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OCENA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PROWADZONYCH  

NA TERENIE LUBLINA W OPINII RESPONDENTÓW 

 

W działalności usługowej, szczególnie w zakresie oferowania usług turystycznych, istotną rolę spełnia wieloaspektowy sys-

tem promocji. Bez zastosowania tego rodzaju działań, trudnym jest skuteczne wypromowanie wielu produktów, niejednokrotnie 

nawet takich, które posiadają znaczący potencjał turystyczny. W przedstawionym artykule podjęto tę problematykę dokonując 

oceny bazy turystycznej znajdującej się na obszarze Lublina i w jego najbliższej okolicy W opracowaniu oprócz rozważań na 

temat znaczenia promocji w turystyce, genezy rozwoju miasta i jego turystycznego potencjału oraz przedstawienia aktualnych 

wydarzeń kulturalnych, problemów związanych z rewitalizacją architektury, rozwoju i znaczenia najważniejszych przemian w 

miejskiej infrastrukturze, zasygnalizowano także elementy związane z procesami demograficznymi i możliwościami zatrudnienia 

w miejscowych zakładach pracy. Główną część opracowania stanowi analiza wyników badań i spostrzeżenia respondentów, 

pozwalające ocenić potencjał turystyczny Lublina oraz możliwości dalszej poprawy jego wykorzystania. 

 

WSTĘP 

Na aktualnie bardzo zróżnicowanym rynku turystycznym można 
zaobserwować wzrost liczby, form i jakościowego poziomu podaży 
wielu usług turystycznych. W warunkach narastającej konkurencji 
zmieniają się zachowania podróżnych, co zmusza oferentów do do-
skonalenia sposobu oferowanych produktów, metod sprzedaży oraz 
uruchomienia działań pobudzających popyt. Coraz istotniejszym i 
ważnym staje się poszukiwanie oryginalnych technik komunikacji mar-
ketingowej [7, s. 5]. Skuteczny system komunikowania powinien ściśle 
łączyć opracowaną strategię marketingową ze zjawiskami, zdarze-
niami i turystycznymi produktami występującymi na rynku oraz instru-
mentami i działaniami służącymi podejmowaniu decyzji [5, s. 465]. 
Taka konstrukcja procesu jest zasadna, ponieważ produkt turystyczny 
jest zbiorem złożonym, składającym się z powiązanych ze sobą ele-
mentów tworzących pakiet, którego jakość zależy od wielu komple-
mentarnych usług. W takim pakiecie istotną role odgrywa lojalność 
klienta wobec dostawcy lub marki, które w istotny sposób wpływają na 
wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa oferującego usługi turystyczne 
[1, s. 166]. Ważny jest również prosty i jasny proces komunikowania 
się przedsiębiorstwa z klientem, w którym największe znaczenie mają 
takie elementy jak reklama, Public Relations, i Sales Promotion. 

Celem badań była ocena źródeł informacji oraz działań pro-
mocyjnych prowadzonych przez władze miasta i inne ośrodki 
oraz turystyczne organizacje regionalne. 

1. POJĘCIE I ZNACZENIE PROMOCJI W TURYSTYCE 

Sukces przedsiębiorstwa na rynku zależy w głównej mierze od 
właściwego odczytania i realizacji szerokiego spektrum potrzeb na-
bywców, oferowania usług najwyższej jakości, ustalania atrakcyjnych 
cen oraz opracowania optymalnego systemu dystrybucji. Te aspekty 
powinny mieć ścisły związek z podjętą strategią marketingową, w któ-
rej istotne znaczenie ma promocja będąca kompozycją reklamy, środ-
ków aktywizacji sprzedaży, merchandisingu oraz Public Relations. 
Promocja jest ważnym elementem gry rynkowej, uatrakcyjnia podaż 
oferenta usługi, natomiast konsumentów informuje o dodatkowych ko-
rzyściach, ułatwiając dokonanie wyboru propozycji najlepiej zaspoka-
jającej jego potrzeby w ramach posiadanych środków. [10, s. 5]. Tak 

