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Wst"p  

Ewa Gli ska, Katarzyna Krot, Andrzej Pawluczuk 

 

Sektor turystyczny jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki 

województwa podlaskiego, które s% analizowane w ramach projektu „Podlaskie 

Obserwatorium Rynku Pracy i Analiz Gospodarczych”. Ta cenna inicjatywa jest 

finansowana z Programu Operacyjnego Kapita# Ludzki na lata 2007-2013, 

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Dzia#anie 8.1 Rozwój pracowników 

i przedsi!biorstw w regionie, Poddzia#anie 8.1.4 Przewidywanie zmiany 

gospodarczej. Szersze uzasadnienie realizacji tego projektu wi%$e si! z pomoc% 

decydentom w formu#owaniu decyzji strategicznych poprzez badania i analizy 

dotycz%ce trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych 

zachodz%cych w regionie, upowszechnianie wyników tych bada& i analiz oraz 

zwi%zana z nimi wymiana informacji.  

Prace zespo#u badawczego nad niniejsz% analiz% sektora turystyki sk#ada#y 

si! z pi!ciu faz:  

1) opracowanie i przygotowanie raportu cz! ciowego w formie raportu 

metodologicznego,  

2) wykonanie studiów literaturowych (desk research),  

3) przeprowadzenie bada& pilota$owych, 

4) przeprowadzenie bada& ankietowych i panelu ekspertów, 

5) opracowanie wyników przeprowadzonych bada& i sporz%dzenie raportu 

finalnego.  

Analiza sektora turystyki obj!#a zakresem podmiotowym uczestników 

ruchu turystycznego w województwie podlaskim i z województwa podlaskiego, 

co oznacza badania mieszka&ców województwa oraz turystów spoza województwa 

i zza zagranicy, wypoczywaj%cych w okresie prowadzonych bada& na terenie 

województwa podlaskiego. Szczegó#owe cele analizy sektora turystyki 

obejmowa#y:   
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Cel 1: Ustalenie poziomu atrakcyjno#ci turystycznej województwa podlaskiego 

ze wskazaniem jego mocnych i s$abych stron, szans i barier rozwojowych. 

Cel 2: Ustalenie obecnego i po%&danego profilu uczestników ruchu turystycznego 

w województwie podlaskim /z województwa podlaskiego. 

Cel 3 Ustalenie po%&danych kierunków i mo%liwo#ci rozszerzenia oferty 

turystycznej województwa podlaskiego pod k&tem zaspokojenia wymaga  jej 

odbiorców . 

Cel 4: Ocena poziomu jako#ci us$ug turystycznych #wiadczonych na obszarze 

województwa podlaskiego . 

Cel 5: Przedstawienie prognozy zmian w ruchu turystycznym w województwie 

podlaskim uwzgl"dniaj&ce spodziewan& atrakcyjno#' turystyczn& regionu i profil 

uczestnika ruchu turystycznego . 

Cel 6: Dostarczenie obiektywnych i wyczerpuj&cych informacji, niezb"dnych 

przedsi"biorstwom w procesie kszta$towania oferty turystycznej.  

Osi%gni!cie za#o$onych celów projektu sta#o si! mo$liwe dzi!ki 

zastosowaniu triangulacji metodologicznej, opieraj%cej si! na twórczej mieszance 

metod i technik gromadzenia materia#u empirycznego.  

Z uwagi na to, $e zjawiska zachodz%ce w analizowanym obszarze 

badawczym by#y bardzo z#o$one, badano je poprzez równoleg#e u$ycie ró$nych 

metod i technik, w tym:  

  analiz! danych wtórnych („desk research”); 

  zogniskowany wywiad grupowy (FGI); 

  bezpo rednie wywiady standaryzowane (face to face); 

  ankiet! internetow% (CAWI). 

Zgodnie z wytycznymi zamawiaj%cego analiza sektora turystycznego obj!#a 

nast!puj%ce obszary:  

1) Atrakcyjno#$ turystyczna województwa podlaskiego – I obszar analizy,  

2) Profil uczestnika ruchu turystycznego: w województwie podlaskim/ 

z województwa podlaskiego – II obszar analizy,  

3) Prognoza #rednio i d!ugookresowa zmian w ruchu turystycznym – 

III obszar analizy.  
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Zestawienie zada& badawczych w ramach projektu oraz metod i technik 

badawczych w poszczególnych obszarach analizy sektora turystycznego zawieraj% 

tabele 1 i 2.  

 
Tabela 1. Zestawienie zada% badawczych w ramach projektu „Analiza 

kluczowych sektorów województwa podlaskiego – sektor turystyczny” 

 
Lp. Obszary analizy i zadania badawcze Etapy 

I.  Atrakcyjno#$ turystyczna województwa podlaskiego – I obszar analizy: 

1.1  A. Analiza danych zastanych „desk research”  
1.2  B. Budowa rankingów atrakcyjno ci 

turystycznej poszczególnych powiatów 
województwa podlaskiego 

- Sformu#owanie listy zmiennych 
okre laj%cych atrakcyjno " turystyczn% 
- Klasyfikacja powiatów województwa 
podlaskiego pod wzgl!dem 
atrakcyjno ci turystycznej 
- Budowa rankingów powiatów 
województwa podlaskiego 

II.  Profil uczestnika ruchu turystycznego w województwie podlaskim i z województwa 

podlaskiego – II obszar analizy 

2.1  A. Analiza danych zastanych „desk research”   
2.2  B. Badanie ankietowe w ród turystów 

odwiedzaj%cych województwo podlaskie 
323 respondentów w 6 punktach woj. 
podlaskiego   

- budowa narz!dzia 
- realizacja badania 
- kodowanie ankiet 
- raport  

2.3  C. Badanie ankietowe w ród mieszka&ców 
województwa podlaskiego metod% CAWI 
(podstawowe i uzupe#niaj%ce) 
343 respondentów dobranych w sposób 
warstwowo-kwotowy 

- budowa narz!dzia 
- realizacja badania 
- kodowanie ankiet 
- raport 

2.4  D. Jako ciowe badania terenowe w ród 
ekspertów z zakresu turystyki i przedstawicieli 
firm sektora turystycznego – wywiad 
zogniskowany 

- budowa narz!dzia 
- realizacja badania 
- opracowanie wniosków  
- raport 

III.  Prognoza #rednio i d!ugookresowa zmian w ruchu turystycznym – III obszar analizy 

 A. Analiza danych zastanych „desk research”   
 B. Metoda scenariuszowa z uwzgl!dnieniem 

scenariusza optymistycznego, pesymistycznego 
i najbardziej prawdopodobnego.  

- identyfikacja czynników do 
scenariuszy, 
- ocena przez ekspertów.  

 Analiza SWOT turystyki w woj. podlaskim 
Opracowanie rekomendacji dla sektora turystycznego  

'ród#o: opracowanie w#asne. 
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Tabela 2. Zestawienie metod i technik badawczych w poszczególnych 

obszarach analizy sektora turystycznego 

 
Obszar Cele Metody badawcze 

I obszar analizy  
 
Atrakcyjno " 
turystyczna 
województwa 
podlaskiego 

Cel 1: Ustalenie poziomu atrakcyjno ci 
turystycznej województwa ze wskazaniem 
jego mocnych i s#abych stron, szans i barier 
rozwojowych 
 

Analiza danych zastanych 
(desk research) 
Metody taksonomiczne 
 

II obszar analizy  
 
Profil uczestnika ruchu 
turystycznego 
w województwie 
podlaskim 
i z województwa 
podlaskiego  
 

Cel 2: Ustalenie obecnego i po$%danego 
profilu uczestników ruchu turystycznego w 
województwie podlaskim /z województwa 
podlaskiego 
 
Cel 3: Ustalenie po$%danych kierunków i 
mo$liwo ci rozszerzenia oferty 
turystycznej województwa podlaskiego pod 
k%tem zaspokojenia wymaga& jej 
odbiorców. 
 
