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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie istoty konkurencyjności turystycznej na 5 

przykładzie gmin pasa nadmorskiego. W artykule przedstawiono główne czynniki odpowie-6 

dzialne za rozwój współczesnej turystyki a tym samym za konkurencyjność obszarów 7 

turystycznych. Artykuł ma na celu wskazanie turystyki jako istotnej determinanty rozwoju 8 

pasa nadmorskiego. W realizacji celu posłużono się badaniami wtórymi Głównego Urzędu 9 

Statystycznego. W opracowaniu podjęto próbę analizy głównych czynników warunkujących 10 

rozwój turystyki oraz zbadania konkurencyjności gmin z pespektywy turystyki. 11 

Slowa kluczowe: konkurencyjność turystyczna, czynniki rozwoju turystyki, ruch turystyczny. 12 

TOURIST COMPETITIVENESS OF THE POLISH COASTAL 13 

MUNICIPALITIES 14 

Abstract: The aim of the article is to present the essence of tourism competitiveness on the 15 

example of coastal municipalities. The article presents the main factors responsible for the 16 

development of modern tourism and thus responsible for the competitiveness of tourist areas. 17 

The aim of the article is to indicate tourism as an important determinant of the development of 18 

the coastal municipalities. Secondary researches of Central Statistical Office were used to 19 

implement the goal. The study attempts to analyze the main factors determining the 20 

development of tourism and to examine the competitiveness of municipalities from the 21 

perspective of tourism. 22 

Keywords: tourist competitiveness, tourist movement, factors of tourism development. 23 
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1. Wprowadzanie 1 

Turystyka jest specyficzną dziedziną, obejmującą zarówno marketingową orientację 2 

podmiotów gospodarki turystycznej oraz marketing pewnego obszaru, którym może być 3 

gmina lub region turystyczny. To nieodłączna część światowej gospodarki, podlega regularnej 4 

ewolucji, czego główną przyczyną są nowe oczekiwania i wymagania turystów. Wraz  5 

z rozwojem miast i regionów turystyka stała się ich istotnym elementem. Poza wieloma 6 

pełnionymi funkcjami ingeruje w wiele dziedzin gospodarki, pozwala na wyeksponowanie  7 

i promocję wyjątkowych walorów charakterystycznych dla określonych obszarów recepcji 8 

turystycznej. Wielkość, struktura, dynamika ruchu turystycznego przyjazdowego wpływa na 9 

rozwój działalności gospodarczej ukierunkowanej na jego przyjęcie. Im większy jest ruch 10 

turystyczny, tym silniej rozwija się funkcja turystyczna w danym regionie, a turystyka 11 

odgrywa istotną rolę w systemie gospodarczym regionu.  12 

Zachodzące w ostatnich latach przemiany demograficzne, społeczne, gospodarcze  13 

i kulturowe wynikają zarówno z globalnych procesów i pozostałych zjawisk, takich jak: 14 

narastająca mobilność mieszkańców, nowe technologie, zmiana stylów życia i oczekiwań 15 

mieszkańców oraz lokalnych uwarunkowań. Początek XXI wieku charakteryzuje się 16 

dynamicznym postępem technologicznym i globalizacją. Nie pozostają one bez wpływu na 17 

destynacje turystyczne. Szanse rozwoju turystyki na danym obszarze nie są uzależnione tylko 18 

i wyłącznie od zasobów naturalnych i kulturowych, lecz przede wszystkim od dobrze 19 

rozwiniętej niezbędnej infrastruktury oraz odpowiedniej polityki rozwoju. Polskie gminy pasa 20 

nadmorskiego przestają coraz częściej opierać swoją strategię głównie w oparciu o zasoby 21 

naturalne.  22 

Biorąc pod uwagę istotną rolę wspomnianych aspektów, w niniejszym artykule podjęto 23 

próbę osiągnięcia celu, jakim jest przedstawienie istoty konkurencyjności w obszarze 24 

turystyki na obszarze gmin pasa nadmorskiego Polski.  25 

2. Czynniki rozwoju współczesnej turystyki 26 

Ilość czynników oddziałująca na rozwój dzisiejszej turystyki jest znaczna i można je 27 

różnie grupować. Proponowane podziały wyróżniają na przykład czynniki ekonomiczne  28 

a także pozaekonomiczne, subiektywne i obiektywne, podażowe, popytowe oraz uniwersalne 29 