zdefiniowany zakres rozważań najlepiej rozpocząć od zaprezentowa-
nia reguł dotyczących tego zagadnienia wyrażonych w definicjach. 
Zdaniem T. Sztuckiego pojęcie promocji pochodzi od łacińskiego wy-
razu promotio, promovere oznaczających poparcie, szerzenie, posu-
wanie na przód czyli […] „oddziaływanie na klientów i potencjalnych 
nabywców polegające na dostarczeniu informacji, argumentacji i 
obietnic oraz zachęt skłaniających do kupowania oferowanych pro-
duktów jak również wytwarzających przychylną opinię o przedsiębior-
stwach” [10, s. 17]. Zdaniem Z. Kruczka i B. Walasa „Komunikowanie 
się między producentem i sprzedawcą, a nabywcą, konsumentem i 
społeczeństwem, mające na celu oddziaływania na postawy i zacho-
wania w stosunku do produktu, przedsiębiorstwa lub jego znaku towa-
rowego odbywa się współcześnie za pomocą różnorodnych form pro-
mocji przy uwzględnieniu celów marketnigowych przedsiębiorstwa, 
rynków docelowych i możliwości budżetu promocji” [1, s. 9].  

Mimo, iż powyższe definicje poprawnie identyfikują istotę promo-
cji można stwierdzić, że najtrafniej zarówno w ujęciu czynnościowym 
(funkcjonalnym), jak i rzeczowym (instrumentalnym) pojęcie promocji 
definiuje A. Panasiuk. Jego zdaniem „W pierwszym aspekcie przez 
promocję rozumie się każde osobowe lub bezosobowe działania na-
kłaniające nabywców do kupna albo do zachowania zgodnego z wolą 
i ideą sprzedawcy” [8, s. 151], natomiast „[...] w aspekcie rzeczowym 
promocja jest najczęściej pojmowana jako zespół taktycznych i strate-
gicznych środków komunikacji, za pomocą których przedsiębiorstwo 
przekazuje na rynek informacje i w ten sposób kształtuje przychylną 
opinię o sobie i swoich produktach, co w konsekwencji ma motywować 
potencjalnych i aktualnych nabywców do zakupów” [8, s. 151].  

Z analizy dostępnych definicji wynika, że podstawowymi elemen-
tami promocji usług są: 
– reklama, 
– Public Relations, 
– publicity, 
– sponsoring, 
– promocja sprzedaży. 
 

Pewna grupa autorów zalicza także do nich uczestnictwo w tar-
gach i wystawach oraz sprzedaż osobistą, co jednak może mieć miej-
sce jedynie w przypadku ofert dotyczących turystyki zbiorowej.  
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 

2.1.  Położenie Lublina 

Obszarem przyjętym do badań jest miasto Lublin i jego najbliższe 
okolice. Lublin jest największym miastem leżącym w południowo-
wschodniej Polsce. Jest stolicą województwa lubelskiego, stanowiąc 
jednocześnie centralny obiekt urbanistyczny w regionie lubelskim 
zwanym także Lubelszczyzną. Powierzchniowo w strukturze kraju jest 
miastem średnim, zajmującym 147 km2. Jego charakterystyczną ce-
chą są dwie odmienne krajobrazowo części podzielone doliną rzeki 
Bystrzyca. Lewa strona doliny to część Płaskowyżu Nałęczowskiego, 
charakteryzująca się grubą warstwą lessów i silnie rozcięta dolinami 
rzecznymi i wąwozami. Obszar ten zajmuje około 615 km2, na którym 
poza miastem Lublin leżą także inne miasta regionu jak np: Puławy, 
Kraśnik czy też atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie Nałęczów oraz 
Kazimierz Dolny. Prawobrzeżna część Bystrzycy ma charakter mono-
tonny, z rozległym obszarem zwanym Płaskowyżem Świdnickim, obej-
mującym także takie miejscowości jak Świdnik, Piaski, Giełczew czy 
Krzeczonów. Jest to obszar wyraźnie rolniczy, co skutkuje mniejszą 
dynamiką rozwoju osadnictwa miejskiego (rys. 1). 

