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ROZWÓJ RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH  
W POLSCE  

 
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potencjału wybranych elementów polskiego rynku usług turystycznych 

 i rekreacyjnych w warunkach usytuowania Polski pomiędzy dwoma regionami o wysokim potencjale gospodarczym tj. Europą 
Zachodnią i krajami WNP. Ułatwia  to możliwość poznania wysokiej klasy walorów turystycznych kraju, co jest okolicznością 
aktywizującą rozwój rynku turystycznego i możliwości skorzystania z będących na wysokim poziomie usług rekreacyjnych. W 
artykule omówiono wzrost znaczenia polskiego rynku turystycznego w wymiarze międzynarodowym oraz konieczność 
systematycznej poprawy jakości bazy noclegowo-gastronomicznej, infrastruktury rekreacyjnej i leczniczej, a także rosnące 
znaczenie unikatowych regionów o wyjątkowych walorach zdrowotnych, poznawczych i wypoczynkowych oraz pozostawionych 
w naturalnym stanie środowisk przyrody. Wykazano także źródła poprawy jakości i organizacji obsługi klienta oraz podaży 
wielu atrakcyjnych pod względem formy i ceny produktów turystycznych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Dodatkowo oceniono 
także działalność aktywizującą konsumpcję turystyczną oraz zwiększającą jej zyskowność w wymiarze całego sektora. 

 

WSTĘP 

Polski rynek turystyczny jest w zasadniczym wymiarze 
kształtowany przez politykę instytucji krajowych, jednak istotny 
wpływ na jego kształt i trendy rozwoju mają również unormowania 
międzynarodowe dotyczące segmentu podaży autonomicznych 
usług komercyjnych, regionalna polityka UE oraz wsparcie 
finansowe wynikające z oferowanych programów, celowych 
funduszy i środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych 
na cele turystyczne, wypoczynkowe i rekreacyjne. Ten system 
działalności obejmuje zakres krajowy, jednak jest on ściśle 
związany z organami Unii Europejskiej, rozszerzając go na 
przestrzeń międzynarodową wymagającą współpracy z innymi 
sektorami gospodarki, głównie transportem. Tak realizowana 
polityka turystyczna i rekreacyjna tworzy szanse dla obywateli i 
podmiotów wszystkich państw wspólnoty. Jednocześnie 
wewnętrzny potencjał gospodarczy i poziom zasobności 
społeczeństw powodują, że tempo jego rozwoju odbywa się w 
warunkach zachowania nadrzędności celów narodowych, natomiast 
efektywność realizacji poszczególnych zadań zależy w znacznym 
stopniu od umiejętności, celowości i skuteczności prawidłowego 
zagospodarowania środków własnych oraz wspólnotowych.  

1. WALORY TURYSTYCZNE POLSKI  

Polska jest krajem posiadającym znaczący potencjał i rosnącą 
jakość materialnej bazy turystycznej oraz rekreacyjnej. Turysta 
może w Polsce odpoczywać, rehabilitować się, leczyć i realizować 
potrzeby wellness oraz korekcji i upiększania ciała w wielu 
uznanych ośrodkach usytuowanych w górach, na nizinach, w krainie 
jezior i obszarach nadmorskich. Warunki naturalne poszczególnych 
stref środowiskowo-geograficznych Polski są głównym walorem 
turystycznym kraju.  

Trudno jednak nie zauważyć różnic w zagospodarowaniu 
poszczególnych regionów dla celów rekreacyjno-turystycznych, 
szczególnie w zakresie wyposażenia i poziom fachowości w 
segmencie specjalistycznych usług turystycznych zdrowotnych i 
wellnes. Pod tym względem Polska zalicza się do krajów o 
potencjalnie dużych, jednak nie w pełni wykorzystanych zasobach 

wypoczynkowych i specjalistycznych. Zarówno ilością jak i jakością 
świadczonych usług odbiega od rozwiniętych krajów Europy 
Zachodniej. Zmniejszenie tego dystansu jest możliwe w wyniku 
lepszego wykorzystania czynników atrakcyjności rekreacyjno-
turystycznej, z których na szczególną uwagę zasługują: 
– atrakcyjne zróżnicowanie krajobrazowe, 
– znaczne powierzchnie naturalnego środowiska i obszarów 

chronionych, nieznacznie przekształconych w wyniku 
działalności gospodarczej człowieka, 

– unikatowe walory przyrodnicze, bogata szata roślinna, świat 
zwierzęcy, 

– liczne obiekty zabytkowe, atrakcyjne miasta, parki narodowe, 
pomniki kultury i przyrody z różnych okresów historycznych, 
Wymienione elementy, szczególnie walory dotyczące 

wypoczynku w środowisku przyrodniczym, często decydują o 
atrakcyjności danego obszaru, w którym istotną rolę spełnia między 
innymi zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, kompleksy leśne, 
wody powierzchniowe, podziemne, w tym szczególnie zdrowotne. 
Większość regionów posiadających te walory skupiona jest na 
obrzeżach państwa, nad morzem, na pojezierzu i w górach. 