(Meyer, 2006).  30 

W gronie megaczynników o charakterze ekonomicznym, politycznym, społecznym, 31 

ekologicznym oraz technologicznym najważniejszą rolę odgrywa czynnik ekonomiczny 32 

(Gaworecki, 2003). Popyt na charakterystyczne usługi turystyczne pozwala na lepsze 33 
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funkcjonowanie wielu krajów. Korzyści jakie płyną ze wzrostu dochodów, spadku 1 

bezrobocia, rozwoju infrastruktury, a także polepszenia gospodarczych warunków życia  2 

w regionie są przyczyną coraz większego rozwoju turystyki (Gaworecki, 2003). Biznes 3 

turystyczny zwraca uwagę inwestorów, szybkim i pewnym terminem zwrotów poniesionych 4 

kosztów, stabilnym zapotrzebowaniem na usługi turystyczne oraz wysokim poziomem 5 

opłacalności poniesionych wkładów pieniężnych. 6 

Poza czynnikami wpływającymi pozytywnie na rozwój turystyki, są również czynniki 7 

niesprzyjające temu zjawisku. Kryzys ekonomiczny, niestabilna sytuacja walutowa, ataki 8 

terrorystyczne, rosnące bezrobocie czy spadek tempa wzrostu gospodarczego przyczyniają się 9 

do osłabienia rozwoju usług turystycznych. Wiele krajów widzi w turystyce szansę na rozwój, 10 

zaś kraje, w których turystyka już funkcjonuje starają się, aby jej skala nie została 11 

ograniczona. Jednakże oparcie gospodarki jedynie lub w znacznej mierze na turystyce 12 

stanowi również zagrożenie dla tych państw, ponieważ wadą turystyki są wahania popytu 13 

turystycznego związane z niesprzyjającą pogodą czy strach przed podróżowaniem samolotem. 14 

Te czynniki są często chwilowe, jednakże mogą wpływać negatywnie na całą gospodarkę 15 

państwa uzależnionego od turystyki. Dlatego też państwa czerpiące zyski z turystki powinny 16 

dywersyfikować gospodarkę poprzez wspieranie innych jej działów. 17 

Również czynniki z pozaekonomicznej sfery aktywności ludzkiej, przyczyniają się do 18 

rozwoju dzisiejszej turystyki. Bardzo istotne znaczenie dla rozwoju turystyki masowej ma 19 

również porządek społeczny (Gaworecki, 2003). To właśnie czynniki społeczne decydują  20 

o sile nabywczej ludności, a ta określa wybór usług turystycznych. Kwota dochodów jaką 21 

chcemy przeznaczyć na wypoczynek zazwyczaj decyduje o wyborze miejsca w jakim chcemy 22 

spędzić swój wolny czas. Ilość dni urlopu również ma spory wpływ na wybór miejsca 23 

wakacji. Najważniejszą jednak kwestią jest nieodparta chęć wizytowania nowych miejsc, 24 

zwiedzania świata, regionu, okolicy, poznawania innych religii, kultur, a także chęć 25 

obcowania z naturą. 26 

Czynniki polityczne również kształtują w znaczącym stopniu współczesną turystykę 27 

(Gaworecki, 2003). W szerszym rozumieniu polityka państw oddziałuje w takim samym 28 

stopniu na stronę popytową turystyki, jaki i podażową (Meyer, 2006). Każde państwo 29 

indywidualnie prowadzi własną politykę dotyczącą turystyki, a ponieważ turystyka jest 30 

dobrym źródłem finansowania budżetu, zazwyczaj każde państwo wprowadza politykę 31 

stymulującą jej rozwój. Polityka transportowa odgrywa ważną rolę dla rozwoju turystyki. 32 

