbr kuluiy.

Turyści wypowiadali się na tematjakości ushg, dostępności dóbr kultury oru
przygonwania Krakowa do obsługi mclw turyaycznego.

Badaniami ankietowymi objęto zax6wno tuiyst6w lcraWwych jak i zagra-
nicznych. laGI)owada iepnzentatywne piopoprcJe w zalaesie podziału na B dwie
adlnienne grupy tuiy$tów.

W badaniach pxwpiowadzonych wśród turystów odwiedmyących KralEÓw
zagowwano technikę wywiadu beqośiedniego, opartego na specjalnie skonsUu-
owanym kwesdonaiiuszu. Ankicq zostały wprowadzone do pamięci kompuera
w fomnie bazy danych i pnctworzone za pomocą pto8ramu komputemwe8o

NR 5 FOLIA TURISTICA 1994
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dbase Hl+. Rysunki ilus&uUące wyniki badań wykonmo posługując dę piogramcm
Harvard Graphics.

Charakterystyln badanych popubęii turWt6w
(biale pnnnbwme w al)ramwaniu podiodzą - jak już wgomniano - od

twystów. kt61zy odwiedzili Kraków w czerww 1991 r. iw tym samym miesiącu
1992 r. Wywiady zostały ptzeptowadzone w następującydi miejscach: Dworzec
Główny PKP. PKS, dziedziniec zamku na Wawelu. okolic Rynku Głównego.
Pizepiowadzono 110S wywiadów, z osobami, klan pizymaly iż odwiedziły Kraków
bkżc w oelachtiuysVcmych Nieco ponad 50% ankiebwmych stanowili męźaybii.
Biorąc pod uwagę wiek nspondentów zauważamy przewagę ludzi w przedziale
wieku od 30 do 50 ]at(52% badanych), ludzi mlodych do 30 Toku życia zanjestio-
wan olnlo 33%. Osoby. któż pizelaocWły 50 in Mnowiły w populacji tyłka 4%

Zcl:cydowalq większość statmwili turyści knijowi. było ich 903 osoby(71.2%),

B obcolmbwc6w 202(tab.l). Wśt6d turystów zagranicmych plzeważaly osoby
z laaj6w Europy Zuhodniel i Ameiyb Pn. 'tylko 2S% odwiedzających Kmków
w badanej populacji stanowy turyści z kr:!iów pos&omunistycmych. Turyści
laąjowi w badanej próbie wywodzili się z miast średnich i malych(poniżej 100 000
mieszkańców) - 44.6%. w dużych miastach i aglomeracjach łącaiie mieszkało 46%
anhetowanydl 'tylko 8% respondentów jako miejsce swojego zamieszkania
padało wieś.

W badmey grupie 460 osób byla w Krakowie ponad 10 razy(43%), po ru
pierwszy odwiedziły miasto 172 onby(15,7%} Osób będących dwa, azy lub
cztery bazy w Krakowie bylo 313(28.5%), pozostałą grupę stanowili turyści,
któlW' w Krakowie byli od pięciu do dzieńęciu ruy.(Opisaną sbuktuę chuakte-
iyzqą dane mwaHte w tabeli 2).

19% FOLIA 'lIJRISnCA NR 5
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TRbda 1. Sauktura badana zbiamwości nuy96w v8 inięjnaich zamie$zkanh

Zł6dło: obliczenia włamc mpadstHwie dalrych zimieszczmych w aikieiacb

Tabela 2. Siniktua bluJBln] zbiolowo$ci turyuów w8 częaaliwoici pd)ylu w Krakowie

a6dło; obliczenia własB na podstawie danych zamieszczonych w ankietach.

Napodgawie częsntliwości pizyjazd6w ankietowanych turystów do Krakowa
omz odpowiedzi na pytanie o mljomaść wielkich miHt tuiygycmych(88.8%
anldctowanych odpowiedzido, że zna take miasta) można uznać ich opinie za
tgnzcntagwne w sprawadt będących pizedmioem tydi wypowiedzi.