 Polska zalicza się do krajów posiadających atrakcyjne walory 
krajoznawcze. Można do nich m.in. zaliczyć zasoby 
antropogeniczne (kulturowe) oraz atrakcyjne obiekty i regiony 
przyrodnicze. Do szczególnie atrakcyjnych walorów turystycznych 
należy zaliczyć niektóre miasta, zwłaszcza duże, w których istnieją 
wysokiej klasy zabytki kultury materialnej takie jak Kraków, 
Warszawa, Gdańsk, Toruń oraz przyciągające wielu turystów, liczne 
obiekty wpisane na listę UNESCO. Zasobem coraz częściej 
poszukiwanym w Polsce, szczególnie przez zagranicznych klientów, 
są walory specjalistyczne, spełniające funkcję zasobów 
kwalifikowanych. Ich atrakcyjność identyfikują cechy środowiska 
przyrodniczego, zachęcając do uprawiania turystyki kwalifikowanej, 
między innymi taternictwa, turystyki górskiej, speleologii, 
narciarstwa, kajakarstwa, turystyki rowerowej, wędkarstwa czy też 
myślistwa. Znaczący zakres zachowania naturalnego środowiska 
przyrodniczego, jak i bogata oraz zróżnicowana fauna i flora, czynią 
ten zakres usług wyjątkowo atrakcyjnym. Należy zauważyć, że 
następuje tu systematyczna poprawa, głównie w sferze 
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kształtowania usług turystyczno-rekreacyjnych. Stopniowo rośnie 
liczba wysoko kwalifikowanej kadry i jej odpowiedzialność 
zawodowa, jakość infrastruktury, poziom świadczonych usług  
i poszanowanie praw klienta, a jednocześnie udaje się zachować 
konkurencyjne ceny w porównaniu z identycznymi usługami 
świadczonymi na zachodzie Europy. Całość tak wykreowanego 
systemu tworzy podstawę rozwoju turystycznego potencjału Polski, 
w którym w dalszym ciągu można odnaleźć znaczne rezerwy 
wymagające zagospodarowania. Dlatego istotne jest zwiększenie 
na te cele nakładów finansowych, poprawa organizacji, jakości i 
struktury bazy świadczenia usług, których realizacja przynosi coraz 
większe zyski. Znaczącą szansą dla polskiego ruchu turystyczno-
rekreacyjnego jest zwiększenie wykorzystania unikatowości 
walorów naturalnego środowiska i infrastruktury materialnej. Dla 
przykładu można wymienić działalność dotyczącą obszarów o 
wyjątkowych walorach między innymi projektów nazwanych: 
"Rzeczpospolita Ptasia" – ujście Warty, "Dolina i Bagna Biebrzy” 
oraz „Żyrardów" – poprzemysłowy zespół miejski [3, s. 176].  
Podsumowując powyższe rozważania można prognozować, że 
poprawa efektywności świadczenia usług turystycznych jest 
gwarantem, iż ten rynek ma realne możliwości dalszego rozwoju. 

2. UCZESTNICTWO POLAKÓW W WYJAZDACH 
TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH 

Rozważania dotyczące rozwoju turystyczno-rekreacyjnego 
rynku Polski wymagają przeprowadzenia analizy i dokonania oceny 
tego zakresu działalności w powiązaniu z rynkiem europejskim.  

 Polska nie posiada preferowanych przez większość turystów 
walorów, aby stać się turystycznym centrum regionu (np. brak 
ciepłego morza). Musi zatem skupić swój wysiłek na atrakcyjności 
cenowej i unikatowości oraz poprawie jakości i dostępu do 
szerokiego zakresu usług turystyczno-rekreacyjnych. Biorąc jednak 
pod uwagę wzrastającą konkurencyjność podaży na 
międzynarodowym rynku, warto ocenić w jakich obszarach istnieją 
najkorzystniejsze perspektywy i możliwości uzyskania przewagi lub 
umocnienia pozycji w stosunku do konkurentów. Jednym z takich 
zakresów działalności jest aktywizacja ruchu wyjazdowego Polaków 
do krajów o uznanym potencjale turystyczno-rekreacyjnym będącym 
znaczącym źródłem przychodów z realizacji tego zakresu usług. 
Niewątpliwie postępująca europeizacja i globalizacja polskiej 
gospodarki stwarzają korzystne otoczenie generujące sprzyjający 
klimat do realizacji coraz szerszej skali uczestnictwa w 
międzynarodowej turystyce i rekreacji. Jest to korzystny trend 
odzwierciedlający wzrost zainteresowania i chęć dotarcia do 
interesujących walorów turystycznych. Powoduje to wzrost ruchu w 
segmencie wyjazdów turystycznych, których skalę przedstawiono 
na rysunku 1.  

 

Rys 1. Wyjazdy turystyczne Polaków w latach 2006-2015 (mln) [8, s 
15; 11; 2, s. 2}.  

Jak już wcześniej wspomniano, rozwój rynku usług 
turystycznych jest ściśle związany z potencjałem gospodarczym 
państwa oraz regionów i niejednokrotnie podlega znaczącym 
wahaniom koniunkturalnym. Wahania te wyraźnie widać również na 
polskim rynku usług turystycznych. Systematyczny wzrost liczby 
wyjazdów turystycznych Polaków świadczy o dużym potencjale 
rozwojowym tego segmentu usług wynikającym z istnienia 
znaczącego zakresu niezagospodarowanych potrzeb i oczekiwań 
odbiorców. Wzrasta nie tylko ogólna liczba wyjazdów, ale rośnie 
również coraz większy odsetek Polaków uczestniczących w 
wyjazdach turystycznych (rys.2). 

 

 
Rys. 2. Uczestnictwo w turystycznych wyjazdach Polaków w latach 
2007-2015  (%) [8. s. 18; 2, s. 1]. 

 
Mimo że odsetek korzystających z wyjazdów Polaków w latach 

2012-2015 jest wyraźnie większy niż w okresie od 2007 do 2011 to 
od roku 2012 nie obserwuje się tendencji wzrostowej [2, s. 2]. 
Deklarowane przez respondentów przyczyny nieuczestniczenia w 
wyjazdach turystycznych przedstawione są na rys. 3.   

 

 

Rys. 3. Przyczyny nieuczestniczenia Polaków w wyjazdach 
turystycznych (%) [2, s. 2; 5, s.16]. 

