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Bo�ena GRAD,  Ewa FERENSZTAJN - GALARDOS, Renata KRAJEWSKA 

CZYNNIKI DETERMINUJ�CE RYNEK USŁUG 
TURYSTYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE 

MAZOWIECKIM 

Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały,  w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów Głównego 

Urz�du Statystycznego i Instytutu Turystyki, tendencje rozwojowe w zakresie zagospodarowania 
turystycznego w województwie mazowieckim oraz stopnia wykorzystania bazy hotelowej, ruchu 
turystycznego, jak równie� ocena zagospodarowania turystycznego Mazowsza w latach 2008-2011. 

W pierwszej cz��ci rozwa�a�, w uj�ciu teoretycznym, wyja�niono poj�cie rynku turystycznego ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem ewaluacji poj�� turystyka, turysta, zachowania konsumenta na rynku 
usług turystycznych oraz omówiono elementy rynku usług turystycznych – takie jak popyt, poda�, cena, 
produkt. 

  W cz��ci drugiej rozwa�a� zdefiniowano istotne czynniki, o charakterze ekonomicznym jak  
i pozaekonomicznym, kształtuj�ce wielko�� i struktur� popytu na rynku usług turystycznych. 

W cz��ci trzeciej artykułu zaprezentowano, zarówno w aspekcie teoretycznym jak  
i empirycznym, potencjał turystyczny województwa mazowieckiego. Uwag� skoncentrowano na 
wykorzystaniu zagospodarowania turystycznego województwa mazowieckiego oraz wskazaniu 
kierunków rozwoju bazy materialnej turystyki w tym regionie, w przyszło�ci. Ponadto  
scharakteryzowano ruch turystyczny na Mazowszu w kontek�cie celów podró�y, rodzajów 
wykorzystania miejsc noclegowych i aspektu sezonowo�ci.  

W podsumowaniu rozwa�a� podj�to prób� wskazania roli i znaczenia rozwoju turystyki na 
Mazowszu dla kształtowania rozwoju gospodarczo-przestrzennego i społeczno-kulturowego tego 
regionu. Zwrócono równie� uwag� na kwestie ograniczania negatywnego wpływu turystyki na 
�rodowisko przyrodnicze, jak równie� strategiczne kierunki rozwoju turystyki w województwie 
mazowieckim. 

Wst�p
Turystyka stanowi współcze�nie jeden z najszybciej rozwijaj�cych si� sektorów 

gospodarki. Dla wielu regionów rozwój turystyki, w tym i dla województwa mazowieckiego 
okazuje si� by� szans� na aktywizacj� zawodow� ludno�ci, zwi�kszenie dochodów, 
intensyfikacj� infrastruktury, co przyczynia si� do zapewnienia wysokiej pozycji 
konkurencyjnej regionu oraz trwałego wzrostu gospodarczego. Dzieje si� tak dlatego, �e 
turystyka stała si� jednym z głównych elementów współczesnego stylu �ycia i jednocze�nie 
przyj�ła funkcj� jednego z wyznaczników jego poziomu. Sytuacja ta powoduje stałe 
zapotrzebowanie na realizacj� wyjazdów turystycznych i ci�głe zwi�kszanie oczekiwa�  
z nimi zwi�zanych. 
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Celem rozwa�a� podj�tych w artykule jest dokonanie oceny rynku turystycznego 
województwa mazowieckiego, a wi�c poda�y turystycznej, (na któr� składaj� si� walory 
i zagospodarowanie turystyczne), jak i zaprezentowanie determinant kształtuj�cych wielko��  
i struktur� popytu turystycznego. Główn� uwag� skupiono na czynnikach, maj�cych 
decyduj�cy wpływ na rynek usług turystycznych w województwie mazowieckim. 

1. RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH I UWARUNKOWANIA JEGO 
ROZWOJU W �RODOWISKU GOSPODARKI GLOBALNEJ – 
UJ�CIE SYNTEYCZNE  

1.1. Rynek usług turystycznych 
Rynek jest to zespół warunków, które doprowadzaj� do kontaktów mi�dzy kupuj�cymi  

i sprzedaj�cymi w procesie wymiany dóbr i usług. Rynek jest syntetycznym poj�ciem 
okre�laj�cym proces prowadz�cy do tego, �e decyzje gospodarstw domowych dotycz�ce 
konsumpcji alternatywnych dóbr i usług, decyzje przedsi�biorstw o tym, co i jak wytwarza�, 
oraz decyzje pracowników dotycz�cych tego, jak wiele i dla kogo pracowa�, zostaj�
wzajemnie uzgodnione dzi�ki odpowiednim dostosowaniom cen.[1, s.82] 