Jakość i ilość autostrad, połączeń kolejowych, czy dróg rowerowych może zachęcać lub 33 

zniechęcać potencjalnych turystów do odwiedzenia danego kraju miasta czy regionu. Polityka 34 

rozwoju szlaków komunikacyjnych, unowocześniania środków transportu, a także polityka 35 

taryfowa może przysłużyć się zwiększeniu ruchu turystycznego (Gaworecki, 2003). Powodem 36 

wzrostu popytu turystycznego w wielu państwach świata było zwiększenie bezpieczeństwa 37 

międzynarodowego oraz większa dostępność lotnictwa. 38 
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Ważną rolę odgrywają jednocześnie czynniki techniczne (Gaworecki, 2003). Są one 1 

swego rodzaju łącznikiem między zurbanizowanym człowiekiem a człowiekiem wycieczko-2 

wiczem, wczasowiczem. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój transportu, który 3 

bardzo ułatwia oraz przyspiesza zmianę i miejsce pobytu a także powoduje wzrost 4 

ruchliwości społeczeństwa. Zmiana na lepsze w transporcie prowadzi do wzrostu bezpie-5 

czeństwa w komunikacji, szybkości i sprawności tychże środków, obniżania kosztów 6 

podróży, co umożliwia przemieszczanie się coraz większej grupie turystów. Na rozwój 7 

współczesnej turystyki duży wpływ ma również baza noclegowa, żywieniowa oraz baza 8 

towarzysząca. Bardzo widoczne jest to w dużych hotelach, gdzie ulepszenia techniczne 9 

istotnie zmieniają sposób obsługi gości. 10 

Kształtowanie się turystyki jest uzależnione od atrakcyjności środowiska. Różnorodność 11 

walorów turystycznych jest podstawowym czynnikiem podejmowania podróży o charakterze 12 

turystycznym (Gaworecki, 2003). W dzisiejszych czasach walory środowiska naturalnego są 13 

często barierą dla rozwoju ruchu turystycznego, gdyż spora ich część ma ograniczoną 14 

chłonność turystyczną, która określana jest przez maksymalną liczbę uczestników ruchu 15 

turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać na danym obszarze, nie powodując 16 

dewastacji degradacji środowiska naturalnego… (Gołembski, 2002). Dlatego też należy 17 

ograniczać skutki działalności ludzkiej, ponieważ degradacja krajobrazu prędzej czy później 18 

prowadzi do załamania się turystyki.  19 

Czynnikiem o charakterze popytowo-podażowym, a także uniwersalnym, który również  20 

w znaczącym stopniu kształtuje rozwój turystyki jest czas wolny od pracy. Poprzez czas 21 

wolny rozumiemy czas, którym dysonujemy po wykonaniu codziennych obowiązków, 22 

powinien umożliwić odnowę zarówno sił fizycznych jak i psychicznych oraz rozwój wiedzy, 23 

kwalifikacji, osobowości (Gołembski, 2002). Czas wolny, który przeznaczamy na wyjazdy 24 

turystyczne spełnia wszystkie te cechy. W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie wykształcili 25 

wysoki poziom życia zawodowego, nieodłącznym elementem jest wyjazd związany  26 

z czynnym wypoczynkiem w ciągu tygodnia, jak i okresach wakacyjnych. Wraz z rozwojem 27 

technicznym następuje przemieszczanie się pozycji ciężkości z czasu pracy w kierunku czasu 28 

wolnego, który nie będzie już marginesem życia ludzkiego lecz jego wartością dominującą, 29 

jednocześnie wzrośnie możliwość przeznaczenia go na różne cele, w tym także na cele 30 

turystyczne (Gaworecki, 2003). Stosunki pomiędzy czasem wolnym a czasem pracy 31 

notorycznie się zmieniają i to na korzyść czasu wolnego. 32 

Kolejnym elementem rozwoju turystyki jest siła nabywcza ludności (Gaworecki, 2003). 33 