 
Najważniejsze bariery dotyczące ograniczania lub eliminacji z 

uczestnictwa w ruchu turystyczno-rekreacyjnym to głównie niski 
zasób środków finansowych znacznej części populacji. Pozostałymi 
determinantami związanymi z brakiem uczestniczenia w imprezach 
turystycznych są obowiązki domowe, wiek i stan zdrowia. 
Niewątpliwie są to przyczyny, których ograniczenie mogłoby w 
istotnym stopniu poprawić dostęp do omawianych usług i umożliwić 
większą aktywizację Polaków.  

Aż 15% respondentów wymienia wiek i stan zdrowia jako 
przyczynę braku uczestnictwa w wyjazdach turystycznych. 
Stworzenie oferty dla osób starszych i z problemami zdrowotnymi 
wymaga nie tylko znacznych nakładów finansowych, lecz także 
budowy specjalistycznej infrastruktury i dostosowania charakteru 
usług i procedur do wieku i zdrowia obsługiwanych osób.  

W doskonaleniu tego zakresu podaży tkwią określone rezerwy 
pozyskania większej liczby odbiorców. Wymaga to jednak podjęcia 
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nowych, wielokierunkowych działań polegających głównie na 
wprowadzeniu  programów aktywnego rozwoju oczekiwanych form 
turystyki w większej liczbie atrakcyjnych miejsc i miejscowości oraz 
podaży nowoczesnych produktów dostępnych zarówno dla 
seniorów, jak  i młodszych odbiorców. Dotyczą one m.in. turystyki 
ekstremalnej, obserwowania unikatowych form flory i fauny, a także 
cieszących się coraz większym zainteresowaniem 
niekonwencjonalnych pobytów związanych z odnową biologiczną, 
odpoczynkiem oraz wellness i spa, realizowanych w oddaleniu od 
zgiełku cywilizacji. Są to oferty, które mogą być realizowane 
indywidualnie lub w powiązaniu z dotychczas stosowanym modelem 
wypoczynkowo-leczniczym, specjalistycznym i poznawczym. 

Dokonując analizy i oceny rynku usług turystycznych i 
rekreacyjnych należy również wziąć pod uwagę czas trwania 
krajowych i zagranicznych pobytów wypoczynkowych. Według 
przyjętych kryteriów do długookresowych wyjazdów krajowych 
zalicza się te, które trwają minimum 5 dni (4 noce), natomiast do 
krótkookresowych,  trwające 2-4 dni (minimum 1 noc).  Wielkości 
dotyczące okresu pobytów na przestrzeni ostatnich lat 
zaprezentowano w tabeli 1 
 
Tab. 1.  Średnia długość pobytu podczas  krajowych podróży  

Polaków w latach 2006-2015 (liczba noclegów) [7, s. 1-3; 9, s. 34 i 
51; 2, s. 2].  
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 Z przedstawionych danych wynika, że zarówno pobyty 
długookresowe, jak i krótkookresowe zachowują poziom stabilny.  

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2015 r. 
zrealizowano 39,9 mln wyjazdów, co wskazuje, że wielu Polaków 
uczestniczyło w tych wyjazdach kilkakrotnie w ciągu roku.  

Wyznacznikiem atrakcyjności krajowego rynku turystyczno-
rekreacyjnego oraz poziomu jego wykorzystania jest globalna liczba 
zrealizowanych pobytów. Ważne znaczenie ma także motywacja 
dotyczące celu  podróży. Strukturę tego zakresu motywacji w 
wyjazdach krajowych krótkookresowych oraz długookresowych 
obywateli polskich obrazują dane przedstawione na rysunku 4 i 5. 

 

 
Rys. 4. Struktura deklarowanych przez Polaków celów podróży      
w wyjazdów krajowych długookresowych w  2015 roku [%] [2, s. 5]. 
 
 
 

 

Rys. 5. Struktura krajowych wyjazdów krótkookresowych według 
celów w 2015 r. [%]  [2, s. 6].  

 
Dominującym celem wyjazdów długookresowych Polaków jest 

wypoczynek i turystyka (58%), natomiast wyjazdy krótkookresowe 
są w większości przypadków (64%) związane z odwiedzinami u 
rodzin i znajomych. Bardzo mały odsetek respondentów wskazał 
inne cele wyjazdów. Tylko 5% wyjazdów długookresowych i 4% 
wyjazdów krótkookresowych ma na celu poprawę zdrowia. 
Najważniejszym powodem tak kształtującej się struktury są nie tylko 
ograniczone środki finansowe lecz także niedostateczne 
przygotowanie niektórych form turystyki do konkretnych potrzeb 
określonych grup odbiorców.  

Na kształt polskiego rynku turystyczno-rekreacyjnych usług w 
znacznym stopniu wpływają również braki techniczno-organizacyjne 
i obiektywne ograniczenia wynikające z sezonowości (głównie 
związane z okresowymi wahaniami pogody, brakiem ciepłego 
morza, deszczowym latem oraz ogólną niestabilnością pogodową). 
Są to znaczące bariery w dynamicznym rozwoju rodzimej turystyki i 
rekreacji. Te uwarunkowania powodują, że wzrasta zainteresowanie 
wyjazdami zagranicznymi, szczególnie do krajów z ciepłym 
klimatem i o uznanym statusie turystycznym. Według szacunków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2015 roku Polacy uczestniczyli w 
10,9 mln turystycznych wyjazdach zagranicznych połączonych z co 
najmniej jednym noclegiem poza granicami kraju.  

O atrakcyjności turystycznej wyjazdów zagranicznych 
najczęściej decydują: klimat, koszt wycieczki, marka państwa, 
regionu lub ośrodka oraz ilość i jakość turystycznych walorów. 
Najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem akceptacji tych cech jest 
liczba i dynamika przyjętych klientów (tab. 2). 

