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DZiAł.Xi.NOŚĆ
LIDERÓW PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO
W ŚWIETLE AKTUALNYCH TENDENCJI

WYSTĘPUJĄCYCH NA RYNKU
(studium przypadku First Choice i Forte)

Wtesła w AZcgzia& +

Wprowadzenie

W os atnim oknlsie. ze zględu na zyhlco zmieniające się uwarunkowania
społeczne, gospodal'cze. środcwi6kowe i technologiczne obcej'wujŁ11ny na r} nku
tui'):stycztW'n} widuaspektowc przeutPrażcnia. Dotycza.one zarówno pol)ytu. jul{

podaży tuq sŁyczncj. Z jednej strony są wynikiem zmian jakie dokonują $ię
w slblze potrzeb, prefnl'ewji i i\iotyu azji wgamlów w gród aktualn)-ch i przy
zlych turystów. z dl'ugnej zaś wplikają z coraz większej konkurenci dóbr i usług

Lurystycznyl:h. Coi'az większe znaczenie mają, także troska o stan środow cska
przy\udnil:zero i kultur'owego oraz dążenie do zahamowania wielu niekorzyst
nych 3jawlsk. jakie hwarzyszĄ niekontrolowancinu rozxvojowi tuU'styki

Now-e Lenclendc zaznaczajfyce się na linku są również pochohtą umial\ gcn
politj'czn)'ch,jakie w osŁatiŃn ol(rctsie dokonały $1Ę na świecie. l)atyczy tr} zn'łask
cza najw iększcgo Wnktt tul'stl'cznego, jakim jest Europa(m. in. upadek komu
niztnu i demokri\tyzacja społeczeństw w dawnych ]aajach sacjalist},cznych, pa
wstanie Unii lguropejskiej itp.}. Efektem tych zmian jest globalizacja podaży i
pojlytu ttuy'sty'cznega, palce'aji4ca na włilczeniu się do międzynamdowd wyinia
nlr tlW'styk;znaj nowa'ch krajów i całych regionów geograliczll) ch

Olbrzymi wpływ na fui\kcjonoxx'anie rynktl turystycznego m+l rozwój i wy
korzystanie tiowoczl:swych cechnulogii, w tym zwłaszcza tlrządzeń kamputero
$,vch i telekamunikacŃn} ch. Komputerowe systemy rczcrwacyjne (CRS) puk
tS-canio wyeliminowały t.tkie -- nieodłącznie kojarzcuce się z branżą tuD sLycz
ną -- rekwizyty, jak grafiki, pŁm)szc. czy tablice dyspozycyjny. U'Bpółczesne
systemy maja bardzo l zbudowane funkcje. Oprlicz pierwotnej funkcji rezcr-

Inat) tut'lht)-st)-kiAWI'. K)'nków. i\l. Jana Pawła ll 7B
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Nacji i 8przodaży biletów lotniczych, umożliwiają one rezerwację na in1le środki
trangpoŃu, wynajem samochodów, a także rezerwacje hotelowe oraz wiele
uslug dodatkowych(bilety na imprezy artystyczne, do mlizeów i innych atrak
cji turystycznych). Obecnie praktycznie żaden większy to roperator. linia lot
licza czy łańcuch hotelowy. nie $ą w stanie funkcjonować bcz d08tępu do
przynajmniej jctdnego, z kilku takich globalnych systemów dystrybucyjnyt:h
(GDS -- Gleba! Distribution System). jak Amadeus, Sagi'e. caly Wórld8pan

Coraz większy wpbw hchniki komputerowej na rynek tulT6tyczny daty.
cz) nie tylko sposobów rezerwacji oraz dystrybucji świadczeń. Z uwagi na fakt
że komunikacja audion'iztlalna jest stale udoakonulana i -- co najważniejsze -
ciągle tanide, jej różnorodne formy znajdują szerokie zastosowanie tw sferze;
informacji, reklamy i promocji turystycznej. Już dzisiaj Łi'iłdycyjna broszura
cz}, folder turystyczny. coraz częściej zostają zastąpione .broszura ejekti'onich
nq' w postaci CD-ROM, na kłóU'm można zmagnzynowuć -- w nliniaŁurowcj
i łatwej do przesłania pocztą objętości -- olbrzymie ilości iidormacji (do 20{)000
stron ma$: rnopisu),ilustrowanych fotografiami(5000 dobrejjakości zdjęć)i dźwig
kiej (4T5 godzin muzyki lub słownej informacji). Niskie koszty (w Polsce koszt
tłoczonia waha się cld 1,8 do 4 zł za BzLukę. w zależności od napadu) sprawiają,
że CD-ROM pozwala n)zwinąć na szeroką skalę profesjonalne zastoBow ania
technik multimedialnych w informacji i reklamie turystycznej

Z pewnością bm'dzo duże zmiany na rynku turystycznym wpl'awadzi corilz
bardziej powszechny dostęp do internetu, który znacznie bardziej niż telefon
czy faks, umożliwia bezpośredni kontakt potencjału)-ch klientów z wytw (irca
mi usług turystycznych. Zakres i dynamika zmian jakie dokonują $ię w dzie
dzikie zastoson'ania noxŁ wczesnych technologii H' branży turystycznej mogą
doprowadzić do prawdziwej rewolucji w całym systemie organizacji i funkcjo
nuwania rynku turystycznego. W wielu dyskusjach na temat prze'szłcgo knatałtu
rynku oraz roli różnych przedsiębiorstw turystycznych pojawia się pytanie
czy za kilka lub kilkanaście lat będą jeszcze istnieć agencje tura-stycznc --
przynajmniej w takim kształcie jak obecnie?

Przy odrobinie wyobraźni można wyobrazić sobie sytuację, w której uprzej
mego sprzedawcę -- stanowiącego najważniejszy element w funkcjunowaniu
dzisiejszych blair turystycznych -- zastąpią interaktywne systemy inuttimc
dialne. które pozwolą dokonać wyboru odpowiedniej oferty bcz H wchodzenia
z domu. Technicznio jc8Ł to już dzisiaj możliwe. W niektórych miastach(np
w Londynie) funkcjonują systemy pozwalające dokonać zakupów w dużych do
mach wysyłkowych za pośrednictwem telewizji kablowej. Przed decyzją o za-
kupie można sobie wywołać na ekran telewizora(lub komputera} krótki film
o poszukiwanym towame, potem go zamówić, a na koniec -- za pomocą odpo
wicdniej prze,stawki do tych urządzeń -- zapłacić za usługę kartą. kredytową
Podobne rozwiązania testowane oą w odniesieniu do branży turystycznej. Od
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](wietnia 1998 roku niektóre z brytyjskich 6um turystyt:nnych wykorzystują do
prezentacji swoich ofeiń telewizję kahlowąi satelitarną. Wideooferty turysty'cznc'
cieszą się dtlżą popularnością sMdzów i wydaje! się: że już w niedługint czasie
mogą zastąpić tradyc:)jne foldery i katalogi

W jechym z opublikowanych ostatnio )'aport6w na temat now-ycl) u'Cudów
w organizacji i funkcjonowaniu handlu świaŁowega, eksperci czołowej firml-
konsu[tingowej Deloitte and ']buchc]cyt. z;} 14] wskazują na dużą dynamikę
w zrostu znaczenia Internetu przy' zakupach dokad)-wall].ch w handlu detalicz
nym. Badania przeprowadzoilc w 25 krajach wykazały że w' ciclgu najbliższa ch
dwóm:h InŁ nastąpi 300-procentowy wzrost trmisakcji I'calizou:nnych za pomttc:Ł
mediów elektroniczn) ch. Ocbyw'iście pc% nc produkty bardziej, inne znacznie
mniej nadają się do sprzedaży w c)-berii'zcstrzcni. \XPvdaje się jednak, że Ltuy
styka świetnie nadaje się da Lego C)0)\t sprzcdaą,, \N' zasadzie wiekszość pro
dukLów oferawanj'ch przez hotele, linie lotnicze. czy riFm} .,I'enc a car' -- to
idealny towar do sprzedaż)- przez interaktywne tt:lcwizję, a u ięc liostawjone
wcześniej pytanie dotyczące przyszłości biur turystyczna'ch wcale nic nalcż},
do kategol'ii futurologicznych rozwiiLaań

Opistme zjawiska spowodowdy zu a(Łnicza zmianę podejścia wielkich firm
turystycznych do ich ohfłcnych, a zwłaszcza przy'szłych dKialati. Przy opi'aco
.\-aniu strategii swojej działalności nie kierują się już głównie pytaniem ,.co
hcemy spinedać?', ale ,.ca aktualna i potencjalni klienci chcieliby kupiła". Dla

tego kż w ostacnilu okresie H'zrasta znacznie różnego rodzaju ;analiz i IJrognoz
dotycziLcl'ch kier'uiików rozwoju popytu turystycznego, Stanowią one tet'az
punkt "'ujścia prze' apracnn aniu wszelkich płanóu' i st].ntedi dzialnlnrlści waza'st
kich liderów przemysłu t\Łrystycznego

Tendencje występujące po SCt'onie popytu turystycznego

W ostatnim okresie ukazała 8ię szef'eg prac poświęconych analizie kiarun
ków rozwoju współczesnej tun'stykilnp. 8. 15, 16, 18, 21, 28, 33, ;{4, 35. 36, 37
38: S01.: Sa n,śrl5d nich zaurów'no poważne studia oparto na badaniach empirycz
nych. jak i prace popularna-nnukow e, będące wynikiem n'ieloleŁnich obserwacji
rynku tura'st)-cznego pi'zcz praktyków. Nie podejmując się ich pełnej prczenta
cji, pozwolę sobie pmedstawić poglądy Josta Krippendo#a. który w jednej ze
sn'ch prac 1231 w znakomity sposób wskazał na najw ażniejszc zmiany jakie
6 ostatnim okresie obserwujcml' n& rj'nku oraz określił głów-ne kio\inki prze
kształceli popytu turystycznego. Nieco zmc>dylikowana i rnzszerzcln:l klippen
dorfowska koncepcja ,,Hard & Soli lburism' opiera się na charakteru'stl'ce dwóch
pmeciwstawnych rodzajów tmy8tyki: turystyki trail)cyjnej oraz nowoczesnej
Zastała ona sporządwna na podstawie ab8erwacji zmian jakie dokonują.się w sfe-
rze potrzeb i preferencji dawnych oraz obecnych klicntóu firm turysta'cznych
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TBheja ]. Zuian} dokonujące siQ R 8trnktuizu wspólczE$neBn popyt.u tui'r$trc lcu€}
(Koncepcja .Jiaró & Soft IUurisml

rlXRlrrOURiShl(LurvsUkit Lwardn) ł SOPTTOURISNI {turyscyku lagulnn)
cmhydotb-clnmsunuj Luo Luki l('echrtzw. iprzy zlej LuosLj-ki

1) podróżowanie Fr\lpowe; 1-- podróinwanieindj'widualnu
ż) mala',a$u, palił-ty k)ótkotcmtinuwu; t-- dużo czasu, pobyty długoterminowe
s) aominując} model jcanego RlównllBO u-ljaz- 1-- nladel optemjw) $ię n# dach (lub n-ięcej) :ii

du w okresie urjopo o wakacyjnym; l co krótsza.cj\ wxji]zdnch u).pocry]]kaułcj]

do ..a"; 1 -- indlwidunlne i sport.auicrnc dw) zję pruxr4) zgóry u$Lalunn Lru8a pnQRrHm od

) wyHodn i hiernośći
6} na8tawjenie na liczbę zalicznn)Gl} atraki

wysilek i akta wdość
nasLnsi\eRiC na jakość, przcżl'cic

:acunek i palmurstwn w koniak
darzami
prze'goh+-anie Elę do spotkania

m regionem. krajent:
Życia we€11ug wzorów lud

dc?.c
J'ch ({

7) pacnucie wyzn,nici. efekt delnanstrauj ch c gosp

utlwiedz.8) hrakprzygotowaniai H'jedz)- nu tematntrak
CJi. zwyc&alóK

9) importowtuivstVIŻVcin i Luki $nm $pasób za

O) 7.nkupy;
11) halaśliu ość;

} lftuiiiq ki u601uuduHLępne: (nF. produl€owa.
maglu o figurki R'iedy Eifna);

s) nieznajoinowjęzlkn odwiedznneXn kraju

prozunŁy
spokój
paŁn14Lki UKŁltii$i.u (np. gnmod
;diecie, film wid-ul;

luka ięz) kn ludności micjucc
rtiniej kilku słów)
mniąszE znac,"nie u) bkośui pn
$lę

komfort nię jest niezbędny
bliskie. [:-u o prz)'jaciclskic k
luka.

lpr7l'ilai

]4) Szybkie śiodbi LranBPQrbu. EzęRtepr7nmiesz

15) clekawo#. w-ścjb8kość
Ł6) na$Ęawianic nu komfort;
7} dystans między pcr:cnelem n klientem.

anl

Łtakty z al

Z iafarmacji zawartych ŁV tabeli l wyłania się obraz turysta'ki. jaka będzie
dominować w najbliższej przyszłości. Obserwujemy spadek zainteresowania
turystyka określaną. mianem 3XS(słońce. niouze, piasek). nastawioną na wy
poczynek bierny, na korzyść wypoczynku czynnego ai'az twystyki pozllaw'czuj
%' związku z tym rośnie popularnclść parków tematycznych oraz baz) pobita
wej o specjalistycznych. rozbudowanych fmikcjach programow ych (Centa'
marks, Robinson Club itp.). Wb'różna tendencja wzrostowa datyczl: także w)
jazdów do miast historycznych. Wzrasta także zainteresowanie tzw. zieloną
ttuy8tyką, charakLeryzująciLsię zamkniętymi obiegami n' bazie noclegowe) (np
własne oczyszczalnie ścieków, ponowne wykorzystanie surowców wtórnych),
serwowaniem zdrowej żywności oraz ekologicznym wyposażeniem

ZŃdłn: QPI anie wlasne im pud6Lawi8 f23)
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W najbliższej prze'szłaści przed'iduje $ię szybszy wzrost podróży indywidu
alnych niż zorganizowanych wyjazdów grupowych(packag€} Laura). Zn'iększe
się t:tkie zaintcresow anie króŁszymi, alc za Ło częst.szumi wyjazdami zamów nt}
} charakterze poznawczym. jak i wypcłczynkowyin. Służb- temu coraz pnwszecli
niejsze st080u anie systemu tzw. mostÓW' między świętami dla w ydłużunia
u eekendów. Na razie tendencja wzrostowa dotyczy także turystyki mntywa
cyjnej i biznesowej Przewiduje się jedn:ik, że posKp w Lelekomtinikacji może
spowodować zahamowanie tempa rozwoju podróży służbowych. Niektóre wiek
szc fjriny już teraz zamiast wysyłać pracowników na różnego rodzaju spotkii-
nia biznesów,e, M'telit organizować wideokonfcrcncje, które st:inoxvią znacznie!

bardziej oszczędny(zarówno jeśli chodzi o czas, jak i koszty) sposób komuniko-
wania się biznesmllntlw

Zasadnicza n)zbieżności n,idoczne w charakterystyce dotychczasowych. a także
spodziewanych potmeb i preferencji turystycznych (patrz tabela t) wl'musza)ą
głębokie zmiany obscrwo\dane po stronie podaży turystycznej. Współcześni or
ganizacorzy i usługodawcy tuD'styczni musząjednak brać pod uwagę także inne
-- bmdziej ogólnej natury -- uwarunkowania, maj [le wpływ na kszŁułŁow-anie
się wielkości i struktury pop$u t.urystyczncgo. \Xr raportach Ssąiatow'ej Orguni
akcji mrystyki(m. in. IB, 35} zwraca się uwagę między innymi n:l

-- wzrost świadomości tnażliwości podróżowania(nigdy wcześniej htdzkość
nie l)l,ła t.ak inlibilna)
skracanic czasu liracl'. wydlużanie urlopów wypoczynkow) ch, wcześniej
3ze elnelytury;
WZ]'0St ilości czasu IJrbe&nacznnogu nti ŁlvdHLLun'Ą])raęę}
postępujący proces starzenia się społeczeństw

-- tendencje do zakładania rodziny w późniejszym akl'osie:
-- dominujący inadal rodziny 2+1
-- xx'zrost liczby małżeństw bezdzietnych;
-- zwrot w kierunku zdn)u ego trybu życia;
-- wzrost przestępczości i terroryzmu. powod\ljąpy wzi'ost wymagań \v' za

krasie bezpieczeństwa podróży
W raportacll tl'ch zwraca się także uwagę na bezpośredni związek między

poziomem rozwoju gospodarczego a tendencjami wc współczesnej turystyce oraz
fakt, że opisalle zjawiska dotyczą przede wszystkim ki'arów o wyższynt od prze
ciętnega poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Jeśli do opisanych ten
dencji występujących po stronie popytu Ł\uystycznego, dolączyml' rozwój po
drży oraz olbmymi wzrost konkurencji -- to stanie się oczywiste, że głębokie
przeobrażenia Uroku turystycznego sq. nicuchrom\ó. .Już teraz można zauwa
żyć wyraźną zmianę podejścia do turystyki wśród liderów r) nkowych. którzy
z jednej strony mają największą. świadomość nadchodzących zmian, z drugiej
raś sami jc kreują.
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Tendencje występujące po stronie podaży turystycznej

Podobnie jak w przypadku dosyć skrótowo opisanych zmian dokonują
cych się w popycie, tak i v Bierze podaży turystycznej zachodzą głębokie prze
obrażenia. Wydaje się, że zmiany te inająjeszcze bardziej gwałtowna- chuck
ter i w jeszcze większa-m stopniu odd%iałują na wspolczesny rynek turysŁycz
ny. Dzieje się tak z pewnością dlatego, że znac:zna część nou,inek technalo
licznych i organizacl'nnych -- już salda w sobie -- stanowi silny cz) unik pa.
budząjflcy i przek8ztałcający pobyt tur).etyczny {6, 9, 12. 29, 37]

Bez wątpienia zasadnicze znaczenie dla przyszłości turystyki ma konccn
tracja i Biol)alizacja podaży, dlatego też poświęcamy jej niecc} u-ięcej ub agi. Glo
balizacja dziiiłalności. koncentracja kapitału oraz wzl'ost znaczenia u,SDÓlnot
gospodarczych, najcżq,do najważniejszych cech gospodarki światowej u, koń€:Łt
XX wieku [2, 10, 22, :!2]- Siłą napędon'ątcgo proce$ŁŁ sąwielkie korpoi'nde. \v łym
zwłaszcza przedsiębiol'stw,a o charakterze pollndnarodowym. Wttszyngtoiloki
Instytut For Policy St\tdies szacuje, żc obecne obroty 200 największycłl koncct
nów ponadnal'odowych przekraczają 7100 mld LiSD, co stanowi prawie 30%
wartości produktów narodowych \wszystkich krajów światu. Uznawany, w jod
nym z ra])orłów tego Tnstyt\ttu, za największy pod względem obrotów, koncern
świata -- Mit.subishi Corporation. oliwa roczne wpływy przekrar z dach ]80
mld USD, co przovyż za produkt narodowy JndolleĘji. jednego z największych
państw świata [2, 6. 12]

Główną przyczyną romasŁfinia 8ię wielu (i tak już agromnycl)) przcdsiQ
biorstw jest zaostrzenie się walki konkul'encyjnoj, występuj:tce prawie we
wszystkich sektorach gospodarki. Coraz większa konkurencja na rynku spn
wodowana jest z jednej strony -- słabszym tempem wzrostu gospodai'czego
z drugiej zaś -- liberalizacja \tstawodastwa antymonopolowego. Przed8iębior
stwo działając:e na zasadach globalnych, oprócz zdobywania coraz to nowych
rynków, muszą poszukiwać optymalnych sposobów organizacji i zarządzania
Z kolei mniejsze firmy czę to stają n'obec problemu stagnacji i braku pcrspek
zywy rozwoju- Chętnie wchodzą wtedy w aliansu z n,ielkimi korporacjami. tc
bowiem mogą im zaproponować dostęp do nowoczesnych urządzeń i technolo.
gii, know haw, pomoc w działaniach marketingowych, ułatwić rozmowa, z ban
kani w sprawie kredytów itp . stąd tak dużą popularnością \wśród mi\iejszych
ńrm cieszą Bię obecnie różne formy współpracy z wielkimi korporacjami, Do
najczęściej stosowanych należy franchising, leasing, dzierżan'a, joint cent\ue
oraz wiele innych form kooperacji, które mają na celu rozwój i poprawę ofBk
żywności gospodarowania. Prom'idzi ta do koncentracji kapitalu oraz rozrasta
nia się firm, czyniąc z tego procesu zjawisko charakterystyczne dla współcze
stej gospodarki. Co więcej dynamika tego zjawiska wykazuje wyraźną tenden
cje wzrostową. Pot.wicrdza to ogłoszony niedawno raport grupy KPMG Col po
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rate Finance jcyt. za 14, s. i01 w którym wskazany, że tylko w pierwszym
półroczu 1998 roku dokonano ponad 2000 fuzji przedsiębiorstw o charakt.erze
Łransgranicznl'm. na łączną xvaność 220 mld USD. Najwięcej takich transakcji
notuje $ię w Europie, gdzie wiele czołowych firm lokuje swe kapitały u- związ
ku z perspektywami, jakie stwarza powstanie unii walutowej

Współdziałanie przedBiębiorsłn' może mieć charakter stosunkowo lużlly(np
różnego rodzaju umowy o współpracy operacDnej lub kapitałowej) luh ścisły,
kiedy dochodzi do konsolidacji działalności przedsiębiorstw, fuzji i koncentracj
kapitału. Zazwyczaj proces ten dokonuje się poprzez

-- integrację poziorną (ang. horizontal integration), która mil miejsce w óą'
czm. edv łączą się firmy (dwie lub srięcei) o pedabnym albo identyczna'm
profilu działalności; często $ą to dotychczasowi konkurenci n np dwie
linie lotnicze działające na podobnych rynkach. łańcuchy hotelowe nb,
sługuji\ne podobne segmenty rynkowe itp.,

-- integrację pionowo.(ang. vertical intel'ation), która występuje wtedy.
kiedy łączą się firmy zajmujące różne miejsce w łailcuchu wartości doda
nej(produkcyjno-handlowym) -- np. duży tourljperator i sieć agct\cji
turystycznych.

$pecyniczną formą integracji poziomej jest tzw. integracja koncentryczna
C)bejmuje ona działania konsolidacyjne wśród przedsiębiorstw. któż'cłi fakt'e
By i przedmioty działalności są podobne lub powiąaanc w sensie teclmicznym
lub marketingowym. Nie mogąone być jednak identyczne(tak jak w integracji
poziomej) oraz nie mogą mieć charakteru powiązań typu dostawca odbiorca.
hlożna także wyróżnić integrację kongloineratawą. W'ystypujc onu wówczas.
gdy zakres i przedmiot działalności jednego z łączących się przedsiębiorstw w- za
den sposób nie jest związany z przedmiotem działalności drugiego

Praktycznym wyrazem integracji przedsiębiorstw Bą fuzje i przejęcia. Tb
ostatnie (zu-ane częsta akwizycją lub wykupem) mają miejsce wtedy; kiedy do
chodzi da przejęcia pakietu kontrolnego akcji lub udziałów firtny przez irene
przedsiębiorstwo, które aktualrlie znajduje się w korzystńejszej sytuacji. Wiek.
szość pmejęć ma charakter wrogi i łączy 8ię z chęcią wyeliminowania korku
meta. przejęcia jego potencjału graz obsługiwanych rynków Zdarzają $ię tak
że przejęcia pmyjazne(ang. hiendly takeover), które oparte są na wzalemnl'm
zrozumieniu i poszanowaniu interesów stron) kupująccj i sprzedającej. O fuzji
przedeiębior8tw mówimy wtedy gdp następuje połączenie dwóch (lub więcej)
autonomicznych przedsiębiorstw, które w wyniku umowy łączą się dla stwo-
rzenia nowego organizm\u- Każde z nich traci przy cym odrębność i osobowość
prawną. Najważniejszą cechąfuzji jest dobrowolne działanie partnerów, który-
mi najczęścid eą przedsiębiorstwa o podobnej wielkości. Warto zaznaczyć, żo
często dzieje się tak, iż fuzja przedsiębiorstw pociąga za sobą podobne działania
ze strony konkurencji
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Motywy, którymi kierują się fimiy przy podejmowaniu działań konsolida
cyjnych mogą być bardzo różne. Nie zawsze wynikają z chęci szybkiego osią.
gnięcia zysków. Często chodzi o uzyskanie dostępu do określonych segmentóu-
rynku, nowych technologii. możliwości posługiwania się okrośloną mąką itp
W niektórych sytuadach budza duże znaczenie ma także możliwość uykcłrzy.
stania nadwyżek finansowych, jakie w danym okresie birma wygospodarowała
Można przyjąć, że najważniejszymi celatni konsolidacji s:Ł:

-- zwiekszenie efektywności działania
-- zwiększenie udziału w rynku,
-- wyeliminowanie konkurencji.
-- ograniczenie kosztów
-- dywel'syfikacja ry'byka działalności
Głównym celem działania każdego przedsiębiorstwa jest zysk oraz mak$y.

malizacja stanu posiadanie akcjonariuszy lub udziałowców. Przejęcia i fuzje
stanowią jeden ze sposobów osiągnięcia tego c:elu i $ą naturalnym olcmentetn
gospodarki wolnorynko\vej. w której również przedsiębiorstwa traktor-aile $ą
jako towar. Podobnie jak inne produkty. również przedsiębiorstwo można ku
pić. sprzedać lub podzielić

Największe znaczenie dja funkcjonowania rynku mając\izje i przejęcia n' ród
dużych firm, często liderów w swoich branżach. W ostatnich kilku latach byli
śmy świadkami kilku takich spektakularnych połączeń. Jednym z najwięk
swych jest niedawne pdączeŃe się wielkich, konkurujących ze sobą kancŁłrnów
[oŁniczych: Boeing Company i b]cDonne]])oug]as Corporation. lb olbrzymia
transakcja, której wartość szacuje Bię na 14 mld USD, skłoniła ich największe
go konkurenta, jakim jest europejski Airbu8, do przekształcenia się z luźnego
kon80r($um w spółkę prawa handlowego

Nowym. aczkolwiek coraz częściej obserq zwanym, zjawiskiem jest podej
mon-anie wspólnych przedsięwzięć przez konkurujących ze sobą -- w poszc:zc
górnych branżach -- liderów rynkowych. Dotyczy to zarówno inicjowanie no
wych projektów, jak i przenikania kapitałówK np. w postaci wymiany udziałów,
w niektórych firmach działających na tych samych rynkach, Wiele ciekaw'ch
przykładów do analiz na ten temat dostarcza niemiecki rynek turystyczny, nn
którym powiązania kapitałowe wśród czołowych firm sq, szczególnie interesu
jące. W wielu największych przedsiębiorstwach działających na tamtejszym
rynku znaczące pakiety akcji ma państwo(dysponuje między inn) mi 100%
akcji Deutsche Baba, czy 37% akcji Lufthansy). W większości Gnm t\ul'etycz-
nych dużymi udziałowcami $ą niemieckie banki- Dla przykładu: Deutsche Bank
AG pwiada udzidy w wiejkid dumie KarstadŁAG. a poprzez nią udziiily n Nec
kermann und Reisen(NUR). Podobnie -- będąc udziałowcem w dumie Hońcn
AG -T }eBt w części właścicielem ']buristik Union ]nternationa](TU]). Dzięki
swoim ajccjom w Hnpag-Lloyd jeep także udziałowcem w Deutsches Reiseburo
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(DER) i dalej przez DER w TUI. Posiadając {bezpośrednio lub po rednio, akcje
s' takich gigantach przemyslu tiirystycznego, jak: TUI, NUR i DER. Dcutwhc
Bank kontroluje około 60%u nicmiwkiego rynku biur podróży. na tyle hnH itam
szacuje $ię wielkość rynku obsługiwanego pmez n'ymicnionf} trzy nirlnylpor

Koncentracja kapitalu w gospodarce świat.ou-oj -- oprócz permanentnej
walki konkurenci'jnej -- jest ta]Lże wynikiem tzw. gier ]tapitiłłoxą'S-ch na I'l-n
ltacb pieniężnych OI'az sytuacji giełdowych. W przypa€1ku przeml'słu ttu'stb-cz
nego w Niema:zach koncentracja ta jest szczegóhiic duza. O trm jak [nocno
skoinplikoM'anc sa obecnie powiązania kapitałowe w niemieckiej tury$tyc:e
świadczy schemat l.

Analiza, której ]laddano -- co warto zaznaczyć -- jedynie najważniejsze
struktuil' organizacyjne i udziały wśród cznłow) ch 1lietnieckich przedsiębiorstw
turystycznych wskazuje na fakt. że prawie wszystkie największe niemy -- pa
przez banki oraz $'zajatnnc powiązania -- $ą ze sobą spokreu dane. Pomimo że
ich kapitały się przenikają, flrmj- te mocno ze sab Itonkulują i to zaróu,no na
niemieckim. jak i międzynarodowym rynku turystycznym

Procesem. który bardzo często towarzyszy kołlcentracji kapitalu jest puste
liująca internncjonalizacja przedsiębiorstw oraz wzt'ost znaczenia s{.I'ateBit
marketingowych związanycll z działiiniami na rynku międzyna!'odowS'm(31)
Obecnie niektórych koncernu 1 czasami nawet tate branże Inni szn'ajcar8kie
giganty chemiczne) na rynkach krajowych osi:Karą. zaledwie kilka pl'ncent cał
kowitvch obrotów. Ptzcdsiębiorstwa działające na rynku pod'óż)- i tur) styki
juŁ chQćl)) z raki charakteru świudcaQnyc]) u8łn5 -- ]Łtór).ch puclKi.riwę atQnaH-i
i.ransfer osób, popytu, wydatków i kapitału -- sq doskonalym przykładem pa
Lwierdzającym Lenclencję do malejącego znaczenia granic puistwow ych w pro.

adzeniu działalności gospodarczej
Jak już wspomniano, globalizacja działalnościi konccntr:kia kapitału, mają

fundamentalne znaczenie dla obecnego i przyszłego kształtu rynku turysta'cz
nego. Procesu' te pociągają za sobą cały szereg innych przcobrażeń dokonują
c} ch się w aferze podaży turysta'cznej. Analiza aktualna'ch tendencji n'skazuje
-- podobnie jak w przypadku popytu turystycznego -- że rów'nici wspńłczesniŁ
podaż t\try8tyczna zhsadnic:zo różni $ię ad tego, co oferawat)o turystom jeszcze
kilkanaście lat temu. Z jednej strony wynika to zc zmian jakie dokonały się
n sferze poplnu, z drugiej zaś ze wzrostu konkurencji oraz coraz większego
znaczenia polityki turystycznej. W' tym ostatnim przypadku nie można jej ogi'a
niczaćjedynie do działalności administracji turystycznej poszczególn) ch państw
oraz najważniejsi)-ch międzyn:irodon'ych orgiinizacji t\trystycznych(WTO
WIT&TC), gdyż musimy być świadomi. że wlasnąpc>litJ'kę turystyczną-- zre$z
ta nic zawsze zbieżne z priol'tct:imi administracji rządowych -- prowadzą
także wielkie koncerny turystyczne. Tch wpływ na fbnkcjonnwanie rynku tu

24. s. 101
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rystycznego -- dzięki silnemu ,,lobby turystycznemu", skupionemK wokół mię-
dzynarodowych organizacji branżawycb -- często j st silniejszy uiż polityka
p08zczególnych krajów.

Pragnąc w możliwie najbardziej skróconej fol'mie, a jednocześnie tv miarę
wszechstronnie przedstawić tendencje uwidaczniającc się po słonie podaży
turystycznej, zastosowano metodę podobną do tcj, jaką wykorzystano już !)rzy
opracowaniu tabeli 1. Spora:Łdzonojutalog najw'ażniejszych cech. które cha
rakteryzują współczesną.podaż turystyczną oraz przeciw'8tawiono im te cechy.
które określały podaż turystyczną kilka czy tcż kilkanaście lat u:mu

Tabela 2. Zinlanr Óokonujące Hię w sre 8póicz nej pod :tycznej
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wiązanych ze spartcm, kulturą i edukacją, w
forcie kierou ajej do turr$Lów urlQpnwych . pro
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Podsumowując dotychczasowe rozważania możemy dojść do wniosku. żc
dynamiczny rozwój i przekształcenia doltonujące $ię zitrówno po stronie popu
tu,jak i podaży turyaCycznej, zwiastująnadeiścio złotej erS' dla tui'stl'ki. Niektó
rzy są o tym przekonani piezip Q turystynkacji śu tata opor. 27, s. 381. Z pew-
nościtLjest w tym wiele racji, ale tnusimy mieć świadomość zagrożeń i barier.
na jakie rozwój turystyki może napotkać. Niaktól'e z nich próbowano xv tej
pracy zasygnalizować. Wydaje się jednak, że wiedząc jak złożonym zjawiskiem
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jest współczesna turystyka. jesteśmy w st.anie tak pokierować jej rozu'ojej
iby również następne lmkolenia mogły doculić jej dobrodziejstwa. Jedno jest
pewne -- turystyka w XXI w ieku dosyć wyraźnie będzie się różniła od turyst)
ki z poprzednich epok. na\xet tych niezbyt odległych. Nadchodzi być może: po
wolny, ale chyba nieuchronna' koniec małych biur podróży. Podobnie }ak n' han
dhl, rynek turystyczny udają. się całkowicie opanowywać wielkie ponadnilrodo
we konceni$ powstające przede wszystkim u wyniku fuzji wielkich przedsię
biorstw amerykańskich i zachodniatjurnpejskich. Przewiduje się, że już na po
czątku nasQpnegt} stulecia(i tysiąclecia) dałQl;ządo nich Birmy azjiltyckie, głów
nie japońskie i chińskie. Oczywiście zostanie pewna ]icaba mniejszyŁlh. ply
wali\ych biur podróży. skupiających aię na świadczeniu usług specjałiśtycz
nych, których gigantem nic będzie Bię opłacało organizować.

Znaczna,m zmiimom ulegnie także struktura międzynarodowego ruchu $\l.
ryst].cznego- Obecnie prawie trzy t:zwarte podróżujących po świecie t.o Amd'j-
kanio i Europejczycy (do niedawna głównie z zachodniej części Kontynentu,
t.Graz już })tanie ze xvszystkich jego zakątków). Jednak wydaje $ię. że już nie
długo dominacja ta ię skończy,. na lynok turystyt'zny wkroczy bowiem turysta
z Azji. Przewiduje siĘ, żc już wkoło 2003 roku co czwai'tym podróżującym po
śu lecie będzie przedstawiciel żółtej ]'asl-. a do dwóch! dotychczasowych głów'
nych obszarów recepcji t\iry$tytlznej -- jakimi były Europa i Ai!!er} ka Północ
na -- dołączą przynalmnlej kolejne dwa dotąd zamknięte kl'ale -- Ohitty i Ro
gja. Tam też prowadzone będą największe inw'es&ycjc komunikacyjne i tury
etyczne. Z dużą oazą. prnwdopodobień$twa można przyjąć. że }uz w pierwsze.l
połowie przyszlego stulecia t\ul'styka masowa obejmie n' napadzie cały świat.
w tym regiony wchodzące dotychczas za niedostępne i dzikie

Ułatwi te padł'óże rozwój transportu. Wydaja się, że jesteśmy w pi'zedcdniu
wolucji w tym względzie. Już dzisiaj szybkie pociągi TGV('Nam Grand Vi

jesse) na trasie Paryż-Lyon poruszają się z pl'ędkościĘ ponad 250 km/h, n na
eksperymentalnych odcinkach osiiłgają 515 km/h. Nad projektem nowych kol\
strukcji pracują także specjaliści od transportu lotniczego. Od kilkunastu lat
trwaja prace nad projektem HOI'OL(HoriztJntal Tćtke otf Landing) -- samolo
cem poziomego utarte t lądowania, kt.óry przewoziłby pasażerów na pułapce
!0000 metrów z prędkością 5--7 jednostek blacha(l blach = prędkość dźwig.
ku), Zakończenie pl'nc pi'zewidziane jest około 201a roku. Znacznie bardziej
zaaxxansowane i dające nadzieje na szybszą i'ealłzację są prace nad prnUekcem
HSCT(IJigh Speed Ci\ il T+anspart) realizowmiym przez koncern Boeing. Do
tyczy on opr:lcowania supersonicznego samolotu Q parametrach nieznacznie
przexsD ższających samoloty .Concorde', ale znacznie bardziej ekonomicznego
w eksploatacji(przyjęto bowiem. że minimum opłacalności jednego pasażer'oki
lometra powinno wynosić nie więcej niż 0,06 USD) [3, s. 2Z--ZS]. Oprócz zmian
technologicznych i konstrukcyjnych x9' przemyśle lotniczym dokonują się także
głębokie zmiany w organizacji i zarządzaniu towarzystwami ]otniczymiE41]
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Kończąc rozważania na temat aktualnych tendencji oraz perspekty\s- roz
boju turystyki wypada tylko wyrazić nadzieję, że mając świadomość niezwy.
klej złożoności i interdyscyplinarności tego zjawiska uda się tak zaplulowaćje)
przyszłość, aby w dalszym ciągu mogła się dynamicznie rozwijać. Wszak z06ta.
ła ona stwarzon8 dla człon'ieku po to. aby spełnić jego mamenia, któż'ch ma
coraz wiece)

W opracowaniu niniejszym skupiozio się na przemianach jakoścjowych (do-
konujących się we wspólczosnq turystyce, świadomie pomijając inzwnżania na
temat trendów dotyczących wielkości. dynamiki i stJntktury ruchu Łurystycz
nego na świecie (tj. aspektów ilościowych). Ten x6wnic interesujący aspekt prze
mira dokonujących $ię sxe współczesnej tuq style wykracnlł jednak poza zn
kres tego -- i tak dosyć obszernego artykułu

Restruktuj'yzacja działalności
liderów światowego przemysłu hotelarskiego.

Studium przypadku łańcucha hotelowego ł?otto PLC
(l\nsthaus Forte).

Geneza i rozwój firmy
Forte PLC należy do największa'cŁ} firm działających w bl'andy htltclarsko

ga8tronomicznej na świecie. Geneza Birmy sięga roku 19?0, kiedy to -- n, ws.ni
ku])włączenia Forte Holdings Limited oraz Twist House -- powstal 'l)usthousc
Forte)'. stając się nnjwiększq, nudą działającą na bD'tyjskim Tynk\t gastrono
mii i hatęjarstwa. Każda z firm. które utH orzyły nową spółkę, już wcześniej
należała do czołow-ych brytydgkicb przedsiębiar8tw w swoich branżach. Fun(:
llolding$, kontynuując tradycje dumy gastronumicznej z:alożoncj w 1935 I'oku
przez Lorda Forte. już w momencie wejścia na londyn\ską giełdę(\v 1962 roliu)
należał do czołowych przedsiębiorstw zarządzających restauracjami coraz inny
mi przedsiębiorstwami gastronomicznymi. natomiast 'l'test House b)ł siecią
tradycyjnych gospód działającycłi na terenie calych IVysp Brytyjskich. Krótko
przed połączeniem z F'one Holdings, duma dokonala poważnych inwestycji,
które znacznie umocniły jej pozycję na rynki. Najpierw zakupiono Gardencr
Merchant. przedsiębiorstwo produkujące artykuły żywnośdowc, a następnie
przystąpiono do budowy sieci hoteli znanych pod marką Posthouse. W wyniku
pdąęzenia obu firm, 'lbusthouse Forte dysponował ponad połową całej bazy
noclegowej w Wielkiej Brytanii. Również w branży gastronomicznej TlIF n:tlo.
żał wówczm do liderów brytyjskiego rynku

Zagadnienia ba zo tałramówiono w pracy c4. &. 41--e6}.
w aaigmj częai opracowania skrót TltjĘ IWdqsy znakiem armow) m p---JHiębiorBtwa. używa

y będ tpeinej
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Potencjał usługowa normy ulegał systematyczncmu powiększeniu, głów nie
poprzez przejmowanie hoteli i restauracji już funkdailujących. W 1977 roku TITF
zakupiło od J. L$-ons Co. 35 hoteli, dysponujących 6.438 miejscami noclegou,ymi.
'l'l'ansakcja był dl& TYuathause Forte bardzo korzystna. niema zapłaciła bou iem
wówczas po 4000 funtów sztcrlingów za pokój, a budowa nowych obiektów n)
niosłaby ponad 20000 funtów za pokój. Zdobycie marki l#ons Hotcłs ugruntou-a
to pozycję THF na brytyjskim rl'nku hotelar8kim. Jednak łłmbicjc! oraz plany
nniny nie ograniczały $ię tylko do Wielhej Brytanii. P08banowiła ona zalliwesto
wać spory kapitał w hotele amd'końskie. Już w latach siedemdziesiąt)-ch
w Stanach Zjednmzonych stworzono sid hoteli 'lyavelodge, na którą skłlldaly
się aż 442 obiekty. Wszystkie sprzedawano pod znakiem numowym Forte, cho.
ciał tylko cześć była wyłączną. wla8nościq THF. Zdel;ydowaną większość stana
biły obiekt% ą' których ł'ońe posiadało tylko cześć udziałów(joint venture} oraz
współpracujące z THF na podstawie umów franchisingowych

\Ę latach osiemdziesiątych liczba obiektów należących do THF stałe się pt}
większała. W 198(i roku zakupiono 30 hoteli od ]mparia] Catering alla Hotele
a dwa lata później -- 24 hotele od Kennedy Broakers lłotels And Rcstaui'ante
Znacznie powiększył;i się również brytgska sieć 'ŁYavelodge, która w końcu lat
osiemdziesiątych liczyła już około 100 obiektów. \N tym okresie I'mstho\Łse F'one
std się także właścicielem kilku prestiżowych hoteli w x6żnych miejscach na
całym świecie (np. Hotel Ritz w Ala(Iżycie, będącyjednym z najbardziej luksusu
w'ych obiektów' na świecie}. Jednak podstawon e znaczenie w działalności i'irml'
miała wówczas site hoteli. która sprzedawała wszystkie swoje pl'odukty pod marlcś.
Posthottse. Składały 6ię na nia w zasadzie dwie grupy obiektów Pierwsza two
rzymy najstamze hotele określane mianem .,pierwszego pokolenia Posthanse". B} ł}
to bardzo funkcjonalne obioktB zlokalizowane przy ważniejszych trasach przelo-
tllu-ycb, oferujące standardowe usługi, głównie dla wycieczkowiczóu i podróżu
jących biznesmenów. .Drugie pokolenie Posthouse", to obiekty wybudon ane
w latach osiemdziesiątych. Charakteryzują się wysokim sbindardem usług, któ-
ry znakomicie odzq'ierciedla nowe -- w mniejszym stopni\t uwarunkowalle ceną
i bardziej wyrafinowane -- potrzeba' klientów.

Profil i zakres działalności
W 1994 roku F'oŃo PLC dysponował ponad 940 hcłtelami oraz 600 restau.

radami w 60 krajach. Najważniejszą rolę w działalności nIEmy odgrywa ry.
nek hotelarski, gdzie Forte sprzedaje swoje produkty pod takimi markami
jak: Posthouse, ltavelodge, Heritage, Crest. czy nabyta w ostatnim okresie
Meridien HoŁela. Forte PLC należy także do największych brytyjskich re
stauraLorów. Posiada kilka łańcuchów restauracyjnych, w tym tak znane jak
l.ityle Chef (340 restauracji w Wielkiej Bwtanii) Happy Eater(84 restaura
cje, obsługujące rocznie 9 milionów klientów) czy Harvcster(74 zak)ady i 5
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mili(snów klientów lacznie). Firma zajmuje także znaczącą pozycję na rynku
francuskim, gdzie jest łaścicielem 52 re8tauradi, 4 hoteli Rclais ar€LZ jedne.
z największych Biegi stacji naprawczych przy autostrad:ich, nazywanych Cot.e
France. Ponadto Forte jest także s'łaścicielem firmy Puritan hlaid działającej
na brytyjskim rynku przemysłu spożywczego. Firma zatrudnia 42.200 pl'a
cowników. z czego 31,700 w Wielkioj Brytanii(w tym 21.500 na pełnym cta
cie) oraz l0.500 osób za granicą.

Na obecny profil i znkreB dziŃalności }'arte PLC zasadniczy wpływ miała
restruktulyzacja firmy dokonana na początku ]al dziewięćdziesiątych. nyl to
okres, kiedy hotelarstwo światowe przeżywało wyraźn.r kr} zy$. Recesja gospo
dawca w \Aqejltiej Brlhanii i USA Graz wojna w Zatoce Perskiej, spo\ odnwał)
zahamowanie wzu)stu obrotów oraz spadek zysków większości firm ł)oteln!.skich
Zmusiło to je do dokonania zasadniczej rewizji stratoEii marketingow ych or:łz
podjęcia działań majqc} ch na celu dostosowanie 6ię do zmieniona ch wa):unk6u,
panujących na D nku, \Nieme czołgu-ych łańc\tchów hotelowych dokonało motruk-
łuryzacji działalności, obejmujących system organizacji i zarządzania, rodzaje
pmdukdw oraz image marketingowy przedsiębiorstw opor. 22. ż31

W tym czasie I'HF reklamon'ała $ię jako ,.najlepsza sieć hoteli na świecie'
W swej misji firma podkreślała, że ,jej filozonjąjest dostosowanie się do otacza
nia, a nie niewolniczą pogoń za -- z góry określonym -- image produktu" {ll. $
4}. Takie 8tanowi8ko zaważyło na tym, że IY\Ł8thouse Forte długo nie podcjmn
wał sbruń o stworzenie jednolitego, dającego się odróżnić od konkurencji. s).s
temu identWikacji własnych produktów. Większość hoteli średniej (a także n)acz
na część wyższej) klasy miała własne nazwy. do których dodawane jedynie skrót
THF. IJważano, ża ułatwi to rozliczenia finansowe i artości procedurę kontroli
obiektów. Przeprowadzone wówczas badania wykaz) wały bowietn. że intlywi
duahość j gt główna'm atutem hoteli pięciogwiazdkowych olga małych hoteli
w stylu :angielskim, zlokalizowanych w mniejszych miejscon obciach, natomiast
nic ma aż tak dużego znaczenia w pozostałych ty])ach hoteli, głównie tych.
które ohrują standardowe usługi

Kierując się takimi założeniami 'b'usthaose Forte pod clio wszyst.kie uw aje
hotele na sześć typów. XNynóżniono wówczas: THF Exclusive. Forte }lott1ls, Post
house Hotele, 'l'tavelodges, Forte Ciasto, Heritage Inna. Hotele twoi'łące cnł
Ówczesną pieć łal]cucha ']yu8chouse ]'arte cechowało przede wszystkim bardzo
duże zróżnicowanie obiektów. Dotyczyło to zarówno u ielkości hoteli. ich lokali
za(ji, architektury, wyposażenia, jak i cen oraz zasięgu obsługiwanego rynku

Tymczasem na rynku hotelarskim coraz wyraźniej zaznaczyła się tenden
cja do standardyzacji usług oraz tworzenia przez łańcuchy hotelowe jednoli
t},ch, łatwo odróżnialnych marek, które informowały klientów o st.andardzie
i jakości świadczonych \usług, systemie funkcjonowania obiektu. przybtiżonych
cenach itp. W takiej sytuacji wHątkown szeroki asoŃyment produktów, znaj
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dujący się w portretu Ttusthuuse Force, stanowił pewno utrudnienie w dzia]n]
mości ruiny. zwłflszcza jeśli chodzi o działalność promocyjną. ZJlalazło to odbicie
w wielkości sprzedaży produktów THF oraz wynikach Blnansowych spółki, któ
ro w krótkim czaisie wyraźnie się pogorszyły. Skłoniło to zarząd finn\y do podję
cia szeregu zintcgl'zwanych działań marketingowych. w których główllą uw'a
gę skupiono na 8tratcgii kszt.ałtoxs'ania miJrki Foi'te

Pierwszym krokiem s\' tym ]ticrunku -- który miał zresztiŁ bi)rdzy ł8tot.ne
znaczenie dla pl'zeprowadzonoj nieco później restrukturyzacji [:alej firmy -- była
deal'zja o nabyciu kilkxtdziesięciu hoteli o u'różnie wyodrębninnym znaku nlr.
mow'm, które miał br ugruntowaniŁ pozycję na rynku. W maju] f)})O n)ku na-
było od nUDy Bass (właściciel Holiday Inn \i'orldwidc) 43 hatclc Crest, król'c
znakomite 8pcłnia4y wspomniane u, żejlcr3rteria. blwka Ci'estjest znana w całej
Europie od ponad 50 1at, a obiekty ńrmowanc tym znakiem charakteryzują się
pecynicznym problem i zakresem śu'iadczonych usług. W większtłści sq tt} now o

czcsnl} trzy. i czterogwiazdkowe hotclc. zlokalizowanc} w {:entl'iich tlużych miast
oraz H' pobliżu ważnych tras przelotowycl}. Zakup tych lloUlt poza'ojił firmie na
w ykreowai\ie silnej marki oraz stanowił xb'step du strategii ksztMtowania nob e
go image całego przedsiębiorstwal Vi' 1991 roku --. w odpowiedzi na coraz trud
niajszą sytuację firm). a także zmieniaja.co $ię potrzeby tulTstów + Zilrząd FQr
te F)stanow ił dokonać zasadniczej rcsti'ukturyz:icji. kb3r:i zakładała

-- zmianę image, maji4cił na celu stwoizenię jednolitego. bai'dziel no\b'oczu
snegn i wyrazistego w'i&erunku przcdsiębiorstn a, \Ł' tym zn'łilszcz+i zmianę
nazwy firmy -- z 'huscliottse b'ople na b'ol'tc

-- ustanowienie Wspólnych celów, poprzez ściślejszą współpracę pomiędzy'
poszczególnymi grupaiui hatcli oraz samymi fotelami

-- umocnienie pozycji na t'j'nku międzynnrodow-} m
-- udoskonalenie systemu spt'zedaży usług, w tym głów nie port'zez wprl

.\ adzenie ]iaw'aczesn} ch technologii,
-- szkolenie pcl'sonelu, w tym zwłaszcza w zakresiejakości usług oraz identy-

fikowania się pracowników' z nn'mą OI'az zrozumienia ich wUŁldu w sukces
przedsięwzięcia

l)ny opracnwyw'aŃu nowej strategii działalności oi'nz kształtowania nowe
gn wizerunku firmy kol'zystano z wielu badań, doświadczeń własnycłi mana
dżeróu oraz konstlltantów z zewnatrz- Wspólnie określono. w jaki sl)osób Roth'e
produkty powinny być w ytu,arzane oraz oferowane, tak aby było to zgadnlT
z nowymi tendencjami występującymi na i'nku turystyczno.hotelurskim. Zu
sadniczą rolę u- t} m procesie odegrać miała zmiana nazwy firm)t Stw.ierclzona,
że nam a Tbusthouso F'arte jest zbyt nudna da wymówiel\ia, a jej skrót 'l'H B'
mów.i klientom raczej niewiele. Dlatego też zmieniono naz]vW ]ia I'one. Uznano
bowiem, że oprócz gestu wobec rodziny posiadającej w dalszymi ciągu wiek

dP y
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$zość udział(5w spółki oraz aktualnego prezesa Zaró:Łdu (Rocco F'arte -- s)-n
założyciela firmy), w'lvaz .forte" (łac. siła) może brć znakomicie wykorzystany
w działalności marketingowej. Ponadto marka ta byla już bardzo dobrze zdan:l
na rynku amd'} kańslcim, gdzie wyraz ,,trust" zastrzeżony jest dja przeclsię
biorstw usług finansowych i dlatego od początku wsQ,utkie ho ele 'l'HF' cial:iłn
ly pod marką Forte Hotcls Inc. llrzyjęcie strategii marki zbiorcln'cj. gdzie na
awa Forte występuje obok nazw posmzegó]nych hoteli, pozwoliło ]mrporacji
podkreślić najważniejszy atut, jakim -- w opinii Zarządu -- była ,,niespotyka
na obfitość wyboru i różnorodność ofert'. Ptlpi'zednio -- gd) dQ nazw- hoteli
nadawano jedynie skrót THF -- było to o wiele tr'lidniejsze, gdyż nie wszyscy
klienci kojarzyli dana hotel z jego właścicielem

Kolejną ważną zmianą była madyGikacja struktury })rodQktów firmy. Szczc.
gółowo określono kryteria, jakim powinny odpow'iadać poszczcgóllle grupy ahick
Lów. Część z nich, jak w l)i'wypadku hoteli C)'e6t -- gdzie określano dwadzieścia
kryteriów definiująpych I'oddaj i poziom usług -- clo dzisiaj pozostaje tajemnicą
firmy. \uprowadzenie podziału na różne typy hoteli miało istotna- w pływ na
jcdnol'odność oferowanego p)'odukcu, ponieważ kłłżd\, łioŁel musiał stosować
się do kryteriów przyjętych dla danego tl@u obiektów. Poszczególne typy hatcli
aoatały podzielone wedlug trzech rodzaj(3w ccn odzw iercicdlającycl} miejsc:e
u którym dany produkt Jest oferowana Dlatego też l)ostanuwiona, żQ Fan.p
Hotele oferować będzie trzy zasadnicze gl'upy produktów: ..grands". .,Cullec
tions" oraz :,Produkt Chin.antces

Do hoteli typu ,,grands' zaliczono obiekty oki ujące usługi sprzedaxŁ-ant
pod markami: l)avelodge i Posthau8e(hotelu średniej klasy) oraz Ct-eot i Exc.
liwive(hotele luksusowe). Każda z nich charaktm'zuje się pewnymi cechami
które wyróżniającą od pozostałych, Forte 'H'aveludge t0 Bień 95 hoteli. głównie
dwugwiazdkowych. zloknlizowanych w różnych miastach Wielkiej Brytanii. Są
h obiekty niezbyt drogie (30 tów za pokój jedno lub clwuosubouT). na
stawiane przodu wszystkim na świadczenie usług noclegon,}-ch. Oferuji{ odra
liczony zakres usług dodatkowych. Do 1995 i'oku, tj. do momentu przejęcia
pi'zez Hospitality Francoise Tnc. -- pod tą damą maFką€US Travelodge) działa
Bień 430 hoteli na terenie USA. Marka F'arte Posthouse jest zastrzeżona dla
sieci okolo 60 trzygwiazdkowych hoteli działających na terenie Wiełkiei Br\ ta
nii. Cena standardow'cgo pokoju jedno lub dwuosobowego jest nieco wyższa --
od 40 funtów w czasie weekendu do 60 w ciągu tygodnia. Z kolei Forte Crest --
to sieć około 40 hoteli {tztcrogwiazdkowych, z których większość(34) zlakalizo
warta jest ]ia terenie Wielkiej Brytanii, Nastawione $ą przede wszystkim na
obsługę podróżujących biznesmenów oraz organizację konferencji. Są doskona
le wyposażone w urządzenia niezbędne dla biznesmenów. często uwzględnia
się w nich indywidualne potrzeby. Wielkość łioteli Cre8t jest bardzo zróżnico
wang -- od obicktón, dysponujących 70 pokojami, do hoteli bardzo duż) cł
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czących ponad 550 pokoi. 'lb ostatnie są prze'stosow anc do org;lnizitcji kon
Kresów nawet na 1000 uczcstnikt3w. Zróżnicowane są także ceny, które n'aha
ją się od 99 do 150 funtów za pokój. Najwyższy standard oferują luksusowe
hotele sprzoclawane ptld marjŁą ,,Exlusive Hotele of the World"i F'arte dyspo
nuje 16 takimi obiektami:, Najbardziej zllalie z nich ta: Athenee mid tele Gco
rgc V w Paryżu, Sand} Lane ua Barbadosie, fitz Hotel w h'madrycie, Hyde
Park lłotel \y Londynie.

llotele typu +Collections" s])rzcdają swoje uslugi pud markami Fol'te Heri-
l.ligę. Forte Grand oraz JCxclusiv-e Portfolio. Wszystkie mają tradycńny. angiel
ski wystrój teraz oferują wysoce mind)-w'idualizowaną obsługę gości. Każdy z
)biektów ma własny \unikalny {:harakter. Fort.e Herit.age tworzy sieć t01 hoteli
w Mrielkiej Brytanii oraz dwa za gt'aŃcą- Foi'te Grand to 16 hoteli w \\ricikjcj
Brl'talii (ni. in. Hotc] \Valdol'r w Londynie) oraz 13 za gl'anicą(m. in.: w Buba
jLŁ). W przeciwieństwie do Forte Herit.ngc i Fol'te Grand. zdecydow'ana więc
sześć obiektów zaliczonych do WupJ' Exclusive PorŁfolio zlokalizowane jest za
graniciŁ. Spośród 16 obiektów toj kiitegorii, w \N'ielkiej Brytanii full(cjamija
zaledwie trzy.

Produkt Guarantecs" to Krupa, do której zaliczono u szystkilt pozlisLiiłe
hotele zarządzane przez Forte PI,C. Większość, bo około 28(} obiektów t€łgn
r.} pu. działających w wielu krajan:li na całym śR-lecie, zaplanowano jako -- pro
sH. łaty e w nabb'ciu ze względu na niezb) L wl'górowanq cenę -- obiekty pi'zc
znaczone dla różnych grup nabywców- %' zależności od lokalizacji. typtl ohicj{
tu oraz jego wyposażenia. korzystać z nich mogą zarówno biznesmeni, jak i tuqr
$cł wyjeżdżający \Y celach wypoczynlcow-yęh, n każdy hotel chi4iaktei anie nię
odpowiednim poziomem usług dla poszczególnych odbiorców'

Osobna. grupę obiektów twal'zy 17 hoteli u,e \Nloszwh oraz jeden na Wę
grzech, sprzedawanych pod marką ATIP I'ort.e international. .Test to sp(;łkn
joint venturcl którąForŁe PLC w g)'wdniu 1 993 roku utw orzl-ło z włoskim przed
siębiorstwem naftowym Atip I'etroli

Ważnym elementem w call'm procesie restrukturyzacji Forte IILC była po
lityka 8talych cenników \usług. W n iększości lloŁeli na terenie Wielkiej BI)'ta
nii stos\ljc się indywidualne stan'lti dla poszczegóhiych obiektów. Oznacza to,
że często w hotelach należą }'ch do tej samej sieci ceny mogą się znilczme róż
nić. Forte Posthouse była pierwszą siecią hoteli średniej klasy, która na tcl'onie
Wielkiej Brytanii wprowadzRa stały cennik we wszystkich swoich obiektach
Standaryzucjtl uslug, \N tym zn łaszcza podział na poszczególne typy hoteli oraz
stałe cenniki usług znacznie ułatwiły abliczaióe kosztów funkcjonow ania Qbiek
tów oraz pozwoliły na bardziej efektywną kontrolę finansoxvą. Analiz) i połów
Dania kosztów -- zarównt} w jednym zakładzie. jak i pomiędzy różni'mi hotele
mi -- stały się o wiele łatwiejsze, co pozwoliło utrzymać integralny charakter'
ttziałalności hotelowej w całej firmie.
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\Wyniki finansowe
Sytuacja finansowa Farłc PLC w ostatnim okrcsic jest dosyć nicstahih)a. l)o

przeprowadzeniu -- uznanej przez specjalistów z ł)randy zil bardzo skutcŁ:znĄ--
restrukturyzacji Hjrmy nłl początku lat dziewięćdziesiłłLych. zilt'zitd Forte PI,C
podjął kilka del;azji. kuire nie zaw sze okazywały się korzystne dl:l przedsiębior.
stwo. Jako prU'kład możl} prJsłużyć sprzedanie(w grudniu 1 993 roku) nirmic
Pepsico łlołdings LLd. udziałów jakie I'ol'te I'l,C miało w bryg)jakiej sieci Kcn
Lucky Fried Chicken oraz zainwestowanie poważnych kwot w firmę ALPITA
AirporŁs Group PLC, która miała zdominować r} nek usług gastronomicznych
w brytyjskim lotnictwie pasażcrskim. Docyzjc to zbiegły się w czasie z wyraźną
dekoni\mkt.urą jaka w tym altresie pannwał$t w calej branż) . W efekcie obroty
Fwtc PLC w 1994 rtlku spadły aż o 23'% w porósvnaniu z I'tłjiięm 199B. Spadek
zysków fii'my był nicca niższy i wyniósł olcało 18%a. Dane lla temat WTnikótN
finansowych firmy w latach 199(}--1y94 zapl'ezentowano w tabeli 3

Tabela 3. abwtp } zyski Forte PI.C latach }!łł11}..-1994 {' !lamach ńintÓvr $zterlinEÓw}

Ndważniejsza rolę w całej działalności Forte PLC odgrywają usługi hclte
larskie. St:lnawią one 58% całkoM,itych obrotów i 60.2-% zysków związml) cb
z dziatalnościąfirmy na rynku hotelar8ko-ga6tronomicznym. I'odstawowe zna

zńd] t h Łh -ld I'arte Pija. Kcpor] and AccQunt$ 1994

Tnbejn 4. ObrQLy i HrHki B'oPLe I'LC z ddałulności huĘciarsjiici i GUBI
Lech 1991--199ó (w milionach iunlów szterling&wl

1. Hotele OSólem w trm:
hotele w \\wielkiej Brytanii
hotele w Londynie
hotele za

2. Re8tauracjo ogółem. w trm:
w Wielkiej Brlxnnii

Rmem

ziódłQ: company łlcport. cy; -m : I'he TTG World Tri i] lieport: 199$ :000. QP. Cit. $. 2=ł4
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czenie dla firmy ma rj'nek brytyjski. na którym koncentruje się prawie 75%
Łkcualilych obrotów oraz 86% zysków Birmy. Dane na ten temat zapl'ezentowa
no w tabeli 4.