Wielkość wydatków przeznaczonych na turystykę uzależniona jest od norm społeczno-34 

kulturowych turysty, przynależności do grupy społeczno-zawodowej, nawyków, doświadczeń 35 

czy też skuteczności reklamy turystycznej. Zarówno siła nabywcza jak i wcześniejszy czynnik 36 

mają istotny wpływ na naszą decyzje o wyjeździe, a także o wyborze miejsca do którego się 37 

wybieramy.  38 
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Do czynników popytowo-podażowych dochodzi również urbanizacja. Poprzez definicję 1 

urbanizacji należy rozumieć proces kulturowy unowocześniający społeczeństwo (Gołembski, 2 

2002). Urbanizacja to proces przejawiający się w czterech płaszczyznach: ekonomicznej, 3 

demograficznej, społecznej oraz technicznej. Urbanizacja ekonomiczna to wzrost liczby 4 

ludności, która zatrudniona jest w profesjach pozarolniczych w proporcji do liczby ludności 5 

zatrudnionej w takich zawodach jak rolnictwo czy rybołówstwo. Ruch turystyczny jest 6 

większy, gdy wskaźnik urbanizacji ekonomicznej jest wyższy. Urbanizacja demograficzna 7 

jest procesem wzrostu liczby ludności zamieszkałej w miastach w stosunku do liczby ludności 8 

mieszkającej na wsi. Podobnie jak w przypadku urbanizacji ekonomicznej i tutaj aktywność 9 

turystyczna społeczeństwa jest większa, kiedy wskaźnik urbanizacji jest wyższy. Z kolei 10 

poprzez urbanizację techniczną należy rozumieć rozprzestrzenianie się architektury oraz 11 

infrastruktury miejskiej na obszary wiejskie. Jest ona bardzo zauważalna w dużych 12 

aglomeracjach, gdzie coraz częściej ludzie budują domy w małych miejscowościach pod 13 

miastem a następnie miejscowości te zostają przyłączone do miast. Ostatnią płaszczyzną jest 14 

urbanizacja społeczna, która polega na przyjmowaniu przez ludność napływową miejskiego 15 

stylu życia. Powoduje dodatkowo szerzenie się miejskiego stylu życia, co prowadzi ku 16 

„umiastowienia” całej populacji (Gaworecki, 2003). Równie ważnym czynnikiem jest 17 

postępujący wzrost liczby populacji miejskiej. Jest to zjawisko migracji ludności wiejskiej do 18 

miast, a więc urbanizacji demograficznej. Ludzie mieszkający w miastach żyją w niezbyt 19 

przyjaznym środowisku antropogenicznym oraz bardziej zdegradowanym środowisku 20 

przyrodniczym. Naturalną rzeczą jest chęć spędzenia czasu wolnego w bardziej przyjaznej 21 

przestrzeni, co sprzyja powstawaniu potrzeb i motywacji o charakterze turystycznym. 22 

3. Istota konkurencyjności w obszarze turystyki  23 

Mianem konkurencji określa się sytuację na rynku, w której podmioty gospodarcze, 24 

instytucje lub regiony prowadzą rywalizację o przyciągnięcie na korzyść proponowanych 25 

przez siebie produktów, uwagi i środków finansowych określonej grupy konsumentów 26 

(Ziółkowski, 2005). Konkurencyjność regionu turystycznego oznacza zdolność regionu do 27 

sprostania konkurencji z innymi regionami turystycznymi. Konkurowanie regionów 28 

turystycznych w tym znaczeniu może mieć dwojaki charakter – pośredni i bezpośredni. 29 