Z zestawienia w tabeli 2 liczby wyjazdów Polaków do 
poszczególnych krajów wynika, że największym zainteresowaniem 
polskich turystów cieszyły się kraje charakteryzujące się niemal 
gwarantowaną słoneczną pogodą, takie jak Włochy, Chorwacja, 
Grecja oraz Turcja. W obszarze wysokiej atrakcyjności turystycznej 
lokują się także Niemcy, natomiast dla osób preferujących zimowe 
klimaty i liczne udogodnienia oraz liberalny charakter rynku 
turystycznego, najatrakcyjniejszym kierunkiem wyjazdów była 
Szwecja. 

Należy również zauważyć, że w 2015 roku głównym celem 
zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka 
wypoczynkowa. W ogólnej liczbie 10,9 mln, wyjazdów tego rodzaju 
było 6,2 mln, natomiast liczbę wyjazdów dotyczących odwiedzin 
szacuje się na 3,3 mln, a służbowych na 0,8 mln. Pełny obraz 
struktury realizowanych celów w zagranicznych wyjazdach Polaków, 
w analizowanym okresie przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Struktura zagranicznych podróży Polaków według celów w 
2015 roku  [%] [2. s. 12] 

 
Przedstawione wielkości potwierdzają prymat realizacji 

wcześniej zaprezentowanych celów w wyjazdach zagranicznych.  
Zdobycie przewagi na konkurencyjnym rynku w warunkach 

aktualnego stopnia nasilenia rywalizacji polega na oferowaniu coraz 
bardziej atrakcyjnych ofert oraz kompleksowym organizowaniu 
pobytu przez wyspecjalizowanych oferentów, którymi najczęściej są 
biura podróży. Z ich usług w 2015 roku skorzystało około 23% 
turystów, w tym 14% wykupiło pełne pakiety, a jedynie 9% usługi 
częściowe. W pakiety włącza się coraz większy zakres 
oczekiwanych przez turystów usług. Z tego powodu rośnie jego 
popularność wśród Polaków, chociaż należy zauważyć także 
rosnący udział w tej formie konsumpcji turystów Zachodniej i 
Północnej Europy. 

Turystyka indywidualna dominuje w grupie młodszej populacji, 
głównie w gronie studentów, młodzieży szkolnej, a także części 
średniego pokolenia, preferującego realizację indywidualnego planu 
podróżowania. W tym segmencie usług obserwuje się także rosnący 
udział młodzieży zagranicznej, głównie z Białorusi i Ukrainy. 

W światowej turystyce i rekreacji powstaje coraz bardziej 
wyrazista segmentacja rynków i klientów w oparciu o kryterium 
zasobności finansowej. Analogiczna sytuacja obserwowana jest na 
rynku polskim. Jest to związane z procesem transformacji 
powodującym przemiany społeczno-kulturowe, a tym samym wzrost  
zainteresowania Polaków bardziej atrakcyjnymi i droższymi 

wyjazdami turystycznymi. U podstaw tego procesu leży poprawa ich 
sytuacji materialnej, umożliwiająca wydatkowanie większych 
środków na cele poznawcze, wypoczynkowe i rozrywkę. Dotyczy to 
również zwiększającej się popularności turystyki i rekreacji w czasie 
tzw. podróży weekendowych oraz dłuższych wyjazdów na krajowy i 
zagraniczny wypoczynek.  

Poprawa sytuacji finansowej mieszkańców Polski znajduje 
odzwierciedlenie w wydatkach przeznaczonych na cele turystyczne i 
rekreacyjne. W 2015 roku odnotowano wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego przeciętnej kwoty wydatków zarówno na wyjazdy 
krajowe, jak i zagraniczne. Kwota na krajowe wyjazdy 
długookresowe wzrosła średnio z 735 do 774 PLN, natomiast w 
przypadku krótkookresowych z 230 do 262 PLN. Zmieniła się także 
struktura konsumpcji usług. Główny udział w wydatkach to koszty 
zakwaterowania, które wzrosły o 34,5% oraz żywności – wzrost o 
31,5%. Podobną tendencję można zaobserwować w wydatkach na 
podróże zagraniczne, które wzrosły średnio z 2097 do 2125 PLN 
przy czym największy udział w tych wydatkach zanotowano w 
pozycji transport (34,5%) i zakwaterowanie (27,1%) [2, s. 13]. Mimo 
zauważalnego wzrostu omawianych wydatków, to jednak w 
porównaniu z mieszkańcami krajów Europy Zachodniej są one 
wciąż znacząco mniejsze.  

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na realizację 
turystyczno-rekreacyjnych usług jest sezonowość popytu (rys. 7). Ta 
obiektywna cecha powoduje, że zapotrzebowanie na każdy rodzaj 
usług ma określony sezon szczytowy, w którym popyt na określone 
usługi turystyczne niejednokrotnie przekracza możliwość ich 
zaspokojenia. Powstający w tym okresie niezagospodarowany 
popyt stanowi stratę możliwego do osiągnięcia dochodu. To 
powoduje, że oferenci starają się dostosować wielkość i organizację 
ruchu turystycznego do wymogów wynikających z sezonowego 
popytu. Jednocześnie podejmują starania, aby zapewnić wyższą 
konsumpcję turystycznych usług poza sezonem. W tym przypadku 
większe możliwości tkwią w podaży usług zdrowotnych oraz  
weellnes i spa, niezależnych od pogody. 

Przedstawiona na rysunku 7 zmienność popytu na usługi 
turystyczne (wyjazdy krajowe) wykazuje, że szczyt wyjazdów 
przypada na miesiące letnie, w pozostałych miesiącach liczba 
wyjazdów jest znacząco mniejsza. Niewielki wzrost obserwowany 
jest w kwietniu (zazwyczaj Święta Wielkanocne) w maju (popularne 
majówki) oraz w grudniu (Święta Bożego Narodzenia oraz 
Sylwester). Zdecydowanie najmniej wyjazdów odnotowuje się w 
styczniu  i w listopadzie.  