Aktualna pozycja na rynku OI'az strategia działalności
Forte PLC na najbliższe lata

W ostatnim okresie strategia działalności Forte PI.C nastawiona była przede
wszystkim na poszukiwanie nowych rynków zbytu, dlatego też postanowiono
wJ'cofać się z dzidalności na terenie $talió N Zjednoczonych, gdzie Birmie coraz
trudniej było konkurować z tańcu(mami amerykailukitni. W gl'uclniu 1995 roku
Forte PLC sprzedała US Traveludge za kwotę 175 mln USŁ) lańcucbowi Hnspi-
Łality Francoise Systemu Tnc. W zamian za to 6lrma postanowiła ulokowilć 3w€>.

je interesy na rynkach Wschotlniej Azji i I'acyfiku oraz Afrylti. Stało się t.o
możliwe dzięki nabyciu (za kwotę 280 tmn f'Katów szterlingńw)kont.rolls'ch
pakietów akcji n' 54 hotelach łańc\tchu Atcridian, należ:\cych do -\ir France
W ten sposób firma stala się właścicielem hfii.eli w Tokio, Singapuru, Bangko
ku oraz innych duż)ch miast ach tego regionu, a także ll hot.eli w i\frb'ce. \h''czc
mniej firma iiłteresow'ala Ęię także rynkietn Eul'opy Srodknwa-Wschodniej, cze
go przejawem było utworzenie w 1993 joint venture z Orbisem, dzięki czynu
F'arte słał się udziałowcem hotelu Bristol w Warszawie

W strategii Forte PLC na najbliższe lata dużą wagę przyp'iązuic się do
uliowwacśnicmn proccęu p'"auk.ji i arstrxiJucii xlohxg. Fi.-n.n znaj.: :;',bie ::p'-"ę
ze znaczenia nowoczesnych technologii, bez która-ch współcześnie trudno wy
obrazić 80bie zarządzanie tak dużym przedsiębiorstwem orka fachow'ą obsługę
obsługę tur) staw. DlaCogo toż w 1994 roku uruchomiono now) system rezer
xxac)jny Forbes 11, który łącza' wszystkie hotele i restauracje firmy z prawie
400 tysiącami agencji turystycznych i linii lotnica} ch oraz wieloma itm},mi
kontrahentami na całym św'iecie.

W styczniu 1996 roku dosyć nies])odziewanie F'otto PLC zastal przejęty
przez wielką grupę finansową Granada. Ta. działająca na rl'nku I'ozr},n ko
uvyin, telewtzyjn) m i żywnościawym, firma zainweston'ała w Forte PLC cllbrzy
miĄ ku otę 3,9 bln funtów, przejmując większościowy pakiet jej akcji. Granada
zamierza zmienić profil działalności firmy i skupić się na hotelach i restaura
ciach niskiej oraz średniej klasy. Hotele luksusowe zostają ]lajprawdopadob
niej sprzedane. Granada ma nadzieję spi'zadać je jednemu nabywcy. Wstępne
zainteresowanie zgłosiły już takie łańcuchy jak: ITT Sheraton. Marriott Inter
nat.ional. Accor. Holiday Inn Worldwide arab Four Seasons. Zmiany obejmą
także gastrononiiczną, część dzialalnosci firmy. Granada pragnie aatrzymać=
najbardziej znane restauracje tTappy Eater oraz Little Chef(około 100 2 nich
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zostanie przystosowanych do rynku .fast food'). Pozostałe ]'estauracje zostaną
najprawdopodobniej sprzedane. Wszystko to sprawia, że przyszlość Forte PLC
jest dosyć niepewna.

Restrukturyzacji działalności
liderów światowego przemysłu turystycznego.

Studium przypadku touroperatora First Choice liolidays PLC
(Owners Abroad).

Geneza i rozwój firmy
Nast Choicejest obecnie trzecim co do wielkości touroperatorem w Wielkiej

Brytanii. W rankingu 10 największych europejskich organizatorów turystyki
w t997 raktl, opublikowanym przez IrancuslŁie czasopismo bi'anżowe ..Echo
[buristique"(nr 2420 z 12, 06. ]998, s. 8), First Choice zajmuje szóste miejsce
z obrotami 9,8 mld n'allków(w 1996 mku również szóste miejsce -- 8, 1 mld), za
takimi potentatami jak: TUI(27.5 mld). Airtours {19,3). NUR(1?). Thom$oll
(15,9) i LIT (l0.5)

Da 1994 firma znana była jaka OwnersAbroad Group PLC i również wtedy
należała do największych touraperatoróu, w Europie. Geneza rirlnv siega 1972
roku, kiedy to doszło do połączenia Continental Brokers i Economy Wł)plci 'j\ a
vel. Powstała w ten sposób nowa norma, którą nazw'ano Owners Abu:!d. Od
poczittku wyspccjnlizowała się ona w organizmu'aniu lotów czartllrowych oraz
pakietów wakacyjnych w znanych europejskich kui'ortach. Przełomowym mn
mentem dla pmyszłości Sumy okazał eię rok 1982. kiedy t.o zakupiono znaną
Glrmę Falcon Leisure} Group. W lotach 1987--89 zakupiono sieć agencji 'l'kare.
bora, Sunfare Travel oraz Sunward Holidays. W tym samymi roku OH Herb
Abroad wszedl nnjondyńską Kidde. O tego momentu niema rozu,ijała się nie
zwykle dynamicznie, \N 1987 roku utworzono linie lotnicze Air 2000. które
znakomicie rozszerzyły zakres działalności firmy oraz pozwoliły na penetracji
nowy'ch rynków, Kolejnym ważnym nabytkiein była birma Reclwing, która sprze-
daje swoje produkty pod markami; Sovereign, Flair and 31artin Rooks. Wcbo
dzi ona w skład grupy Os'nets Abroad od 1990 roku, kiedy to wykupiono }c}
udziały ad British Airways. W tym czasie Owners Abroad byt już drugim [;o do
u ielkości organizatorem turystyki w Wielkiej BWtanii. Mocną rozl'cję firma
zajmowała także w Kanadzie. gdzie posiadała połowę udziałów w Interllationnl
lYavel Holdings Inc.

W 1992 roku Owncrs Abroad obsłużył około 1,6 mln klientów i zajmowal
czwarte miejwe w rankingu największych organizator'ów turystyki na Starym
Kontynencie. Jednak w ciągu następnych dwóch lat firma zaczęła tracić swoją
pozycję na rynku oraz przyn08ić straty. W takiej sytuacji zarząd postanowił
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dokonać głębokich zmian, które miały na celu usprawnienie systemu organizm
cji i zarnllłzania firmą, jak i dostosowanie jej działalności do nowych tendencji
jakie coraz wyraźniej uwidaczniały się na rynku tui'Etycznym. Przeprowadza
no szereg badań i analiz. które wykazały. że głównymi przyczymnmi niepowo
dzen były: niewłaściwa struktulra produktów, wysokie koszty działalności, bi ak
jasnej strategii marketingowej. zły sposób planowaltia oraz niezbyt spraw'n.b-
system kontroli. Badania konsumentów wykazdy ponadto. że klienci kal'zy
stojący z imprez pmygoŁowan)-ch przez firmę rzadko kojarzyli swój wytoczy
nek z nazwą Owners Abroad

Jednak największym błędem w strategii działalności ńlmty okazało się zbyt
duże rozdrobnienie oferty. co powodowało. że pewne branże Ownels Abroact
pokój'wały 8ię. a w rezultacie konkwowa!}, ze sobą. Dla pi'zakładu program )}a
lato 1994 został zaplanowany i przeclst.a\piony do sprzedaży w dziewięciu róż.
nl-cb firmach i trzydziestu kiljcu i'óżnych katalogach. W tym czasie główni kon
kurenci przygotowali swdąofertę w mniejszej o połou'ę liczbie katalogów i rirnl
Uznano, że istnienie t&k wielu brmiż wpływa bardzo niekorzystnie na funk
cjonowanie calej firmy'. W rzeczywistości prowadzih} do obniżenia jej udziału
iv rynku, co z kolei w krótltim czasie doprowadziło do redukcji zysków oraz
zmniejszenia nakładów na inwestycja. Brak marki główllej oraz tak duże raz
drobnicnie całej oferty (czternaście różn)-ch marek) powodowały niepotrzebny
wzrost kosztów, co najlepiej widać było na przykładzie produkc=ji katalogów
)raz innych materiałów pi'oinocyjnycli. Ponadto sytuacja taka znacznie ucrud.
nina aczy wręcz uniemożb\dała) skuteczną reklamę i promocję produktów
Owu- rH AtJxond, u ugenujurn Lury+tycznym współprncuj c}.In z normą, wielu kło-
potów nastręczałc} już mamo n yeksponowanie jej katalogów.

Wszystko to spowodowało, że postanow Łono dokonać zasadnicz) ch zmian
w funkcjonowaniu przodsiębiol'stwo, Najpierw zmieniono zarząd firmy, Iktóry
podjął decyzję o przeprowadzeniu natychmiashu-ej głębokiej restrukt\u].zracji
działalności spółki. Cały proas rozpoczął się w końcu 1993 roku, a jego zasad-
nicza częś(} została zakończona już w lipcu 1994 mku, Sposób i zakres oraz
dynamika i skuteczność wprowadzona'ch zmian mogą posłużyć jajo modelowy
przykład restruktwyzacji dużych przedsiębiorstw turystycznych, dokollanych
w odpowiedzi na zmioniające się tendencje występujące na współczesnym ryn
lcu turystycznym. Kluczowym zadaniem dla firmy w akrosie jej restrukturyza
di było odbudowanie obrazu firmy w oczach klientów coraz przekonanie pcrso
nelu do zasadności i skuteczności przeprowadzanych nnian. Najważniejsze
znaczenie w początkowej fazie restrL&Łuryzacji miały

1. zmiana nazwy Hlriuy -- z Owners Abroad na First Choice Holidays (t6
sielTnin 1994 roku) -- oraz wprowadzenie tej nazul' i zmienionego logo
do świadomości klientów. Służyć temu miała między innymi akcja spon-
sorowany populunych programów telewizyjni'ch(np. .Strick it Lucky");
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2. wprowadzenia nowel struktury organizncHnaj oraz systemu zarządza
nia firmą -- zamiast 9 firm tworzących Owners Abroad. n,yodrębnioilo
trzy mocne marki(First Choice, Freespirit i SavereinO, stanoxviące trzon
całego First Choice Holidays;

3. zmiana umów określających zasady współpracy z głównymi kontrahenta-
mi dumy(Thomas Cook, IJI'U oraz Welt l-B), które -- podpisane jllszczc

w mmcu 1993 rok\t przez stary zamąd army -- były dla First Choicc nie
zbyt komystne. Nowe korzystne un)owy podpisano 29 grudnia 1993 roku;

4. wynegocjawaniejtorzystnych warunków umów z konsorcjum banków
współpracujących z firmą(m. in. przesunięcie terminu spłaty o :l lata)

5. wprowadzenie nowych prcłduktów, między innymi poprzez wyadrębnie-
nie nowi'eh marek, takich jak Freespirit (organizujące impi'ezy dla ro-
dziców, któż'zy chcą wypoczywać bez dzieci) oraz Eclipge Direct. wyspe
cjalizowanej w sprzedaży bezpośredniej(bez agentów):

6. redukcja liczby wydawanych katalogów -- w 1994 roku zamiast piano
wartych 34 letnich katalogów wydano tylko l?;

7. zapnłjektowanie i wprowadzenie do uhrtku nowego, jednolitego ubioru, no
smnego przez waW'Btkich pracowników we wszystkich oddziałach Htrmlq

8. 8zko]enie pei'sone]u oraz wprowadzenie nowot:zesnych technologii. Ty]
kn w 1994 roku firma wydala 3.2 mln funtów szterlingóu na ui'uchomie
nie systemu sprzedaży First View, pn)sekt nowego systemu inrarmacji
menedżerskiej oraz system planowania i kontroli

Cała restrukturyzacji opierała się na szczegółowych badaniach Tynku,]ctó
re wykazały. że klientów firmy można podzielić na trzy główne segmenty: oso,
by samotne (przed założeniem rodziny) i puy bezdzietne. pełne rodziny(z dziel
mi) oraz klientów elitarnych. Uznano, żo potencjał każdego z tych SŁlgincntów'
jest bardzo duży. Strategia zakładała padzielcnie calej działalności nlrml' na
trzy marki, odpowiadające wymienionym dacelow)-m $cgmentom konsumen
tów. Każda marka reprezentowała wyróżniający $ię typ pakietu tttlopowegu.
co pozwalało klientom dumy dokonywać różnych zakupów w zależności od oko
liczności. Takie rozwiązanie stwarzało takze dodatkowo możliwość wybaw tym
samym klientom takiego produktu, który w danym momencie najlepiej odpo
wiadd ich potrzebom. 'rb sama para mogła $pędzićlatem z dzi(ńmi urlop uy
brany z pakietu oferowanego segmentowi rodzinnemu przez markę First Cho
ice, a drugi urlop bcz dzieci (np. zimą), wybrany z oferty sprzedawanej pod
marką Fyeespirit dla par bezdzietnych.

Bardzo ważnym elementem ustruktulyzadi działalności była decy4a o zwięk
szeniu zaangażowania na rynku kanadyjskim. W 1994 roku -- po nabyciu po
zostałych 50% udziałów -- First Choice stał aię jedynym właścicielem najwięk
szcgo tamtejszego touroperatora International IYavel Holdings Inc. W tym
samym roku zakupiono także cdy pakiet akcji innej firm) DHI Investments
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Limited {znmlego m. in. z maki b'icsta West). W 1993 roku ohil} firmy ZŁJstały
policzone i od tera czasu wszystkie produkty First Choicc sprzLlduwane są 1la
rynku kanadyjskim pod marką Signature \racutions.

Aby zapewnić najwyższąjakość usług podpisano dadatkowc kontrakty z kil
komó zn:tymi firmami wy$pecjalizon'anymi w kilku najważniejszym:h ri)dzn
jack działalności mm'ketingnwej

-- w zakresie badań i analiz r)-nkosón'ch (Ogol\:y & !vlaŁher).
-- n' zakresie komunikacji z konsumcntami(llill & Know'leon oraz Samo

son lyrrell)
-- sv zakresie projeltŁow-ania i wydawania katalogów-, produkcji liltuów ].e

klamow},ch i a'spółpracy z telewizją (Tutsell SI' John Lainbic.Nairn. To-
tal Communication Partncrship)

Ttzcba dodać, że tv momencie w prowadzeni:i zasadniczycll zmian wszyHt
kie te army ściśle ze sobą współpracos'ały; Zrestrukturyzowanc u- ten sposób
Owners Abroad uległa calkowitej przemianie. Czternaście nie zn'iązanł't:h ze
ohą marek przekształciło się w trzy n)mki akierowiine do odpowiednich s{ g
centów rvnkui Zlniftna nazwy pozwoliła agre8ywnic atakaw+lć konkuren
cie i wyjść naprzeciw zmiennej naturze rynku pakietów uilupov,'l'ch n' nadcho
dzących latach E10, $. i381

Profil i zakres działalności

iteatrwKtux'rzacja firmy nakoóczyln $ie atl ptn sulccenem. o cz} m iwiaci
l:zą wyniki finansowe zaprezentowane w dalszej części opracowiinia. W jej
wynik\t zmieniono strategię działalności oraz misję pi'zedsiębiorstwa. Obec
ny Zal'ząd określa ją, następująco: ,....celem Fir3Ł Chciec Holiday PLC jest
rozxvój firmy oraz kicrclwunie wysokiej jakości produktów nn rynek pakietów'
wakacyjnych w \Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej- Naszym celem jest nie
tylko rozwój pionowy. ale również sprzedaż detaliczna. Koncentrujemy naszą
energię i pomysły na tym, aby zostać najlepszą firmą sprzetlającą pakiety
wakacyjne oraz najlepszym touroperatorem linii lotniczych w krajach. w któ
rych działamy. Dążymy do wzrostu jakości i profesjonalizmu naszeRa pergo
nelu. poprzez kszt.ałtowanie \i nich świadomości sukcesu. do którego pracuw
ulicy chcą się przyłączyć. Wiał'army. że wszystkie nasze założenia zmaksyma
lizują rybki".(Focus fnr the F'uture Annual Resort und Account 1994. First
Choice. s. l).

W 1996 roku. n e wszystkich swoich branżach, First Choice Holidays PLC
ob8łużyła ponad 3,5 mln klientów. Obroty First Chciec Halidays PLC oraz licz
bę obsłużon} ch klientów, według głównych rynków i rodzajów działalntlści
zaprezentowano w tabeli 5
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I'tlbeln $. Obrotyi Hczb& kliencóą' Qb$1u onych przez Fh'st Chołco Hulid3SS PI.C
w la hch ] g93---1995

C)brad' l Kiinmi l Óiiiil
anjn PSŁ;J {! !! !:} 1 11 1 rs)

itodzaj i miejsce
działalności

t994 1 109s
Kljentj
lw lxE,)

DziałalnnŚ(! UJuruperRtorska
(WielkaBrytaŃnilrlnndia} l sló'z l 2,0sl l $6ó-l
Ah2000 l 9s,4 l 619 1 ].08.s
ITH/Signutwc Vucation
(Kn««da) l 6n-6 l 404 l t'tH.2
[tnzem 1 710.2 1 3.1]4

źródło: Company lteparE, cvt .za; Tbe 'l'r(i World lYnvel Raport: 199S--200n, Nr rke{ IYnckinH
International LLd. Inndan. 1 99T. 6. 229

(mln FS]

b.l$,z

7]0.2

9S.4

624 231.1

!tri.3

918

821,8

W działalności całej onpy zasadniczą rolę odgrywają
1. FIRST CHOICIC I'Ot;R OPERATION. Działalność touroperatorska stana.

Hri podshwowy element \N całej działalności grupy. Najważniejszą spółlq rcilli
aującą działalność w tym segmencie rynku jest F\rst Choice llolidays & FligtŁts
Limited -- spółka powstała w l$)96 Toku w wyniku modyfikacji s) sbmu darzą
dbania. która miała na celu uproszczenie struktur' oraz sl'stttmu konta'oli w- całoj
grupie. Firma koncentruje się na organiziidi i sprzedaży pakitltów wakac)-jnrt:b
(głównie H Hb6punii i basenie hlorza 6ródzienuiegu), n także przelotów n:l r\ n
kat:h Wiellcicj Brytanii i Kanady. First Choice w swej działnlnaści promucyjncj
kładzie nacisk na to, że jest jed) nym z trzech największych brytyjskich organa
zatai'ów turystyki. l(tory zapewnia rtJdzinom całkowicie oddalenie usługi dła
małżonków i ich dziel:ł- First Chance oferuje wakacje w ponad 400 kui'at't.ach
w około 60 krajach i\a cab'in świec:ie. Zapewnia transport swoicjt kbenl($w do
tych miejscou ości dzięki w spółpracy z 80 1atniskami. Po restrukturyzacji mumii
skupiła się na pakiehch u akacyjnych, sprzedając: swoje produkty pod następu
jącymi markami:

-- First Choicc, która nastawiona jest na masowy r) nek wnkacljny (gł
wczasy rodzinnej.

-- Ł'reespirit, oferująca \wczasy dla rodzin z bardzo elastycznym progi'a
mem, w tym bardzo popularne wyjazd) dla małżonków bez dziwi

-- Savereign. nastawiona na obsługę klientów bardziej wymagających
zwłaszcza jeśli chodzi o jakość świadczonych usług

Coraz większe znaczenie w działalności firmy odgrywa sprzedaż bezpośred
nia, którą zajmuje Bię wyodrębniona spółka Ecjipsc Tltrecl, powstała datę)(i
integracji działalności trzech firm(']5aereborg, Hart) n Rooks i Synfare), które
prowadziły już wcześniej sprzedaż bezpośrednią. y\r sezonie 1 993/1994 sprz{
dano w ten sposób 223 tysiace imprez. Bardzo ważnym U-nkiem dŁa I'irst Cho
ice jest Irlandia, gdzie sprzedojo on dwoje produkty popu'zez Falcun Holiday,s
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który }os+ zdecydon aw'm liderem na tamtejszym rynku(zwłaszcza od !995
roku, kiedy to połączył się z inną znaną firmą JWT), Oprócz w) mienianycl]
marek, First Ghoices Holidays I'LC zachawuie pełnąs'jasność i możlis'ość uż},
wania takich znaków Enmowj'cb jak: OwncrsAbroad, Enterprise, Martin. Olyln
pic oraz Sunmed. W całej działalności touroperatorskiej pracuje prawie polowa
(l$60) spośród 3315 osób zatrudnionych w całej grupie First Choict}

2. AIR 2000. '1tzecia pod względem wielkości linia lotnicza w Wielkiej Bi'y-
tanii, ]ttóra obsługuje okolo 3 m]n pasażerów rocznie. D)-oponuje ].] samolotu
mi Boeing 757s oraz 4 Airbusalni A320a. Zatrudl)ia 1260 osób. AIH 2DOa jest
w całości własnością First Choice. Specjalizuje się w organizacji lotów- czartero
wych. W 1995 roku, po ]'az czwarty w ciągu ostatnich sześciu lat, firma ot.rzy
mała prestiżową nagrodę ,.Best Charter Airline". W 1 993 i'aku Air 2000 zostal
pierwszą linią czarterową ol'erującąrcgulam{. loty na Cyilr zlot.niśkn Gntw ick
w Londynie, które należą do ]lajlepiej ol)ł żonyc:h Itltów na rynku brytyjskim
\\r 199 rok\t Air 2000 otworzy-ła swoja nową bazę w Newcastle, zwiększając
tym samym (do sit:dmiu) sieć lotnisk obsługin'onych regularnie. l)uże znacie
nie dla firma' miało podpisanie porozumienia kapitałowego i umów o w8półpt'a
cy z Bral.ish Aii'days oraz Rolls Royce ł\Dance

3. TN'TERNATK)NALTRz\hrEL HOLDINGS. Od 1})9(; roku TTll działa jako
STGNATIJRE VACAI'lONg i jest liderem kanadyjskiego rł'nku wśrfid tournee
raton'óv, kontrolując ponad jedną czwart.ą tamtejszego rynku- Zn:Łcz:\c:e udzia-
ły H- tei firmie Owners Abroad posiadał Frajttycznif: od jej załclżenia (w t!)S8
roku), jednak calkowite jej przejęcie ll& tapiło w tt'akcie i'cstruktuq'zacji w 19S)4
rolla. Olicunil! nn'ma zatrudnia '19$ osóbi Spracaajc 6wojc prudujtLy pud nusLy
pującymi mukaiŃ: Ad\ onturc Tou!'s(Ontario), Fiesta \West(Vancouver). Sol
Vac(Quebec) oraz PS llolidays {Winnipeg). I'l'H posiada także własnie niewiem
l€a linię lotniczą Canada 3000. Nabycie kanadyjskiego touruperatora miałc} duże
znaczenie w całym procesie restrukturyzacji Osvners Abl'oad. Szczytów-e nkrc
y działa[ności ITH na rynku ]canadyjskim przypadają ]la miesiące zimowe --

od grudnia da marca -- kiedy co firma wysyła najwięcej swoichjŁlit:ntów na
f'lot'de. Wysp) Kanadyjskie i do )meksyku. Sącz) t sezonu przypada więc u z
pełnia innym okresie niż na rs'nk\i brytyjskim, co dla firmy o takim profilu
dzłałalnaści ma bardzo istotne znaczenie

Wyniki finansowe
W 1994 roku łączne obroty First Choice Holidays PLC wyniosły 821,8 tmn

funtów szterlingów, a średni zysk z przepmwudzonych operacji wyniósł 19.1
mln. funtów. W 1995 roku obroty wzrosły do kwoty 933,6 mln Funtów. nr la-
tach 1989---1995 całkowite obroty grupy wzrosły o 192%. Dynamikę wielkości
obrotów, zysków oraz średniej marży przedstawia tabela 6
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Tabela 6. 1Vyniki 6lnnn$owe lqrst Choice Holidars PLC w latach 1990---1994
(w milimnch funtów 8zŁeriinFÓw)

9R9 99[.ntR 9941993L992

319.7Ohmty ĄD7 772.0 710.2 B2t.8
32.417.811.0 9.1s,o

B,4 B,6 2,32,Q3.5

Zrńdło; Company Repań. cyt. za: The TTC World lta\el Raport. Qp; ciu s. 230

Porównanie wyników ntnansowych firmy prztłd rcstruktw'zacją oraz po jej
zakończeniu wykazały, że już w ciągu pierwszych 12 miesięcy' ocl wprowadzenia
zmian 8ytuaęja army znacznie $ię poprawiła. W 1994 roku obroty wzrosły o 16%,
a zyski aż o 27% v porównani\! z rokiem 1993. Uzyskane wynijti finansowe są
dowodem na to, że restrukturJ'nacja była udar) m i koniecznym przcdsięw zię
dem. Potwierdzają to obroty osie\gniętc w 1993 roku, które jak już wspomniano
-wzrosły do 933,6 mln funtów szłer]ingów. Najważniejsze svskaźniki ckonomicz
ne wskazujące na zasadność restrukturyzacji podano w tabeli 7

Thbeln 7- Znstawieniebijailaawe 'nikóH ńnansoH'ch OwncrsAbruud w 1993 roku
(prad rwcrukturrncią) głaz First Clloice Holiday$ 1'1 C w 1994 roku(po restrukruryzncji}

(w milio:lech funtów sztarlinFów)

ObruLV
Kaszel' działalności
Z) 5k bruttt}

993

626.2
B4.0
ii9,0
l$,o

7

i$.4
ł2.0
3.4

3.$
'4.

-0.1

2,4

?32.5
S9,8

19,1

0.3
3.7

23.3

b.3
s.ń
0.8

ca.a
.0.6
8.
2.0
2.4

z)8ki
lokat

Zyski przed kosztami zw iązanymi z
Koszem (1993 rok) oraz koszty lestruktwyzucji

Podatki
Zyski
ZVRki i straty

Zyski
WHLrzJ-mund zyski {mzerwn)

Kwota do vwidand

źr6do: F'acuB ńor tbe F'uturc. Amiual Raport and AccounŁs 1994, Fif5t Chnice, s. 28 i 83

Bezpośrednie koszty rc trukturyzacji(bez kwot związanych z nab},dem
nowych firm) wliczone w wyniki finansowe roku 1994 oszacowano na 7 mln
funtów sztcrlingów Największe kwoty(w sumie około 5 mln funtów) pochłoną
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ły liczne badania oraz ekspertyzy. zmiany organizacyjne oraz działalność mar
ketingowa. Około 2 miliony przeznaczono na racjonalizację zatrudnienia ntaz
odprawy dla zwalnianych pracowników. l)zęba jednak zaznoczyć, że znaczna
zęść 12 milionów zaksięgowatlych w 1993 roku jako koszty operacy)ne. rów

wież ł)yła związana a modernizacją normy (w tym 3,8 mln na pokrycie deficytu
posiadłości w Hiszpanii, 1.5 mln na odszkodowania dla zwalnianych dyrekto
rów i członków zarządu iŁp.). W sprawozdaniu finansowym zn rok 19})'ł prezes
f'irst Choice -- blichaeł Julian napisal, że przeprowadzona restrukturyzacji
firmy znacznie poprawiła jęj kondycję finn\sos-q, co pozwoliła zwiększyć u yso
kość wypłaconych dywidend dla akcjonariuszy' o 10%B w stosunku da roku 1993
Wysokość dywidenda' w 1994 roku za jedni\ zw)-kłą akcję określono na 3.85p
8 termin ich wypłaty na 12 kwietnia 1995 roku

Aktualna pozycja na rynku oraz stl'ategia działalności
First Choice Holidnys na najbliższe lata

Po przeprowadzeniu i'estrukt\Łryzacji firmy First Cltoice HtlLidal's I'l,C
umocnił swojąpozycję czołon'ego ot'ganizatora turystyki na rynku europejskim
Dzięki niej pow'stało spraw'nit: działające non'oczesnc przcdsięhiorstxvo śwlado
me przetnian jakie zachodzą we współczesnej tttry6tycf}, dążący do zaspokaja
nia coraz to nowych potrzeb klientów oraz mogące bez obcą konkurować na
śu ianwym ryllku turystycznym. I'ozwoliłoto lla I'ozwój Birmy. Już w 1993 I'oku
First Choice poczynił znaczne akwizycji. W październiku -- za kwotę 26 mln
funtów sztcrlingów -- zakupiclno jc,aneeo z głównych orpanizatovów w)-cieczQk
szkoblych na rynku br$yjslńin, jakim jest SkiBound Leiswe Group PI.C- U' tym
samym roku -- za kwotę 5,5 mln funtów irlandzlrich -- First Ghoice pozyskał
także JTW, inną znanąirlandzką firmę, wyspccjalizc>waną w sprzedaży pakie
Łów wakacyjnych (H' 1994 roku sprzedała 57 000 imprez). J)zięki tym inu testy
cjom First Choice znacznie untocnił swoją pozycję na rynku brytyjskim. w tym
zwłasmza w Irlandii, gdzie tylko popu'zez }'alcon lltllida) s alina sprzedaje rocznie
około l$0 000 pakietów wakncHnych)

First Choice Halidays poprawił także swdą pozycję na i'olku amerykań
skitn. W 1995 roku zakupiono kanadyjską firmę DHI Investments limited
znaną ze sprzedaży swoich produktów pod marką Fiesta West. Połączenie jej
a nabytym już wcześniej ITH, pozwoliło na stworzenie Signature VacaŁians
przedaiębiarstwa należącego do n4większych organizatorów turystyki działa
jących na rynku kanadyjskim. Znacznie wzrosła także sprzedaż na rynku
wschodnio -- śródziemnomorskim, w tym zwłasmza na Cyprze. Duża w tym
zasługa dobrych u ynik6w, jakie osiwą] Oiimpic Holidays, który w 1994 roku
sprzedal 135 000 pakietów wakacyjnych i należy tam do ważnych organizaw
rów turystyki {9,6% udziału na tamtejszym i'nku). W 1995 roku First Chuice
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został pierwszym wielkim brytyjskim organizahrem kurs'etyki, w którym mctż
na było zakupić wakacje poprzez IntemeŁ. Firma znana jest także z tego. że
jakojedno z niewielu przedsiębiorstw turystycznych daje możliwość zatrudnic.
nia osahom niepełnosprawnym

Sposób przeprowadzenia zmiat} oraz ich skuteczność zostały wysoka oce.
nione w branży. świadczyć mogą wypowiedzi dyrektorów kilku czołowych przed
siębiorstw turystycznych i to zarówno tych, które B spapracują z 6umq Fil'Bt
Choice. jnk i jej konkurentów ICyt. za: 20, 8. iSI.

Widzimy pozytywne zmiany w przekształceniu ]iirst Choice i wierzymy. że
przebudowa ta da firmie mocną podstawę, na której bądzie budowac) długo
trwały rozwój" -- John Donaldson. Dyrektor Naczelny I'tomas Cook Group.
Europa. środkowy Wschód i Afrl'ka

First Choice osiągnęło bardzo wiele podczas ostatniego roku dzięki gmin
nom, która n'prowadziła" -- Jamie Moffata, Dyrektor Naczelny- AT Maks

First Choice wniósł oddwh świeżego powietrza w przemysł turystyczna
oraz nową pubjicznąświadomość jakości oceny wypoczynku, Restruktur},nacja
działalności Owners Abroad, w tym zmiana nazwy na First Choico. była odpo
wiedzie na nowe warunki, jakie zaistniały na rynku turystycznym" -- U)ny
Teatum, Dyrektor Generalny llkeston Co-op

Wnioski

Rosnąca konkurencja oraz zmiany dokonujące 8ię w obrębie popytu tury.
styczncgo SĄ z pewnością głównym trendem, który muszą brać pod uwagę kie
rownictwa wszystkich firm działających na ryiŃu turystycznym. Trudno ocze
kiwał, ahy każdego roku pojawiali gię pi'zedsiębiorczy .odh'wcy" tej I'angi co
Thomas Cook, Wa)t Disney czy Billy Butlin(pionier centrów wypacza'nkou,ych
w Wielkiej Brytanii), którzy ze swoimi nowymi koncepcjami tworzyli nowąja
kość w przemyśle turystycznym. Dlatego współcześni menedżerowie tur) st} ki
stale dążą do doskonałości, ciągle poszukują nowych metod ulepszania jakości
produktu oraz sprawności działania swoich ńrm. Okazuje się bolvieiri. że ,,do.
skonały system" wypracowywany przez całe Igła, nagle przestaje $ię spraw
dbać. Ciągle zmiany jakie zachodzą na rS'nku, zmuszają ich do puszukin'ania
nowych rozwiązań po to, ahy sprostać konkurencji

W niniejsza'm artykule zaprezentowano mechilnizmyfunkcjnnowania r} u
ków oraz sposoby restrukturyzacji przedsiębiorstw w dwóch podstaw osvych
sektorach przemysłu turystycznego: touroperatorów i łańcuchów hotelowych
Biorąc pod uwagę fakt, że nie zawsze podejmowane działania przynoszą spo
dziewane efekty; do analiz wybrano takie firmy. które dokonywały zmian swojej
działalności z różnym 8kutkiom. Restrukturyzacji przeprowadzona w First
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Choice okazała się sukcesem, pozwoliła firmie odzyskać utraconą pozycję na
r) nku oraz stworzyła przesłanki dla dalszej ekspansji, n:jtomiast zmiany do
konanc w Forte. pomimo początkowych sukcesów firmy. okazały się mewy
starczające, co spod'odou ało przejęcie firmy przez jednąz bardzo silnych grup
finansowych. Koncern Granada Group Plc. przejmując Fort inn'estował nie
tylko w majątek i potencjał firmy. I'odstawowe znaczenie miała znana na
całym świecie marka oraz morlin'ości, jakie stwarza mu działalność n& no
wych rynkach. Warto także podkreślić, że w końcu XX wieku przejęcie jednej
6jrmy przez dlug% nie zawsze oznacza bankructw o jednej z nich. Często dla
akc)onarluszy i udziałowców przejęcie niemy okazuje się bardzo dobrym inte
nosem. Jak już bowiem wspomniano, obecnie przedsiębiorstwa traktor'ane są
jak towar. który można kupić. sprzedać lub podzielić, a fuzjt} i przejęcia sta.
nowiąjedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnej gospcldnrki
swiatowej

Activity of the Tnurism Industry Le&dei'$ in khe Light of the
Prezent Tendencies of the Market (Case Study of First Choice

and Forte)

'l'he article prcsents babie prablems connccted with the organi$ation and
activity of the modern tourist market and albo shows the role af tho gr(:iit
international companies operating in this market. The globalisation of Łhe ope
rating: concentrnoion o{ capital alla bile blurring of the bQrders in tourne ćlccl
vita have appeared on an unprecedented seRIe. becoming one of thc most topi
cal featul'cs of the wclrld econon)y at thc cnd af tbe twentieth cei\ttuy. Tbese
hndencies on the largc seRIe appear albo in the totuist market wnich is domu
nated by the great international companios operating according tu global prix
ciples.Having a great potential those companies have manager to master the
tourist market and transfarmed it info the most devełoped and modern branch
of tho warta indusŁry.

Changing economic, social, pa]itica] and techno]ogica] conditions implcmcn
Ced same transfornlations in the operations of the tourist market leadets- They
have to adju6t to changing tourist demand and still growing competition. The
article presents the procesu of rcstructuring in the two leasing British fiuns
opel'ating in the tourist market. First Choice is the fouKjx in size tour operator
in Europe. $imilar in size is the boni cham Forte. There nirms, wnich al'e
leadcrs in their branches point Ło the direction of the changcs in the tourist
market wnich will occur in the coming years and Chen in the twenty-first cen
tury. The cxperience ofthese firma albo show that restructuring in come casus
dres not always lead to succc$8



36 WIESŁdWF ALEJZIAK

Piśiniennictwo

lż]

[3]

Alejziak W, 4Ał) mmś urystyczn,a oraz gZóu,nf orgaaizaforzy urys!.yhi
m wybranym:h Pubach śnfala, w; 7brysl)ka i BIUR e&fpW, MARK, Warsza
wa 1994. nr 1. s. 1-- 5
Alejziak IX, Kbncepda igłpbaZizcm]a, w: Jbnch 7bzys]yćzzty, grudzień 191]7.
nr 20 (85), a. 12..--14.
Alejziak W:. n'ansporf u/ & ry81yce. Name rozwiqrctnia. fer dende. pragna
qr na XXr wiał, w,: Biuleł)n /n/nr !aeglny Pais lego SłoualHszenia Tury
sirhi, PST nr 2. 1992. s. 22--27.
Alejziak W., 7blys! daja a eleme/if mkdzynarodon'ych s o$rzn&óio gosiu
darczych. w= Zeszyty Jadu oue 4ł4{1( Kraków] 998. nr 75. s. 4 1--66
Alejziak W:, 7brysłpha na świecie -- trendy i pmg?zo?y do Jtońca XX icie.
kłł. w: Biułelyn /n/ornlaćyyny Połsłiego $foŁŁ.{lrzysrenia 7b/y$1yAI. P$T.
1992. nr 2. e. 1--6.

Allard R., Złnfeniapqce sfę obłic?e naszego rynku, w: JI/arhełing rb ul'e
Crowfh and direclion -- Stn'ategia marhefingowa na ryn&acŁ zagraRicz.
Rych --Matwiał szkoleniowy slrydany dla potrzeb kursu .hfarkecing w- Łu
r} gt)-ce" zorganizowanego przez Univ('rsity of l.ułan i Akadetnię EkQ
nomiczną w Krakow ie. 1995
Oryear G., Zhe 7}aue1 ,49eat--Dealer in Dreapts. Fottrc Edition. Regentn
Practico Hall A Division of Simon & Schuster. New York 1993
Aviation and lbui'ism Policies -- Balancing the Bencfits. \VTO. London
New York 1994.
Badany M. K., JlgaRagenet a.s a Alem 7bchnolo97, blc BI'aw-Hill Ins. New
York 1993
Bleeke J., Ernst D., Co11aborating fo Compłete. Using Strategie Alliance
andAcquisitions in the Global Mmketplace. John Wile], & Suns Inc.. New
York 1992
CannelIJ., Zmiana inlt4ge siec! AotelowdRarle, w; Mar ewing./uŁuregr'owt/l
and direcffon(materiał poxvielcny), Uniwersytet Luton.AE Kraków, 1995

Cooper Ch., F']etc]ne J., Gi]berŁ D., ]Vanhi]] S., ]barisrri -- /#'inciplcs &
/+actfce, Pitman Publishing, Surrey. 1993
Domański-KoniecznaA., tbługipośred {cłua i organŹzacyi w rozoPoyK O'n
hu aury lyczzlego, $1onogra6ie i Opracować)ia, $GH, Warszawa 1994. nr

czek roniczny hanke/ -- flis oprzełolnu. w: Rzeczpospolita 174(5034), 27
lipca 1998
European Tourist and Lei$ure Education -- Trcnds and ProspŁ:ctes
ATLAS. l\lbourg 1995

SB. IU

393

[4]

[5]

[6]

[n

[8]

[9]

[10)

[n]

[12]

lls]



DZIAŁ.U.Noge: T.]])ARÓW ])RZB\rl'SI.U TUR\'S'l'\'CZNEC,O 37

ltS] Ewopcan 'lYavel Commission. Annual Raport 1995
[17] Focus for the ]ut\uc Chnice, Annua] Repclrt andAccount 1 994. First C'ho

ice. 1995. s. 13
[lSI Global Taurism I'orecasts to thc Ye:tr 2000 and Bcyond -- Executive Su

mai', WTO. 1993
j10] Ho[[owayJ. Ch,. Robinson Ch-,]4arheling n' łur)sole, PB'E. R%irszau a 1997.
lż01 nast LO the W'aria. Resort and Accounts 19ę)4, Forte* 1995.
jżll International Air Transport; The Challanges Ahead, OECD, Put'is 1993
lżZI Jones 11, Podam A., I'h€ J łer/}ałiorlaZ Holpifariły /adusfpy Organizm

tlonaZ and Opf:raŁionaZ lus$ues, Pitman Publishing, John Willy & Sens
Inc.. New Yol'k 1993

[ż:31 Krippendorf J., Hbfal ie rl nową śwzlatou?ąpaZilyAę fary$tycznQ, B': ]#-oble-
ny Hu?yslyłi, lr \Xrarszawa 1983. rlr 3

[241 Kornak A., darzą(!fani [urysfyhą, PWN, Warsziiwa !994

[żSI Kotlet Ph., iVarAetiłzg. Analiza. pluitotuai i€, wdraża ie i hortfroiu. Ce
betner i S.k:i. Warszawa 11)9'Ł

lża] MitldleCon V. T. C.. J al heting [u Łt ryslyce. PAPY. \NarszaR-n 19S)(i
[27] Przecłou ski 1{., 7br)s:)&o n gula n spólcze.sny, Uniwersytet Warsza$'ski.

Mrarszawy ]994
[2B] Raport o polityce Unii Europejskiej w zakresie przemysłu turystycznego

ECTAA(maszynopi8 -- tł\imiiczenie B. \Xal;ża), IT, 1993
[29] Struktura turystyki zachodniaeuropejsldej: -- Alatcriał szkoleniowa' wy

L[uny d[a potrzeb kursu .]v]arketii\g w turystyce" zorganizowmlego p)'acz
Uni\ ersitv of Luton iA]; Kraków. ]995

[30} Sustainable Tburism Development: Guido for Lokal Planneis. \\"l'O, hla
dńd 19s)a.

[all $znajder A.. Stralcgie ?ar etingou-e na rynhl/ frŁiędzynarodou4)-al, PWN,
Wnrszaswa 1995

13ZI 'lbare R., Olsen hl., .fn.!er} ationat Hospilalily źMa cgePlelz{ -- Corporate
SŁracegy in Practicc, Pitmau I'ublishing, John Willy & Song Ina. New-
York 1993

1331 Uaurisrrt fn Europe. Becent IYends Demand, Supply. Eurostat, Brussels

[34} 1bu.dsm in 7'he Europe Union, Eur08tnt, ECSC-EC-]BAG. Brusse]s ]996
[35] Zourism Agarkeł 7}cnds. Europe -- ]985--]995. Rejon fnr Thirl'tieth ?vló.

cting WTO Cammission for Europe, WTOb 'EblAviw. 10. 6. 1996
[S6] 7}awi and 'P)urisl l Raport J996/97. WT & 'rC. Insight }ledia Ltd, 1997
[3'Q 7he 7YG WnrZd 7}aueZ Raport; /g.96.200a, hfnrket Ttacking Internatio

nal l,td. London 199?.
tabl =kaueZ anćr 7burism .ArlalyFt and lltfer?ta&&)nal 2bt&ri8nz ReporES, 'l\-abel &

Tourism Inteligonce, 199&--1996



38 \ylESlbA\N AI.EJZh\K

[39] 7}awJ and 7burismb Ecan.Olllic ]lerspeclfr;e --A Special Re])ort from The
World lyavel & Tourjsin Council. WT & TC. 199:i

[40] 7tiu81yha i rehremja ja o czy nih inlegl'ac#i t?urcymysłwU (red. S. Bosiac
ki), AWł; Poznań 199ó

I'tll Wspólna Europa -- 8za/l$e i zagrożenia dZa ŁraplsporŁu(Red. \\rł. Janusz.
kiewicz), Kolegium Gospodarki Śn iatowei. Warszawa 1995

[421 Vukonic B., 7briza/n ustnsrf:f budacnosfi, Ekonomiki Fakultet, Zagreb 1994.



NR 9

DETERMINANTY
ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ

Renata Sewelyłit

Turystyka międzynarodowa, powszechnie rtlzumiana jakl} $Luna podróży
zagranicznych mieszkańców kilku, kilkunastu cz) kilkudziesięci\t państw-
Łała $ię po TT wojnie śwtatllwej zjawiskiem masow)Tln. DnŁeku ocleszliśmy od
litarnego charllkteru t\u},styki XIX i pi('rwszej połowy XX wieku- Obecnie
rnz więcej ludzi podróżuje. cclraz więcej krajów i regionów pl'zyjillujt

turystów, a podróże i związane z nimi wydatki stanowią, col'az istotnielszy
element ży'cia wsptHczwnego czlowieka(po prac)' i mieszkaniu turystyka sena
się trzmiin z kolei miernikiem jakości życia). \Nnrot;byliśmy w tlpokę ,,tur
stSakacji" świata]por. 2, 32. s. 2t)]. Obserwuje się stały wzrost. międzynaro
nowego ruchu ttuystycznego, czego potwiei'dza)iem just nnstępującc zcsta
wienie [ia. 5. ]]]--i ](;]

1950 -- 25,3 mh osób(turystó\v. wycieczkowiczów i przejeżdżających tr;ut
zytetn)

1960 -- 69,3 mln osób
1970 -- 1$9,7 mjn osób.
Ł980 -- 284.8 mln osób
1 990 -- 425.{} rUIn osób
\Nr Latach l$ł50 -- 1990 międzjn\środowy ru(h tui'etyczny zwiększył się 17

krotnie, co dowodzi względnie wysoldcgo tempa jego xx'zrostu. Jest również fak
Łem. że choć w rozmiarach turystyki zair:micznej poszczcgólnycli krajów \xystę
pująspadki spowodowane zaburzeniami o chm'aktorze prmjściowym, to w skali
globaŁnd turystyka miedzi'nmudowa jesc odporna na wszelkiego rodzaju recesję

nie osłabiają tclnptt jej wzrosną naw'et kryzysy gospodarcze i po]itl'czele [1. ] 1
39, 40j+ Ndeżałobl' więc zastanowić się, ca dopron'adziło do zdemokrat)-zowttrua
turystyki i pomnażeiua liczby osób uczestniczących w podróżach, jakie czplniki
spowodowały i wciąż pou'cdująl że ttlrystyka światów-a nłe puUega kTyzywłn
tylko stale wykazuje tendencję n-zrostową:

Katedra Rl&rketingu Uslug'r\iq'gąFczn} ch AE, Kraków. \d.]laknwicka 27
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Czynniki rozwoju ruchu turystycznego można podzielić na dwie głupi', tJ
na czynniki wewnętrzne czyli motyl'acje, wpływająl:e na dokonywane przez
turystów wybory oraz zewnętrzne, czyli determinanB\ tj- wyznaczniki meza
leżąc ad indywidualnych przyczyn podjęcia podróży turyatymnych. 128. H. 37]
Celem niniejszego artyk\du jest próba zestawienia najważniejszych czymikfiw
zewnętrznych, określającycll wielkość uczestnicy a w Łurystym. R'ewnecrzne
wyznacztliki podejmowania decy4i o a'ńazdach turystycznych zost;iły w, pmt:y
pominięte, ponieważ -- ze względu na su aią odrębność -- mogą $ię stać lema
tem odrębnego opracowania

Uprawianie turystyki u,e współozeanym świecie jest kreow-ane przez licz
ne determinanty. W\mijają ane z wielu dziedzin życia 8połllczno-g08pttdmcze
go, mają możliwość permutaęji, innrferencji i wzajemnego oddziaływania, co
niezwykle utrudnia opracowanie ich jednolitej klasyfikacji [7: s. 41, 26, ś. B771
\Występujące w literattuze podziały eą na ogół własnymi koncepcjami autorów

tmdlią óię pod względem zakresu oraz stopnia szczcgóŁowości [1, 3a, $. 41. 38
s. 0SI. Przykłatlową klub'nll(azję cz5'nników z UwzględnieŃem opinii uułnŃW.
prmpmwadzoną przez K Naumowicza, przedstawia tabela 1. N7iezajeżnte jed
nak od tego jaki jest stopień szczegółowości podziału, determinan+y nłog+ł być
obiektu-wne(wywohijące pali'zeby uczestnictwa w Lury8t},ce) i $uhiektywnc:
CwarŁlnkulące lub ograniczające zaspokojenie tych potrzeb). Z punktu widze
nin podstawowych zjtunrisŁ rynkowych wyróżnia 8ię deLcrminnnt} lłoil)'bowe
podażowe i uniwersalne. Można rósvnież dokonać ich klasyfikilcji na ekunn
micznc i puzaekonomiczne]13p $. fi7]. Polladto cześć tych czynników- u'kasuje
charakter racjonalny(ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. spoleczne, pali
tyczce czy inne), a cześć ma charakter irracjonalny(ich w pływ i odtlziaływanie
trudne jest do uzasadnienia). Podobnie szereg czynników zewnętrznycll ma
cechy mierzalno(wymierne), a ich wielkość i siła oddziałyn filia poddają się
kwantyfikacji; wiele jecbiak z nich ]na cechy nicwymierno, :] stopień ich wpły-
wu trudny jest do ścisłego określenia lpor. 30, s. 40, 301

W 1977 r. OTTO wydala dok\Brent poświęcony analizie czl'nników wpł}.wi
jących na wzrast])op)ńu tura-stycznegai. Stwicrdzotlu w nim, że roze.ój zależy
od 133 czynników. Zrozumiałe jest zatem, że nawet pobieżna ich cbaruktctv
styka przelnaczdaby ramy niniejszego opracowania, dlatego uwaga zostanie
skoncentrowana na wybranych elementach, które mają dominuj:łco znaczenie
pl'zy określaniu przyczyn rozwoju turystyki międzynarodou,ej. Chodzi IHowiem
o uchwycenie ogólnoświatoM'},ch tendencji, które z bardzo róznvm nasileniem
występują w poszczególnych państwach. Owe 133 czynniki można ująć w pcw
ne grupy wg różnych kryteriów- l znów każde ujęcie innżc być dyskLŁsyjne
(o cnrm Świadczy literatura przedmiotu), a każde kryterium wymagałaby odręb

Etude de8 factueurs aynnt une innnence $ur la demando u)urŁsiique ul conduisnnt a lu reki
stribtttion de3 f]ux touristiqnu6. 0]1T. doc. PC / IL/ 2.2.2. z ll marca 1977
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ncj charaktewstyki- Nie wnikając w dyskusje teoretl'cene i zastrzegając ewcn
tualność innego ujęcia, można wskazać na kilka determinant. kare bezpośred
nio i pośrednio kształtują,rozwój turystyki światowej

Tabela 1. Czynniki rozwoju turystyki

POI.T'l'YCZNE:
odpłężenili polityczne

z. palitrka społeczna panstwa
3. Htubihaść polityczna krnjóv
4. norman:azja stopu -ków

dyplomatycznych
DEblOGR\LICZNE;
1; ' struktura wiekowe
2. u zrost licztir ludności
s. urbanizacja
4. prmdluż nj8 się Życia

lud&ięgo
struktura spdeczno
awodowa

Żródło [29. $, 124]

      Ł  fŁ  
Lnr

- Zhmlk l l Iden
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Pośrednimi przyczynami rozwoju turyaŁyki(]ub PO prost\t warunkami
umożliwiająca'mi jej rozu ój) Bą m.in

B wzrost ilości czasu wolnego.
e wzrost poziomu życia ludności w wielu krajach
e przemiany w aferze obyczajów,
e rozwój i upowszechnienie się oświata\
e szybki rozwój środków transportu
e wzmożone procesy industrializacji i urbnnizacji oraz związane z dini

zanieczl'azczenie środowiska naturalnegolpor. 12, i. 11. 32. $. 20. ;33. 8

Jednym z najisto{.niejszych wyznaczników rozwoju ruchu t\Łrystyczno--o
jest zn'iększenic ilości czasu n'olnego- Podróż wymaga nie t} !jca chęci
odczucia potrzeby kcóŁą wyjazd może zaspokoić i d).sponawania odpo\vied
nimi środkami, ale także posiadnlli& wystarczającej ilości czasu na jęj odb},
cic. Ilość czasu ksatalCuje Strukturę konsumpcji turystycznej. ponieważ w,pły
ra na wybór środjca transparŁu, miejsca przeznaczenia cz)-liczbę pozrinnych
atrakcji [ż6, 8. 381]

Czad, który może być pl:zeznaczony na wyjazd turystyczny mieści się u- la
mach czasu wolnego od pm{); który pozostale po ewentualnej dodatkowej pracy-
znwodowej. pojazdach dn ilracJ' i z pracy. zakupach. zdęci&cb w anspndnrHI -..ie
domowym fraz po dokonaniu podstawowych c:zymlości regencracyjnydi(scn
posiłki, higiena). Czas wolny to [:za$, w którym człowiek nie jest abciąhny nni
zobowiązaniami zewnętrznymi, ani koniecznością xnQTelnienia obowiązków wła
nych [8. a. 191--196, ]P]. Dysponow'anie Qrin czasem za]eżlr ad indywidualna,ch

preferencji jednostki, zdctcrminowanych szeregiem czynnika\v obiektyw n3,cł\
i subiektlrwnych. Pozostaje on jednak w sferze w n\iarę swobodnych dech zji
i może być wykorzystany do zaspokojenia zróżnicowanych indywidualnych po
trzej, Czas wolty ma do spełnienia tmy najważniejsze funkcje: leprodukcję gil
człowieka (odnowienie zdolności produlŁcńnei, przynajmniej w zakresie rÓw
nym wysiłkowi zużytemu u, trakcie praGI'). loziywkQ(głównie dla rcgenermji sił
psj'chicznych jedntJstki) oraz rozwój kulturalny(rozwój osobowości. kwaliflka
cji, \wiedzy o otaczajqF}.m świecie itp.) [13, s. 71], Nie \Uegn wątp]iwości. że l\ szS'st
kie te funkcje czadu wolnego mogą być realizowane tn.in. poprzez tŁczeBtńctwo
w ruchu tuwstycznym. często przekraczającym granice p08zczególnych pafistw
m względu na koŃeczno# znalezienia zdrowego otoczenia (w sensie wwunków
przestuennych i społecznych) lub odpowiedniego msobu wiad(}mości. Na roz.
wój turystyki wpiywająwięc; uświadomienie sobie przez człowieka istoty i htnkcji
jakie ma do spełnienia czas wohly ora;l korzystne zmiany jego ilości

INydzielcnie za80bów czasu wolnego od pracy zawodowej i wzr08t jego
i'ozmiarów, zapoczątkowane na przełamie XIX i XX wieku, następowało na
skutek dwukierunkowych działań. Z jednej strony, rozwój sił wytsvórczych sara
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wiał. że wymiar czadu społecznie niezbędnego do vi ytwarzania określonych dóbr
usług sygtelnatycznie się zmniejszył; z drugiej -- prtlcownicy anjl-li do skra

t:ania czasu pracy zawodowej i ustalenia go na poziomie społecznie rncjonal
nym. Czas poza pracą wydłuża $ię w miarę rozwoju społeczno-gospod:trczego
danego państwa. Im krd beat bardziej rozwinięty. tym czas ten jest dłuższy. Im
głębsze i szersze są bowiem przemiany naukowo-techniczne (obecnie głównie
komputer) nacja i rabotyzacja), tym większe powodują one przeobrażcnilL, za
równo w. samej organizadi praca', jak i w życiu społecznym danego pallstwa
(czas walny prwsłaje być marginesem życia htdzkiego. stając się jego niezbęd
nym elementem) bor. 13. s. 67--71]. Wychodząc z kolei z założenia. że im wię
cei czasu wolnego, tym większa jego cześć może być przeznaczona na tura'stl;
kę, możliwości rozwoju ruchu turystycznego są ogromne

Proces skrac=nnia czasu prusy uryraża się w następujących posblciacb: skra
cenie liczba godzin pracy dziennie, skracanie liczby dni pracy w tygodniu {nl)
poprzez wpmwłtdzanie wolnych robót, agłuszanic niektórych dni świ:\Licznych),
]crac&nie liczby tygodni pracy w n)ku (np. dzięki wydłużeniu urlopów' xaylno'

czynkowych). skracanie liczby lat pracy w życiu(poprzez obniżaniu wieku omc
iytalnego oraz wy(lłużanic okresu obowiązkowego nauczania i zwiększania w
konsekwencji czasu przygotowania do zawodu) jiZ, $- 12, 26t s. 381. 38, BI IOl}
Z plmktu widzenia rozxvaju międzynarodowego ruchu tur) stl-cznega naiwni
niejsze znaczenie ma Łendenda do wydłużenia się czasu wolnego w skali mktt
Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo istotny w tym przypadku fakt: urlop
będzie BŁymulownł konsumpcję turystyczną. byli(o wtedy, kiedy będzie urlopem
płatnym; dltttego ill.in. coraz wiecej państw nn świecie wydłuża [lmgĄ we-N net
nych aktów' prawnych płatne urlopu' wypoczS'nkowe i obejmuje nimi coraz szot
sze kręgi społeczeństwa. O w;inności problemu świadczy działalność w tym kie-
runku Międzynarodowej Drgania ic i Pracy i podpisanie przez wiele paflsLw
pracowanych przez nią. dwóch międzynarodowych konwencji w sprawie płat

nych urlopów (1936 i 1970). Spowodowało tn pomnożenia liczby osób dysponu-
ją(ych czasem i środkami do uprawiania tm'ystyki(obecnie wg danych WTO
okl l.b--1.7 mld cls6b korzS'sta bezpośrednio -- pracownicy lub pośrednio --

i'odzinl-. z płatnych urlopów)[2. 38, s. ]O1. 40]
Rodzajem CBa$u walnego, który wywiera również duży wpływ na udział

w turystyce zagranicznej jest czas Faza okresem\ pracy zawodowej -- ciag
uczniósv i studentów oraz emerytów. Niemałe znaczenie w tymi ostatnim przy
padku m& wydłużenie się średniej długości życia ludzkiego (na skutekjlostępt
w zakresie chrony zdrowia). Osoby pa 65 roku życia bardzo licznie obecnie
uczestniczą w turystyce zagranicznej(zwłasmza w wysoko rozwiniętych kra
jack Europy Zachodniej i Ameryki Płn.)[26. B 370--S73. 40]. Ponadtoi do rtjz
n'oju międzynarodowego ruchu turystyce--ego częściowo przyczynia się zmnleJ
czenie liczbjr dni pracy w tygodniu (szczególnie dotyczy to twystyki weekenda-
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wej da krajów ościennych iz tych krajów). 'ltzydniowc weekendu' oca.ią $ię
coraz bardziej popularne, a główne zadanie mają do spełnienia w tym vzglę.
dzie przedsiębiorstwa transportowe, ponieważ ludde pragną dostać się do miejsc
przeznaczenia w możliwie najkrótszym czasie na tzw. dini-wakacje [26, s; aa]]

Innym ważnym czynnikiem rozwdu ruchu turystycznego beat wzrastają-
cy poziom dochodów ludności. liczne badania naukowe przepraw'adzone
za granicą i w Police dowodzą, że istnieje ścisła dodatnia zależność między
wysokościądochodów ludności danego kraju czy region\Ł ajej udziałem \N tut'
style. Zależność ta niejest proporcjonalna lecz progresywnarzob. 6. s. 49, 10
57, 17, $. 10, 20, 26. $. 374]. Nie jest. więc przypadkiem. że piet Msza trzvdzieel
ka krajów wysyłających turystów obejmuje państwa z najwyższym dochodem
in a80bę i najwyżej rozwiniętymi gospodarkami, takie jak USA, Japonia. Niemca
Najbardziej zagregowanym, aczkolwiek niedoskonały'm wskaźnikietlt. chałak
tcryzującym udzial w tura-etyce obaw aten danego pnń8twa jest wielkość wy
twarzanego w nim dochodu narodowego. Poziom konsumpcji społecznej zależy,
bowiem ad 08tatecznego podziału tego dochodu. Z kolei. wielkość dochodu po
podziale na jednego mieszkańca ma decydujący wpływ na stopę życiową SPółc
czeństva, tak istotną dla konsumpcji tury8tyczliej. Realizacja decyzji c wyje'Ź
dzie bezsprzecznie wymaga bowiem dysponowania przez potencjalnego Łur}
stę odpowiednią, kwotą pieniężną, która pozostaje po zaspokajaniu podatku,o
wych potrzeb (wydatki niezbędne do życia), a która może być przeznaczona na
zerem różnych celów(wg upodobania), w tym na podróż turystyczną. Wysp

kość ogólnych dochodów jest więc tutaj dominująca, gdyż wsknzŃe jaka ilość
środjców pieniężnych pozostaje po wydatkach niezbędnych i nieuniknionvch
Oprócz globalnej wielkości dochodu indywidualnego na wysokość kwoty prze
alaczonej m.in. na turystykę wpływają: str\tktura i model konsumpl:ji. cena,
podstawowych artykułów ]consumpcyjnych, skłonność do oszczędzania, cha
rafter i sposób spędzania wolnego czasu [1 3, s. 72, 38, s. ]03]

Potwierdzeniem korelacji pomiędzy poziomem rozu oju ekonomicznego kraju
a wyjazdami w celach turystycznych jest fakt, że kraje wysoko rozwinięte ą
przede wszystkim patlstwami wysyłającymi turystów, natomiast średnio czv
słabo rozwinięte zaliczają się do państw recopcyJnych. Struktura gcagl'a(iczna
wj'twarzania światowego dochodu nal'oclowego brutto(którego trz\ {:z\$ arte
przypada na wysoko rozwinięte kraje Europy zameryki Płn.) m;] więc decydu
jacy xvpływ nic friko na wielkość, ale i na kierunki międzynarodowego ruchu
turystycznego [40]

Przy rozpatrywaniu czynnika dochodu wspomnieć należy, tóu,nice o podró
bach. które ściśle aą związane ze współczesnymi warunkami ekonomicznymi
& mianoM'icie o wyjazdach służbawycb. Szybki rozwój gospodarczy poszczegól
nych państw doprowadził do znacznego wzrostu wyjazdów gospodarz;zych i za
wodawych (narady, hans\tltacje. seminaria, konferencje, serwis pasprzedażo-
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WD itp.). Istotnym czynnikiem kreującyin ruch osobowy między państwami jest
handel międzynarodowy]28, s. 39, 38, s. 104, 40]. Puinijając fakt, że przez
wielu teoretyków turystyki toba typu podróże nie są zaliczane clo turysŁycz
nych, należy je uw'zględniać, gdyż powadułą one obciążenie środktlw tt'anspoi'
tu. bazy ]ioclegowej. a tv przypadku auższych wyj:iznów -- atrakdi turystyce
nl'ch, na równi z wyjazdami w innytlh celach, co niB pozostale bez zn ic:z€tnia

dla kraju ret:opcji
Naw et w krajach wl'szko i'ozwiniętych w) sterują gr\ipy społeczne o ]iajniż-

szym poziomie dcuhodów. \X' ich przypadk\t czl:nnikiem ax'iększaj:łcym, & często
warunkując)-m aktywność tuT) scl'cznąsądofinansow'ania w yjflzatiu- vyl)oczyn
kowych. rea]izowane na bazie funduszy eodaln]'ch ])oszczególn) ch przedsię-
biorstw i pracodawców [30. s. 3Ą]

Wśród detot minantów decyduj: c)ch a rozwoju turystyki n)okna n skazać
także i'ozwój i upowszechnienie się oświaty tli'az zmiany- n' sferze
obyczajów. Objęcie obaw'iązkow:{ l\auką coraz szerszych kręgów spoteczeil
stara i wydłużanic się czasujej trwania spam'odowdy wzrost poziomu wyksztnł

nia ludności wielu krajów Jasne jest, żo im H yższe poziom wykształcenia
tym większy udzial w tury8uyce, zaróxxno w celach\ służbowych, juk i 'wPO
czynkowycTh [zob. 26, s. 1+76--377].]iozxvój oświaty i podrloszenie się poziomu
kulturalnego spoleczeństwa przyczj'nia się do coraz w-iększej aktyw noścli tlum
st) cznej. 'lbndcncja t& odzwierciedla zmianę w strukt\u'ze potrztlb spdecznych
(rozbudzcnie pon'zeb poznawczych i kontaktu z innymi kulŁul'umi)i Poza tym
n& ukutok rozszei'Bania się fakt'esu powszecłlnega nauczania coraz większa'
kri\g onól) podejmuje naukę poza l;rnnicnmi su.niego kraju(jaka część prn':esu
kształcenia %, szkole średniej luh wyższej)

Przemiany w sferze obyczajów. z kolei, przyczyniły się do zmiany ludzkich
postaw co do opuszczania miejsca zainiesakania i podróżowania po imiycb kra
bach i kontynentachL14, s. ]]. l)ecyzje dotyczące sposobu spędzania czasu wolne
go i struktura' konsumpqi zależne są bowiem od tradycji istniejących w tym
zakresie oraz od powstac,ania nowych nawyków i stereotypów, W przeszłości
ludzie mieli przypisane określone role: o11 -- .,zdobyc acz chleba". on:i -- gasi)o
dyni domowa, W wcelu)dy uprawiali ogródek lub malowali sypialnie. w sierp
liu spędzali dw& tygodnie razem. shbjaza kojmzył się z luksusem, Dzisiaj podró-
żowanie st:lłu się integralną częściążycia człon ieku. Zmiana stylu życia, rew nlu
cja seksualnat t'uch kobiet dostarczyły turystyce nowych grup po(bóżlll'ch. np
samotne lub starsze kobiety podróżują same(dla pt'zylcmnnści lub biznesu). pary
niemałżeńskie wyjeżdżają razem, a wiele małżeństw ntprezent\ijących idw ro
bieda wszystkiego na co dzień razem. na n'akacje wjeżdża osobno(lub I'dzen\
ale bez dziwi) itd. Sprzyja temu oczywiście rozwijajitcy się przemysł twystycznl':
która' dostania v tym kierunku wielu zróżnicowłlnych ofert(wl'cieczki dla sa
rnntnych kobiet, ,.zdrowe" podróże, podróże doświadcza]ne itp) [26, s 384]
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Rozwój i doskonalenie środków transportu {indywidualn},ch i zbitjrn.
wych), wywołany rozwojem nauki i techniki, w znacznytn ętopnitt pt'zyczyrtia
się do rozwoju ruchu turystycznego. w' tym międzynaioclow cga. I'ow odujc on
bowiem wzr08t mobilności społeczelistw. ułatwia i przys])iesza zmianę ibiejaca
pobytu, wpływa na fakt.. że położenie geograficzne kraju, który ma się stać
ewentualnym celem vJjazdu i jego odległość od stałego miejsca zamieszk:mia
odgrywają. stale malejącą rojW [21, 26 s. 25?, 30, s. 35J.:Postęp w środkach
komunikacji przejawia się prze(]e wszystkim u,{! q'zroście ich liczb). dostępna
ścj. szybkości, zwiększaniu komfortu i bezpieczeiisŁwa podróży oraz u rclatyw
nym spadku kosztów przejazdu ]a, s. s4]

l,iczba i dostępność środków transportu zbiorowego kołejowegu, a .itobu
owego, wodnego i powietrznego stale wzrasta. Zwiększa się tatlar i zdohio.