Rynek turystyczny definiowany jest jako ogół stosunków wymiennych, towarowych                 
i pieni��nych podejmowanych przez osoby indywidualne, przedsi�biorstwa, organizacje                        
i instytucje, które reprezentuj� popyt na ró�nego rodzaju dobra i usługi turystyczne oraz 
poda� turystyczn�. Rynek turystyczny to tak�e ogół stosunków wymiennych miedzy osobami                        
i instytucjami sprzedaj�cymi towary i usługi turystyczne przedstawiaj�cymi poda� a osobami 
i instytucjami nabywaj�cymi towary i usługi zaspokajaj�ce potrzeby turystyczne – 
przedstawiaj�cymi popyt. 

Potrzeby turystyczne s� potrzebami osobistymi zwi�zanymi z realizacja funkcji czasu 
wolnego (wypoczynkiem poza miejscem stałego zamieszkania) materialnymi i duchowymi 
oraz dotycz�cymi dóbr rzeczowych i usługowych, wy�szego rz�du i luksusowymi, masowymi 
i powszechnymi, cho� charakteryzuj�cymi si� du�ym zindywidualizowaniem w zaspokajaniu, 
a tak�e okresowymi, w rozumieniu zarówno periodyczno�ci �ycia człowieka, jak                        
i sezonowo�ci w rozkładzie rocznym.

W tabeli 1 przedstawiono ogólny podział potrzeb turystycznych z jednej strony                   
w kontek�cie turystyczno-wypoczynkowych potrzeb funkcjonalnych, z drugiej za�                        
w odniesieniu do turystycznych potrzeb instrumentalnych.  

Tab. 1. Ogólny podział potrzeb turystycznych
Kompleks potrzeb turystycznych 

Turystyczno-wypoczynkowe potrzeby 
funkcjonalne 

Turystyczne potrzeby instrumentalne 

Potrzeby zdrowotne Potrzeby 
rozwojowe 

Potrzeby dóbr naturalnych 
Potrzeby dóbr kulturowych 

– rehabilitacji – Rozwoju 
duchowego 

Potrzeby informacji 

– regeneracji – Rozwoju 
fizycznego 

Potrzeby dóbr i usług konsumpcyjnych 
Potrzeby specyficzne Potrzeby uniwersalne 
– turystyczno-

wypoczynkowe 
– podstawowe 
– transportowe 

– usług handlowych 
– usług rzemie�lniczych 

– usług infrastrukturalnych 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: [5, s. 24] 

Podsumowuj�c rozwa�ania o poj�ciu rynku, nale�y podkre�li�, �e ma on dwa oblicza:[9, 
s.70]: 
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– podmiotów, na które składaj� si� sprzedaj�cy i kupuj�cy oraz wyst�puj�ce mi�dzy nimi 
zwi�zki i relacje, 

– procesów kształtuj�cych si� w ramach funkcjonowania tego układu (w tym stosunków 
wymiany). 
Społeczny i ekonomiczny wymiar turystyki wzajemnie si� uzupełniaj�. Najpełniejszy 

obraz tego procesu mo�na uzyska� obserwuj�c jej kształtowanie si� w wymiarze 
regionalnym. Zastosowanie takiego zakresu przestrzennego bada� pozwala uzyska�
syntetyczny opis zjawiska, przedstawi� kierunki jego rozwoju za pomoc� konkretnych 
przykładów, a tak�e wgł�bi� si� w wybrane problemy zachowa� podmiotów reprezentuj�cych 
popyt i poda� turystyczne. 

W uj�ciu tabelarycznym przedstawiono klasyczny podział podmiotów rynkowych, wraz z 
odniesieniem si� do rynku usług turystycznych (Tab. 2 ) 

Tab. 2. Podmioty rynku usług turystycznych
Grupa nabywców Grupa oferentów Grupa podmiotów polityki 

turystycznej 
– indywidualni, czyli 

gospodarstwa domowe 
– przedsi�biorstwa turystyczne 

zajmuj�ce si� organizacj� za 
po�rednictwem sprzeda�y 

gotowych pakietów 
turystycznych 

– organy polityki centralnej – 
tworz�ce ramy 

funkcjonowania rynku 
– jednostki samorz�du 

terytorialnego – zajmuj�ce si�
tworzeniem lokalnego  

i regionalnego produktu 
turystycznego 

– instytucjonalni, czyli 
podmioty kupuj�ce masowo 
usługi turystyczne, np. dla 

potrzeb turystyki zdrowotnej, 
socjalnej czy kongresowej 

– przedsi�biorstwa turystyczne 
�wiadcz�ce usługi cz�stkowe 

– organizacje                  
i stowarzyszenia bran�owe w 

turystyce 

– samorz�d gospodarczy 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: [9, s.70] 