FO[.IA TUR]ST]CA 1994
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WŁ6d aikictowaiych tiiVsńw zwważamy. że doaiinowali nidmd(około
15q). pi:i.aw-iich zMad@ plzem-ydoWd Qaa 14q) au właśddM piWmyd
6m(około 11%). Znaczna liczba ankietowanydt podała że nigdzie nie planie
(13%), naucąciebi naukowcy gamspili 9.9% balain] zbiorowości. Dane szca-
g6łowe o suuktua spałnmo-zawodowej badmej zbiorowości buystó-iv zawma
tał-! n 3.

Tabela 3Stanis qnlnziuzHvodawy bodan# zbiaawolci tuiygóv

SuulaiR zbiorowość tuiygów w badanęi populacp wg podomu wykutałcenia
chaiakteiWJą wyniki obliczeń zainicszczone w tabeli 4. Dominują osoby z wyk-
ształceniem vryższym(25.7%). 20.7% stanwiq osoby z wykształceniem hednim
ząwodonym, a 17.9% - ze kednim o8ólnalcształcącym(17%). Osoby z wykształ-
«Mmp'm:a"'ł-W-nipól'WŁs:F«gan«Ęp'i"d20q bh] F@$

żlódb: obbczcnia włane na podaawie dmych zamieszcmlych v a)kietach
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Tabch 4. Struklua badana dinro

Wyszczególnienia

nbpebn podstawowe

podstawowe

śtednie zawodowe

śndniB ogńlnok%tałczpB

pomaturiilnic

pół«Tż«e

wyzsw

Razem

ości turystów wg pozimiu wykntdccnh

l,iczba 1 %
22

125

2U
198

126

121

2.0

1 1.3

n.7
17.8

1 1.4

11.1

U.7

l(D.0

Zródkl: obliczenia włHmG nalxtxlstawic tlnl)ch zanieMEzonych w unkiEtwh.

Jedno z pytań, skierowane w ankiecie do turystów, dotyczyła motywów
payjazdu do Krakowa. Co czwarty ankietowany stwierdzał, że Kraków jean pro
Bramie wycieczki. w hórej bierze udział. Na datszęl pozycji wśród motywów
przyjazdów do Krakowa lokują się tezy czynniki o podobnej ilości odpowiedzi -
odwiedziny godziny, załatwianie intuesów i udziały imprezach Indamlnych.(Bad:alla
byly prowadzone w czerwcu 1 99 1 r., kiedy tQ u Krakowie organizowano różne
impnąr związane z Konhnnclą KBWE, arm rok później - w tym samym mie-
siącu - wówczas w Krakowie obchodzono Eumpąski Miesiąc Kultury).

Intcnmwanic się Krakowem, wyją&owe umilowmic tego miasta i związana
z tym chęć plzylazdów i pobsn statnowią następne rodzie motywów. Skłoniły
nnc około 20% iulhetowanych da wyjazdu do Krakowa w wloch turyslycmych
Szczegółowo xozHad motywów przyjazdu do Krakowa pncdsbwia tabela 5

NR 5 FOLIA T\JR tS'rlCA 1994
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Tabela S. Slluklura badani zbiorowości wg motywów pnyjazdu do Ktaowa

l4.
l

Motywy prz)jazdy

ciekawość jak wygląda tail stawia' 8rlbd

zwiedzenie lało w progltuw VWcioa.ki

impnza kdtuialna

imeKsy
rodzitn

lubię Kraków, sklram się tu bSvać

Liczba %

4.2

8.8

28.8

49

99

314

152

IS6

186

54

9S

1105

2.

3.

4.

s.

6.