Cel 4: Ocena poziomu jako ci us#ug 
turystycznych  wiadczonych na obszarze 
województwa 

Analiza danych zastanych 
(desk research) 
 
Badanie ankietowe w ród 
turystów odwiedzaj%cych 
województwo podlaskie 
 
Badanie ankietowe w ród 
mieszka&ców 
województwa podlaskiego 
metod% CAWI 
 
Jako ciowe badania 
terenowe w ród ekspertów 
z zakresu turystyki 
i przedstawicieli firm 
sektora turystycznego 
(wywiad zogniskowany) 

III obszar analizy  
 
Prognoza  rednio 
i d#ugookresowa zmian 
w ruchu turystycznym 

Cel 5 Przedstawienie prognozy zmian 
w ruchu turystycznym w województwie 
uwzgl!dniaj%ce spodziewan% atrakcyjno " 
turystyczn% regionu i profil uczestnika 
ruchu turystycznego 
 

Wywiad zogniskowany 
Metoda scenariuszowa  
 

Opracowanie 
rekomendacji dla 
przedsi!biorstw sektora 
turystycznego  

Cel 6 Dostarczenie obiektywnych 
i wyczerpuj%cych informacji, niezb!dnych 
przedsi!biorstwom w procesie 
kszta#towania oferty turystycznej 

Analiza SWOT 

'ród#o: opracowanie w#asne. 

 



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych  
 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
- SEKTOR TURYSTYKI 

 

9
 

1. Atrakcyjno#$ turystyczna województwa podlaskiego 

Halina Kiryluk  

 

1.1. Poj"cie atrakcyjno#ci turystycznej  

 

Atrakcyjno " turystyczna jest poj!ciem z#o$onym. Najogólniej okre la ona 

stopie&, w jakim obiektywnie istniej%ce na danym obszarze warunki „przyci%gaj%” 

turystów1. W niniejszym raporcie za atrakcyjno " turystyczn% przyj!to zespó#  cech 

i elementów  rodowiska przyrodniczego, kulturowego oraz zagospodarowania 

turystycznego obszaru i jego dost!pno ci, które powoduj%, $e dany obszar 

zaspokaja potrzeby poznawcze, wypoczynkowe, estetyczne  i zdrowotne turysty, 

przy za#o$eniu, $e nagromadzenie zasobów i walorów podnosi jego atrakcyjno ". 

 

1.2. Charakterystyka g!ównych elementów atrakcyjno#ci turystycznej 

województwa podlaskiego 

 

Województwo podlaskie posiada atrakcyjne walory przyrodnicze, które s% 

unikatowe zarówno w skali Polski, Europy, jak i  wiata. Na jego obszarze znajduj% 

si! cztery parki narodowe: Bia#owieski, Biebrza&ski, Narwia&ski i Wigierski oraz 

trzy parki krajobrazowe: PK Puszczy Knyszy&skiej, Suwalski PK i (om$y&ski PK 

Doliny Narwi. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne obj!te ochron% prawn% 

zajmuj% 645 103,9 ha, co stanowi 32% jego ogólnej powierzchni. Pod tym 

wzgl!dem województwo podlaskie zajmuje 7 miejsce w rankingu województw. 

Wszystkie parki narodowe maj% rang! mi!dzynarodow%. 

Analiza podstawowych walorów przyrodniczych województwa podlaskiego 

wykazuje, i$ posiada ono du$y potencja# do kreowania unikatowych 

i konkurencyjnych produktów turystycznych. G#ównym elementem tej 

                                                 
1 A. Ciechorska (1998), Jakie czynniki przyrodnicze decyduj& o atrakcyjno#ci i przydatno#ci 

turystycznej terenu, “Aura”  nr 4, s. 5. 
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konkurencyjno ci mo$e by" wysoka ró$norodno " biologiczna. Bogate walory 

przyrodnicze obszaru, cechuj%ce si! du$ym stopniem „pierwotno ci”, pozwalaj% 

kreowa" jego pozytywny wizerunek na rynku mi!dzynarodowym - jako regionu 

chroni%cego „przyrodnicze dziedzictwo Europy”2. 

Województwo podlaskie cechuje równie$ ogromna ró$norodno " 

kulturowa, która znajduje odbicie w dzia#alno ci o rodków kultury, sztuki 

i wytwórczo ci ludowej. Mieszkaj% tu wyznawcy ró$nych religii i przedstawiciele 

wielu nacji, tworz%c tym samym niepowtarzalny klimat województwa. Znajduj% 

si! tu wa$ne obiekty kultu religijnego, takie jak: Bohoniki, Grabarka, Hodyszewo, 

Kruszyniany, Krypno, Supra l, Studzieniczna, Ró$anystok. W podlaskim 

wyst!puje równie$ najlepiej zachowany w kraju tradycyjny wiejski krajobraz 

kulturowy. 

Województwo podlaskie na tle innych regionów kraju dysponuje jednak 

ma#% liczb% obiektów noclegowych turystyki zbiorowego zakwaterowania. W 2009 

roku baza ta liczy#a 168 obiektów, co stanowi#o tylko 2,4% ogó#u obiektów 

noclegowych w Polsce. W ród obiektów noclegowych obiekty ca#oroczne 

stanowi% oko#o 68%. Ogó#em województwo dysponuje 11424 miejscami 

noclegowymi (1,88% ogó#u miejsc noclegowych w kraju), ale tylko 59,12 % z nich 

stanowi% miejsca noclegowe w obiektach ca#orocznych. W strukturze obiektów 

noclegowych zbiorowego zakwaterowania najwi!cej jest hoteli (dwu  

i trzygwiazdkowych) i innych obiektów hotelowych. Baza noclegowa jest 

nierównomiernie rozmieszczona. Najwi!ksza liczba obiektów noclegowych 

zbiorowego zakwaterowania wyst!puje w powiecie augustowskim i grodzkim 

Bia#ystok, a nast!pnie w powiecie bia#ostockim, suwalskim i hajnowskim.  

                                                 
2 Potrzeba promocji ró$norodno ci biologicznej Polski Pó#nocno-Wschodniej jako przyrodniczego 
dziedzictwa Europy zosta#a wskazana w zrealizowanym w 2005 roku na zlecenie Departamentu 
Polityki Ekologicznej Ministerstwa )rodowiska projekcie - Opracowanie koncepcji promocji 

ró%norodno#ci biologicznej i walorów turystycznych Polski na przyk$adzie Zielonych P$uc Polski. Praca 
wykonana na zlecenie Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa )rodowiska, Fundacja 
Ekonomistów )rodowiska i Zasobów Naturalnych, Bia#ystok 2005.   
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W województwie brakuje tanich miejsc noclegowych: schronisk 

m#odzie$owych, pól biwakowych i kempingowych oraz niski jest ich standard. 

Istnieje równie$ niedobór obiektów noclegowych ca#orocznych. Ro nie natomiast 

liczba gospodarstw agroturystycznych, co stanowi szans! na dodatkowe dochody 

mieszka&ców wsi.  

Baza gastronomiczna województwa podlaskiego jest stosunkowo dobrze 

rozwini!ta w g#ównych o rodkach miejskich i rejonach turystycznych, natomiast 

bardzo s#abo w pozosta#ych cz! ciach województwa podlaskiego. Liczba placówek 

gastronomicznych w województwie wci%$ jest jedn% z najni$szych w kraju.  

W 2008 roku w obiektach zbiorowego zakwaterowania by#o ogó#em 155 

placówek, co stawia województwo podlaskie na XVI pozycji w rankingu 

województw.  

Zatrudnienie w sektorze turystycznym w sekcji H (hotele i restauracje wg 

PKD 2004) w latach 1999-2008 w województwie podlaskim wzros#o. W 2008 roku 

pracowa#o ogó#em w tym sektorze 5513 osób, co stanowi#o 1,98 % zatrudnienia 

krajowego. Jest to zwi%zane g#ównie ze wzrostem liczby obiektów 

gastronomicznych w grupie obiektów ogólnodost!pnych, które zaspokajaj% 

potrzeby wszystkich mieszka&ców. Rozwijaj% si! przede ró$ne wszystkim pizzerie, 

kawiarnie oraz punkty gastronomiczne w przy du$ych stacjach benzynowych. 

W ród lokali gastronomicznych wci%$ niedostateczna jest liczba obiektów 

kreuj%cych swe produkty w oparciu o dziedzictwo kulinarne regionu oraz obiektów 

tematycznych.  

Dost!pno " komunikacyjna województwa podlaskiego, podobnie jak  

i innych województw Polski Wschodniej, jest du$o ni$sza ni$ reszty kraju. Istniej% 

tutaj du$e zapó*nienia w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, co wymaga 

realizacji wielu inwestycji. D#ugo " dróg publicznych o nawierzchni twardej  

w 2008 roku wynios#a 11 356,9 km, co stanowi tylko 4,35% ogólnej d#ugo ci tych 

dróg w ca#ym kraju. Stawia to województwo podlaskie na XIV miejscu w Polsce. 