Usługobiorcy, b�d�cy członkami ró�nych grup gospodarstw domowych wyró�nionych  
w odniesieniu do 	ródła dochodu, takich, jak: gospodarstwa pracowników, gospodarstwa 
pracowników u�ytkuj�cych gospodarstwo rolne, gospodarstwa rolników, gospodarstwa 
pracuj�cych na własny rachunek, gospodarstwa emerytów i rencistów, gospodarstwa 
utrzymuj�ce si� z niezarobkowych 	ródeł oczekuj� zaspokojenia konkretnych potrzeb oraz 
uzyskania satysfakcji z kupna okre�lonych usług. Za� działalno�� na rynku usług 
turystycznych nabywców instytucjonalnych sprowadza si� do kupna u oferentów usług, które 
nast�pnie s� konsumowane przez pracowników i ich rodziny, kuracjuszy czy te� uczestników 
konferencji, targów i kongresów.  

Poza wymienionymi grupami nabywców, zwanych te� usługobiorcami, na rynku usług 
turystycznych funkcjonuj� równie� liczne i ró�norodne przedsi�biorstwa �wiadcz�ce usługi 
turystyczne, tak zwani usługodawcy – kształtuj�cy poda�ow� stron� rynku, którzy zostali 
przedstawieni w uj�ciu tabelarycznym (Tab. 3 ). 
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Tab. 3. Podmioty turystyczne kształtuj�ce poda�ow� stron� rynku
Sektor bazy 

noclegowej 
Sektor 

transportowy Biura podró�y 
Organizacje     

w miejscach 
odwiedzanych 

Sektor atrakcji 
turystycznych 

– hotele 
– motele 
– pensjonaty 
– kwatery 

wiejskie 
– centra 

konferencyjne 
– kempingi stałe 
– o�rodki 
�eglarskie 

– linie lotnicze 
– linie promowe 
– kolej 
– przewo	nicy 

autobusowi 
– firmy wynajmu 

samochodów 

– touroperatorzy 
– agencje 

turystyczne 
– po�rednicy 
– organizacje 

specjalistyczne 

– regionalne 
organizacje 
turystyczne 

– lokalne 
organizacje 
turystyczne 

– stowarzysz 
– informacja 

turystyczna 

Podmioty 
zapewniaj�ce 
turystom dost�p 
do atrakcji 
turystycznych, 
takich jak: 
– parki narodowe 
– rezerwaty 

przyrody 
– ogrody 

botaniczne 
– ogrody 

zoologiczne 
– parki 

tematyczne 
– parki rozrywki 
– muzea i galerie 
– miejsca 

historyczne 

�ródło: [9, s.71] 

Zgodnie z definicj� W. Hunzikera i K. Krapfa popyt turystyczny jest: „(…)sum� dóbr
turystycznych, usług i towarów, które tury�ci s� skłonni naby� przy okre�lonym poziomie 
cen”. [ 3, s.17] C. Kaspar okre�la natomiast popyt turystyczny jako: „(…)gotowo�� turysty do 
nabycia okre�lonych ilo�ci dóbr turystycznych za okre�lon� sum� pieni�dzy”.[4, s.118]  
S. Wołejko z kolei, podobnie jak w przypadku poda�y turystycznej, definiuje popyt 
turystyczny odnosz�c si� bezpo�rednio do produktu turystycznego i okre�la omawian�
kategori� jako: „(…)wielko�� zapotrzebowania na produkt turystyczny przy danej cenie 
 i w danym okresie”.[9, s.47] 

Charakteryzuj�c popyt turystyczny, nale�y zwróci� uwag�, �e prawidłowo�ci dotycz�ce 
tej kategorii ekonomicznej b�d� one miały inny charakter ni� prawidłowo�ci odnosz�ce si� do 
popytu na dobra materialne. Decyduj� o tym przede wszystkim nast�puj�ce czynniki: 
– produkt turystyczny składa si� zarówno z dóbr oraz urz�dze�, jak i usług; 
– ocena produktu przez konsumenta ma cz�sto charakter subiektywny, dlatego te�  

o wielko�ci popytu czy jego strukturze decyduj� w du�ym stopniu czynniki niewymierne; 
– turystyka cz�sto nie wi��e si� z zaspokajaniem podstawowych potrzeb człowieka. 