ści służb przewozowych oddawane do dyspozycji potencjalna,ch pasażer
Gęstsza jest sieć linii i coraz bardziej rozbudownm'nna infrasŁi'uktura trans
porcowa. Dzięki rtlzwojovi produkcji zróżnicowanych pod względem Mial
kości, )akości i ceny samochodów osobowych, więcej ludzi nn świecie dyspo.
Daje prl'ważnymi pajazdatni, a tym sam) m óą oni bardziej inubilni. mają
dużą swobodę poruszania się i możliwość łatwllgo dotarcia do każdego odra
nego punktu. Ponadto col'az bardziej umacniają swoją pozycję na rynku wy
pożyczalnie samochodów (rent a car) [zmb. 12. s. 15. 21. 40. 47]

Istotną rolę \b' zwiększaniu rozmiarów międzynarodowego ruchu tura'
etycznego odgrywa także wzrost sz},bkości śl,odków komunikacji. NH przy.
kłam, przed wojną Amttr) konin. który c:hcial zw'iedzić Europę tnusia} prac
znaczyć przeciętne trzy tygodnie czasu na $am pi'zajazd (drogą morską)
Siłą rzeczy ograniczało to morlin'ość zwiedzania kl'ajów europejskich i Kawę
żyło kr:\g pl'zDcżdżających do osób rozpoi'ządzających nie lyljco odpowiedni
tni środkami materialna'mi, ale i wystarczająco dlugim woh\},in czascin. Skró
cenie czasu podróży do kilku godzin {głównie dzięki i'uzwajowi komunikacji
lotniczej) umożliwia obecnie wl'jazd ttuystyczny w ramach niedługiego ukre
su wolnego. a zaoszczędzone dni lub godziny Bą dla turysty dodatkową lIFe
mią, ponieważ mogą być w},karzystane jajko faktyczne przedłużenie urln])u
czy wycieczki turystycznej i doltładniejsze zrelilizowanie celu podróże' [par
6. s. 54, 2]t 26. s. 2S71

Na rozwój turystyki międzynarodowej wpływa r(lwnicż zsviększonic n)
gody i atrakcyjności podróży. SkładiljlŁ się na nią: bezpieczeń8tw,o, regularność
punktualność, malo ascylacje i drgania pojazdu, brak hałasu, duża przestrzeń
poz09tająca dc dyspozyqi pasażera, odpowiednia temperatura. wilgotność i czy.
stość powietrza, właściwe oświetlenie \vcwnętrzne pajiŁzdu, odpowiednie kwa
lifikacje i zachowanie persnnclu, fakt że podróż ]noże się odbyć bezpośrednia
boz zmiany pojazdu(przenoszenia bagażu) oraz wysoki poziom \usług gastrono
licznych czy rozl)m-kovvch v trakcie padl'óżyl471. Szczególnie duże osiilgnięcia
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w zakresie tego ostatniego elementu atrakcyjności podróży ma żeglugi pasa-
żetnka, która oprócz organizowania rejsów tuD'etycznych statków typu kablu
nikacS'jnego. pow'iązanych ze zsŁ'iedzaniem przybrzcżny€:h miast w różni'ch
państwach, opracowała konllepcję statków -- wysp t\n') etycznych, gdzie śwjad
czyny jest pelny z:ikre8 usług turystyczny(h (noclegowe, gastronomiczne, try
zjerakie, rz(:mieślniczc. hnndloR'e, Imznicze. sportowo, rozrywkowe it.p-) lzcłb
12, e. 22--Z4]

Nie mniej ważnym czynnikiem rozwoju międzynarodowego ruchu tura'stycz
nego są zmniejszajitC=e śię koszty przejazdu. \ń'prawdzie przejazd stanowi jed):
nie cześć całkowitych wydatków turysta\ jcdnłlk jego udział w \b'yjazclach za
granicznych jest dostatecznie duży(w turystyce międzykulitJ'mentalnej prac
kracza częsta sumę pozostałych wydatkfiw), ażeby przy porównywolnl'm puzio
mie kosztów, pobytu w ró nych krajach przesądzać o ukiei'u))ltowłlniu ruchu
turystycznego. Dial.ego wiele przcdsiębiorgtw. transportowych stosuje obniżki
cen w postaci ułg na określonych trasach, w okrełślonych parach rlłku lub katc}
goriach l)odróży. Przykładowe'mi ulgami, stosowunl'nli przez linie lotnirzo. Hł
zniżki przy lotach czarteraxaD'ch czy Lzw. Inclusive lbu)'. wycieczki po zt'czai
ow ajej cenie (koszt podróży Łam iz llawrotem lub okrężnej, zakwaLerowauia

wyżywienia. ewentualnie dodatkowych usług) [zob. 5, 6, s. :54, 12, s. 24, 1 4:
3]. Koleje proponują między'narodow e pocinEi wycieczkowc po {:snach zniżko-
ych. ulgi dla cudzoziemców FREI' w'ielodniowych podróżach tur) etycznych in

rlrwidualnych i gi'upowych na dalekie cras$ karty wakacyjne, kt(}l'e za zry
czałtowa11ą opłatą dają praw'o do nieagraniczoilej liczby })rzejazdów w okresie
ważności itp. IZIJ. \N przyliadku trnnsllartu tb'ogon'cgo isŁoLny wply-- nn n y u
kość kosztów podróży mają ceny paliw i dlatego wiele krajów wprowadza dla
turystów zagranicznych niż zc stawki

Xńr rezultacie rozwój środków transpaŁtu dokonał ogrunlnc} rewolucji w uta
Łwianiu i przyspicszaniu pokonywania odległości, przyb]iżył ]traje i kanal'nen
ty poprzez wzrost podróży międzynarodou yc:h. Zrozumiałe jean więc, ze kraje
pragnące rozxńHjać tura st.ykę zagraniczną Idadą wielki nacisl( i przeznaczajtl
znaczne środki Snan$oB'e na paŁĘ iększ(!nie nowoczesnego tabortl oraz t-ozbudo
wę irifTastruktury transportów ej, aby zabezpieczyć sobie wplywy dew'izowe
z pl'zewozu i zapewnić jak najłatwiejszy i jak najdogodniejszl' dnjuzd tut'st.ów
do u rakcl'Jnycli regionów [21, 3a, s. 35, 40]

Stale potęgujące i naóilająrle się wa współczes!\ym świecie procesy indu-
strializncyjno-urbanizacyjne nle pozostają bez n'płynu na rozwój tul'sty
ki. Industrializacjn. rozumiana jako ciiŁgłn rozbudow n przed)ysłu, będącil ze
społem pi'ocesóxs technicznych i cl(onomicznych, którym tow at'myszą istotne
przemiany społeczne, polityczne i kulturou-cE13. s. 7al, powoduje. że uvmRg
Się dziś od czuc)w ieku znacznie mniejszego wldadu pl'acl' fizycznej(na skutek

zrostu technicznego uzbrojenia pracy). natomiast wzmaga się jego u ysilek
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umysłowy i psychiczny(poprzez wzrost odpowiedzialności za wykonywaną pt'a
ce i naraatalące tempo życia). Im kraj jest bardziej uprzemysłowiony, tym \q'żej
jest zurbanizowany. Nieodł:łcznym procesem kulturowym &)wanyezqcym roz
wajowi sił wytwórczych jest urbanizacja, Z kolei, im kraj czy region jest bardziej
zurbanizowany, tym większa jest aktywność turystyczna jego mieszkańcllw.
Wynika to z faktu, że urbanizilcja potęwje zmęczenie człowieka i wywiera ne""a
tywny wpływ najego ustrój poprzez m.ini in. nasilenie łiałasu(którego głównym
źródłem jest ruch uliczny), zatrucie środowiska przez pyły i gazy uraz duże za
gęszczenie ludność:i, a tym samym wywołuje naturalną reakcję ludzi du zmiai})
toczcnia, konieczność wypoczynku i ktlntaktu z przytudit w celu niezbędnej re

generacji sił nlzycznych i psychiczn)-chl10. s. 58. 12, s. 16--17. 37ł :38, 8. ]O]]
Istnieje potwierdzona u różnych krajach wyraźna mleżność pomiędzy wiclko
ściąmiasta a aktywnohią Eurystycznąjego mieszkańców. W literaturze slmtk;lć
można określenie, iż natężenie wyjazdów turystycznych jesli ru1lkcją poziomu
urbanizacji, a analiza danych dotyczących tnchu turystycznego na Świecie po
zwala stwierdzić. że najwięksqr udział w turysta'ce mają kraje o ptopowjonalnie
najwyższym stopniu zurbanizowania [6. s. 49, 30, s. 35--36, 38, s- 37]

Urbanizada przejawia $ię w czterech płaszczyznach, a wszystkie wykazują
współz6alei:ność z procesami rozwoju turystyki]zob. 13, s. 73--75] Urbanizacja
okanomiczna(wzrost liczby ludności zatrurlnionej w zawolłnch nieralniczS'eh
w stosunku do ludności wykonująwj zajęcia mlnicze), pon'oduląca zmianę stek.
tury społeczno-zawodow ej ludności, stanowi istotną przesłankę wuostu ruchu
turystycznego. Ludność niemlnicza bowiem, po pierwsze. korzysta z cormznvch
płatnych tulapów(co nie ma miejsca. poza ńelianymi wńątkami, w oduie9ieniu
do zatrudnionych w rolnictwie czy leśnictwie)- b'ortny ich spędzania są oczywriście
różnorodne. ale fakt d) sponownnia opłakanym czasem wolnym od pt'ac)\ sam
w sobie, jak wykazano, jest czynnikiem sprzHając)-m konsumpcji tm'etyczną. Po
dntgie, na ogół dochody ludności midskiej są wyższe ad osii49anych przez ludno#
ariejską- Po trzecie. dochody te są stałe, co pozwala na planowanie wvd;leków
z budżetu rodzinnego i stwarza możliwość Wygospodarowania funduszu kon
sumpcji wg upodobania. l po czwarte, osoby zatrudnione poza rolnictwem są
z reguły objęte prowadzoną przez pracodawców akcją Hwjalną (m.bl. do6nnnso-
wnuie wyjazdów turystycznych)[26, s- 377, 38. s. 39---40. 40J

Urbanizacja techniczna. czyli rozpowszechnianie $ię miejskich systemów
infrastruktury i zabudowy, przyczynia się również do rozwoju tury8tł'ki. WBpó]
czeBna zabudowa miejska, cechŃąca się standardowym, nie ziiwsze planowym
budownictwem osiedlowym i bloków'm, staje się miejscem skupienia na agra
niczonym terenie dużej liczby anonimowych członków społeczeństw a, o coraz
mniejszym poczuciu wspólnoty; W miarę wzrostu uciążliwości bytowania w t} m
zatłoczonym i bazimiennym środowisku zwiększa się pragnienie ucieczki i po

zukiwania samotności oraz spokoju (głównie na łonie nattuy)
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Urbanizacja społeczna (przyBwajanio przez przyb} słów ze wsi miejskiego
stylu życia -- wartości, umiejętności i cech osobowości) działa także pobudzają
co na aktywność turystyczną. Podstawowymi przesłankami miejskości są, po
pierwsze, pewnego rodzaju uczucie swobody. przejawiajiFe się m.in. w szef'stej
tnożliwości wyboru zawodu, pracy. pożądanego otoczenia {w odrllżnioniu ad
ograniczeń związanych z uczestnictwem w Hien-ielkiej społeczności wiejskiej),
a po drugie -- inny model życia, cochujący $ię odmienną niż na wsi struktur'ą
wydatków' gospadantw domowych iodmiennąhierarchią wmtości (np. z punktu
widzenia mieszkańca miasta wjazd turystyczny jest koniecznością). Oddala
łujące mocno czynniki sacjo---psychologiczne (utarte st} le życia, wzory i naśla.
tlownicLwo) I'zutują na rytm żl'cia ludzkiego, na rytm czasu zajętego i wolnego
i powodują u konsekwencji wzmożony ruch turystyczny opor. 19]

Czw arta płaszcżyznaurbanizacji jest urbailizacja dcmograGiltzna(przemiesz
czynic slęjudności ze wsi 111} skupisk miejskich), pnwodująca wzrost odsetka
ludności złlmieszkałej w miastach. hla ona bezpośredni związek z masowym
ruchem turystyczna,m i pośredni z rozwojem sfery jego obsługi. Ludność !Ńej
$kn. zwłaszcza zamicszkuj#:a duże ośrodki, jest znacznie aktywniojsza tury,
stycznia, przede wszystkim ze względu na \wyższy z reguły poziom ogólnego
wyltształcenia. lepszy dostęp clo środków transl)ortti, większe :możliwości za
robku oraz fakt. że stanowi ona bezpośredni obiekt działalncłści piomocyjixej
różnomdnycb organizacji turystyczllych. Gros biur podróży i agencji ma swoje
siedziby w miastach, stąd ich ]nieszkuńcy muszą się spotykać z proj)orlowanl'
mi ofertami iz ofert tych, a' różnym oczywiście stopniu, korzystać. Procesy te
sprzyjają mzwajowi turystyki

Zarówno więc pozatym'ne, }ak i negatywne konsekwencje rozwoju [:ywlli.
nacji przemysłowej mają oddziałyn'anie jednostronne -- kształtują wysoką.
aktywność t.urystyczną

Oprócz tych pośrednich pmyczyn rozwoju między'narodowego ruchu tury
st$'cznego można wymienić niektóre determinanty bezpośrednio wpł) wające
na kształtowanie się rozmiaróxv współczesne) turystki masom'ej. a mianawtcie

B zdobywanie i udostępnianie coraz to nowych n'alorów turystycznych,
e rozwój infrastruktury tuD'sLycznej,
© upowszechnianie informacji, propagandy i reklamy wńazdów turysŁycz

e rozszerzającą się politykę państwa w dziedzinie turystyki,
e bardziej korzystną sytuację polityczną na świecie.
e intensyfikację działalności międzynarodowych organizacji turysta'cz

nych [13, s. 115. 32, s. 20. 3g. s. 24--25, 39]
Niezbędnym wiirunkiem rozwoju ruchu turystycznego jest istnienie wa-

lorów turystycznych. Nadają onc kierunek podróżam. kształtują ich struk
turę czasowo-przcstrzenną i stanowią główną Bilę przyciągania Łuryatów. Ge

nl'cłi
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neratnie za walory uważa się pewien obszar. miejscowość. szlak cz], obiekt
jeżeli jast lub może być celem podróży turystycznej ze w zględu na posiadane
cechy środowiska przyrodniczego, zabytki kultu'y materialnej. względnie
przejawy vspółcze8nej działalności człowieka [34]. Wa.lord' turystyczne! n' swo
im bogactwie praktycznie występują, wszędzie, nie wszystkie jednak woły
walą na rozwój t.uryst} ki. Im bardziej 8ą one atriżkcyjne, unikalne. niebo
u-tarzalne, im w większym stopniu mają charakter osobliwości, tylu n ięcej
osób pragnie je zobaczyć, aby poznać coś odmiennego od tego co stanowi ca
dzienne otoczenie. coś noR'ego, różnego od tego co się kiedyś XNidziało i oglą
dało(nawet w przypadku znacznie wyższych, w porównaniu z innymi w'alo-

rami o mniejszej warłaści, kosztów z łym związanych)
Rozwój ruchu turystycznego może l)yć spowodaxvany, po pie!'wsze: udo

stępnianiem ,.nowych". dotychczas nio zag08podarowanych walorów (prac
strzec eksploracji turystycznej, której spektakularnym przykladem astnt.
nici) lat ą fragmenty kontynentu Antarktydb fragmenty łlimalnitiw, ab
szary bagienne i pustynne) [2a]. Po drugie, powstawaniem (dzięki rozwoju
wi nauki i techniki oraz stosowaniu ich osiągnięć w])rakt} ce) nclwych ante
resujących walorów, będących rezultatem pracy ludzkiej(albo salnaistnych
jak Disneyland czy Logoland, albo takich. których l;ewna atrakcyjność uwa
runkow ana jest usytuow aniem w śrQdowjsku pl'zs,rolniczym. np- agloille
racje turystyczne nn n'ybraeżacb Morza Śródzieninega czy Czarnego. zam
ki, pałace nad LoarO. Po trza cie, peNN'ne znaczenie dla I'ozxwoju l uchu maja
powstające. nie dla potrzeb turysQrki, obiekty w spółczesnego budownicta'a
gospodarczego, przemyęłowega, urbanistycznaga. Dla niektórych grul} tud
Rości, zamieszkujących obszary mniej zurbanizav'ane, interesująca-m ce
lem podróży może być wielki ośrodek miejski, ze względu na charakter za.
budowy (hlanhaLtali w Nowym barku) lub rodzaj rozwijanej działalności
(Hollywood), ]noże być pm't latlliczy czy inor8ki, wielkie centrum zakil])ótv
czy inny obiekt będący M'bitnym osiągnięciem współczesnej {;l:n-ijizncji. I'o
zwarte, elementami walorów turystycznych, które przejściowo moga. oci

zrywać znaczącą rolę w rozwoju ruchu turystycznctgo są różnego I'odzaju
imprezy, festiwale, konkursy z dziedziny 8ztttki czy sparta, targi, wystawy.
galerie i muzea, których atrakcyjność wl-znaczają zgromadzone Lam dzitlta
sztuki i eksponlity [13. s. 81. 30. $. 24--25]

Dla współczesnegt} człowieka. obok tych wymieniona,ch elementów u,ajc
rów turystycznych nadal jednak prioryteŁowe znaczenie mają; czyste pow'ie
Erze, niezanieczyszczona woda, tereny zielone, strefy ciszy. Wynika to ?e 8ta
le pogarszający'ch się warunków życia w aglomeracjach miejskich. wzrostu
zanieczyszczeń i konieczności regeneracji organizmu ludzkiego w warunkaf:h
czystej prz) rody, kontaktu ze światem matur)\ minerałów.. roślin i zwierząt
Dobra te występujące do niedawna w nieograniczonej ilośc=i, zaczynają nagie
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raĆ cech rzadkości i ograniczonoścł. Wpł)m współczesnej cywilizacji industrial
nej nie tylko bowiem przyczynia sie do powstawania non-l-ch atrakcji tury
stycznl'ch, ale wywiera również negatl'w'ny n'pływ na walory naturalm{. Wb-ru
ża się to bądź w ograńczaniu możliwości koszy-stania z tych walorów wskutek
aunieczysmzcń u,ody i povrietrza, bądż n zmniejszania ich zasobów poki'zez
zabudowę mieszkaniowąi przemysłową terenów zielonych(przestrzeń kulami
nacji i urbanizacji turystycznej)[12. s. 19. 23, 30. s. żl--żż]

Podstawowe dobra tura etyczne stanowią niezbędny. alc nie w)-starczają-
cy czynnik determindący możliwość rozu-aju ruchu tury$tl'cznego kraju czy
regionu- Najcenniejsze bowiem xvalorl' nie przedsta9'iają bowiem żadnej war
rości(nie powodują rozwoju }'uchu), jeżeli nie są udostępnione i umiejętnie
zagospodarowane. inaczej móu'iąc. sa. one celem turystycznytn tylko w teda
kiedy du miejsca ich występowania zorganizowany zostanie dogodny dojazd,
l w samym miejscu stwol'zy się odpowiednie do potrzeb warunki pobyt\t. W związ
ku z tynk o atrakc)jności danego kraju cz} regionu del:yduje, oprócz walat'ów
twlaściwic ukształtowana inhastrttktura turystycznalpor. 7, 8. 4 1, 1 3,: s
BO, 3a, s. 28, 35. s. 27]

Waloru, twystyczne $ą niemobilne. Chcąc je udostępnić turystrlm należy
twoi'z)ć odpowiedni układ urządzeń i instytucji iltPasfrukłur) ŁuK.sparta

weJ, świadczącej usługi na rzecz odwiedzających. I'oprawa dostępności ko
munikac:yjnej walorów (wzrost zdolności przewozowej w relacjach pomiędzy
poszczególnymi ki'ajami, uruchomienie nowych połączeń, umożliwienie c:zar
terowania pojazdów, budowa dróg, portów, przystani, lotnisk, linii kalego
vl'ch, punktów gralllcnn) Gh prze tuuQw&Dych do Dbał\\gi ruch\l nllędzynQra
dowego wraz z niezbędnymi urządzeniami, jakimi jak stacje benzynowe
Pargztaty naprawcze, agencji: sprzedaży biletów. urządzenia rezerwacyjne
itp.) ożywia ruch turystyczny, który z kolei oddziałuje pozytywnie? n:l jej roz
wÓj [12; s. 21--24, 21. 47]

W obrębie infrastruktury tura'styŁlznej ważne miejsc;e zajmują obiekt.}'
hoteiarskie, umożliwiające turystom przebywanie poza miejscem stałego nl
mic3zkania dłużej niż jeden dzień, dzięki zaspokajaniu podstawowa ch po
trzej blńowych. Liczba i standard obiektów hotelarskich determinuje zdolność
recepcyJną kraju czy regionu, odznaczającegu się walorami ŁuryiŁycznymi
a rozwój hotelarstwa. budowa i modernizacja obiektów warunkuje wzrost tu
ch\t turystycznego. Czasem uważa się błędnie; że do recepcji turystyki zagra
nŁcznej można wykorzystać tylko hotele nelu'yższych kaCegoili. tymczasem
zależy to od poziomu zamożllości odwiedzających i od ich szczególnych pl'efe
rencji. Dlatego oferta powinna dax9ać zagranicznemu tura'icie szansę wyboru
zróżnicowan)-ch usług hotelarskich. w tym o niższej cenie i, co zl,ozumiałe, o niż
zyd st.and:trdzie. Wynika to z w'łączenia do ruchu warstw o niższych docllo

dach. Z tych też n zględów nla mioj$1it! coraz większe tempa rozwoju kompingu
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i karawaningu. Hohlo o bardzo wysokim standardzie przyciągająprzcde waz)-sŁ
kim biznesmenów, i VIP-ów, którzy w krajach rozwijających $ię stanovpią rów
ależ coi'az !iczniejBzą grupę przybyszów.

Obok transportu i hotolarstwa, na rozwój tuq styki wpływa także razbu
data innych skladnilcóvr infrastruktury Łur)-styczne}, tj. urządza yzoien.ia
wych. czyli gastronomii (podobnie, nie tylko placówek o najwyższym stanclar
dzie, ale również zakładów i punktów oferujących czasooszczędny typ usł\ig
gastl'anomicz1lych. $. tanie posiłki na zasadzie samoobsługi) i punktów oprze
drży artykułów spożywczych oraz obi€któic umoźliwicdclcych turyście hordy
stanie z walorów tury lyczn)-ch (np- wyciągi, narLllsti'adb ścieżki i trasy tury.
etyczne, plaże. kąpieliska) czy zapeulniagącJ,ch rozryuAę(teatry. kina. kaca
Fety. biblioteki. kluby. obiekty sportowe itp.). Tb ostatnie usługi słŁ czasem
w) raźnie zaniedbywano

W skład in&a8truktuly towarzyszącej wchodzi ponadto in/rastrlłA ura obój
na (zaUadl' rzcmioślnicze, lecznidwo, tuządzenia telakomtuiikacHne. insty.
tacie ochrony pomądku i bezpieczeństwa publicznego)- Wprawdzie jej ustnie
nio nie zależy od występowania turystyki, ale odpowiednia jej wielkość jest
niezbędna dla mzwdu ruchu turystycznego, ponieważ umożliwia zaspokoją
nie różnorodnych potrzeb występujących powszechnie u przybyszów(podob
nie jak u miej$cowęj ludności)- IAb'stępuje tutaj zależność odsvlotna -- to tury.
styka może powodować jej przemiany i ulepszeniii111, 12, s. 25, 13. $, S3J

Sama budowa i modernizacja inltastruktury turyst.roznej nie przyczy-
nia eię do wzrostu ruchu turystycznego. Konieczne jest bow iem istnienie
wyspeqalizovanych instytudi obsługujących turystów (organizatorów pod
róży. przewoźników. ośrodków informacji t\uystycznej i innych podmiotów
przemysłu turystycznego). lcjt działalność powinna być jak najbardziej zgon
na z popytem oraz preferencjami i przyzwyczajcniami klientów [6, 8. 48]

Istotnym stymulatorem rozwoju n'spółczesnej turystyki, przede wszystkim
pod względem wielkości oraz pożądanej struktury rodzajoxwej, przestrzcnlnej
l czasowej jest. tak powszechna w dziBiejaz} ch czasach. informacja, propa-
ganda i reklama turystyczna. Są one środkami popularyzacji racjonalnych
form wypoczynku, wpływania na postawy. zachowania i zwyczaje turystów
kreowania i umacniania tradycji podróżowania itp- 16. s. 54]

Liczba inHoroBaćli przekazywanych potencjalnym turystom SUME rośnie
Pochodzą onc a całego świata, oswajając ludzki unl)-$ł z rńżnorodnymi pet
spektywami zaspokajania potrzeb turystycznych. Tch cechą charakterystyczną
jest również ta, że docierająw tym samym czasie prawie do wszystkich warstw
społecznych poprzez środki masowego przekazu, zwłaszcza telewizję(w tym
saCelitarnO, która zajmuje nieporównywalna z innymi mediami ilość czas\l
współczesnego człowieka. 'l)udac przecenić kumulatywn) efekt telewizji
kształtującoj przez lata popyt turystyczny w głównych krajach emisji(choć
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jest on dopiero widoczny po dłuższytn okresie)- Ani jedno pokolenie przed reka
dą lat sześćdziesiątych nie było na taką skalę poddane staremu wpływoxvi ze
strtlny wl'dmzcń, ludzi. miejsc znajdujących się poza obszarem zamieszkania
i pracy. Dzięki telewizji informacje 8cajq. się widzia]ne, niema] namacalny. pa
awalająna wyobrażenie sobie udziału w podróżach i konsumpcji różnych usług
ul)'etycznych: Nieco mniejsze oddziaływanie mająin form:leje zawaŃc w książ

koch. magaz} nach, gazetach i radiow-c [12. s. 16, 28, $. 49]
Decyzja turysty dotycziłca podjęcia podróży zagranicznej jest \F dużej mia'zp

.vynikicm wyrobionego, przez odpowiednio t'ozpowszcchnioną propagandę. prze
kopania o słuszności tę} decyzji i atrakcyjności celu podróży. I'rzez aagramt:aną
propagandę turystycznąrozumie się ,,.. celowe i politycznie umotywowane azja
lanie perswaąrjne na grupy społeczne. Dzialanie to zmierza -- drogą upl'zystęp
niema masowcmu odbiorcy tłpinii i poglądów społeczt o-politycznych -- do kształ
towania odpowiednich post.aw, wyrażających się $' pożądanych zachoxwaniach

[43], t}. w- podejmowaniu podróży t.urystycznych do dalszego kraju: Określił
ji\t: przedmiotowy zakres zagranicznej propagandy turysta cznej można stw-iet'
dzie, że obejmuje ona oddział)-wanie nn grupa' potencjalnych turystów' zaŃw'nu
w miejstlu ich stałego zamieszkania, jat i podczas zwiedzania odv'icdznnegc ki'a
ju. W pierwszym przypadku celem propagandy jose stworzenie obrazu pali
$twa recepcji na ti'le oryginalnego, aby v warunkach wzmożonej konkurencji
jaka ma miejsce na światowi'm rynku turysta'cznym, hył u stanie przycii\gnąc
uwagę i zainteresowanie potencjalnych odxwiedzających. W drugim pi'wypadku
natomiast chodzi o dostarczenie pełnej. rzetelnej i łaty'o Łlostępnej informłŁcji

ntr--lcnjncK kraju cza$on'egc} l)nbyŁul41. PrclpaK:lntln turystyczna wpływa nn
rozu ój ruchu tuq'styczneHO poprzez

e powszcchniejszą działalność zagranicznych przedstawitlielstw biur pod
róży przedsiębiarstn' transportowa'ch(lotniczych, morskich, kolejowych
autobusowych) i innych organizacj; tui'etycznych oraz ich współpracę
z zagranicznymi biurami podróży-. placówkami dyplomatycznymi i kQn
ularnymi;

e bardziej rozbudowane public relations, czyli tsworzcnie przycl)yhej at-
mosfery dla kraju i jego walorów za pośrednicLxven\ liderów opinii
spolecznej tj. dziennikarzy. wydawców, :luŁorów t\lrystl'cznych repot
gaży i podróżniczych powieści oraz pi'acowników rutlio i telewizji; tego
rodzaju propaganda przybiera najczęściej postać reportażu dziemtika
rza z podróży pa danym kraju; reportaż bywa publikon any w prasie
codziennej lub periodykach o tematyce związanej z turystyka bądź roz
powszechniany w farmie pogadanki w radiu lub 6llmu w telewizji; nie
jest Ła wprawdzie opłacane przez przedstaxwicielstwo turysta'czuc przyp
mającego kraju, alo organizacje odpowiedzialne za propagandę zagra
liczną ponoszą koszty innego rodzaju. tj. związane z pcldróżą zagranica
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nego dziennikarza i umożliwtenifłm mu zebrania materiałów do ieporŁil
żu poprztlz bezpłatne llodróże studyjne, konferencje pt'aśow;e itd.: tkie
mniejszy wpływ na ksztaltou,anie image propagowanego kraju wywiera
jłl regularne programy IV na temat podróże w, których dokonuje Hię pi'c
zentacji produkłóxw turystycznych. dostarczając jednoczctśnie krytycznej
oceny ich jakości i v'm€ości; programy te znają wysoką oglądalność. :] przy
łym tak znaczną Bilę ocldziałyvania. jakiej żaden pl'zezn:tŁ:aoni' na rctjlla
me budżet poszczególnych organizacji tluy8tyczn)-ch cz) prze jmujiŁt:llKn
kraju nie mógłby zapewnić

e rozszerzanie stosowania inTiych I'orm prnpagiindnwych. takich jak: olga
nizacjii i uczestnictwo w targach i giełdach kurs'etycznych. tinatisow.anie
wycieczej{ i wypoczynku np. dla dzieci niepełnos])rawnycli, sponsorowa
nie konfcrcndi i seminariów o temat'ce tluystycznej. obsługa posiedzeń
międzynarodosw'ch organizacji działając ch w dziedzinie turystyki, pro
iukcjn materinlón' propagandowych (iidormatorów, folderów. map. ilu
Btr{)w nnych opisli%' tras dn)gołych tzw. itinerańów, przewodników Lur)-
tycznych, plakatów. kalendnrz} itp.)

O znaczeniu propagandy dl& rozu aju ruchu turystycznego ś radcą; fakt
żc poszczcgó)nc])aństwa wl'dają col'az sviękuze sumy pieniężne na jej krzc
wienie na poszczególnych rynjcnch turystyki przyjazdowej i w- skali globłilncj

RełZarna. jako kolejny instrument promocji produkt\i turystycznego dane
go kriiju, jest również istotną dctcrminantą rozwoju współczesnej ul'Etyki
zagranicznej. Jest ta środek a dużej zdolności przekonywania i oddziaływania
na gusty tut'słów-, kaztdtujący incldę w Łurystyt:c i wprowadzająca' nowe kiu
rani(i wyjazdów turystyczna,ch. Może on również być narzędzien) wl'chca,ania
tur)-$Ł}' \y duc:hu poszanow a nia środowiska przyrodniczego i jego mhronl-: zwnl
czcić zjawiska patologii v tutry8tyce, iozbudzać społecznie pożądane pon'zeb)-
np- turystycznych f'orm spędzania czasu wolnego czy upraxMania t.u)) $cyki
kwatinitan-anej, Najw ażniejszą spraw'ą w przypadku reklamy jest jej rzetel
Dość, która wyraża się nie tylko w prawidłowości znwal+ych M' niej XKiadotlio
ści, lecz także \v icl) powiązaniu z istniejącymi możliwościami podamy tura'
styczriej w dnnyin kraju. Zasada rzetelności w warunkach silnej konkurent
na rynku tury$łJ't:zlym jest po prostu kontwznością. z punktu widzenia znpcw
niania wzrostu rozmiarów' turystyki przyjazdowej do reklamującego słę l ljq
sawa [13. s. 94---99]

Wśród czynników determinują$ych rozwój airystyki zagranicznej znajduje
się również polityka turystyczna państwa. W literaturze pojęcie to jest róż
nie deńlniowonc, Najogó]nicj można povriedzieć, że jest tc} zespół przedsięwzięć
podejmowanych) pi'zez organy państwowe w cc1lu oddziaływania na rucll Łurb:
styczn)-. \V praktyce można zaobserwow'ać różny stosunek państwa do t\u) etyki:

l4 i, ZJI
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a) stosunek negatyw ny, kiedy rząd nie jest zainteresowany mzwojem tul'
styki i wręcz uniemnżlinriajoj rozwój popu'zez totajnąkontrołę nad wszem
kimi oporne)ami linansawymi i reglamentaqę turrsU'ki zagranicznej
zilrówno przyjazdowej, jak i wvjazdow ej(kraje zamknięte dl& t\trystyki

kraje, w których turyści uai'ażcni $ą na róż1lego i'odzaju niet)ezlJieczeń

b) stosunek neutralny, kich) państwo nie jose zainteresowane rozu'njcm
tura styki i nic ptldejmqe żadw'ch działań ani w kicrunjtu jej ogranicza
nia, ani zwiększenia (ewentualnie w sytuacji zagrożeń czy dysruukcji
turystyki interweniuje w celu jej ograniczenial;

) stosunek pobyt)m,n]-. kiedy rząd prowadzi aktyw ną ])olitl'kę turysta'cz
n:b stwarzając dln rozwoju t'uchu niezbędne p)'czci'cncie w różnych dzie
dzinach życia społeczno-gospotlat'czego i polityŁrznego [13. s. 8€bn$7. 1 t{
s. 167. .101

Uważając: politykę tuxyst} ceną państwa za stymulatol' rozwoju curyst)-ki
mn aię na myśli wyłącznie s)-tu;leje, \Ę' których państwo wyt'aża l)azl't} wny
Lou\mek dQ tego zjawiska. interwencjonizm państ\ owy staje się obecnie nie
bębny ze $ zględu nn konieczność Ograniczania p['ncesów utrudniających ]'oz

wÓj ruchu turysta'czncgo.(;eneralnic mliżna stwierdzić. żc im vyięjcsze znacza
nie turystylt{ dlu gospodat'ld kraju Ijej bmdziai rozlic:zne związki z różna mi dzie
dzinami życia sl)ołccznego, gospodarczego. kultŁtl'alncgo i politycznego, tyn)
większy jest rozmiar i cllaraktcr rządowych wpływów W krajach, gdzie tury
tyka jest ważna częścią ekonomii. rządy o wiele bai'dzicy są z:langażowanc w jcj

rozwijanie niż u, krajach. u których stanowi ona tylko margines życiu ekcłna
lnicznego i społecznego tO, 16. s. IC71

Srodki, ]ttóre])aństwo może wykorzystać do rozwoju zagranicznego ruchu
turystycznego można podzielić nn popyton'e i pndażowu

Wśród środjtliw popyton }'cb należy wyinicnić przede wszystkim lihet'eliza
cjC formalności granicznych(zarówno w aCosunku dr} własnych obywateli wy
jeżdżajq:ych za granicę, jak i do turystów zagl'anicznych) oraz środki admina
stracyjne zwiększające popyt efektywny

Polityka państwa w dziedzinie t.urystyki zagranicznej przejawia się ilłóu,nie
pa])rzez stosunek do zagadnienia jormaZnaści gl aniczn}.ch. 1( de państ.wa, na
mocy swej suwerennej władz):, ma całkoxvitą swobodę clccyzji co du warunków
pnzekroczcaia granicy pajlstwowej ])rzez obywateli własnych i cudzoziemców oraz
co do określenia praw i obowiązków gości zagl'anicznych w czasie pobJ'tu w gra
nicach państwa. Swoboda ta może być Ęlko ograniczona przez zawarcie adpo
wiodniej umoxŁ'y międzynarodowej z innym krajem lub grupĄluajón,. W takitn
przypadku państwo jest związane postanowieniami umowy i musi do nich do
stosować swoje prawd wewnętrzne i postępowanie swoich OI'gadów. Oczywiście
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jedynie te przepisy praw'ne, które przyczyniają 6ię do liberalizacji fclrmajności
granicznych mają pozytywne oddziaływanie na kształtowanie się międzynaro
dowego ruchu turystycznego.

Pojęcia formalności granicznych obcjinuje .,... cały zespół czynności, aktów
i decyzji. których wypełnienie, załatwienie i podjęcie gM'arantuje powstanie praw
nej możliwości przekroczenia granicy państwa ajczysŁego czy państwa miejsca
stałego zamieszkania oraz państwa zamierzonego czmowego pob)-tu. cz}, osi{3
dlenia $ię. a nawet państ\ & zwykłego przejazdu Uanz$em...' [22. 8( 26SJ. Far.
malności grmliczne dotyczą paszportów, wiz, odpra\yy celnej, dewizowej i bani
Łartlej. Z punktu n'idzi a gagi'anicznej turystyki przyjazdowej istotne są lur-
malności, które zależą od państwa przyjniującego, czyli wizowe. celne i dcs izo
we. Formalności paszportowe turysta załatwia w państ'#'ie ojczysty m lub pań
stwie 8M'ego stałego z:lmicszkania. }'ormalnoścł sanitarne dają niewielkie zna
czenie w kształtowaniu ruchu turystycznego, ponieważ stają się one istot11e dn.
piero w przypadku epidemii, a więc w sytuacjach najczl?ścicj niezale nych tld
poszczególnych puństu'. Trudno n ięc pou iedzięć, że stmiowią.ane środek policy.
ki państwa w dziedzinie turystyki]41]

hlożliwości wpływania na rozu ój turyBt) ki przez państxvo sąduże.już choćby
za pomocą regulowania jedynie obowiązk(3u, paszportowych. Ifogą oile daty
zyń minimalizacji niedogodności związanych z w) daniem paszportu (niskie

opłaty, krótlti okrc3 [1czGkiwania Da wydanie, wieloletnia w ażno$ć) lub zniesie
nin obowiązku pasiadailia paszportu wsklttek porozumień dw\tstrannych lub
wielostronnych(zastąpienie paszportu tzw. wkładką paszportów-q, kartą tuT},
stycznq, możliwość przekroczenia gi:anity sąsiaduj Lccgo liańsLwn na podsta
wie dowodów osobistych)

O ile likwidacja konieczności posiadania paszportu wymaga zaw,armia umo
wy pizynajnlniej bilateralnej, panie%'aż państxvo przyjmujące tuWstę musi tlznać
inny dokument państwa pochodzenia turysty za dokument wystarczający i upo
ważniający do przekroczf3nia gl'anity. o tyle łaBadzenie formalności wino
wych może być przeprowadzane na mocy jednostronnych decyzji państwie rc
cepcji, bez wzajemności zc stl:ony kraju pochodzenia turysty [42]- W zakre
sie formalności wizawych liberalizacja może polegać ua: znoszenie abotwiązku
posiadania wizy w stosunku do cudzoziemców z określonych krajów: likwidacji
wiz przy podróżach służbowych i prl'walnych, wpl'ow-adzeniu możliwości uzy
skania wizy w gi'anicznycl! punktach kontroli. skróceniu czasu oczekiwania
na otrzymanie wizy (np. poprzez przekazanie dużego zakresu samodzielności
placówkom konsularnym). ograniczeniu li(:zby składanych formularzy i wprl.
widzeniu jednego uniwersalnego, uproszczonego kwcstionariusza wizoM'cgo,
ograniczeniu liczby fatogranii zał:wzanych do kwesŁionariusza itp. j41]

Formalności celne mogąstanawić pon'ażnc utrubiienie w rozwoju międzyna-
rodowego ruchu turystycznego. Stąd też praktyka państw wykształcRa i wprl.
radziła w życie instytucję zwolnień ocl opłat celu) ch stosowanych w odniesie.
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niu do tura'słów n'łasne'ch i zagranicznych. Zwolnienia te clotl'czą: rzeczy 080
bist} ch turysty, przewożonych i wywożonycb pamiątek(a ile ich wartość nie
przekracza określonej kwoty) oraz prym'atnych pdazdów dt'ogowych* W sŁo
unku du tych ostatnich początkowo wl'nagano było złożenie określonej sumy

w depozycie przy wjeździe, jako gwarancji vyn'ozu s:imocbodu. Następnie z&
tłWiono te zabezpieczenia określonymi dakumcntilmi -- karnety przepustek

celnych. tryptS'ki, dyptyki, a obccnit! najdalej posuniętytn ułatwicnitłm Jest nie
wymaganie przy odpraw ie celnej żutlnych dokumentów-, }i nawet nicodnotuwl'
wanie daty wjazdu samochodul31. Pozytyw'ne addzialywanie na I'ozvój ruchu
najbardziej nawet liberalnych przepisów cebiych może być przekreślone, jeżeli
sposób wl'kohl'wania kontroli ccjnej {tj. przeprowadz:mia rewizji tow'arów przy
,ożonych i wyważonych oraz środków $1użących du przewozu przez granicę

[40, s. 31]) będzie zbP uciążliwe znam niezwykle \ważne jest $Cosowanic wl'
ryn'knx9 ej kontroli celnej (pod wiirunkiem dotkliwych kar w pl:zl'parku ujac
niema działań ziikazanych przez prawo) oraz ustalenie odpou illdniego n\iejsca
jej przepros'rdzenia, zwłuszcz:3 w odniesieniu do I'uchuju>lejow'ego(w'spóźni'
przeprowadzanie przez władze celne obu są8indujących pnństR' odpraw w cza
sic biegu pociągu przed przybyciem do stacji granicznej). UBprawnicnicm tech
miki kontroli granicznej $ą również, stosowane w wielu ki'ajach, rozgramcze
nia na przejścia bezcłowy! oraz przejścia dla 08ób deklarujących przcdmiut} do
Golenia. istotną s])ran :ajest panaclto właściB'a atmosfei'a. w jakiej [ldprnwajest
lokon},wada (adpou-ie(hio przeszkolanl'm funkcjonariuszom nie wolno capo
minąć. że ś\Madczą uslllgi n' imieniu zainteresowatBegc> turystyka kraju, i że sq
jeSC wizyŁówko} j]i, ]]]

D\łże znaczenia dla rozu-aju tura'styki zagranicznej mają także przepisy
dcwiznu-e. Rezygnacja z ])rzymusu dewizowego(abligatoryjne} ollcjalnej wy
mialy określonej ku oty dcw iz na każdy dzień pob)KU, hcz możliwości wymiu
ny powrotnej) poxvodujo nie tylko korzystny klimat dl+i recepcji tura'st(}w. ale
ogranicza również obroty czarnorynkowc i stymuluje n,ymi&nę oficjalną. h'dają
tek narodaxw' jest pomnażany przez każdy dopływ waluty abccgo kraju. Nie
jest zatem w;line, czy tę walutę państw u przejmie bezpośrednio. cz)- pośrednio
(p)'zez sn'aich obym aten lub jednostki gospodarcze). Ważny jest natomiast dru
gi obieg, & więc zdolność Łlobrowolnego odkupienia przez państwu walut za
trzymanych pmoz obaw-apeli lub przedsiębiorstwa. Do zakresu polityki dewiza
wej należą ponadto decyzje co do kursu waluta' krajan ej. Kws wymiany u alot
jako cena waluty krajow'ej wyrażona w walucie obcej, ma istotny wpływ na
wysokość kosztów pobytu turysty zagranicznego w danym kraju, a w konga
kwencji nii jego decyde co do n'tworu kraju przeznaczenia Stanowi on relację
pomiędzy znami krajowymi a zagranicznymi. Poziom kosztów pobytu w kraju
odwiedzanym zależy oczu'wyście nie tylko od kursu wymiany u pluc , ale w kal
kuracji k08ztów każdego zagranicznego turysty odgrywa on istotną rolę, a dln
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wielu - n:lwem decydującą. Oprócz obowiązującego k\u8u wymiany walut dla
cudzoziemców duże znaczenie mają wszelkie odchylenia kursu waluty kraju
recepcji od jej siły nabywczej. Szl;zególnie korzystny dla nlzwoju ruchu jest
kurs .podwańościoą'y". czyli sytuacja kiedy za jednostkę nazywanej u 8juty
tura sta płaci mniej jednost.ek własnej waluty niż wynikdoby to z porównania
siły nab)m'czek obu walut. Kraj stosujący taki kurs jest po prostu l(rajcnx ta
nim. Dlatego większość krajów' .turystycznych", prowadząc politykę zachęca.
jącą gości zagranicznych do przejazdów i zakupów, pnshiguje slę różnymi prod
kimi zmierzającymi do ustanowienia bardziej korzystnych - z ])unktu w'idac
nia turystów -- re)azji w'b'miennych ą'atut. środki tc sprowadzają $ię da slowo
wanie odpowiednich boni6kat przy zakupie Ławaróu, i usług przez cudzoziem
ców np. płacących czekami podróżniczymi(czyli do obniżania cen pt'odukLów.
szczególnie turystycznych). Innym środkietn przyciągającym turystów jest dc.
waluacja wlasnej w'aluty pclprzez wprowadzanie odrębnego kursu dla wymia
ny w' celacjx turystycznych albo pop)'zez stosowanie speclulnych dopłat luty prc
mu przy wymianie w'g otlowiązkowego kursu. I'a drtŁga grupa śradltów była
stosowana pon'szecłinie n, byłych krajach socjalista'cznychl5. 15. 21. 26, $. 257--
258]. Dla z:igranicznego tury-sty nie jest również obojętna sprawność zalutwie.
nia formalności dewizowych. Nie należy to właściwie do zakresu prawa drwi
zou'ego, aje biorąc pod uwagę, żc skuteczność realizacji założeń tera pru.\-a
zależy w dużym 8Copniu od zdolności obsługi tul'słów liczba punktów- u j-mia
ny walut ich lokalizacja, godziny otwarcia, szybkoś(} załatwienia spl'aw), pali
stwo jest z reguły zaintere8uwane jej d08konaleniem

Omawiając wpb xv liberalizacji fni'malności grnniczn) cb na rozwój zagra
licznego ruchu turystycznego trzeba wspomnieć o zależności pomiędzy roz.
miarami i częstoUixvością wyjazdów zagranicznych własnych obywateli do ja
kiegoś państwa a liczbą odwiedzdących z tego państwa [mb. 25, s. 2S]. ]m
więcej mieszkańców danego kraju wyjeżdża za granicę dzięki różnego I'oclza
ju ułaCwieniom(m.in. ruch bezpaszportaary, be%wizowy i $zei'sza, wspictt'mta
przez politykę bankową. możliwość dokonywania w) miana, walut), tym w ię
cej przyjazdów turystów' zagranicznych da tego kraju. Zdan'isko to pow'staje
nic tylko na zasadzie rewanżu ekonomicznego. przeciwdziałania jednobcr'on
nym odpływom dochodu narodawega, lecz ma swoje korzenie w znajomościach
i przDaźniach zawartych przy okazji wyjazdów zagranicznych. Ponadto za
wsze turyści za granicą $ą ambasador'ami swajllgo krajLt i im jest ich w-ięcej
tym silniejsze jose ich oddziaływanie propagandowcllll

Innym popytowym śl'odkiem aktyw nej polityki państwa u dziedzinie tury
styki jest różnicoiua ie cen Inwatóu i usług na rynku tw'styczlWm. Zi'óżnico
H':łny poziom cen daje możliwość w!'baru rodzaju i liczby uslug zależnie od
sytuacji ekonomicznej turysty. Obecnie wielu podróżującyci] poszukuje I'acze}
produktów o umiarkowanych cenach) niż o u ysokiej jakości, co jego pl'zcdc
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wszystkim wynikiem włączenia do ruchu grup społecznych o średnich
wct stosunkowo niskich dochodach. Państwa wysyłające t\tr},słów. o cz} m już
wspomniilno, charakteryzują $ię wl'aszym niż przeciętny poziamom rozwoju
ekonomicznego, a {:o za tS'm idzie relatywnie wyso](ą sh)pą akt)-włości w tura'
serce zagranicznej. Jeżeli stopa ta ulega jeszcze zwiększeniu, to jedyną ego
morlin'nściąjest angazow'anie się w tura'etykę koleja) ch warstw spolecznycll
o relatw,nie niższa-ch dachodnch. Duża grupa konsumentów oczekuje xvięc cen

standardu usł\lg na miarę ich niskich możliwości clconomicznych. Wpr:ludzie
pragnąoni odwiedzać najbardziej atrakcyjne pod względem walaró\v turysta'cz
dych kŁ'aje czy regionu lęt:z nie śą skłonni ponosić wysokich koszt(}w(}tlę niu
ez},knują z wysokiej jakości obiektu hotelal'skiego. usług gasi.ronomicznych

(przyrządzają nawet posiłki we xvła nym zalwcsio), wyszukanych elementów
bazy towarze racej czl' drogich śroctltów ti'ansportu. Dlatego ])aiistv:o. w cehi
rnzw oju t\ui'styki zagraniczi\ej. powinno dążyć do stwclrzenia w,at-\uików kon
kurcncyjności na rynku dóbr i \l$hlg turystycznych, a t 'ill samym do d) wel'sl-
fikacji t.ego rynku, zarówno a ptinltu widzenia zakresu i rodzaju świadczonych
usług. ja]( i poni(lmu cen. Zapen'nicniejconkurencji pomiędzy dostawcami pro
duktów ttuy8Cycznych zapobiega powstawaniu monopoli i ich wysokin] cenom
[1 1, 13, s. 100..--101. 40]

Oprócz tych dwóch podstawowym:h popyLowych śl'odków oddziałyn'unitt littń-
tw a !\a rozwój zagranicznego ruchu turysŁ>cznego, należy' jeszcze w.skazać

im)e, ti
E) usLdanie przepis(;w zapewniających klientom skuteczną ocha'onę prawną

n,obca: dostawców(np- dyrelcLyw'a Unii Eul'optljakiej w spt'dwie wycicczt1l{
zorganizowilnych 1993 r.)

4 narzucenie obok iązkowcj rejestracji obiektów hatelat'skich uraz kontrola
nad 8ystemcm klasynlkacji i kategtlryzacji(co wpływa na i'odzaj. ceny i ja
kość oferowanych produktów)

+ popieranie i pomoc w podłączeniu do międzynarodowych sl'stemów rezei'
w acyjnych;

ą regulacje dotyczące oc:brany środowiska n:ituraluega;
o prainocja kodu zn granicą116. s- 173, 24, s. 20--21, 28. s. 46---471

Wśród podażowych narzędzi polityki państwa \N zakresie turystyki zagra
noznej mozna wyiniemc
Q twoi'cenie Formalnych i organizacyjnych podstaw- rozwoju przemysłu tury

tycznego;
Q prowadzenie odpou iedniej polityki podatkowej, kredytow'ej i motywacyjl\ej

stymulującej rozu'ój podaży turystycznej
E+ przyznawanie tdg plan no.ninansovych osobom prywatnym podejmuii\e)-in

nwestycje xv dziedzinie turystyki;
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+ dbanie o odpawiodni zakres prywatyzacji tej gospodarki i wprowadzanie
zasad rachunku okonoinicznego;

ą kształcenie i dobór kadr dla obshgi nicht t\uyBŁycznego
E+ organizowanie drobnego systemu zarządzania tttrystyką
E+ zapewnienie autentycznej sflmodzielności samorządom teryLo ialn) m [13

s. 87--88. 45 B. 11--12]
Szczególną Formą akta'wjej polityki państwa jest przeznaczania odpo

wiednich środków na rozwój infTastruktul' turystycznej. Kapitałochłanne
nakłady na dastosow anie produkcji przemysłu turystycznego i pantturystycz
nego da potrzeb zagranicznych podróżnych często przekraczają ckonoinicz
nc możliwości poszczególnych poclmiotón' gospudiirki turystycznej. Inter.
wencyjne działanie lJaństwa st.ajc się więc niezbędne, zwłaszcza jeśli cho
dzi o rozw(]j infrastruktury towarzyszącej, w t} m agólrlej

Rolę panstwa w rozwoju ttŁrystyki zagranicznej dahl'zc pod8uinow,uje Bur.
kart i h[ed[ik ]6. s.251]

Zadaniem rządu jeBŁ n' piersvszym rzędzie farmtdowanie zasad polityki
turystycznej, Polityka ta powinna uw'zględniać rolę tur) styki dja gospodarki
kraju, określać }ej podstawon e cele oraz zakres odpowiedziulnońci za ich re
alizat:ję na poszcztlgólnych szczeblach zarządzania. Kolejnym etapem jest
zaplanow anie wielkości środków przeznaczanych przez rząd i poszczególne
)rganizłlcje na osiągnięcie wyznaczonych celów {m.in. środki na administra
cie, zmządzanie finansowe, opłacenie sektora publicznego)

W przypadku t\uysłyki ndędzynRI'odowej układ dotychczas oinówionych [lz},n
ników rozwoju znajduje siQ w' komplejnentmnyin związku z wszcll(imi ztniana
mi politycznytni, które sprzyjają w'zroku)wi ekclnomicznemu oraz przedsięwztę
cłami międzynarodowych organizacji t\uystyczn ch w zakrllsic zn08zenia bmier
n dziedzinie przemieszczania $ię ludzi, l)opiera w sumie stanowią onc czynniki
v zasadniczy sposób pomagające rozwojowi turystyki światku ej

Czynniki o aharakterzc politycznym mogą w znacznym stopniu wy
pianę turystyczną przyspieszyć(lub spowodować }e} recesję). Sytuacja świt
tow'a pozbawiona napięć politj-cznych gwarantująca poczucie bezpieczeństwa,
pokajawe stosunki panujące pomiędzy poszczególnymi państwami $ą. wartui
kiej sine qua aon uprawiania turystyki zagranicznej -- ózczeg61nie podró
towania na dalsze odległości. W'szystkim inne czynniki. które w normall\ej
sytuacji determinuje wielkość i kierunki ruchu turystycznego. w przypadku
napięć i konfliktów' zbrojnych przestają oddziaływać. Stan wolny paraliżuje
oraz wyklucza ruch turystyczny przyjazdosn')- i wyjazcloW' w danym państwie
lub regionie. Wynika to głów'nic ze względów bezpieczeństa'a podróżnych
przyjeżdżających,]ctórzy sami obawiają,się. aby nie znaleźć się w abel'm pali
stwie w okresie kryzysu lub podczas starć zbrojnych. ltonadto, kraje które ule.
gły agl'eaji, majĄC na uwadze konieczność koncentracji zasobów ludzkich i mate
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rialnycli, nie pozwahjąna wyjazdy własnych obywateli jla. $. 1ls, 40, 4s. s. 12--
13}. Przykładami reakcji turysQrki na napięcia sytuacji politycznej moga, być
kryzysy w podróżach podczas obu wojen światowych, regres w prQOazdach do
Hiszpanii podczas wajdy damon ej w latach czterdziestych, znaczne ograniczenie
podróży do Polski po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. czy prawie cał
kowite ograniczenie ru€:hu dQ Jugosławii po wybuchu wojny domcłwej w 191JI r
(& także zmniejszenie przylazdtiw do państw bałkaliskich -- głów'nie Grecji

Bułgarii). Aby ruch tuwstyczny był możliwy. konieczne jest w ięc istnienie do.
brych stosunków' dyplomatycznych zarówno w państwie recepcji, jak i emisji
turystów. a także a państwach, przez które przebiegają trasy podróży.