57,2

30,6

7,3
1,3

1,5 0,3
1,8

Turystyczno-wypoczynkowy Odwiedziny u rodziny i znajomych
Służbowy Szkoleniowy
Religijny Zdrowotny
Inne

Państwa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zmiana 2008-15  [%] 

Niemcy 1900 1300 1250 1100 2550 2150 2061 2100 10,5 

Włochy 450 650 550 400 800 1100 827 900 100 

Wielka Brytania 450 500 600 700 700 1200 872 800 78 

Chorwacja 300 300 100 350 350 800 570 660 120 

Grecja 300 150 300 300 250 550 470 610 103 

Czechy 650 350 400 450 700 700 495 600 - 9 

Hiszpania 300 250 400 350 450 700 477 500 67 

Słowacja 450 200 200 300 500 500 303 500 11 

Francja 350 200 450 150 450 700 374 400 14,3 

Turcja 150 150 250 350 300 300 360 400 167 

Austria 300 350 200 250 500 500 345 400 33,5 

Szwecja 100 200 150 200 350 300 260 400 300 

 

Tab.2. Najczęściej odwiedzane kraje przez Polaków w czasie wyjazdów turystycznych w latach 2008-2015 [2, s. 11; 5, s. 48; 8, s. 19] – 
tabela przedstawia liczbę wyjazdów (tys.) w ciągu roku. 
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Rys. 7. Liczba Polaków uczestniczących w turystycznych 
wyjazdach krajowych w poszczególnych miesiącach 2015 r. (mln)  
[2, s. 2-3]. 

 
Dokładne poznanie cykliczności w okresie roku stanowi ważną 

informację dla organizatorów wyjazdów turystycznych, ponieważ 
baza hotelowo-gastronomiczna musi być zdolna do obsłużenia 
nawet około 7,4 mln osób w jednym miesiącu. Wskazuje to również 
na konieczność aktywizacji podaży usług w innych miesiącach pod 
warunkiem zaoferowania odbiorcy interesujących programów 
pobytu i korzystnych cen.  

Generalnie sezonowość w turystyce wyjazdowej powoduje 
podobne skutki zarówno w podróżach krajowych, jak i 
zagranicznych, natomiast inne są okresy przypadające na sezon 
szczytowy oraz motywy podejmowania decyzji o realizacji tych 
podróży. 

3. TURYSTYKA PRZYJAZDOWA NA TEREN POLSKI 

Rozwój polskiego rynku turystyczno-rekreacyjnego w coraz 
większym stopniu związany jest z udziałem klientów zagranicznych. 
Dostępne statystyki sporządzane periodycznie przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki wykazują, że ich liczba z każdym rokiem rośnie 
(poza okresami kryzysów), przy równoczesnym poszerzaniu się 
terytorialnego kręgu zainteresowań, głownie wśród turystów 
pochodzących z państw europejskich. Otwarcie granic w ramach 
UE spowodowało, że walory polskiego rynku turystyczno-
rekreacyjnego zaistniały w szerokiej przestrzeni międzynarodowej. 
Zauważono nie tylko ich jakość, lecz także konkurencyjną cenę, 

przez co zaczęły się cieszyć coraz większym zainteresowaniem 
wśród obcokrajowców. Potwierdzeniem rozwoju tego procesu jest 
nie tylko rosnąca liczba przyjazdów typowo turystycznych, lecz 
także rekreacyjnych, zdrowotnych oraz wellness i spa. Jest to 
tendencja obserwowana w ramach przyjazdów z krajów Unii 
Europejskiej, ale da się także zauważyć zainteresowanie osób z 
innych kontynentów. Jest to pozytywy prognostyk, ponieważ w 
każdym z tych segmentów podróży istnieją możliwe do 
zagospodarowania rezerwy.  

Znaczącym segmentem turystów przyjeżdżających z zagranicy 
jest Polonia. Mimo iż stanowią oni znaczącą liczbę odwiedzających 
ojczyznę, to wciąż istnieją możliwości zwiększenia tego rodzaju 
przyjazdów. Wymaga to jednak znacznego zakresu promocji i 
dotarcia z wyczerpującą informacją turystyczną do szerokich 
kręgów Polaków mieszkających za granicą oraz uproszczenia 
formalności związanych z obsługą podróżnych. Mimo iż dynamika 
przyjazdów zagranicznych turystów do Polski osiągnęła w 2015 
roku najwyższy poziom w ostatnim 15-leciu to ten stan nie jest w 
pełni zadowalający (rys. 8). 

 

 
Rys. 8. Przyjazdy turystow zagranicznych do Polski w latach 2001-
2015 [3, s. 1;  8, s. 1]. 

 
Z danych prezentowanych w Raporcie Ministerstwa Sportu i 

Turystyki wynika, że wysoką dynamikę przyjazdów notuje się w 
segmencie młodych osób przyjeżdżających z krajów Europy 
Zachodniej, preferujących krótkie pobyty w miastach, często 
związane z organizacją imprez sportowych, kulturalnych i 
okolicznościowych. Zainteresowanie widać także w grupie seniorów 
przyjeżdżających w celach wypoczynkowych i zdrowotnych 

2,2
2,9 3,1

3,5
4

3,4

5,9

7,4

2,8 2,8

1,7

3,1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

15

14 13,7
14,3

15,2
15,7

15

13

11,9
12,5

13,4

14,8

15,8 16
16,7

Tab. 3. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski w latach 2009-2015 [tys.]  [ 1, s. 37; 3, s.1-2]. 