Popyt turystyczny jest wi�c funkcj� wielu zmiennych. Pierwsz� z nich, funkcj�
wynikaj�c� z samej definicji popytu, jest cena. Ponadto do innych, pozacenowych 
determinant popytu nale�y zaliczy� mi�dzy innymi: 
– dochody nabywców, 
– ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych, 
– oczekiwane zmiany sytuacji rynkowej, 
– gusty i preferencje nabywców, 
– liczb� ludno�ci i jej struktur�, 

Zmiana popytu mo�e wi�c nast�powa� w wyniku jednoczesnych zmian wielu czynników. 
Badaj�c tym samym reakcj� popytu na zmiany jednego z czynników, stosuje si� tak zwan�
zasad� niezmienno�ci pozostałych czynników determinuj�cych popyt turystyczny. Zgodnie  
z obowi�zuj�cym prawem popytu zale�no�� pomi�dzy popytem a cen� jest na ogół 
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zale�no�ci� odwrotn�, przy zało�eniu niezmienno�ci pozostałych czynników maj�cych wpływ 
na popyt. Tak wi�c wzrost ceny dóbr i usług turystycznych powoduje spadek popytu 
turystycznego, za� spadek ceny powoduje wzrost popytu. 

  

Rys.1. Uproszczona struktura rynku usług transportowych

�ródło: [8, s.73] 

Na schemacie (Rys.1), została przedstawiono w sposób uproszczony problematyka 
funkcjonowania rynku usług transportowych. Zobrazowano poszczególne elementy rynku 
usług transportowych, a tak�e jego podmioty nie funkcjonuj�ce w izolacji. Poda�, popyt                        
i towarzysz�ca im cena rynkowa tworz� dynamiczny układ powi�za�. 

1.2. Zintegrowany produkt turystyczny 
Zintegrowany produkt turystyczny – działania podejmowane przez podmioty bran�y 

turystycznej oraz jednostki samorz�du terytorialnego i organizacji czy stowarzysze�
turystycznych w sposób istotny wpływaj� na kształt lokalnej i regionalnej gospodarki 
turystycznej.  

Zintegrowany produkt turystyczny jest ofert� turystyczn� obszaru kreowan� przez 
podmioty gospodarki turystycznej, takie jak: 
– hotelarze, 
– restauratorzy, 
– przewo	nicy, 
– handlowcy, 
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PRZEDSIEBIORSTWO 
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– dysponenci obiektów kulturalnych, 
– dysponenci obiektów rozrywkowych, 
– dysponenci obiektów rekreacyjnych, 
– dysponenci obiektów sportowych, 

wraz z działaniami: 
– jednostek samorz�du terytorialnego,  
– organizacji turystycznych b�d�cych form� kształtowania współpracy pomi�dzy 

bezpo�rednimi usługodawcami oraz jednostkami samorz�du terytorialnego. 

Rys. 2. Struktura zintegrowanego produktu turystycznego

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: [8, s.43-45] 

Istotnym warunkiem zintegrowanego produktu turystycznego jest nie tylko wyst�pienie 
elementów decyduj�cych o istnieniu produktu turystycznego w uj�ciu obszarowym oraz 
indywidualnych aktywno�ci podmiotów gospodarki turystycznej (samorz�dowych, 
przedsi�biorców i organizacji), ale przede wszystkim kształtowanie przez te podmioty 
warunków do współpracy oraz konkretnych działa� wspieraj�cych oddziaływanie na produkt 
turystyczny i jego elementy składowe (ochrona walorów, inwestowanie  
w utrzymanie zagospodarowania turystycznego, rozwój asortymentowy �wiadczonych usług 
turystycznych).[9, s.44] 
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2. CZYNNIKI KSZTAŁTUJ�CE POPYT NA RYNKU USŁUG 
TURYSTYCZNYCH W UJ�CIU TEORETYCZNYM 
Popyt turystyczny, jak wynika z dotychczasowych rozwa�a�, jest kategori� ró�norodn�  

i do�� skomplikowan�. Na popyt turystyczny wpływa tak wiele czynników, �e samo ich 
okre�lenie jest zadaniem niezwykle trudnym, nie wspominaj�c ju� o ich hierarchizacji  
i klasyfikacji. Zgodnie z klasyfikacj� WTO, wyodr�bniaj�c� trzy grupy czynników 
przedstawiono je w układzie tabelarycznym (Tab. 5).