Konkurowanie pośrednie regionu turystycznego należy rozumieć jako tworzenie korzystnych 30 

warunków otoczenia w regionie dla podmiotów biznesu turystycznego w nim działających,  31 

a przede wszystkim dla turystów. Konkurowanie bezpośrednie natomiast oznacza 32 

rywalizowanie jednostek terytorialnych w przyciąganiu turystów, a z nimi dochodów i innych 33 

korzyści dla regionu (Analiza przewag…, 2003). 34 
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Konkurencyjność jako kategoria ekonomiczna to zdolność do wytwarzania trwałego 1 

wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd wzrostu regionalnego dobrobytu (Stankiewicz 2 

2005). Według F. Kuźniaka konkurencyjność jest cechą, którą można przypisać podmiotom  3 

w relacji z innymi podmiotami (Kuźnik, 1998). Konkurencyjny podmiot, w tym przypadku 4 

obszar turystyczny, będzie wykonywał swoje określone funkcje lepiej niż inne obszary. 5 

Poziom konkurencyjności obszaru turystycznego wyznaczają unikatowe cechy, warunki oraz 6 

czynniki, którymi dysponuje dany obszar, a w które słabiej wyposażone są potencjalni 7 

konkurenci. Konkurencyjność obszaru stanowi zdolność do stawiania czoła innym obszarom 8 

z nim rywalizującym w skali wewnątrzkrajowej i międzynarodowej. O konkurencyjności 9 

destynacji turystycznej decyduje pewien zespół cech, jego silnych i słabych stron, jego atutów 10 

i słabości (Klasik, 2002). 11 

Powodzenie na rynku turystycznym wymaga od miast wyróżnienia się na tle swoich 12 

rywali, eksponowania i podkreślania swojej wyjątkowości. Konkurencyjność turystyczna 13 

danego miejsca zależy wiec przede wszystkim od odpowiednio rozwiniętej infrastruktury 14 

turystycznej, sportowej, potencjału naturalnego, położenia, bezpieczeństwa, a także bogatych 15 

zasobów kulturowych oraz przyrodniczych, jak również umiejętności ich właściwego 16 

wykorzystania. Wymienione elementy mają ogromy wpływ na postrzeganie miasta jako 17 

obiektu turystycznego, który ma za zadanie zachęcać i przyciągać turystów. Odpowiadanie na 18 

potrzeby odbiorców i umiejętne ich odczytywanie, to elementy, które będą decydowały o tym, 19 

czy miasto – konkurując z inną destynacją znajdzie na rynku nabywców i zyska ich uznanie. 20 

Destynacje turystyczne w celu realizacji powyższych potrzeb ożywiają swoje obszary dzięki 21 

różnym strategiom, wśród których za najważniejsze należy uznać te zaprezentowane na 22 

rysunku 1. 23 

Wśród zaprezentowanych strategii ożywiania obszarów L. Pender, R. Sharpley wyróżnili 24 

strategie oparte na wydarzeniach, atrakcjach, biznesie, kulturze oraz zapełnianiu wolnego 25 

czasu. Strategie oparte na wydarzeniach są coraz częściej wykorzystywane są przez obszary 26 

recepcji turystycznej. Wydarzenia są ogromną szansą na zaktywizowanie obszarów 27 

nieposiadających atrakcji turystycznych pojmowanych w tradycyjnym znaczeniu. Należy 28 

również zwrócić, że miasta oraz regiony w kierunku których kierowany jest ruch turystyczny 29 

coraz częściej sięgają po tę formę strategii. Kierunek oraz formy doboru strategii 30 

podyktowane są zazwyczaj tym co dany obszar ma do zaoferowania. Eksponowanie tego co 31 

już posiadamy jest najlepszą inwestycją w obszarze turystyki. 32 
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 1 

Rysunek 1. Strategie ożywiania obszarów za pomocą turystyki. Źródło: Pender, Sharpley, 2008, s. 208. 2 