Państwa i regiony 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2009-2015 [%] 

Niemcy 4560 4520 4610 4800 5280 5743 6012 13,2 
Czechy 175 175 190 202 249 266 283 16,2 
Ukraina 1295 1 350 1520 1930 2110 1072 1198 -7,4 
Rosja 320 400 500 670 765 1003 873 173 
Słowacja 85 95 100 110 125 159 169 98,8 
Białoruś 865 970 1120 1620 1530 811 801 -5,5 
Litwa 620 620 620 615 590 605 632 1,9 
Wielka Brytania 450 485 470 500 570 664 753 59,8 
Łotwa 230 270 290 330 330 330 356 54,8 
Francja 215 225 240 240 275 264 456 112,1 
Wlochy 245 265 280 295 310 398 425 73,5 
Austria 280 310 330 325 325 355 369 31,8 
Niderlandy 300 350 360 355 365 399 430 43,3 
Ważne zamorskie 390 470 485 520 555 223 631 61,8 
Świat 11 890 12 470 13150 14840 15800 15901 16722 40,6 
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Z obserwacji ruchu turystycznego wynika, że Polska jest 
atrakcyjnym miejscem przyjazdów rodzinnych, towarzyskich i na 
zakupy. Dynamicznie rozwijają się także nowe kierunki 
dodatkowych usług, do których należy zaliczyć turystykę związaną 
ze specjalistycznymi usługami medycznymi, kosmetycznymi, 
dentystycznymi i kompleksową odnową biologiczną. Również 
szeroko pojęta rekreacja stanowi coraz atrakcyjniejszy segment 
posiadający wszelkie warunki, aby stać się rodzimą marką i 
stymulatorem promocji Polski na światowym rynku kwalifikowanych 
usług turystycznych. 

W analizach ekonomicznych istotną wartość ma wiedza 
dotycząca liczby osób przyjeżdżających do Polski z poszczególnych 
krajów i regionów (tab. 3). Różne narodowości charakteryzują się 
zróżnicowanym zakresem potrzeb i potencjałem płatniczym. 
Skuteczne wykorzystanie tych różnic stanowi podstawę 
konstruowania efektywnej strategii pozyskania nowych klientów, a 
tym samym stworzenia warunków do dalszego rozwoju rynku 
turystyczno-rekreacyjnego. Prawidłowo przeprowadzona ocena 
efektów finansowych, realizowanych w poszczególnych segmentach 
usług, jest dopełnieniem ekonomicznej strategii kształtowania 
współczesnej turystyki. Realizowana w warunkach aktualnego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego stanowi wiedzę, 
dzięki której można znacząco wpływać na wiele obszarów życia w 
wymiarze lokalnym i światowym. Wielokierunkowe skutki jakie 
powoduje rozwój turystyki wykazują, że jest ona nie tylko jednym z 
największych sektorów gospodarki światowej, ale także 
stymulatorem poziomu życia organizatorów oraz aktywizacji wielu 
innych dziedzin.  

W Polsce badaniem tej problematyki zajmuje się Instytut 
Turystyki, którego raporty dotyczące 2015 roku wykazują, że łączne 
wydatki cudzoziemców w Polsce w tym okresie wyniosły 37,7 mld 
PLN, z czego 19 mld (50,3%) to wpływy z długookresowych 
pobytów turystycznych, a pozostała część wynika z pobytów 
krótkookresowych i przyjazdów jednodniowych. Szczegółowa 
analiza wydatków turystów zagranicznych w 2015 roku wykazuje, że 
średnio kształtowały sie one na poziomie 446 USD na osobę, tj. były 
około 2% mniejsze niż w roku 2014 i 69 USD na dzień pobytu, to 
jest 4,9% więcej niż w roku 2013 [3, s. 4]. Chcąc prowadzić 
efektywną i skuteczną politykę dotyczącą turystyki należy posiadać 
wiedzę dotyczącą wielkości, źródeł i kierunków, z których uzyskuje 
się dochody. Ma to istotne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku, 
ponieważ kwoty wydatkowane przez turystów z różnych krajów w 
czasie jednego dnia pobytu w Polsce wykazują znaczne 
zróżnicowanie (rys. 9).  

 

 
Rys. 9. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych na 1 dzień 
pobytu w 2015 roku (w USD) – według krajów [3, s. 5].   

Zarówno struktura, jak i suma wydatków turystów określonej 
grupy narodowej stanowią ważną informację dla organizatorów 
ruchu turystycznego [4, s. 298]. Informacja taka umożliwia 
dokonanie kierunkowej aktywizacji działań marketingowych w 
określonych segmentach przyjazdów. Pobudza również dodatkowe 
inicjatywy poprawiające wzrost efektywności świadczonych usług i 
tym samym zysków oferentów.  

Ważna jest także wiedza o średnich wydatkach przypadających 
na jednego zagranicznego turystę, związana z całym pobytem na 
terenie Polski. Kształtowanie się tej wielkości z podziałem wg 
państw przedstawiono na rysunku 10.  

 

 
Rys. 10. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych na osobę w 
2015 roku w USD (według krajów) [3, s. 5].   
 

Wyszczególnione wielkości nie odzwierciedlają zależności 
między kwotą wydatków, a czasem przebywania na terenie Polski, 
są jednak cenną informacją dla zespołów planujących strategię 
aktywizacji turystycznego ruchu przyjazdowego. Pozwala ona z 
dużym prawdopodobieństwem wytypować kraje oraz usługi, na 
które powinna być kierowana najintensywniejsza działalność 
marketingowa. Służy ona również zróżnicowaniu programów 
pobytu, dostosowując je do oczekiwań grup i osób z krajów, z 
których podróżni pozostawiają w Polsce największe kwoty.  

W ostatnich latach największe wydatki zanotowano wśród osób 
deklarujących pobyt w celach zdrowotnych. Kwota wydatkowanych 
w tym segmencie usług wynosi ok. 742 USD na osobę (rys. 11).  
 