7,

14.3

16.8

4.7

8.6

iW.0

Zródło: obliczenia włame napodstan'ic danych ztunicsmzoiiych w nkietuh

numery JaK w tabeli 6

RJC 1. Motywy prz)jadu do Krakowa w badonej gapie nrystóv

1994 FOLIA T\JRIS'HCA NR 5
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Badanej gmpie tuystów pacdstawiono do oceny nnKępujące lodzie ushg
hotelowe, gastronomiczne, handlowe, kulturaltte, banWortowo-komunikacyjne
i towanyszącc. Ankietowani oceniali ich poziom, paypimyąc im ocenę oknśla-
jącą stopień zadowolenia z otrzymanej usługi(niedostateczny. dostateczny. doby.
bardzo doba). N4większa część blidanych turystów stwierdziła. żc wymienione
usługi zadowoliły ich w sbpniu dobrym, wyjątek stanowiły uslugi aanspoitowo-
komunikacyjne. Większość ankietowanych uważała, że ten mdząj usługumtysfak-
qntlował ich w stopniu w najwyżej dostatecznym. Niską ocenę uzyskały usługi
kultwalnc. 'Tylko nieco ponad 1/3 reyondentów owniła je jako bardzo dobre.
Ocenę poziomu usług plzcz ankietowanych turystów umożliwia analiza dmych
zawiutych w t:treli 6

THbda 5. Occlu panamy udug w Kialnwie na podsawk opinii badamy zbiaiownści turystów

Bardzo dobry

iiabl % % ii Ihb 1 % lj liczb 1 % ll liub 1 %

6. ElowaiQ'szące 1 29 l 3.7 3i.4 ł 4s4 l 55.9 l 73 l 9.0 ł 811 ltoo.o

Ztódlo: obhcania lane n p(dstawic danych zunieszczanych ą' ankiuuh

Większość ankietowanych tuUstów(tab. 7) ocenia dostępność do dóbr kdtuiy
w Krakowie jako zadowd4ącą(60.4%), 10% osób twierdzi, iż jest ona słaba.
Plawiejedna trzecia respondmfów uznała, h dostępność do dóbr kultury w Krakowie
jest bardzo dobra

NR 5 FOI.IA 'l'URISTICA 1994
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Ryc; 2. OcM8 poziomu ushB SP Knkowle

Ryc: & Ocena dostępndci do dóbr kultury w Kmkovie
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Tdxla7. Ocand08tWDici do d&r kultury w Krakcwienapadmwieopblii badiml diomwości
twysiÓw

Lp. Stopień dostępności l Liczba

d-u l ioó
zadawalnllK:a l 638

bardzo doba 1 311

Razem 1 1055

Źlódlo; obec?zda 'łamy napadslawic dmych zainieszczmych R' ankiet

%

i0.0

60.4

29,6

lw,o

2

3

2. Porównanie Krakowa z innymi zdan)mi ankietowanym wobom
miastami turystyczn)mi pod w'zględem prze'gotowania do obslugi
ruchu turystycznego

Ankietowani turyści - wlTowiadając się na temat paygotowania KTakOWa do
obsługi ruchu nrystycznego w porównaniu z innymi miastami tuiysVcznymi -
w większości(50,9%) uznali. iżjcst on gorzej przystosowany do pełnienia funkcji
milLsU turystycznego(tab. 8). Turystów uważających, że Kraków ma takie same
możliwości jak inne mimbl było stosunkowo duża. Około 40% ankietowanych
uważało, że Kraków jest w takim samym stopniu przygotowany do obsługi
turystów jnk inne nńwta, naomi"st Vlko 10%. że lbi&6w jest prq8nnwany
lepiej niż inne miasta

Tabela 8. R)l6wanie KTdnwa z imvmi miadNni ttaygywaiymi ptld R'7BlędNn plqp8dowulia
d9 cH)sługi tchu turyst)Ęmego

LP. Wy nn8ólnienie
Przygolon'anie do obslugi

1. jlepiej l 97 l 9.9

2- l8oimt l 498 i S0.9

3. Inutakimsamympoziombl 383 l 39,2

Razem ł 978 l 100.0

Żródło; QbhEzama wl4me na podstawie dmych Łamicvc70nych q' u)kietuh b
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bardzatanio

live. 4. Poi6 Danie Krakowa z Innymi miastami - kanty utrzymania

Tabela 9. Okna porównania poziomu kosztów unzymlKóa w ICralQowic iw innych miastuh
tuqaycnlych