Problemem, przed jakim stają dzisiejsze obszary turystyczne, jest przygotowanie 3 

odpowiedniego pakietu usług oraz przekazu promującego swoje walory. Sukces jednostki 4 

terytorialnej na turbulentnym rynku turystycznym nie zależy już od znajomości potrzeb 5 

nabywców, oferowania najwyższej jakości usług czy produktów. W erze informacyjnego 6 

szumu niezbędny jest również stały dialog pomiędzy regionami, a jego konsumentami za 7 

pomocą ukierunkowanej oraz strategicznie realizowanej promocji. Zwiększająca się 8 

świadomość turystów oraz moda na zdrowy i aktywny tryb życia doprowadziła do wyparcia 9 

tradycyjnego modelu motywacji 3S (z jęz. ang. sea, sun, sand) na rzecz modelu 3E (z jęz. ang. 10 

entertainment, excitement, education). Miejsce pasywnego wypoczynku na plaży zajęła 11 

aktywność fizyczna, poszerzanie wiedzy, przeżycia, doświadczenia i aktywna rozrywka 12 

(Kruczek, 2010). Dzięki panującym trendom zauważyć można spadek zainteresowania 13 

turystyki przyrodo- i kulturowozależnej na rzecz produktu odznaczającego się aktywnym 14 

uczestnictwem i zdobywaniem doświadczenia w otoczeniu nasyconym kulturą. Wzrosła rola 15 

innowacyjności oferty, opierającej się na infrastrukturze turystycznej, nastąpił również rozwój 16 

turystyki w miejscach nieposiadających walorów turystycznych pojmowanych w tradycyjnym 17 

Strategie ożywiania obszarów za pomocą 

turystyki 

Strategie oparte na wydarzeniach 
(organizacja jednorazowych imprez i festiwali  

przyciągających turystów) 

Strategie oparte na atrakcjach 

(tworzenie nowych, wyjątkowych atrakcji) 

Strategie oparte na biznesie 

(organizacja konferencji, spotkań i targów) 

Strategie oparte na kulturze 
(promowanie najciekawszych elementów współczesnego 

dorobku kulturalnego danego miejsca) 

Strategie oparte na zapełnianiu wolego czasu 

(centra handlowe, obiekty sportowe, kina itp.  

jako atrakcje turystyczne) 



228 U. Kęprowska 

znaczeniu. Współczesny rynek turystyczny jest bardzo konkurencyjny, co sprawia,  1 

że podmioty muszą podejmować określone działania promocyjne, bez których pozostałby 2 

nierozpoznane, patrząc na bogactwo ofert konkurentów.  3 

4. Analiza konkurencyjności gmin nadmorskich z perspektywy turystyki  4 

W Polsce jest 2 478 gmin1, spośród których 55 według metodologii Eurostatu zostało 5 

zaliczonych do obszarów nadmorskich. Położone są nad Morzem Bałtyckim lub pozostają  6 

w bezpośredniej bliskości morza. Obejmują obszar 7 891 km2. W sezonie wakacyjnych 2018 7 

odnotowano na ich terenie 2 624 – 23,7% wszystkich turystycznych obiektów noclegowych 8 

co daje 110 (4,4%) więcej niż w roku poprzednim2. 9 

W roku 2018 najwięcej udzielonych noclegów zostało w: Kołobrzegu – gmina miejska 10 

(881,1 tys. noclegów), Gdańsku (760,0 tys.) oraz Rewalu (675,0 tys.) i łącznie stanowiły one 11 

ponad jedna czwartą (26,4%) wszystkich noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu na 12 

badanym obszarze. Z kolei, największy wzrost pod względem liczby noclegów w stosunku do 13 

roku poprzedniego odnotowano w Łebie – o 13,7% a także w Rewalu – o 12,4%. W roku 14 

2017 pierwsze trzy lokaty co do liczby udzielonych noclegów zajęły kolejno: Kołobrzeg – 15 

gmina miejska (837,3 tys. noclegów), Gdańsk (720,4 tys.) oraz Mielno (664,2 tys.). Łącznie 16 

koncentrowały one ponad ¼ (27,0%) wszystkich noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu na 17 

obszarze nadmorskim. W roku 2017 spośród listy 10 liderów, największy wzrost pod 18 

względem liczby noclegów w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w Kołobrzegu 19 