 

Rys. 11. Przeciętne wydatki turystów w 2015 roku według celu 
podróży (w USD)  [3, s. 6;]. 

 
Ze względu na to, że polska turystyka zdrowotna staje się 

coraz bardziej znaczącą marką dla zagranicznych turystów, warto 
poświęcić jej więcej uwagi. Szczególna jej funkcja jest zgodna z 
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zasadami i istotą turystyki w znaczeniu ogólnym. Jednak spełniając 
różnorodne funkcje w wielu obszarach życia współczesnego 
społeczeństwa pozwala realizować jedną z najważniejszych, którą 
jest funkcja zdrowotna.  

Turystyka, w tym szczególnie turystyka zdrowotna, pomaga w 
profilaktyce, rehabilitacji i leczeniu wielu chorób fizycznych i 
psychicznych (rys.12). 

 
 

`  

 
Rys. 12. Turystyka zdrowotna [6, s. 3] 

 
Czasem wystarczy zmiana otoczenia, aby zwiększyć poczucie 

zadowolenia i chęć korzystnego przeformowania własnego życia. 
Turystyka zdrowotna służy wzmacnianiu odporności organizmu, 
osiąganiu równowagi psychicznej i poprawie sprawności fizycznej, 
intelektualnej a także wyglądu zewnętrznego. Ogólnie rzecz ujmując 
polega ona na odwiedzaniu miejsc, ośrodków, terenów i obszarów, 
które słyną z właściwość terapeutycznych, leczniczych i 
uzdrowiskowych. Właściwości te mogą wynikać z klimatu regionów, 
zbiorowych lub pojedynczych zjawisk i produktów występujących na 
danym obszarze oraz z całokształtu uwarunkowań środowiskowych 
wpływających korzystnie na samopoczucie, zdrowie i kondycję 
człowieka. Najczęściej spotykane formy tej turystyki to: 
uzdrowiskowa, medyczna oraz SPA i wellness [11]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Rys. 13. Podstawowe walory polskich usług w turystyce zdrowotnej 
[6, s. 10]. 

W ostatnim okresie Polska staje się coraz atrakcyjniejszym 
miejscem oferowania usług w zakresie turystyki medycznej. Jest to 
jedna z trzech najbardziej akceptowanych obok SPA i wellness form 
turystyki zdrowotnej. Najprostszy sposób jej realizacji to dobrowolne 
przemieszczenie się osób zainteresowanych do obcego państwa 
lub regionu, w celu poddania się planowanemu leczeniu dla 
poratowania zdrowia, poprawy jakości życia, motorycznych lub 
psychicznych funkcji czy też wyglądu. Wybór kraju wynika 
najczęściej z konkurencyjnych cen [4, s. 32]. Trzeba jednak 
podkreślić, że polski rynek turystyki zdrowotnej w wysokim stopniu 
spełnia oczekiwania dotyczące jakości i profesjonalizmu  (rys.13).  

Należy zauważyć, że w ramach polskiej turystyki zdrowotnej, 
coraz wyraźniej kształtują się specjalistyczne segmenty, które 
zyskują wzrastające uznanie w kręgach zagranicznych odbiorców. 

Do nich możemy zaliczyć:  
– turystykę uzdrowiskową – dla osób 60+, 
– SPA, wellness – dla odbiorców 45+, 
– zabiegi medycyny estetycznej – głównie dla kobiet 40+, 
– zabiegi stomatologiczne – dla osób  50+, 
– zabiegi specjalistyczne – głównie dla klientów 45+. 

Specjaliści tych rodzajów usług zdobywają coraz wyższe 
kwalifikacje z równoczesną poprawą poziomu jakości wyposażenia 
gabinetów. To powoduje systematyczny rozwój tego segmentu 
usług i wzrost liczby odbiorców nawet z krajów wysoko rozwiniętych 
[rys.14].  

 

 

Rys. 14. Udział klientów różnych narodowości wśród turystów 
zagranicznych korzystających z usług turystyki zdrowotnej  [%] [6, 
s. 8]. 

 
Analizując zagadnienie turystyki zdrowotnej należy także 

wspomnieć o nabierającej coraz większego znaczenia szeroko 
pojętej rekreacji. Dziedzina, która nie tylko zyskuje uznanie Polaków 
lecz także odbiorców zagranicznych. Jej istotą jest realizacja 
prostych ćwiczeń z umiarkowanym obciążeniem, najczęściej w 
plenerze. Jest to przyjemna forma aktywizacji, służąca poprawie 
zdrowia, samopoczucia i uatrakcyjniania form spędzania wolnego 
czasu, wypoczynku po pracy, kontaktów międzyludzkich i 
kształtowania prawidłowych zachowań ludzi.  

Aktualnie w rekreacji widoczny jest trend odchodzenia od 
sportów zespołowych na rzecz indywidualnych dyscyplin. 
Jednocześnie nasila się tendencja do uczestnictwa w rekreacji na 
łonie natury. Do najczęściej uprawianych dyscyplin rekreacyjnych 
można zaliczyć: jazdę na rowerze, pływanie, nordic-walking, 
narciarstwo, aerobic, taniec, jogging, yogę oraz żeglarstwo (zimą 
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bojery). Z cyklicznych badań przeprowadzonych przez Główny 
Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków 
Życia, dotyczących problematyki uczestnictwa w sporcie i rekreacji 
ruchowej wynika, że głównym motywem udziału w tych działaniach 
jest przyjemność i rozrywka. Silne są także motywy skłaniające do 
utrzymania kondycji fizycznej, zachowania właściwej sylwetki oraz 
wykonania zaleceń lekarza dotyczących poprawy stanu zdrowia. 
(rys. 15). 