Twierdzi $ię słusz:lie. że t.u!.ystyka jest barometrem współpracy tniędz),na
I'odnwoj w dziedzinie polit)'cznej. Im lepsze są bowiem warunki tej wspóŁt)rac).
Eym większe możliwości rozwoju ruchu turystycznego. Najbardziej wind'god
nym jej ą'razem sq wszelkiego rodzaju umow'y i porozumienia integracyjne
w dziedzinie gospocliirczej i politycznej. Spośród przejaw-ów regulacji koniak
tów pomiędzy państwami. które wpłynęły w ostatnich latach na t'ozuój tury-
styki. należy w'nlienić: integrację polityczno gospodarcnt 12 krajom' Eurclpy
Zachodniej, podpisania przez rządy USA i Knnndy pnrozurnienia w sprawii}
utworzenia wspólnej strefy wolnego handlu dla dóbr i usług, utworzenie
n'spńlnego rynku ua Południowym Pacyfiku. czy stsvarzenie jednolitego ryn
ku $' dziedzinie handlu, usług i innym:h działań gospodarczych w rejonie błorza
Thsmańskicga [13. s- 125, 44. s. 10]

Rozwojowi turysta ki sprzyjają oczywiście nie tS'lko integrację polityczne
gaspodaw:ze. ale przede wszystkim różne formy współpracy państw' w dzlcdzi

nie turystyki(umowa i porozumienia bilater:line i multilateralne). Umowy
międzynarodowe. których postanowienia mają wpływ na rozwój t\trl'styki
można podzielić na umow-y dotJ'czące formalności granicznych(regulujące sp)'a
wy związane z paszportami. wizami i cłem) oraz umowy o współpracy w dzicdal
nie tuiystł'h (np, dotyczące wspólnej propagandy i reklamy. prowadzenia ws])ól-
nych badań nad zagadxlieŁiiami tura-styki, powobwania wspólnych organów zaj
mująęych się prob]emami ruchu padr6żnych} [1 8. 8. 113--115]

Na podejmowanie tego typu porozumień, a tym samym na wzi'ost roz
miarów masowych poda'óży. duży wpływ ma działalność międzynarodowych
organizacji turystycznych. Na przykład, zalecenia ol'ganizowanych przez
ONZ koufei'uncji(głównie nowojarakiej z 1934 r. w sprawie formalności col
nych i rzymskiej z 1963 I'. w sprawie formalności wizowo-paszporŁowo.celnych)
hd z formalnego punktu widzenia nie mającharakteru obligatoryji\ego, znaj

dują odzwierciedlenie w wielu umow'ach dwustronnych i wielostronnych. lst
aleją organizacje turystyczne mięclzyrządowe, których członkami są państwa
l pozarządowe. czyli skupiające stowarzyszenia krajowe o charakterze publicz-
nym lub prywatnym bądź osoby aizyczno z poszczególnych krajów-
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W glupio argani;:cBcji miętiWrzcldawych największe zninlzenie ma Organa.
akcja Narodów Zjednoczonych(C)NQ. do któmj należą prawie wszystkie su
werenne państwa, i która oprócz starań o utrzymanie pokoju, bezpieczeń-
stwa i przyjaznych stosunków pomiędz) narodami, dużo uwagi poświęca tu
rystyce. Organizuje ona koilerencje międzynarodowe, opracowuje i realizm
je projekty rozwoju turystyki, ochrony przyrody. rozwoju parków narodowych,
udziela pomocy w doskonaleniu zawodowym pracowników zatrudnionych
w gospodarce turystycznej iŁp. Zespołem zagadnień turystycznych w obrębie
ONZ zajmuje Bię Rada G08podarczn i Społeczna, a w jej ramach Komisja
'rranspon\t i Łączności, Konferencja Narodów' Zjednoczonych dś. ]landlu
i Rozwoju(UNC'lAJ), Organizacja ONZ ds. Ośxviatb Nauki i Kultury(UNE.
SCO) -- współpracująca z WTO, Organizacja Narodów Zjednnclzonych ds
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowy Bank Rozbudowy i Rozwo
ju(iBRD), Organizacja Międzynarodowa Lotnictwu Cywilnego(leAD). hlię
dzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Międzynarodowy Fundusz Waluta
wy (IMF) itp. [12, s. 75, 13, $. 134, 27. s. 359..--361]

Największą na świecie. bo skupiająca 107 państw' i }46 członków alilio
wartych, ściśle turystyczną. organizacją międzyrządow'ą jest wyspecjalizow'a
na agenda ONZ pod nazw'a Światowa OI'ganizacja buystyki (WTO)l Zastą-
piła ona działający w latach 1925--1 974 poznrządowy Międzynaradow y Z\9-iĄ
zek Oficjalnych Organizacji 'hry&tycznych. Zajmuje Bię propagowaniem, uła
twianiem i rozwijaniem turystyki. Do jej głównych zadań należy: ohscrn'n
.wanie trendów t analizie danlrch statystycznych (analizy eltonomiczne, barln
nie rl'nków turystycznych), dostarczanie informacji i pomocy dla władz FREI'
planowaniu i zarządzaniu turystyk% szkolenie kadr. organizacja miętlzynaro
nowych konferencji i seminariów, pomoc dla państw rozsyijających się (ze śiod-
kóu przyznawanych przoz ONZ)[ia, s. 189---190, 2G, s. 4a---ó41.

Wśród organizadi międzyrządowvch należy jaszczo wymienić: Unię Eul'o.
pejBką(UE), której celem jest dążenie d0 8wobodncgo przcmie-szcz;żnia się dóbr.
usług, kapitalu i ludzi między krajami członkowskimi, i dla któż'ej tura'styka
i hotelarstwo są bardzo znaczącymi zjawiskami; Organizację U'spólnot} Go
spodarczej i Rozwoju(OICCD), skupiająca 24 wysoko rozwinięte kraje śn iata
stawiające sobie za zadanie osiągnięcie ezybkiogo wzrostu gospodarczegc} i wy
sokiego zatrudnienia w krajach członkowskich oi'az popierającą w-ielostroŁmy
handel światowe w tym tulrystykę międzynarodan'ą; hliędzyilmerykańskie
Kongresy 'rbrystyki(ITO). założone w celu udzielania pomocy i popierintia roz.
woju turysta'ki. orgańzowania spotkań i konferencji w Ameryce, unifikacji pra
wa i regulacji związanych z twystyk% Arabską Organizację Turystyki(ATO),
która dąży do promocji tuly8tyki na obszarze państw arabskich, koordynuje
wysiłki na rzecz wspólnej w'abskiej polityki t\uystycznej i śxmadczy usługi swoim
członkom łt0, s. 188T193, 26, 8. '16]
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Orgunizac?e łurTsfyczne pazarzcŁdowe dzielone są w literat.wrze na
1. zajmujące się ogółnyini sprawami turystyki (uniwersalne i regionalne).
2. zajmujące się wybranymi zagadnieniami turystyki
3. zawodowe Drgania;icje turystyczne (transportowe. liotclarskie i podróży)
4- organizade pośrednio związane z turyatyką ŁIS, s. 133]
Wśród organizacji uniwersalnych należy q-upomnieć o: Bliędzynarodowej

Akademii Turystyki, zajmującej Kię m.ili. kulturalno--liunaanistycznynli
aspektami tura'styki międzynarodowej i badaniami lingwistycznymi; \fię
dzynarodowym Stowarzyszeniu Naukou ych Bkepertóu' I'ul'styki(CASE'r)
promując)-m działalność! naukowączłonków i popiera)ąc) m funkcjonowanie in
$tvtutów naukowi'ch turystyki oraz innych centrów badali i kszł.ałcenia w cu
rystyce; hliędzynarodowcj Federacji Centrów Ihl) stS:czuł-ch(IFTC). której t:p
łem jest zbieranie, publikowanie i upowszechnianie dokumentacji technicznej
m'az organizowanie współpracy dyrektorów biur informacji turystycznej; Arię
dzynaroduwym Związku l\irystyki(llU.), reprczentujqcl'm bram ę turystyce
ną wobel} u'ładz międz) narodosvych, świadczącym porady w tym z:lkl'obie. gn
madzącb'm inftlrmacje dotyczące ruchu turystycznego

W grupie organizacji regionalnych na uwagę zashigują in.In.: Europejska
Komisja I'uirystyczna (ETC). powałann n' celu pi'omowania podróży na tereny
kodów członkowskich i popierania współpracy europejskiej w haki'osie tun'
styki międzynarodow ej; Konferencja Organizacji IUrystS'cznych Ameryki L:i
fińskiej(IACTa), zrzeszająca krajowe stowarzJ'szcnia agentów p)drąży z Ame
raki Łacińskiej, a oferująca pomoc przy ulepszaniu walorów turystycznych,
urządacó i uelus; Kumiuja Vul etyczna Dunaju (DTC)t powulimu Hlówniu dlu
promocji turystyki w rejonie Dunaju; SLpwarzyszenŁe Tbrystyczi\e Azji Pace
licznej(PATA). zachęcdąFe i pomagające w t'ozwoju pi'zamysłu tul'etycznego
na obszar'ze Pacyfiku za pomocą.badań naukowych, ]iształcenia i rozwijania pro
duktu turysta.cznego, kon8er\nacji zabytltów itp

Organizacjami pozarządawD'mi zajmuj:łcymi slę wybrana mi zagadnienia
mi turystyki są m.in.: hfiędzynarodowa F'edcracja Automobilowa(IAF), sty-
mlUująca rozwój turystyki motorowej i prowadząca badania nad problcma
mi związanymi z pojazdami silnikou ymi; lvliędzynai'odowa Fidel'azja }loto-
cyklaw a (lbIF), sprawujące międzynarodową kontrolę nad sportem i tura'etyką
rnotorową oraz popicrająca jej rozu ój; ]vlięd3ynarndowa Federacja Ketnpingu
i Karen'aningu (IFCC). !)opularyzująca uprawianie tui'yst) ki kempingowej
l wprowadzająca ułatwienia w tym zakresie; Międzynarodowe Biuro turystyki
Socjalnej (IBST), popierające rozwój turystyki socjalnej i wyjaśniające jeJ spct-
tenzne. ekonomiczne i kulturalne aspekty.

lao grupy zawodowych orgnnizadi turysta-czilych należą m.in.: hliędz) n&
rodov} Zw iązBk l+ansportu Drogowego(IRU), promujtLcl' unifikacji i uprosz
czenie przepisów i procedur. kaorcl) nujiW}' i popierając)- wysiłki różni'ctl knl
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jów na rzecz transportu drogowego; Międzynarodowy Związek Kolei(IUR)
dążący do ujednolicenia i poprawy warunków budowy oraz ek$ploaŁacyi ktllei
obsługujących międzynarodowy ruch tul'etyczny; Zrzeszenie hliędzl'narodu
weto IYanBportu Lotniczego(IAg\\), popierające bezpieczny, regularny i oszczęd
ny lotniczy transport pasażerski oraz ułatwiające współpracę iniędzynarodo
wych przewoźników; Aliędzynarodowe Stowarzyszenie Linii Wycieczkowych
(CLIA), zajmujące się rejsaini wycieczkowymi i promujące je głównie i za po
n\ocą agentów podróży; bliędzynarodowe Stowarzl-scenie Hotelowe(IHA). re
prezentujące i)iteresy branży hatelarskiei i gastronomicznej na szczeblu mię
clzynarodowym; Międzynarodowa Organizacja Stowarzyszeii Hoteli i Rcstau
racji(ITaReCa), utworzona w celu połączenia wysiłków krajowych organizacji
właścicieli hoteli, restauracji i kawiarni dla rozlvijania usług w interesie pu'
b[icznym; Między narodowa Federacja Schronisk ]]]odzieżowych(IYHF), za.
pewniająca wymianę informacji oraz popierające rozwój i doskonalenie sieci
schronisk mlodzieżow},ch v różnych krajach świata; S\x iatowe Stan'itrzyszcnie
Agencji Podróży(BUTA), przyczyniające się do awiękuzenia zysków ĆLgencji
członjtowskit:h dzięki pomocy w rozwijaniu i orgmiizacji turystyki oraz u sku
tek dostarczania informacji i zmniejszania ryzyka przez podcjlnowanic współ
nych działań

Pośrednio pmbtemami turystyki zajmują się: Międzynal'wdowa Izba Go
spodarcza (JCC). której celem jesc reprezentowanie lniędzD'narodowego biz
nelu, promocja śsviatowego handlu (w tym turystyki) i inwestycji oraz dziala
nia na rzecz poprawy wamnków prowadzenia działalności; Mięclzynmodo\b'tt
Rada Muzeów(ICOM}. dążący do pogłębienia współpracy międzynarodowej
pomiędzy muzeaini i popierania ich interesówt Aliędzb'narodowa Rada Zaba t-
ków i Zespołów Zabytkowych(ICOhfOS), propagująca konserwaqę. ochronę
i renowację zabytków. budynków i zespołów zabytkowych oraz popierające wy
pianę iilarmmji i promocję zainteresowania dziedzictwem kultur'owym; biję
dzynarodowa Organizacja Norlnalizacyjna (ISO). zrzeszająca członków' odljo
wiedzialnych za przygotowanie międzynarodowych norm(m.in. kodów krajów
i wa]uł) [13, s. 13$--136, 18, s. 118--] 24. 27, 8. 267--366]

Działalność t.ycb wszystkich organizacji przyczynia się do rozprzestrzeniłi
nia i wzrostu liczby podróży międzynarodowych dzięki znoszeniu barier i prze
szkód w zagranicznym ruchu osobowym i popieraniu rozbudowy pl zamysłu
Łury8tycznego.

Podsumowując należy stn ierdzić, że rozwój turystyki światon'ej następuje
na skutek działania wielu czl-nników. Wszystkie te czynniki są ze sobą. wza
jemnie powiązane, zachodzą pomiędzy nimi bardzo wyraźne procesy intcrak
cji, np. wysoki standard życia współwystępuje z wysokimi dochodatŃ, wyższym
wykształceniem, większą licabądni wolnych od pt':icy, R także z reguły z posła
daniem własnych środków transportu. polityka państwa w dziedzinie tura,sty
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ki stl'malowana jest oddziałem dniem organizacji międzynarodowych i zależna
ad roli jaką. turysta'ka odgrywa lub może odgrywać dla gospodarki, & tą z kolei
określa stan i rodzaj posiadanych walorów i infrastruktury turystycznej- Roz
patrując zjau isktl kształtowania Bię ruchu tuD'styczncgo należy R'ięc brać pod
uwagę wszystkie czynniki otoczenia polityczncga, gospodarczego i społeczne
go. warunkującc jego istnienie i roz\yój. determinującc zapór no recepcie, jak
i emisję podróży z poszczególnych krajów 'rbz(:ba ponadf.o podkreślić fakt ini.
cjowania i pmgramowogo kształtowania turysQ'ki prez podmioty polityki, ma] ac
na uwadze fakt, że większość(jeżeli nie każdy) istot\ych czynników rozpo.iu
ruchu podlega kontroli tych podmiotów (tj. państwa, wielkich korporacji nal'o
nowych i pon:tdnarodowych). Nie zaw'sze zrę$zt działalność ta ma na celu
ozwlij zjuwiskit. Na przykład w 1980 laku ogloszoily pi'zez prlu'Junta USA

bojkot Igrzysk Olimpijskich w Ifoskwłe sptltjtał się z masowym popnl'cieni
w społcczttństwach rozwijających się krajów europejskich. z których cud) c)j
lie rekrutxlwała lę zasadnicza część publiczności spektakli olimpijskich. 'fen
najbardziej spektakularny fakt posłużenie się turystami jako grupą nacisku
w polityce świadczy' o tym, że tŁirystyka wpn)wadzila dc} życia międzynarrldo.
n ego nieznane wcześniej masowe lobby, którego kuron w dziejach zapisy%'una
jest pucz polit},ków, nie zaś przez amatorów wę(mrówki i przyglHy percgryntl-
jących po otwarta-m śxMccie13]]

International Tourism Developnxent Determinants

After the World \NaLr ll international tourism became a mass phenomenon
Actually more and moi'e people travel. mfjre countries become tourist destina
Łłon. and travelling becanie vuy importanł in man's life.

The pager describes the most important determinant8 0f tourist inm'ket
development it is dillicult to classify there determinants, so the author kims
Ło try to classify the detal'minants a$ the direct and indirect onet. The indirect
determinants oftourist. market devt:lopment are: amount of $pare time, means
f transport development, indLLStrialiSatian, urbanisation &nti other.

The most impoitant direct determinants are: tourist promotion and adver-
tisemenŁ, information development. tourist policy of the country &nd activity'
of the international tourist organisations. Ałl the mentiorled above are descri
bed in Łhe paper.
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WYKORZYSTANIE PROGRAMU ]IYSTERY SHOPPING
W KONSUMENCKIE.J OCENIE JAKOSCI OBSŁUGI

W BIUjiACH TURYSTYCZihiYCH

Joctnna Dziadhotoiec

Wstęp

Jakość w branży turystycznej staje się coraz istotniejszym cz !m\okiem kon
ktuencji. Składa się nd h \yie]e prze'cz) n, z ]ttńlych do najważniejszych można
zaliczyć

1- większość biur turystycznych nic posiada jeszcze marki, a uLi'zł-mania
tLkości na stalym, wysokim poziomiejest koniecznym czynnikiuujej kre

owaiiia.
2, usługa tuD'etyczna jest zazwyczaj ptoduktein dożonym zarówno z pl'o

duktów materiitlnrch. jnk i innych uslug i jed).nie znchnH'onie juto c;
wszystkich składników usługi moze zaowocować pełnym zadowoleniem
klienta.

3. usługi twystyczne należą do dóbr ukresciwego lub naw ct. rzadkiego wy
baru, w przypadku kHrych klient przyp i zyje coraz większą wagę do
ielkości

4. wyjeżdżając na wakacje Ittdzie oczekują często spełnienia wszystki(;h
su,oich marzcfi, a słaba jakość któregokolwiek ze składników podróżS-
znat;anie obniża wartość uslugi (Ua klienta i często nne może być zrclcttm
pensowaila nawet niższą ceną,

$. jakość usłtlgi u dobie majejąt:cj sjcutecznnńci innych środków pramoWQ
nyt:h sUje się coraz barŁtziej skutecznym narzędziem rl'walizadi. a ja
kość obsługi khel\ta jest aspektom, któż) można papa'awiw stosunkow c}
najmniejszym najdadem finansowym

Wmz ze wzrostem zainteresowania prtjblemiityką jakości pojawia się ko
wieczność opracowania narzędzi zapewnienia i pomiaru jakości. Jednym z ta
kids narzędzi jest program lblystery Shopping, opracowany v' celu polepszenia

instytut 'l\uy$!ykiAWF. Krakó ń.l. Jana Pawła ll 78
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obsługi konsumenta. blynt(:U' Shopping jest metodą stowwaną w zakresie za
rządzenia zasobami ludzkimi -- topi'wz uczestnictwo w programie pracowni
cy firmy uczestniczą także w kształtowaniu sukcesu firmy na rynku: a współ
ny cel. jakim jest maksym;line zi spokojenie pouzeh klienta sprzyja integracji
grupa i częstojest podsŁawądo takich dalszych działań w zakresie zarządzania
personelem jak kreowmiie pozytywnej motywacji poprzez system nagród. dala
łada na rzecz integracji grupa czy też planowanie i doskonalenie szltolcń

Program rozpoczyna się ustaleniem mierzatnych, możliwycll dn zranlizo
wania celów w zakresie jakości i poziomu obslugi oferowaną przez firmę, które
w miarę upll'n'u czasu i włąclzania ich w proces doskonalenia pracowników
s ują się standardami wyróżni:ijącymi dumę ad konkurentów. Następuyiu eta
pem jest okresowe ocena poszcTzttgc31nych składników [nnjącl'ch w-l)ływ na ja
kość obsługi, clokonyu Rail przez tzw- lvl) stery Sl\ilppers, którzy występują
u. roli zwykłych klientów. Ott'zymane wyniki odkrywają podwójną rolę -- pu-
zwahląocenić stan faktyczny w b;td:mym zuklesie, a jakże sLanuwią podstawę
do modyfikacji zachowań w pożąd:lriyin kierunku oraz wprowadzenia ulepszeli

Program blyster) Shopping jcłst często zŁoM)wang w działalności usługli
wej, w której czynnie( ludzki jest szczególnie istotny i często tna decydujący
wpływ na całltowitą ocenę, jaką konsumenci przypisują, panem\t pl'odukton i
tak wich po uwzKlerlnielliu silacvficzn},ch cech branży doskonale nadaje się do
badania jakości usług w' C\uystyce

Jakość obsługi jako cześć składowe
produktu turystycznego oferowanego przez bici'o podróży

'hlrystyka jest branżą, w której element ludzki jest szczegtllnie istotny. Nie
zaleznie jednak ud udzialu cz)'nnijta ludzkiego w kontinuum usługi. kongu
mont z:lwsze styka $ię z pracom'nilciem w trakcie jej realizacji i czi?sto ten leon
takt bywa ostatecznym wyznacznikiem jakości całej usługi. .] lkość kontaktu
z firmą, i] w szczególności satysfakc:ję z kontaktu z jej pracownikiem, trudniej
zmierzyć niżjakość])rodukŁu materialnego. w którym większość cflch jest mie
rzaln} ch(np. sm:lk, zapach, konsysUncja, trwałość, funkcjonalność itp.). blog
na jednak stwierdzić, że udzial jakości obslugi w jakości całego produktu nie
ma dokładnego pt'zeaożenia na udział pracy Itldzkiej w kontinuum uslug. Ob
sługa jest H' każdym })rzJ'padku istotna, a ewolucja rynku podąża w- takim
kierunku. że nawet produkty materialne nie będilcc usługami wymagająodpo-
u iedńej spmedaży, a pracownik mający ostatoczny ltontakt z klientem często
jest postrzegany jako istotny element wpiywający na całkowitą.jakclść, Trudno
jest świadczyć usługę wysoldej jakości w stosunku do produktu niskiej jakości
iw tym wypadku obsługa tylko w niewielkim stopniu może popu'awiw opinię
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klienta {l usłudze jako całości (przykładem może być firma przcu'ozowa, która
oferuje pl'zcjazdy autokarftmi o nisldm shndardzie). bTożna jedniik stwifłrdzi(l
że nawet bardzo wysoki standard uslug może nie znaleźć uznania konsumen
ta. jeśli będzie śu+adczony przez osoby aickompctentnc.

tylko wyrób

don spmedaży
fUmv ,.tkie sharinl

sprzedaż samochodów
sprzedaż anartaDgBE v

biur) prdekLów praUekty, usługi

restauracja usługi gasuonomiczne

Guma przewozuwa bil.elx; przęwiuzrt.wyQąjęo
autokaińn

politwhŃka
zespół adwokacki

stacja scen'isu
bici'o tuirS'etyczne

kształcenie. bł\dania
porady. dokumcntl-
naprawa samochodów'
organizacja implęg!: pgleg
inthnpaSję
informacja

fap-rtncia
fax

biŁuo bdbrmocjijyC!.gtl%!©

t) lkn UHIŁtF

RJ,c. ]. Udzial n'l-rQbńwą kc

ZŃdln; op: flnsnB nu pudbuwiu [l

Usługi oferou-anc przez biura podróży należi{ do typu produktów o sLusun
kawa dużyill udzialŁ} czynników niematerialnych. Klient kupujący usługę tu
rystyczną dokonuje wyboru nie posiadając pelnego zestawnt informacji na te
mat produktu. Podobnie zdm'za się także w przypadku innych pi'oduktów
w t\trl;stycc jednak problem jest o tyle trudniejsza-: że idol'nacje kliellta na
temat p['oduktu są nikłe, a źródłenn ])]'efercncji czesto s jego wyoln'ażcnia
bazujące na reklamie i ustnych przekazach. Kupując telewizor można go obaj
rzuć. kupuj:łc wczasy z:igrmiiczne można tylko za\ufać osobie rckolllendujzŁcej
ofertę. ,,żle wykonany przez Hn'mę produkcyjną produkt może być wymieniony
Ztc wyś\ańadczona przez [lrinę u8ługowq.usługa czesto nic może być powaórzo
na" [1]. 1'onadto turystyka opró:z podstawuw) ch potrzeb jakie ma speltlić(po
ztiasNczych, wypoczlnkow yl:h, leczniczych itp.), jest często posta'zegara jako
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jeden z niewielu produktów, który może, a co ważnicjszn -- powinittn spt:łnić
marzena. W tej syt\nacji klient często pragnie, aby sprzedawca puinógł inu
dokonać wyboru. żeby' rozwiał jego wą$pbwaści oraz był doradca. nie tyko w za
kinie sprzedawanej oferty. ale również knnju dtnelowegu, zw)-czarów-, cen. ubioru
itp. istnieje więc istotny związek pamiędzl' obsługąi informacjąw biu)'zc padl'ó
ży, a wyborem konkretnej oferty przez kjienLa. Często klient spotykając się
z niechętna obsłuBŁ odchodzi do imiej firmy, m w dobie dużej koilktuencji po
wojuje. żc cor/lz częściej klient wybiera nie konkretna, ofertę, ale raczej kon
kretnc biuro pndińży świndcząlle usługi na stałym poziomie

Firm)- turystyczne coraz częściej wykazują zrozumienie problemu jakości,
zwłaszcza jeśli chodzi o materialne składniki usługi. hfa to praktl'ceny wyraz
w col'az powszechniejsz) m stosowaniu odgórnie przyjętycti standiirdów(np
stałe podnoszenie jakości ushtg prmwozoxu,ch), udziale \x' różnych kankui'fach
(np. Zloty Klucz. Złota Patelnia). doskonaleniu pracowników finn}. plz.vsŁippo
wdniu do różnych argańzacji majivych na celu uwiarygodnienie w ysnKiej ja.
kości usług śxŁ'iadczonych przez iinne(np. lzhl' 'JbtTstyczne). Na polskim I' li
ku można zauwaz'ć tf]kże pierwsze srormalizowane działania n:] rzecz popu'a'
wy jakości, np. starania o uzyskanie certl'fikatu serii IS0 9000. Większość fil'tl}
nie dostrzega jednak, żc jakość jest wypadkow ą wicju I'óżnych, lnie tylko mate.
rialnych. czynników. a klienci prze'wiązują coraz większą wagę nie tylko dŁ]
tego co iiu aię oferuje, ale tKk ę \y jaki Bros sb siy u) czyni

W marctu 19S)B roku przepraw'adzono telelbnicznie ankietę w 23 krakow
skich biurach podróży za(Uj:ła respondentom pytanie: .,Co należy udoskonalić
w Twojej firmie, aby zn'iększyć satysfakcjęjclientów wynikająl:ą z kontakt(3w
z Tw dą firmą''". Jedynie niewielki prcFccnt pl'acawnil<ów biur podróży uznal,
żc należy udoskonillić szeroko pojętą sfer'ę kontaktów pracoxńaiików firtny z kliki\
tajni. Panna 2:5% odpowiedzi udzielon)ch perez prac:owników biur dotycza'ło
wzbogacerLia i uatrakcSjnienia oferty pluponowal\ej])i'zcz biuro. W tc} grupie
najczęściej firmy u'mieniiiłl' takie działania jak zwiększenie liczby propono
wartych ofert. a jakże lJodniesienic standardu proponowanych \uslug. głównie
poprzez zaproponowanie bazy noc:ligowej i transportowej o wyższym sLandar
dzie. Znamienne jest. że auli jedna fll'ma nie zu't'ócila uwagi na czynnik hldzki
w tym aspekcie, tzn. nie zaproponotx'ano podniasienii] s ndardu tlhrowanej
usługi, np. poprzez podniesienie jakości llracy pilota

Następnymi grupami proponowanych inna\Nacji były wg l(olejności; połcp
scenie wspóbracy z kontrahentami w celu uzyskania lepszych WEurutlków cu
naw ych -- 19% odpowiedzi,]la]epszenicjakości m:tteriil](3w informacyjnych(ka.
talogów, folderów. ulotcl{ itp.) -- 15,5o%, wprowadzenie łącza(óci komputera
wej (m.in. przez internet) -- 11% oraz poprawa estetyki biura oraz za])ropotio
wanie korzystnych cen i rabatóxx' klientom -- po 9%. Wymienione odpowiedzi
stanowią aż 88% wszystjdch odpclwiedzi i ani jeden raz nie występuje tu czl'n
nik ludzki, Lak istotny w branży turystycznej
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trnXcljnićUzytę
klient ą biurzii

ków

howlć ub
ikl;v

Bzknłl

baiżktrabawat
klientów 1.8W+

8.89K

Ry PTQPDzyqB udoBkonajenia pl'acy biuir turygtJ"-n) ch 3Y Cali

klienińw wyniknjqc:)vit z kantnkoiw z hrn
iąk

zródłu: opracQw8niu w waBI

bi\grach parti-Óż5' u
podstawie l>udQll prznpi'on'ndmn)rl) blednie'-M : w 23 kHakuwęki<L
cu 1998 reku

!vloina Fn llusznntć, żejBt to związane z brakiem prowatlzenia spójną puli
tyka zal'zqdzmlia zasobami ludzkimi w biurze mrl'etycznym, co owu:uje nie tylko
słabąobsługą, alc tcż minimalną !nożlłwnkią stosowiuia h)dźc:ów motywując:yc:h
pracowników. .Jedynie 109(' adpowi8dzi pi'RaownikÓw bi\u' padł'ÓŻ}' uu-zFlędninio
udzial cq'unika ludzkiego -- 4,4% i'espondentów uznała konieczność szkolenia
pracowników(w większości bcz podania cm-go ewentualni: szkoleniil miałyby do
tych'ć), 3,4.% zaproponowało n5żne formy uatrakcgnienia pobytu klienta w biurze
(dónnie pmponowano ińżne &)rmy ,,zapmylaźnienia $ię z klientem". m.in. iuzda
wanie gadżetów wltlamowych, ale także zwiększenie prof'esUonalizmu i szemku
pajętd jakości obsługi). Ostamią grupą propozycji ukierunkowanąin polepsmnie
jakości doznań kjienb, wynikającą z kontaktów z pracownikami bild'a pulŃżB
jest uznanie pouzeby zunińkowania ubioru pracowników (2.2% adpawiedzi)

Udział czynnik ludzkiego w usłudze turystycznej znacznie przewyższa 10'%
deklarowana w ww. sondzie, ale nawet ten wynik daje możliwość zastosowania
metody Mystery Shopping.

Program Mystery Shopping w badaniach jakości obsługi
w biurach podróży

Program Mysteiy Shopping jest najczęściej integralną częścią poetyki za
rządzenia zasobalM ludzkimi i ma ti'ąr zasadnicze celem
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1. stwo'zcnic mierzalnycb standardów obsługi w dumie.
2. mierzenie stopnia zadowolenia ]dienta z jakości obsługi
3. doskonalenie załogi poprzez stałe podwyższanie standardów oraz ryba

łizację pomiędzy' poszczególnymi punktami sprzedaży
W prz) parku badania jakości obsługi w biurach padl'óży metoda RI) stery

Shopping spełnia z powodzeniem dwa pierwsze tlele, natomiast trzeci cel mógł
by być osiągnięty po wdrożeniu kierownictwa i pracowników firm do akt)mne
gQ uczestnictwa w programie. Można więc uznać, żc tak sForittułow ana metoda
Mystery Shopping jest narzędziem konsumenckiej oceny jakości, uie stanowi
jednak elementu polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Tabela 1. hleŁoda )ił8ten' Shoppingjaka element polityki zarządzania zasobami ludzkimi
i jako narzedzie hans\uncnckicj manx jakości obslugi

ProXrnmhljstery ShoppinK l Progrun )lystcryShopping
jako element polityki zarząclznnia l jako narzędzie konsumenckiej oceny

zasobamiludzkiini . l jaKościobsłuŚ
1. PiQgram R{S jest tworzony przez daną 1 1- Program bfS Jest Lworzl-ny prze {l obe
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Podstawowym problemom przy badaniu jakości obsługi w biuractl tura,.
styczilychjest ustalenie miemalnydi, możliwych do zrealizowania celów. B' pt'zl'
padku biur podróży nie funkcjonują sformalizo\h'ane standardy, jak np w od
niesieniu do hoteli, gdzie liczba gwiazdek określa ściśle nie tylko standard
w zakresie wyposażenia, jakości tl$ług, ale także np- sposób zachowaniu się
personelu. a nawet pułap cenowy. Istnieją. jednakże pew'nc typowo znchaw'a
nia, które podlegają ostatecznej ocenie przez klienta. Poprzez skonlrclntowunie
dwóch aspektów obsługi -- jakości oferowanej ijakości oczekiwanej można usta
lić zestaw cech warunkując} ch efekt w postaci satysl'akcji klienta

Oceniając poszczególne biura podróży ankieterzy tzw. Alystcry Shnppcrs
występują w roli klientów, odwiedzając je. a następnie oceniają jakość obsługi
na podstawie wcześniej ustalonej listy pytań. Ostatnim krokiem jesc zestaw'ie
nie otrzymam'ch wyników. umożliwiające porównanie poszczególnych biur.

Zrealizowanie trzeciego celu byłaby możliwe jedynie w przypadku wdrożc
nia biur podróży do aktywnej realizacji programu blystery ShoppinK poprzez
stworzenie standardów właściwych dla poszczególnych firm(stxxorzonych przez
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pracowników firmy), poinformowanie pracoxs'ników o kluczowych czynnilcach
na które należy zwn;cić uwagę przy obsługiwaniu klienta. wprowadmnie cb'
kłiczności ocen, a także stala informowanie o nynikadl progi:lmu, Tak zmysł
wady pt'ogrom sbalby się jednak elementem polityki zamądzania zasobatni luda
kimi w fil'mie. a nie narzędziem badań marketingowych

Etapy tworzenia progi'ainu Mystery Shopping
Identyfikacja kluczowa-ch cz)-nników majaca,ch wpływ w opinii k]ienŁów

na jakość obsługi w biurach podróży

U' Golu zidentSdlkowania kluczon ych azyl\niklu zastosowano piloŁażcJwe
ankietou ani(! klientów oraz poterlcjalnyt:h klientów luakowskich biur' podróż.y
Biura do badania wybrano drog:\ lodową z wydawnictwa Biura 'l\n'stycznc
w l<rakowie. 1997

bluapy identyllkaqi kluczowych cz},nników
1. Mb'losowanie da badani;i 10 firm. które przy opisie sxx'ojej działalności

[iodały t,ury8tykę zagraniczi\ą:
e Antałck. pl. hlwalid6w 7
e Della, ul. Pijak'ska 2
e bIoRa l)abel, Rynek Gł. 28
B Orbis Travel, pal. Szczepański 2
e V\raweltw, ul. Puwia 8

Sun) łloliduy, ul.Ku.lmcbcka 12
e Ann;l 'lbŁlr. oś. Centrujn A l
e Lagos TElur. ul. TCarmolicka 32
B Olimp. ul. Felicjanek 27
e Happ) Holiday'. u!. Kościuszki 33
2. Identyfikacja czrnilików mających wpływ na jakość obsługi w bici ze

burd'etycznym z punktu xvidzcnia klienta. Pod każdy-m z wylosowallych biuir
ankieterzy zadali piet'wczym 6 osobom wy-chodzącym z biura nasRpującc p}

e Proszę w).mienia 3 czynniki, które sprawiają, że odczuwa PalVPani sn
tysfakdę z obslugi w biur'ze podróży

e Pn)szę wymienić 3 czynniki, które sprawiają, że ocenia Pan/Pani mega
t) wnie obsługę w biurze podróży.

Powyższe pytania zostały zadane w sumie fina osobom, z czego uzyskano
493 odpowiedzi mających związek z jakością obsługi(Łah. 2.)i Zgodnie z ro
wzajem zadanych pytań respondenci wymienili 27 zjawisk mających ich zd;t
niem pozytywny wprl'w na obsługę, :l także] 4 tych, które wg nich al)niżają
jakość obsługi
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lbbela 2. 1auczowe cz)uniki majem wdów najnkoK ulauÓ biurach podrÓŻy
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Ojprnco nik nie orieiliule aię w oieKic firma'
ielu. bnlrzeiest brudnu (podłogi. okna, meble. $praĘi biwowyi

li jpn wejściu pracownik nle zwlacx uwagi na khel\!a
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Kluczowym cz)mnijdem, na który respondenci najczęściej wskazvwab ])o stm
nie pozytywów jest możjiwaść uzlukania pelnej illoriuacji -- aż 42 osotly uznały
ten czl'nnik za WD'znacznik dobrej obsługi. W nwt.ępnej kiJlejności znalazły się
wymagania, żeby hien) p{)siadaJo materialy ina)t'mncyllie clo zaba'ania na zttwn:ttnz
i aby pracownik hl{ skoncentrowany n:l kliencie(po 27 odpowiedzi). Tntejrle u a -
nc cechy także wiążą się bczpośre&iio z obsługą klicntii-- 22 osoby żąchł)b ab)
pracownik sl)rawnic odszukiwał ilńoruoadc, a 17 -- żeby zachowywał się clttgnni'
ko. Kaldnych 12 osób doceniło właściwy VWstrój wnętrnl, wskazując głównie na
faks żc biuro powinno być ruin i pnzmtronnc (jest prawdopodobne, żc ta mncjwj;]
nasunęła się klientom w związku z lltktem, że duża liczba łil'm tur) st) cznych
sprawia pnzKi\t'ne wrażeniem. \N: sumicjm stn)nie czynulików pozytywnie w})łyka
jąO ch -- zdaniem klientów -- na jakość obsłuÓ znttlazło $ię 8 I'odzajów pożądn
nv-ch zacbow att obsługującego oraz 2 dotyczłye jego w) glodu. Następnąduzą gru
[)ą bNy pmtulnty dostęp)noga infarmadi, apan dosĘpnuści samego bim'a. Poznsta.
łc odpowiedzi dosyc?yV wyposażeŃa biura i \itlogodnień dla kli(}nta

za zacuydq)wni\ie n-abł\rri%ioj naganne zachod tLnle u .nnl\o llnlente pnpie
Fusów' i jedzenie w obecności l lientów(odpowiednio 62 i 24 osoby), Na dalBZ)ch
lnicjscac:h znalazły się inne tirzejawy leki:eważenie klienta -- uzn:mu. że me
dnpttszczalne są prywatne I'odmowy w obecności klienta(18 oab), nie\lzasad
dona zu,łyka n' obsłudze(13 odpowiedzi) oraz I'ozpraszłinie się pl'acownika
(prace biurowe. rozmowy itp ) i zbln'anie Itlienta(po 13 osób)- Aż 18 osób zwró
clio uwŁIHę na fakt. że pracownicy biur turystycznych niexx'łnściwie się unici'a
}ą. Dc} negatywów respondenci z:iliczyb także unikanie kontaktu z klientem
niekoinpctendę pracowników, brak miejsc siedzących d]a ]tlitlntów(zwłaszcza
w przypadkach, gdy obsługujący- siedzi) oraz bi'al< dbałości o czj'st.ość w biur'ze

trudności w odnalezieniu lamy.

badań

'Rvai'zcnie formularza i sposobów oceny

Na podstawie wypowiedzi anJcietownnych utworzont} trzy grupy czynni
ków. które -- zdaniem klientów -- mają istotny wpłwx' na jakość obsługi

1. otoczenie zewnętrzne firma. czyli te wsz)-utkie cz)uniki, które mogą za
cbęcić bądź też zniechęcić klientóvr do danej Huty jeszcze przed wej
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śmiem na jcj hrcn, & więc m.in. dostępność, łatwość odnalezienia firmy.
estetycaia. czyst:l wild'na, pełne inlormac:je w- win'wiii itp- czynniki
majace wpływ na pierwszą ocenę kbenh](57 ndponnedzi, tj. 129b)

Z. Wygląd biura, czyli te wszystkie cz)uniki, klńrc powodują, żejclitlnt czu
je się dobrze bądź też źle na terenie Htrmy, a więc wystl'ój, czystość, udo
godnicnia dla klienta {do udtlgodnicń zaliczono m.in. możliwość uz\-$jia
nia żądanych iriateriatów rcklaniow},ch i informacljnycb(94 odpowie
dzi, tj. 20? )

3. Wygląd i Eacbow anie pel'sonctlu, czyli zestaw najbardziej pożqd:onych
na.i});indziej kt) tykou'anl-ch zachŁJwań I'cpł'ezel\tow onych pl'zez pracuj

nike\v otlsjugująf) ch klientów w biur'ach poda óżlr(321 odpowiedzi, ij. 68%)
Zgodnie z ot:zekiwaniami Raju'iększą wagę klienci przywii\fuji\ do sposobu

obsługi prezentow anegn przez bitwa podr6żl'. Wnżnc sa również iispcltt} znią
zanc z {l08tępnaścią birmy oraz sposobem w jaki prezentŁtje nię ona na zewnauz
Uzupclnieilioin dwóch poprzednich grup jest w) Błąd wewnęirzn}, biura. zwłasz
cza w aspekcie wszelkich) udogodnień cRa klienta

Kolejnym probjemcm był taki w) bór odpowiedzi. bl' nie dublou,ały onc oce
ny tego samego cz) unika. V\r WQ'liku mializy w yodrębniono 8 pytań dotyczą
cych otoczenia biura, 17 dotycz:lc)ch wyglądu biala i udogodnień klieuuiw oritz
31 zw iĄzanrch bezpośrednia z ol)głupa (tab. 3). Paszczegójnrm cz},nnikon} l\ndn
no znak dodatni - gdl' by'll' at.stein dja biUr2L. lub ujenirly -- gdy były zdac) du
wanie negatS'wnie oceniane prztlz kjipntów.

W niektórych pnz} padli:ich tl: same czynniki pojawiały się wśi'ód wypowie
dzi respondtlntów po stt'onie negatywów i pozytywów, np- pl'af:ouNrnik w-ogląd:Ł
estetycznie/pracownik wygląda nieestetycznic. hitu'o jest łata'c do odalezienin/
biuro jest trudllc da odnalezienia czy też pi'acon nik tlawiązaljcont.akt wztoko
wy/po wejściu do biura obsługujący uda.ie, żQ nic widzi klienta. ,lcdlmie trz\-
i'oddaje zachctwań zostały akreśjonc przez i'espunttentów jaro niedopuszŁ:ziljne
-- palenie lJapierusów. jedzenic} i zdatwianie prywatnycll spraw \y obccnnści
klienta i w związku z tylu zakwalifikowano jc jako składniki mające ujemna
wpływ na ocene końctjwą.jakości obsługi w- biurze turyot} cznyin

Po zgrupowaniu odpowiedzi w trzy h wlv. gi'u])ach tematyczn)rh ol'az sjdasy.
fikownliuichjakosEymulanfyhiudźteżdest},inulnnty nadana p08zczególnym cz n
nikoli wagi od 10 do 1. Rangi nadiino w sposób subiektDn'ny zwracając uwagę na
właściwe ustalenie pruporUi między poszczególnymi kat,egołlaini, opini'ają: się na
założeniu, że im u'iększe jest procent;ow' udzial danego czynnika w ogólnej liczbie
odpowiedni. tym jest on istotńejszl' z punktu widzenia klienta- Rangawane obszn
ry kluczowych ml'nnRóxa sukcesu biulr po&óży w nlkrcsie obslugi Uienta obritzu
je tabela 3. Na podshule ww. obszar'ów zostal stworzony model idealnego pctd
względem jakości ob8hlgi biura turystycznego, a mety ł)oomzególnych biur podl6-
ży obraz\!ją stopień zbliżerGa się do lx'zolcn, wyrażony w pi'ocentncl)
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Zastosowanie konkretnej procedury stiltystyl:anIU w prngr:imie }viysLery
Shopping nie jest zasadne w przypadku, gdy metoda ta nia służyć jedynie po
równania poszczególnych biur. a badania nie mają chmakteiu ciągłego. \Wybór
konkrecliej. powtamalncj proccdur} ł)gdzie konieczrlyjednak w momencie. gdy
bitlro lll'z} sti\pi do pt'ograinu z pełną świadomością i tu'nrzyć będzie wlasne
standardy nu potrzeby oceny jakości i zarządzania zitsohami ludzkimi

Tabela 3. RaitgoR ane obszary klub-"wych czynników sekt
nlkrc$ie ohslud klienta

Lp.
l.iczba IPnłt cntjaang
od po l odpo

'dzi l miedzi

OTOCZENIE ZEU'nĘTR7NB nl URX
l Iczy biuro just Łatwe do odi\aje%lenin'

cxr Rzym ""wnętrz:ly }e+t w} rżnie widoczny

ilczy iiniia posiada wlasn w ilrrnĘ rckininuwą'
lICzy witryna jest e$tetyl ania urzlLdzoim

czr wita-na. szyld ieklnmonT' jest cn'Bty'
6jCzJ w \iiirynic ck:pouovniln jest aktualna. pelna oierra biura

cz). do biura ucllodzi się hezpo redniu ud ulic:
Slczr lokal w całości zajmowany jesc przez lirme?

1+

3

RAZEbl:

W'OGLĄD BIURA l UDOGODNIENIA DIA KLIENTA
9lczr biuro jest i>rzest'"nno. :pruwiu pozytl'--'ne uvnżenie? l l!

iolCz} wy$Ln ) biura llawla.zyje do turrR:rki
ŁtlCz) \-.. biurku iustczS-sto {ilacllagi. nk:ln. meble, śpizęl biuroxi'>"
tżlczr Rą mIejsCa $iu iz co aia absjl gi"'xnlch klientów
iajczr 8Ę miejsca sicrlzace dla klientów- oczekując:.ch uu obslllge
14lCzr dastępnc są aktualne nrerkr dQ w)niebie R l a zchn :rz'
iSlczr doskpnc $il katalog da przed:qduda w vaa$ic aczekŁu
i0lcz) dostępna ję$! do Wglądu pen & o udA bicia'
i7lCzy mużnn uLrz lna wixnówke(na zyczcniu kjiei\tn)'

€i

ll.og

19

15

l

4

RAZEhl

I X ; II:gIXIWI=&ŁI' : :%\ęHQWA.NTją I WAGI ĄD PERSONEL,L
l i0lczr nbslugując} nawiązał knntlLkt wzrokuuy'

tglczr ubsluitijacr mila ł E-zeczitic pizl'wita: Penn/Panią:
ZnICzY ol)$iuxa ndb)tB siq bcz z łuki(zw:akn wrtiumncaurlal'?

lICz)- abEiuaujKuy byt 8koi\centro\ 'nn) n;Ł kliuncie'i
zżlCz.l- obsluguJącr sprawnie od$?.uknl l)atrzebne informacje
ŻS[Ć;ob:ii;Óii; ];i i iii iic«rpuiqcci ullpawiedz
ż4lcz) oustuguiąc). zncho\ ł $je w sposób elegancki:

ŻSlczr ahstuKujn.c)- móaa wyrni.nie?

9G 19,3

6

6

11

B
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c=y pala p&piemEy?
ZVjCzv abBiugujqcr jadł'?
2ajczy obsługujący rozmawiał, załutwia] prrwntne sprawy?

$lę poŻegnHl?M podziękował
Solczr obslugujacX byt schludnr. c2 $ty i dobrze pręzc nbn al?

abslugującr nasa element)- 8traju firmowego l\ib
identyliku

Cd. Tabeli 3

61

24

11

9

>'%

4%

6V.

llł
5

1%

i4sl 69.561+

6
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Prze'gotowanie ankieterńw do programu Atystery Shoppin

W celu uz},skania wiarygodnych, potńwnywahl) ch inlbrmaęii w metollde
Mystery Shnpping rezb'Emujc się z trail)cydnego sposobu przeprowadzania an
kietawych badań r},nkowychjakim jest przeprowadzanie wl'wiadóR z potencjal
nie zainteresowmlynii osobmni. Już u- fat::ie tworzenia zestawu kluczowych cz)-nni
ków okazała się, że ]clienci maja problciny zn sfbrmułow'anieli oczekiw ań w sU
synku dojakości obsługi biur podróży, czHtojakośi! obsługi w biurze byla utoha
miana z jakością saint imprezy. Na 600 możliwych odpowiedzi uzyskano 496
:dotyczących obslugi (83%), l]ażnsi.ałe odnosiły bię do jakości Humego pmdulttt]
bądź też klienci nie pouaóli sformułować swoich pltglądón na ten temat.

AnkieLenzy w-y'st:ąpili wiU; w podw(innej i'oli -- Idientótx i ankieterów. Takie
t'ozwiązanie zapewniło uzyskanie spójnych, porównywalnych informacji- lato.
Lą tej metody jest fakt, że ankieterzy wlhodz:tc do biur'a zachowują się jak
klienci nie ujawniając, że przeprowadzają ankietę. Uf tcn sposób znają u)opli
waść wczucia się w rolę obsługiwanego i dokładnej oceny])oszczególnycl) czyn
ników w])ływającycb na jakość obsługi.

Ankieterzy zostali przeszkoleni w następującym zakresie
1. określenie celu pl'zcpl'owadzonych badań, zapoznanie z celem badttnia

l także ze schematem jego przeprowadzania. Zasadniczym) celem jest
ocena jakości obsługi w biurze t\irystycznlnl, odczuwaitej jaka komfort
psychiczny w kontaktach z firmą

2. Opi'acowanie doltladnego scenariusza oraz zestawu pytań, które !)owen
ny zostać zadane pracownikowi biura w trakcie rozmowy z\nkietei' wy
stępujqc w ro]i ](sienna stara się uzysltać jak najwięcej il\!bru)azji [la Le
mat XWbranej aferę'.

3- Zapoznanie ankieterów z pytaniami ankiehwymi i ich interpretacja oi'az
podkreślenie punktów, ua które należy zwrócić uwagę podczas rozmowy
Cała grupa anheterów występowała w roli kjicutów chcących $pęŁlzi(l
wakacje w Hiszpanii(w pmypadktŁ braku takiej oferty w danym biurze,
w Grecji lub we Włoszech)
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Zbieranie informacji
Podstaw-owym pn)blemami. które należało rozwiązać n& tym etapie byly
1. czas przeprowadzenia badań.
2. minimalizacje efektu subiektysvnej ocena' ankictcrńu'

Biorac pod uwagę. że cala branża turystyczna podlega wahaniom 9ezano
twym, za apel'mamy moment oceny biur uznano przełom kwietnia i mala, kiedy'
h biura powinny mieć pełną, ofertę dotyczącą wypoczynku letniego, z drugiej
sti'on)- nie mają jeszcze zbyt wielu klientów i swohn potencjalnym wczasowe
zom mogąpoświęcić spot'o cnlsu, nainawlając ich do skoml'stania z usług wła

snem firmy.
W cełtt ttzyskailia rzetelnej oceny badania przcprnwadzollo w dwóch eŁa

pech. W pierwszym etapie przebadano 69 firm w cii\gu trzech tygodni(tab. 4)
W drugim etapie, po wstępnej ntalizie danych przeprowadzono powtól'ne ba
danie weryńikujiŁce, do którego wybrano 10 firm dających największą. ilość
punktów i 10 Hlrm, które zostali' ocenione najniżej. l owtórlle ankictowanie
t) ch samych biur miało na celu zncutralizow:lnie efektu subiektb'u ności ocen)
chociaż w przypadku klienta odwiedzającego biuro podróży pierwszy kontakt
jest najistotniqszy. a negatywne oceny są.często przekładane r6wtłież lla sferę
silnego produktu

Tabela 4. W).kuz biw turysta cznyi:h pr,"badani'Eh ntetodąhlS-stoi'v ShappinH

Lp. l Nazwa biuru
BI

Adm8 biura Lp- l Nazwa biura
Taw

11L$1

]q

XlalE

49

51 1 Radtui

$4
$Ó l Soltur

R Glówn\- 4.1
ńSki 8

ul. w Łte 5

d. n 12
ul. Armii

28
S
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Wawel Tour

Analiza zebranych informacji

W trakcie badań zebrano iidormacje na temat 69 biur podróży aziataj:\crcb
na terenie Krakowa. Maksa mama liczba punktów. jak:Ł mogła tltl'zymać dana
firma we wszystkich trzech ocenianych grupach czynnika\v w ynosi]a 79(]00%)
bredni wynik uzyskany przez fb'my wyniósł 67,79%. Biorąc pod uwagę, żejest tt]
pierwsza ocena, a pracownicy nic byli świadomi fdttu, że zostali objęci progu
mcm Mystery Shopping, n'nik można uznać za zadclwatający. Firmy usługon'c
stwujące program blyaterS' Shopping w zarzoldzani\Ł personelem z t'eguły za wynik
satysfakcjonulący i mający istotny wpływ' na polepszcMe jakości obsługi klienta
uznają wynik powyżej 80% Osiąganie tak urysokich wyników jest jednak maili
we po spełnieniu pewnych waninków. m.in, po określeniu i wdrożeniu standar-
dów firmy w zakresie lokalizadi, w) porażenia i wystroju army. a także po zde81

niowaniu standardów dotycz:\cych zachowania personelu- Tst.anny w'pływ na ja
kość obsługi ma także cykliczność ocen OI'az stwoi-cenie systetnu motywacyjny
go, opańego na wynikach programu Mystery Shoppbig. W' pi'zypatlk\l biur pod
róży ocenianych metodą Mystery Shopplng nie można móH'ić o świadtlmym clą
żenia do jakichkolwiek standardów -- wyniki reprczcntująjedynie st.an zastanl'
w 6nmach tura'stycznł-ch. zwerynikon'any przez ocenę klientów.