 

 
 

 
Rys. 1. Położenie Lublina a) na tle Polski, b)na tle województwa lubel-
skiego[12, 16] 

Pod względem hydrograficznym Lublin charakteryzuje się intere-
sującą strukturą, którą tworzy dorzecze Bystrzycy, posiadające w swo-
ich granicach kilka mniejszych rzek np.: Czerniejówkę, Czechówkę, 
Ciemięgę, Krężniczankę. W południowo-zachodniej części miasta 
usytuowany jest ważny gospodarczo i atrakcyjny turystycznie Zalew 

Zemborzycki, utworzony w 1975 roku – jako zbiornik retencyjny na 
Bystrzycy, która w tym miejscu wpływa do granic miasta [6, s. 150]. 
Nie stanowi ona jednak głównego źródła zaopatrzenia ponieważ więk-
szość wód komunalnych czerpie się z głębokich ujęć hydrogeologicz-
nych znajdujących się w różnych miejscach miasta.  

Klimat Lublina jest typowy dla tego regionu, utrzymując charakte-
rystyczne w tej części Polski średnie parametry klimatyczne o umiar-
kowanie kontynentalnych cechach. Charakterystycznym wyznaczni-
kiem Lublina są ciepłe i długie lata oraz mroźne i dość krótkie zimy. 
Przewagę opadów notuje się głównie w okresie jesiennym i wiosen-
nym, jednak jest to miasto o jednym z najwyższych wskaźników dni 
bezchmurne w Polsce w okresie letnim. Obserwowane ostatnio ła-
godne zimy czynią ten klimat łagodniejszym i cieplejszym.  

Krajobrazowa charakterystyka regionu lubelskiego na tle woje-
wództwa wykazuje niezwykle zróżnicowane i bogate zasoby ekolo-
giczne. Znajdują się tu dwa parki narodowe : Poleski Park Narodowy 
– chroniący unikalne torfowiska i jeziora polodowcowe (fot. 1) oraz 
Roztoczański Park Narodowy – posiadający wyjątkową rzeźbę i geo-
logię Środkowego Wału Roztocza (tzw. szumy na rzece Tanew) (fot. 
2). O wyjątkowych i unikatowych zasobach flory i fauny świadczy kon-
centracja w tym regionie 17 parków krajobrazowych oraz znaczna 
liczba rezerwatów o charakterze florystycznym i faunistycznym (jeden 
z ciekawszych to Rezerwat Brzozy Czarnej znajdujący się w granicach 
administracyjnych miasta Lublin). 

 

 

 

 
Fot. 1. Krajobrazy w Poleskim Parku Narodowym [14] 
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Fot. 2. szlak turystyczny na bukową górę i spokojny bieg w roztoczań-
skim parku narodowym [15] 

 
Ich walory znacząco podnoszą atrakcyjność przyrodniczą Lu-

belszczyzny, stanowiąc istotne urozmaicenie dla odwiedzających co-
raz liczniej ten region turystów [3]. 

2.2. Geneza rozwoju miasta  

Lublin zarówno jako stolica wschodniej Polski i największa metro-
polia regionu posiada bardzo bogatą historię, związaną z położeniem 
miasta Szlaku Jagiellońskim, który w okresie funkcjonowania Unii Lu-
belskiej wiódł od Krakowa przez Sandomierz, Lublin do Wilna (rys. 2). 
 