 

 
Rys. 15. Motywy uczestnictwa w sporcie lub rekreacji ruchowej (%) 
[14, s. 52]. 

 
W rozwoju rekreacji napotyka się także na znaczące 

utrudnienia, z których najpoważniejszą jest brak czasu, niski poziom 
zainteresowania, niechęć do podejmowania wysiłku fizycznego lub 
po prostu preferowanie biernego wypoczynku. Istotną barierą jest 
też stan zdrowia i związane z tym przeciwwskazania lekarza 
(rys.16). 

 

 
Rys. 16. Bariery uczestnictwa w zajęciach sportowych lub rekreacji 
ruchowej  (%) [14, s. 57]. 
 

Istnieją także inne utrudnienia w swobodnym uprawianiu 
rekreacji, do których można zaliczyć: 

– brak sprzętu sportowo-rekreacyjnego, 
– nieliczna grupa organizatorów tego typu zajęć, 
– brak lub niska jakość infrastruktury w miejscu zamieszkania. 

Z przeprowadzonych w październiku 2016 roku badań przez 
Instytut Badań Strukturalnych Ministerstwa Sportu i Turystyki 
wynika, że jedynie 39% Polaków jest aktywnych w czasie wolnym w 
stopniu zalecanym przez WHO (poświęca na aktywność fizyczną o 
umiarkowanym natężeniu co najmniej 150 minut tygodniowo). 
W grupie osób z wyższy wykształceniem ten odsetek wynosi 53%, 
natomiast wśród seniorów odsetek osób nieaktywnych w ogóle 
stanowi aż 91% [10]. Badania te potwierdzają ujemną zależność 
między aktywnością a wiekiem oraz dodatnią między aktywnością a 
wykształceniem. W ocenie poziomu aktywności ruchowej Polska 
wypada znacznie gorzej niż większość krajów UE o czym informują 
dane Eurobarometru wykazując, że tylko 27% Polaków deklaruje 
regularne ćwiczenia lub uprawianie sportu.  

4. KIERUNKI  ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO 

Priorytetem polskiego rynku turystyczno-rekreacyjnych usług 
jest  jego zrównoważony rozwój w powiązaniu z rynkiem Unii 
Europejskiej, powinien jednak charakteryzować się elementami 
konkurencyjności w strukturze regionów europejskich. Nawet 
autonomiczne rozwiązania narodowe będą zawsze stanowić część 
polityki wspólnoty wzmacniającej konkurencyjność regionalną. 
W sposób najbardziej syntetyczny rozwój omawianego rynku ujmuje 
Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Opracowany w  
Ministerstwie Sportu i Turystyki dokument definiuje polskie pola 
aktywizacji przewag konkurencyjnych na regionalnym rynku 
turystycznym. Zawarte w nim rekomendacje zalecają umocnienie 
wyrazistego wizerunku polskich regionów turystycznych i 
rekreacyjnych, utrzymanie wysokiego standardu usług z 
zachowaniem wielowymiarowego dziedzictwa kulturowo-
historycznego oraz wysokiej atrakcyjności produktów stanowiących 
wyróżniki na tle ofert istniejących na rynku międzynarodowym.  

 
PODSUMOWANIE 
 
Polska jest krajem o znaczących walorach turystycznych i 

możliwościach oferowania szeroko pojętej rekreacji. Do 
najważniejszych można zaliczyć istnienie mało skażonych obszarów 
naturalnego środowiska z bogatą florą i fauną, szeroki zestaw wód 
leczniczych i termalnych, oraz uznany w regionie poziom fachowych 
umiejętności kadry. Mimo znaczącego rozwoju usług w każdym z 
wyżej wymienionych obszarów dynamika postępu nadal jest niższa 
od możliwej do uzyskania. Jednak w ostatnich latach można 
zauważyć stopniowe przyspieszanie rozwoju w dziedzinach, które 
zaczynają być uznawane za markę polskiej turystyki. Są to przede 
wszystkim usługi dla poratowania zdrowia, kosmetyczne, 
dentystyczne, chirurgii plastycznej, odnowy biologicznej oraz 
rekreacja. Jakościowy poziom  tego zakresu świadczeń znajduje 
coraz wyższe uznanie zarówno w Polsce, jak krajach Europy, a 
nawet świata. Mimo tego realizowana w tym zakresie polityka nie 
zapewnia możliwej do uzyskania dynamiki pełnego wykorzystania 
istniejących w tej działalności rezerw. Zarówno poprawa ilościowego 
oraz jakościowego zakresu turystycznych świadczeń wymaga 
przede wszystkim zdecydowanej specjalizacji, poprawy 
wyposażenia gabinetów oraz podniesienia poziomu kwalifikacji 
kadry. Jednak bez właściwego wsparcia w ramach polityki na 
szczeblu krajowym i władz lokalnych trudno spodziewać się 
przełomowych przemian. 
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The development of tourist and recreational services in 
Poland  

This article attempts to identify the potential of selected elements of the 
Polish market for tourist and recreational services in the context of 
Poland's position between two regions with high economic potential, ie 
Western Europe and CIS countries. This facilitates the possibility of 
getting to know the high quality of tourist attractions of the country, 
which is a circumstance stimulating the development of the tourist 
market and the possibility of using high-level recreational services. The 
article discusses the growing significance of the Polish tourist market in 
the international dimension and the need to systematically improve the 
quality of accommodation and catering facilities, recreational and 
medical infrastructure, as well as the growing importance of unique 
regions with exceptional health, cognitive and recreational values and 
natural environments. It has also been shown to improve the quality and 
source of customer service organization and supply of many attractive 
in terms of price and product forms of tourism, recreation and health. In 
addition, activities aimed at stimulating tourist consumption and 
increasing its profitability in the whole sector were also assessed. 
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