Analizuj%c g!sto " dróg na 100 km2 powierzchni województwa przypada 56,5 



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych  
 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
- SEKTOR TURYSTYKI 

 

12
 

km d#ugo ci dróg publicznych o nawierzchni twardej, przy  redniej krajowej 83,5 

km. To plasuje województwo podlaskie na XV miejscu w kraju.  

Województwo podlaskie posiada jednak dobr% dost!pno " komunikacyjn% 

w aspekcie transgraniczno ci i powi%za& europejskich. Przez jego teren przebiegaj% 

istotne szlaki komunikacyjne o mi!dzynarodowym znaczeniu. Województwo 

podlaskie posiada 11 przej " granicznych: na granicy z Litw% - Budzisko, 

Ogrodniki, Trakiszki, Ber$niki; na granicy z Bia#orusi% - Bia#owie$a, Bobrowniki, 

Czeremcha, Ku*nica Bia#ostocka, Po#owce, P#aska i Siemianówka. 

Atrakcyjno " turystyczn% województwa podlaskiego obni$a z#y stan 

infrastruktury komunikacyjnej (z#y stan techniczny dróg, niedostateczne 

oznakowanie, zamykanie lokalnych linii kolejowych, z#y stan techniczny dworców 

PKP, brak obwodnic miast np. Augustowa oraz brak komunikacji lotniczej, ma#a 

liczba lokalnych przej " turystycznych). Na popraw! dost!pno ci komunikacyjnej 

znac%co wp#yn%" mo$e budowa lotniska regionalnego (planowana w okolicach 

Tykocina).  

Województwo podlaskie posiada dobrze rozwini!t% sie" szlaków 

turystycznych, g#ównie pieszych i rowerowych. D#ugo " szlaków pieszych w 2008 

roku wynios#a 3334,7 km, co stanowi 9,58% ogólnej d#ugo ci szlaków w ca#ym 

kraju. Pod tym wzgl!dem podlaskie zajmuje I miejsce w rankingu województw. 

)rednia d#ugo " szlaków na 100 km2 powierzchni województwa wynosi 16,5 km3. 

Najwi!cej szlaków pieszych znajduje si! w pó#nocnej cz! ci województwa, 

w Puszczy Knyszy&skiej oraz w dolinach rzek: Biebrzy, Narwi i Bugu. 

Zagospodarowanie szlaków turystycznych w regionie jest jednak s#abe oraz 

brakuje systemu powi%za& mi!dzy nimi (wewn%trzregionalnych i zewn!trznych).  

W podlaskim wyst!puje znaczna ilo " rzek i jezior znakomicie nadaj%cych 

si! do uprawiania turystyki wodnej (kajakarskiej - Czarna Ha&cza, Biebrza, 

                                                 
3 Turystyka polska w 2008 roku. Uk#ad regionalny. Instytut Turystyki, Warszawa 2009, s. 28. 
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Rospuda, Narew, Supra l, Pisa i na kanale Augustowskim; $eglarskiej - Wigry, 

Necko, Bia#e, Kana# Augustowski).  

Na terenie województwa podlaskiego w 2008 roku funkcjonowa#o  

29 placówek muzealnych oraz kilkadziesi%t mniejszych izb regionalnych. Pod tym 

wzgl!dem województwo podlaskie zajmuje X pozycj! w rankingu województw, 

gdy$ placówki te stanowi% tylko 3,9% ogó#u obiektów w kraju. 

Us#ugi kulturalne dla specyficznych grup turystów oferuj% instytucje 

najwi!kszych miast, w g#ównie Filharmonia Bia#ostocka, Teatr Dramatyczny 

i Teatr Lalek w Bia#ymstoku, Dom )rodowisk Twórczych w (om$y, Regionalny 

O rodek Kultury i Sztuki w Suwa#kach, O rodek Pogranicze w Sejnach, Muzeum 

Rolnictwa w Ciechanowcu, Dom Pracy Twórczej w Wigrach. Placówki kulturalne 

i rozrywkowe organizuj% ró$ne imprezy promuj%ce miejscowo ci turystyczne, 

które powinny by" rozwijane i jeszcze bardziej promowane. 

W ostatnich latach w województwie podlaskim rozwija si! baza sportowo-

rekreacyjna, powstaj% mi!dzy innymi nowe p#ywanie, czy korty tenisowe. 

Funkcjonuj% te$ wyci%gi nart wodnych (Augustów), czy te$ wyci%gi narciarskie  

w Ogrodniczkach, Suwa#kach, Szelmencie. W 2009 roku, wed#ug danych 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, czynnych by#o 39 k%pielisk, 

z czego najwi!cej w powiecie bia#ostockim, augustowskim i grajewskim. Wci%$ 

niedostateczna jest jednak liczba wypo$yczalni sprz!tów turystycznych. 

W województwie podlaskim brakuje równie$ zintegrowanego systemu 

informacji turystycznej, cho" podj!to wiele dzia#a& w tym kierunku. Funkcjonuje 

mi!dzy innymi platforma „Turystyczne Wrota”, która poprawi#a dost!pno " dla 

turystów do informacji na temat atrakcyjno ci regionu. W 2010 roku Podlaska 

Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadzi#a certyfikacj! punktów 

informacji turystycznej, aby zapewni" odpowiedni% obs#ug! turystów przez 

jednostki informacji turystycznej i tworzy" krajow% sie" standaryzowanych 

jednostek informacji turystycznej wspó#pracuj%cych na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym. Najwy$sz%, czwart% kategori! uzyska#y dwa punkty, 
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trzeci% – sze " punktów, drug% - osiem i pierwsz% – dwa punkty. 

W województwie podlaskim w 2009 roku funkcjonowa#o 79 biur podró$y. 

Ich udzia# w ogólnej liczbie krajowych biur podró$y stanowi tylko 2,67%. 

W strukturze podmiotów regionalnych dominuj% organizatorzy turystyki. 

Najwi!cej organizatorów i po redników turystycznych w województwie podlaskim  

zlokalizowanych jest w powiatach grodzkich (#%cznie ponad 61 %).  

Województwo podlaskie wymaga jeszcze wielu inwestycji 

infrastrukturalnych podnosz%cych jego atrakcyjno ". Dotyczy to nie tylko poprawy 

dost!pno ci komunikacyjnej, ale równie$ dywersyfikacji oferty turystycznej.  

Potrzebne s% inwestycje w rozbudow! bazy noclegowej regionu, bazy 

gastronomicznej oraz innej infrastruktury turystycznej, w tym podejmowanie 

przedsi!wzi!" zwi%zanych z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej. 

Potrzebny jest tak$e rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

s#u$%cej rozwojowi aktywnych form turystyki.  

2. Analiza ruchu turystycznego w województwie podlaskim w #wietle 

danych wtórnych 

 

2.1. Definicje i podzia! ruchu turystycznego 

Halina Kiryluk 

 

Ruch turystyczny definiowany jest jako „zjawisko o charakterze spo#eczno-

ekonomicznym, którego istota polega na podró$ach podejmowanych dla realizacji 

celów rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych”4. Jest on 

zwi%zany z czasowym i dobrowolnym opuszczeniem miejsca sta#ego 

zamieszkania. Uczestnikami ruchu turystycznego s% tury ci. Przez „turyst!” 

rozumie si! „osob!, która podró$uje do innej miejscowo ci poza swoim sta#ym 

miejscem pobytu na okres nie przekraczaj%cy 12 miesi!cy, dla której celem 

                                                 
4 Kompendium wiedzy o turystyce, (red.) G. Go#embski (2002), PWN, Warszawa-Pozna&, s. 26. 



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych  
 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
- SEKTOR TURYSTYKI 

 

15
 

podró$y nie jest podj!cie sta#ej pracy w odwiedzanej miejscowo ci i która korzysta 

z noclegu przynajmniej przez jedn% noc”5.  

 

2.2. Wielko#$ i struktura ruchu turystycznego w województwie podlaskim 

w latach 1999- 2009 

Halina Kiryluk 

 

W 2009 roku województwo podlaskie, wed#ug danych Instytutu Turystyki, 

odwiedzi#o ogó#em 1,5 mln turystów, z czego 0,8 mln stanowi#y przyjazdy 

turystów krajowych (53,3%), za  0,7 mln (46,7%) - przyjazdy turystów 

zagranicznych. W roku 2008 ruch ten kszta#towa# si! na tym samym poziomie. 