 
Rys. 2. Szlak Jagielloński odtworzony na potrzeby turystyki[13] 
 

Z tym szlakiem posiadającym istotne znaczenie handlowe i go-
spodarcze związany jest rozwój pierwotnej substancji miejskiej zloka-

lizowanej na kilku wzgórzach, m.in. na Wzgórzu Staromiejskim, Wzgó-
rzu Czwartek i Wzgórzu Zamkowym. Już we wczesnym średniowieczu 
Lublin był ośrodkiem, w którym rozwijał się handel i rzemiosło. Przy-
wilej lokacyjny tzw. nadanie praw miejskich uzyskany w 1317 r. za-
pewnił miastu intensywny dalszy rozwój. Szczodrymi sponsorami byli 
ówcześni królowie Polscy: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Wła-
dysław Jagiełło, a także w okresie późniejszym Kazimierz Jagielloń-
czyk i Zygmunt Stary. Kolejnym krokiem w rozwoju miasta i nadania 
mu istotnej rangi zarówno gospodarczej jak i politycznej było podnie-
sienie w 1474 r. Lublina do rangi stolicy nowo powstałego wojewódz-
twa lubelskiego. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach miasta było za-
warcie w 1569 r., na ówczesnym zamku królewskim Unii Polsko-Litew-
skiej, którą ze strony Polski przyjął Zygmunt August [9]. Liczne przy-
wileje nadawane przez kolejnych królów przyczyniły się do rozwoju 
miasta, które w krótkim czasie stało się jednym z najważniejszych 
ośrodków handlu w Europie Środkowowschodniej. Rozkwit handlu 
miejskiego szczególnie w XV wieku umożliwił powstanie zwartej i jed-
nolitej grupy społecznej – mieszczan, ludzi przynależnych do posiada-
jącego własne prawa stanu mieszczańskiego i świadomych związków 
z własnym miastem. W tym okresie Lublin stał się jedną z ważniej-
szych metropolii Rzeczpospolitej i korzystając z przywilejów handlo-
wych szybko się bogacił i rozwijał nie tylko gospodarczo lecz także 
urbanistycznie i kulturowo.  

W 1578 r. kolejny król Polski Stefan Batory ustanowił w Lublinie 
trybunał koronny podnosząc tym samym na wyższy poziom hierarchię 
i prestiż miasta. Przełom XVI i XVII wieku był dla Lublina okresem roz-
woju architektonicznego, w którym dominował unikatowy renesans lu-
belski. W tym okresie według projektu Jana Marii Bernardoniego zbu-
dowano piękny, barakowy kościół (obecnie lubelska Archikatedra), a 
Brama Krakowska zyskała nowe oblicze. W 1585 r. odnowiono ją i 
wyposażono w zegar z dzwonem wybijającym godziny, zaś w 1611 r. 
zlikwidowano istniejące przed nią wały i fosy, otwierając miasto na 
przybyszy podążających od strony Krakowa [4, s. 32].  

Z początkiem XVII wieku przebudowano także kościół oo. Bernar-
dynów. Nową architektoniczną rangę zyskał także kościół i klasztor 
oo. Dominikanów. Wiek XVII i XVIII to okres powolnego upadku Lu-
blina. Wiązało się to ze strategicznym położeniem miasta na drodze 
przemarszu kolejnych wrogich wojsk przetaczających się przez 
Rzeczpospolitą. W końcowych latach XVIII w., tuż przed utratą nie-
podległości w Lublinie działała Lubelska Komisja Dobrego Porządku, 
która przyczyniła się do poprawy bytowej mieszkańców i podniesienia 
rangi gospodarczej zrujnowanego miasta. Okres rozbiorów doprowa-
dził Lublin do pozycji miasta prowincjonalnego. Ponowne ożywienie 
było związane z budową kolei Warszawa-Lublin-Kowel (1877 r.), 
dzięki której nastąpił zauważalny postęp w uprzemysłowieniu i unowo-
cześnieniu miasta, które zaczęło zyskiwać pozycję jako ośrodek prze-
mysłu rolno-spożywczego i maszynowego. W okresie międzywojen-
nym XX w. nastąpiła dalsza gospodarcza aktywizacja Lublina, jako 
ważnego segmentu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Miasto 
osiągnęło wówczas dominującą pozycję w produkcji maszynowej i 
przemysłu mechanicznego w regionie. W krótkim historycznym rysie 
miasta nie należy zapominać o jego, od samego początku i nadal moc-
nym czynniku wielokulturowości, będącym istotnym źródłem postępu 
towarzyszącego rozwojowi miasta praktycznie od początków jego ist-
nienia. 