W celu ostatecznej oceny jakości obsługi w biuracll padl'óży użyto 5-Bcop
niowej skali ocen (tab. 5.), \ą' której.

ocena niedostateczna oznacza niozadowalający poziom obsługi, która'
w większości przypadków nie zostanie zaakceptowany przez klienta
acent} dosEateczna świadczy o niskim poziomie obslugi, który będzie ak
ceptowany jedynie przez mało wymagających klientów
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ocena dobra wyraża poziom obsługi zadowalający większość klip ntów,
e oce/ła bardzo dobra określa poziom obsługi na wysokim poziomie,
e oceim zn.ahomifa oznacza poziom obsługi na najwyższym inożliwytn pa

l)rzQdzlały
procentowe

:==ŁŁJ.==
Zi'ódŁa= opracowanie wła8nu

NiedostahczEŁa
pnłtiiq so%

TnttHla 6. Tabela Ocen

Do$1atzczna l l)abrn l Burd:
paw. $u'h l IRxw- 6z.s% l pol
do O:.5)b l dŁI T$%

dobra

$9 pkt

Znnkoi)uta
p9$-1-iej 87

pkt 41 PkL- 4g Phl
pkt-- gg pkt l ÓO pk'

Ocena krakowskich biur jcs{. bilrdzo zr(}żnicowana {tab. 6.) - 2 jednej stl'on)
kali znajduje się gx'upa biu'. k+órl: zlłobyły najwyższe oceny, lj. oceny klasyfiku

jitc oł)slugęjako alakomitą i bardzo dobrą(odpowiednia 15 i 1(} bici', co stanowi
prawie 22% i 24% Qg(iłu oceniani'ch biur), z dnlgiej strony jednak aż 22% biur
otrzymało ocene niedastatcczn:L(15). W pi'akta'ce moze to oznaczać, żc dccyda.
u-ana większość klientów nie jest zadowolona zlż sposobu. w jaki traktują ich
sprzedam-cy usł\lg i bardzo niechętnie będą wracać clo tych firm- Srednia oc:cna
w szystldch badanych fii'm wyniosą:] 5:3.5:i pkŁ. cu stanowi 6?,79% wszystkich
!)llnktóu. tak więc filtr); które atrzymab ocenę dobrą i dusi ce.ceną stnilowiące
od])oxsńednio 2] .74'}6 i 11,599i repo'ezentują Radom ollsługi znacznie niższy od
średniego. AnalizujW} wszystkie biura pocldanc ocenie mtjżna stwierdzić bardzo
równomiern)- i renujnrny rllzkłnd acell (ryc. 3}. różnie natomiast wvglttcla rox
kł&d pulUtów w pnszczcgólnych grupach padlegającycjl ocenie

Niemal maksymalną liczbę punktów(po 78) zdobyły dwa biura -- Tur) sta
Unikat. co stanowi 98.713% wszystkich możliwych ocen, przy [:zym llbydw u

firmom do pełna'cb 10096 zabrakło jedynie po l pkt, który został objęty za brak
elementów stroju nirmoR'ega. Należy nadmienić, że obie normy były badane
dwukrotnie pl'zcz różnych ankieLeró\v i wyniki zostaly w pełni patwierclzone
Wsz)-utkie rb'ml', kare n' rilnkingu LLplaso\ -ały się ]aa poziomie oceny znakami
cej w pierwszej dziesiątce uz) skały powyżej 90% możliwych ocen i wynik ten
można uznać za bardzo w},soki i w wS'sokim stopniu zadowalający z ptutktu
widzenia klient.a (tab. 6}. Wśród uchybień, które pomniejszaly globalny wynik
ww. firm l\ajczęściej pojawiały się: brak identyfikatory i innych elementów st)'oju
nirmos'cgo. problemy związane z dostępnością i otaczenieni zcxwnętlnnym. brak
lub niewłaściwa }aliość materiałów drukowanych. udostępnianych klientom
W żadnej z finn ankieterzy nie zaobserwowali uchybieli w zachowaniu pra-
cclw.ników i we wszystkich prze'padkacjl jakość obsługi zwiąnlna z bezpośred
nim kontaktem klient -- sprzedawca została oceniona najwyższą liczba, punk
tóu,. W przypadku tych firm można przyjąć- że dążenie do doskonałości. które
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[hbe[a 6. Ranking firm. które w progialnie ]]ysLcn' Shuppins
uzl'nkaiy ocenę paqyżej dostateczne)

LP Pht. 1 %
78 1 98,13% l znakomita
r8 1 9S7396 1 ZTutkontit.o
77 1 97.47% l zilakomitu
:6 1 96.20% l znakomita

1 90.żoęś l znakomita
74 1 93.B7% l anakcmitn

Elli.r;7% l zn8kQmjT&
92.4196 1 anukolnitA
92.11% t zn8kQmjEa
91.1.1% l znaktjmit=
91.]4% l zi\akoniita
H9.B7% l znakoDiiłn
88.6ł9i l znakamit&
88.61% l znnkttmita
88.61qń l Hiakulnila
H7.3+% l bardzo dobra
B7.3496 l bardzo dDhra
$6.0$-% l hai'dzQ dobra
B6.08% l baraka dobra
$4.81':ń l bardzo dnhrn
B2. ż8qi l ligi'dzo dobr(i
H2,ZH9h l hnrdzn dnhra
r9.]5%- l bardzo robi a
!].75% l hardzn dnhi.a

'9.739fi l baraku dobra
-9.7S9b l bardzo duhr4
r8.48% l hardzu dobra
r8.46% l bardzo doli'a

.22'!ń l bardzo dobra
22 }; 1 bardzo doiji'a
.95% l Lurdm duLr4

'4.(P% l dabrp
9 1 74.G8% l dobra

57 1 72.]5W. l dnbrn
72.15% l dabrp
r2.1S% l {lgbn\
ro.ssr% l dobra
70.89% l dobra
E9.G2% l dobra
ii:iiCH'.ii

$:$ 1 67.[jlł% l dnbiR
13 1 67.D9% l dobru
i3 1 67.09% l dobra
1 1 64.ń6% l dDbr8
1 1 64.$6% l dobHI
io l 6a,29% l dobra

Wynik
jakość obś

ocalla
P

H
iż
13

]'urwała
unikat
AIDin8 TQq
PointTmvel
gTJIJ!!!ila ; ;; ...
Eurotour
PulLruvol
ColUmiłws
Ę'-Ę!!! !!!'!!; : .
Eum#n
olinlul
w&n el laur
lInI.I'Qur
$indb&d
S emma Caileaion
Centrum Turwtvki
Ln SLrada
.lqventur
hlnEcllRn
z8mQ & hlnrR
AlnlRtl+F
Gromada
Buba Trawa
DeltnTravel
GHljc
.r8+'orzvn8Taur

73
'2

'2

71
'0

70

69

a7
65
li3

63
63
62
62

61
W

15

18
19

21

23

żń

EwoDalRI
Amjxn Tour;Bt
hlłudz. JU. J\Thl
JanPol

32
3:ł
34

37

89
4()
41

42

Transtom
Antalck
llraktw$
orbi81
Brvtviskie BI)
NjmTDur
Dcxter
$ ort Tourist
[.u=Db ]'aw
PcnQtur ){ał01
Test Tour
Oznak
Tr val }rau8e Rt
Delta

T
l

57

l6
b

lskn

żródło: opracowanie własne na pad$n' bad
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powinno być następstwem ś\viadomcgo przystąpienia do programu h'lystel'
Shopping: zostalo uwzględnione w' polityce tych 6lrm i jc&t śu iadomie stasawa
nym elementem aktywizacji sprzedaży.

blaira zaobsersvować plan'idłowośń. że iln niższii ocena biura w rankingu
Łym częściej sąwidoczne uchybienia związane z llezpuśi'ednim kontaktem mię
dzy obsługującym i absługlwanym. Już na poziomie oceny dostatecznej pojawi
ły się zachowania sklasyriko\vanc pi'zez klientów jako niedtipuszczalne. tj- pa
lenie papienlsfiw, jedzenie, prywata\e rozmoxxT l mne pi'zeJawy lgnorow-ał la
klienta. W komentarzach da ankiet 6-krotnie pojawiło $ię slad'malowanie ..cuł
kowitv brak zainteresowania klientom". Az 8 firm (plan'ic 12% wszystkich prze
badanych) osiągnęło wynik poniżej 4016. co można uznać zn wynik nie rokują-
}, nadziei na szybką popu'nvę sytuacji. Swoisty rejcord pobiła firma, którii nie

spełniła żadnego z oczekiwali wyszczcgólnionych w ankiet:ie jedyne punkt.y
dodatnie przyznano zn lokalizację i obsługę, a w ztlsalłzie ltt'ak obslugi bez zwłt}
ki), natomiast uzyskała 1 1 punktów ujemnych - zn palenie papicrclsów t Inter
ywną rozmoxb'ę z kolegami (n ynik xvw. $1riny wynosi --6,33%). Cillkaw ym zjawi

okiem just takt, że bczpokrednio z tą firmą sąsiaduje biuro Łuryśtycznc z piorxy'
szef piątki xv rankingu. W celu tlwiarygodnicnia wyników oba biur'n bj'ły an
kietovanc} dnmkrotnie

Najczęst$zl'mi uchybicniami w bez])ośredniej al)st\Idac klienta, które H'płł'
nęły na wyniki były

e nieudzielenie w yczerpująccj odpo\godzi l $}
+ brak ptlżegnania ] 13

B bi'ak prze'w'italia 12
e brak chęci nawiiŁzat\ia kontaktu \b'zrokosB'ego po wejściu klienta IO
e prywatne )'ozmoxvy 9
e niewłaściwy ul)iór. zła prczcncjn 6
e palenie papierasón w obecności klienta 4
+ inne as])akty zachowana:i związanego z obsługą klienta -- tylko w 15

biurach klienci byli w pełni zadowoleni ZB sjiosobu potraktowania icb
przez sprzedawcę (poz. 21--23 w tab. 3;)

Powyższe zachowania stanowią zn czący odsetek zachod ań negatywnie
ocenianWh pl'zcz klientów --- aż w 19 przypadkach nie uzyskali onł rzetel1lej
wyczerpującej informacji, z czego można wyciągnąć wniosek. że ponad 279
osób prRcu$ących w badanych firmach jest niekompetentnych. W wielu przy
padkacb jest tQ element dyskwdifikujący biuro jako potencjalnego sprzedawcę
uisługi twist) cznej. Pazastałe \Ę w. zachow:mia SĄprzejawami budzie} lub [nniej
ś\v-iadameBO lekceważenia klienta. jednakże ich negatyw ny wydźwięk w .nie
któż) ch przypadkach może zostać zneutl'alizowany przez inne korzyści, głów
nie poprzez zaproponowanie korzystniejszych con. Wynika to z f:ikto, że klian
ci wrażliwi na cenę często akceptują niższy poziom obsługi, naa et po(lśw.iado

znajac. że jest ona n'nikiem niższej ceny oferou ajego prclduktu



86 JOANNA DZL\DKO\\']](C

Rl-c. :l. Oceny uzyskane przez ńjrni w pl'og;

zrńdta; opracowanie ula$nc na poda!awiw badań

Podsumowanie

Z analizy wyników przeprowadzona'ch badali xavnika, żc większość 6um
tur) etycznych n Krakowie I'eprezentuje cu najmniej dostateczny poziom clb
sługi. &le coraz częściej dostateczny nie oznacza satysfalujonujqcy. Dzisiejszy
klient to tzw. smart shopper -- {=oraz I'zadziej kupuje pod w-plywcm impulsu,
decyzje o zakupach podejmuje rozważnie, długo zastanawia się nitd {llternatl'
bvami, pol'ówmjjąc nie tylko cechy użytkowe produktów, ale także jakie cttchy
dodatjcowc! produktu znajdujące się w sferze produktu poszerzonego. jak gwn
rancje, udogodnienia dla klientów. pakiet usług dodatkowych. mat'ka, jakośil
v tym także jakość traktowania klienta. Wraz z rozwojem świaclamości Itonsu
mediów ta tendencja bę(Iele się w dalszym ciągu pogłębiać. Fit'my chcąc spt'ze
dawać swoja pl'odukŁy zostaną zmuszone do poszukiwania skutecznych spoko
bów wyróżnieni:i s\y'ego produktu poza ti'adycyjnie rtjzumianym nlarkethgiŁlm
n problem zapewnienia jakości stanie się jednym z kluczowych zagadnietl

I'rogram }lystery Shopping jest narzędziem ulnożlixviaj;\c:ym ocene jal(ości
obsługi w biurach podróży u- usystematyzowany sposćlb. pozwalająca,ili na oder
icie od tradycyjnego badania ankictowega. Uriarygodność tcj metody wynika
w głównej mierze z faktu, że zastosowano tu dwa różne podejścia do problemu
jakości -- na jednym biegunie 8ą mierzalne standards czyli wartości oł)iektyw
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no, na drugim biegunie odczucia klientów, czyli w- irhści subiektl'wnc. Jak
ó'okaz\tją doświadczenia firm usługow) c:h, jakie podejście \!możliwie złipew
nieme właściwego poziomu usługi. \i]ączenie do programu pracownia(ów spl'a
wia, że nie są oni jedn nie ogniw cm w łańcuchu usług, lecz stają się iiktyu zlym
elementem mającym reala!' wplyw\' nn końcc>wl- efekt jakim jest zadttwnłcnie
klienta

M.estery Shopping Programme in Evaluating Custonlers
Service at Travel Agencics

Nfydtlrr Shopping program łs deHlnied as a tool fnr cvłllułlting and impt'o
ving {;ustomer service- The procesu begins xvith setting tkie measurabla ohjcc
Li\,s and res\tlum in providing dial)iostie infor'marion on sera ice qualit.y. )l)'$tl:
t' ShoppinR is a res€1:irek technique that hiis been used in the financial scrvi
ce$ sektor. thc fast fooŁ] sektor. che hotel sektor lnd cnn be used 8ucces$f\tly
Łhe tourist services stac
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AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA
MŁODZIE ZY POLA KIEJ

W SWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

Paweł Ró8,c#i +

Pojęcie aktywności turystycznej

Aktywność człowieka można opisywać i egzempbńkowal! na różne sposoby.
Aktywność jest podstawową właściwclścią istot żywych, sposobem ich isttiie
nia, stanowi też obiekt oddziaływań wyt:howaxxczycb WISI. T)m:lszcwski lt71
twierdzi, że aktywna.a jest stanem norlndnyln, zdarzenia zewnętrzne mody.
fikują jedynie aktywność, która jest już podejmowana. Aktywność człowieka
ina określony kiej ranek wyzilnczony przez cel biologiczny lub społeczny. kulre
mu pl'zS'porząclkouany zostaje jej przebieg. Nnjogójniei przez aktem-ność rf zli
mie się wsmlkic funkcjonowanie organizmu zarówno aujolugimne. jak i psl'
chiczaie [18]. Dja ndmicnn} ch aspektów i ]brm aktywności można posługiw ać
się takimi pojęciami, jak {;zynność. zachaw'mile $ię, reakcja. działanie lub dzie
lalność. Trudno w sposób jednoznaczny dokonać])udziału i klas)ńkacji akt),\
mości człowieka, chociaż -- jak pocUcreśla 'ryszkowa -- u- ostatnich latach na
stąpił postęp w badaniach nad szeroko pojętą aktywnnściącztowieka

Prz) kłody niektórych sposobów ]dasyfikacji aktywności ludzkiej podaje
Winjar8lci j101. h'można wl'różnić aktywność fizyczną i psychiczną. autoLelicz
ną i heteroteliczną, społeczną, intelektualną i amatorski. ruchow:\: społccz
no -- zawodową i psychiczna -- kulturalną, społeczną, naukową. kulturalną
i turystyczną, produkcyjną. edukacyjną, zabawową, sainoobsługową. militar
ną. artystyczną, itd. Nlimo iż w jednej z podanych klasyfikacji została \vyod.
rębniona aktywność turystyczna, trudno nie dopatrywać się w innych rodza
jack aktywności także związków z turystyka. Precyzyjne określenie i umiej
scowienie turystyki pośród innych form aktywności pozostaje sprawą otwór
tą i dyskusyjna

htstytuŁ'lbry$t} ki AWF'. Kraków. AL Jana l>awŁn ll 7B
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Zajmując się aktywnością turystyczną ważne jest precyzyjne zdeńniowa
nie sława turystyka. Z pojęciem tym wich się szereg zagadnień i mrminŁbw.
kare szczegółowo opisują to zjawisko. Zanim mjmiemy siQ wyjaśnieniem ak
żywności turystyŁ:zjej należałoby zwrócić uwagę na rozumienie słowa tul'sty
ka. Przecławskit131 defińuje jq. jako ,,całokształt zjawisk ruchliwości prze
strzennd, związanych z dobrowolna, czasową. zmianą tniejsca pobytu. rytm\l
i środowiska życia, omz wejściem w st} czność 080bistą m środowiskiem odwic
dzanym(przyrodniczym, kdturowym bądź społecznym)". Inni teoretycy zab
czują twystykę do pewnego typu aktywności czasu wo]nego13] twierdząc, że
turystyka to aktywność {:zaba wolnego zakładaj:\ca zmianę miejsca pobytu
Jedną z najlepiej oddających sens turystyki jest klasyczna już dziś denlnicja
Hunzikera[14]. 1ctóry twierdził, iż ,.turystyka to zespół stosunk€iw i zjawisk
wyńkających z podróży i pobytu osób pmyjezdnych o ile w związku ztym nie
następuje osiedlenie i podjęcie pracy zarobkowej'.

Oblicze współczesnej turystyki nieco się zmieniło. Czesto sprawi' material
ne i cele zarobkow'e 8kłaniająludzi do wyjaztlów, zmiany miejsca pobytu::Współ'
cześci badacze, organizacje iniędwnarodowe, w Łym WTO, również tc formy
wyjazdów zaliczają do turysta'ki i stone umieszczane w statystykach. Wyjaza}
turystyczne obejmować mogą także pielgrzymki, wyjazdy do rodzin) !ub mialo
mych oraz w innych celach poza miejsce zamieszkania. Analizując aktywnllść
tuiyntycznq, w tylu takim aktywa(ść ŁLuy$tyczi\ młodzież) należv mieć świt
doiność specyfiki i różnorodności uczestnictwa w turystyce.

Aktywność turystyczna gwar\inkowana jest wieloma czynnikami $połlłcz
nami, ekonomicznymi, politycznymi, przestrzenna -- kulturou-ymi, losowy
mi i innymi]l]. Aktywność turystyczna określona jest jako .,całokształt czyn
Rości zwiitzanych z przygotowaniem i uprawianiem turystyki oraz !óżnymi
formami jej przeżywania. .Jednak podstawowym przejawem aktywność:i tury.
etycznej jest samo uprawianie &url'styki"]lO]. Definicja ta nawiązuje dn eta
plew podróży lub tzw. triady Bayern [3]t który wyróżnia trzy ją części, z purŃtu
widzenia osoba' uprawiającej turystykę. Jest ta podróż wyobrażona(pmctd w).
jazdcm), podróż realizm)wada. przażywana (w fakcie wyjazdu) i podróż wspó
mikana(po powrocie). Z badawczego punktu widzenia nŃbardziej interesują
cy jest drugi etap, dlatego badania naukowe koncenti:ują się przede wszystkim
na samym uprawianiu tuirystyki j]]

Nieco iimą definicję aktywności turystycznej podaje Lubowiczl81, która pod
tym pojęciem rozumie .działania ukiuunkowane na realizację różnych celów
lwią;nnych z wyjazdem, a za kryterium aktywności tur) etycznej przyJinujeiny
nawet paUedynczy fakt wjazdu, bez względu na cele jakim miał on służyć'

W badaniach nad aktywnością turystyczną stosuje się także wskażnilci
interesujące z punktu widzenia przejmystości i czy+elnuści wl'ników $ą tmy
wskaźniki zaproponowane przez Schmidhausera E10]
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Wskaźnik uczestnictwa w turvsŁxce(NTP -- Net Travel Propensity}

NTP : x 100%

GTP : 100%

NP -- l;izba ludności wyjeżdżającej turystycznie miniinuin l raz(number$ of
population taking aŁ last one trop)

TP -- wielkość populacji(total populntion)
Przy prezentacji wyników badań dotyczących aktyw-Rości twystycznej czW

swym miernikiem jest tzw- stopa aktywności tu] ystyczncj. Pojęcie to zostalo
zaproponowane przez Lebeau]1968]

Wskiiżnik czestoUiwości wyjazdów(GTP -- Gross Travel PwpensiĘy)

N'l' -- liczba wyjazdów tury'etycznych {numljel's of total trips)
TP -- liczebi\ość populacji(tata! population)

Wskaźnik aktywności turystycznej ludności(TF -- Travel Frequent:y)

'rl' =Śłi x 100'

Interesujące xvskażniki w swych badaniach stosowali także Kruczek. Pa
welcayńnku LPruz Rucit rhei [IJ. Obszar iclŁ uttintcreuowuil był jcanuii zróznico
warty i dotyczył różna,ch grup ludności

Aktualny stan badań
nad aktywnością turystyczltą młodzieży

Jednym z elementów stylu zachowania młodzieży jest tuD-styka, Stanowi
ona sposób i formę zagospodarowania czasu wolnego. Aktywność turystyczlxa
tej grupy wiekowej społeczeństwa chuakŁeryzuje się najwięksi;tdynamikąL7]
W 1993 mku nastąpił wzrost aktywności turystycznej młodzieży o 7.3% przy
ogólnym wzroście w stosunku roczna'm o 4.4%

Na badaniu akta-wności turysta'cznej młodzieży należy 6pojmeć w kontek
ściehistoryczno-społecznym. W Polsce do wku 1989 innychiiraktci' miały wyjnz
dy i samo uprawianie turystyki przez młodzież. Analizując wyniki badań z l&t
powojennych do 1989 roku należy mieć tego świadomość. Transformacja ga
spodarcza i zmiany świadomości społecznej wpłynęły na warunki rozwoju tu

\4rorld TQurism OTBnnizatinn 1993.
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rystyki młodzieży. Skłania to do szczegółowych, pogłębionycl) badań, które
wskaż\jak współcześiaie przedstawia $ię udział młcJdzieży w Łurł:etyce. oi'az
jaka jest geneza akta:włości turystycznej dorasŁalącego pokoleniu

Badania nad turystyka młodzieży prowadzone są w I'olsce od ponad 30 !at
Zajmują się nimi głównja Instytut Badań nad blłodzieżą, Instytut TuQ st)-lti
Zakład Społecznych Problemów Rekrcacji i lbtystyki Uniwemytettl Warszaw
skicgoF13] oraz, w ostatnim okresie, niektóre ośrodki uniwersKeckie iAkade
mio Wychowana Fizycznego w Krakowie i w Poznaniu

Sti uktura i uwarunkon ania
aktywności turystycznej młodzieży

Dokonując analizy opractlwłiń rłaukoxWfch i wryników badali można zaob
seiwos'ać następujące prawidłowości w strukturze i poziomie aktywności t.il
ll'etycznej młodzieży w I'olsce

1. Młodzież upl'awiw ttuystykę, chociaż jest ona słabo realizowanym wzo
rem zachowań w czasie wolnym, w trakcie I'Dini szkolnego. Podczas \vakucji
prawie 90% młodzieży wjeżdża poza miejsc:e zamieszkania 181. Badania prze
prowadź(}ne na pulclzątku lat siedemdziesiąty,ch przez]22] n:\ grupie młodzieży
warszawskiej dotyczyły twysŁyki w zawężonym rozumieniu. Badani ttkrcśla-
jac swoje uczmtnictwo w turystyce mieli na myśli przede wszy-stkim .u,ęfh'a.
wanie" jako jedną ż form turystyki kwalifikowanej. Spośród ogółu resporldcn
tów tylko 24"% upi'axmało turystykę, .UczcstnicttNO młoclzieżS' w turystyce jest
poniżej śrllantej i obniża się wraz z wiekiem']21J- Wykrętowic:z]22] twierdzi
że przeważająca cześć młodzieży szkolnej i studiujiFej nie uczeutiliczy WSLD
matycznic w turystycznych formach rekrtladi. Uczestnictwo lna chara] c}
okazjonalny. Ankietowani prefei'uj:\ upr:iwianie tuq'stj:cznych form reki c.
i(ji w o]wesie letnim. bHodzież szkół ponadpodstawowlch w b0'% uprawia Łu

rystykę, ale Ł) lko od czasu do czasu, po okresie pt'zel'wy ta'akacHnej, kiedy 75%a
populacji wyjeżdża poza miejsce zamieszkania, młodzież raczej pozostaje w' domu
[2]. Badania p)'zeprowadzanc cyklicznie przez Luhowicz nd połowy lat. osiem
dziesjątych pozwalają monitcrcl\vać zmiany w ttprau'daniu tura,st)-ki przez młu
dzień w ostatnich latach, a szczególnie na])rzełomie lat osiemdziesiąt) ch i dzie
więćdziesiąt) ch. Według danych w 1994 roku w r6żneg'] rodzaju wŃazdach
krajowych i zagranicznych(beznoclegowych, weekendowe-ch i dłuższych niż
Z..--3 dni) uczwtniczylo 88,1% młodzież). Najwięcej młodzieży, bo 87,1' o w)-
jcżdża podczas wakacji [8]. ]m staram młodzież, ty'm pu]różuje częściej. Przy-
najŁnniej jeden raz w ciągu roku nDÓeżdża 98-99% młodzieży szkół ponadpod-
stawowych[15]. W dni wolne od nauki pojawia się wśród lnlodzieży nou,y spo
sób spędzania czasu wolnego -- wyciwzki [15]
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2. Pieć determinuje aktywność turystyczną oraz łbrlny upi'awiani:l LU
rystyki. Na początku }at siedemdziesiątych 18% młodzieży męskiej i 32ĘI.
młodzieży żeńsjtiej uprawiano turystykę fżż]. Badania dotycza ly także mło
dzteży pracującej. Kobiety chętniej od mężczyzn upi'awinją curystyltę, orlpo
.viednio S2% i 7$96 ogółu ai\kierowanych. Badania przellrow adzot:o na gru
pie młodzieży szkół średnich i studiuje\cej [2]i l)o I'odzil\} częściej (a 1 2'36)
u(!ają się dziewczęta niż chłopcy. natomiast na obozy wędrou'ne częśc:iej
wybierają się chłopcy (o 3ęi}. Na wczasy z rodziną wjeżdża pn 50qi chłot}
ców i dziewcząt [81

3- Prze'ł;zyną nicu])rawiania tłuc'styki są najczęściej trutlności finansowe
28%, pomoc rodzinie ]x' pi'acy 25%o, brak chęci wyjazdu ] 4'%, ptJdjęc;e praca'
zarobkowej 1] ęi.[8]- Brał( cznsll jola l)rzyczynę pudkleś]a Zurn]żż] oi-az Bo
morska 121, która dodatkowa zwracłl uwilgę na brak chęci i zainterusow;tria
jako istotną pt'zycze'nę nieuprłiwinnia tłJr},styki. Częstą, chcDciaż {:oraz rzłtdszą
priTczyną nichranla udziału w n,ńaz(lech saiuodzielnie zoi'gfinizowanych lub
w sp(31nit! z k ]cgami jast brak zgoda' rodziców. blłodzież {lm'az i'zadziej u,)jeżdżą
z rodziŁlami i zwraca uwagę na brak ot'ganizator;]] 5]

4 Cechy spoleczna-demograficzne w znilc:zn) m stopniu dcterininujĄ ll!)rii
wianie przez :ldodzież tul'>styki [8] . Do najważniejsi'ch na]eżq: warunki h} to
u-c. typ szkoli-. miejsce zanlieszkaniQ. hHotlzicż micjsłm częściej !tiż wiejsjta
uprawia turystykę [2,8], inikt:oxdcic uczniowie zat3}ieszkn]i na w$i w 79'łń. a za
m oszkali w mieście licząWm powyżej ){}0 q's. mieszkańców- w 96'% ]8]. hnc
rlzież uczeszczajaća cto liceów ogólnoksztatc c:ych w 9614 wyjeżdża poza miejsca:
zamieszkania. Znacznie mniej intcldzieży z zasadniczych szjcół zawodowych
u(}zestnicz}, w wiyjilzdach -- 82% 18]

5. Najczęstszym celem wńazdóxa młodzieży jest odwiedzenie t'odziny lub
znajomym;h 58%t8] fraz tzw. cc] turystyczny 18,1S]. \Widoczny, utrzymujiLcl' się
na stałym poziomie, tj. ok. 89a jest ccl handlowy lub w-yjtlzd w celu pnpl'awy
swojej s) tuijcji matcrialna}. podobnie xa'jazdy w celach pielgrz),-mkolx-b'ch
utrzymują się na poziomie 4--7%]t5]. hlłrldzież bardzo chętnie spędza czas
wodny z rówieśnikami [4]. ]giexMe]ka część młodzieży poc]czas wyjazdów w-oji
an)ottlość ]ub towaru'stwo sympatii [15]

6. blłodzież szkół panadpodsŁawow} ch najczęściej uczestniczy w wyjazclacll
org:mizclwimych przez rodziców lub szkolą. Organizatorami bl'li kolcjllo: t'idzi
ce 389ii szkoła 35% [8]. \\wyjazdy 2--3 dniowe przeważnie organizują szko]b'
n podróże w okresie wakacji letnich lx' l)inad 40% ro([zice IS,]SI. Gdyb) mło.
dziel miała możlin'aść wyboru, w 11% wybrałaby wyjazd zorgunizowłmy przez
biuro padl'óży j]ó]. Do przełomu lat 80/90 oi'ganizadą wypoc:cynku. oprócz szkół
w duża mierze zajmowały się zaltlady pracy instytucje, urzędy. organiziicjŁ
młodzieżowe i społeczne [9]
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7. W czasie wyjazdów młodzież najchętniej przebywa w towarzystwie ró.
wieśników. prowadzi życie towarzyskie i rozrywkowe(62%u), w)poczywn bier-
nie(32%), poznaje nowydl ludzi Łub miejscowości(36%), zadeśnin więzi z ro
dziną(18%) 18}. Coraz częściej obserwuje $ię zachowania konfarmisŁyczn.e inco
dzieży. z wiekiem młodzież częściej poszukuje towalrzystwa kolegów, a w Mazdy
zaczyna traktować jako oderwanie się od codzienności j15).

8. Potrzeby wyjazdów młodzież zależą od jej wyników w nauce oraz wy
znawmlych wartościl131. l\ktyu'ność turystyczna posznzagójnych osób peter
minowana jest obok uznam'onych walrtości także cz) nnikłimi psycł\ologiczRy-
ml. Uczniowie bardzo zdolni częściej od prmciętnych upriJwiają tui'etykę lt81

9. W czasie H'jazdów młodzież szkół ponadpodstiiwowych najczęściej ko
czysta z ]loclcgu w mieszkaniu godziny luh znajomych(5796), kempinBU lub
pola namłotowego(38%), ośrodka wczasowego(1296), kwatciy prw'atnej lub
pensjonatu(11,3%) [8,IS]. Podczm podróży młodzież ptzcważnie lcorzysła z sa
dochodu prywatnego jako środka trcutspo u {51,4%), komunikacji kolejo
wej(45%). komujlil(azji PKS (36%), autokaru(19,396). hlotocyklrPn lub roxve
rem poza miejsce zamieszkania wyjeżdża 11,4?ń [8]

Podsumowanie

Przedstawiony pi:zcgląd lihratwy i wyników badui na temat aktyxvności
turystycznej młodzieży skłania dci stwierclmnia, iż czesto rezultaty badań zalu
żą od samego rozumienia pojęć ,,hnystyka" i ,,akty\vnuść twystyczna" oraz pmy
jętych metod i czasu prowadzonych badań. Probletny terminologicznc i różne
metody badawcze są przyp:zyną nieporównywalności wyników badań

Aktywność turysb'uzna młodzieży w poszczególnych okresach olku jast zŃż.
nioowmia. W badaniach brak wyl'azistych podziałów na aktywność w roku szkol
n) mi okresach u'olnych od nauki. Wydaje się l:ównież nic w)zstrzygnięty pro
hien, czy aktywność tuby-etyczna zależy od c:ech spdeczno-den)ograflczllych
\x jakim stopniu. Jaki jest wpływ rodzina szkoły i rówicśniltów, szczególnie we
współczesnej dobie na upraw'mnie turystyki przez młodzież. Złożoność problemu
implikuje do dalszych ptlgłębionych badań, krów te kwestie mogłyby wyjaśnić

Tourist Activity of Polish south in the Light
cłf Hithero Research

The touńst activity of mature people i$ oftcn a derivative of tlieir interests
and stylem ofbehaviour in addescence period. The article is an analysis of rece
aich oubput on thc tourist activity of Polish south over the last few duades. At
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Gnń, thc meaning of the telm tourist activity luis been clarilicd. 'l'he secaud
port of the article concert)s the current state of the research on nie tourist
activit) af young people. An important isstte is albo thc stl'uctme and fuctors
influencing the tourist activity it is t.o bc stressed tImE the rcsults of the rose
m'ch depend on undtlrsbanding and defining Lhe ttlrms of totuism mld Łuurist.
activity. The ctimpleńty- of thc field induces and encourages further rl:aching
research
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AKTYWNOSC OSOB Po UDARZE BlóZGU
A UPRl\Wl!\NIE TURYSTYKI l REKREACJI

KrzysztofKaganek I'

Wstęp

Zainteresowanie związkami między- aktywnością turystyczna\ i rckrcacłt
lą a niepełnosprawnością hw:lrzyszy badaniom) od dłuższego czflsu . zwłaszcza
\t' kontekście procesu rehabiliŁacHncgo, atłvż tui'styka i rekrŁ?acjfŁ ą asadzo
ne głęboko w iehabiliŁitcji spor?card i tzw. póńiej rehabilitacji

Z absel'xNacji a\ktora wynika, iż osoby po różna'ch ])i zebytych dial'nhilch
które b#y aktywne tur) st) cznic i rckreacyjnie szybciej wracały do zadowala
jąceg0 8Canu psycholiz},cznegu. Autor' postnnou ił zweryfil(ou-ać tc donie8ie
nia i pcłdjd się niniejszego opracowania w ktlntekścic korki'euiej jeclnostlci chca.
roboxvej, jakąjest udar mózHt

Udłłr wywnłujc wiele cll'zfunkcji w organizmie. Problen} eJbkLvw mości le
czepia nie jest do ktlńcii znany. a więc i rozwiązany. Dot) c:zy to wicltt dysk'uuk
cji. któż'e powoduje ud:Lr. Jak dnt:\d nic ma naukowo uzasadnionclga, ogólnie
pj'zyjętcgo sposobu oceny cz) p\tnktncji wl'ników i'chabilitacji cholycłl po ud;l
rze, st:łd publikowane xx'miki takich sam)-cli lładnń tak bardzo się różlliĄ
Ur badaniach skuteczności rehabilitacji bierze $ię pod uwagę wpływ proch?s\
rehabilitacyjnego na jcj efekt, natomiast nie uw zględnia się okresu pi'zed teda
rem, mimo żc! niej(Hrz) autorze jak np. Depa i )lilanowska [41, Nowaka\#'ska
j10] zwracają uwagę. że podstawą rokrtwania po udm'ze jest m.in. psychofi
zyczny stan chorego przed ttdarem. na która mn wpływ aktywność tiz)czen

Romanowski i Eberłimd]19] wykazują profilaktyczne znaczenie zwiększli
ncj aktywności fizl'czliej człowieka. Aktywność nlz}.czen ndgrl'wa u:anną rolę
w utt'zymaniu norm fizjologiczn)-ch. w zaljobieganiu chorobom CXwilizacńnym
w wytrcnowantu ujtladu nenvoxx'cgo. układu mięśniowego, w chorob:ich ukła
dtt krążenia. w prońlaktyce zmian poŁreningowych, w skladzie i właściwościach)
flÓologicznych krwi oraz wpłyfwa na odporność przeciwzukaźn;t i wydal planie
wewnętrzne

Instytut Turystyki A\XTR K]'arów. AI. Jana Pawla ll T8
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Autorzy stwierdzaj:\, że przedstawione przez nich WD'aiki badań na temat
prońlaktycznego znaczenia ruchu dla zilchorowalności dalekie są od wyczer
pania całego zagadnienia. l8tnicja, ich zdaniem, w dalszym ci;\gu kuniecz
ność opracowania obszernego padl'ęcznika kinezypt'afilaktyki na wzór kina
zyterapii. Leczenie ruchem, czyli kinezyhrapia zdaniem Dcgi]3] zost:ila już
u nas powszechnie przyjęta niemal u,e w szystkich spccjalnościłich medycy
nych, a głównie w orcopedii, reumatoiogii, neuralogti, psyc=hiatrii, l(al'dioło
gii. knrdio- i toriLkochinJrgłi- 'turystyka i rekreacja jako fol'my aktyw Rości
Glzycznej zaliczane si\ do szeroko pojętej rchnbi]itadi. ]:wujek [7]. Weiss [ż41,
ł.abażewicz [13] mchęcajq. do uprawiania turystyki upatrując w niej bilę
rehabilitacji. Pmecłaxvskil181 uważa, że t\uystyka jest cz)-nnikicm potęgujit
cym zdrots-ie. Łobożewicz ulal traktuje tut'etykę jako farmę ruchu o znacza
niu kinczytttrapeutyczllym i rcsodalłzuj:\chin, król'a zapobiega wtórnym zmia
nom wyniltającym z bezczynności, oraz utrwalającą wyniki leczenia podsta
wowego. jak również stu arzajacą warunki do ltompensacji zaburzonych psy
chofizyt:nnych fLuikcji OI'ganizmu. Stwierdza on, że turystyka )\lażc się stać
czynnikiem przeciwclziałającym hipokinezji, czyli niedaborowi ruchłl. co wllły-
wa destruktywnie na zdrowie i $ELmOPOCZUCie każdego człowieka. Zdrou,otne
znaczenie turystyki polega na wS'rwaniu człowieka z niczdrowego śrucluwi
ska miast i wyprowadzenia go w taki teren, w którym {lzłałalnuść gosptld:u-
cza nie przyczyniła się jeszcze do wystąpienia czynników szkodliwych, godzą-
cych w- zdrowie ludzkie. Turystyka i rekreacja oraz medycyna, to zdaniem
HaakalG]. pozornie odległc} dziedziny. W sensie doskonala)ia ńzycznegn i umy
słowego turystyka i rekreacja są elementami usprawnienia.. Tbrystykn nie
jest tylko elementem \Łspl'awniania leczniczego. Łobożewicz jlaJ podaje za
Wo[skim [26. 27], że turystyka jest e]cmcntcm rehabi]itadł osób niepełno
sprawnych, której celem jest przywróŁlenie maksymalnej spravrności fizl'cz
nej, psychicznej, spolecznej i zawodowej oraz pmystosoxń'anie do normalnltgo
życia. Janiszewski ]S] opisuje pozytywny wpływ rekreacji na sferę lextzniczą,
psychologiczną i społocznąosoby niepełnosprawnej. Kvonjallll i St.cvilnowić
[22] kondycję psychofizyczną uzależniają.od jakości rckreacji

Do głównych form turystyki, uprawianych przez usol)y niepełnosprawne
można zaliczyć wycieczki i wędlóuki. biwaki, obozy wędrowne, turystykę po
bytc>wą, turnusy rehahilitacyjno-usprawniające, sporhwo'regat)ilitacńne i Lu
rystyczno-rehabilitacyjne. kolonie i obozy zdrowotne, turysta'kę kwalilikowa
na [13]. Jedną z głównych form turystyki i rekreadi osób niopdnosprawnych
jest turnus rehabilitacHno-uspran'ilialący i jego odmiany. ł.obożewicz1131,
Skupniewski[20), Szafrańska]23]. Nowak j131, Stankowski [21], Chipa]ska
Tumena i Bechyna-Henkłel]l]. wskazują na znaczenie rchabilitac)jne turku
sów dln osób niepełnosprawnych w kontekście różnych programów realizowa.,
nych na tego t.},pu imprezach. 'llirnu8 jwt już sam w samic formą turystyki
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pabyŁową, a do jego terapeutycznych właściwości nale8r dołączyć aspekty za.
jęć faktdtatywnych, w ramach których s:\ realizou,}lne inne forma' zajęć niż
zajęcia rehabilitac)jno, Są to między innymi w) cieczki turyst 'Ł:zne, w tym
wycieczki t\Jrystj'ki ]iwalifikow ajej. Wielu autorówl13, 17, 10I up:lU-ujc \Ł'ł:l
śnie w turystyce kH'alifikow&nej duży- ładunek usprawniilnia. W) nihil to zl
specyntcznyc:h właściwości tui'} styki kwalifikowanej. Gaw orecki]5] uważa, b
turystyka kwalińkow'ana jest elementem wychowania zdrow'ohiego, escetj'cz
nego. politechnicznego, morab]ego, ]'esocjalizującego. Łobożewicz j13,14J uznaje
tuD'etykę kwalińkowaną za matkę tw},szyld, za najistotniejszą część tuq sty
ki -- turystykę włnśdwą. Uprawiane turyst) l(i kwalifikowanej w)'naga s>$
Łematycznego przygotowania się Blzyczncgo i tcchnicznegn. Now tlcześnie tt'akto
wara kurt'styka kwalifikownrlil z;lltłnda u,szwhstronnośń turysta-, który w ti'ak
cie \wędrówki powinien poda.jmować różnego rodzaju Ćwiczenia uzupełniając:t'
j131. Celem tt'enhigtt turystów kwalifikowanych jest rozwój wydolności rizycz
nej, opanowanie umiejętności w Raki'Ł?sic technik turystycznych, t.aktyki za
planowania i pi'zaprowadzenia wędrówki, bn o anie organizmu pl'zcciw nil:
sprzyjajqcynl czynnikow pogodowym oraz t.rtldom i llicwl'gadam wycieczki 1 131
Trzeba zauważyć, że trening pozwala utrz)-mać dobrą kondl'cję pl'zez dłuższy
czas. 'hirystyka kwaliHlkosvana przyczl'nia się zatem do i'llzwaju spriiw Rości
niz utrz) mania kondycji. Fllrmy turysl:yki kwajiflkowanej haj:Ł bul'dzo clużc

znaczenie dla ;lktyxs ności człowieka utiltu,iajltc: mu (}panowanit! czynności nl)
politechnicznyt:h, kuire niejednokrllLnie przydają się podcz:is w ędrfiw ki, jak
ównicż w ż) ciu codziennym. Dostosowanie form turystyki lcu-alifikowancj do

grupy niepehlo prawnych c>1'az odpclwjednin n\etod$'ka m'gnnizownnin i słow
dzenia imprez dają efekty terapeutyczne. I'etryilski i Slężyllski [171, 1aimek i
Szczygieł [10] tlpatnljąw żcg]ai'stwit! formę i'Ł?walidacji. Stankowski j211 i Ło
bużewicz[13] dostrzegają efekty terapeutyczne w turysta'ce muttJrowej- Sączu
fiński, Dudek, Zawiera. Hendzel, Łabożeulcz. Snlolis i Jęclruch ulal wykazują
stoLne znaczenie poszczególnych form turysty-ki kwalilikowanej w I'ew alidacji

osób niepełnosprawnych. 'bmi formami sąturystyka piesze, zarówno nizinna
jak i górska} tlum'styka rowcrow-a, nalviarska. ltajakow-a, moim'owa, żcglarska
Rekreacja -- podobnie jak i turystylt:t -- odgrSv-;] wiele tei'apcutyc:znich ról
JaniszclwskiL8] omawia rolę lecznicza, pedagogiczna-lisychologiczrlą, estetyce
ną;, spdeczną i ekonomicznie I'ek)'nacji. Jego zdaniem, rckrcacja jest c8ęściq.
ptagramu [eczniczego usprawnienia ruchQwego paqentn. Lamik [12] widzi isintę
problemu rekreacji w procesie rehabilitacji jaka umiejętllość wykol'zysk.mila u
osób o upośledwnym stanie zdrow ia potrzeb w zakresie zabiciu czasu OI'az ukle
runkow ania ich na takie ranny za pomocą.których będąrealizowŃy cele J'eha
bilicacji, również jako umiejętność kształtowania potrzeb i zainteresowań. kt.ó.
rych zaspokojenie pozwoliłoby zapomnieć o chorobie i równocześnie osiągnąć
cele stawiane przed rehabilitadą. Dotyczy to Of;ól) niepełnosprflwnych, dla któ-
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rych rekrcncjn jest formą rehabilitacji. W st06unktl do ludzi niepełnospl'aw
nych oraz pełnosprawnyc:h rekreacja jest ważnym sLl"rnulaturem wszystkich
funkcji życioxxych człowieka [8]

Z deńńcji rckreacjil9.25} wyi\il(a zch'owotny i Lerapeutł'ceny aspekt rckre
ldi, któż'ą podejmuje się w celu zwiększcńa kondl'cji 6lzycznej. Rekreacja wpły
wa na poprawę czynności wentylacyjnych układu oddechowego+ sprawność pracy
setna jako pompy, xx'wolność układu krańenia, podnosi poziom odpornością za
pabicgn skutlaom biologicznym starzenia się. Lamik lt21 sttvierdza. żc t'ekn-
acJa musi być podlJorządkowana naczeln) m celom rchabilitafji. W lt:h skł:ld
u chodzi cel tcrapcutyl:zny. z kHrego wS-nękają Badania podnoszenia wydtllno
ści układów łtrążcnia i oddychania, regtaacji procesów przemiany m:lhril, I'oz
wilania poclstawox-/ycii cech lnoborl'cznych narządll ruchu OI'az procesów' Rda
ptaki do zmiennych bcpdżców środowiska, kształtou ania poprawnej tuhniki
pracy fizl'cznej podczas wykonywania czynności w życiu codziemt)-m i w pt'acy.
n)owijania i kształtowania t:zycia kine8tetycznego, poczucia niwnnwagn, ]torlr.
dyn:ldi sensomotorycznej i p:imówi duchowej. $ą to zadania w sferze elzycznej
Zadania w sferze psychicznej to -- zdaniem Lamijta]12] -- wykształcenie t'eal
nej oceny $wllil:h inażliwości, zarówno w życiu coclzil?nnym, w- pt'acl- zawada
wej, jak iw innych formach aktywnośd, szybkie przyjęcie i poguclzeliie się ze
swoim upośledzeniem i jego skutkami, dostosowanie się da koniecznych ogon
niczeń narzuconych pl'zcz stan zdrow-ia, rozwijanie Boli\ej aktywności i swoich
spraw'maści. przystosow-mile się do grupy i u'spółuczt?stnictxao w jej ż) ciu spo
łącznym, budzenie zamBowania i zadowolttnia z fDI'm własnej :ikto'wności psy
chlcznej i fizycznej, rozwijanie spostrzec:iwczości, wyobraźni, pamięci, zdolna
ści koncentracji uwagi i myślenia, kształtowanie właściwej motywacji i świado
mego stosunjtu do własnej aktywności. btidzcnie wiaty u e własne siły. Zada
mami w sferze społecznej są: punkt.ualność, abowiązkowość, studiem\ość. wy-
tlm'złoŚĆ, ocJwagu, zdyscyplinoxa'anie i koleżefiskość, umiejętllość postmegalia
norm współżycia społecznego, akceptacja spolecznych przejawów życia. współ
działanie w społeczn) ch formach aktywności życiowej. hugim z celów jest ccl
pmfihktyczny. Zadania wynikające z niego to: podtrzymanie. a nawet rozwija
nic! osi:\gniętej w trakcie rehabilitacji sprawności i wydolności psychołlzycznej
akceptacja upośletdzmnego stanu zdrowia. przystosowanie do wymagail życiu
społecznego oraz umidętność naspokalania własnych) potrzeb, k6ztaŁf.awarie
potrzeb aktywności fizycznej i psychicznej, nauczanie Ńżn) ch lbrm aktywna
ści ułatwiających rcalizadę celóxp rehabilitacji, koD:gowatlie i kotltpensow-anie
niekorzystnych wpływówjednostrunnydi długotrwałych obciazcń w czasie nauki
w szkołach i ośrodkach szkolenia zawodowego oraz pracy]12]. Za najważlliej
sze formy rekreacji stosowane przez osoby niepełnosprawne. Janiszewski l81
uważa spacery biegi, pbwanie, żeglarsCwa, kajakmstwo i wiaślarstwa, nar
ciantwo biegowe. jazdę na town'ze. gly i zabawy zręcznościowe. zajęcia 3por-
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Łowe hldywidualne, zajęcia sporhwe w parach. zajęcia sportowe zespałowc
taniec i formy muzyczno-ruchowe. hlnogość tych form pozwala na stwierdza
nie, że oddziału'wanie rekreacji jest wieloaspektowe i przystosow:lne do kiLżdej
grupy niepełnosprawnych. \N'ielu autorów pocUweśla znaczenie turystyki i re
kreacji w proce8ic integracji osób niepełnosprawnych l2, 1al, \Nlaściwohi inie
gracyjne turystyki i rekreacji pozwaldą nauczyć te formy do szeroka pojętej
rehabilitacji społecznej. Turystyka i rckreacąa są traktowane prze z ostlby nn
pdnospi'awne jako formy terapeutyczne, rchabilitacńne. Formy te st.anten:iił
również cz)-maik prafijaktyki w odniesieniu do os(31) pdnosprawnych

Wszystkie niemal opi'aco'A'ania i prowadzone badania prezentują znaczenie
turystyki i mkreacji w tera!)ii osób niepdnośprawnych. a więc po zaistniałej
tliepełnospraxR'Rości.:Brak natomiast. opracowui clotyczaęych u:plywu uprawia
nia turystyki i reki'nacji przed chorobą na efekty rehabilitacji i l)roces zclro\ńc
nia, jal( również na }lktywność spolecznąi życiową osób niepełnosprawnych

Wiadomo z b:idac, że t\uyntyka i rekreacja są cz},nnikami potęgują:ylni
zdrowie, są clemenhŁni wychowtlnia zdrowotnego, jal{ ińwnic7. w:iżnyrni sty
mulatorami wszystkich funjuji ż) ciag) ch człowieka. Miano tych asl)aktów tlt
r) styki i rekreacji nic podejmuje się badań na temat icłl znaczenia w llt'ocosi(:
odtwitrzania ńnlkcji i czynno&!i życia codziennego, aktyw-mości społuzncj w przy'
padju] chorych po udarze mózgu.

Celem niniejszttgo opramwania jest przedstawienie znaczenia rehabilita
cyjtlego związkŁt aktywności ruchow ej, turystycznej i rekreacBl\ej z hnkcjo
i\ow autem życiowym chorych po udarze mózgu

W oprncowŁlniu lło ti\wilno nttHtępujitcahipotezę: chorzyjm udE\rz' mózg\]
uprawiający pt'zcd udal'em tur etyczne i rekreacyjne konny kultury rizrC:znaj
wykazują po zachorowaniu wyższą aktywność spolecznąi wyższą aktywność
w wykonywaniu cz) nności życia aldziemiego.

Materiał i metoda

Material

Nlateriał badawczy stanowiła grupa chorych po ud;drze mózgu, licząca 75
osób. w Łym 52 mężczyzn i 23 kobiety. średni -trick mężczyzn i kobiet nie różnił
się istotnie i wynosił odpowiednio 60.7 i 60.5 roku. Wiek mężczyzn waha się od
3B do 79 lat. a kobiet od 45 do 73 lat (t.abela l)

Wsz) scy badani byli rehabilitowani na Klinicznym Oddziale Rehabilitacji
Leczniczej Szpitala im. G. Narutowicza w WitkoxNicach. Badania przeprowa
diana na wyżej wymienionym Oddziale orELZ w domach chorych w latach
1992-1993
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Tabela l.średni wiek, inn a ciałnar: iŁ badana ch Imężczyzn i kobiet

60,7f]2.2

38-7960.0]:11.4
63.3t7.2
73.3Ż10.6

X$

$8.8t5.1
68.S+9.Ł

5&-188

48-16+
148-11B

Cjlaraktcryzując badanych pud względem zan'odowym stwierdzamy. że
czystość występowania pracowników umysłowych w grupie mężczyzn i ko
piet jest zbliżona i wyRoBi odpowiednio 50.0% i 52.3%.(tabela 2),. Czystość
występowania osób zatrudnianych jako robotników w gi'umie kobiet i lneż-
czy-an różni się istotnie. U mężczyzn grupa robotników w) nosi 26.9%u, a poza
stale 19.2% stanowią l)ratownicy fizyczne-umysłowi. Wśród kobiet robotnik
jest 39.1%

lbbcl&2. Charakter-suka 28wodovra badanych

liczbaliczba 9% llmbR
26.9 10 9,2
39. D 0.0Kobiety 9

}0Razem 30.7 13.3 B0.638

9

].9 l ÓZ=1 iJOao
8.7 ł 23=1t10%

s,l l vó-lo(Ję

Metoda

W badaniach wykorzy-stana: Wskaźnik Aktyw mości Społecznej(R'AS) --
zaw any w aneksie -- za pomoŁlą którego bada się rzeczywistą aktywność cho
rego w zal(lesie 22 czynności pogrupowanych w 3 działy

1. Wykazywanie aktywności weu nątrz domu
11. Wskazywanie aktywności poza domem
łll. Wskazywanie inicjatywy w organizowaniu czasu wolnego
Wskaźnik Aktywności Społecznej zastosowano w stosunku do sytuacji cho

rego przed udnrem (WAS 1} i po ukarze (WA$ 2).
Wyodrębniono do analizy wyników badań dwie grupy: nieaktywnych i al{

&ywnych. W 8kłnd grupy aktywnych weszli badani, którzy uprawiali tur) st} kę
i uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych.

W celu porównania aktyw Rości 8pałeczne}(V\US) przed udarcm i po udarze
w wyróżnionych grupach(nieaktywnych, aktywnych) zastanow:ino test nieba
leżności chi-kwadrat.
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Wyniki badań

Do omówienia wyltików badali aktyw'ności chora'ch wybrano niektóre czyn
mości badane za pomocą zastosowanego wskaźnika WAS. które !najlepiej obu
zuj:Ł zróżnicowanie niedz) grupą przemawiających aktywność tura styŁlz11ą i
rekreacyjne a grupą nieaktywnych

Zróżnicow.anie aktywności w wykonywaniu czynności zostało przcd8tnn io-
ne graficznie i Łabelarycznie. Ryc. li tabela 3 prezentują aktywność n' dok€jny
wdniu zakupów

i:,.' l
$''.- ę

$

Ryc. ]. Dokonru lidu zakupów'

N -- nieakl) wIIi A-- uktyu
2 -- llracenl spadku częsta wrkonXwai\d cz)-nnuści pa lldarzn

-- procent zaRT,ie$t&niu wykonywaninc zylino$cl pn uan Me
B -- pruccD nadal w) kQnywan:a(rzadka lub częRm) czynnQścł llu udar'"
omawiając s'l'nikt przedstawione Rrnticznie 'zięba pod uwagę;

e$te wykanyw&nio danej cz} nnuśGi- kod 2
-- znniGcllQnie wykonyn ania czynnahi -- kod o
-- dla lopszcgo zahrnznwania aktywności - kod 3 -- częste i rmdkie wykQn

Największy spadek (81.3%) w grupie nieaktyn'nych obserwujemy w przy
parku częstego dokonywania zakupów w innych punktach sprzedaży, nato
miast w odniesieniu do częstego dokonywania zakupów w sklepie iw kiosku
jest większy i wynosi odpowiednio 64.0% i 62.5%. W grupie aktywnych wc
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wszystkich mdzajach zakupów obserwuje slę mdy spadek. który w) Daei 48,696
w innych punktach sprzedaży 27.3% w &klepic i 51.4%u n' kiosku. Zwraca uwa
gę najmniejszy spadek robienia zakupów' w sklepie spożywczym

Zaprzestanie dokonywania zakupów w grupie nieaktyn nych jest znaczne
i wynosi w innych punktach sprzedaży 70.6%u. n- sklepie 66.6% i 50.0% w' kio
sku. W grupie aktywnych jest ano we wszystkich przypadkach niższc} i wynosi
odpowiednio 42.9%, 27.0%, 30.8%

Po udarze rzadkie i częste dokonywania zakupów przeważa w grupie ak.
tylnych we wszystkich pnzypudkach i wynosi: w kiosku 69. 2%, w sk)ecie 73.0%
iw innych punktach sprzedaży $7.1%, natomiast w grupie nieaktywnych jest
znacznie niższe i wyRoBi odpow iednio: 50,8%, 33.4%, 29.4%. Najw'iększe różni.
ca x.W$ti\piła w przypadku dokonca'ania zak\ipół lv sklepie

Tabela 3. Dokonywanie zi&up6w przez badanych w paRzcze8Ólnych grupach

C;«-w l XX'AS
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\Nl\S2
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bVASI

%rA52
<$s

\\lASt
WASZ

n
0

Ih

0

0

ę

0.0

Q,3

7.4

0.0

o.$
6.1

5.9

1.8
0.Q
$.7

D

8

0

D

0

11

32

25

9

%

33. 1

i6
1)0

51.4

32=1(1111B

32=100%

19=10e%
39ń10a+;

27=1QD'4

17B10U'h

37=jlHl-%

34;1tD-ń
34=1QOhl

85=1U0'Ń

36:100%

l)okonyąaińeHkup&F

wsuq a:p-©"c'r" l Xiii..:

l)nŁnlyn'aliiemk\ipół
w hm)Eh p-JnkHch
Sprzedaży {Rn. gaW.
dnlmw. ńF) n)ch

lstotność różnic WhS l i WnS 2 w grupie aktywnych i nieaktywnych przed
stawia w tabeli 3 wartość testu Xl;

Do oceny aktywności wykazywanej w domu wzięto pod uwagę rlwic grupa'
najbardziej charakterystycznych czymiości. Pierwsi:t grupa. to pl'zyBotawl'-
wanie średnich posiłków. amywanie dużych naczyń(I'c. 2, tabela 4), a do dru
gier zaliczono duże prace domowe, przepierkę i tzw. duże prasowanie(q'c. 3,
tabela 5)

Analizując związek braku aktywności turystycznej i rekreacyjnej z macho
u,dniem po ukarze zdolności do przygotow ywania średnich posiłków należy
stwierdzić. że w przypadku nioaktywnych spadek liczby osób wykonujących tę
czynność częsta jest większy w połów Hania z osobami aktywnymi i wyncłsi
odpowiednio 46.4% i 24.2%a, czyli w grupie aktywnych jest prawie n połowę

] -- nie dokonywał (a) ! --rzadko 2 -- czesto
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mniejsza' niż w grupie nicaktywnych (ryc. 2). Róznica ta uw idacznia stę jeszcze
bardziej gdr weźmiemy pod uwagę osobe które zaprzestały po udarze przygo
Łow) wać średnie posiłki. %r grupie nicaktywnycli 46.4% badanych zanieś:halo
Lej czynnoś(}i; procent tlen jest ponad 4-krotnie n'iększy niż w grupie akta n'
nych (l0.8%)

Porównując liczbę osób xv grupach nieaktywnych i aktywni'ch, które pi'zy
gotow'wały śl'eddie posiłki (rzadko i często) po udarzc stwierdzamy, że badani
z grupa' aktywnych wykazują prawie l.?.krotnie wyz$zą aktywność w tynk za
krasie

46,4

Ryc. 2. PrzyXocc'#ywRnie pa$il

N--mcaktyu ni A--aktywni
2 - pruccnĘ upadku CKę$cQ w) tlonruanej czynności po udu- u
0 -- procent zuprztbŁaniu wl'koniu aniu c;Eynności pu ud&rn
3 -- prwcnl WVkonrH'aniu (rzadko lub c'zęsĘo} czynności po ud

Podobna tenclcncja wy$tępujc w zmywaniu naczyń. z tylu że spadek często
ści wykonywania tej czynności w grupie nieaktywnych jest jeszcze większy niż
w przypadku przygotowywania przez nich średnich posiłków

W odniesieniu do duża-ch prac domowych(ryc- 3. tabela 5> obserwujcnly
duży spadek czystości częstego wykon) wania tych prac w obu grupach bada
nych; w grupie aktywnych spadek czystości wyd(}s1 55-6%, a w grupie nieuk
tywnych był większa, o S2.9% i wynic3sł 7:ł.9%. Podobne zróżnicoxvanic abscr
wujemy w przypadku zaprzestania wykonyxi-ania dużych prac domowa:ch
(76.996. 48-2%).. Porównując liczbę osób rzadko i często wykonujących duże
prace domowe w grupach nieaktl'nnych i aktywnych można stu ierdzić. że po
ukarze mała liczba badan) ch podejmuje tc czynności; szczególnie jest to wi
doczne w grupie nieaktywllych (23.1%), a w grupie aktywnych procent
wynosi 51.8 (ryc. 3)
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Tabela 4. PrzyRotowy' ińe Średnich pQ$ilkóB' i zmyć'anie dużych

0
9

0.0

46.4
0.0

ID8
0.0

0.0

3.8

Łz

1 1.426

20.20Ó

tl.U94

WASI
Wnichśrednich li09iłkós-

Cśniadnnic. łl śnie. Aktyw,
Anie. padMecmNk) nych \yAS2

\yAS}
N [:ayllia dllże

(RRrriek, paEelni&
\\-ASAktywlatem, innka}

nl-ch \\'AS2

n
DO [x)

13

21.U

g.l
27.3s.2

27.6

31.0 IG 3ń2

!8:t00%
B7 1009i

3?=100%

22r10Ó ..
21blU0%

21b100ęi

lstotność różnic Wl\S l i W/ĄS 2 w grupie akq,wnich i nieaktyu nych przed
stawia w tabeli 4 wartość testu zl.

]'rzechodząc do omóxwicnia w) konywania kolejnej czynności w tej grupie,
tj. dużego prasowania, można zauważyć bm'dzo duży spadek aktywności w ty)n
zakresie, który wyn08i w grupie nieaktywnych 89.5%. :l w grupie :ikto'wnl'ch
68.09a; spadek w grupie nieaktywnych jest większy t} :31 .6"%h i jest zbliżony du
Kpndku aktyw'mości w omawianej poprzednio czynności

0--lne dokQnywal {a) l dkQ 2-- częBt

R= 3. Duże prace i prasa 'anie oraz r [epierk

N-- niuaktrwni A--aktywni
2 -- procent spadku często wl'kanrwanej czynności pa udnrzc
0 -- prawni znpnu$Lnnia wykonywania czynności pa udnrze
3 -- procent wykonywania(rzadka lub częBtQ) czynności pa ud

Liczba 08ób, kura po udarze wykonujątę pracę jest mała; w grupie nijak
bywnych n'nosi l0.5%, a w grupie aktywnych 32.0%. W przypadku lżejszych
prac, jaką np. jest przepierka, spadek w wykonywaniu tej czynności [:z.ę$to
w grupie aktywnych wl'nosi 37.0%, a w grupie niaaktywnych 61.5ę6 (rl'c. 3)
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Podobnie($7.2% osób) nieaktywnych przesCdo robić przepierkę, a u- grupie ak
tylnych mniej l)o: 20.7%. Liczba osób, które wykonywały pmepierkę jest dość
wywka; R gmpic aktywnych wynosi 79.3%, a w grupie nieaktywnych 42.8ę6.
Różnicf} staLI'st) czUC między poszczególnymi grupami przedstaw iona w' tabeli S

T3hela 6. Duże prace domowe. przeiJierlia i dużo p

0
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0
17
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0.0
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D.0

0.0
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O UaIJ

0.0001

..Duże pru<c domo-
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HŻkH. czl-EE. padłóK.

m} de urE. 8uótarn

w'.\SI
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\VAS2
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$r.\$

n

0
0
C)

0
0

ł3.0

7.4

7.1

7.

6.9
=0 7
D.0

0.0
a.Q

D.Q

R

23
6

26

17

ę6

:3.
luo

9Ł9
BÓ 7

93.1
5&6

W
n$

3Z.U

ZIP10u'PI

!7=lU01h
ZH,inter.
28:10a9b

2B:ŁD(Ih

$B10(11

L9::10Qh
Ż5=100%

z$=10u+

lstotność różnic WAS l i Vb'AS 2 w grupie aktywnycll i nieaktywn) ch przed
stawia w tabeli $ waHość testu X'.

D -- niu wykunywul(H) l --rzadka 2 --cash

Ryc. 4. SpędzuniB u-ockBndu i spotkania tuwarzXsk

N --nienkŁvwnj A--aktywni
2 -- pmcęnl spadku czę$n wykonywane) cz)-nnuŚci pa udaMŁ
D - procent zaprzestania wykonywania czynności po udBrBe
3 -- pioccnt wykonywania(rzadko lub c,HstD} cxynnnŚci po ud
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Wyniki sv zakresie inidaływy organizadi czasu svojncgo omówiono z uwzgli#
mieniem podziału na grupy niektórych czynności. Do pierwszej grupy czynny
ści zaliczono spędzania weekendu i spotkania towarzyskie (rl'c. 4, tabela 6). a do
drugiej -- czy@lnictwo prasy i książek(ryc. 5, tabela 7)

Współwystępowatiie nktywnaści tuirystycznej i rekreacyjnej najbardziej
UM.idacznia się w przypadku spędzania weekendu. W grupie nieaktysvnj'ch
100% badanych zaprzestano częstych wyjazdów na weekend, natouliast w gru
pie aktywnych tylko 42.9%. Procent osób w gl'upił nieaktyx9'nych nie spędza ą-
cych weekendu poza miejscem z:lmieszkania wzrost z 67.6Wo do 94.1'1b po ud:i
lne. a w grupie aktyw n){:h odpoB'iednio się zwiększył z 22.09b do 53.7%. W gt'u
pie nieaktywnycli tylko 5.9% badanych wyjeżdżalo rzadka i często po udarzc
na weekend, s' grupie aktywnych zaś procent ten wyniósł 4E;.3, czyli bxł pi'a-
nne ośmiokrotnie większy.

Wsi)ółwystepowanie uprawiania t.turystycznych i rekreacyjnych form kultu
ry fizycznej przed udarcmjost Ńwnież widoczne w spadku akta wllości w zal(rc.
sie częstych spotkań tovarzl'erich. W grupie nicaktywnyc:h u yni(;sł on 71 .4ęi-
a w grupie aktywnych tylko 27.3%b. Podobnie duże zróżnicowanie obsen\'uje się
w przypadku zaprzestania spotkań towarzyskich; dwukmt.nie więcej osób z gru
py ]iieaktyvnych przestało uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich. W pt'zy
p&dktl łącznego potrnktawania rzadkich i czę3tycb spotkań towarzyskicłl różni
ca jest na karą,ść grupy aktyxmych. w której ?6.9a% badan) ch po udarze prawa
dzi życie ton'amyskie po udarze. a w grupie nieaktywnych tylko 33.1%

Tabela 6- Spędz8nie weBkcndu i spoLk

Cepa l WAS D

%
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22.Q

0.0

0.0

23.