Lp. l WHzcngólnienie

1. 1aogo S73

189

Ł lu«a. «ó. l iis
żródła: abliualiawłanienalodsta 'ic dmych fani

51,8

a.8
17.1

l0,3

nnkiFlafh
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Również porównanie kosztów tiUzymania w Krakowie wypada nickazyaiie
dla ago miast, gdyż 51% badanych szydzi. żcjesttu dmnl niż w innych miastach.
Ponad 20% nyondent6w uważa nawet. że w Krakowie jest budzo drogo. Osoby
twiudz#e. że w Krakowie jest tanio i bardzo tanio stmowiły qlko jedną trzecią
badmd zbiorowości.

3. Wniuki

Ankietowani tluyści w większośd cenili, że świadczone w Krakowie uslugi
tnelowe. gasUonomicme, handlowe i towarzyszka są na dobrym pozioaiie.
ZaHwżeda dotyczyły usług um sponowydl, kŁóiydjakość S6,7% nyonden86w
oceniło jako dogatecmą lub gorsza Jakość uslug lailauahydi 87% anlcietowmych
owni)ijako dobrą lub bardzo dobrą. l\dino tak dużej liczby pochlcbnydi ocen na
temat u#ug. daKępność do dóbr kultury tylko według 24,4% anhebwanych jest
budza dobra. nabiniast pozostali mkietowani oceniają ją jako zadowalający
iub słabą

Wy81ilda na to, żc iw innych miastach tulysVcznych rozłam udug w opiniach
v,iększości hlrystów nie odbiega od oazy dobnl i niewiele jeg ocen bardzo
dobrych, podobnie jak w Krakowie, nabmiag zasadnicza i6&iica leży w dostę-
pności do tych usług. Niesteq w Krakowie niejest ona nąjlgsza, co potwicldmyą
wypowiedzi na temat Uanspoitu i komunUaugi, Z tego powodu WILD nieznaczna
część ankicuowmych auystów uznała poziom usług w Krakowie za lgszy niż
w innych miastach auygycznych

Na podstawie nbianych opinii turystów można stqricidzić że;

poziom usług tutystycnych i pamturystycmychjest zadowalający,

Kraków w porównaniu z inuiymi miutami tluysqcmyini zoŃał udany za
miast o wyższych kosztach usług tuxysqcznych.
ankietowani turyści nąjniżcl owniali ugugi transportowe i komunikacyjne,
n4WJ kdnlaalne,
dostępność udug w Krakowie wstała uznana za oo n4wyżd zadawalayąc+
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Ocena lokalizacji obiektów
noclegowych na terenie

Krakowa

Aaasment of Ge Imion of AanRnodaóon BaHdings in ClnQogr

This article sllovs 6ndilgs on localiz8ion or tbe accammodaiion obiegu it b
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1. Wprowadzenie
l-ojska nic byla - jak do nl pory - obiekBm szczególnego zaintensowania

zagranicznych turygów, ale wraz zc zmianami zachodzącymi w naszym pańgwie
iw innych laayach Euitpy Wsdlodnicl pnawdol)osobny jeg wzrost zainkKnwania
qm n8onlcm zarówno od strony tuiystycznąj. jak i 8ospodvczej.

Polska może być dla zagraŃczncgo turysq laayem interesującym n względu
na vridc zabytków i osobliwości piWmdnicznydt oraz z uwagi na iMdenie nlik6w

dawnej techniki. któż zanikły już w inuiych kmyach Musząjcdnak być spebiimc
pewne warunki. aby turysta czy biznesmcm zechciał prWpchać do naszego h'alu.
Obok tak ważnych czynników jak odpowiedniej jakości komunikaqa, Błekomuni-
kxja i sbn środowiska aaturahego, istomym elcmeabmjeg taka sanoka pojęta
baza nwlegowa.