2.3. Ważniejsze wydarzenia w rozwoju miasta 

W ramach współczesnej działalności administracji kultywowane 
są liczne, dawne jarmarki oraz handlowy charakter miasta. Systema-
tycznie rośnie ranga takich imprez cyklicznych jak Jarmark Jagielloń-
ski, Festiwal Smaków, czy też Festiwal Sztukmistrzów. Turystów za-
dziwia staromiejska zabudowa Lublina, która przetrwała szczęśliwie 
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wojenną zawieruchę i obecnie rewitalizowana, stanowi unikalny, bez-
cenny przykład architektury późnośredniowiecznej i wczesnorenesan-
sowej. W 2016 roku przypada rocznica 700-lecia nadania Lublinowi 
praw miejskich. Trwają przygotowania do tej uroczystości między in-
nymi poprzez renowację architektury sakralnej i świeckiej (fot. 3). 
 

 
a) Katedra Lubelska [17] 
 

 
       b) Zamek Królewski [18] 
Fot. 3. Odnowione zabytki w Lublinie 

 
W urbanistyce coraz wyraźniej widać także zupełnie nową infra-

strukturę stawiającą Lublin wśród najnowocześniejszych miast w Pol-
sce. Na uznanie zasługują podnoszące rangę miasta i regionu najważ-
niejsze elementy infrastruktury, do których można zaliczyć będącą na 
ukończeniu budowę Obwodnicy Miasta, Port Lotniczy Lublin-Świdnik, 
obiekty sportowe i rekreacyjne: Stadion Arena Lublin, Hala Widowi-
skowo-Sportowa Globus oraz Aqua Lublin. Na uznanie zasługuje rów-
nież rozwój bazy kulturalno-naukowej oraz poziom intelektualny miej-
skiej społeczności. Ten sukces można było uzyskać zarówno w wy-
niku zbudowania niezbędnej bazy materialnej jak i rozwoju elit spo-
łecznych. W tym zakresie należy wyróżnić takie obiekty jak Centrum 
Spotkania Kultur, Lubelskie Centrum Konferencyjne i Centrum Kultury 
w Lublinie. Niekwestionowanym osiągnięciem jest wysoko oceniony 
zbiorowy wysiłek środowiska naukowego Lublina, które może po-
szczycić się nowymi obiektami Uniwersytetu Medycznego, UMCS czy 
Uniwersytetu Przyrodniczego oraz nie tylko znaczącą liczbą studen-
tów, lecz także wybitnej kadry naukowej oraz uznanych intelektuali-
stów wielu specjalności. 

2.4. Zmiany demograficzne w mieście  

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. Lublin liczył 
344 tys. stałych mieszkańców, z czego 56 tys. znajdowało się w wieku 

przedprodukcyjnym (rys. 3). Poważną grupę stanowią studenci, któ-
rych sezonową obecność szacuje się na około 100 tys. w roku akade-
mickim.  

 

 
Rys. 3. Ludność Lublina (w tys. mieszkańców)  [2]. 