Tab. 5. Czynniki wpływaj�ce na popyt turystyczny
CZYNNIKI 

EKONOMICZNE 
CZYNNIKI SPOŁECZNO-
PSYCHOLOGICZNE 

CZYNNIKI PODA�OWE 

ogólnogospodarcze 
dochodowe 

cenowe 

czas wolny 
czynniki demograficzne 

czynniki industrializacyjne 
czynniki urbanizacyjne 

czynniki kulturalne 
czynniki motywacyjne 

polityka transportowa 
transport 

baza noclegowa 
organizatorzy turystyki, tzw. 

touroperatorzy 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: [9, s.92-97] 

Główne determinanty zostały przedstawione w uj�ciu schematycznym (Rys. 2)  
w odniesieniu do nast�puj�cych grup czynników: ekonomicznych, demograficznych, 
geograficznych, prawno-politycznych oraz społecznych i psychologicznych, które mo�na 
sklasyfikowa� jako determinanty o charakterze zewn�trznym – w odniesieniu do 
poszczególnych grup nabywców oraz o charakterze zarówno wewn�trznym, jak  
i zewn�trznym w kontek�cie społecznego odniesienia człowieka prezentuj�c czynniki 
psychospołeczne i postawy społeczne. 

Sytuacja ogólnogospodarcza kraju wpływa na poziom popytu turystycznego  
i rekreacyjnego, w tym pogarszaj�ca si� koniunktura gospodarcza, a zwłaszcza kryzys 
gospodarczy maj� negatywny wpływ na stop� �yciow� społecze�stwa i struktur� jego 
konsumpcji. Tak wi�c zale�no�� turystyki niemal�e od wszystkich sektorów gospodarki, 
pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsi�biorstw – maj�ce swoje odzwierciedlenie głównie 
w redukcji zatrudnienia, ale tak�e w rezygnacji z działalno�ci socjalnej, w tym turystycznej, 
sprawia, �e kryzys gospodarczy wpływa na popyt turystyczny.  

Istotnym elementem pojawienia si� popytu turystycznego i rekreacyjnego na rynku usług 
turystycznych jest niew�tpliwie dochód społecze�stwa.  

Analiz� determinantów ekonomicznych popytu turystycznego mo�na przeprowadza�  
w trzech aspektach: dochodów indywidualnych, dochodów w skali kraju zwi�zanych  
z sytuacj� ogólnogospodarcz� oraz cen. Z racji, i� ludzie – konsumenci nabywaj� dobra 
 i usługi turystyczne po zaspokojeniu potrzeb podstawowych, to im wy�szy poziom 
dochodów, tym wi�ksza skłonno�� do nabywania dóbr i usług turystycznych. 
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Rys. 2. Główne determinanty popytu turystycznego

�ródło: Opracowanie własne na podstawie [6, s.69-92]  
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Jednym z wa�niejszych czynników kształtowania popytu turystycznego s� czynniki  
demograficzne w tym wiek, który wpływa zarówno na wielko��, jak te� i na struktur� popytu 
turystycznego. W zale�no�ci od wieku wyst�puje popyt na ró�ne typy aktywno�ci 
turystycznej, w tym równie� w odniesieniu do standardu usług.  Ponadto wielko�� i struktura 
gospodarstwa domowego warunkuj� pewn� prawidłowo�� – im wi�ksza liczebno�� rodziny, 
tym mniejsza aktywno�� turystyczna zobligowana z reguły obowi�zkami rodzinnymi – 
wychowaniem dzieci, czy te� ograniczeniami natury finansowej.[6, s.80-82] Równie� poziom 
wykształcenia, struktura zawodowa czy miejsce zamieszkania jako czynniki o charakterze 
demograficznym warunkuj� wielko�� i struktur� popytu na rynku usług turystycznych.  

3. POTENCJAŁ TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO JAKO ISTOTNE UWARUNKOWANIE 
ROZWOJU RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH W TYM 
REGIONIE  
Potencjał turystyczny województwa mazowieckiego to ogół elementów umo�liwiaj�cych 

rozwój turystyki w tym regionie. W�ród nich mo�na wyró�ni� elementy strukturalne, 
zwi�zane z czynnikami przestrzennymi oraz funkcjonalne, zwi�zane z działaniami 
podmiotów bezpo�rednio i po�rednio zaanga�owanych w działalno�� turystyczn�.  