Analizuj%c jednak ostanie dziesi!ciolecie nale$y zauwa$y" spadek przyjazdów 

turystów do województwa podlaskiego, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

W porównaniu do roku 1999 spadek ten wynosi ok. 60%, a w porównaniu do 2000 

roku – ok. 48%.  

Prognozy Instytutu Turystyki przewiduj%, $e tendencja spadkowa ruchu 

turystycznego w Polsce w 2010 roku zostanie ju$ zahamowana i w najbli$szych 

latach nast!powa" b!dzie niewielki wzrost w zakresie przyjazdów turystów 

krajowych i nieco wi!kszy w zakresie przyjazdów turystów zagranicznych. 

Przyjmuj%c, $e podobne tendencje b!d% zachodzi#y równie$ w województwie 

podlaskim nale$y spodziewa" si! niewielkiego wzrostu ruchu turystycznego 

krajowego i zagranicznego w przysz#ych latach. Przyczyni" si! do tego mo$e 

realizacja przedsi!wzi!" zwi!kszaj%cych atrakcyjno " inwestycyjn% i turystyczn%  

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

                                                 
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us#ugach turystycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r., nr  223, 
poz. 2268). 
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Rysunek 1. Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych do  województwa 

podlaskiego w latach 1999-2009 (w mln) 

 

(ród$o: opracowanie w$asne na podstawie danych Instytutu Turystyki. 

 

Spadek przyjazdów turystów krajowych do województwa podlaskiego 

w 2004 roku by$ zwi&zany mi"dzy innymi z przyst&pieniem Polski do Unii 

Europejskiej i otwarciem jej granic dla krajów cz$onkowskich. U$atwi$o 

to wyjazdy Polaków za granic". W przyjazdach turystów zagranicznych du%y 

spadek nast&pi$ natomiast w 2007 roku i wynika$ z w$&czenia Polski do strefy 

Schengen. Uszczelnienie wschodniej granicy spowodowa$o spadek przyjazdów 

turystów z krajów nie nale%&cych do UE.  

Województwo podlaskie, pod wzgl"dem ruchu turystycznego, plasuje si" 

obecnie w rankingu województw na dalekich pozycjach. W 2009 roku ruch 

turystyczny w regionie stanowi$ zaledwie 3,46% ruchu turystycznego w Polsce, 

przy czym udzia$ województwa podlaskiego w ruchu krajowym wynosi$ tylko 

2,55%, za! w przyjazdach turystów zagranicznych 5,88%. Jednak wska+nik 

przyjazdów turystów zagranicznych na 10 tys. mieszka'ców jest jednym 

z najwy%szych w kraju. 
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Analizuj c przyjazdy turystów krajowych do województwa podlaskiego 

pod wzgl!dem d"ugo#ci pobytów nale$y zauwa$y%, $e w latach 1999-2003 oraz 

2006-2007 zdecydowanie przewa$a"y przyjazdy krótkookresowe. W 2009 roku 

udzia" przyjazdów krótkookresowych i d"ugookresowych ukszta"towa" si! na tym 

samym poziomie. &rednia d"ugo#% pobytu turystów krajowych na terenie 

województwa podlaskiego w 2008 roku przy przyjazdach d"ugookresowych 

wynios"a 6,1 noclegów, natomiast przy przyjazdach krótkookresowych – 1,7 

noclegów.  

Najcz!stszym celem przyjazdów turystów krajowych do województwa 

podlaskiego w  2008 roku, wed"ug danych Instytutu Turystyki, by"y odwiedziny 

u krewnych i znajomych. W#ród turystów zagranicznych g"ównym celem 

przyjazdów do województwa podlaskiego w 2008 roku by"y interesy (przede 

wszystkim zwi zane ze #rodkami transportu) - 24% oraz turystyka i wypoczynek - 

21%. Odwiedziny u krewnych i znajomych mia"y taki sam udzia" jak zakupy – 

stanowi"y po 15%, tranzyt - 7%, za# inne cele - 18%6.  

Ruch turystyczny w województwie podlaskim cechuje sezonowo#% 

przyjazdów. W 2008 roku najwi!cej turystów krajowych przyjecha"o latem (39%). 

Liczba przyjazdów wiosn  i zim  jest zbli$ona i wynosi"a odpowiednio 23% 

i 24%. Najmniej przyjazdów odbywa si! jesieni  - tylko 14%. Sytuacja ta wynika 

z istniej cych warunków klimatyczno-pogodowych. Dominuj c  form  jest zatem 

letnia turystyka wypoczynkowa (krótko- i d"ugookresowa). Oprócz krótkiego 

sezonu turystycznego niekorzystna jest równie$ koncentracja ruchu turystycznego 

na najatrakcyjniejszych obszarach. 

Struktura przyjazdów do województwa podlaskiego ze wzgl!du na sposób 

organizacji podró$y niestety nie jest korzystna dla podmiotów bran$y turystycznej. 

W 2008 roku w przyjazdach turystów krajowych  tylko 5% stanowi"y przyjazdy 

zorganizowane (przez biura podró$y, zak"ady pracy, szko"y), natomiast a$ 95% 

by"o zorganizowanych samodzielnie. W przyjazdach turystów zagranicznych 

                                                 
6 Turystyka polska w 2008 roku. Uk ad regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 2009, s. 118. 
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przyjazdy zorganizowane ca"kowicie przez biura podró$y stanowi"y 5%,  

a cz!#ciowo zorganizowane przez biura podró$y - 18%. Samodzielnie 

zorganizowano natomiast 77% przyjazdów. 

W 2008 roku najwi!cej turystów zagranicznych przyjecha"o  

do województwa podlaskiego z Bia"orusi (270 tys.) i Litwy (120 tys.). Na 

nast!pnych pozycjach uplasowali si! tury#ci z Niemiec (60 tys.), 'otwy (60 tys.)  

i Rosji (40 tys.). Bia"orusini, Rosjanie i Ukrai(cy stanowili ogó"em 45,71% 

wszystkich przyjazdów turystów zagranicznych, Litwini -17,14%, a Niemcy  

i 'otysze – po oko"o 8,57%. Udzia" przyjazdów spoza Europy jest niewielki  

i kszta"tuje si! na poziomie nieca"ych 3%. Przyjazdy turystów do województwa 

podlaskiego stanowi"y 5,4% ogó"u wszystkich przyjazdów turystów zagranicznych 

do Polski. Zdecydowana wi!kszo#% (a$ 80%) turystów zagranicznych 

przyje$d$aj cych do województwa podlaskiego korzysta od 1 do 3 noclegów.  

W województwie podlaskim przeci!tne wydatki turystów zagranicznych na 

osob! nale$  do jednych z najni$szych w kraju. W 2008 roku wynosi"y one 301 

USD i kszta"towa"y si! poni$ej #redniej krajowej, która wynosi"a 410 USD.  

W 2009 roku na terenie województwa podlaskiego z obiektów noclegowych 

turystyki skorzysta"o ogó"em 437 853 turystów, z czego 15,73% stanowili tury#ci 

zagraniczni. Tury#ci korzystaj cy z noclegów w województwie stanowi  tylko 

2,26% wszystkich turystów korzystaj cych z bazy noclegowej w Polsce. Ogó"em 

w województwie udzielono 862 916 noclegów, co stanowi tylko 1,57% liczby 

wszystkich noclegów udzielonych w kraju. Stopie( wykorzystania bazy 

noclegowej w regionie wyniós" tylko 29%, czyli ukszta"towa" si! poni$ej poziomu 

#redniej krajowej (35,7%). 

Bior c pod uwag! struktur! wykorzystywanych obiektów noclegowych  

w 2009 roku w województwie podlaskim najwi!cej turystów skorzysta"o z hoteli 

(ok. 40%) i innych obiektów hotelowych (21,8%). Najwy$szy wska)nik 

wykorzystania miejsc noclegowych jest w zak"adach uzdrowiskowych (86,6%), 

o#rodkach kolonijnych (66,5%) oraz motelach (64,8%). W hotelach wska)nik ten 
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wynosi natomiast 37% i najwy$szy jest w przypadku hoteli dwugwiazdkowych 

(46,6%). Najni$szy wska)nik wykorzystania miejsc noclegowych (poni$ej 20%) 

wyst!puje w schroniskach (14,5%), pensjonatach (17,3%), szkolnych schroniskach 

m"odzie$owych (18%) oraz o#rodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (19,3%).  