 
Według statystyk GUS w 2014 r. liczba osób zatrudnionych wy-

nosiła 116 tys., a stan bezrobocia osiągnął wielkość 17 tys. Większość 
mieszkańców zatrudniona jest w usługach, szkolnictwie, w tym w 
szkolnictwie wyższym, administracji państwowej i przedsiębiorstwach 
komunalnych [11]. Około 1/3 mieszkańców znajduje pracę w istnieją-
cych na terenie miasta zakładach przemysłowych, takich jak: Zakłady 
Przemysłu Zbożowego „Lubella”, Zakłady Przemysłu Spirytusowego 
Polmos Lublin (Stock Poland), Browary Lubelskie „Perła”, Herbapol 
Lublin, Zakłady Maszynowe Ursus, Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
„Solidarność”, Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Pszczółka” [11]. 

Część mieszkańców Lublina znajduje zatrudnienie w Fabryce 
Maszyn Rolniczych „Sipma”, a także u producenta drzwi i okien POL 
SKONE. W mieście działa także Podstrefa Ekonomiczna jako obszar 
przemysłowy należący do specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-
PARK MIELEC dając zatrudnienie dużej grupie mieszkańców. 

3.  METODYKA BADAŃ I PYTANIA BADAWCZE 

Badanie przeprowadzono na terenie Lublina zarówno wśród 
mieszkańców jak i turystów. Zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. 
Doboru próby dokonano metodą losową. Zastosowano pytania ba-
dawcze dotyczące: 
1. Oceny źródeł informacji o usługach turystycznych, 
2. Oceny motywów skłaniających do odwiedzenia Lublina, 
3. Działań marketingowych prowadzonych w Lublinie, zauważonych 

przez respondentów 
4. Oceny działań promocyjnych prowadzonych przez władze miasta 

i inne ośrodki oraz turystyczne organizacje regionalne 
Grupa badawcza stanowiła 70 osób. Badania zostały przeprowa-

dzone w okresie od 01.06 do 30.06 2015 r. i 01.10.2015 do 30.10.2015 
r. 

4. ANALIZA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

O potencjale turystycznym Lublina niewątpliwie świadczą jego 
najważniejsze, cieszące się zainteresowaniem i uznaniem turystyczne 
walory materialne i kulturowe. Jednak bez zbudowania dotyczącej 
tych walorów rozwiniętej bazy danych, prawidłowej analizy i oceny ze-
branych informacji oraz marketingowej promocji, część z nich może 
zostać niezauważona lub źle wypromowana. Nie trzeba wyjaśniać, że 
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w takim przypadku zamiast być źródłem wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej miasta, walory te nie spełniają swojej roli, przyczyniając się 
do utraty ich konsumpcji. Lublin postrzegany jako nieformalna tury-
styczna stolica Wschodniej Polski, posiada wiele znaczących i uzna-
wanych w kraju i poza jego granicami interesujących produktów i 
miejsc godnych zwiedzania.  

Prawidłowa ocena i efektywne wykorzystanie istniejącego poten-
cjału turystycznego wymaga w pierwszej kolejności zbudowania sku-
tecznego systemu przekazu zebranych danych oraz profesjonalnego 
wykorzystania źródeł informacji. Pod tym względem miasto Lublin 
spełnia podstawowe wymagania. Jednak z przeprowadzonych w tym 
zakresie badań i analiz wynika znaczne zróżnicowanie postrzegania 
ich skuteczności przez respondentów. Ocenę tych źródeł przedsta-
wiono w tabeli 1.  

Analizując dane przedstawione w tabeli 1, które służą ocenie źró-
deł informacji należy wskazać na ich znaczący rozrzut. Biorąc pod 
uwagę same oceny średnie, dobre i bardzo dobre największą komu-
nikatywność przekazu wykazuje prasa, informacje uzyskane od zna-
jomych, oferty biur podróży, telewizja oraz reklama uliczna. Wysoką 
pozycję zajmuje także Internet, natomiast mniejszą skuteczność wy-
kazuje radio, direct mail oraz reklama mobilna, notujące także 
znaczną liczbę ocen złych. Taka struktura ocen wskazuje, na koniecz-
ność wyboru najskuteczniejszych źródeł informacji o usługach tury-
stycznych i tym samym najbardziej efektywnego lokowania ograniczo-
nych środków finansowych przeznaczanych na poszczególne kompo-
nenty systemu informacji. Posiadanie znacznego potencjału turystycz-
nego nie oznacza automatycznie szerszego zainteresowania się od-
biorców tymi walorami. Skuteczność tych relacji można uzyskać two-
rząc dobrze prosperujące źródła informacji o usługach turystycznych. 