Ruch urygy-ceny ma tendcncP do skupienia się w ośrodkach o odpowiedrUe]

infrastrukturze. Takie ośrodki twoją na terenie ludu obszary Łurystyczno-
vypoczynkowe. W' Polen można wyróżnić kilka obszarów. w któlychjest duża
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Imicena:nja tchu DuysWcznega, tip. obszz nadmonlń pas woHcwódzN górskich.
obszn jezior orm 6 wielldch ośrodków miejskich. Do grupy miejskiej należą
Gdańsk. Kiak6w, Pomó, Toruń. Warstwa i Wiodaw. Micjnowości e chuaktc-
iWyą dę nagomadwniem zabytków architektwy. licmymi muzcami i innymi
obiektaali atrakcyjnymi dla auysty.

2. Problematyka i cel badań
Powszechnie Mwwma klasyńlncja abieklów noclegowych jest oparta na

skali oknś14wj kategorię obiegu, na podnawie jego standardu, ty. poziomu
hiadaonych uau& wyposażenia i cm. Brak itdomw]i o szeroko poj@] kilcalizacji
obiekt. w w naszych ]cmyowych icaliadi jea dość igobe, lecz - jak się wydac
nie doanime. Oczywiście Uasy6kmla obiektów mclegowych B wzgędu na
lokalizadę nie może i nie powinna pinsłaniać kaegoryzacji opartą na doWch-
czasos'ch kryteriach. lecz może pehić colę infomŁuji pomocniczej i uzupełnia'
jąxB Taka lillsy6kmlapawima mwiclać - zdaniem autorów - następujące czynniki
- jałnść bbsheBO otoczenia oUekhb al'li infomiaqe o zaniecą'szczeniu i hdiisic

uq-trwanie obłoku w shsunku do głównych aaakqji bliżsngc} i dalszego
oncaaia(zabytki. kldRiua itp.).

dogodność dojazdu do obiehl
Dla zweiy6kowania ptzylętydt założeń podjęto bulania, lit6rych wiem było

oheślenie 'jakości lokalizal#' obiekbi noclcgowcgo. Do badań wybija obiclcq
noclcgowc znalduląn dę na terenie Krakowa. gdzie jest ich dość dużo i są
iozmieszczom m l;złym abszuu tniash

W cdu pizcplowadnliia badań opiamwano ankicĘ, w kónj postawiono
pytania o lolnlizmlę, aaakcyjność obcnnia i jakość lodowiska. Poszcngólne
pytania bybr ouniam w adi od 2(nidostatecmy) do 5(bardzo doba), a 0 (aio)
oznacza , że dma cecha nic vrystępuje w danym abickcie. Srednia ocm z paszcn-
góhych pytań uczegóbnych stwowi ocene olaeślone] anty teinllVczJm]. W Ba
ąos6b każdy obiekt jest oheślony m pomocą czech own cząstkowych, k6rych
śicdnia jeg oceną obiekoa jako całości. Daw opraoowmo play użyciu propnmu
komputerowego Quano Plo, w kt6iym przy8obwmy zostal odpowiedni ukusz
kallailWlny

Dmc do anhcg nstaly zdrad pisu Hidmtóv w balccie ćwiczeń teremwydl
Badaniu poddmo pupa 150 osób. losowo wybrmych mieszbńców hoteli. Na e]
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podstawie dla każdcga badmcgo łucku vpyhczom średnie oceny paszczegóhych
cech i one byly podstawą apnzoowania danych

3. Analiza materiału badawczego
Zdecydowana większość bazy nocjcgowcj Krakowa h hotele t6żnych kate-

gorii. Mniej liczne są takie obiekty, jak motyle. domy wycieczkolx c i campingu.
w których - w porównaniu z fotelami : znajduje się o wiele mniej micjn. Ogacm
poddano biLdaniu 23 obiekty noclegowe, których liczbę w pomcngóhych typach
wru z liczbą miejsc przedstawiona na ryc. 1. W'ku badmych oUektów zamiesz-
czono w tabeli l

żródło; badania wlasne
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Ryc; 1. Rodzaje badanych obidltów l buba mtqw
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Tabela 1. Wykaz branych obiektów ijiczba inican naclegosych

Lp
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11

12.