Zwi!kszenie zainteresowania turystów przyjazdami do województwa 

podlaskiego wymaga podj!cia wielu dzia"a( na rzecz podniesienia trakcyjno#ci 

turystycznej regionu oraz jego promocji.  

 

2.3. Po" dany profil ruchu turystycznego i oferty turystycznej  

Norbert Brzostowski  

 

W niniejszym podrozdziale zaprezentowano po$ dany profil ruchu 

turystycznego i oferty turystycznej wynikaj cy z dotychczas zrealizowanych bada( 

i analiz oraz zawarty w dokumentach dotycz cych rozwoju regionu.  

Dokumenty strategiczne ró$nego szczebla (lokalne, regionalne i krajowe) 

o charakterze strategicznym i programowym oraz przeprowadzone audyty i analizy 

w sektorze turystycznym okre#laj  województwo podlaskie jako region o du$ym 

potencjale turystycznym z unikalnymi zasobami przyrodniczymi i bogatym 

dziedzictwem kulturowo-historycznym. Te dwa obszary stanowi  g"ównie 

podstaw! do okre#lenia po$ danego, wg aktualnych danych, profilu ruchu 

turystycznego i kierunków rozwoju oferty turystycznej.  

W tabeli uj!to g"ówne formy turystyki i odpowiadaj ce im atrakcje 

turystyczne wraz z charakterystyk  g"ównych grup docelowych, zidentyfikowane 

w dokumentach planistycznych ró$nego szczebla, jako kierunkowe dla rozwoju 

turystyki na Podlasiu. 
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Tabela 3. G!ówne formy turystyki w województwie wg dokumentów 

planistycznych samorz dów podlaskich 

 
Formy turystyki Atrakcje turystyczne 

G!ówne grupy docelowe i ich 

cechy/rynek 

Turystyka 
przyrodnicza  
 

Bogactwo flory i fauny 
Obszary chronione 
Szlaki piesze, rowerowe, wodne 

Tury#ci krajowi i zagraniczni. 

Turystyka wodna 

*eglarstwo, szlaki kajakowe, 
sp"ywy tratwami, gondole, sporty 
motorowodne 

Ruch turystyczny o charakterze 
sezonowym. Tury#ci z 
województwa, g"ównie 
wypoczynek sobotnio-
niedzielny. Tury#ci spoza 
regionu – turystyka pobytowa 
4-7 dni. 

Turystyka konna 
Szlaki konne, nauka jazdy 
konno, zawody sportowe 

Tury#ci krajowi i zagraniczni, 
m"odzie$. 

Turystyka 
uzdrowiskowa 
i medyczna 

Centra przyrodolecznictwa 
SPA & Wellness 
Sanatoria 
Szpitale  
Specjalistyczne kliniki 

Tury#ci krajowi i zagraniczni, 
w szczególno#ci rynek 
niemiecki i rosyjski. 

Zimowa  

Trasy biegowe i zjazdowe 
Szkó"ki narciarskie i 
wypo$yczalnie sprz!tu 
narciarskiego;  
Malownicze krajobrazy 
Zamarzaj ce jeziora 
Kuligi 

Ruch turystyczny o charakterze 
sezonowym. Tury#ci z 
województwa, g"ównie 
wypoczynek sobotnio-
niedzielny. Tury#ci spoza 
regionu – turystyka pobytowa 
4-7 dni. 

Agroturystyka 
Ekoturytyska, agroturystyka 
familijna 

 Tury#ci krajowi i zagraniczni, 
osoby aktywne zawodowo. 

Turystyka 
historyczna 

 Zabytki, obszary i miejsca 
wydarze( historycznych, 
stanowiska archeologiczne, 
postacie historyczne. 

  
Tury#ci krajowi i zagraniczni. 
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Turystyka 
etniczno-religijna 

Obiekty i wydarzenia zwi zane 
z religi  rzymsko – katolick , 
prawos"awn , Islamem, kultur  
$ydowsk . 
Kultura duchowa i materialna; 
mniejszo#ci etnicznych 
i religijnych: Bia"orusini, 
Ukrai(cy, Litwini, Tatarzy, 
Rosjanie, *ydzi. 

Tury#ci krajowi i zagraniczni, 
w szczególno#ci rynek UE, 
USA, Izrael, Bia"oru#, Rosja, 
Litwa. 
Turystyka grupowa 
i indywidualna.  
  

Turystyka 
sentymentalna 

Pobyt w miejscu pochodzenia, 
spotkania po latach ze 
znajomymi z lat szkolnych, 
uczelnianych. 

Tury#ci krajowi i zagraniczni, 
w szczególno#ci rynek UE, 
USA, Izrael. 
Turystyka krajowa grupowa 
i indywidualna.  

Turystyka 
transgraniczna 

Szlaki turystyczne na pograniczu 
Polska-Bia"oru#, Polska – Litwa: 
piesze, rowerowe, wodne. 

Mieszka(cy obszarów 
przygranicznych. 
Tury#ci zagraniczni. 

Turystyka 
biznesowa 

Imprezy integracyjne firm, 
konferencje, seminaria, 
szkolenia. 

Tury#ci krajowi i zagraniczni, 
osoby aktywne zawodowo. 

Turystyka 
zainteresowa( 

Ró$norodne atrakcje 
wykorzystuj ce naturalny 
potencja" regionu. 
 

Specjali#ci, naukowcy, arty#ci, 
studenci odpowiednich 
kierunków studiów, pasjonaci 
z kraju i zagranicy. 

+ród"o: opracowanie w"asne na podstawie dokumentów planistycznych. 

 

Nakre#lone w dokumentach planistycznych g"ówne formy turystyki 

i kierunki rozwoju oferty turystycznej s  zbie$ne z g"ównymi trendami rozwoju 

turystyki #wiatowej i krajowej. Zaplanowane rozszerzenie oferty wynika 

z potencja"u regionu i jest prawdopodobne, uwzgl!dniaj c niewykorzystane 

jeszcze, a  ju$ istniej ce mo$liwo#ci i kolejne inwestycje. 

Wi!kszo#% dokumentów zawiera plany rozwoju aktualnej oferty w oparciu 

o bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu podkre#laj c konieczno#% 

wyd"u$enia sezonu turystycznego i rozwój turystyki biznesowej oraz agroturystyki. 

W wi!kszo#ci dokumentów planistycznych zabrak"o jednak wyra)nego 

odniesienia do zupe"nie nowych trendów zwi zanych z turystyk  artystyczn , 

edukacyjn , czy te$ do integrowania przyrody, kultury, sztuki i nauki oraz 
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rozwoju niszowych form turystyki zwi zanych z do#% specyficznymi 

zainteresowaniami potencjalnych turystów.  

Dokumenty planistyczne szczebla wojewódzkiego posiadaj  jednak 

stosowne odniesienia do w/w aspektów rozwoju turystyki. Uwzgl!dniaj c fakt, 

i$ to one stanowi  g"ówny wyznacznik rozwoju kierunków i oferty turystycznej 

w województwie nale$y oceni% po$ dany profil oferty turystycznej jako spójny 

z aktualn  ofert  i potencja"em regionu oraz zbie$ny z aktualnymi trendami 

#wiatowymi i krajowymi. 
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3. Ocena poziomu jako#ci us!ug turystycznych w #wietle bada$ 

ekspertów 

Jolanta Cabaj, Hanna !ab"da 

 

W wyniku przeprowadzonych bada(, powsta"y analizy eksperckie 

okre#laj ce zestaw kryteriów oceny jako#ci us"ug turystycznych #wiadczonych  

w województwie podlaskim obejmuj cy 20 czynników uporz dkowanych wg wag 

(czyli znaczenia dla ogólnej percepcji jako#ci us"ug turystycznych zgodnie  

z opiniami ekspertów). Zidentyfikowanym kryteriom przypisano oceny wynikaj ce 

z wiedzy ekspertów (tabela 4).  

 

Tabela 4. Karta wyników bada$ eksperckich pt. Kryteria oceny jako#ci us!ug 

turystycznych w województwie podlaskim 

 

Lp. 
Proponowane kryteria oceny jako#ci 

us!ug turystycznych w woj. 