Tak kształtujące się wskazania stanowią bardzo ważną informa-
cję dla administracji miasta, co prawdopodobnie spowoduje szersze 
wykorzystanie wymienionych w tabeli pozytywnych działań oraz zak-
tywizowanie pozostałych. Z analizy tych danych wynika również inny 
wniosek, dotyczący istnienia relatywnie niskiej komunikatywności 
przekazu telewizyjnego i prasowego co może być skutkiem nieatrak-
cyjnego scenariusza, formy przekazu lub braku niezbędnych fundu-
szy. Stąd istnieje konieczność przeprowadzenia szerszej analizy tego 
zakresu problematyki. W tym przypadku istotne znaczenie ma poziom 
ocen poszczególnych motywów skłaniających do zwiedzania Lublina 
zawartych na rysunku 4.  
 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Ocena motywów przyjazdów do Lublina. Źródło: opracowanie 
własne  
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Do analizy tego zakresu działań wybrano 5 podstawowych powo-
dów motywujących do zwiedzania i pobytu w mieście. Struktura uzy-
skanych ocen wyraźnie wykazuje zdecydowaną przewagę wskazań 
bardzo dobrych i dobrych, co świadczy o tym, że Lublin posiada atrak-
cyjną bazę turystyczną i organizuje interesujące imprezy kulturalne. 
Należy jednak szczegółowo przeanalizować dotychczasową działal-
ność w zakresie wypoczynku biernego i rekreacji, ponieważ dane do-
tyczące tych działań wykazują relatywnie wysoki odsetek ocen złych i 
średnich.  

Z przedstawionych na rysunku danych wynika, że największym 
zainteresowaniem cieszą się wydarzenia kulturalne. W ramach tego 
obszaru działań Lublin notuje spektakularne sukcesy, gdyż są one co-
raz częściej pokazywane nie tylko w krajowej telewizji, lecz również w 
niektórych programach ościennych państw. Można założyć, że dzięki 
tej działalności Lublin zyskuje coraz wyższą pozycję na rynku tury-
stycznym. Pozostałe działania wymagają pogłębionej analizy, ponie-
waż motywy skłaniające do ich wykorzystania znacznie odbiegają od 
wysokiej oceny wydarzeń kulturalnych. Mimo iż mniej niż połowa re-
spondentów wyraziła zainteresowanie pozostałymi walorami tury-
stycznymi miasta, to wcale nie musi świadczyć o ich mniejszej atrak-
cyjności, lecz np. może być skutkiem niedostatecznej promocji. Na 
słuszność takiego wniosku wskazują również wyniki dotyczące oceny 
promocji miasta przedstawione na rysunku 5.  

 

 

Rys. 5. Ogólna ocena działań promocyjnych prowadzonych przez wła-
dze miasta i inne ośrodki oraz turystyczne organizacje regionalne. 
Źródło: opracowanie własne 

Mimo iż z zaprezentowanych danych wynika zdecydowana prze-
waga ocen dobrych, to jednak musi zastanawiać niska liczba bardzo 
dobrych i znaczna dostatecznych. Stanowią one wyraźny sygnał dla 
odpowiednich służb miejskiej administracji, aby szukać nowych, bar-
dziej nowoczesnych rozwiązań, szczególnie podnoszących skutecz-
ność i atrakcyjność oferowanych produktów turystycznych. 