Obie grupy elementów s� niezb�dne dla rozwoju turystyki i ich ł�czne wyst�powanie 
mo�e przyczynia� si� do jej rozwoju. Wydaje si�, �e dla wykreowania Mazowsza jako 
regionu  atrakcyjnego turystycznie podstawowe znaczenie maj� elementy strukturalne, do 
których mo�emy mi�dzy innymi zaliczy� walory turystyczne czy zagospodarowanie 
turystyczne obszaru.[13,14] Jednak istotn� rol� odgrywaj� równie� elementy funkcjonalne, 
które s� niezb�dne w procesie kreowania atrakcyjno�ci turystycznej regionu, bowiem to od 
nich zale�y, czy wykorzystanie posiadanych zasobów turystycznych, obejmuj�cych zarówno 
walory turystyczne jak i infrastruktur� turystyczn�, b�dzie mo�liwe i skuteczne. Ponadto 
istotn� rol� odgrywa promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku regionu, obejmuj�ca 
działania  zwi�zane z elementami funkcjonalnymi potencjału turystycznego regionu. 
Działania te bowiem mog� zapewni� mu wysok� pozycj� konkurencyjn�. Jednak�e baz� dla 
działa� podejmowanych przez zró�nicowane podmioty zaanga�owane w rozwój turystyki w 
regionie pozostaj� elementy strukturalne.[8, s.13-23] 

W�ród nich wyró�niaj� si� elementy o charakterze przestrzennym, zwi�zane  
z walorami turystycznymi ró�nego typu i ich zagospodarowaniem, oraz elementy 
infrastrukturalne, umo�liwiaj�ce potencjalnym turystom dotarcie do regionu  
i satysfakcjonuj�ce sp�dzenie czasu. 

3.1. Zmienne stanu zagospodarowania turystycznego 

Tab. 1.  Hotele i ich wykorzystanie według kategorii w województwie mazowieckim  
Wyszczególnienie Lata Hotele 

razem 
Kategorie W trakcie 

kategoryza
cji 

***** **** *** ** * 

OBIEKTY 
Polska 2009 1634 35 141 676 487 175 120 

2010 1796 43 162 779 510 177 125 
2011 1883 45 180 845 518 174 121 

Województwo 
mazowieckie 

2009 148 11 16 46 47 16 12 
2010 156 11 18 56 45 16 10 
2011 162 10 18 68 45 14 7 

MIEJSCA NOCLEGOWE 
Polska 2009 165595 9956 27576 70224 37779 12216 7844 

2010 176035 10781 33694 73680 38358 11890 7632 
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2011 186968 10795 38603 77982 39069 11961 8558 
Województwo 
mazowieckie 

2009 24898 5002 5239 6892 4368 2693 704 
2010 25834 5021 5637 7485 4478 2654 559 
2011 26437 4492 5999 8563 4723 2353 307 

�ródło: [9,10,11, 12] 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1.w�ród obiektów hotelowych najliczniejsz�
grup� stanowiły hotele – w 2011 roku liczba ta wynosiła 1883, co stanowiło wzrost do roku 
2010 o 4,8%, a do 2009 roku 15,2%. Najwi�ksz� grup� stanowiły hotele trzygwiazdkowe ok. 
45%. Hotele w województwie mazowieckim stanowiły w 2011 roku 8,6% ogólnej liczby 
hoteli w Polsce. Udział ten spadł w porównaniu do roku poprzedniego, tj. 2010 o 0,1%, a do 
2009 roku 0,5%. 

Tab.2.  Pokoje w obiektach hotelowych w województwie mazowieckim
Wyszczególnienie Lata Ogółem Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty 

hotelowe 
Polska 2009 109534 84945 2243 5058 17288 

2010 119175 90592 2314 5366 20903 
2011 123733 94989 2281 5383 21080 

Województwo 
mazowieckie 

2009 15480 13928 208 65 1279 
2010 16523 14419 271 68 1765 
2011 16681 14458 284 84 1855 

�ródło: [9,10,11, 12] 

Na podstawie danych liczbowych przedstawionych w uj�ciu tabelarycznym (Tab. 1  
i Tab.2.) mo�na stwierdzi�, �e w 2011 roku wynaj�to 123 733 pokoje, z czego dominowały 
pokoje wynaj�te w obiektach hotelowych, które stanowiły 76,8% wszystkich wynaj�tych 
pokoi w ró�nych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Podobna tendencja kształtowała si�
w województwie mazowiecki, gdzie liczba pokoi w 2011 roku wynosiła 16681, a pokoje w 
hotelach stanowiły 87%. 

3.2. Zmienne wielko	ci ruchu turystycznego 

Tab. 3. Tury�ci korzystaj�cy z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według miesi�cy 
w województwie mazowieckim [w tys.] 