-ll

a

ŁI.Olgi

[}.(uc

lO.ł91

\NJ\SI

WASI
\VAS2
\\'ASI
WASZ

%

b.9
t3.g

5fi.4

%

1.8

l}.l}

34.1

19$
21.9
6.Ż

28.2

34:ŁUO%
34=lU{)!il
;l 1: too%

41=lUOW"
32=100Ęń

32=1e0%

39:
39=1Cn:

0 itnicz)-ł (a) ] --rzndkn 2 -- częRk

Tstotność różnic WAS l i WAS 2 w grupie aktywnych i nieaktywnych pi'zed
stawia w tabeli 6 wartość testu x:

W drugiej gapie czynności związanych z organizacją czasu wolnego(ryc
5, tabela 7), w przypadku {lzytania prasy i książek występuje istotne zi óżnico
wanie wyników między grupami aktywnych i nicaktywnych. Obsel'wujemy duży



AKTY\\IlOśĆ OSÓB I'O UlJJ\ltZI \loz(]u. 109

"'$"+

R}.c. S. CzyLClllic

N-- ni.nkt} wi\i. A akt -wn
2 - pmccill spadku caęsLu wykonywanej [?z)-nnnści pa \idarze

0--iJrlwent z [lrzestnnin w) kon)Tama c ,nnaśc} po \ldarze
3 «-procent wykon) wania ti'radka }u'J częHUJ} c )nnoŚt:i pf} u€1arze

związek między aktyw'kością łurl-etyczną i rekrełlcyjn:\ przfłd udarcm a cze
stościączytelnict\va pl'a6l' i książek po udarzei Lil;zba ogół) z grupy nieaktyw
ych, które często czytali prasę po \tdarze, zmniejszyła się o (i8.0 %. podczas

gdy w grupie aktywnych spadek ten wyniósł tylko 26.5q6. Po Kadrze prłisy
nie czyta '11.2% nieak&yn-nyc1l 1 11.6% nklywnychi Ntldul (rbadkQ i częsta)
czyta prasę 58.8% nieaktywnych i 83.4?a aktyw nl'ch Pn udal'zc. obserwujelli
w obu grupach duż) spndck osób często czytających książki; jest on większy'
A' grupie nice tylnych -- wynosi 100ę&, a w grupie akŁ}'u-n},{:h 54.5%
Pndtłbn:i s) tual:ja występuje w czystości zaprzestania po udarze czytania kpią.
żek; w grupie nie:iktywnyŁ:h 85-396 w ogóle niP czyta. a w grupie aktyw nych
3B.5%a osób przestało poświęca swój czas na lektur'ę. Po uflarze nadal cz},La
książki rzadko lub częsta tylko 14.7ę6 osób z grupa' nieaktywnych i 41.5'
osób z grupy akt.ywnl'ch

Miarą aktywności może być również możliwość korzystania ze środków
komunikacji, co należy uznać za akta'wność])oza domem. Ur tej cz):nności ob
sery ujemy wyraźne! wspńłwystępnwnnie }lktywności turystycznej i reki'eacyj
nej przed udm'em z mażliw ością korzystania ze środków l(}komacii pa Udal'zcl
szczególnie jest to widoczne w przypadku korzystania ze środków komunikilt=ji
publicznej (lyc. 6, tabela 8). Liczba osób, które przestały korzystać z publicznej
komunikacji w grupie nienktywnj'ch jest 4-krotnie większa(21-9%) niż w gru
pie aktywnych(5.4%o). l.iczba karzysLając) ch ze środków komunikacji (rzadko

częsta) w grupie nieilktywnych stanowi 78.1%. a w grupie aktywna'ch 94.6%
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I'abeln 7. Czytelni(:t puszuzcgóln)-ch gi'\ipach lladanrch
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lstotnoś(! różnic WAS l i UV\S 2 w grupie akt)-u nych i nicaktywnych przed
tasmy w tabeli 7 wartość tcsttt X'

Spadek liczby osób często korzystających ze ś odltów komunikacji pul)licznej
jest ponad 2-krotnie s'iększe w grupie nieaktyu nych(4 1 .4%) niż w grupie łłk
cywnych (20.0%) (ryc- 6)

Ryc. 6- Korzystaniu zi: środków komunik

N -- niGukLvu lli

2 -- prucenl 5pAdk

-- pracenl znprz
czynności pn udnme

li -- !łrncent wykon:
to) czynności po udR"*e

A-akty -li:
ńrjlunrw unii

li'
l\iboln B. l€orzyBtanje ze śfndkńn' k

(madra lub c,q

iBÓlnych grup8cł

0--nisko--y8hł (a} l-Hadko 2 często

lstotnnść l6żnic MTA.S l i WAS 2 w grupie aktywnych i nieaktywnych przed
stawia w tabeli 8 warmść testu XI.
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Wnioski

Wyniki badań prowadzą do sformułowania poniższych wniosków
1. Chorzy uprawiający przed udałem turysŁyl;zne i rckrcacńnc formy kul.

Lupy fiz)cznej, pc} ukarze wykazujiŁ \x' stosunki do osób nieaktywnych
większe zdolnlłści przystosowania $ię do w trunków ż) cia codziennego
o czym śu'iadczq więjnz:i sprawność i czystość wykonvm ania i'ozmaitycb
czymiosci.

2. Osoby uprawiający przed udarem turystyczne i rekreacyjne forma- kul.
tury fizy-cznej. po udarzc mają większe możliwości OŁ'ganizuu ania sobie
czasu wolnego w $t.osunku do grupy nieaktywnych

3. Osoby uprawiający turystykę i ucze8tniczqce w' zajęciach I'eki't';icyJnych
przejawiają generalnie wl'mszą aktywność społeczną po ukarze niż osoba,
nienktywne, co potwierdza pozytywny aspekt w-spółwystępnwanta ak
żywności fizycznej pt'zed udarenl z kondycją ps) choHlzyczną pa ukarze

Pi'acticing ']burist and ]tecreation Forma
of Physical Culture before Apoplexy and the 'l\'eatment

and Rchabilitation

Physical activit.y i8 sigmed. among othcrs, bl' practicinR tourist and l-ecie
ation, and this is not bang conaidcrcd whilc making inquiries abouŁ the ellec
ti\.eness of rehabi]itntion after the atroke. There is n shirt.cnnlinn ]itQrntłit'e of'
thc tmponancc of practicing tourist and rticl'canon form oł' physical culture
before the stroke and its in11uence of the prognoses after thc strnl(c and ])a
tiente social aco\ itv

It is generally under8t.ood t.hat tourism &lld I'ecreatioi} lake aur heult}
stronger and ai'c important facmrs nf all oul' vitae functions, in spice of' lItosC
aspech of touirism and recreation there ió & laik of publicaLiun cunsidering
ttleir imporŁm\ce in the])race8s ofrcstoring cverl' d&y life functiml and opera
tions as n-c]] as thc: patients social activity after the apapll?x)'.

'r'he purpose of the papet' is to prezent the sigtlinlcance af nie reluLionship
bctween thc physica[, tour'ist aF d recrention activities nnd the x'itak funct.io
nina of invalids afer the apuplexy.

The following h)uothesis has been farmcd
pl'acticing touńst and rcclreation foŁ'm or phl-sica] culture before f:l]]ing i]]

essentiallY iiHluencee the co\use of traatnlent and rehabilitation
F'or tho rc carch a group of 75 persona (52 men and 23 women) sufTering

from aphasia alter the apoplexy were taketi- Tn the research tht: intcrvicw
after the strokc has been used
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Tb show the influcnc:e of phy8ical activity on examined people different
Fraups have beck put ouc for the analysis: nonactive, practtstng tourist: prac
Łising red'eation, pnlf:tising Lourism and rccrcation

The author noticcd that all the tt'cc kind$ of activities parŁicipate in 8hol"Le
nina nie duratinn of the disorders. Conscquently. it is bard ta prawe any ditfe
rencc$ amnng the acti\'ities in tht! aspekt ot their inDuence on thc duration Qf
the disorclcrs

Thc research needs [ulther engagcment a]Łhough phS'sica] activity is not
the only f:i(;tor wnich may have a Broni weight in the recovery.

Piśmiennictwo

[2

[3]
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racji Zawodowej, Zakład Wydawnictw' OZR. \Nnrszau n 1985, nF 4
l)atillo ,r.. Schleien S., Undersłe/zding leńslŁre services /ol' irlclyc'idu.c lei
with ntentaZ rf. rurdałfon. Departnient of Rtłcrełitiotl łmd T.eisul'e Studies
University of Georgia, U$A ] 994
noga W:. Ortapedia i reAabilitada, PZWLWarszawa 1983
Dęba W-, 31ilanowska 1(.. RehabiZiiw;ici ntedyczlm, i'ZUTŁ Warszaxva 1983
Gaworcc](i WI. Hunslvka, P\\rlB. Wai'sława 1998
Haftek :T.. iUIŁtiaZn.e zagadnienia hompŁehsoLLd rehabiliłacyi, w: Rehabiif
lada medyczna i spofeczn.a. Xtateńały Pierwszego Europejskiego ł<ongre
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ANEKS

Wskaźnik Aktywności Społecznej(WAS) WABI l/V]ĄS2

1. PnzygmLowywanie pasilków
) malych(dtnol, cla$Łko. kanapki. owak)

b) Średnich (śni4dnnie. ll Śniadanie, podwiwmlek)
c) dużych (obiad)

o -- nie pmvgotowlvd (a>
1 -- --adko (do 3 razy w mi@iqcu)
2 -- wą6lo (wiqneł niż 8 raqr w m esiqw)

D
D
D

D
n
D

2. Prz) xomw)wanie napojów
n} nie wrmPgajqcrch pnrrząd,"niu (sok. woda mineralna)
b) (n4Ścjowo wymagŃących przyrządzania(holbata. kakao. mjeko}
c) w) mngnjRwch pnyrx dbania
{zmiełenie. zaparBenie, mik80wanie--kawa. koktnjl)

0 -- nie przygotowyR ał (a)
1 -- rzadko(dQ 3 rmy w lnie$iqcu)
2 -- czesto (więcej niż 3 razy w miusiqcu)

D
a
n

n
n
D

3. Zmlwi
}naCZ)'n

b) ĘztuCa
c) naczyń

w) ciBrunic i układanie naczl'ń
że ( garnek. patelnia. talerz. miBka}

lłe wrlnaKajqce precyzyjnego chnrtu(l
0 -- nie wykonywał (R)
1 -rzadko {da 3 razy R- mies

2 -- często (więcej niż 3 razy

LrĘ przed
nn
D

D
n
Dklunki itp.)

la)

4. 1'unie. plukanie j razwiegwnie bichzny
) przepiorkn tchusteczki. skarp8ly}

b) .małe pranie" (bicjiann nmbi5t8)
c} ..duża pranie" (obr\n)b franki, pościel)

o -- nie u ykonywitt (a)
1 -- rzadko (do 3 raąr w
Z - c&ę8to {wjęcei nłŻ 3

n
D
D

D
D
D

Lesie'u)
:y w miusiqcu)

6. 1)r&$owanie
) .mało pra80B'an

b}.dużeprnsownn
(ch'

0

2

utki. serwetki. bielizna Q8abjsh)
iyl. obrusy)
- nic wykonyn'ał (H)

:adkQ (do 3 razy w miB8iącu)
- często (więcd niż 3 razi' w miesiqcu}

6. Sprzątanie
L) .mde praw damon'a' (łcier&nie kurzu. wcieleniu łóżka}

b} .duże pracy dumDwe" (pMeściBlaniB łóżka. czy$zcEenie podłóg.
dmń anihmych)



\ltl'yUTNOść oSóB pO UD:\RZE hlóZGU. lls

o -- wykonywał (a)
1 -- madra (da 3 razy w mieiiqcu)
2 -- częsta(więc4 niż 3 mzy w miec

MUSI WASZ

Korz= Lanie z punktów usługowych {napr& lb prnl'

D -- hie korzystał {a)

1 -- rzadko (do 3 razy w mie$1ącu}
2 -- często(wiece) niŻ 8 rDZy w miesiącu)

B. noknnl'9-anie znkupńn
a) w kiosku
b) u sklepie śt)a )wczym
} w innych punktach sprzedaży (arŁ. gQ$pQdarstwa dano ego itp.}

D -- WFkanybb'ał (u)

-- Matko (do 3 raw w miesiącu)

2 -- czę6u {wiQcoi ńż 3 razy w miesiqcu}

D
D
D

D
D
D

9. 1)całość o estetykę lniNzkania (ptelęgnowaniR kwiatów itp,)
D -- wykanyn'ał (n>

"adko (dc 3 rwy w mie$iącu}
! -- cnestu {u ięcej :iiż 3 razy w nlicsi4cu)

10. Cz)8zczenic ol.unia
o -- nie czvścit (R)

1 -- rzadko(do 3 razy w miesiqcu}
2 -- czą$Lu (więcej niż 3 razy w miesiącu)

11. Konserwacja i naprawa sprzetu domowego
) kon8erwauja sprzĘtU (czp$zcwnie. $mams'anie

b) drobne napraw)'
c) większe naprawy

P) D
D
D

n
n
0

wykonywał (a)
-- sporadycznie

ę8Cłe)

12. SpnC-
) krótki

b) średni
c) długi

n
n
D

n
D
D

0 -- nie 8pacclow81 (R)
1 - inidko (do 3 raza w
2 - (gęsta (więcej niż 3

lądu)
v mieBią.u)

la. Korzystanie ze ilodków komunikacji
) pnbliczitej

b) wlasnej
o -- nie korzysta (n)
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1 -- rzadko {dQ 3 razy n-
2 -- często (wswej niż 3 ie$iącu)

WASI \4US2

14. Pti dzidce lub w ogrodzie
1 -- nic pracuj
2 -- prmuje

D n

15. Czytelnie Q
a) avtanie prasy
b) MVŁ8nie ksiqu

D
D

0
D

0

l
nie czytal (a)
BPQradyczMe {piRsa -

dziei} kHiążŁI -- ru
:j (prusa -- tn)-

ksiązki -- wię"ej ni

dwn raz) n& tydzień luh
na ruk i rznaziej.
uzy w L)-godnie

na rQk)

16. $potknniR towarzyskie
o -- nie uc$e5tnicz) ł (n)
1 -- rzadko (dQ 3 razy n miesiącu)
2 -- cze6La (więcej niż 3 Tuzy w miwiącu)

D

IV. Wycie--ki zn minELo
a} krótkotrwałe(lJez na:leKu}
}i) flhigritrunln {R nnclagiom):

0 -- nie uczestniczył {a)
1 -- rzadko {da 3 razy n'
2 -- często (więcej niż 3

n
n

D
n

e8iĄEU)
:y w mlwlącu)

18. Zainteresowania po,mann-odo o
-- nie miał (8)

ł -- w malym stopniu
2 -- w dużym stopniu

D D

] 9. IJpiawianie ŁyiT8tyki

a) pies'nj nizinnej
b) piwnej Kórnkiej
c> innych form tuiyBtyki kw
LUTowej itp }

D
D
D

n
D
0linkownnej (wodnej. kotarskiei, nin:ai -kiej

0- e uprBn'i81 {a)
lko {do 3 razy n& kwnital)

;ę9to {4 tuzy na kwaital i częściej)

20. Spod: aekcndu
0

l
w miejscu zamie+akania
rzadko poza mtq8cem mmieszk&n
kwartał)

;ę8 D poza idejscem znmieszktn
kn'81tuł i częściej)

D D

(do 3

a(4Ż
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Uczestnictwo we wcza$acJi
O- [łiu nczustniczrł ( )
1 -- 1 raz w roku

-- rzadzic niż l raz n roku

l)ziałalność p\lbliczila Faza domem
o -- nic dzjdał {a}
l --rzadko (dn 3 razi' w mie3iacu}

U llA life AIUZGL

gęsto {wlęcel niż 3 raby h' m)e
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NR 9 !000

LOSY ZAW'ODOWE
PILOTOW WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH

Z)lgmunt Kruczek

Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest analiza losów zawodowych pilotów wy.
cieczek zagranicznych, Szczegóhta uxvagę zwrócono nii efektywność kui'so
vega ksztalcenia pilotów w aspekcie możliwości zaLruhiienia ich w hi\wach
podróży. Praca opiera się na badaniach empirycznych przeprowadzonych
wśród pilotów w skali ogólnopolskiej. Z ponad 30 tysięcy pilotów, któwch
dane zostały wprowadzone do komputerowej haas' danych -- .,Rejestr pito
tów XW'cieczek zagranicznych". wylosowano clo badań ankietou,ych 1 50t) ostlb
Badania zostaly przuprQwadaone w TV kwas'tnie 1997 raka. Otrarmitrit' w
sumie 603 wypełńone ankictl:, co d4e około 40'}6 tzw. skut.cczności ankiety
W wypadku ankiety pocztową jest to bardzo wysoki wskaźnik. \\f badaniach
wykorzystano n,zór ankiety (dołączony da artykułu). zastosowany w cześniej
w regionalnej próbie, która posłużyła tlo napisania pl'acy magisterskiej
Oprócz wywiadów z pilotami przeprowadzono lńwnież wywiady z kandyda
bani na pilotów na Itilku kursach pilotów prowadzonych w Krakotpie.

Rozesiana anltieta zawierda pl'tania dotyczące wieku, miejsc:} zamiesz
kania, wykształcenia. znajomości języków obcych oraz ptjsiadanej kategoini
pilota. Niektiire dotyczyły miejscla i czasu ukończenia kursu, motywów sala
niającyc:h do uczestnictwa w kursie oraz oceny do realizacji kwsu. Na tlwagę
zasługują pytania nr 8. 9, ll i 14, które wskazują na związek )niędz} ukoń
cieniem kursu a otrzl-panien) afer'ty pracy- Pozostałe pytal\ia skonstrucjwn
no są n' ten sposób, by respondent tnógł w)Toxx,iedzieć się na temat trudności
w pilotowailiu wycieczek

Inatytutlbrystyki Aq'F, Kraków. 31-Si7.Aleja .Jana Pnw{ ll J8
E.Alisiuro,A.Wnunanowska. [HWab#olwenfÓw b r$Ólopi]oŁÓlfi ia)cfeczełzagranicin)c-Ł pra

n maEnsturska napiMna pod kierunkiem Z. KnlmkH,z\M'F, Kraków 191)6
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Kwcstionariusze zostały wysłane(wraz z pismem przewodnim) do w},
losowan)-ch przez Reneratar liczb losowych z komputcrou,cgo rejestru pija
tów- W Golu uzyskania ogólrlopolskiego rozldadu prób) dolwnano losowe
nia warstwclwegn, wydzielajiŁC najpierw liczące się ośrodki edukacji (np.
Warszawa. Kraków,, Poznań, Kato\Nice, Gdańsk ibp.) a nastę])nic w tycłi
grupach lokując nsot))

Przeprowadzono i'ówniei dodatkową sondę wśród ILandytlatów na])ita
tów n& temat motywów uczestniczenia w kursie. Analizie poddano moto vl:
ubiegania się o lil:endu pilota i motywy podnoszenia kw-alirikuc:ji przclz pilatóR,
wycieczek zagranicznych

\Xr u )nilu badań empirycznych zamierzali(} uz},sara również ildorinac.ie
datyczącc trudności w pilotowaniu wl'cieczek. Anajizn wypowiedzi respon
dentów może stanom'ić pomoc XN odpowiedzi na pyt:mie: jak należy kszt.alcić
dobrego pilota wycieczek zagranicznych i ct} zl'ohio, nlly ułatwić jaKO pracę$

Hipotezy robocze:
1. Ukońtlz€!nie kursu dla pilotów wycieczek zagraniczn) ch niejest jednozi\acz

ne z ztltrudnieniem w jednostkach obsługi ruchu turyst)i:zjego
2. istnieje olbrzymia ,.nndprodukcja' pilotów wycieczek mgr:ŁnłŁ:nnych, któ

ra utrudnia zauudnienie (rynek pracodawcy)
3. .1akclśó kształcenia pilotów jest generalnie słaba

Ogólna chrl'akterystyka
badanej grupy pilotów wycieczek hagi'anicznych

W tabe]ł ł zawór infor'macie o ]oka]izacji ins]ytuyi.]ttńra zm'ganizo
w,ala kurs pilotów iw ystiWiła z wnioskiem o nadanie uprawnień pilota. Naj
swiętej respondentów związml) ch jest ze środowiskiem warszawskim, km

Ihbcln 1. Strulttui'u pizoBt-"EnnB respnndi:ntów
(wl loJinlizacjipoómiotów wysLQpujquych o nadanie uprnn ipńl

1.28
l0.95
IQ.IZ
3.3
4.9&

4.15
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cd. lbbcli l

kowskim, kahwitlkim i wrocławskim. Co szósty badany pilot pochodzi z Wal'
stawy. a co dzicsi:łty z Krakowa, Wrocławia lub l(atowic. I'rawidłowość ta
została potwierdzona rozliładem przestl'zenn} m pilotów w Polsce wg ich
miejsca zalnie6zkania. W' cMej populacji pilotów rozkład geogrnficzn) jest
zbliznn}(patrz tab. 10 w aneksie) do uzyskanego u' próbie losowej

babCIa 2 zawiera inf'ornlacje dotyczące płci kandl'darów na piłotóxx-. Wśród
ł)udanych osób(podobnie jak i w całej zbiorowości pilotów ) przeważają ko.
piet)b zawód t.en. podobnie jak i zawód nauczycielską ulega więc znacznej
łeininizacji

ZMdtn: hndn

Taimju ż. Stmktułn wg plci w hadanei graj)ie pilotów

l i.iczbaadlnwicdzi
434

169

Lp
l
2.

1.

Kobieta

hlężcz)-zn8
Ruch

Pł#
'2.Da
:i8.Dlt

L{D.00

T8jnln 3. SLrukctua u-g wiek baaanei grup

źródło: badania wła
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8
Ruud 45 [::]

g '; "

do 25

0 10 20 30 40 50
%reBpandentów

IŁyc- 1. gtnlktura badanych pilotów wp wiek

Z tabeli wynika, że zdecydowana większość badanych (ponad dwie trzecie)
nie pmekroczyła 25 roku życia, a jedna czwarta badanych to osoby do 135 lat.
Można zatem wdzić, że pilotami wycieczek zagranicznych są prmde wszyst.
kim ludzie inludzi. Na kursach pilotów dominują. (szczególnie w ostatnich la
tRch> studenci i duchaczR studiów pnlicenlnych nhshini niebu tulvstycznono
i hohlarstwa. Tb odmłodzenie populadi pilotów just dawiskiom pozytyu nym.
jeżeli weźmiemy pod uwagę charakter wykonywanej pracy i konieczność po
sługiwania się językami obwmi. Zndomość jQą'ków obcych, a zwłaszcza j. mi.
Bielskiego jest znacznie lepsza u ludzi młodych. Tabela 4 uwiera informacje o
wykształceniu absolwentów kursu

Tnhe[a 4. W9]nztałwnie w baóailei gl'upił

źródło:had8niBwłwn

Piloci w badmej grupie legitymują. się przede wszystkim wykszŁdceniem
wyższym(35%) i średnim ogólnoksztalcącym(28%), następnie pabcoalnym
ttuysŁycznym(16%). Osób z wykształceniem vryższym turystycznym zanoto.

LP   OdP)Wind     
  Śnann  
  ITSljęąnH    
        
  B Wlr VFaSW tUr ąLFC&nę

       
  [tRaem    
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wada około 7%. Staxktwa wykształcenia sugeruje, że w zbiorowości pilotów
dominuje wykszŁałceŃe wyższe i policealna. Jest to znsztą zgodne z wymo-
gami stopnia wykształcenia kandydatów na pilotów

mHaWe pdbml-- pdbnlm
ry81rcŁ

Ryc. z. Wyks&nlwnie w badanej grupie piloaw

wyż$re Wy2$ł+
WrysVGZnB

W tabeli 5 zawarto informacje o miejscu zamieszkania respondenttlw
lbbeia ó.hiieisw,mnie dcanin rwpondcntów

źródło: badania własne.

Zdecydowana większość badanych osób(81%) mieszka w dużych miastach:
pozosUłc osoby pochodzą z małych miasteczek(11%e) lub ze wsi (7%) S)tu
azja ta wiąże się zapewne z faktem, iż w dużych miastach istnieje lepszy
dostęp do informacji o kursach pilotów, tu działają, jednostki obsługi ruchu
tuiTstycznego zatrudniające pilotów. Informacje dotyczące znajomości języ-
ków obcych badanych osób zawarto w tabeli 6.

Większość respondentów zna trzy przy czym dobrze lub bardzo dobrze
opanowała 1--2 języki. Jest to jednak autaacena pilotów. Niego mniej osób
post\tguUe 8ię dość dobrze lub biegle 1--2 językami. 'lylko 4% badanych mób
zna więcej niż 4 jęa'ki.

h      
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;.Ś

l

ibc. 3. micjwu zamie$zkaóa lupondentńw

xxlnla B. znajomość języków abWch

baodpowied

22,94
]2.28
12.85

100.DO

Najwięcej osób pwługuje się językiem angielskim(31%), rosyjskim(22%)
i niemieckim (20%). Najmniejszą popularnością z uznanych języków za
chodnich cieszy 8ię &ancu&ki(12%): Respondenci deklarują tcż znajomość
innych języków obcych = przede wszystkim włoskiego i hiszpańskiego. Z ta
ben 6 wynika. że n g respondentów przydatne w pracy pilota u ycieczek
zagranicznych sq, przede wszystkim języki angielski i niemiecki, Jęzj'k ro
syjski w zdecydowanej większości opanowany jest w stopniu dostatecznym
co stanowi zapewne spuściznę 8y8temu edukacyjnego lat siedemdziestą.
tych i osiemdziesiątych

W tabeli 7 przedstawiono dane dotyczące kategorii pilota wśród bada-
nych osób.

źródło: badana wła
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Tabela 7. Kategoria pilota wycie,"k ,n8ranim.nIcI

l ,ięzbn odoQwiedzi

9
27

3

$,65
1.5Q

49
85.0$
100,00

4.
111

l\r

Znało: badaniu właHnc

l
Ryc- 4. Undani piloci wg kuter

Zdecydowana większość respondentów(85%) posiada IV ki\tegorię])nota,
niewielki procent osób l TT luh ITT katclgorię. Dane świadczą o małej mot.yma.
cji do zmiany kategorii na wyższą: nie ma ta kategor).zatja odzwierc:iedlenia
w wynagradzaniu pilotów. Rezygnacji z podziału pilotów na kategorie w usta
wie o uslugach turyst)-cztlych jest uzasadniona tym stanem rzecz). aczkol
wiek dyskusyjna, gdl'ż wymogi kategor) znali zmu6zały pilotów do dokształ.
canio i dtlskonałcnia

Tabela 8 zawiera iilarmade dotyczące czasu ulcończolia kursu dl& pile
Lów wycieczek zagriinicznych

Zdecydowana większość badanych osób(65%) ukończyła kurs pilotów w)
cicczck zagranicznych od 6 miesięcy do 2 1Ht temu. Co czwarty badaltl' jest
absolwentemjcursu sprzed 2--5 lat. Wśród respondentów stosunkowo zni
komy jwt odsetek osób, które kończyły kurs dau nid niż 5 lat temu. Wynika
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to zapewne ze zmiany adresów respondentów ze starszych roczników. do któ
rych wybrano ankiety i mniejszym prawdopodobieństwem uzyskania odpa
wiedza od tej grupy wiekowej pilotów.

I'abela 8. Czas ukailczcnia kursu

żiqidlQ: badana wlasne.

W tabeli 9 zostawiono dane dotyczące zatwdnicnia respondentó\b- w chn
rakterze pilota w'cieczek zagranicznych przed ukończeniem kursu.

lbbel& 9. Zatrudnienia pilotów przed ukończeniem kursu

Tak
Tak2.
NieB.

Brak4.

6.

Z tabeli wynika. że niemal połowa respondentów (46%) przed ukończeniem
kursu nie prowadziła żadnych imprez turystycznych. Wśród pozostałych osób
38'% miało okazję już przed uzyskaniem hcencjt prowadzić imprezy wyjazdowe
& 14% imprezy przyjazdowe. Przeciętnie na jednego ankietowanego przypada
6,5 imprezy turystyki wyjazdowej i 3.2 imprezy turystyki przyjazdou ej. Tb oso
by musialy ukończyć kurs pilotów i uzyskać uprawnienia państwowe dla aRIe
Ealizowania swojej działalności.

Podsumon ująć, większość Pilotów wycieczek zagranicznych ta młode ko.
biedy w wieku około 25 !at. przeważnie o wykształceniu średnim ogólnokształ
cącym lub wyższym. mie8zkdące w dużych miastach. Przeważająca liczba ba-
dazlych osób zna 3 języki obce, z czego 1--2 opanowała w stopniu bardzo do-
brym. Są to przede wszystkim język: angielski, rosyjski i niemiecki a w dalszej
kolejności francuski. włoski i hiszpański. Większość respondentów ma nie-
wielkie doświadczenie w pracy w turystyce -- posiadają IV kategorię licencji
pilota i nie pmwadzily wcześniej imprez tury8tycżnych. Najwięcej badanych
ukończyło kms około 2 1at temu.

LP   M;-a.am=ul 1 %
  naSI\Crmlnl n 1: ići

397 1 5$
i

] mC\ a Z hbUn

  $!#CEmU
tdPqhlędU    
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Tb dane potwierdza również wypowiedź doświadczonego płlntŁ członka Rady
Głównej ds. Pilotów Wycieczek Zagranicznych -- Andrzeja Swiąteckiego

Siedemdziesiq&procen! pilotów ŁO kobiety w u';ehu 2&--ż7 Zat. Przekł.a ayq
osoby z u7hszfa cenlem ulyżsQ'm, głównie ab oZuelni u iwersyŁeŁów [ l c?e]nf
e#ononiicmych, na dclłszych midscach $ą stticienci ł absolu end Roll cc/trik
jesz teź from/ię nle(ly óui. PI'ahłyczriie nie pŁa łuclz pa ahadel?tfach roznica).c/t
i 4SP (...) Kadra dla dobrego Atzrsu pilotów isłnięje prclhlyc nie :ył o IŁ nilu
stach myewólbhich i :o w dawaęj sieci siedenlnasfu woleuódzlu-

Motywy zdobywania uprawnień pilotów
wycieczek zagranicznych i podnoszenia kwalifikacji

Alot) wy zapisywania się na kurs pilotów przean&lizowanu w ramach an
kieby skierowanej zarówno do pilotów. jak i tJdrębnego sondażu pl'zeprowiŁ-
dzonego wśród uczestników kursów pilotów n' Krakowie. 'l'abela ll zawiera
informacje dotycn\ce motywów ubiegania 8ię o licencje pilota wycieczek za
granicznych

Tal)ela ll.hluLyw} zapi$ł'waniu$ięna kura

l-P. hlnty

chęć poznania śnl&t:Ł
zau,iernnip nowych znajomości
względy mrobknwe
llrzeświadczenic o atrakcyjności pracy

anne

33.9$405
6.85

33S
.0.39124

ródłD: badania wt

40

Ryu 5. Motywy zdobywania licencji pilota

A. Swiątecki,.Świntpilota'. Rynek'hirystyczn) nr 13. Warszawa 1996
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Ihbcla 12. Zródln infor.

Ogłns'Unia plak&tou-c
06łQ$ ida prasowe
c)głoHmniH rndinwe

c)a o kubie pilotów w)

Liczba odpo
33

ik zagrailicinyuh

i l wodwtknd

24

zrodlo: badania wl88ne.

NajwiWj asńb(33%) do zapisania $ię na kurs pilotów wyc:teczek zapanicz
nych skłoniła chęć poznania świat.a oraz (28%) przeświadczenie o at.rakcHno
ści pracy w turystyce. Stosunkowo najmniejsza liczba respondenoów brała pod
uwagę w zględy zarobkow'e. Innymi dowodami ukończenia kursu. które dekla
rowało 10% badanych. bvłv

H w,czcśniej8ze wykonywanie zan'odu pisala \Ł ycieczek złlgi'ilnicznych
i chęć uzyskania dokumentu(licencji),

H poszukiwanie nowych wrażeń
H chęć poszerzenia wi;tdomaści(wśród us(lb st\Łdiująq,ch na kiej u!nach

turystycznych) i cłięó w)koi'z],stania znajomości języków nhc:ych.
H brak innego zajęcia
n chęć usumodzielnienła się
H namou,a rodziców

Najskutcczniejszą reklamą w naboi'ze na kursy jest -- zdaniem kandyda
tów na pilotów(pytanych c to skąd czerpali inforinade o kursie) -- o#(Jszenie
w formie plakatibw oraz in onnacje ocl przyjaciol i znajomych. Stosunlcowa
mniejsza jest sk\tteczność ogłoszeń prasowych {:zy kontunikaBw radiowvch

Na pytanie o dalsze dakształt;anie się po ukończeniu kursu pilotom' polo
wa respondentów adpowicdziaŁa twierdząco i wskazyu,ała na różne jegc} for.
my. Z tych osób 26% ukońc=zyło kursy: jezykow,e, organizacar6w turysta ki
pt'zew-odnikóu p'lTK oraz turygŁyki kwalifikou ajej PTTl<. Taka suma pod
względem liczebność:i grupa respondentów zwracała uwagę n:] to. że doksztill
n $ię doskonaląc znaiainość języków obcych oraz praktykujiłc w zawodzie

pilota. Niewiele osób uczestniczyło w szkoleniu s])ecjałist).cznym
Biorąc pad \uwagę takt. że pi'zeważajĄca większość badanej gj'upy pasja

da IV -- najniższą -- kategorię licencji pilota oraz dane pl'zedstawiont: w ta
bólach ll i 12 możemy wysnuć wniosek. iż niewielu rl:spondentów dokonało
świadomego wyboru jeśli chodzi o pracę w turystyce. Większość z nich nic
podnosi stale swoich kwalifikacji, a głównym motyl.em ukończenia kursu
dln pilotów wycieczek zagranicznych była chęć podróżow ania. Niektóre oso
by wykonują pracę pilota bez posiadanych licencji i dopiero po pewnym cza
sie starają się o jej un skanic.
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Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych

Pilot wycieczek zagranicznych pełni różne ryje zawodowe, n)uśi być kic.
rownikicm, organizatorem. mediatorem. pośrednikiem, doradcą, a także re
prezentantem biura. Spełnia oa obowiązki handlowe, opiekuńcze i obym 'a
Łelskie. a zakres wymogów stale rośniei W strukturze osób zacrudnionS-c:h
w tuD'stycc zawód -- pilot wycieczek zagi'anicztlych jest już usankcjonawa
ny prawnie t zaWczaJowo

Szacuje się, żc obecnie akto 40 000 osób posiada licencje pilota. z czego
około 8 000 urykonuje ten zawód. Rocznie uprawnienia do wykonlvaiiia za
wndu otrzymuje około 5000 nowych osoba

Nasun'a się pytanie jaka część tt:j grupy znajduje zatrudnieni w biur'ach
obsługi LurynŁycznej- Odpowiedzi można udzielić na padsta\vie przepraw;i
dzonych badań ankietowych. U' tabeli 1;{ zebrano xvl'powiedzi respondentów
dotyczące tego probłenut

Taheja 13. KlopQry z zatrudtiicnium w charakĘerbe pilQtn

"'=::.n';:=$:"' Liczba ildpowiedzi

Tak1. 228

xie2. 49

Nia SŁukałcln8. 212
(trudno

Brak 3
8.

37.87

!e.l$
y$.22

2.11;
IOO,OD

ar6dło: badaiŁia wŁaSne.

Prawie 4096 osób z badanej grupy miało problemu' z zatrudnictniem $ię w cha
raktcrzc pilota. 35% badani'ch u- ogóle nie szukało pracy, a tylko 24% nie
miało żadnych trudności. Zastanawia znaczna' odsetcjt osób, które nie zaddy
sobie trudu, aby szukać pracy i pilotować imprezy co świadczy, o tym. żc kui's

zdobyte uprawnienia jedna trzecia respondentów traktuje w sposób kolclk
cjonerski(jeszcze jedna legitymacja i odznaka), & nie jaka 8puBób na kiirterę
zawodową. Znaczna cześć osób zdobywa licencje na wszelki wypadek(np. pra
cują w szkola, na uczelni i być może poprowadzą w przyszłości wycieczkę
uczniów. studentów lub współpracowników)

Jedna czn'arta badanych nie znalazła pracy. bo istnieje nadmiar pilotów
albo imprezy turystyczne czesto były prowadzone przez osoby nie posiadają
ce licencji pilota(obsada rodzinna)

Respondentom zadano także pytania z jakich powodów nie pracują jako
piloci. Odpis iedzi na to pytanie udzieliło 70% badanych osób
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Tabela !4. Powody nie paóejmawnnia pracy pilot

Wiele osób, które na pytanie o przyczyny niepodejmowania pracy pilota
najczęściej odpou-iadała. że brak tej pracy'(jedna czwarta badanych), 'tylko
po 5% respondentów wskazywało na zmianę zainteresowań albo na nieodpo
wierni rodzaj pracy. Wśród innych powodów badane 080by wymicniały przede
wszystkim brak czadu spowodowany nauką czy studiami. zbyt niskie zaroz
ki oraz nie zadowalający znajomość języka obcego

lbbelu 18- Zatrudnienie pilotów po ukQńcmniu kuna

źródło: badana wlasne.

Największa liczba. bo 45% respondentów po ukończeŃu kursu nie praw'a
dz&o żadnych itnprez twystycznych. Ta informacja jest sygnałem o .nadpro
aukcji" pilotów wycieczek zagranicznych i funkcjonowaniu różnych mechani
zm6w utrudniających zatrudnienie wykształconych pilotów. Zdecydow:lnie wię
cej pilotów wykazywało. że prowadzi imprezy wyjazdowe (38%). Widzimy %-ięc,
że w ten sposób zaspokajnny jest jeden z motyw6sv zapisy\wania Bię nu kura
pilotów -- czyli ,.ciekawość świata". Zaledwie 13.% respondentów prowadzi im
prozy przylazdou-e. Tb forma pijotowania to rodzaj pileckiego rzemiosła, zbliża
nego w formie do etatowego zatrudnienia -- tutaj też odnotowujemy taką pra
widłowość. żc mniejsza liczba pilotów obsługuje znaczną liczbę imprez przljaz
dowych. Średnio badano osoby prowadziły 9 imprez Wjazdowych i 6,6 imprez
przyjazdowych. \N stosunku do podawanej przez respondentów liczby imprez
pmvradzonych przed kursem zaobserwowano średnio wzrost o ja(bq, trzecią
prowadzonych imprez Wjazdowych io 120%Q imprez przyjazdowych.

  łCI I'&n E)

l:k.U:li     
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Tabej& 16- '1brmin prowadzen; iumiaj wycieczki

ZTódło; badanie w-łaH:

Prawie połowa ankietowanych osób nic prowadziła imprez. WśTńd aktyw'
nych zawodowo dominclwała grupa osób prowadzących imprezy w ciągu oBLaŁ
nich trzech micsięt;y przed wypełnieniem ankiety(tabela 16)

Analiza duzych zan artych ą' tabeli 1 7 pclzwoli odpowiedzieć na pytanie
czy podnoszenie kwalifikacji przez pracowników' tul)'styki pomaga uzs'skał
inne ofilrty pracy.

Tabela 17. OtrzytnywaniB QFETŁ prusy l)u ukoi\czemu kursu

LP. i czr aąjęki..Ihencji pilotaotrWmai(n)
l PnD€i} innąaterte Pracy?
TRk
Nie
BiHk odpowiedzi
Razem4

l.iczbn odpowiedzi l

żródło: badania Rłusne.

Zebrane informacje wskazują jednoznacznie, że uzyskanie licencji pilota
ma niewielki wpływ na otrzymanie ofel'ty inllej pracy, gdyż aż 76% badani-ch
na pytmlie zawarte w ankiecie udzieliło odpowiedzi nt:gatywnej

97

46Ż
L6.09
r6.62

L(D,00

Uwagi respondentów na temat prowadzenia kursów

W ankiecie respondenci mogli wypowiedzieć swoje uwagi a realizacji kursu
dla pilotów wycieczek zagranicznych. Zapytano także o ich odczucia po ska
rzysŁaniu z oferty organizatorów kursu. ybr ocenie jakości przygotowania do
pracy pilota wycieczek zagranicznych może być pośrednio przydatna infor
nacja dotycząca sprawdzania stopnia znajomości języków obcych

Ponad 40% respondentów zdawało egzamin z jęz)-ka obcego prztld rozpo
częciem ktusu. a 1 2% w trakcie jego trwania. Aż 40% udokumentawało znaja
mość ,języków obcych przedkładając dyplomy i odpowiednie certyfikaty potuler
dzające ich umiejętności językowe

LP nedyPrfWEdWmaEtatmą adP W mZI  
       
       
       
  PÓŹN €] W mk E mU   39Ó

       OdFnmedZ
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Tabela le. E6mmó 3e znajomości języka abccHU

Egzamin nprawdz4qqr znajomość l Liczba
jezyka olncxo l odpowiod

l Prad przyjeciom n& kura l ż48
l W fakcie trwania kursu
l po ulmńczeniu kranu l L6i
jznticaenienp zaświadczeń l 240
l Przed ukończeniem kursu i pajep ukańc2cniu l a7

Idla; badania własne

Lp. 9

41.]3
1,9'1

40.1n
8.14

Ż

Lp.
Bardzoi,

2,
Bez zastrzeżeń3.

4.
Oszukanr$.

b.

Tabela 19. Odczuciu u Laików po \skończeniu k

Til

9.40

30.51
9.96

1.66

Jedna tmecia regpondentósw (30%) nie miala żadnych zastrzeżeli do realizadi
kursu, 35% było zadowolonych, a 20% bardzo zadowolonych. Jak widać przpła
czajaca więksmść badanych pozytywnie oceniła kLuBy pilotów wycieczek zagra
licznych. Badani tylko w 10% po ukończeniu kursu byli niezadowoleni htb czuli
się oszukani(3.m ). Głównymi przyc©'nmni tych Regat) nnych odczuć -- wedlug
mspondentów były -- przede ws:Tstkim brak zagwar:intowania pi'acy lub nie.
możność jej znalezienia oraz zbyt maly zakres wiadomości praktycznych

Badani mogli także wypowiedzieć swoje uwagi o programie realizowa
nym podczas kursu dla pilotów wycieczek zagraniczni'ch

Na plan pierwszy wysuwać się problem zbyt małej liczyl' zajęć praktyce
nych. np. symulowanych zajeć z grupą. lub prowadzenia wycieczek. Ponadto
respondenci krytykowali zbytnią ogólnikowość poruszana'ch zagadnień. roz
mijania się praktj'ki z wiadomościami podawanymi w trakcie kursu czj' też
zbyt wiele wiadomości teoretycznych. Podkreślali także brak przygotowania
psychologicznego do wykonywania zawodu pilota popu'zez uświadomienie trud
Rości w kontakcie z grupą Wg badanych czas trwania kursu byl zbyt krótki.
aby można się było przygotować do zawodu pilota na dobrym poziomie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż powyższe uwagi cłotyczące realizacji kursu dln
pilotów wycieczek zagranicznych wysunęła połowa badanej grupa'. należało
by zastanowić się nad zmianami programu kursu w celu optymalnego przy

źródła: bada nin wlasna.
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gotow'ania do pracy dobrych pilotów-. Pomocne w tyłu mogą być odpowiedzi
respondentów na pytania 13 i l$ zawart.c w ankiecie. Dot) czą one trutlno#i
w pilotowaniu wycieczek i rodzaju tl'ch tmdności.

'raboln 2D. IYndnoŚci w pile ownniu wycieczek

Tak1.
Raczej tak2.

3. iŁRwzej nie

Brakodpowiedai4.
lŁ8zem4.

$.97
0,45

38,31

100.0o

ziódlg: b daliiaułasno

Jeżeli uwzględnimy fFlkt. że część badanych osób nie prowadziła jeszcze
żadnych imprez. to lit:zba osób u,opowiadających się na temul trudności bę
dzie ogratxiczonu; stąd prawie 40% badanych nie udzieliło odposviedzi 11a

pyt.anie a tt'udności. \h'śl ód t},ch, którzy- odpowiedzieli n& to pytanie trzy
krotnie więcej jest pilot(3w, którzy nie anieli specjalnych trudności w prowndze
ntu Imprez.

Z wyllowicdzi respondentów- wynika, że trudności w pilotuwaniu
czek można podzielić na dwie grupy

H kłopoty z pracodawcami -- niesumiemiość, nippunktunlnośćl l)rak pl'l},
reHjonatizmtt właścicieli biur' FndrÓży. stnbn knnórcja łlnnnsQn n { targ
autokary). nieodpowiednie zachod anie w spółpracowników {np. kiej'ow
ców)

H kłopoty z uczescilikami grupy: niemożność znalezienia wsp(}lnego ję.
byka, nttluz:isadniune pretensje, niezadowolenie

Uwzględniając te uwagi badanych osób wydaja się sluszne położeniu u ięk
swego nacisku podczas kursu na psychologiczne przygotowanie do liracy oraz
wycksponowanie zagadnień związanych z wykształceniem umiejętności ]ep
zero komunikowania się z grupq-

Wnioski płynące z analizy wypowiedzi i'espondentów' są jednoznaczne
większość pilotów, wycieczek zagranicznych ma klopoty zc znalezieniem pra
cy, & kształcenie pilotów nic wpływa w istotny sposób na możliwość otrzyma
nia innej oferty pracy.

Wnioski i uwagi końcowe

Przeprowadzone badania pozwalają na zweryfikowania hipotez roboczych
które brzmiały
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] . ukończenie kursu dla pilotów wycieczek zagranicznych nie zapewnia za
trudnienia w jednostkach obshgi ruchu turysta'cznego,

2. istnieje ,,nadpradukcja' pilotów wycieczek zagraniczni'ch. któż'a utrud.
nia zatrudnienie z powodu przesycenia rynku pracy w branży tury.
etycznej

Hipotez) zwtlr} fikowano opierając się na analizie materiału empik'czne-
go. Badana grupę stanowiły 603 osoby posiadające licencje pilota wycieczek
zagranicznych. potwicrdzanq przez Urząd Kultury ł'izycanoj i 'l\trystyki
(wcześniej Główny Komitet 'l\irystyki)

Po przeprowadzeniu badań uzys](ano następujące w) aiki
1. Głównym motywem zapisywania się na kLuB dla piloLlSw wycieczek za

granicznych była chęć podróżowania omz przeświadczenie o atral(cyj-
ności pracy w turystyce. Większość respondentów nie podnosiła su,o
ich kwttiitikacji

Dane te świadczą o pewnej przypadkavości wyboru zawodu pilot.a. biło
dzi ludzie, którzy często nie mają predyspozycji do wykonyu ania tllgo zywo
du uczestniczą w klubie kazCałcącyui pilotów np- przy okazji studiów tttrl'
etycznych htb nauki s' szkolach policealnS'ch związanych z tui')-st)-jcą

2. Przesxażająca liczba badanych osćlb posiadała IV kategorię licencji pi
lata i wcześniej nie prowadziła żadnych imprez burrntycznych. prawie
40% badanej grupy udokuinencowało znajomość języka obceBo])rzep
przyjęciem na kurs

Swiadczy ta o zbyt łagodnej selekcji wstępnej kandydatów na pilotów
W świetle przytoczonych wcześniej danych ]iczbowych dotymiŁcych ]icz]))-
kszcałconych pilotów w},cieczek zagranicznych u ydajc się brĆ słusale za
astrzenie wymogów w stosunku do kandydatów, ubiegających się a przyję
cie na ]curs. Pozwoliłoby' to na zmniejszenie nadmiernej liczby pilotów
którzy n, efekcie zjawiska ,,nadprodukcji" mają duże trudności w znane
niemu pt'acy

3. Prawie co trzeci absolwentjcursu dla pilotów był niezadowolony z jego
programu. Krytykowano przede wszystkim zbyt małą liczbę zajeć pi'ak
tycznych w stosunku do rozbudowanej części teoretycznej. Respondenci
podkreślali także brak psychologicznego pmygottlwnnia do zawodu, któ-
re jest niezbędne w pracy z grupą ludzi. Uważali także, że czas trw,ania
kursu jest zb)ń kn3tki, by prze-gotować do pracy dobrego pilota.

W związku z tym nalożaiaby zalecić organizatorom kursów wprowadza
nic pewnych zmian w procesic} kształcenia pilałów wyciwzek zagranicznych
poprzez zwiększenie liczby zagadnień praktycznych oraz wyeksponowanie
problematyki psychologicznej w celu wykształcenia umiejętności lepszego
komunikowania się z grupą
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4. Połowa badanej zbiorowości nie pracuje w zau gdzie pilota z poB'adu kłu
potów z zatrudnieniem. Z filktu tego wynika. że kształcenie pilotów' nic
podnosi szans zatmdnicnia M' jednostkach obsługi ruchu Lurystyczncgn

W świetle uzyskanych wyników można uznać, że hipotezy robocze został):
potwierdzone.

Podsumowując, nale }, stwierdzić. że w celu przygotowania do pracy do
brycli pilotów potrzebne są: lepszy model szkolenia(modyfikacja progu)!iu

brm kształcenia), surowsze selekcja wstępna, a przede wszystkim normal
nie działając:y rynek tlpodobnionS' do zachodnich rynków turysta'cznych

Rozumiejąc te potrzeby Glóxń'na Kainisja Kw'alifikacyjno-Egzamin:icy')na
cls. Pilotów \Wycieczek Zagranicznych przy Urzędzie Kultury Fizycznej i 'lb
rystylti zupropanon'ała ,,Ramowy program szkolenia pilotów"i:; Zakłada on
ujednulicenic dotychczas stosowanych prfjgramów szkoleń oraz podwyższ(
nie wymagati nie q'lko w stcłsunku do kuna) datów, alc t.cż w ykładowców i naga
nizatorów. Programu przewiduje prezentację zagadnień zwiilzanS-ch z hi$to
rią i obecnym systemem tur) etyki w Polsce i na świcciei z dziedziny gcogra
fii turystycznej, struktury polityczno-społeczno.ekonomicznej. a akże adla
łujc się do kwestii socjologicznych i psychologii grupy- Uwzględnia tcż pro
blcmatykę bezpicczeń8twa i rKhronl' zdrowiil turysty oraz polskie i obec nor
my prawne warunkuJącc realizację imprez turyBLyczlll'ch, ochrcłnę prac' lllicn
La, jego ubezpieczenie. prawa i obaw'iązki piłata

Największy nnt:isk położono na metodykę cłrganizacji i realizacji impi'ez
tul'etycznych z uwzględnieniem ich specyfiki. Pt'zewidziany został w pt'a
g)'anie specjalny lllok ćwicDcń plitlŁbycznych, mnj cy zu Zadanie wei'Xfiitnajc
Uorii z praktyką przez sccnlii symulaclnne(w języku pal8kim i obcyllt}, do
skanalenic posługiwania się mapami, planami. rocznikami statystycznymi
współpracę z pracom'nikami obsługi ruchu turystycznego iz osobami zatruć
nionynli w polskich i zagranicznych placów'koch. Wzmiankon'any program)
jest ca prawda d) okusyjny w odniesieniu do wyróżnionycłl bloków' Łematycz
n>,ch i treści programowych, ależ s anowi -- jak na i'aaio -- jedyną próbę
określenia ram szkolenia pilotów

[ntex'national Tourist Guides Carter

The paper presents rcsults of research on international tourist guides ca
peer. Research u as made an 603 guides and koncern on the mali\'e of choosing
the jab, their carter opinions un trainig programmcs organisation of traini11g.
advantages and disadvantages of thc job

M. ŁuGzkjewicE. 1.. hlikrut, .Ramowe' program zalecany do su)san aj\in prze'
kursów pilotów wycieczek z"granicznych shpnia podstawowego (l\r kategoria)'. Wi

'ganlauwan
zuu a 1996
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ANKIETA SKIEROV\KNA DO PILOTÓW
WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH

l Jak dawno ukończy](a) Pan(i) kurs?
a) do 6 miesięcy temu
b) od 6 miesięcy do 2 1at temu
c) od 2 do 5 1at temu
d) 5 i więcej lat temu

2 Co skłoniło Pana(ią) do ukończenia kursu pilotów wycieczek z&
granicznych?
a) chęć poznania świata
b) zawieranie nowych kontaktów
c) względy zarobkowa
d) pl'zaświadczenie o at.rakcyjności praca w turystyce
e) inne powody(proszę wymienić)

3.(;dzie skończył(a) Pan(i) kurs pilotów wvcieczej{ zagranicznych?
organizator:
miasto

ł. Jakie są Pana(i) odczucia p0 8korzystaniu z danej oferty?
n) bardzo zadowolony(a)
b) zadam'Diany(a)
c) bez zaBuzeżeń
d) niezadowolony (a). bo
e) oszukany(a), bo

5. Czy ma Pan(i) uwagi do realizacji kursu?

=;=llll::=.
6. Kiedy zdawał(a) Pan(i) egzamin ze znajomości języka obcego?

a) przed przHęciem na kurs
b) w trakcie trwania kursu
c) po zakończeniu kursu
d) nie zdawałem (am). zostalem (am) zakwalifikowany (a) na podstaw,ie
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7. Czy po ukończeniu kursu podnosił(a) Pan(i) poziom swoich kwalifi
kacji w zakresie turystyki poprzez

a) szkolenie specjalistyczne, typu..
b) kursy, typu
c) inne foi'm). jakie

8. Czy miał(a) Pan (i) klopoty ze znalezieniem pracy po ukończeniu
kursu?
a) tak
nJ nit:
c) nie szukałem (am)

9. Jeżeli nie pracuje Pan {i) jako pilot wycieczek zagranicznych
pi'ciszę podać z jakich pi'zyczen:
a) zmieniły się moje zainteresowania
b) nie znalazłem (am) pracy
c) nie odpowiadał mi rodzaj oi'erowanej pracy
d) h)ne. jakie

to

10. Czy prowadził (a) Pan (i) imprezę wyjazdowe lub przyjitzdową
przed ulcańczeniem kursu?
1) tak -- wyjazdowe -- ile I'azy

tak -- przyjłLzdow-q, -- ile razy
b}

11. Czy prowadził (a) Pan (i) imprezę wyjazdowe lub przyjazdową po
ukończeniu kursu?
a) tak -- wyjazdowe -- ile razy.

tak -- przyjazdon'ą -- ile raza,
b) nie

12. Kiedy prowadził (u) Pan (i) swoją ostatnią wycieczkę?
a) miesiąc temu
b) 3 miesiące t.emu
c) rok temu
d) później
o) nie prowadziłem(am)

13. Czy napomykał(a) Pan(i) bądź napotyka Pani(i) na ti'udności w pilo-
towaniu wycieczek?
a)tak b)raczejtak c)raczej nie
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14. Czy dzięki licencji pilota wycieczek zagranicznych otrzymal(a)
Pan (i) inną oRłrtę pracy?
a) tak b) nie
Jeżeli tak, to jaką.

18. Jeżeli napomykał Pan (i) lub napotyka Pan (i) na trudności w pilo-
towaniu wycieczek zagranicznych, to proszę podać jakiego były
one typu

16. miejsce zamieszkania(proszę podać ssąoje)
&) miasto b) inalemiasteczko c) wieś

17. wiek
a) do 25 1at
c) 36 -- 45 lat

b) 26 v :J5 lat
d) 46 i więcej

18. wykształcenie (pr08z@ zakreśhć właściwe)
a) zawodowe b) średnie ogólnokształcace
c) policealne turystyczne d) policealne
e} wyższa D wyższe turystyczne

19. Jak ocenia Pan (i) swoją znajomość języków obcych

20. Jaką posiada Pan (i) kategorię pilota?
i. ii, iil. rv

    VŁ '"'""l ab "';F"
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PROBA,EMY INNOVM.CYJNOSCI
OBIEKTÓW HOTELARSKICH

Kl7styna Gniadeh +

Firmy rodzinne będące jedną z wielu fortu działalności gospodarczej w sek
torze malych i średnich przedsiębiorstw nabrały znaczeniu w polsldcj gospo
darcc po przełomowym 1989 roku. Szybka ekspansja drobnej p)'zcdsiębiurczo
ści miała miejsce w różnych gałęziach gospodarki. w tym również w turystyce
Obecnie zo względu na relatywnie dużąliczbę małych i średnich h'm(ponad 2
nln), niewielkie wymagaja kapitałowe oraz elastl:cznuść -- tsh-oazą one tkun
kę ł:Winą nowoczesnej gospodarki. Niew+ellcie przedsiębiorstw:i rodzinne do
minqą głównie w sferze uslug- Istotną rolę pełnią na r)nkach }okalltych. co
jest wiśle związane z \vykarzystaniem lokalnych zasobów. Przyp;zyniają się da
powshŃa i )nzwdu bonk\n'uncji. W ]nnicjszym stopniu, niż przedsiębiorstxx'a
duże. narażone są n& biurom(rację. Znacza:yin atutem mał ch Hum jest z'tnl
Dość szybkiego dostosowywania się do zmian zachodzą .ct) na n nku* a Lym
sami'm większa odporność na kryzys gospndarcz} . dlatego -- przy dużym udńale
w ogólnej liczbie przecŁsiębiorstw--- $ą one ważnym czynŃkiem stabilizuje
cym. Potrafiąskutecznie działać na rynkach dóbr i usług wysoce w} speęjalizo
wartych, gdzie istnieje popyt na dobra i usługi pod pewnymi względami czcze
aólne. Da$tosowuiąswój produkt do bardzo zróżnicoR'azyl:h gustów kollsumen
lów w przecixmeństwie do wielkich ńrm wytwwzajqcych produkt mau)wy, ad
resowany do szcrokiega grona odbiorców, zaspokajajiłcy ich potrzeby ptldsta
Nowe. Także umiejętność sprzedaży własnego produktu czy usługi, pdąpzana
z indywidualnym podejściem do klienta oraz jego potrzeb, zdecydowanie wy
różna małe prywatne jednostki spośród ogółu działających na rynku firm

Reaulmująf, podmioty drobną przedsiębiorczości ściśle wspólpracująz klien-
tem. charakŁeryzująsię wąskim problem działania i cho(;iaż posiadają shs\ul
kawa niewielki udzial w rynku. mająmożliwość bocznego obserwou'ama zmian
w otmzeniu oraz niezwłocznego przystosowania się i reagowali:t na te zmiany.

In8tj+ut TUiy8tyki A]VF. Kraków. Al- J La Pawła ll 78
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W rozwoju swojej dzia]duości niewielkie przedsiębiorstwa sąjedna]( nmażo
ne na pokonywanie wielu przeszkód, z kHrych najważniejs ta sytuaqa gospo
tarcza państwa, stan turystyki oraz bariery wynikditcc @ specyfiki przedsię
})iorstwa zarządzanego przez cdonków kolejnych poltojcń rodziny właścicicja
Polityka państwa nie stwarza szczególnych pnzuszkód w rozwoju sektonl malych
i średnich firm, ale nie zawiera również elemenUw stymulujących wzrost tydi
przedsiębiorstw. Rozwój konkluencji spowodnwd, że małym jednostkom\ coraz
trudniej jest się utrzymać na ]vnku, który nieustannie wejyfikujc tnniejętności
i postępować)ie właścicieli. Poważnym problemem drobnej przedsiębiorczości stają
się bariery natury nmansowoj, związane z pozyskaniem kapitału niezbędnego do
rozwoju przedsiębiorstwa, Wysokie oprtx:entowanie kredytów hamuje przede
wszystkim dzidnlncść inwcstycgnq podlniutóu, gasi)odaiczyl:h

Określone niebezpieczeństwo dla ftlnkcjonowania firmy stw ami także s!)e
cylikn bizncstl rodzinnego, gdl'ż współpraca między czlonkami rorlzinv może
przerodzić się w rywnlizadę i wywołać wie]e konfliktów. Polaczenie un] tchu\vóch
elementów jak rodzina i firma wJ;znacza spod(3b hnjccjonowania. t:wtle, system
kdtywowanych u'artości, politykę finansową, alc rodzi również swoiste. ni€
spotykane gdzie indziej sprzeczności i zagrożenia. Wszystko bowiem w przed
siębiorstwach tego typu jest konsekwencją faktu, iż członkowie rodziny dzielą
pracę i własnoś . Dylematu' jakie radzą się w rudzillie stąią się kw cstinlt\i hiz
nesowymi i odwrotnie -- problemy zu,iązane z działdnuścią army mająistatny
\upływ na stosunki weu-nątrzmdzinnc. Często złożclność pmbletnÓw sbajc się
e[ementcm halnującyin rozu,6j.])o btotnych czynników zagrażaj:Itych egzy-
stencji army rodzinnej należy zaliczyć następujące buieq

H niezależności, która dotyczy polityki linansowcj przedsiębiorstwa, siro
wodza się do dylematu: unijcać finansowania dzinlalności z zewniltrz
gdy brak zasobów lub są;, ale ograniczone, czy skad'zyskać z kapitału ob
jego w postaci kredytu bankowego, zapewniając sobie dobrą kondj'cję
finansow'ą kosztem częściowej utraty samodzielnuhi

H kompebncji -- pojawia 8ię, gdy sytuacja w firmie i nn r) nku wymaga
zahudnieiiia fachowców w danej dziedzinie ze względu na niewystar
czai:łca wiedzę właściciela i członków rodziny.