PODSUMOWANIE 

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań oraz dokonanych 
rozważań można stwierdzić, że miasto Lublin i jego najbliższe otocze-
nie posiada znaczący potencjał turystyczny doceniany przez rosnącą 
liczbę turystów krajowych i zagranicznych. Mimo istnienia znacznego 
spektrum interesujących ofert, sposób ich promocji w niektórych przy-
padkach jest niewystarczająco aktywny, a tym samym mniej sku-
teczny, powodując niższy od możliwego poziom ich konsumpcji.  

Ocena źródeł informacji charakteryzuje się znacznym zróżnico-
waniem. Największą komunikatywnością przekazu cechuje się prasa, 
informacje uzyskane od znajomych, oferty biur podróży, telewizja oraz 
reklama uliczna. 

Motywacja przyjazdu turystów do Lublina jest także różnorodna. 
Szczególną uwagę odwiedzający przywiązują do zabytków i wydarzeń 
kulturalnych. Średnią ocenę uzyskały atrakcje turystyczne, natomiast 
najmniej istotnymi czynnikami są zdaniem respondentów rekreacja i 
wypoczynek bierny oraz wydarzenia sportowe.  

Analizując wyniki badań zaprezentowane w tabelach i na rysun-
kach wykazano, że odpowiednie organy administracji miejskiej odpo-
wiedzialne za promocję turystyczną miasta powinny podjąć działania 
mające na celu podwyższenie poziomu komunikatywności, poprawy 
skuteczności istniejących instrumentów, głównie dotyczących prze-
kazu telewizyjnego, radiowego, reklamy mobilnej oraz direct mail. Po-
prawa tych obszarów działań, głównie poprzez zastosowanie nowo-
czesnych rozwiązań umożliwi także wzrost skuteczności i efektywno-
ści oferowania aktualnie gorzej wypromowanych produktów turystycz-
nych miasta.  
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The assessment of  Lublin tourism potential based on opinions 
of survey respondents 

In the service industry, particularly in offering tourism ser-

vices, we can see the key role of promotion. Without this range 

of activities many products can not be effectively promoted, 

sometimes even those that have the significant potential for 

tourism. In the article we discuss these issues connected with 

the assessment of the tourism development of Lublin and its re-

gion. In this study a general idea of the importance of tourism 

promoting, the historical development of the city, its tourist po-

tential and current events providing cultural revitalization of 

architecture as well as  the significance of the most important 

transformations in the urban infrastructure, the elements of de-

mography and employment opportunities in local workplaces 

are presented. The main part of the study is an analysis of the 

results and opinions of survey respondents to assess the tourism 

potential of Lublin and the possibilities of further improving its 

use. 

 
Autorzy: 
Prof. dr hab. Bogusław Sawicki - Uniwersytet Przyrodniczy w Lubli-
nie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji.   20-950 
Lublin; ul. Akademicka 15. Tel: + 48 81 445 66 53, Fax: + 48  533 35 
49,  E-mail: profesor.sawicki1@gmail.com 
dr Jerzy Koproń - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agro-
bioinżynierii Katedra Turystyki i Rekreacji. E-mail: kopron@op.pl 
mgr Ewelina Surdacka - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wy-
dział Agrobioinżynierii - Katedra Turystyki i Rekreacji E-mail: surdac-
kaewelina@wp.p

 

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=8875&from=&dirids=1&ver_id=25183&lp=2&QI=!6F2729B63CD9D4C1F0FF9460A40D03E6-241
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=8875&from=&dirids=1&ver_id=25183&lp=2&QI=!6F2729B63CD9D4C1F0FF9460A40D03E6-241
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r014/polska.jpg
http://www.fuw.edu.pl/aw2p2/sub/p/
mailto:profesor.sawicki1@gmail.com
mailto:kopron@op.pl
mailto:surdackaewelina@wp.pl
mailto:surdackaewelina@wp.pl