(gmina miejska) – o 9,5%. Dane dotyczące struktury udzielonych noclegów w latach 2016-20 

2018 przedstawiono za pomocą tabeli 1.  21 

22 

                                                 
1 Stan na dzień 1.01.2018 r.  
2 Wyniki badania bazy noclegowej, są prowadzone w cyklu miesięcznym z wykorzystaniem formularzy KT-1 

(sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego). Badanie to dostarcza informacji o stanie 

i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.  
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Tabela 1. 1 

Lokata Gmina Powiat 

Udzielone noclegi w VII-VIII: Udział  
(w %) 

Zmiana  
(2017 = 
100%) 2016 r.  2017 r. 2018 r. 2018 r. 

Obszar nadmorski – razem 8 018 483 8 223 709 8 760 935 100,0 106,5 

1 
Kołobrzeg 

(gm. miejska) 
kołobrzeski 764 822 837 338 881 067 

10,1 105,2 

2 Gdańsk Gdańsk 662 429 720 389 759 991 8,7 105,5 

3 Rewal gryficki 693 760 600 500 675 036 7,7 112,4 

4 Mielno koszaliński 614 559 664 221 647 463 7,4 97,5 

5 Władysławowo pucki 583 941 608 360 624 146 7,1 102,6 

6 Świnoujście Świnoujście 485 599 518 517 545 700 6,2 105,2 

7 Dziwnów kamieński 370 873 375 139 399 487 4,6 106,5 

8 Łeba lęborski 366 930 345 384 392 691 4,5 113,7 

9 Międzyzdroje kamieński 277 964 290 093 303 530 3,5 104,6 

10 
Kołobrzeg  

(gm. wiejska) 
kołobrzeski 258 128 271 445 297 737 

3,4 109,7 

Lokata gmin nadmorskich według liczby udzielonych noclegów w lipcu i sierpniu 2016-2018 r.  2 

Źródło: GUS, Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2016 -3 
2018 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyczne-obiekty-4 
noclegowe-na-obszarach-nadmorskich-w-sezonie-wakacyjnym-2018-r-,12,2.html, 25.10.2018 r.  5 

Tabela 2.  6 
Gminy nadmorskie na tle Polski w lipcu i sierpniu 2016 r. i 2017 r. 7 

 

Wyszcze-

gólnienie 

Powierzchnia 

(w km2) 

Turystyczne 

obiekty 

noclegowe  

Miejsca 

noclegowe 
Turyści  

Udzielone 

noclegi 

Wskaźnik 

gęstości 

ruchu * 

w okresie 

VII-VIII 

Wskaźnik 

gęstości 

bazy nocle-

gowej ** 2017 r. stan w dniu 31 VII 2017 r. VII-VIII 2017 r. 

Polska 312 679 10 681 773 957 7 558 565 24 616 048 24,2 2,5 

Obszar 

nadmorski 7 891 2 514 208 055 1 560 951 8 223 709 197,8 26,4 

Pozostały 

obszar 304 788 8 167 565 902 5 997 614 16 392 339 19,7 1,9 

 

2016 r. stan w dniu 31 VII 2016 r. VII-VIII 2016 r. 