H dziedziczenia i zmiany pokoleń, dotyczące z jednej strony tbnnalnego
dziedziczenia, wynikającego z zasad praw a spadkowego obowiąmjcucego
w państwie, z drogiej zaś realnego przqmowania władzy przez doi'asia
łące dzieci i wypływająęych konsekwencji częstego w takich przypad
kach spychania rodziców na boczny tar (na przykład w związku z rady
karną zmianą metod zarządzania):

H stosunków wewnątrz'odzimiych. przejawiającycb się głównie w koŃlik
rach na łonie rodziny -- skłócona rodzina obniża autorytet i prestiż flr.
my. niweczy lata pracy na rzecz stworzenia jej wizerunku,
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a sprzeczności interesów majątkowych w) nikających z konfli!(tu lniędz)-
kapitałem przedsiębiorstw-a a majątkiem indywidualni'ln właściciela --
sprzecaiość tę rodzi chęć rozwijania firmy oraz tworzenia przez przed
siębiorcę ]najątku poza nią w Golu ocluony własnej odrębności i ind)wi
dttalności.

B sŁrukturalną, związanąz zachwianicm propllrcji między radzinąa przed
siębior8twem -- duma dominuje nad rodziną i zilkłŃa jej podstawoxx'c
zadania albo rodzina przenosząc na sferę zan'odowąswoje nie rozwiąza
ne problem)- utrudnia luh wręcz uniemożliwia normalne działanie.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw działają:ych w obliczu zagrożeń
w)-pływające'ch zarówno z otoczenia, jdt iz istoty bizi\esu I'odzinJleHO, jednym
z czynników pozwalających FIrmIe na uzl'sianie dobrej efektywności oi'az pi'ze
wagi nad l(rlnkurenŁaini jest działalność innowacyjna. Jak wykazały badania
przeprowadzone przez National Sdence Foundation małe! i średnie przedsię
biorstwa wprowadzają prawie połowę [ialbardziej znaczących innowacjil3. s
33]. Są one waninkiem przetrR'ania, rozu oju i konkurencyjności drobnych firm:
gdyż nacisk konkurencji v przypłidku sektora malych firm jest a wiele większy
niż w przypadku przedsiębioruCw d\lżych

W literattuze przedmiotu można znaleźć wiele różnych bitcrprctacji termi
nu ..innowacja'. Jak adhd nie udalo $ię stworzyć jednej bezd] skum)jnej dełlni
ęji w'ażajwlcj sens tego pojęcia. Istnieją poglądu -?irii@ące zjaw iskra imlowacji
m sferą techniki, inni natomiast o&losząinnowacje du zmian organizac)onych
czy ekonomicznych. Innowaqa bywa poimowima jako wszelka myśl. zachowii
nic 8ię lub rzGę%, któż'a jest nowa, poni"wnźjest jakościowa różna od dołrchez'-$
istniejących17, s. (i8]. W' ujęciu rzeczowym rozumiana jest jako rzecz nowo
wprowadzona (wytwór materialny, proces). bądź tcż w ujęciu czynnośnowym
rnaże oznaczać {:zynność polegającą na wprowadzeniu czegoś nowego. Idla\Ł a
cja może być obiektyw-nq,nowości:\czy ideą posta'zeganąjnko nowa. Bywa lńw
wież traktowana jako zmiana w llrzńęL}'m sposobie postępnwiinia. Pojęcie in
nowacki jest niwozerwalnie włączone z przcdsięhiorczością deH)niowaną jako
zbiór cech psychologicznych wyznaczających sposób podejmowaniu decyzji
gotowość do ryzyka, a także sysLeni SK,artości i motywacji jakie powinny cha
rakteQ'zować osobę przedsiębiorcy]7. s- 70]. Zjawisko p)'zedsiębiorczości bl'wa
interpretowane jako rodzaj działalności charaktevyzuji\cej się twórczym my-
śleniem, umiejętnościami organizatorskimi i planistycznymi. U \V. Adamczy
ka. który podj4 próbę zdefiniowania przedsiębiorczości jako procesu, pierwszą
fazę stanowi pomyj innowacyjny, poprzedzony przemyśleniami l obserwacja
mi oraz wnioskowaniem. a zakończony identy6kacją problemu. \h' koleja) ch
fazach następnie realizacja zamierzonego działania poprzedzona zgromadze
rliem odpowiednich środków takich jak ludzie, kapitał. Wynikiem powyższych
działań jest efekt rynkowy i to on dopiero stanowi o przedsiębiorczości [L, s.
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13]. Innowacja jest specyHicznyin narzędziem przedsiębiorczości, a więc działa
niem, które zasubom nadaje no\ve możliwości kreowania zysku. ponieważ przy
czyniają $ię do t\korzenia nowych zasobów. Często działanie prztldsiębłoKze
rozpoczlma się od innowacji. co oznacza. że wieje firm powstaje dzięki innoH,a
cjom i potrzebie icb realizadi. Jednak innowacje mogą też być wynikiem dzie
lada przed8iębiorczego. Wówczas wprowadznnc w posznżngólnych fazach roz
Maju 6lrmy mogą stać się szansąna uzyskanie przexa'agi nad konkm'encją. Przed
pojawieniem się terminu .innowada" powszeclmie używano pojecia ,,techno
ka", która w ujęciuArystotelesa oznaczała zespół możliwości, sprawności i zdał
mości ludzkich, które realizują $ię pol)rzez twormnic. hlocc twórcze związane
$ą z kolei ze specyóczt\ymi cechami osobowości człowieka i wynikają z pou'zel)
stanowiącym:h siłę napędou ajego zachowań. Wola dzunłnnia i tworzenia w) plr
wa przede wsz) stkim z potrzeb uznania, samorealizacji i asiiwnięć

W lit.craturzo przedmiotu zagadnienie innowacji wiąże $ię niekiedy z prn
blemem wolności. która wyraża się w zdolności do realizacji i aktualizacji pozy
szłości zgodnie z życzeniami i pragnieniami człowieka. Zachowanie innowac$1
ne wynika więc z nattuy człaxmcka, a także jest i'eztdtatem wielu CQ nnijión'
tnotywującl'ch. Pojęcie innowacji tlojawijn się miętizy imiymi w pracach J
$chumpetera} który uważany jest za twórcę teorii innowacji. \h' ssv) ctŁ poglą
dacłi istotne znaczenie autor pl'zypisuie t.eorii rozwoju gospudwczego. Zgodnie
z nią przyczyną postępu w gospodarce jast dĄżnclść przedsiębiorstwu clo osią
gnięcia zysku poprzez non,a metody produkcji, wynalazki, nowe rynki zbytu,
kare J. SchŁtmpeter nazywa blnowacjami ]6. s:: 90--150]

Odwołując się do powyższych deńnicji innowacHność można określić jako
sposób działania zasadzający $ię na innowacjach. Nadanie innowacyjności cl)a
raktei'u stratcgicznttgo jest świadomie wybraną i aktywnie rcaltzowaną meta
dąkszbiłŁowania działalności, a szczególnie usługowej.Z ustuty usługi jako czyn
mości w;ynika jcj pracochłomly Chrl'ajcter, co wslcazujc na bliski i bezpośredni
kontakt z klientem. innowacje polegają więc na podejściu do klienta jak do
indywidualnej jednostki w) kazująęej ściśle określone potrzeby i pmferencje
Innowacyjność firm) turystycznych może więc polegać na tlmożliwieniu klien
tom robienia tego. {:o naprawdę odpclwiada ich c:el(}m nawet na zasadach twór.
czego naśladownictwa. Chodzi tutaj o innowacyjne koncepcje, które przukształ
Biły dotychczasowe usługi w nowe. Zwykle polegają one na twunzeniu nowego
paltietu usługowego z elementów już znanych lub też land jcłgo komimzy(ji
jak np. zubożenia lub wzbogacenia. hicie również polegać na łączeniu sbandil
ryzaqi usług z zaspokajaniein pouzeb i popytu turystów na idi własny sposób.
Innowacje niclroniecznie są n'ięc oparte na odkrywcze inn'uncji, lecz są wyd
kiem stałego poszukiwania okazji do zmian, najczęściej znajdujących się w za
sięgu ręki. Jednak aby zostały zauważone, niezbędne jest twórcze spojrzenie
na otoczenie, które leży u podstaw zachowań innowacHnych
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Dja właścicieli wielu różnych zaJdadów hotolarskich innowaqjność jest wa
rtmkiem przctwrnnia na rynku, gdyż zapewnia rozwój i kark\ucncyjność, czcze
góbtie w warunkach licznej i silna konjturcndi na rynku usług hotelai'skich
Szacunkowe dane wskazują, że świadcmnicm usług związanych w sposób po
śmdni lub bezlmśredni z turystyka w I'olsce trudni się kilkadziesiąt tysięcy Hlrm
z czego około 2,5 WS. traktuje turystykę jako glównlLdziedzinę gospodamwani:t
[$}. Panski Ubek tury-Ręczny- u]egn dynamicznym zmianom, genei'ab)ie w-ystę.
pulą kndencje svzmstowe. choć rynek jeszcze nie jest stabiln)-.

'lbrystyka, podróże służbowe. biznesowe, spatknni:i towarzyskie prz) czy
Ńły się do pllwstania wielu nowych hoteli, motelu i pensjanatów. Coraz łatwiej
o wybór ciekawych obiektów. których oferty dostępne są w wydala nirtR ach
rcklalnowycll oraz katalogach) biur padl'óży. VF nowo fonnowanyln zaplllczu
noclegowym poza tradycgnym zespołem polis'towyin i żyw ielliau,ym dużą po
pulamością cieszą się dalsze piolly obsługowe związane z rekreadą, odnowa
biologiczną, pj'ofilaktyką zdi owatną. Z informacji zamieszczonych w trzem'tłd-
nikach opisujące ch polskie zaplmze nocjcgowc wynika, że na 1500 obiektu
howlarskich z ponad 600 miejscowości u,szystkim posiadajątełefoiły. dwie true
cie obiektów dysponuje faksem, wszystkie obiekty licza niełicznyini wyj4tkalni
oferują telefoniczną rezerwację l4J. Dwie u'lecie obiektów zadeklilrou ało, że
prDuajmniej w niektóiTch pokojach znajdują się Łazienki. I'nawie każdy otliekt
akcept\ge male dzieci, udostępniając łóżeczka oraz xwuiienki do kąpieli. W c:o
szóstym hotelu i liensjonacie przeciuvniqr palenia znajdil miejsce dla siebie
gdyż obiekty dl'spunująpokajami dla niepnlqc:)-ch. Cc} czwarty właściciel oświad
uzyl. że pi'owadzl bądź ma w nnjbjiż$zym otliczemu wypożyczalnia spi'zętu spor
towega, sauna, siłownię. \Rr pobliżu co szóstego zltajdtGe się kon teniscłu)'. 130
obiektóxv posiada bascr! k:\picjow$ Do prawie każdego obiektu można dojechać
samodlodem. Gorzej przedstatma się sprawa parkowania ze względu na niedz.
stał,eczną liczbę miejsc postnjowych, natomiast co dJ'ugi obiekt zadeklmowuł
parkingi strzeżone, a co siódmy- garaż dostępny dla gości. W blisko 90 obiek
rach lub w ich pobliżu można wypożyczyć samochód. W dwóch trzecich obiek
t(3w w pakajach znajduje się radio. a w co drugim telefon. Co piąty hotel wypo.
ważył swoje pokoje w lodówki. Do obsługi biznesmenów w pokojach hotelclw)ch
zainstalowane są komputery, Internet. Hotelowe goście mogą skorzystać ze
skrytki depozytowej czj' hotelem'ego scjfu. Pakiet oferowana'ch usług w wiek
szości obiektów znacznie się powiększa w miarę ogłaszanego zapotrzebosvania
ze strony gości. l)zięki temu podnosi się standard hotelLt czy pensjonatu. co
przyciąga uwagę potencjalnych klientów

Pomiędzy hotelami trwa nieustanna walka o wizertLnek produktu jaki ote.
mją. Prześcigają się w pomysłach na nictuzinkowe konstmkcje architektonicz
ne, mtystyczny wystlHj wnętrz, nowoczesne \s'porażenie. Komfortowo urzą-
dzone pokoje n najwyższym stanclat'dzie --jak twierdz:l.autunzy barwnych robia.
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mówek -- dysponują wysokiej klasy wyposażeŃem techńcznym, stosowane są
nowe techniki obsługi klienta, wprowadzane rozwiązania organizacyjne oper
te są na wzorcach zachodnich. Inwen(je pomysłodawców zaskakują różnorod
noścją. Atrakdami przesądzającymi o przewadze nad konkurentami są w)-pcl'
życzalnie r6żnorodnego sprzętu sportowego, możliwość korzystania z bogatego
zaplecza sportowo -- rekreacyjnego

Zdarza 8ię. że program wczasów jest Łak zaplanowany. że brak czasu na
pmwdziw) wypoczynek, bowiem --jak zapewniająńektóre ośrodki wypoczyn
kawe -- ,,klient nie ma prawa się nudzić". Na ogół w tych pięknych i lini:K]'ch
hot€:bach gość przeżywa swoistego rodzaju zderzenie z nowoczennohią- Nasa.
wa się jednak pytanie: czy po kilku lub kilkunashi latach pozostaje w pamięci
komfortowo urziŁdzony pokój hotelowy czy też najnowszy model telewizora?
Nie, ponieważ większość tl-ch elementów towarzyszy człowiekowi w jego żl'ciu
codziennym. Z upływem lat podnosi $ię standard, zmienia styl życia i u'ówczas
przestają być atrakcją innowacyjne rozwiązania hoteli, w których spędza się
urlop. Jeszce szybciej ulatują z pamięci obrazy, gdy kolejne s'akade wpływają.
w atrakcHniojszym niż poprzednio mieiH:u

Oferowana nowoczesność stała się jednak nu)tem w świadczeniu usług ]io
telarskicb. Dla wielu ńrm stanowi ona rzeczywiście receptę na sukces. Jednak
generELlnie dotyczy to dużych i średnich obiektów hotelowych, którym po picrw
BZB łituwiej jest aaiitweatawać w wypomżenie, ze w&$1ędu na szybki zwrot karl
talk stymulowany dużą $kdą działalnliści, po drugie preferenc:je ogół) koszy
stająwch z tego typu obiektów, xvymagają wysokiego standardu hotelu, w tym
Jego wyposazenta

Z obserwacji ctanych statystycznydi xarynika wzmożony w ostatnich latach ruch
turystyczny, czego efektem jest wnosi zainteresowania usługami koLeIn'skiini
a talńe rosnqm xwymagania turystów clo do standairdu świadl:zcjnych usług- Sz} bki
pi'ą'luBI liczebności podmiotów gospodmczych oraz rozwój asortyment\i udug tu
rysŁycznydl w Polsce powoduje zmianę zachowań klientów. Wpływ na taki starł
rzeczy- mają działania mwkeŁingowe propagujące oki'eślone motywy uMazdów,
forme wypoczynku, xudzaj obiektu nac]egowego. a]e także panująca moda [:a
wysokość reahych pmcciętnych dochodów ludności. W gapie osób zamożnluh
wybór zaklada świadczącego usługi honliirskie uzależniolly jest od moda stan
dardu, zakresu usług dodatkowych. Dla osób mnie zamtlżnych ograniczenie
w wyborze stanowią środki 6nansowe. W ciągu ostatńch kilku lat udzial wydat.
ków przeciętnego polskiego gmpodamtwa domowego iu sport, wypcczynek i kul
turę uuzymuje się na stalym poziomie wynoszącym 5,ó % ł:Wznych wydatków]5]

Coraz większe znac:cenie w wyborze zakładu hotelarskłego odgrywają ja.
kość i cena oferowanych przez obiekt usług. Istotne znaczenie dla wybor'u ma
także system motyw'azji skłaniająqr do uprawiania turystyki, Współczesne
motywy podróżowania to coraz częściej rozwój osobowości człowieka, kotiLakt
z kultwowymi walorami odwiedzanego miejsca.
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Struktm'a i w związku z tym potrzeby osób podróżujący'ch ulcgającii\zlym
zmianom na skutek wielu czynników płynących z rynku jak i wynikających
z modelu auchan'ań klienńw. Powiększa się także grona osób upi'awiającl'ch
Luryatykę. Coraz większa część spdeczeństwa swój wolny czas spędza poza
miejscem stałego zamieszkania. Swiadcząo tym dane liczbowe obrazujące wid
kość ruchu tur) etycznego \x ciągu ostatnich kilku lat

W kmjowym ruchu turysta-cznym od 1994 mku notuje $ię tenclende wzro to
we. \V 1996 ro](u ponad połowa Polaków w wieku patxyżcj t3 lat uczllstniczyła
w wńazdach turyst)-cznych. Smzegó]nie ważna jest sytuacja na ryn](u xlrHazdów
urlopowe -- wakaqjnych. Licubajuajowych podróży miwzkańcón' Polski na co
najmniej ii dń od 1990 tollu uti:zymywała się na poziomie kilkunastu milionów'
tmznic, by w 1995 mku przelktoczyć 20 mln. !:aczna liczba wszyst)tech pndróąb
szyb poł:4cmn)ch przlnlagillniej z]. noc:celem wzl'mta z 44 mln wlS)91 !'oku do
blisko 68 in]n w 1997 m]tu]2, s. i30]. Przewiduje się, że liczba ta w najbliższych
latach może się zwiQlEsznć. al(t orzeł)a uwzględnić poważl\ąkonkttren ę 'gazdów
znlgranicaiycl!. \Vanożone zainht'cwwaniewiHazdami zagranicznymi lnwodowmle
jest glównic])rzcyz wzrwt za] możności części społecmństava. W konsckwcndi sp)'zl'ja
to waustoxvi oczekixx all dotynząQ'ch lepszy jakości usług. Niepokojący jest jednak
takt, że w iu](u]996 blisko połowa I'ataków nie opuściła swego miewa zamieszkn-
óa, Pr?yczynę sLanawiła stosunkowo słaba siła nabyta czm ludność;i. W takiej Bytu
adi cwhą charakterystycznąshuklnuy SH)życia jest budza wysoki \udział wydał
ków zxxiązanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, co ogranicza oddał ro
dzbi o ])rzcciętnłnh dochodach w tworzeniu popytu na uslugi u#nzngo rzędu tylu
clodatl(ou e edukaqe. turystyka, kulLwu, oduonit z Łiusviu. Jc&lal\ obu'na ayl.u
ada materia]nil Polaków \Ł' poióv'Daniu z począ$ktem ]at Sn-tych ulega poprawie:
c:o pozytywróe wpływa na uczestnictwo tlołel:zeństwa w turystyce. Fakt Len, jak
r6wnitłż tendencje wzrosmwe w turystyce przy8azdowej są ważnylu czynnikiui}
motWj:pym do działania właśdcieli llrzeldsiębiorsŁw hoLelamkich.

RosniWC zainlz:rysowanie zapleczem noclegowym spowudou ała wzrost liczeb
ności obiektów hotelarskich oraz coraz większą.ich specjalizację. PowsMnic licz
nej zbiorowości hoteli, motelu, penęjonatów oraz inn)ch obiektu świadcząq'ch
usługi noclegowe doprowadziło do zaosCrwnia konkuirencji na rynku usług hola.
larskich. Walka o uzyskanie dobrej pozydi rynkowej prze'brała różnor(}dne fur
lnS' prmjawiajWe się m.in. w krcou aniu wysokiej jakości produktu. czy też ksztd
townniu wizerunku army. Duh'm obiektom hotelarskim. nastawionym na ma
mową obsługę turystów z racji skali pl'owadzonej dzidalności, u pozyskaniu
i utrzymaniu grona klienta pomagają możliwości 6lnansowe ułiitwiają:e bada.
nia q'nkowe, powszechną reklamę. cnr też wytwarzanie produktu o wymkim
standardzie. odpowiadającego wymaganiom zamożnych turystów krajowych
i mgranicznydi. Inaczc$ wygląda sl'ttiacja nicłwielkich przedsiębiorstw hotelar
skich, które w przeciwieństwie do dużych 6rm mają trudności z pozysk:niem
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kapitału, będącego podstawowym czynnikiem Tozwą'u. Osiągnięcie efektem no
ści pozwalaląmj na przetrwanie oraz rozwój w tej gnipic podmiotów jest możliwe
dzięki innawaqónemu podqóciu do kreowania produktu army, przqawiająceł
mu się w indywidualnym trajltowaniu klienta i zaspokdeńu jego zi'óżnicowa.
nydi, czasem nietypowych wymagań. Tworzenie innowadi puyciiŁggjącwh uwagę
osób poszukqą$ych niekonwencjonalnych spowbów zaspokojenia swoich potrzeb
prowadzi w efekcie do wyróżnienia firmy na rynku, ńwomoniajej obrmu znasz
nie odbiegającego od pozostalych Hum działajawch w otoczeniu

Wypracowanie wizerunku dumy wymaga jednak wielu lat praktyki i do.
świadczeń, ułatwiających pozntinie cech charakterystl'cznych dla danej brad
ży i rynku, w tym przypadku rynku usług hotelarskich. Wieloletni kontakt
& klientem pozwala na dokładne poznanie potrzeb i dostosowanie oferty do
aktualnego zapotrzebowania ze strony turystów. Ponadto dhgoletnia obecność
dumy na rynku jest świadectwem dobrej jakości i rzetelności świadczonych
usług. Pwdukt uzy8kŃe renomę, przedsiębiorstwo grono stałych klientów. Piwo
dzenie przedsięwzięcia powoduje kontynuadę prowadzonej działalności. & histo
D'czuc uwarunkowania piuduktu army just molyu,em do podtrzymyn'ania jęj
wizerunku w przyszłości, czego doskonałym przykładem jest orzeka:Eywanne
tradydi biznesu rodzinnego w i-ece kolejnych pokoleń. Pxoccs SQkcedi pociąga
aa sobą wielką. odpowiedzialność nowych właścicieli za powodzenie dzidaino.

tym baraziaa że w Smtlie niewielkich przedsiębiorstw hocelarakich istnieje
wiele barier rozwdu. Można znaleźćjednak skuteczny sposób na sukces, jakitn
jest działalitość innowacyjna, wymagająca stałego zaangażowania i silnej ino
tywacji działania właścicieli, co w przypadku firm m)dziwnych wynika ze spe
cyfiki tego rodzaju biznesu

Prą,kładem działalności niewielkiej numymdzinnej funkcjonującej na rynku
usług hotelarsjŁich jest pensjonat ..'lbdeusż' w Lanckoronie. Obiekt ten, będą.
cy jednym z piwnych podmiotów tworzących zaplecze noclegowe turystyki. po.
siada niewielki udział w u'nku. mimo to na uwagę nlsługuje sposób, w jaki ad
dłuższego czasu efektywnie funkcjonuje, wykorzystując przez lata wypi'acowa.
ną strategię innowacji

Pensjonat pdoznny jest na malownicwm stoku Góry Lanckorońnkiej. Na-
zwa penąanatu pwhodzi od imienia założyciela pana Tadeusza Lorcnm, który
mzpoczd swoją działalność w 1924 mku. Następnie pmekazał ńrmę w chce syna
Ńwnież 'lbdeusza, a obecnie jest ona zm@dzana pmez trzecie pokolenie todzin},
właściciela. Stara, drewniana willa z początku XX wieku znajduje się w gmnic
najstarszych pengjotutów w Paliw. Przez wszystkie lata istnienia pensjonat nie.
przerwanie pełnił rolę obiektu hote]arskiego, a z upływem ]at zdobywaj popular
Dość przyciągając coraz szersm kręgi klientów. Przetrwał iujciĘ?msze lata okupu.
di hitlemwskiel, późniejszyokres upaństwawiania prywatnego mienia. a w obec
nych czasach nasilonej konkwencji na rynku udug turystycznych, stara się
o utrzymanie dobni pmyqi, co z re8zlą przychodzi mu z łatwością.
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Pensjonat należy do grupy małych prywatnych ńum ttuyst 'cznych. Zbioru
.Kość tę cechuje stos\tnkowo u'ąski profil dzialania oi'az spclcjalizacja n obsl\i
dze wybranego konkretnego segmentu rynku. ljozyskanic klientów \N t.ej gt'u
pie podmicltów uzależniolle jesc oct blwancji właścicieli. ,.I'adcusz" zrczl'gnawal
ednak z panuj:y:ej marty na nawoczesnośó. Jego bn)owacyjność polega na u y
tworzeńu atmosfery miniorlej epoki: ,tutaj czas jakby się zatrzymał" -- brzmią
lowa wypoczywających w pensjonacie gości. NiepowtarzalnośĆ to także ciepła:

domowa atmosfera podczas pobvrtu- Wytworzcłnic takiego klimatu nic byłohl;
możliwe bcz osohl' ohccnclgo właściciela. który -- podobnie jak jego poprztldni
cy -- przez wiele l:lt wnosił do historii peiujonatu ,,coś swojego", dzięki czemu
wartość l)ensjonatu rosła z hie#ein czasu t:oraz bardziej

Tadeusz Lal'enzjest uu-ainni' za nnjbarwnitljszą postać T.anckot'ony. Odda
mody wyobraźnią i zapałem do pl'acy. oddany wyznawanym przez siebie s,ar.
Lościoul: uczciwości, suinicnności, rzetelności. Z niezw )krym olldanicm wciąż
l)ielęgnuje tradycję I'odzinną. Na dowód tego n+l sta ch świcrkaw},ch ścianach
t)ensjonatu widnieją liczne pamiłŁtki legionowe gromadzone pl'zcz lata pi'zcz
właściciela: obrazy. poŃrcty, a także: fiitQgrilfie. dokumLtnty przrwotuiąE:tłi)rl-
Lat! Marszałka Pilsudsltiego. Obraz dawnej epoki dopełniają niekończące się

opowieści pana 'l'acleusza przyxs'ołuj:Łcc postać olc:a. lttńry byt zztgorzai},m pił
sudcaykiem

Istotne znaczcnicdla c>gólnl:gr} wizerunjtu pensjonnŁt] ma nienłiruszon lirln
sŁr\!koja bud)nl(u i styl lat dwudziesŁ)ch. Budowę pnńcl'c>wcgo obiektu roz])o-
zęU) w 11)22 laku. Dwa lata później Tadeusz Lorenz. otrzymawszy koncesję na

p"'wnclzunic pciujanutu przHąl plęrw$&ych lotników. l I'aez Kolejne lata pvil
onet ulegał t'ozbudowie dzięki zaangażowaniu xvlaścicicla oraz polnocy, finai}

nowej przyjaciół. W tcn $pos(31) w niespełna lO l:it powstały dwa ktjlejnt. piętril
mieszczące 17 pokoi tlo wynajęcia. W okt'osie mięclzSwojennym lotnisko Inic
korońskie bylo dosc'ć znane. Trzynaśl;ie pensjonatów pt'zX)mowało gości, czyn.
ne był) cztery korty tenisowe i dw a baseny kąpielowe. Na wzmożony wówczas
ruch turystyczny istotny wpłlnŁ' mialo pdożcnie l,ancjioi'mily niedaleko <1 Kra
kawa, bliskość miejsc kultu religijncga. takich jakKalwaria Zebrzydnwslca czy
Wadowice, oraz urokliwe zakątki XTT-wiecznego miasteczka. O dalekiej prze
szłości prad'painh\ają ruiny zamku obronnego powstałego z ż {:zamów Ttiizimic
zn Wielkiego jako strażnicy pałudniow)ch rubieży Ptllski, a blkże murowarly
kościół z X]V u ieku, knp]iczka ]tonfederutów carskich stawiali\cych tu zacięty
ollór wrogowi, urokllw)-, spadzi8ty rynek, okolony dreulmianymi domami z pod
cieniami i łamanymi dachami. który wraz z rozbiegając) iŃ się adełi na wszyst
Icie strony świata uliczkami tworzy ocalała stary układ urb;lnistj'ceny

Jedna z uliczek prowadzi dQ pensjonatu ,:Tadeus/. T\uystoin zmotorl'zu
wartym dojazd do pensjonatu umożliwia leśna, biła drlłga. a przed pensjona
Łem znajduje się parking cKa gości,,Tadeusza". Wokół willi rozpościcra się ogród
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po którym goście mogą się swobodnie poruszać. W cieniu drzew znddujq się
łaxvki, huśtawkt, na otwatMj przestrzeni basen i brodzik dla dzieci oraz kola
tenisowy.

Pensjonat, zbudon'any głó\ulic z drzewa modrzewiowego i świcrlrnwegm, za
chował swQ. pierwotną konstlukdę z nicwrielkimi zmianami. W olJccnl'm, czEcH
kondygnacHnym budynku na parterze znajduja się: ho] wejściow). ]mchnia. ja
dalnia, ul)ikacje i łazienki oraz pomieszczenia zajmowane Fraz sa'łaścicieh. Na
trzech pozostały(h piętrach rozmieszczone są pokoje jedna-, dwu- i trzyosobowe
które łą:anie mogą pomieścić 35 osób. I'okoje są niewielkie, ale niezwykle prze:'
tylne, utrzymane w- stylu czego pensjonatu, niektóre z wHaiem na ogromny
taras bitdź na balkon. z którego schody prowadzą wpmsł do ogrodu

Ze względu na uw-arttnkow ania architektoniczne i techniczne, żaden z po
koi nie posiada zaplecza sal\itanlego, co w znacza\S'm stopraiu obniża jakość
świndczmnych usług- Z upływem czasu i rosnącym standardem życia społoczejl
stwo może ta slę stać poważnym pi'obleinem tltruduiającym funkcjonowarńe
pensjoŁiatu. Do dnia dzisiejszego wspomniane niedomagania techniczne w peł'
ni rekompensuje wizerunek pensjonatu. NiepowLarzalrłl' klimat minionej I'pa
ki oraz ciepła. domowa atmosfer:i od lat zachwycaj:Ł przehywajłtcych tu gości

Do najpiękniejszych pomieszczeń pensjonatu należy jndalnia, gdzie hand.
mwe miejsce zaimde stół. krów -- zdaniem właściciela -- jest elemcntcm nnj
ważniejsza'm, gdl'ż to wl:lgnie ..wsp(51ny stół jednoczy wszystkich' -- w ti'akcie
posiłków siedząc blisko siebie zawiei'alą się piet'wsze znajomości i prze:iźnie.
Stare. stylowe krzesła. pimiino, historyczna kanatJa, na której niegdyś przesia
d)wał Karol Wojtyła. Stal'e. rzeźbiune wiedelbkilt meble doskollaJe współgl'ajĄ
z wych'alem tvnętrza calej jadalni. Swą niet\uinkawość pensjonat okazuje na
każdym) kroku. Najmilszc miejsce p€łnsjonatu to kuchŃa, w której stamy by
walca często spętlzajit wich:zony na miłych pugawędkach siedzĄC n'ojców dużego
stołu ze szklanki:\herbaty lub też słuchając niezwykły(:h opowńcści pana Loren.
za. \V owi dnia kuchnia także tętni życiem. Obecność starych bywalców])en
sjonatu u kuchcnnl:ch zakamnrjcnch tłumaczy właścidcl: .,T<ażdy 1110żc ucznst.
liczyć w przygotowywaniu pusilków. jeśli tylko taka jest jego wola. Tutaj gość
jest najważniejsi)-, musi się więc czuć swobodnie i może robić to. na co lna

l<ażda osoba przebywająca \y pensjon:!c:ie może się swobodnie poruszać, ma
wszędzie dostęp. c:o powoduje, że czuje się jak we własnym domu. l)omowcj
atmosferze sprawa ciągła obecność właścicieli w różnych częściach domu, dzie.
ki czemu utrzymamy jast sady ich kontakt z klientami, Mają więc szanse po
znania potrzeb gold, na które zawsze w miarę możliwości starająsię odpowie.
dziać, A świadczy Q tym fakt, iż zapytani o rodzaj dodatkowych IJslug ofcrowa.
nych przez pensjonatodpowiedzieli, że zakres tych usługjwt Uk sznmkt i zmictnnS'
jak różne są potrzeby i zachcianki wypoczywających w pensjonacie osób. Rtlż

ochote
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norodność usług dodatkowych sprawia, że ,,Tadc\lg/ w niczym nic ustępuje
nowoczesnym hotelom. W okalaj&cym willę op'gdzie znajduje się basen kupic
lawy i brodzik dla dziel;i. nieopodal kart Lenisou-y. nic bl'ak miejsca do zabaw
dla najmłodszych gości, & na vricczorne spotlranic przy ognisku gospodarz u.y
dzielił spmjalnie do tego cel\t cześć ogrodu. Otoczenie pcłn4unatu daje wiele
możliwości odpoczynku. W przeciwieństwie do konkurcnHw można kosz) stać
z tych udogodnień nieodpłatnie, a więc bez ogi'ailiczcli. Na spmlalne życzenie
gości podawane są śniadania do pokojów. wypożyczane s leżaki uraz książki
z prywatnej biblioŁeczki g(uspodarzy. Właściciele otwa!:ci sa na n'szelkie Rolny
sły i nie widzą przeszkód w organizowaniu wieczornej dyskohki c:zy małego
koncertu fortepianowego, jeśli tylko któryś z przebywających w pet\sjonacic
gości wykaże t:hęć wystąpienia w roli pianisty. .,Nikt nie może $ię tutaj czuć
skl'ępowany żn(blymi ograniczeniami", dluLego Leż spóźnialwł' zawsze cłtl'zy
mują gorący posiłek, a wygłodniali repetę. W niektórych przylładkadi powod\t
je to jednak ucii$1iwą sytuadę dla gospodarzy. I'rzedłużajW:e się do póail'ch
godzin wieczni'nJ-t:h prace ekip telewizgnych realizujiłcych swoje progi'amb
czy ttlż huczne zabawy gości \veselnych zmuszają właścicieli do lmzost mia na
sw-oich nbanovmskach.

Nal)ływ i zaclowalenłe klientów spędzających wobiy czas w atmosferze
clomawego depła lanckclrońskiego pensjonatu powodow ało nieustanne pcłwięk
szanse slę grona odwiedzających. l\ullno jest jednak wyodrębnić i scharakte
rl'zować jeden l(onkretny segmcĘnt rynku, do l(t.órcgo ,,Tadeusz" kieruje sxK'oją
)[ertę. Klienci pcnnjonatu tu'oazą bowiem grupę ł)ardzo zróżnicowana pod
wó$1ęden} wiekow rin. wyknzcQlcenin. oytnłlaji mntei'inlnej. czy' celu podróży
[st.niejąjednak wspó]ne cechy charakteryzujące wszystkich gości przy]ezdżają-
cvch do ..Tadeusza'. Jest to przede wszysLkiln l)i'agnicnie wypocz.ynku w praw
dziwie domowych warunkach i prauńe rodzinnej atmosferze oraz przeżycie
swego rodzju przygody z historią. dzięki legendarnej już postaci właścicit:la
pensjonatu, zgl omadzonym przez niego pamiątkom, a także wytwormnej aumc
minionej epoki.; Przyjęcie takiego kryterium -- wyodrębnialącego gości .nn
deusza" -- oznacza. że nie tylko pora roku czy lal'ma wypoczynku jest ele

endem dęta'jllinujqcym tvybót tego właśnie pensjonatu. \Vypracon'al\y wi
zertulek wzbudza zainteresowanie oraz przyciąga uu-aBę klientów przez cdy
rok, stwarzając Wm samym korzystną sytuację dla właścicieli. \N' )miarę rów
nomiernie rozłożony w ciągu roku popyt [ia ushxgi oferowane przez pensjonŁiŁ
pozwala organizować pobyt w- .,Tadeuszu" w postaci kilku-- lub kilkunasto
(dniowych turnusów wypoczynkowych, głównie w sezonach letnich, w czasie
Ferii zimowych, świąt. czy illg) ch dni wolnych od pracy, \X' pozostałych okrc
fach obiekt przyjmuje uczestników zjazdów szkoleniowych. imprez okolica
!\ościovych oraz uczniów' tzw. zielonych szkół. Są także organizowane prze'ję
cia weselne, imieninowc itp
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Niezwykła gościnność i nicpowtalzalna atmosfera tninion} ch lat szczegóbtie
przypada do gushl środowisku artystycznomu- IQimat ,,Tadeusza" acl lat przy
ciąża szerokie grono aktorów Teatru Starego oraz artystów I'iwnicy Fod Bar;)
nami. OdpoczFvali tutaj mięclą' innymi: Jerąr Szmiiawski. Tndeu$z Różexvicz,
Kazimierz Bnindys, Andrzd ł apicki, ,Jilcek Stwory, Jerzy liamtts, Sławomir
Mwżck, Anna Scniuk oraz u'ielu innych aktorów Teatru Stm'ego i I'iwnicy plłd
Baranami. W' hnckaroi$sjdch plenerach rlc tylko oclpoczyxvali, ale iówŃeż pr:i'
chwali l<nnrad Swinnnlti i Xnarznj Wajda. W siedmiu ©:ul)ych księgach liurniąt
kowlch pmechowywane aąpudziękowmlia osób, które tu pi'zebywab. Setki stl'nll
aapisan) ch jest słowami wdzięczności za skazaną gościmiość, serdeczm)U
płe rozinolvy przy kttcbennym stole, któln niezwykle wiernie oddają atm{)sfl:rę
Tadeusza". .,blojemu -- naszennu -- drugiejnu domowi, tym milszemu od pnlw

dziwego miejskiego, że uwttlnia od wszelkich tl'osk i Nopatów. Lidia Zamltow'
Mmcel Łodziń8ki wpisał te slowa: ,,Dziękuję panu za ocalenie świata, kix3ry już
prawie nie istnieje". Wymienieni artyści oi'az inne, sławne osoby cldwiedzającc
pensjoimt stanowią ocbębną, luz wcale nie doininująeą grupę kjicntów. hlimo iż
grona to nie jest zbyt liczne, n\a dla ogóhlego wizerunku obiektu istotne znacza
nic. Pobyt, pozytywne opinie wyrażane na temat pensjonatu oraz pi'zynalt:żność
tydl osób dQ grupy starych bywalców stanoRHą o prestiżu .Tadeusza'

Wieloletnia działalność pensjonatu zaowocowała szerokim dzisiaj ki'ogien)
stałych klientów. kŁóizy $ą niezwykle cenna da niewielkiego pl'zedsiębiorstv a
W myśl starego kupiecldego powiedzenia ,,prawdziwym klientem jest nal)]'w-ca
występujiłcy w tcj roli ca najmniej po raz wzór/', gdyż utrzymanie dotlc:licza
nowych odbiorców' jest łatxMejsze niż pozyskanie nowych- Ponadto wypoczywa
jacy w pensjonacie goście są zawsze zadoxraleni z pobytu i to właśnie oni stiulo.
wią. źrócUo informacji dla potendillnych Idientów. Zachęcają, polecają ,,budę
uszu" przDacidom i znajom)-m. Slynne powiedzenie ..icśji zyskasz chca jedne
go klienta, to w rzeczywistości zyskałeś dziesięciu potencj;ilnyc=h nab)wdów'
znajduje tu doskonale potwicrdzcnic. O niezwykłytu wizerunku ,,Tadcttsza'
poświadczają także artykul', które ujcnzują się w codziennej prasie. calu-opi-
smach, a także programy dokun)cntalne teleta izyjne i ratliowe pl'zedstawiajckce
niezw) kłt\ osobę właściciela oraz jego penqonat, Niezlńwnaną aurę pensjona
tu wychwalają koleja\e pokolenia zjeżdżającydi z całej Polski gości.

Swój obecny wizerunek pensjonat zawdzięcza hołdowancj przez lata trade
cji, wńesion)-m wartościom kulturowym, rzetelnej i uczciwej obsłudze or
niepowtwzalnej att }osfet'ze domowego ciepla, której coraz częściej brakuje
w codziennym życiu. Obraz przedsiębiorstwa został osiągnięty poprzez wytrwa-
łość oraz ciężką pracę kolejnych właścicieli

Lanckoroński pensjonat jest zupełnym pl'zociwieństu em nowot:zesnych
obiektów hotelu'skich, thai)no to 08iągrlął sukces i zajął mocna: pozycję na
rynltu. Jegc} innowai:ńntjść polega nic tylko na w) kreowłtniu cech, alo calego



[)ROB].E)fY iNNe)WACY]NOŚC] OB]EK'rÓW H(y]'EJ,A]EgK]CFI 153

u,izerunku produktu odpoxMadającego wymaganiom odbiorców o zróżr:icowa
nych gustach. Innowat$e w tym prze'parku są wynilcicm działam:i przed8ię
biorczego rodziny barei z6w, przejawiającego się w prz)jętym prze'z właścicieli
pensjonatu s])osobie paski?towania, a kreującym niezwyUą } niepowtarzalną
atmosferę mbiionej epoki lat dwudziestych

Obecnie kiedy właściciele zakładów boteluskich postawili na nowoczes!!e
rozwiązania techniczne. niezawodna sprzętu innowac)jność ,,Tadeusza" okaze
ła się czynniltiem świadczącym o konkurencyjności omal'iancgo obiektu na
rymltu usług hotelarskich. Dzialania innowacyjne -- hęd:Łcc rezultatem silnej
motywacji -- niewątpliwie wynikają tutaj z d:\żenia właścicitłli do realizacji
i aktualizacji przyszło ci zgodnie z ich pragniciliami i życzeniami ocalenia tra
clycji i pamięci o przodkach -- założycielach pensjonatu. Wola dzialania i twa
rzenia xnryplywa z potrzeb samorealizacji człowieka o uryjątkowej osobowości

Innowacńność pttns.ion:ltu nie jest obiektu'wną nowością, lecz tu,ót'czym
wykorzystaniem istnieli\c)ch zasobów. Polega na umożŁjwrieniu klientom lu
bieda tego, co odpowiada ich w) maganiom oraz potrzebom w) pływajqcS-in
z naturalnego di$cnła do pełnej swobody i nieskl'ępowauia. jakie winny ud
zwieKiedlać atmosferę domowego zaciszu, a ta kżc potrzebom obcowania z Halo
radni kulłurow$am danego miejsca. Potnzet)y k są szc:zególnie wid(nzne w cza
fach rozwoj\i cywilizacji oraz stylu życia wypełnionego pracą-

Niezwykły obraz pensjonatu oraz coraz silniejsze tendencje do ucieczki od
cywibzacli w świat przeżyć emocjonalnych pozwalają stwierdzić. iż .Tadeusz:
przy'z długi czas uttzl-ina swoją przexragę na rynku świadczitc usługi noclegu
we i żywieniowe -- t)-pllwe dla pizedsiębloi'stwo hotclai'skicgo, alc co najw'aż
niejsze -- umożliwiając swoim klientom przygodę? z historią w dolntlwym zach
szu pensjonatu, z dala od szarych i zabrudzonych ulic miasta. Innowacyjnclść
.Tadeusza" jest niezaprzeczalnie jego mmnq. sn'oną. Omawiane llrzcdBiębior
stwo nie zrezygn\lje z przyjętej strategii działania: gdyż daje mu ona znaczną
przewagę nad konkurencją or:lz zapewnia konkweilcńność w przyszłości. Na
przykładzie pensjonatu .Tadeusz" można zauważyć, że ogromną zaletą firm
rodzina)-ch jwt silna motyw'acha dzialania w przejmowanym przez dziwi biz.
nosie, a pragnienie kontynuowania tradycji przekazywanej z pokolenia lla po
kolesie jest silniejsze niż chęć zostania milionerem

Innovation Problemu in Hotel Management

l the article ,Jlmovations problemu in hotel management" the innuvation
was describcd as the combination of survival. development and compctition
factors faced by small family bilsincss runńng a pension Tadeusz hl Lanckol'o

All issues canceri\ing fetmil) business were disc:ussed thiough the slope uf
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small business management. its contribution to global coonomy and actual thre
ats. Manx deńnitions explaining the ferm ,,innovation' were colnparect h tho
se aom other publications conceming the issue of roth substantial and J'ulic.
tional meanings. FuŃher on. the meanhg of innovation has bcen narrowed
down to tbe method of shaping and innuencing the services in hotel manage
mont. This seans introducing new organizational and technice! solutions fot'
most ofthe l)otel$. The example of penBion stated abuve showed tele approacb
Edwards innovation n$ thc way of shaping tbe image ol'its unique featlues. The
ulUbrgettable image was constructed afwann homeliness and uncommon sŁ}'
le and cham of the twenties. Generations of pension uwner$ have contiibuted
to it młlecting souvenirs, preserving tradiŁional cnstoms and cultural heritage
with pojite and hanest attitude towards hotel gucsts. In that case, innalvation
k a ftuitfHI usc of already possessed values. The final produkt of individual
treatment of manx diHercnt and uncammon needs and custamei's behaviar
bwame the attracting agent for Łhose seeking uncanventiona] wars nf fu]6ll
lina their demands. Tllh is what leads to achieving thc unique apprecinLion on
the market in comparison to other hotel wrviccs

The exiample of I'adeusz explains how Lhe groxNing tendencies ul' est:aping
from tele reality info emotions mtd specific cjimatc af this place can as$t.il'e its
position on thc market and give the advantage over competitors

Piśmiennictwo

[4]

[SI

[01

[q

Adamczyk W., PI'zedslębiorczaść. /+óba di!/inic$i. Przegląd Organizadi, 19:)5,

Plan piomoqi turystyki na iok 1997. UKFiT. Wamzawa 1996.
Poznańska K+ /nnawaulność marc/L t fred?tech pr edsięh orstw. ł'rzegląd
Organizadi, ] 996, nr IO.
P zeuodnih po fotelach i pendonałach. moZeZach f zalazdach. Gdzie spać
1998/99. Wyd. Paska1, 1997.
Rakusa-$\tszcmwski M., Ruch Łulysfycżn/ w Polsce. Raport Data Group
S.A., maj 1998.
Schumpeter J., 7toria rozluoUU gospo(hrczcgo. PWN, Warszawa 1960.
lbrgalski J.(red.). Fodstaiuy preedsiębior maści, Akademia Ekonomiczna,
Kraków 1995
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POCZĄTKI TURYSTYKI KOLARSKIEJ
W GAL[C.J] W LATACH 1867 1886

Artur .Kurek +

Ninieiszc opracowanie poświęcone jest turystyce kolarskiej, chociaż u brew
ŁYŁułowi w omawianych latach ro .er e by} jeszcze znany w Galicji. I'ajawU
się on dopiero w 1887 roku. Do tego czasu w użyciu były konstrukcje mniej
z:lawansowmie technicznie. nawwanc z &ancuska weloclTedami lub z języka
angielskiego bicyklami j20---ZSI.

Cel i zakres

Przedmiotem mniejszych rozważań jest turystyka kolarska w Galicji w po
czątkowym jef stadiun], to znaczy ud momentu pojawienia się protutyptt I'o
Netu H' 1867 ralru n' zaborze awtriackim, dc} powstania 2 października 1886
raka pierwszego polskiego town'zystwa cyklistów na tych ziemiach -- Kra
kowakiego Klub\t Cyklistów.

Dzieje polskiego kolarstwa doczekały się jŁa szeregu publikacji, w tyirl
przede wszystkim trzech bardzo obszernych prac Tuszyńskiegol23-L25}. Nie
ncgujiK istotnej ich wartości trzeba stwierdzić, że w odniesieniu do turystyld
wymagają one uzupełnienia, podobnie jak i inne opracowania. charakteryzu
jące ogólnie dzieje kolarstwa [20, 26]. Jedyne prace poświęcone historii tury
styki kolarskiej, jakie autor odnalazł. są autorstw a Nastiuszonka]19] i Dą.
brodskiego j2Z], niestety dotyczą okresu późniejszego. U' tej sytuacji zasad
nicza problematyka rozważań została prawie wyłącznie oparta na źródłach
prasowych. Spośród nich najbardziej pmydatne okazały się następujące dzien
aiki galicgsjde: .Czas". .,Gazeta Lu owska'. ,.Gazeta Narodowa', ,,Dziennik
Polski'. ,,Kraj". Nadto zapoznano się z wieloma źródłami drukowanymi uraz
opracowaniami, ale w bibliografii ujęto tylko te, które zostały bezpośrednia
wykorzystane [1, 2]

Ln$tytQ 'J]uy$tyki A\W. Kraków,A].Jana I'awłu11 78
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U źródeł turystyki kolarskiej

Za twórcę pojazdu będącego do pewnego stopnia probtypcm dzisiejszego ro
weru uważany jest Niemiec -- Carl Christian Ludwig baron Drais z Saucrbronn
Zademomstrt)wał on w 1817 roku pojazd składający się z du'óch kół osadzonych
jedno za drugim H' drewnianej ramie, w którytn przednie koła było ski'ętnu
i zaopatr'zone w coś w rodzaju kierownicy. JeździŁlc poruszał się na tym pojeździe
- od nazwiska logo konstrttkHra zwanym alez)ną -- odpychajĄC się nugaini ud
podłoża. Już w-tedy próbowano praktycznie wykorzystać drc.z)llę, jednak nie
przym08ło &l spodziewanych efektów i kilka lat później wehikuł Un zostal pra
svie zupełnie zapomniany. Jednak prace nad jt:go ulcpszcnicjn nie ustawaly.
hlechmiicy skupili się na skonstruo\daniu lnechańzmu l apędou-cgo, który miał
dopmwadzić do zwiększenia prędkości jazdy. Warto pozy tym zaznaczyć. in rla
drezynie można było się poruszać z prędkością dochodzlłcą do 15 1(m/h

Ostatecznie w maju 1861 rol(u dwóm &ancuskim mechanikom: Errlestowi
i Pierre'awi Miclteaux(sln i ojciec) \udało się pogodzić pomysły z pt'aktyką. Dc}
przedniego kda zmodernizou'ajej druzyny dorobili oni sprawnie runkcjonujił.
:e korty i pedały oraz xó'prowadzili noxwy wehikuł na rynek. I'wjazd ten llazwa

ny dostał we]ocypedem jżS--ż6]
Jako pierwsi w Galicji z weloc)-pctdcm zetknęli się l eszkmlcy Lwowa. Pius'.

$za wzmianka o tym pojeździe pochodzi z .Gazety Narodowo" z 2 maja 186? roku:
PoHleps 'prO'rząd (!o skręcaniu #arAu, F)-rnl d?i.ianil zurthił u Lmg publiczności
ja;zK jęgomaść przdeźó: u]ącp s]ę wzd/uż \ znów ]łetmańsAich na dwttAofanrrr}
wózku mowę/ zlzpełnie łonslrŁt/edi. Jedno z Zych hół [imfcszczonejesl za dru€frrl,
a ob)dtoa pofącmne dość Pg/amy?n pręlern żelaznym, niastW,m male sfod€fko.
Jegomość ów s oddał nc sioclef u f u&rWmywaJ równotpagę capo/nocą aóg,' wózxlh.
popchnięŁy prz służą!:ega, Łwzył $ią z PW(kwycz(#ntŁ szybkością, a jeździec. daje
chan zy do końca unłów. upt'osie kogoś z orzech(ńzqlyck. b7 go o(Łepchł\ąt tla
podró! do doral&. l3owiaclaHq, źejesf łojakH wie/&i dypZoit aŁa, kŁc;rypraclde oh€(
nie nad óroszurą o rówaouacZze euroWJskid, iw lym ce/u robi sludfa nie piptiey

harhołomne, jah piasiowanie Zehi minisłeriałncy. .Szaęśliwe rnoaarsluo. l2Łórefnli
sie uda poĘ)-8hać fabązlt,ahomiloóć da protoladzer [a samica ćpram zeŁonętrzn)ch"'

Welocyped pojawil się we Lwowie na przełojnie kwietnia i mala 1867 i'aku
i pierwsza m jego użytkownikiem nie był mieszkaniec tego miasta jak dntył=h
czas podawano:

kanta N8rDdowR" 186?. nr }ol. 8. 2; pojawienie ęię a-elocrpedu we Lwowie zostdu także
odnotowano przez inne dzjunnih, np.: .,Dzicm)ik Polski" 1867. nr 23, $- 3.

B- Tusz)Bali blednie pnaaje: .nauczyl 8ig na nim (hn weinęsFIHdzie)je ddć d)'al Sianislaa
zróyzsl f ipierwBW poiamr aie na nrm na &ricacx Z.glowa'. sugenljac. że bylo to pod koniec 1808

lub w 1869 raka, z clQrm, w obliczu danieEień pramwych, nie można Rię ZRodziĆ. 8. 'hł$zyllski. 0d
zbna#ów do 8z kousb&RO. Wnr$znwn i9e6. 8. i$; /ao Jaz inr$zaćl; kiego zulwrrz)slepa CaPŁfi lóu
-- Kolarstwa Po&ńieRO, W'nrn,"wa 1986, B- 1 6.
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Pierwszym Polakiem. któlT sprowadził welocyped do Galicji bP llichał
blrozowicki --lw'owianin. .Jednak nie nauczył się na nimjeździć i po roku prób
7bwal zvsłwo .,Sokoła" otrzynitzł(} w darze ń'anc:u. ki duu.hołoty ŁuózeA saplo

pęd (pelmiped) od pa?ta .Xfichała iWrozouichfega. za cf} mal/ie zgroptadzenie
uc/lma[ifo lnt pi8emni(l podzięAou.ać'a. Uczyniono to 15 lista])ada ł 868 roku

Rok późnej doszło do premiery wclocypedu w Krakowie, gdzie tutdsza pt':lsa
w taki sposób rcl:icjunclwała to zdarzenie:.,WZociped tt' Kł'aAot{,ie. l ?zordpieru

ąprzeytQdżkę tym użytecznym e) uipażem. odtwuiaŁ barda) zręczftie po Stl'u
!ethim Ogradziejakiś amator". tak więc piŁlrwszy pokaz Lego po$azdujJi'zl'pace
na słoneczny piątek 21 maja l$69 roku

[23, Żs]

Pierwsi turyści kolarze

Na podurowallym przez RTrozowickiego 'lbwm'zysku u Gimn sŁyczneiuu
Sokół" xvc Lwowie welocypcclzicj;ll(o pierwsza' naucza-ł się jctźdzt(} {:złonck tego

stawarz\ szenia Stanisław' Prze b) litlski. Z czasem ,,chęć/ )c/l n.al czeiiia 6ięjaz
dy ?la z)-n! nal4iyPn me/takt Ze była coraz mi cd -- PT'zlbyli?fshi uipadł na rolny r

zbadana a jeszcze jed?tego fahicgo .u'óz#a". .r podobno j{ lś !uriŁus/ii łouat
aA weloc)pcd yAan.al. ,..Ar !yc'/b dwóm/i naloty;)celach UOJcźaźa/ o na wy
lecz;?i"s

Zdaniem 'lhszynskicgo, właśnie \x' osnbit} Przybylińskiego należy ul)aury
vać pierwszcXU turysty -- kola'zn w(}uticji [za, 25}

Ze względu jednak na brak informacjio datach xńD'cieczek; zarówno w opt'a
cowaniach Tbszyń8kiega, jak { ówczesnej prasie' można jedynie oki'eślić ramy
czasowe wjlazdów. Najprawdopodobniej było tu pomiędzy 1869 a 1875 rukieni
Zamknięcie tego okresu na 1875 r(iku, wS-Utka -- jak podaje B. Tuszl-ński --
z faktu, że wycieczki miały służyć przygotoxn'aniu do piet'tszych zach'wdów nR
we[oc)]ledach. które się {ldby])- we Lwowie l sierp)nia 1875 roku

l)odRLuŁ do m 26.i caaely Nitmaawei" zls }istupudu l$0$roku. R. z.
Kraj' !869. nr 5i. +. ż; m' 67. $. 3: R. lx'nsztyl, Xbiuf$!HO l(rakollt3;11e a' latach !886nlg/8 i

jego włiad wlhorze4hpodsfa?r nrXanktmyn)fh hałas liga n./h] ce w falach ].prs--J9żO.]luczn!}
N&ukQWYAWR 8.6t.T.XXIW l<rakńw- 199D.\\Farb przytyin zwt dCu 'figę. Żc J3,'1bszyńskiwsnaich
pracowuniuch(Złota ksi ga ularstloa poisxiego. Wuisunua l!+!)ó, s. aż; Od l)rnŁtsdlu.... i.w. s. .ia>:

m)Inicpod8je. 2n w lirnkuwie walat)l)edr pułnwił)ryje w IS71 wku.
B. %$zyóski. ioo la luursza snieg ...-lH. $. 16; Od fna ów....jw. IS

Chodu tu Q następujące annopiEma i {lziemliki z laŁ 186&-187S: .Chata'. ..l)ziEnnlk I'oiElti'
Guru Lwowski'. ,.Gttzcca Namdowu'. .Cazeua Wiejska'. .I'rwgkld Lwowski', .,RWkodzielnih'

{Ldoma$c:i l,BknrHkie'

n.'ill$zynisktlżS, żSł, myllUej)oaaje datę picrwuych 'nnadów--2 sierpnia lu75 Toku, spraw d:
GaiBcLa Lwow5kn' 187$, nr 172. s. 13i -iGazutn NamdQwa" 1875, nr 174, b. 3.
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Z tych powodów można mieć wiŁtpllwości, czy to l+zybyliński zapoc'z:Łtko
wał turystykę kojarskąw Galicji, zwłaszcza żc poza nilu istotną mlę w Ropnia
ryzowanłu skoropędu odegrał Tgnficy T.cśniewicz. Bvł on znanym lwou.sejm
nauczycielem gimnast)-ki, ad 1856 roku prowadzil tzw. zakład ghnnasty(;zny
pozy ul. JezuickieD 11}6, w 18(iS) rokujnko pier3vszy H' Galicji sprowadził, w celach
handlowych, welocypecly z Francji do Lwowa. Od l maja 1869 roku])rowadził
także kurs nauki jazdy na skoropędzie. On h w maju 1870 roku H ziół udział
w festynie lbwarzystwa Gimnastyczna Strzeleckiego ,,Orzeł Biały', mrgunizo
danym na przedmieściach Lwowa. Na ten łbstyn Leśniewicz lJH7 cchd na
welocypedzie8.

W obbcztt przytoczonych faktów nie można jednoznacznie wskaza(l płci'w
swego galicyjskiego turysty --jcojal'za- Najprawdopodobniej był Ńm jeden z wy
mienionych cyklistćJW. Za lgnacym T.{!śnicwiczein przemau ia ta, iż o w} czy
nach Stanisława Przybylińskiego nic pi ała jemu współczesna pl':isa. mimo że
o wicie mniej stlektakularnej dzidalności Leśnieu.iczy doniosła u,zmiatŃow:)
na .,Gazem Narodowa"g.

Turystyka ko[arsku w ]atac]t osiemdziesiątych X]X wieku

Jak pisano, welocyped nie był pozbawiony wad, da główni'ch należały; ni
ski komfort t'emrowania, duża waga i trudntlśt=i w rozwinięciu większych pl lłd
kość:i. Z tego powodu prace modcrnizacldne nad nim nie ustawałv. Celem icll
było zwiększenie pl'ędkuści i komó)rm jazdy. Najw)nerw zaczętt} powlekać dl'eM'
nimle obręcze gumą, następnie powiększono śrcdnicę przedniego koła, a dla
utrzymania stabilność zmnicjszano tylne. O8tatec:anie wielkość ])rzedniego kola
doiAodziła do półtora metra, a drugiego nie przekraczała 40 cm. Dalej zaczęli
zastępować clrzexNa stalą. Najważniejszym zaś była to, że w konsuukęji wyka
rzystywano łożyska kulowc zmnięjszające tanie w osiac:h do mininnun. \Vszyst
kie te zmiany spowodon'ałB że nowe])ojazcly były stosunkowo lekkie (ważyły
nawet 16 kg) i szybkie(można było na nich jechać z prędkością przekraczać:tcą
30 km/h). Welocyped haki nazywano z angielska bicyklem. a jeżdżących na nich
-- cyklisCami. Używano także rodzimej nazwy dla określenia tego pojazdu --
wysokie koło:

Gawtn Narodowa' 1866.n]r255. 8- 4; 1869, nr ]06. g. a; nr i] z. s. 4;j]r 118. B. 6: 18TO. nr ]ź]i. s. 2
Warto przy lym zwrócić uwagę na rnkŁ. że ..Gazeta Narodpl\.u' poprzez osobę jej i'cdnkiarn

nnczelnogu--Jana DQbrzańRkieFn--hP8 :nfiqznna zTC,SukóP, n mimon' równaow\-ciwzitmh
klislów -- cznnków .-Sakoia". jak io konntmkdi itowego welwypcdu, zainicjow 3ną prez Stahl

kawa prn bilińnkieBO(także czlonka lu ow$kiw ,sakaal -- ni8 u spainina, a uinie$móu iniorma
de o IXnncym ieśnieRlczu. który pawadł w kotillikt lc .pSokór i dóalal w konkurei c jnrm Town.
rzystwie Gimnnstycxno-Sti'wleckim ..OI ze1 13idy'
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Bicykle osiWęiy szczyt $wouej doskonałości mniej więcej w polowie lat wiem
dzicdątych XIX wieku, iniino to jednak miały swoje ,,alc" - upadek z w} wkości
akoto 1,5 metra nie był prz)jelnnością, a byl bardzo prawdopodobna zwlaszcza
na przód. n:ł glow-ę. Działo się tak szczegó]nic wtedy. aC]) cyk]ista jcździ] llo
lichych di'ogach; adr k(Ńo zeLknęło się na prze'blad z kamieniem. gałęzią, doł
kiom w drodze ]ub krawężt[ikiem. ].'róbowano temu zairadzić przez konstn]
owanie niższego przedniego koła, o średnicy dt} 60 {:m, i zastosow;lnic} prznnic.
siania ruchu z karb za pomocą kó] zębatych i łańcucha na [Jś bugu kcJła- Piero
zą taką maszynę zbudował:i firma w Londynie około roku 1885. ale byl tu

madej pi'zejściowy, który $ię nie upowszŁlchnił [23--2(;]
W latach osiemdziesiątych XIX xńneku na tcrełn(;alicji trafil bi(:l'kl, co mia

ło niebag:ttelne znaczenie dl& wzi'testu populai'Rości turystyki Rolni'skiej l2. SI
W 1886 roku, a dokłacblie 23 )Daja ..W rłiedzie/ę z BarAN Ara&ozoskiego a go

dziale 6 carlo" prawdopodobnie w)n'uczyli cykliśd kl'aknwscy ,.ui liczbie a&alo
20 rla piet uszu! wspólną iiiyciecz#ę da X'rzeszoiuic"to- Była to pitlrw$za inf'orma
ę)a \ń' prasie Balic)$$kiej [} grupowej w yciec;zce cyklistów. Niestety nie udało się
\ustalić, czy ta wl'sieczka się odh},ła. ale ten pomysł stilł się znczyn€! m dla Korka
nizow:tria szeregu nowych w)jazdów. lch chaty i pt'zabieg pi'zcdstaw-ia tabela.