Wyszczególnie
nie 

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

Polska 2009 19354 1117 1161 1264 1337 1869 1963 2272 2347 1911 1662 1297 1135 
2010 20461 1162 1202 1365 1400 1938 2117 2400 2372 2049 1785 1432 1240 
2011 21477 1216 1232 1450 1510 2007 2255 2473 2466 2158 1857 1543 1310 

Województwo 
mazowieckie 

2009 2787 179 198 232 215 256 259 224 233 264 280 243 204 
2010 3187 204 205 263 234 303 303 262 261 316 317 280 239 
2011 3312 218 206 280 258 313 328 270 276 329 314 286 235 

�ródło: [9,10,11, 12] 

Z danych zawartych w tabeli 3. wynika, �e wykorzystanie bazy noclegowej w  2011 roku 
wskazuje, �e z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało prawie 21,5 mln turystów 
w porównaniu do 2010 roku odnotowano wzrost liczby turystów o 5,0%, a do 2009 roku 
prawie 11,0%. Udział turystów korzystaj�cych ze zbiorowego zakwaterowania  
w województwie mazowieckim w 2011 roku wyniósł 15,4% w porównaniu z ogóln� liczb�
turystów korzystaj�cych z obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce i tendencja ta 
utrzymywała si� w analizowanym okresie, tj. w latach 2009 - 2011. 

Najwi�cej 11,4 mln turystów skorzystało z bazy noclegowej w miesi�cach letnich – od 
maja da wrze�nia, co stanowiło 52,9% ogółu korzystaj�cych ze zbiorowego zakwaterowania.  
W roku poprzednim, tj. 2010 tendencja była podobna, a odsetek turystów korzystaj�cych  
z obiektów zbiorowego zakwaterowania w okresie od maja do wrze�nia wyniósł 53,2%,  
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a w 2009 – 53,5%. Równie� w województwie mazowieckim odnotowano w latach 2009 – 
2011 wzrost liczby turystów w okresie letnim.

Tab. 4.Tury�ci zagraniczni korzystaj�cy z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania 
według miesi�cy w województwie mazowieckim [w tys.] 

Wyszczególnienie Lata Ogółem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Polska 2009 3862 178 180 264 288 375 397 477 495 416 360 231 200 

2010 4135 189 185 286 293 407 437 511 530 446 383 258 210 
2011 4410 208 195 300 327 419 465 538 551 481 393 292 241 

Województwo 
mazowieckie 

2009 804 36 46 65 64 73 78 80 85 83 82 62 48 
2010 895 44 49 70 65 87 90 94 99 90 85 69 53 
2011 977 49 51 77 74 93 96 101 105 105 89 79 58 

�ródło: [9,10,11, ] 

Z danych umieszczonych w tabeli 4. wynika, �e turystów zagranicznych przyjechało do 
obiektów noclegowych w 2011 roku ponad 4,4 mln. W 2011 roku w porównaniu do roku 
2010, w którym liczba turystów zagranicznych wynosiła 4,1 mln nast�pił wzrost o 6,6%, za�
w odniesieniu do roku 2009 roku  przyjechało 550 turystów zagranicznych wi�cej, co stanowi 
wzrost o 14,0%. W województwie mazowieckim udział turystów zagranicznych 
korzystaj�cych z obiektów zbiorowego zakwaterowania w odniesieniu do ogólnej liczby 
turystów zagranicznych przyje�d�aj�cych do Polski kształtuj� si� na poziomie 20%  
w analizowanym okresie, tj. 2009 – 2011.  

Na bazie zró�nicowanych walorów turystycznych mo�liwe jest wykreowanie produktów 
turystycznych skierowanych do konkretnych grup odbiorców, zwi�zanych np. z turystyk�
aktywn�, wypoczynkow� czy zdrowotn�. Infrastruktura regionu z jednej strony jest 
niezb�dna, aby turysta mógł zaspokoi� swoje podstawowe potrzeby bytowe, a z drugiej – 
mo�e sta� si� podstaw� samodzielnych atrakcji turystycznych lub produktów turystycznych 
dla takich typów turystyki, jak turystyka biznesowa czy konferencyjna. Kombinacja 
wyst�puj�cych w przestrzeni elementów zwi�zanych z walorami turystycznymi  
i infrastruktur� turystyczn� oraz para turystyczn� powoduje zró�nicowanie przestrzenne 
potencjału turystycznego.  