  Polska 312 679 10 509 749 191 7 235 076 23 832 416 23,1 2,4 

Obszar 

nadmorski 7 891 2 381 195 935 1 507 306 8 018 483 191,0 24,8 

Pozostały 

obszar 304 788 8 128 553 256 5 727 770 15 813 933 18,8 1,8 

 wskaźniki dynamiki (analogiczny okres 2016 r. = 100) 

Polska x 101,6 103,3 104,5 103,3 x x 

Obszar 

nadmorski x 105,6 106,2 103,6 102,6 x x 

Pozostały 

obszar x 100,5 102,3 104,7 103,7 x x 
* Wskaźnik gęstości ruchu – turyści korzystający z noclegów na 1 km2 8 
** Wskaźnik gęstości bazy noclegowej – miejsca noclegowe na 1 km2 9 

Źródło: GUS, Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 10 
2016-2017 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/, 25.10.2018 r.  11 
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Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić ogromną przewagę pozycji turystycznej gmin 1 

pasa nadmorskiego w stosunku do całego kraju. Gminy pasa nadmorskiego dysponują 2 

znaczącym potencjałem turystycznym. Można uznać, że są gminami typowo turystycznymi, 3 

w którym turystyka zaliczana jest do głównych gałęzi gospodarczych. Aktywizacja 4 

turystyczna oraz przyciąganie jak największej liczby turystów jest ogromnym kapitałem dla 5 

regionu. Ich zdolność przyciągania oparta jest na unikalnych walorach dzięki którym każdego 6 

roku przybywa do nich kilkadziesiąt tysięcy turystów. Jednakże aby móc w pełni 7 

wykorzystywać potencjał turystyczny należy dostosować się do zmian, jakie następują na 8 

rynku turystycznym. 9 

Głównym problem z jakim mierzą się gminy pasa nadmorskiego jest sezonowość. Według 10 

danych Głównego Urzędu Statystycznego największa sezonowość w okresie wakacyjnym 11 

(udział noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu w ogólnej liczbie noclegów w całym roku) 12 

wystąpiła w makroregionie północnym – 38,4% i północno-zachodnim – 34,8%,  13 

a najmniejsza w makroregionie województwo mazowieckie – 19,2%3. Analizowane gminy 14 

bazują głównie na zasobach przyrodniczych, co powoduję, iż w ciągu dwóch miesięcy trzeba 15 

zarobić na cały rok w związku z czym ceny rosną a tym samym konkurencyjność spada. 16 

Koniecznym staje się wdrożenie ofert bardziej kompleksowych oraz wyższych standardów 17 

obsługi.  18 

Należy zauważyć, iż region pasa nadmorskiego posiada odpowiednią infrastrukturę 19 

turystyczną, jednakże brak jest odpowiednich produktów turystycznych, które przyciągnęłyby 20 

turystów poza głównym sezonem. Zatem koniecznym wydaję się współpraca gmin przy 21 

tworzeniu oferty turystycznej, zawierającej bardzo zróżnicowane rodzaje aktywności  22 

i sposoby spędzania czasu. 23 

Rozwój oraz umacnianie pozycji samorządu terytorialnego w Polsce sprawił, że wzrosło 24 

jego znaczenie w procesie zarządzaniu turystyką. Turystyka traktowana jest jako instrument 25 

wykorzystywany w celach rozwoju lokalnego oraz regionalnego. Przewagę konkurencyjną 26 

miejsca wyznaczają przede wszystkim jej unikalne cechy oraz produkty, których nie 27 

posiadają konkurenci. Konkurencyjność to w głównej mierze posiadanie „marketingowego 28 

produktu w gminie” czy też odpowiednio atrakcyjnych walorów. Ważnym czynnikiem 29 

rozwoju lokalnego w gminach pasa nadmorskiego stała się turystyka, która wspomaga 30 

gminne budżety, ale także stwarza nowe miejsca pracy oraz sprzyja lokowaniu nowych 31 

inwestycji.  32 

Jak słusznie zauważa P. Gryszel (2014), mierzenie konkurencyjności regionów 33 

turystycznych nie jest łatwym zadaniem. Porównanie potencjału konkurencyjnego w świetle 34 

liczby udzielonych noclegów pozwala stwierdzić, że gminy pasa nadmorskiego wyróżniają 35 

się wykorzystywaniem oraz bazowaniem na ofertach opartych głównie o zasoby turystyczne. 36 

                                                 
3 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5494/1/15/1/turystyka_w_2017.pdf, 

5.11.2018. 
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