13.

14.
IS.
16.

17.

18.

19.

a.
21

22.
B.

l HaelOibis Wanda
OSiR Ktakowialka

Hotel Pad Kopcem
Hold Wisła

[ ]loiel Korona

l Grand Hotel

Hoel Holidąr hm
joel bonim

HoelPollena

lloeIRoyal
joel Eulupejski
HotelPolonia

ROBI Cainph8 siak
Htltel Wanwu,ski

Sclimnisko bHodzieżowe lrlSM

Dom wycieczkowy PTAK

Dom TulysV
Hotel Monopol
Hoo1l Pod Różą
Hong Polski

Hotel Orbis Cracovia

Camping Ogmdonl'

Kolei hcrgopłzcm

Nazwa liczba miejm

54

82

68

a
105

n4
590

86

i00
136

soo
n

350

q
805

89
504
100

100

4. Dqazd
Oceniło dogodność dojazdu z głównego midskicgo dworca PKP, dworca

PKS, najbliżmego lobiiska oraz z głównych arterii wjazdowych do miasta. Jak
pokazano na rye. 2, większość obiektów(13 na 23 badane) posiada dobrą dos-
tq)Dość do śmdków komunikacji zbiotowc] co wynika z faks, że dworce PKP
i PKS są w samym ccnlmm mińsk Ounę bardzo dnbną uq'skały obiekt pdożanc
w bezpośrednim sąsiedztwie ww. dworców(4 obiekt). Ocena ddazdu z dworców
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komunikacji zbioiowel to średnia ocm m dojazd śn)dkami komM$ rnicyskiel
i taxi, pny czym 0 oznacza, że dojazd do tego obicHu jest budza uaudniony
(l Intel napctyfeiiach). Lokąlizmjajohiska w Krakowie mogłaby wskłtzywać na
Łnldności z dalazdem n względu na znaczne oddalenie od cmlium Diaz złą
komunikację międą' ]obiiskiem a miasbm. m jednak nie znalado potwieidnaia
w pmeptowadmnych badmi©h (lyJko w cuteiech przypadkach budza negatywne
oceniono dqjuzd do badanego obiektu).

żródła: badania wlasne

R

898 2 g22 3 Ę:= 4 E31 5

Rjc 2. 1VJniki oceny dojazdu dn badan)'ch obilkt6v

5. Otoczenie
Piąć ocenic lokalizacji obiektu brud pod uwagę takie czynniki jak

(Hledość od centmm miasta.

oddalenie od zitbyUowego wntmm miasta,
usytuowanie w sbsuulku do obiektów typu muzea, teaay, opera itp.,

obecóaść obiektów piaznacmnych do cąrnncga wypoczynku. a nic należących
do obiekbi nóclegowego
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2r6dlo: badania własne
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Rych 3. WynIkI ocelly fuJI)liżni€o otoczenia badanych obiektów

Jakpokazmanaiyc. 3. 1ajtdizaąa więklmści lui&owskich hoteli (lO) w samym
anlmm -w stoslmku do zabydmwego centmm(Rynek Główny, Wawel) -jest dla
turysq bardzo dogodne. W znaszej odległości od centrum(inne dzielnic) jest
położonych tygo 5 obiektów. Ponieważ w Krakowie różnego typu obiekty zwią-
zaine z kulturą są rozmieszczone w całym mieście to ocena lokalizacji obiektów
noclegowych w stosunku do nich jest inna niż ocena ich lokalizacji w nlacji do
wn&um. Ostatni słupek naiyc. 3 pokazuje, że w Krakowie miejsc przeznmzonych
do czynnego wypoczynku jest bardzo mdo lub sąpdożane pom cenUum mius@
aż ] 9 obiektów owMono poniżej 4(dabiy)