PODSUMOWANIE  
Planowanie rozwoju turystyki w regionie, mie�cie czy te� w odniesieniu do konkretnego 

przedsi�wzi�cia stanowi podstawowy warunek efektywnego wdra�ania funkcji turystycznych 
oraz czerpania z nich korzy�ci ekonomiczno-społecznych. Na współczesnym rynku 
turystycznym kluczowe znaczenie pełni� zintegrowane produkty turystyczne dostosowane do 
potrzeb turystów. Im wi�ksza oryginalno�� i unikalno�� kompozycji produktowych, tym 
wi�ksze prawdopodobie�stwo zainteresowania ofert� turystów. Du�e znaczenie ma równie�
komplementarno��, która umo�liwia realizowanie kilku potrzeb w tym samym czasie.  

Województwo mazowieckie w kontek�cie oferty produktowej charakteryzuj� nast�puj�ce 
główne problemy: 
– brak zintegrowanych i kompleksowych produktów turystycznych, równie� liniowych, 

strefowych i sieciowych,  
– nierównomierny rozwój inicjatyw i projektów, maj�cych na celu powstanie oferty 

produktowej, 
– brak produktów o charakterze regionalnym, nawi�zuj�cych do specyfiki 

regionów/subregionów, 
– brak produktów integruj�cych walory i atrakcje Warszawy z walorami i atrakcjami innych 

subregionów województwa. 
Województwo mazowieckie i jego produkty turystyczne s� wci�� jeszcze nieznane 

mieszka�com Polski, jak i go�ciom zagranicznym. 
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W zwi�zku z powy�szym w kontek�cie kreowania oferty produktowej w województwie 
mazowieckim najwa�niejsze znaczenie ma kilka czynników, w�ród których mo�emy mi�dzy 
innymi wymieni�: 
– równomierny rozwój produktów turystycznych na terenie całego województwa;  
– wykorzystanie najwa�niejszych atutów województwa, jego unikalnych walorów jako 

inspiracji i bazy do kreowania produktów turystycznych;  
– tworzenie produktów zintegrowanych obszarowo, umo�liwiaj�cych korzystanie z wielu 

atrakcji turystycznych województwa. 
Warto zwróci� równie� uwag� na dwie płaszczyzny zwi�zane z rozwojem produktów, 

dotycz�ce powstawania nowych oraz poprawy jako�ci ju� istniej�cych. Czynnikiem 
warunkuj�cym w obu przypadkach s� badania, umo�liwiaj�ce poznanie profilu i preferencji 
odbiorców i zbudowanie lub zmodernizowanie produktów pod konkretne potrzeby.  

Celem rozwoju produktu  turystycznego Mazowsza  powinno by� wykorzystanie 
ogromnego potencjału zwi�zanego z rozwojem turystyki kulturowej w zakresie prezentacji 
ciekawych miejsc zwi�zanych z architektur�, kultur�, histori�, religi�, tradycjami, obyczajami 
i stylem �ycia mieszka�ców terenu województwa mazowieckiego. Celem rozwoju produktu 
jest tak�e efektywne wykorzystywanie walorów województwa dla stworzenia oferty, której 
odbiorcami stan� si� zarówno jego mieszka�cy jak i mieszka�cy pozostałej cz��ci Polski  
i Europy. 
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DETERMINANTS FACTORS OF TOURIST 
SERVICES MARKET IN MASOVIAN 

VOIVODESHIP 

Abstract 
In the paper presented, based on the information obtained from the collection of the Central 

Statistical Office and the Institute of Tourism, trends in the development of tourism in the Masovia 
Voivodship and the degree of use of hotel facilities, tourism, as well as of Mazovia tourist development 
in the period 2008-2011. 

In the first part of the theoretical discussion, explains the concept of the tourist market with 
particular emphasis on the evaluation of concepts tourism, tourist, consumer behavior in the market of 
tourist services and discusses the elements of the market of tourist services - such as demand, supply, 
price, product. 

 The second part defines important consideration factors such as an economic and non-economic, 
shaping the size and structure of the market demand for tourist services. 

The third part of the article presents, both in terms of the theoretical and empirical tourism 
potential in Masovia Voivodeship. Attention has focused on the use of tourist development in Masovia 
providence and indicating directions of development of the material base of tourism in this region in 
the future. In addition, tourist traffic is characterized in Mazovia in the context of the purpose of 
travel, type of accommodation and the use of seasonal aspect. 

In summary discussion has attempted to identify the role and importance of tourism development 
in the Mazovia region to shape the development of economic and spatial and socio-cultural heritage 
of this region. It also drew attention to reduce the negative impact of tourism on the natural 
environment, as well as the strategic directions of development of tourism in the Masovia voivodeship.
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