Wa"no#% 

kryterium 

(1-5) 

Ocena danego kryterium w 

odniesieniu do us!ug 

turystycznych w 

województwie podlaskim 

(1-5) 

1 Obs"uga w j!zykach obcych* 5 2 

2 Pami tki regionalne 4 2 

3 Informacja turystyczna (sie% punktów 
informacyjnych) 

4,5 3 

4 Internet (serwisy turystyczne WWW) 5 3 

5 Konkurencyjna cena 4 3 

6 Promocja regionu w kraju i  na #wiecie 4 3 

7 Us"ugi transportowe, dojazd do atrakcji 
(czas i jako#%) 

4 3 

8 Baza noclegowa (w tym hotelowa - standard 
i jako#% bazy) 

4,33 3,33 
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9 Dost!pno#% komunikacyjna regionu (trasy 
dojazdowe, po" czenia kolejowe i lotnicze)  

4,33 3,33 

10 Baza gastronomiczna, kuchnia regionalna 4 3,5 

11 Obs"uga ruchu turystycznego (profesjonalna 
kadra: przewodnicy, kadra punktów 
informacyjnych, obs"uga w j!zykach obcych 
etc) 

4,66 3,66 

12 Materia"y informacyjno-promocyjne 
dost!pne w punktach informacyjnych 
i miejscach turystycznie atrakcyjnych 

4,5 4 

13 Obiekty do zwiedzania 4 4 

14 Oferta kulturalno-rozrywkowa 4 4 

15 Oznakowanie tras turystycznych 5 4 

16 Ró$norodno#% form sp!dzania czasu 5 4 

17 Bezpiecze(stwo 5 5 

18 Czysto#% 4 5 

19 Wypo$yczalnie sprz!tu turystycznego 4 5 

20 *yczliwo#% mieszka(ców w stosunku 
do turystów 

5 5 

* Obs"uga w j!zykach obcych sk"adaj ca si! na kryterium „Obs"uga ruchu turystycznego” zosta"a 
wyodr!bniona jako osobne kryterium ze wzgl!du na bardzo wysok  wag! tego kryterium. 

 

Podsumowuj c, województwo podlaskie charakteryzuje si! bogactwem 

walorów naturalnych (flory i fauny), wielokulturowo#ci  (m.in. film, muzyka, 

kulinaria, stroje, teatr,) oraz licznymi atrakcjami kulturowymi i przyrodniczymi, 

a tak$e ró$norodno#ci  form sp!dzania wolnego czasu. Eksperci najwy$ej ocenili 

go#cinno#% mieszka(ców, imprezy kulturalno-rozrywkowe, atmosfer! regionu oraz 

czysto#% na ulicach. Z pewno#ci  s"ab  stron  województwa jest brak rozwini!tej 

infrastruktury turystycznej, w tym tak$e komunikacyjnej zarówno w ocenie 

ekspertów, jak i respondentów uczestnicz cych w badaniu ankietowym.  
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4. Prognoza #rednio i d!ugookresowa zmian w ruchu turystycznym 

w województwie podlaskim  

Norbert Brzostowski, Jolanta Cabaj, Hanna !ab"da 

 

4.1 Trendy w turystyce #wiatowej i krajowej 

 

Trendy w turystyce zdeterminowane s  wieloma czynnikami: 

demograficznymi, #rodowiskowymi, makroekonomicznymi, politycznymi, 

modami, stylem $ycia i innymi. Na podstawie danych literaturowych i analiz 

zidentyfikowano aktualne trendy istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki7,8,9: 

 

  skrócenie czasu przeznaczonego na wypoczynek i podró$e, 

  wyjazdy cz!stsze i krótsze kosztem d"ugiego urlopu, 

  wzrost liczby osób samotnych, 

  wzrost liczby ma"$e(stw bezdzietnych, 

  wzrost sk"onno#ci do wydania wi!kszej sumy pieni!dzy na podró$ w pe"ni 

zorganizowan  w zamian za oszcz!dno#% czasu, 

  wzrost efektywnego sp!dzania czasu wolnego, nastawienie na rozwój 

hobby, edukacj!, nauk!, 

  zwi!kszaj ca si! dba"o#% o zdrowie i jej wp"yw na wzrost popytu na 

wypoczynek w o#rodkach typu SPA i wellness, 

  wzrost zainteresowania turystyk  kulturow , historyczn , artystyczn , 

  wzrost popularno#ci turystyki aktywnej,  

  wzrost popytu na indywidualne podró$e, oryginaln , nietypow  turystyk!, 

  wzrost popytu na turystyk! ekstremaln ,  

                                                 
7 Rada Ministrów RP (2008), Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu  
i Turystyki, s.9-10.  
8 PART S.A. (2007), Program rozwoju turystyki w województwie "ódzkim na lata 2007 – 2020, 
Warszawa – 'od), s.132-134. 
9 Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. (2006), Trendy w turystyce, Szczyrk-Brenna, 23-24 
pa)dziernika 2006 r. 



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych  
 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
- SEKTOR TURYSTYKI 

 

26
 

  wzrost zapotrzebowania na ekoturystyk!,  

  wzrost znaczenia dost!pno#ci komunikacyjnej przy wyborze kierunków 

wyjazdów, 

  wzrost liczby osób w najwy$szych grupach wiekowych o coraz wy$szych 

dochodach,  

  coraz wy$szy udzia" wydatków na zakupy i rozrywk! w czasie wyjazdów, 

  wzrost zainteresowania jako#ci  us"ug, 

  wzrost udzia"u wydatków na us"ugi kulturalno-rekreacyjne, 

  wzrost wyjazdów weekendowych i beznoclegowych wyjazdów  

do centrów handlowych i rozrywkowych, 

  wy$szy poziom zainteresowania imprezami zimowymi, 

  wzrost popularno#ci turystyki zwi zanej z dziedzictwem kulturowym 

i przyrodniczym - integrowanie kultury, natury oraz sztuki. 

 

Powy$sze trendy istotne dla rozwoju turystyki w województwie podlaskim 

uwzgl!dniono w konstruowaniu scenariuszy rozwoju, w analizie SWOT 

i w rekomendacjach dla podmiotów sektora turystycznego. 

 

4.2. Segmentacja turystów w województwie podlaskim 

 

Eksperci wyró$nili ró$ne kategorie turystów korzystaj cych z oferty 

turystycznej województwa. Celem segmentacji by"o ustalenie g"ównych grup 

turystów odwiedzaj cych region, zidentyfikowanie ich potrzeb i wyodr!bnienie 

segmentów. Segmentacja jest baz  do tworzenia adekwatnej oferty turystycznej 

oraz umo$liwia opracowanie scenariuszy rozwoju turystyki w regionie  

tj. strategicznej wizji rozwoju turystycznego województwa podlaskiego. 
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Tury#ci Krajowi 

 

Indywidualni: 

  single 

  pary 

  rodziny 

  seniorzy 

Grupowi: 

  grupy szkolne 

  grupy biznesowe (zak"ady pracy) 

  grupy specjalistyczne:  

  rowery 

  ornitolodzy 

  religijne, pielgrzymkowe 

  historyczno-kulturowe 

 

 

Tury#ci Zagraniczni 

 

Indywidualni: 

  seniorzy 

  studenci 

  specjali#ci przyrodnicy 

Grupowi: 

  grupy seniorów 

  grupy studentów 

  grupy narodowo#ciowe:  

      Izrael, Niemcy, Holandia, Francja, Skandynawia, Wschód (Litwa, Bia"oru#, Rosja, Ukraina) 

Potrzeby: 

  Kontakt z przyrod  

  Aktywne zwiedzanie 

  Aktywna turystyka w obszarze 

przyrodniczym 

  Poznanie odmienno#ci kulturowo-religijnej 

  Potrzeby kulinarne 

  Rozs dna cena 

  Wiedza historyczna 

  Dobra obs"uga przez przewodników 

Potrzeby: 

  Kontakt z przyrod  

  Aktywne zwiedzanie 

  Aktywna turystyka w obszarze 

przyrodniczym 

  Poznanie odmienno#ci kulturowo-religijnej 

  Potrzeby kulinarne 

  Dobry standard hotelu za konkurencyjn  cen! 

  Dobra obs"uga przez przewodników w 

j!zykach obcych 
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4.3. Podsumowanie 

 

Do mocnych stron sektora turystycznego województwa podlaskiego, 

w kontek#cie przeprowadzonych bada( w#ród turystów oraz przeprowadzonego 

badania fokusowego, nale$  walory krajobrazowe, kulturowe i przyrodnicze, 

ró$norodno#% form sp!dzania wolnego czasu, atrakcyjna oferta kulturalno-

rozrywkowa, wielokulturowo#% (m.in. film, muzyka, kulinaria, stroje, teatr) oraz 

atmosfera i go#cinno#% mieszka(ców.  