[hb. ] . W:Bieczki na biq'k]8ch w ] nHfi mku
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160 ARTUR KUltUR

Herwszc grupowe wycieczki na bicyklach w Gajidi, wbww hmu cll m(ńnzi
SHltkać w populatmych opramwania(h na ten temat, nie rozpoczęły slę w nomen
cic pon Mania lowarzysŁ\v kołki'skichu. Eskapady te chnrakteryzou'biła nieblwda
gclrliwaść uczestników. Jeżdżono w każdych walrunlcacji dt'ogowych i pogodowe-cli.
'lYasy' wyciecwk niemadko biegły po di'ogach krajowych, czyli o gorszęl nawicrzKhiłi
niż np. gościńce iząclowe. Należy pr?iy tym podkrtłśli(! niej)Małą braw urę Lur)-
stój. która' e zu ażajir na, wspominanąjuż, niestabilno# bicykji wa41i się na
dalekie wńazdy po nie najlepszych gabcyj8kich tlnktach. Odnosi się xwnżcnie. żc
wycieczki sprawimiy agromnąpt'2D3emność icb uczestnikom.

Generalnie jednak celem uMazdu -- wycieczki na bicyklu bylo pi'mjechanie
w jnk najluótszym czasie zamiuzonego dystansu, dlaugo prawie zawsze' rclocjo
nujące u) gamty podauuły czas przejazdu, nierzadko tHpowiednio Ło komentując:
bt5Ścig Wh isi(;w. IVdnfu wćzoraOszy?n {30 wmeśnia 1887 toku) wprl/sz)'!f n.a bi

cvhZach du Zólkwi dumy nmahrowie sa'b/zid;uzóy. Pięcionlilowct (l laik austriak
ka = 7.586 km) pr mlrzeii sportó?łleni paslanlolriliprzebyć w dnie godziny"iz.

W 1886 zorganizowano kilka większych wJ'Gier:zek, w których ut=zesŁniczy
ło około 50 cyklistów. ł.Roznie przejechali ponad tysiąc kilometrów odwiedzając
kilkanaście miast i miejscowości. Tbn okres Ło złote lata w t\uystlrce bicyklowej
w Galicji, nigdy wcześniej ani póhliej liczba wyjazdów na .wysokim kole" óe
była tak wielka

Warto jeszcze nadmienić. h do miast: IQaków, Lu'ów. -- z których wyjeżdża
10 n& wycieczki -- dołąęzy] jesmm ]Vlielec, skąd w t} m czmsic WDjeżflżal Kozi
miecz [.]emu]ingta organizując ..n,duet dalsze ojciec:kł'"'. Prawdopoc]obnie to
właśnie mieltlccy cykliści wyjechali na wycieczkę do Rzeszou a(patrz tab.)

Wycłiodząc nieco poza ramy cmsowe niniejszego opracowania, należy pod
kreślić, żc \N następnych latach turystyka rowerową zaintere80wali się kolarze
iz innychmiast prowincjonalnych: Tarnowa, Przemyśla; a Tarnopolu członko
wie tamtejszego kowal'zystwa Gimnastycznegn .SokcH" organizowali już w ł 888
roku .w)cieczhi u o;?alice na bic?Alaeh"'b.

Chodzi tu o urtrka Na$tiuiszonkaL19]. pracę zhiara ąj>od redakc)q h]. [)ahrow$kieFO ]e2]
w których dlńć, że uklony błqdniu dattJĄpacnaKk tuu'styki kainrskiej n3 ńemiach pojskicń lla mk
iB86, m wiKPK go wPąmniez ISiar$,nw$kim lbwarzy8twem cyltlintów.

(gazeta Narodowa" ta8v, nr zż4. B- 3; .j)zionnik Polski' IB87. nl ż7a. 6. 3
liazimierz }leinerlinK (18s9--1939} --iuacn z najUurazic} zasłużonych piopugutoló v kolor

stwai pionierów -uklizmu w CaKdi. założy-cien orFaniaatoi ; Lwowskie8Q Klub\l Oykli$tówi Oddala
Fu Kolarzy IU .Baka" we LwaH'ic; autor l>odlĘczników i przewodników alla kohray; tlutnac4 wy'
dawilictw kolarskich; inicjnturbuóaw) piorwszcgo w Caticji toru kola:$kicga. zul zct:l jcai)OKO

najnowauzcś ojszych w Dwlln czasie w Europie; wydawca i mdaktor namelnj' pterws:ngo na
ziemiach polskich spwjtllistrunlcgo czawpisina kolarskiego --.Kola"i Spoczywa na Clncntmzu Łr

Kolo' 1899. nr 4. 3. 40.
Spr8wQzdanie Wydziału TG .Soków' w ThrnopQlu z działalności na mjt l$8&. «PEŁen'adnik

Cin)nasWczny" l B89, m- 4, g. 30.

akunEkim
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Dzięki turystyce doszło do terytorialnego rozwoju kolarstwa, co bez wątpią
nia wplluęło na wzrost liczby cyklistów. Oznakątego było to, że wprowadzony
aakazjazdy na welocypedach we Lwoune został soft)iętyjuż w kottcu 1886 I'oku,
a podobne dzialania miały miejsce i w Krakowie".

Prawdopodobnie także dzięki turystyce ko)arskicj i chęci jazdy w grupie
zakładano stowmzyszenia kolarzy. co z kolei jeszcze bardziej zintensyfikou,ało
bę formę turystyki.

Zakończenie

mocz:Łuki turystyki kolarsjdej n' Galidi zbiegbr się z mastuni u'elocypedu i bicy-
kl&. Zaczęło się to od 1867 r'oku, kiedy wt:loqyed pojawił się w a:aitji. a koltczy
w momencie powstmlia piersNszcgo stw'arzyszenla kolarzy w zah)rzn austrblc
kim -- }irakowskiego Klubu(>klistow- Schyłek tego okresu zbiegł się w czasie
z poyatmeiliem się mwcru w Galicjiiz

Iherwszc lata n szybki wżuost zainŁeresowmiia welocypedein najpierw we
Ltx'owie, a następnie w Krakowie. W kilka lat od momentu pojawienia się pmtc
typu dzisidszego mweru zaczęto wykorzystywać go do tul'styki. Piers'szc xyy
iec:zki miały charakter podmiejskich przejażdink, byly oi(Łl4nn;line i raczą in

dywidunlne. Dopiero pogawicnic się bicyHa zmieniło to i doprowadziło do jego
I'ozpoxx'szechnieniajuż nie ty]] o u std nnych miastach, ale także w niektórych
miejscow aściach pmulncji- Szczególnie ważill' był rok 1886, SN którym zorgani
znwano kilka wyc:ieczek zbior'ow'ch. Wziela w nich udział około 50 cyklistów
rl\rżnie. Którzy przybyli ponad tysiąc kilometlńw, 'r'rasy WHazclńw w snsunku clo
piersvszych były bmdzicj śmide. wyjeżdżano już [lo odleglejsz) ch miast i idei
scowości. W tym cza ie pn'm pośrtid tuirl'sUlw - kolarza' uiedli krakowscy cykli-
ści. ale koimzc z innych z innymi miast również pauli się tuiystyką, lb wycictz
ki przyczS'nib' się do popularl:nacji bicykla. I'!awdopodobnie także i dzięki tut'
etyce holu'sk3e} doszło do powstania pierwszych kowal'zystw cyklistów w Gali(:ji

l+udno jest ustalić dokładną liczbę welocypedów. a następnie bicykli w za
barze austriackim, prawdopodobnie liczba ,,wysokich kół" nie przekraczała stu
a welmypedów było jeszcze mnie. Oczu-wyście nie było ta wiele. przykładowo
według wrześniowego numeru .,Gazety Nm'ogon'ej" z 1887 roku w Anglii pa
sługiwało ,.$ię nt/n do 5aa 00a osób". ałe z drugiej strony w końcu XIX wieku
w południowych Wloszech nie było ani jednego rou eru".

Patrz: ..Kuńar l.n-aw$ki" 18e8. nr !tb, s. 3; nr 9B, B. +; .Czas' 1886. nr 263, s. 4
W końcu IB86 raka do LB'ow-a Sprowadził iuwei)' .Józef Inanicki {paLHz: HI)zicnl\ik Polak

18B7. w29. s. 2; nr35,$. 3),8 u lirakuwie. z poczntkiein 1887 mku hnndlownł nimi Henryk Nieme
(p8L--: -.tamta Nwodowa" 1 887, nr 62. B. 4; nr 66, 8. 4; nr 68. 8. 4; nr 70. $. 3; nr 73, s, 4; nr 77. s. 4; r
79. B. 4; nr 88. 8. 3; nr 98, 8. 3)

Gawta NRroduwn" 1887. nr 199. 8. 3; 1900. nr 74, R. 2.
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Jakkolwiek nle patmąc, wydaje 8ię że rozwijająca się w latach 1867--1886
turystyka rclwerowa przerosła możliwości społecznej ekonomiczne Galicji. Nie
stety nie dysponujemy materiałami pozwalam:Łcymi scharaktcry'zoxx ać galicyj
skich cyklistów, trudno jest wskazać ich status społeczny, pochodzenie. zilwód
itp. Jednakowoż można założyć, iż byli to pasjonaci dwóch kółek, za któż'mi
pojawili się kupcy i przedsiębiorcy.

Cycling in Galicja between 1867 and 1886

It} 1867 the bicycle was brought to southenl Poland. At that tijllc thc in
vention was called Łlle Boneshaker owbig to its faulty construction. it has been
used in tourism almost sincc its appearance. 1886 mmbed the end ofthc first
period af the development of tour:ism in Galicja (southern I'oland) due to cyc
lina associations

Piśmiennictwo

[1] Hemerling K., D]a CJ#]isłów -- Przewadnfh po Ca]iqfi, Lwów, 1898
[2] fiemerling K., Berger W., Podręczai# dla kolarzy, Lwów 1894

druhzródł gl08Z

Czasopisma:
[3] ,.Cyklista" 1892, rocznik l
[4] ,,Caro", 1867--1886
[5] ,,Czasopismo Techniczne", 1383--1886.
[6] ,.Dziennik Polski'. 1869--1886
[7] ,,Echo z Nad Sanu", 1885
[$] ,,Gazeta Lwowski", 186&--1886.
[9] .Gazeta Narodowa", 1866--1886.

[lO] ,,Głos StanisŁawowski", 1881--1882
[11] .Koło', 1895--1899
[12] ,,Kraj", 1869--1874.
[13] .,Krynica', 1885--1886.
[14] .,Kurier Lwou ski", 1882---1886.
[15] .Kurier Rzeszowski', 188&--1886
[16] .Pogoń" 1881--1886.
[17] nPrzewodnik Gimnastyczn/' 1881--1886
[18] .Unia" 188%--1886
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CZYNNIK EKOLOGICZNY
W KSZTAŁTOWANIU JAKOSCI
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Adam .l#roczha, Ste/an Socha +

Wstęp

Cwhy środowiska naturalnego odgrywilją podstawową rolę w rozwcJju tu
rystyki. Turystyka i inne dziedzina- gosptidarki użytkuje czesto te walne ekos} $
tein},, Skutki antropopresji wywołują. degradację walol6w ttlrystyczn)-ch i po
gorszcnicjakości wypoczynku. Na tym tle pojawiająsię postulaty poza'oat] z w
non'ażonego (sustainiible development i ccodcvelopmcnt) oraz altematys ne
poszukiwania wypoczynku na terenach wolnych od zagrożeń ekologiczn) ch
(ekoturystyka). W ten sposób pnldukt turystyczny uwzględ1liający jakość śl'o
clowiska staje slę czynnikiem konkurencji na rynku tun'stycznS'm

Autorze' prezentująjtont;opcję oceny jakości produktu tuD stycznegt} na
podstawie kr)ńeriów ekologicznych, uwzględniajiyc obecny stan prawny w zn
krasie ochrony środowiska i możliwości monitoringu ekałogicztlcgo, Proponują
także przyznawanie znaku jakości ekologicznej produktoin. obiektom i mie)
scowościom turystycznym

'lblTstyka jest jednym ze współczesnych, WJ-sterujących w skali świata
woj. zjawisk społeczno-gospodarczych, których związki zc środowiskiem przy
iodniczym są bardzo bliskie. AtrakcŃnośĆ oraz jakość walorów turystyt:nnych
Środowiska przyrodniczego $ą istotnym warunkiem wysokiej efektywności eko
nomicznej gospodmki turystycznej:: Nlożna ogólnie stwierdzić, że im bardziej
nteresujące i warHśc:Łowe dia ttuystyki sąelementy środow cska przll'odniczc
go. tym lepsze są podstaxsy rozwojowe gospodarki turystycznej i u yższe je.
ekonomiczne efekty

Dzięki turystyce sorki milionów' ludzi mającorocznie możliwość bezpośred
niego obcowania z przkro(h. podziwiania jej piękną. korzystania z jej t'egene
ra(Tjnogo działania. U większości powstaje wówcms świadomość korzyści }a-

Inseytut 'huyBt)-kiAb?VF. l(raków, AI. Jana I'awła ll 78
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Ide cmrpie się ze środowiska przyrodniczego- Jednocześnie jednak masy luda
kie pmcmicszczajqce się cyklicalie, uhrLymi szlakami do miejsc i rejonów uzna
wartych w powszcchnd opinii za najbardziej utrakcńnc. wywołują zjaw isltn
koncentracji rekreantów(popytu) i podaży' w czasie i przelot!'zcni zc wsze.soki
mi konsekwencjami, jakie ono Diesla cUa środowiska przyrodniczego i dla jako
ści wypoczynku. Koncentracja struktury turystycznej, wielkie centra turystyce.
ne, łatwa dostępność komunikacńna, wpi'owadmnic nonycht najczęściej kch-
nicznluh atrakcji dla masowego odbiorca(parlri rozrywki), a w rezult:icie pmc
krc>czone bariery odporności ekologicznej środowiska -- to synclromy jakości
wypoczynku w wielu midwach na świecie i przykład dominacji ekonomii w ot.
ganizac=Ji przestrzeni turystycznej

WaŁ:tn podkreślić, że przestrzeń turystyczna to element przestrzeni (Ęjtono
licznej, sv której rozwijają się Ńżne inne formy działalności luclzbej -- czesto
w obrębie tych samych ekosystetnów - co wywoluje nie tylko zaloze nia walrto.
ści przyrodniczych, nle t.akże naturalne ograniczenia }'t,zwoiu gospodamzcga
(w tym także turystyki). Antropopresja w skrajnych przypadkach może b.vć tak
nasilona i trwać tak długo, że środowisko może ulec detal'ioracji(przykladu
w tym względzie są znane).

Przyczyny nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego przez cziowie
ka są nintcja spccyficzi\een, ekotlnmiczne$:o postrzegania reinŁii gospodarka
śmdnwisko. Można je scharakteryzttwać następująco

H utożsamianie racjonalności każdego działania z racjonahiością, ekono
liczną,

H traktowanie zasobów l)rzyrody jako zasobów xvalnych,
H uznanie wzrtHstu ekonomicznego za jedyny n'trunek n zrostu jakość:i hela,
H wiara w możliwość substytucji zasobów przlrudy, c:zS'łi t.raktowmiie ich

jak każdego towaru rynkowego:
B uznawanie ekonomicznych mechanizmów alakacyj1lych za wystarczają

ce do okl'eślenia dopuszczalnej skali kal'zystania ze środowiska natural

H zaniechanie wypracowania ekologicznej forłnuły rachunku ekauomicz.

Skutki kierowania się tą filozofią, ob8etwowane s;\ nie tylko w tizjonoinii
wielhch miast. aglomel'azji przemysłowych, obszarach interes) wnet produkcji
rolno, ale także w sposobie wykorzyst:tria turystycznego najbardziej atrakcyj
nych prz)uodniczo enklaw krajobrazu. TĘ)chnokratyczne podejście, nic odróż
dające wartości przypisanych krajobraznwi przez OI'ganizator:i wypoczynku
od wartości rzeczywistych. traktujące walory tuWstyczne jako speQdiczny to
war o niezmienionych parametrach, spowodowalo nie tylko dehumanizadę
turyotyld, lecz i nliszczenia tych wartości, które stanowiły główną siłę przycią
gąącą-

noga
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Na szc:zęście. {:hoctnż w niektórych przypadkach może zbyt pllźno. śuriat.
dostrzegł realne i wymicrnc zagrożenia i'ozwoju gospodarczego i jakości żl'cia
w},nikad:FO z takiej filozofii traktowania pt'zyrodl'. \\3vazem tego jesc rozwó.i
ekologii jako nauki, powót;iwanie społem:znl'ch ruchów ckalogicznych, okolo
licznego lobby w sŁruktŁtrach politycznych itp. Dt} scmantXlrł gospodarki, eka
narnii, polit) ki regionalllej. a także turystyki glow siec:linie w kloc:z} ły pojęci.a

ustainable development"(rozwój zrówmoważanl', tl'wały rozwój, n)zwisa pod
tŁzD'n\ywany, zharlnonizowmly ze środowiskiem prz)uodniczym) uraz ,,eco.de
velopment" (ekorozwój -- jako forda rozwoju opał'La rla głębokiej koewolucjj
cywilizaŁlji i hiclsfery port'zez uw-zględnienie nieutyliŁarnyc:h wai'tości przlvo
dl') jll. Częsta pojęcia te traktuje $ię jako synod\iin), a wyrażają jakość:iow o
nowe, g]oba]nc podejście w gospodai:owaniu zasoban)i pl'zyrody]6]

Tbi'styka a ekologia

Nicrozwijając tego Watku pi'zei cśmy się w obszar rozważali nada'olq.uyn
utka ekologicnlcgn w l(szt.altnwnniu jakosci turystyki, jakości p)'odukttŁ tury
etycznego

W turystyce światowej ljojawia się nowa generacja tut'słów, wyw.odz:Łcft
się z obszar'óu i krajóxx', która'ch ludność do nicclawna pozbawia)ia była swobo
dy podróżowania, nie posiadała odpow iednicb środków materialna,ch na poclej
mow anie podróży itp. Ludność ta to potencjalni'. dlnamiczn}, t olbrzymi I'b'nek
tutystyczl\y, który z pewna d podtrzl'mn pop--lnl't\Qść tl'cl\ tniejsc l\n 4w;el.:il
które dla społeczeństw clobmby'tu stopniowo pl'zostają być atrakcyjne, zapew
niająF iin odpowitJdnie dochody i efektu'wdość ckoncnniczną, zwłaszcza że ttu)
styka stanowi dla Lej populacji rekreantów sposobność ucieczki \Ł świat iluzji

Jednocześnie w tLuystyce światowej pojawia sze kategoria turystów-, którą
charakter'zyje zmiana, przesunięcie punktu ciężkości i wŁlr) nlkacjii wartości
w ocenianiu atrakcyjności turystycznej, co -- generalnie rzecz biorąc -- nasa
pije w wyniku wzrostu śnnadmnaści ekologicznej a skali zagrożeń życia i jako
ści wypoczynk\} miejsca zamieszkania i pob) tów turystycznych. Potwierdzają
to liczne badania mmketingowe, kare wskazują na wzrost roli stanu śruclowi
sku palm'alnego wśród moto«x'ósx wyłom miejsca pobS+u turystycznego. lYcnd
ten intensy6kuje obscrwoxx'ana, atawistycznu i podświadoma(alte i umiejętnie
sterowana) skłonność gatunku .rolno sapiens" do powrotu do naŁuiry, da au
Lentyczności, .do korzeni'. Oznacza tojakościowe zmiany strukturillne w tury
style światową, wyrażone m.in., pojawieniem się nowych terminów w semnn
tygo turystycznej (,miękka twl-styka', ,,turystyka przyjazna'. ,,turystyka al
temat)wna", .kurs'$t},ka aktywa\a', ,,ekoturystyka" itp.) iw reakcji branży tu
rystycznej (przedsiębiorstwa ekoturystyczne, ekohotele łtp-), która kreuje nowŁ}
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produkty twystyczne zaspokajająę(i wywołuj:tc) potrzeby rynku w tym zakre
sie. PerspektS'wy rozwoju popytu na ekologiczną tui'etykę wydają się być bal'
dm obiecujące a powodów. które wymieniono wcześniej.

'l'worzcnie pl'oduktu twy8t>'cznego odpounadającega standm'dem okolo8icz.
nym, kreowanie ekologicznego image'u miejsc:owości ŁŁuysŁycznej to zadaja
które w równej mierze powinny dotyczyć podmiot.ów gospodarczych turystyki
(totuopcraU)rów) i społeczności lokalnych(samorządów)

Dla to\lropcratotów ta pet'spektywa może się wiązać z szansą na zwiększa
nie sprzedaży, z szansą, na oszczędności w znkrcsic ]tosztóu t n:i pojtlpszcnit}
własnej sytuacji na n nku [4]. Dla spdeczności lokalnej może to oónacaać iden
Łyfikację autentycznych, ajternatyu nych żródeł rozxvoju społecznego i gospo
clarczego (wzrost rctntowności gospodamtw rolnych. likwidacja bezrobocia iŁP.}
oraz lxzrost świadomości o ekonomicznej wartości czystego śl'odowiska przy-
roch)iczego. ])la turystllw, dla rynku ekologizacja pl'oduktu i prQlnoc)& jego eko
logicznej jakości Ło dodatkowy sygnał inhrlnac)jny, będący substytucein gw'a
uncji jakości produktu

W) przedzający nas, Polskę. pod wicloina względami(marketingu, groma
ęji, zamądznnia, kapitalu, itp.) przemysł turystyczny Zachodniej Europa, w
najmniej kilkanaście !at temu, wprowadził na własne rynki i wypi'omował lato
dukty tui'etyczne o określonych standardach ekologicznych znane chociażby
pod nazwą agroturystyki czy ekotuTy6t.yki. Produkty ttt stosunkow t} w ltrtltldm
czasie zyskali' wysokie uznanie(markę), stały się konkurencyjne na rynku

zanotowano na nic wzmclżony popyt Szybko też okazało się, że opatrzeŃe
jakicgolwlwiek produktu turystycznego symbolem, w-francją jaknńci okolo
licznej powoduje wzrost zaufania ltlientów. co nie jest. bcz znaczenia wobct:
logo abstrakcyjnego charakteru(klJpuyc się ,,przcżyc:ie", ,,atrakcję tUJ'StyCZ
n:t", ,,udmw urlop" itp.). Suka:os rym(owy promocji ekologiczrlej jakości pi'oduk-
tów turyst) cznych można porównać, zdając sobie sprawę z róż)}ic, do sukcesu
promocji ekologicznych prod\tl(tów spożywczych. Tworzenie ekologicznych cech
pl'odulttu turystycznego wymaga wszakże gwarancji jaltości ekolagicznęj miej
$ca wypocz)rnku. Takich gwnnincji udzielająjuż, w niektórych krajacll Etunpy
ZachodŃej, w) specjalizowane agoncjc informFicMne, w)l(orzystujące du tych
celów banki dnlych, agcnde consultingoxve i instl't\Łty badawcze zajmujące $ię
testowanicjn. nadawaniem certyfikatów itp. 141

Jako przykład można tu w) nlienić Oekologischer Tourismus in Europa
(OTEJ w Nillmczech, J+o Uta .41pina w Austrii itd. Gwarant:t jakości okolo
licznej produktu wyrażana jest najczęściej w postaci oznakowmlia miejscowo
ści. obiektu nwlegowego shsownym znakiem(np. ..Zielony KufexP' w Niem
czech. ..Zielona Gwiazda" w Szwajcarii, ,,Zielona Pieczęć" w Portot'iko). Procesy
te nabierają coraz większego tempa wyprzedzają\c nawet rozwój prawodaw
stwo w zakresie ochrony środowiska i proekologicznych pmccdur zarządzania
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przezjakość(normy- ISO 14 001-14 015---14 {)25), Oznacza to. że w- i\ajbliżsacj
pnzysz:ości koniecznym warunkiem utrzymania się na rJ'nku Łurł'st},czul'm
przy zaostrzdącej się konkwencyjnóści. będzie stwoi'cenie \Ł porę określanego
potencjalu ekologicznego, a nie tylko kapitałowego i ludzkiego [41

Ekologiczny produkt turystyczny szansą na sujtces t'nkow):

Polska, mimo nittnajlopszego stanu środowiska przyrodniczego, mimo i$Ł
niania obszarów zagrożeń ekologiczna'ch i niewielkiegc} jeszcze odsetka pn
wierzchii objętej ochroną przyrody i krajobrazu, dysponuje warunkami do roz
woju t\uy8t} ki ekoloEicznd. Ten potencjn! wicLże $ię ze zmiennością lcl'ajobra
zu, unikatnościq. niektórych naturaln)-llh form luajobmzowych, rłlżiloiudno.
ściąbotaniczn% niskim poziomem urbaniz:lcji, walorami historycznie ukszt.dto.
wzuldjiompozluji wizualnej miast i osad. niską intensywnością rolni(:t.wa, z tra
dyc)jnym. w wielu rejonach, cbarnktcrem gospodarki rlilncj it.P. ybrytuieliione
walory chnraktcrl-zują przede wszystkim przedrzeć wiejską naszego kraju
chociaż nie wyłitcznie.

Wfr&zlln) oceny tego potencjalu SEL ustalellia aStrategii rozwdu krajowego
produktu twystycznego"(UKFiT 1997), która zakłada rozwój kilku plnduktósx'
marknH ych. mlodych konkut'owad na rynku europejskim. a wśród nicłl turysty
ki wieuskiey i aktywnej ec, przDmując pewne upraszt:zenie. ekoturystyki.

Ur ostatnim czilsie obserwujemy dużą dpimnikę wzrostu, zwłaszcza otertł-
ut;wtuq' trcznoj, w wszakże nicjcst Urazem zwiększone o ptiprlu, tylu drze
niem do przełamania kryzysu ekonomicznego wsi, próbą znalezienia nitema
tylnych czynników rozwoju i restmkturl'zada wsi i rohlictwa. Jeśli te aczcki
wania mają być spełnione. pnldujct agroturystyczny musi uiz) skad ojcreśloną.
jakość. Ih, co imoże go uczynić konkurencńnym na rynku krajowym i mera
licznym nierozerwalnie łączy się, n:aszym zdanicnt. z jakością ekologiczną

Ihka filozofia l)odnosmnia jakości po\winna dotyczyć także pozostałych pra.
duktów markowych turystyki polskiej (turystyka altŁywna. miejska i kultu-o.
wa itd.)- Problem uwzględnienia czymiika ekalogicznega w podnoszeniu jako.
ści pi'odukhiw Łurystjczrlych Polski wymaga podjęcia szef'egu działań. Ocz)
wisłę są tu: potrzeba proekologicznej polityki państwa. usuwanie sltutkóxs' za.
niedbań w gospodarce przestrzenią. odpowiednie nakłady finansowe, rozwój
prawodawstwa w zakresie ochrony i kszLałhwania krajollrazu. działalność
edukacyjna itp. Niestety, działania te wymagają czasu. Koi'zysk.ając jednak

pl'wykładów zagranicznych można tcn problem rozwiązać mehdą .,młlłych
kraków". Z& taką właśnie metodę uznujein)- propozycję standaryzacji iniejsco
Mości tw'ystycznych z uwzględnili)ielu kryteriów eltologiŁzn) ch i abwncgo stalin
llrawnegu w zakresie ochrony środow cska i norm ISO 14 000.
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Kryteria standaryzacji ekologicznej miejscowości

Uwzględnienie stanu prawnego w omawianym zakresie, dostępności inFal'
madi o środowisku oraz przekonanie, że w kryteriach ekologicznych można
znaleźć najlepsze miary jakości turystyki i racjonalne podejście do probjcmu
(możliwość weryHlkacji ocen) warunkuje, w naszym mniemaniu, wybór mogił
wych do zaakceptowała kryteriów wyznaczania mie)scowości ekologicznej- Do
najważniojszS'ch kryteriów okmślenia standudu miejscowości ekologicznej (ME)
proponujemy zaliczyć.
1. Brak na terenie miejscowości zakładów' .szczególnie szkodliwych dla środo-

wiska' i .mogących pogorszld stan środowiska" w znaczeniu procedury 00S
(aten Oddziaływania na Srodowisko), wprowadzonej da polskiego sl'atomu
prawnego ustawą z dnia 31. O1. 1980 r.

2. Uporządkowane gospodarkę ściekową. miejscowości (laO% ścieków' komu,
walnych i przemysłowych poddanych jest procesowi oczyszczania)

3. Uporząakowaną g08podarkę odpadami. W świetle sŁandnrdu ME war\tnek
ten oznacza
H fnnkcjonowanio odpowiednio zabezpieczonycb skłlLdowisk odpadów
H rozwiązany problem utylizacji odpadów,
R organizację segregacji odpadów na każdym etapie ich gromadzenia.
H brak dzikich wyBypisk śmieci

4. \Wielkość stężeń zanieczyszczeń powietrza, mieszczącą8ię w granicach norm
dla .,obszarów stlecjalnie chronion)-ch" mierzonych według wartości śrBd-
niodobou ych, bez możliwości jej przekroczenia w skali roku

5. Wyeliminowanie ciągów tranzytowych z obszaru miejscowości
6. Stwowanie czl'stach źródeł energii. Dotyczy to głównie zamiany w'ęgla na

gaz oraz wprowadzanie tzw. alternatywnych źródeł energii
7. Osiągnięcie standardu l klasy czystości wszystkich ciekaw wodnych na te

Tonie miej8cowaści (konieczność współpracy międzyregionalnej)
8. Dotrzymaliio normy xanelkości hałasu (dzień -- 40 dB. noc -- 30 dB) Dla

potrzeb kreowania atrakcji kultuxralnycłi, rozrywkow) ch i tui'etycznych
należałoby uwzBlęddć wyjątki dotyczące takich sytuacji, jak nagłośnienia
na wolnym powietrzu, imprezy plenerowe, itp

9. Dostępność przyrodniczych terenów chronionych(czas dojazdu nie dłuższy
niż 30 minut). Warunek ton może być czynnikiem pobudzającym lokalne
władze do inicjowanie działań na rzecz tworzenia obszarów chronionych.
gdyż u8tanowienio przynajmniej dwóch kategorii tych terenów (parków kra
jobrazowych i obszarów chronionego kr4obrazu) zależy od samorządów lo
kalnychi Ponadto, w świetle ME, do obszarów' takich można zaliczyć Leśne
Kompleksy Promwyjne, ujęte w Zarządzeniu nr 30 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 roku
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IO. Osiągnięcie wartości wskaźnika 19 m: terenów zielonych na mieszkańca
11. Uruchomienie punktu gpmedaży ,,zdrowej żywności'. Polska p08iada ko

rzystne warunki do rozwoju mlnictwa ekologicznego, jednak nio rozwiąaa-
nym do tej pory problemem jest system dystrybudi i sprzedaży .zdrowej
żywności". System t.aki nie istnieje, co w decydującej mierze hamuje roz.
wój tej gałęzi g{)spodarki rolnej. Stworzenie sieci sklepów w ,,miejscowo
ściach ekologicznych' może stymulująco wpłyną: na wzrost podaży ,,zdro
wych" produktów żywnościowych

12. Utworzenie autorskich klas ekologicznych w szkołach. Znaczenie tego wa
runku opiera się na fakcie. że świadomość ekologiczna jest podstawowym
war\lakiem podtrzymania proekologicznego trendu rozwojowego miejsco-
wosci

13. Utxvorzenie ekologicznej agencji łurysłycznej. Agencja taka zapewniałaby
organizację różnych farm turystyki pozostającej .,w- zgodzie" ze środowa
$kietn natul'alnym. Alaina tu w-zmienić: ekoturystykę. różne foł'my tui-y
etyki aktywnej(kwalińkowancj), kameralne !orin) turystyki pobyńowej(po.
kaja gościnne. małe penslonaty). rckreację ,:ekskluzywti&' (pola golEnu e
korty tenisowe). Zadaniem agencji bl-łl'by także szeroko pojęta promacjii
wymienionych form turystyki oraz aktuaiizo\Tanie ildormacji 0 stanie pa-
rametrów zapewniając) ch status ME. Dzięki temu agencja mogłaby spał.
dać rolę kontrolna wobec trendu rozwajowcgo miejsc:owości chcącej wtrzy
mać taki status

14. Zorganizowanie i wyprolnownnie cyklicznej impreza' proekolagicznej o za
biegu ponadlokalnym

Scenariusz podnoszenia jakości ekologicznej miejscowości turystycznej
mógłby wyglądać następująco

H miejscclwość dost080snijc się dc} standudu hIE,
B podejmuje akcje przyjazne środowisku. które mają poprawić jej wizeru

nek na rynku,
H uznaje kryterium ekologiczne za podstawę jakości produktu zintegrowa

H znak jakości ekologicznej czyni podstawą marketingu.
Wszystkie powyższe działania mają na celu bardziej efektywne, a równo

cześnie racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów i walorów środowisko
wych określonego obszaru. Przyjęcie wymienianych kryteriów i uwm'unkowań
spowoduje, żo gospodarka turystyczna eksploatując zasoby przyrodnicze bę.
dzie również przyczyniać się do skutecznej icb ochrony. Taki spostib postępu
wania lciy u podstaw rozwoju zrównoważonego

Koordyna($ą prac nad wdrożeniem kryteriów miejscowości ekologicznej do
codziennej praktyki mógłby się, na przykład, zająć Instytut Turystyki poprzez



172 ADAbl brROCZKA. $1'EI.'AN SACHćŁ

swoje I'nie regionalne. W Instytucie Tbry8tyki można by gromadzić stosow uą
daltumentaeję z tego zakresu, od zainteresowanycłi miejscaw ości i wstępnie je
opiniować

Instytut 'l'urystylci H' porozumieniu z 31inisterstweln Ochrony $i'adowi8ka
Zasobów Naturalrlych i Leśnictwa mógłby w'łonie Komisję w kilkuosobowym
kładzie. która rnzpatrywałaby \wstępnie zaopiniowane wnioski i agodnic z przy-

jętym wczośniuj .Regulaminem" nadawałaby (]ub odrzucała) znak ,,hliejscowo
ści Ekologiczną'. Pozytywny rezultat tych prac powinien być ogłaszamy w pra
sie oxólnapolskicj i w w) das'nictwach z branży turystycznej

Podobny schemat do omóswioncgc} wcześniej, mógłby posłużyć do scoso\y'nej
oceny w} odrębnionych obiektów stanowriących bazę tuD etyczną -- hot.cli. mo
celi, schronisk twyśŁycznych, restauracji itp. Rodzaj zastosowanych k)yŁcriów
-- przynajmiej tw pewnej części - różniłby się c>d przedstawionego, ate osła
cecznie cel pozostałby taki sam: uż} tkow:lnie zasobów przyrudniczycłl w spo
sób gwarantujący ich odpowiednią.jakość w dłuższym czasie

Korzyści płynących z praktycznego zastosowania pi'zcdstawion):ch wilno
gów ekologicznych nie należy rozpatrywać tylko z punktu widzenia śl'odon'i
ska naturalnego. Beneficjentami takiego sposobu kreowania jakości prfłduktu
turystycznego byliby: touroperatarzy, miejscowości tuU'etyczne. ł\gŁłncjc tut'
stvczne i inne podmiot)- gospodarki tun'etycznej. \Nvnijca to zc wzrastatacej
społecznej światlomości ekologicznej, lń' której odpowiednia jakość środoxMska
zaczyna odgrywać główną rolę, tak w sferze działań praktycznych, jak iw ob
gębie doznań psychicznych

Ecological Factor as Determinant of 'l\)urist Produkt Value

The feature8 0f natural cnvironment play the basic role in the development
of tourist. Tourist and other fields of economy frequently use the same eco
systemu- The results of anthropopressure bring about tourist value$ degrada
titan and deterioration af test conditione. On this backgmund sustainablc dcvc
lopment pwtulatcs have been occ\fred as woli as alternative exptorations fcłt
Fast within areał free from eco]ogica] threat(eco-tourism) have been develo
ped. [n this way eco]ogica] tourist produkt becomes competition.making bodo'
on a tourist mmkeŁ

The authors procent a conception af tourist produkt value estimatiot} on
the glound of ecological critel'ia. law regulations and ecological monitoring
ability. They albo proposc granting ecological mmk !or tourist products, con
sŁrucŁions and resortu
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RECENZJE

ROZWÓJ l ZARZĄDZANIE
ATRAKCJAMI TURYSTYCZNYMI l

Kbtarąyna PuchaZsha-JI/iętus +

W i-oku 1993 nakładem wydawnictwa Buttei'worŁh -- lleinemann ukazała
$ię obszerna pozy'qa 9'l he development and management ol' visitoi's at-
tractions" G,Rozwój i zarządzanie atrakdami tuirystycznyn)il omawiająca pro
ccls rozwoju atrakcji tW'sŁyczrtych i problemy ?:wiązane z ich zarzQdzaniclnz.
Jej autor, John Swarbrooke spędził dziesięć lal w l)i'anżl' turystycznei nim
xx'sciŁpił w progi świata akadtlmickiego(obecnie pełń fuiŁkcję stali'swego wykia
dow cy n School of l,eis\ue alla f'ood btanagemcnt, Shcfheld HaUam Universi
ty), ale tym samym zagwaranhwał. iż {lzicło jego to nie tylko teoret).c:zne dy
waga(jc ila powyższe temat), ale również ogt'omna liczba praktycznych I'ad
spostrzeżeń i obserwac.ii, poparta xpielolctnim doświadczeniem. Autor pragnąl,
by opracowanie to było w},czerpu]ącym studium na temat złclżoncgo ])roblemu
nlcin) ą aa'akcja tulTetyczne, a w Bzczegóblości Le. który Qtl pottstaw zostaly
stwonzane przez {!złowieka. Autor' imiał również nadzieję, żejisiążkn będzie ro
dzajcm padl'ęcznika, który spodoba się zarówno studcłntonl, jak i praktykom
pracującym \N ,,pl:zamyśle" t\uystl'cznym. Biorąc pod uwagęjaj{ ważna sąatrak
de dla tegoż ,,przemJ'słu". zaskakująt:ym jest fakt. iż tak mała dokładna'ch i w
czerpujących opracowań ukazało się na ten tetnat w Etapie. We wstępie sam
autor zaznacza. że narzucone ograniczenia objętościawc spora'odowały pewrle
generalizacje i uproszllzenia w tclmacie tak nicwiau zgodnie zróżnicow.anl'm i cn
więcej nie pozwolili lnu na dokładne zapoznanie czytelników z sytuadąxp Sta.
nach Zjednoczonych, Francji czy też państwacll Etu'opł' Srodkowej i \ę'schod
niej. Autor róu'nici przyznaje. iżjDO macaszelnu])otraktow a] du-ie gl'upy agra l{
CDi (imprezy oraz waloru, środowiska naturalnego). alc jak sam dodaje, jest wie
le dobra'cb opracowań na te właśnie teJnaty(D. Gett, C- M. lInII)

[nsUmt'hn-vstvkiAXVF. ]]raków.A]. Jalsa Pa ł 11 78
J. Swarblooke. IT el) ctlapmfnt a dManagrmcnf ufUsinrXlrraciinns, Rutteiwnrth,Hci.,c

n, OxFni'd, 1995, R. 38]
lbrmin .dsiiors attmctions" niejest doslownym odpowiednikiem zwrotu .atrakde tun'styk

gdy $ owo «visilor" tłuulacwncjest w piśmiunnictwie poiskimjnko.odwieózającr
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W pracy J. Swarbt'ooke'a można wyróżnić pięć głównych części
W pierwszej z nich autor próbuje zdeńniować m rozumiemy pod pajęciein

atrakdi,])rzytacząąc de/inide między iimlani szkockiej izby %-stoki oraz J
\Vdsh-Herona i T. Stevensa, a Unlcże prezentuyepod?iał afrahdi n:Ł czko' gt'upl';
1) naturalne atrakcje tuD'etyczne, których walorysązwiazane z nlzycznymi ele

tncntami środósmska naturalnego np. plaże, góryt jasjrinie, jeziora, rzeki, las.y
2) dzieła gtwomonc przez człowieka, ale w innym celu niż przyciilganiĘt tury-

stów. które z czastlm stały $ię atrakdami samymi w sobie. np. obiektu, prehi.
taryczne, budynki związane ze znanymi ludźmi. zespoły pałacowo-ogrodo

u-e. ośrodki przeml'głowe. budowle sakralne;
3) miejsca zaprojektawmie i zbudowane cłd llodstaw jako atŁ'akcje. np. parki

rozrFvki, kasyna, uzdrowiska, pal'ki safari;
4) imprezy kulturalne, sporknw e, religijne, festiwale, ign'zyska olimpijskie itp

Przy okazji tego podziału autor uzin) sławie nam Rowni\ zależność: w przy'
padku dwóch pierwszych gn'up atrakcji turystyka jest pmblemcm, a zbyt duża
liczba odwiedzających może stanowić poważne z.agt'ożcnic, nat(}miast w przy
padku grup trżulciej i czwartej dazy się do zmaksym;llizow:mia liczby tur) słów.
a co za tym idzie -- ekonomicznych wpływów

/n.na hiaa)/lhaqa. prezentowana przez J, Swnrbrool(e'a, h podział na atrak-
de podstawowe(główny powód dla których odbywumy podińż i gdzie s])gaza
my większość czasu) oraz drugorzędne.l-- te Lak zwłlne f)o di'odze. An'akcje
mogą być różrticowai\e również zc wzg]ędu na właściciela. zasięg. ]i('zbę od
wicdzaji\cych. położenie, xMelkość, n także to, kto będzie potencjalnym klien
tem i jakie są jego oczekiwania

W tej części pracy autor zastanawia się nad eufunhdami i cZJ,o/uahcya?Ki
pciszczegóinych grz4p aŁrahqt w trzech aspektach: histo cznym, clcontllnł{ z
Dyni i socjolculturuwym, opierając $ię na przyklndilch z Francji. Wielkiej Bry
Unii i Hiszpanii. J. Swarhroojte prlibuje również plneśledzić jakie planują obec-
nie trendy i nada na międzynaroclon'm rynku atrakcji, zasbm wia się mali
przyszłością atrakcji na przykładzie parków- Font'wki w Eul'opis

Końcowe rozdziały części pierwszej rozl)atnlj:L alra&dę Ł ry$ ycznQ .iu/lo
pradu t. Istnieje mnóstwo denmicji ol(reślająQ'c:h ,,pi'odukf' jako wl-twoi'zon)-
towar; tymczasem wobec rozwoju rynku usług, którego turystyka jast. częścią,
musiało dojść do pewnych modyfikacji defhięji ,.produktu", który często obec
nie jest określany jako połączenie matcrialnyc:h dóbr i niematerialnych usług
(tzw. produkt/service mid. Jako przylaad autor podaje park I'oziywki, gdzie
mamy do czynienia z koni(retnymi urządzeniami(t} pu kolejka) i emocjami
która towarzyszą zjazdem. biając na uwadze denlniqę \N. Sassera że ,,uslugi są
zużywane w trakcie ich wytwarzania", J. Swarbmoke dopisuje llilka innych
cech znam enr }cłl dła ,,aŁrahęj!--lnhgi

J. Swarblwkcprzytnc n rć\,"ieżpodzia] atrakcji Lul tvcmlrcl) ŁŁa tł'Q'grupy.wg E. Tn$keep&.
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--ludzie zatrudnieni przy wytwarzaniu i dostal=zaniu produktu są jego
integralną częścią; to ich nastawienie. zachowanie i wygląd mdą desy
dujący wpływ na to, jak produkt jest postrzegany przez klienta,

-- klienci są osobiście zamigażowani w tworzejlie produktu; czynią go prze:
swajalnym

-- każda usługa jest iima. bo każdy klient jest imie i ma odmienne oczeki
waha

--usługa nie może być zmagazynowana.
-- to nic jest namacalny produkt, który można tabl'ać do domu i w)'pi'óbo

wać -- pierwsze wrażenie jest najważniejsze,
-- miejsce. gdzie usługa jest świadczone musi bj'ć zarówno I'unkcjonalne,

jak i atrakcHne
Można i6wnież ttłn ,,piudukt--,atrakt:ię" potralttować w kategoriach .,pl'zeo'

cia'; poc%ąwsQ, od momentu planowania, poprzez podróż i uczestnictwo aż do
wspomnień. Autor wymienia czynniki, które mają.wlŃyw na nasze wrażenia
a których nie sposób lekceważyć, adla U one walnie przyczyniają. się do sukcesu
lub porażld danej atrakcji. 'l'aniu celowi służy także prezentacja w) !ti'es(}w R
Kot[e)'a, ]ctóre ukazująstnlkturę .,ati'a]cdi- usługi". ł\a ](tórąskładają Hię rt]zpń

produktu, produkt nzoczywisńy i produkt pow iększony i jej ..cykl Ą'cia" z czteie
inn I'łzami(w-prowadzenia, wm'testu. dcjrzałości i spadku sprzedaży)

Część druga opracowania omawia wsq;utkie aspekty i problemy związmle
a onlsfrt&X$c?ą n.owq/ afl'a/edi odpod8:aul. Atrakcja turystyczna może być cacko
wicie nowym przedsięwzięciem(Disneyland w I'asyżu). może być adaptacja
st.arl'ch, )lie !)rzynoszacych dachndów n)wejsc )'ozl'wjti, l>olega apą }la uiodcnxi
zada lub całkowitej wymianie istniejących urz:rdzeń; jeszcze inne kroki muszą
być podjęte w przypadk\t organizacji igrzysk olimpijskich lub wielkich świtlu
wych wystaw. Doświadczenie podpowiada, że nigdy nic nlanlj' pewi\ości. iż osi
gnicmy llcłny sukclls, file sq pewne czynniki, które do tego sukcesu mog:\ się
walnie przyczyni(t Gak cho(;iażby dobry pomysl). Każdego roku powstają t)-sią
ce projektów, ale z różnych lJowodów(bl:ak funduszy brak odpowiedniej lokali
nacji itp.) nie ą onc realizowane. lb. którym uda się wysurŁować} mogą oka
zać się niewypałem i dość szybko kończą swoją dzidalność z braku elastyczna
ści w stosunku do wymagań klientów, kłopotów z zarządzmiiem itp. Ztzw) czuj
t} lko jedna z wielu inwestycji okaże się sukcesem i dzialać będzie na rynku
przez dłuższy okres, spu:jaliści twierdzą, że to również trochę za sprawą ,,cza
rów" -- tego czegoś, czego nie można sztucznie stworzyć, a co zapewnia piwo
clzenie. Oczu wiścicjcst większe praw'dopodobieńscwo sukcesu tam, gdzie oprócz
magii jest innowatorski pomysl i profesjonalne zarządzanie.

W tej części książki znajdziemy również porady cZolyeące strony Prlansa
męi przedsięwzięcia -- z jakich żródeł może być ńnansowane(autor wymienia
trą-) i na co te fundusze będąpmcznaczone (przygotowanie miejstla. nowe budJn
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ki i konstrukcje, wykończenie, promoqa i mzruc}0. Rlożemy także prześledzić
proces proyeAtowania biorąc pod uwagę co projektulemy. w jakim celu, kto jest
wykonawcą i jak to wszystko ma się do wymagań i oczekiwań potencjalnego
klienta. W momencie, gdy cale przedsięwzięcie ruszy, ważne są dw& zapadnie
nia: aby obiekt został oddany w planowanym terminie, i aby zinieścU się w uzgod
nionym kosztQrysie. Istotna jest tu rola koordynatora prac -- im projekt jesc
lepiej przygotowany i zrealizowany przed otwarciem dla publiczności. tym wiek
snr l)gdzie jego sukces. Autor pmytacza tu przykład Tetley's BI.ewery What(,
które zostało otw8rte w Leeds w ] 994 roku.

W rozdziale trzecim autor pojmuje się problemami zwiąaanyrni z :ar?q
dza iem ałra&dami Łt r)slycz ymi starając się uztnyslowić czytelnikowi, jak
wiele zalet, od menu(Delta i jego stylu kierowania dnnyn] obiektem. 'bn styl
nie tylko oddziałuje na formalną.struktur'ę organizacji, alc l?ównież wpływa na
zadowolenie i motywacje pracowników, którzy mająbczpaśmdni kontakt z kjicn
tem. Według niektórych teoretyków znrządzmnia, rola menedżer ł spnlwadza
się nie tylko do ściśle określonych czynności, de pmede wszystkim polega na
całościowym t.raktowaniu przedsięwzięcia, wybierania z planami \N prze'szłnść
oraz dbania o to. by osoby zatrudnione bez przeszkód mogły wl'pełniać swoje
obowiązki. Wiele zależy od stylu zarzącizaaia współpracałunlharni i zasłępcci
mi. Menedżer może dąż.rć dn zwiększania efektyxmlości ich pracy poprzez talii.
gmnę swoich zachowań; od bycia pomocnym, dawania ludziom więcej swobody.
zwiększania ich odpowiedzialności bez ciiągłego sprawdzmtia, do zupeh\ej nie-
ufności, kierowania wszystkim i wzbudzania strachu, a często -- co za tym
idzie -- niechęci, zamiast szacunku. Jeśli chodzi o klientów. to zbyt wiele z nin\i
rozmów może doprowadzić załogę do przeświadczenia, że nic uf'a się im, i żo
kiorownik sam wypytuUe turystów, czy aby im czegoś nic brakuje- Z drugiej
strony. nie jest nallepsz) m rozwiązaniem zupełny brali tychże kontaktów \Alla
ściwe kontakty muszą byó również utrzymywane z organizacjami z zewnątrz
(mediami, Izbą 'r\lrystyki, $1uźbami ratowniczymi i pomądkow'mi). I'rzy tej
okazji J. Swarbi'ooke prezentuje cechy tak zwanego starego i nowego stylu
z-urządzania

Zarządzanie atrakcjami twy8tycznymi to dziedzina wiedzy i praktyki mz
mijają:a się bardzo dynamicznie, niemniej je&lak ciWle młoda. toteż karzyota
jąca z dorobku innych n:iuk. J. Swmbmoke zwraca rówl\ież uu'agę na łoncep
q/e marketingowe oraz wyjaśnia istotę strategicznego planom,ania, z:isadzają-
mgo się na odpowiedziach na następujące pytania; jaki jest obecny stan, co
chcemy osiągniló w przysdości, za pompą jakich środków iw jaki sposób zc}
rientujemy $ię, że zadanie zostało zrealizowane.

JiSw&rbrmke, Thc Orueiaprnen! and Management ar usiiar .4fzracli
nnn. Oxfa) d, 1095. B. ] 76-177.

ButUrwarEh-olejne
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W rozdziale tym znajdziemy' rów wież wskazówki, jak osiągać wazna(:zon(:
cele za pomocą [ns'!rumenŁaHu171 marłełfngowega G,marketing--unix'). Stos-
wanie stę do nich pokazano ila przykładzie atrakcji duża ch i całkiem małych --
będąc'ch w rękach prywata)ch i państwoxNO'ch

Jednym z najważniejszych aspektu\v w zal'zqdzaniu atral(cjallli jest zu
rządzenie alsobami Juckhimi. dlatego że pracownik;)- poprzez swoje nastłlu,lenie

umidętności mają decydujący wpływ na to, jak dnia usługa llędzic w},kena
na. a tym samym, czyturysta będzie sadow.Diany. Poza t},m, w większości pt'zy
parków. wluagrodzenia stanowii{ najxviększy odsetek w strukturze kosztów.
W pracy tej występuje duża rotacja. jest to często praca sezanowa. dla u,iekszo.
ści modna, x!'magająca od i(andy'data umiejętności radzilnia sobie z i'óżn).mi
Wpatni klientów, z brakiem możliwości rozu'oju i robienia d:\lszcj karier)-- Aby
temu zapobiec J. Swarbrooke pl'oponuje system zarządzania zasobami ludzki
mi, który zaczyna się już na etapie właściwie przcproxvadzone.i rekrutadi

Warunkiem powodzfłnia każdego w zasadzie przedsięwzięcia jest. rzeŁ=z ja
sna, (}cłpowiednic zaP'zcŁd?arlfe #na/psami io tym ró\ nice traktuje ten i'ozdzial
w kŁór},m autor' roztrzą8a składowe budżetu, doradza jaką bazę dalo-t:h najcży
stworzyć, jakie dane przechQ\#ymnć, jakie infor'lnucje nu bieżąco u?.5'skiwać:
które kredytu najpierw spłacać.

Pozostająjeszcze tzw. nagła!, nicprżewidzia?te tt )pad/:i, z kt.órymi musi sa
bie dać r;idę dflbry mtłncdżcr obiektu; co zrobić, Kdy zostanit} slcradzioi\y saldo
chód klienta, pojaxMą się akty wandalizmu, zepsuje się \irzcLdzenia lub z:tl=hc}
rurą pracownicy. Moga zaistnieć svtuacie zupelnie krS'zydow e, kiedy wvtliich
nie pożar lub bomba. Również i na tn l)ytanic znajdzielily {idpow jedż w tym
rozdziale; należy zażegnać nłcbczpieczcństxro(w p'ę wchodzi ew cntualna cwa
kuacja gości), n nustępnic? przygotaxn'ać odpowiedni komunikat dla mediów'.
Gaeneralnie rzecz biorąc tuT]'sta musi się czuć bezpiecznie. wtedy bcz ])rzeszkócl
noże się odprężyć i milo spędzić czas, zabierając ze sobą dobre ws])otmiienin

i tym samym stanowić żywą reklamę danego obiektu
W pl'acl' poruszona została również spt'awa e/!ologii. i tak zwanej e#ołu

rrslrhi, na l(górą u ielu klientów jest szczególnie wyczulon],ch. Każdy z nas
z łatwością wymieni zmiana' na niekorzyść jakie mogił ztlntać u-zwołane w śrt}
łowisk\l naturalnym i wśród lokalnej społeczności przez Łul'S-etykę: znasz
czenie faully i flory. budynki zakłócające piękno ki'njobl'azu. zailieczl'czcze
nia. nadmierne wykorzystywanie lokalnej iilfi'astruktury, zatrudnianie osól)
z zewnątrz(a nie miejscowych), co marc mieć destrukLywn)- wpływ na śro
dou'isko lokalne oraz wzl'ost cen. J. Swarbrooke ni{ zostawia nas jednak
bezradnymi, lecz podaje szereg rad i pomysłów. które mogą zmniejszyć lub
zlikwidować niepożądane efekty związane z działalnością danej atrakcji
turystycznej
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Jakość to kolejne modne słowo w obwnych czamdi. to, jak twierdzątcorc.
typy marketingu. klucz do sukcesu w przyszłości. Charakteru zając zagadnie-
nie autor opiera się w głównej mierze na przykładach z Wielkiej Brytanii i Euro.
py Zachodniej pmytaczając nazwy odpowiednich dokumentów. Problem jako
ści w turystyce jest szczególnie twdny, bu czy biur'o podróży sprzedając nam
wczasy może zagwarantować, iż sąsiedzi zza hotelowej ściana' nie zepsuje nam
tvypocWnku swoim hałaśliwym lub imll'in uciążliwym zachod'dniem? Chcąc
zadbać o jakość atrakcji turystycznych należy, według autora, skonc:entinu-ać
$ię na wybranych prohlemac:h: otoczenie, cena biletu wstępu -- adekwatna do
poziomu scrwowanych ushtg, dobra' stan techniczny ural\dzen: bezpieczellBtwo
oraz liczba skarg składan) ch prmn xvizytulących. Czy istnieje jakiś kott poetę
powania? Otóż tak. Brytyjska Izba 'l\irystyki opracowała przepisy dla włości.
cien i mcncdżeńw tychże ośrodków. J. Swnrbrookc idzie dalej; próbuje z(defi-
niować pojęcie jakości dja średniej wielkohi parku tematycznego. a następnie
przełożyć je na język zachowań i sysLeinów swm'tościujących i konta'alujących

Powodzenie w przyszłości powinno nam zapewnić róu nici umiejęt.nc król
ko i długofalowe placi.otua.nie, wyznaczanie celów priorytetowych i określania
sposobów ich reillizacji orka gotowość nłl zmiany, które nadejdą niettchionnie.
a sam autor])róbuye ])I'zmwidzieć kilka z nich oraz czynniki, które mogąje wsŁrzy

Rozdział czwarty, prezentujący tak zwane c'ase studies, którymi byly
przeplatane już wcześniejsze partie książki(np. Swiat Cadbury- w Birming
ham, Centntin Historyczne Szkockiej Whisky w l-:dynburgu, czy Leż Ocu
anarium w Blackpool), Lo przykłady z życia wzięte, a konkretnie z Wielkiej
Brytanii, gdzie były przygotowywane w okresie pllmiędzy latem 1993 a je
siecią 1994 roku

W końcowym piątym t'ozdzialc autor analizuje grupy c rnników. które będą
mialy- wpły\Y na Qmek atrakcji turystycznych w pt'zl'szłości. Wp'óżnia gnullę
t:zD-nników palił)c?n ch(zmiany w Btunpie Wschodniej, n)snąui FIlIa Unii Ewo
perskiej), ełonai7 icznyc/l(wspólna H'pluta, sytuada w krajach rozw$ająęych się,
glabnlizada). socyołulfurorpych (obejmująca m.in. zinieniajqw się model radzi
ny. stm'zenic $ię społeczeństwa, problem ludzi niepdnospruwnydi, sprawy ocjno.
ny prQrrody) i !ec/i.n.iczlz#cŁ (wirtualna rzecwuń8tość, damon e kino. technulo#a
komputemwa), żeby wymienić tylko najważniejsze. Autor zmLanelwia się rów
niej nad przyszłością branży turystycznej jaka całości. kŁóz'a mówi)ież podlega
pramianom z określonym skutkiem dla rynku atrakcji turystycznych.

Po zapoznaniu się z całością opracowania nasuwa się jeszce kilka uwag.
Ksiązka ta, to prawdziwe kompendium wiedzy. Po przeczytaniu lna $ię ochotę
wlmemu prowadzić obiekt pmyciągająw turystów. .Jej ogrojnnązaletąjest duża
pt'zystępność i szeroka gama przykładów, które obrazują wybrane pl'oblcmy
poruszone w tej publikacji. lb, co jednak może przysponzX'ć ludności polskie
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lnu czytelnikowi, to próba wykorzystania inforinadi autora w odniesieniu do
naszych rodzimych sl'turcji, bo niestety rS'nck atrakdi turystycznych w J'cisco
ciągle jeszcze odbiega od tych wzorcowych, prezenŁowmiych na przykladzie
Wielkiej Brytanii. 'rym bardziej praca ta powinna się znaleźć na rodzimyr11
rl'nku wj'dawniczym i najlepiej w polskim przekładzie. Niestety. nic jest {Dn&

powszechnie dostępna, & byłaby z pew'naścią nieoceniony pomocą dla t 'ch
wszystkich osób. król'e pracująlub zamierzają się polu ięcić działalności w branzy'
turystycznej
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