6. Jakość bliskiego otoczenia
Budza źlc IWpada ewna stmu środowiska w bezpośrednim otoczeniu badanych

obiektów. Niemałe zanieczyszczenie, pochadząw z zakładów przemygowych
i pieców apalanych węglem, Olm duży mch samochodowy spowodowala, że
w więlcszel części obiektów(15) stm środowiska owniono na niedostateczny.
Zanieczyszeznie Krakowajest tak wicjkic, żc praktycznie niezależne od lokalizaqi
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obiekt. 8 ocen dosUtecznydl wynika z umieszaenia tych abickt6w tam gdzie
brak więksmgo ruchu samochodow8o; Oceny nabżcnia hałasu wypadają lepiej,
chodaż t6wnież duża jest liczba ocen niedostatecznych(ryc. 4), wynikających
glównio z blalw obwodnic i tchu &anzytowego przez środek miasta.

Żródło: badania wlasne

l

1:1:] 2 $gS 3 EEI 4 IB3 5

Rlc: 4. Jakość łlodoH'i8ka bezp€órlxlnim otoczeniu badanych obiektów

7.Wnimki

W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę glabahej oceny lokalizaqi
abiekU noclcgowego. Została ona wylicmna jako śndnia poszczególnych acer
Jak wynika z WC. 6, oceny te zawicr4ą się w przedziale od 2.8 do 4,2, & średnia
ocena przeciętnego obiekt wynosi 3.8. Można się zastanowić czyjBst to dużo, czy
mała. Na ryc. 5 przedstawiono średnie ocen dqazdu, otoczeŃa i jakości środo-
wiska dla 23 badanych obiektów. ł,stwo zauważyć, że względnie wymkic oceny
m4ą dojazd i }okalizaqja(otoczenie), a bndzo niskie środowiska. Srednia dla
wszystkich obiektów zajakość środowiska wynosi zaledwie 2.6. Jak należy saFlzić
ten stan w naybliższeU payułości nie ulegnie zmianie, gdyż climinaęja zarówno
hałasu, jak i zanieczyszczenia środowiska jest w Krakowie baidm uuudniona.
Dilżenia do ogranicKnia choćby tzw. niskiej emik pochalzawg z pieców opalmych
węglem w centrum miasta, napoVkalą na baiiny w postaci braku pieniędzy i źle
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mzwiniętęi sieci gazowej. ]\6by pimnicsicnia uchu trwizyhwegn z miadapopizw
budowę południowej obwodnicy dopiowMziły da zbudowania tylko częśc.tęi tak
potrzebnej inwestycji. Slwolzenic slmfy OWaniczonego wdiu w obrębie obwod-
nicy przesunęło ten mch jedynie na inne ulice.

Źródło; badania wlasne

2 4 6 8 10 12 14 16 18 2a 22

SS dai d @a otoczeni E$g srodowiska

RJL 5. blednie ouHy p®Hzqóln)ch cech badanych obiektów

Żródlo= badania wlasne

Rych ó. Kompleksowa oun8 "jakosci iuKaiizucjt" badanych obiektów
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W'obn powyższego nowe obiekty noclegowe powinny byćjokajizowme na
tennmh poza zanieczyszczonym antrum miast Z dngiel jednak saony należy
tm vanmek pogodzić z postulatem dagodne8o idl położenia względem cmuum
miala i ciągów komunikacyjnych. Jak widać na !yc, 1. większość obkktów
w Krakowie ta duże i bardzo duże hotele, w któiydl jest blisko 80% wsq'l&ich
dostępnych w a)icście miejn nodegolh-ych. Należałoby się zaganowić czy nie
lepszym !ozwiązaniem byłoby powstanie malych i średnich hoteli Diaz pensja'
fiatów, któż mogłyby być rozmieszczone na tenze całego miast.
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