S"ab  stron  natomiast jest brak rozwini!tej infrastruktury turystycznej oraz 

ma"o konkurencyjne ceny.  

G"ównym problemem zdefiniowanym przez ekspertów jest zbyt ma"a liczba 

inwestorów i inwestycji oraz problemy kadrowe zwi zane z obs"ug  ruchu 

turystycznego. Mimo to eksperci wypracowali najbardziej prawdopodobny 

scenariusz rozwoju sektora turystycznego w województwie podlaskim, zgodnie 

z którym region ma szans! zosta% jednym z kluczowych miejsc wypoczynku 

w Polsce kreuj c wizerunek województwa podlaskiego jako „Krainy Go#cinno#ci”, 

gdzie nap"ywaj  tury#ci z Europy i #wiata. Scenariusz ten zak"ada przyci gniecie 

inwestorów oraz realizacj! inwestycji w baz! sportowo-rekreacyjn , wykreowanie 

nowych produktów turystycznych (atrakcje, centra turystyczne) oraz zmian! 

wizerunku województwa podlaskiego jako regionu "atwo dost!pnego 

komunikacyjnie, otwartego, z dobr  zró$nicowan  baz  noclegowo-

gastronomiczn .  
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5. Sektor turystyki – wnioski z bada$  

Ewa Gli#ska, Katarzyna Krot, Marta Komuda, Andrzej Pawluczuk 

 

Badania zrealizowane na potrzeby niniejszego opracowania przyczyni"y  

si! do osi gni!cia za"o$onych celów 1-5 analizy sektora turystyki w województwie 

podlaskim.  

 

Cel 1: Ustalenie poziomu atrakcyjno$ci turystycznej województwa 

podlaskiego ze wskazaniem jego mocnych i s abych stron, szans i barier 

rozwojowych zosta" zrealizowany jako efekt analiz danych zastanych, jak te$ 

wyników bada( ankietowanych turystów i wyników bada( eksperckich. U$yteczne 

w osi gni!ciu tego celu by"y tak$e wyniki analizy SWOT sektora turystyki 

w województwie podlaskim.  

Analiza dotychczas stosowanych metod oceny atrakcyjno#ci turystycznej 

wykaza"a, $e jest to problematyka bardzo z"o$ona i nie ma jednoznacznych 

wskaza(, jakie zmienne i wska)niki powinny zosta% przyj!te do bada(. Analiza ta 

wykaza"a równie$, $e obok ocen ogólnej atrakcyjno#ci turystycznej obszarów 

szczególn  warto#% maj  analizy cz stkowe - obejmuj ce poszczególne kategorie 

zmiennych i wska)ników, odnoszone z jednej strony do sfery poda$owej turystyki 

(okre#laj ce potencjaln  atrakcyjno#% obszaru dla turystów i inwestorów), z drugiej 

za# strony do sfery popytowej (mierz ce faktyczn  „si"! przyci gania” turystów 

przez dany obszar).  

Przeprowadzona analiza podstawowych elementów atrakcyjno#ci 

turystycznej województwa podlaskiego wykaza"a, $e województwo cechuje przede 

wszystkim bardzo du$a atrakcyjno#% turystyczna pod wzgl!dem zasobów 

i walorów przyrodniczych. G"ównym elementem tej atrakcyjno#ci jest wysoka 

ró$norodno#% biologiczna na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym oraz 

gatunkowym wyst!puj ca w parkach narodowych i krajobrazowych. Pozwala ona 

na kreowanie unikatowych i konkurencyjnych produktów turystycznych, na które, 
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w #wietle tendencji zachodz cych na rynku europejskim w sferze potrzeb 

i preferencji turystycznych, popyt b!dzie w przysz"o#ci wzrasta". Województwo 

podlaskie posiada równie$ bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, w tym 

bogate tradycje kulinarne. Równie$ obecno#% obiektów kultu religijnego wielu 

wyzna( wyró$nia województwo podlaskie na tle innych województw w kraju. Jest 

to jednak w du$ym stopniu potencja" (podobnie jak zasoby przyrodnicze) 

w niedostatecznym stopniu wykorzystywany. Pomimo do#% bogatej oferty 

produktów turystycznych w regionie wci $ potrzebne jest kreowanie na bazie 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego nowych produktów (zw"aszcza 

sieciowych), b d) promocja istniej cych.   

Analiza g"ównych elementów zagospodarowania turystycznego 

województwa podlaskiego wykaza"a, $e region w porównaniu do innych 

województw w kraju posiada stosunkowo ubog  baz! noclegow  obiektów 

zbiorowego zakwaterowania, których atrakcyjno#% dodatkowo obni$a niski 

standard, czy sezonowo#%, natomiast do#% atrakcyjna jest baza agroturystyczna, 

która wci $ si! rozwija. W#ród lokali gastronomicznych niedostateczna jest liczba 

obiektów oferuj cych produkty kulinarne regionu oraz obiektów tematycznych. 

Atrakcyjno#% turystyczn  województwa mo$na podnie#% poprzez wybudowanie 

du$ego obiektu, który mog"yby pe"ni% rol! centrum konferencyjnego,  

czy realizacj! inwestycji w  baz! sanatoryjno-uzdrowiskow  w Supra#lu. G"ównym 

elementem obni$aj cym atrakcyjno#% turystyczn  województwa podlaskiego jest 

brak dost!pno#ci #rodkami komunikacji lotniczej dla turystów krajowych 

i zagranicznych, a tak$e z"y stan pozosta"ej infrastruktury komunikacyjnej. Dlatego 

te$ potrzebne s  ci g"e inwestycje w tym  zakresie.  

 

W celu okre#lenia atrakcyjno#ci turystycznej województwa podlaskiego 

dokonano merytorycznego doboru zmiennych oraz ich podzia"u na sze#% grup:  

1) zasoby i walory przyrodnicze; 2) zasoby i walory kulturowe; 3) baza noclegowa 

i gastronomiczna; 4) baza komunikacyjna; 5) baza towarzysz ca turystyki;  
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6) wykorzystanie obiektów turystycznych. 

W oparciu o zmienne zosta"y wyliczone 33 wska)niki. Nast!pnie,  

ze wzgl!du na ró$ne warunki kryterialne, z wykorzystaniem metod 

wielowymiarowej analizy porównawczej, skonstruowano siedem rankingów 

atrakcyjno#ci turystycznej powiatów województwa podlaskiego.  

W rankingu ogólnej atrakcyjno#ci powiatów województwa podlaskiego, 

uwzgl!dniaj cym pi!% grup kryteriów: zasoby i walory przyrodnicze, zasoby  

i walory kulturowe, baz! noclegow  i gastronomiczn , baz! komunikacyjn  oraz 

baz! towarzysz c , najwy$ej uplasowa"y si! trzy miasta: Bia"ystok, Suwa"ki  

i 'om$a. W g"ównej mierze zadecydowa"y o tym walory kulturowe tych miast, 

dost!pno#% komunikacyjna oraz najlepiej rozwini!ta baza towarzysz ca.  

 
Rysunek 2. Zró"nicowanie atrakcyjno#ci  turystycznej powiatów województwa podlaskiego 

 
+ród"o: opracowanie w"asne. 
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Na kolejnych miejscach znalaz"y si! powiaty wyró$niaj ce si! 

atrakcyjno#ci  przyrodnicz : powiat augustowski, którego walorami s  Puszcza 

Augustowska, Kana" Augustowski; powiat bia"ostocki – siedziba Narwia(skiego 

Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszy(skiej; powiat 

suwalski z Wigierskim Parkiem Narodowy oraz Suwalskim Parkiem 

Krajobrazowym; powiat hajnowski b!d cy siedzib  Bia"owieskiego Parku 

Narodowego. Najmniej za# atrakcyjnym turystycznie powiatem okaza" si! powiat 

zambrowski. 

W rankingu rozpatrywanym od strony popytowej najwy$sz  ocen! uzyska"o 

miasto Bia"ystok, a po nim powiat bia"ostocki, augustowski, hajnowski i suwalski.  

Z ocen eksperckich wynika natomiast, $e najwy$sz  atrakcyjno#% 

turystyczn  w województwie posiadaj  takie powiaty jak: hajnowski, augustowski, 

suwalski, bia"ostocki i powiat grodzki Bia"ystok. Jednocze#nie powiaty: 

augustowski, bia"ostocki i siemiatycki charakteryzuj  si! du$ym, ale wci $ jeszcze 

nie do ko(ca wykorzystanym potencja"em turystycznym. Za najmniej atrakcyjne 

turystycznie powiaty eksperci uznali  powiat zambrowski, kolne(ski i grajewski. 

Eksperci wskazali jednak, $e powiaty grajewski i zambrowski maj  pewien 

potencja" turystyczny, w który warto zainwestowa%.    

Z przeprowadzonych bada( ankietowych turystów przebywaj cych 

w województwie podlaskim wynika, $e zdecydowana wi!kszo#% z nich bardzo 

dobrze lub raczej dobrze ocenia atrakcyjno#% turystyczn  regionu. Jednak przy 

ocenie poszczególnych elementów tej atrakcyjno#ci oceny by"y mniej pozytywne. 

Tury#ci najwy$ej ocenili elementy wizerunkowe atrakcyjno#ci turystycznej. 

Najni$sze oceny turystów dotyczy"y wybranych elementów zagospodarowania 

turystycznego, w tym jako#ci dróg, czysto#ci toalet publicznych i sanitariatów, 

a tak$e sieci po" cze( PKP z regionem i w regionie. 

Wzmocnienie mocnych stron atrakcyjno#ci turystycznej województwa oraz 

eliminowanie jej s"abo#ci w du$ej mierze b!dzie uzale$nione od podejmowanych 

dzia"a( przez podmioty lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej, w tym ich 
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umiej!tno#ci w wykorzystaniu okre#lonych szans i zagro$e(. Z analizy SWOT 

wynika, $e g"ówne szanse podniesienia poziomu atrakcyjno#ci turystycznej 

województwa zwi zane s  z mo$liwo#ci  pozyskiwania #rodków z UE  

na przedsi!wzi!cia turystyczne oraz uruchomienie uproszczonego przygranicznego 

ruchu wizowego dla turystów ze Wschodu.  Szans tych  mo$na równie$ upatrywa% 

w  rosn cym popycie na wypoczynek w czystym, nieska$onym #rodowisku, b d) 

w miejscu pochodzenia turystów oraz w popycie na produkty kulturowe. Istotnym 

czynnikiem jest  tak$e ogólna poprawa wizerunku turystycznego Polski.  G"ówne 

zagro$enia mog  by%  natomiast zwi zane z: mo$liwo#ci  przesuni!% czasowych  

w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, konkurencj  ofert innych regionów 

i krajów, zmian  kierunków i warunków dystrybucji #rodków europejskich, a tak$e 

odp"ywem wykwalifikowanej kadry turystycznej do innych o#rodków w Polsce 

i zagranic . 

 

Cel 2: Ustalenie obecnego i po%&danego profilu uczestników ruchu 

turystycznego w województwie podlaskim /z województwa podlaskiego zosta" 

osi gni!ty w wyniku realizacji bada( ankietowych w#ród turystów 

wypoczywaj cych w województwie podlaskim, bada( ankietowych w#ród 

mieszka(ców województwa podlaskiego i bada( typu „desk research” 

obejmuj cych analiz! danych statystycznych, jak te$ dokumentów planistycznych 

dotycz cych kierunków rozwoju województwa podlaskiego.  

 

Ustalenie obecnego profilu uczestników ruchu turystycznego w województwie 

podlaskim  

 

Dzi!ki zebraniu szczegó"owych informacji dotycz cych osób kreuj cych 

ruch turystyczny w województwie podlaskim mo$liwe by"o ustalenie profilu 

spo"eczno-demograficznego i profilu konsumenckiego turystów wypoczywaj cych 

w województwie podlaskim. 
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Najwi!ksz  grup! turystów na terenie województwa stanowi  mieszka(cy 

innych regionów kraju, w tym g"ównie województwa mazowieckiego. Mieszka(cy 

województwa podlaskiego stanowi  tak$e istotn  grup! uczestników podlaskiego 

ruchu turystycznego. Ponadto co dziesi ty wypoczywaj cy w regionie to turysta 

zagraniczny. W#ród turystów zagranicznych najliczniejsz  grup! stanowi  

mieszka(cy krajów o#ciennych (g"ównie turystyka biznesowa i tranzyt), Niemcy 

(g"ównie turystyka przyrodnicza i uzdrowiskowa) oraz Amerykanie (g"ównie 

turystyka sentymentalna, historyczna, religijna). Tury#ci zagraniczni to cz!sto  

osoby w wieku emerytalnym.  

Tury#ci wypoczywaj cy w województwie podlaskim najcz!#ciej pochodz  

z du$ych miast i aglomeracji miejskich, charakteryzuj  si! wysokim poziomem 

wykszta"cenia i stosunkowo wysokim poziomem zamo$no#ci.  

Profil konsumencki turystów dotyczy ich zachowa( na podlaskim rynku 

turystycznym. Wyniki bada( wykaza"y, $e ponad po"owa turystów 

wypoczywaj cych w województwie podlaskim poszukuje w Internecie informacji 

o tym regionie przed przyjazdem na wypoczynek (s  to g"ównie tury#ci 

zagraniczni i pochodz cy z innych regionów ni$ mieszka(cy województwa 

podlaskiego). Ponad po"owa wypoczywaj cych w województwie podlaskim  

to tury#ci lojalni wobec tego regionu, sp!dzaj cy ju$ wcze#niej wakacje na tym 

terenie. G"ównym celem przyjazdu na teren Podlasia jest motywacja turystyczno-

wypoczynkowa. Jednak w deklaracjach turystów zagranicznych do#% cz!sto 

pojawia si! tak$e motywacja zwi zana z ch!ci  odwiedzin miejsc swojego 

pochodzenia czy te$ spotkania z rodzin /znajomymi.  

Bez wzgl!du na miejsce pochodzenia turysty „si"  przyci gaj c ” na teren 

województwa podlaskiego s  walory przyrodnicze tego obszaru. Województwo 

podlaskie jest miejscem odpoczynku zarówno krótko-, jak i d"ugookresowego. 

Osoby przyje$d$aj ce w celach wypoczynkowych na teren Podlasia zasadniczo nie 

korzystaj  z us"ug po#redników organizacji pobytów turystycznych. Na teren 

województwa podlaskiego przybywaj  najcz!#ciej w"asnym samochodem, wraz 
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z grup  osób towarzysz cych. Najpopularniejszymi obiektami noclegowymi, 

z których korzystaj  tury#ci w województwie podlaskim s : hotele/motele, kwatery 

agroturystyczne, a tak$e mieszkania krewnych/znajomych. Podczas wypoczynku  

w województwie podlaskim tury#ci najcz!#ciej zwiedzaj  region, ale tak$e 

korzystaj  z ró$nych form turystyki aktywnej, jak np. sporty wodne, turystyka 

rowerowa czy te$ piesza.  

 

Ustalenie obecnego profilu uczestników ruchu turystycznego z województwa 

podlaskiego   

 

Wyniki bada( wskazuj , $e spo#ród mieszka(ców województwa 

podlaskiego podró$uj  g"ównie osoby m"ode i lepiej wykszta"cone oraz przede 

wszystkim mieszka(cy miast. Niski poziom zamo$no#ci uniemo$liwia 

uczestnictwo w wyjazdach turystycznych. Rolniczy charakter województwa 

podlaskiego sprawia, $e cz!#% mieszka(ców jest pozbawiona mo$liwo#ci 

korzystania z wyjazdów turystycznych ze wzgl!du na konieczno#% ca"orocznej 

opieki na gospodarstwem rolnym.  

Analiza tendencji w turystyce wskazuje na coraz wi!ksz  sk"onno#%  

do skracania czasu przeznaczonego na wypoczynek i podró$e oraz ch!% organizacji 

cz!stszych, ale krótszych wyjazdów turystycznych. Zachowania tego typu  

s  równie$ wyra)nie widoczne w#ród mieszka(ców województwa podlaskiego. 

Najpopularniejszymi rodzajami wyjazdów s  bowiem podró$e w obr!bie 

w województwa oraz krajowe wyjazdy krótkookresowe. Znaczna ich cz!#% ma  

na celu odwiedziny krewnych i znajomych, lecz wi!kszo#% s"u$y jednak celom 

wypoczynkowym. Krótkookresowe wyjazdy turystyczne nie wymagaj  

zarezerwowania znacznych #rodków finansowych oraz czasu, zmienia si! wi!c 

charakter decyzji zwi zanych z uczestnictwem w tego rodzaju podró$ach. 

Z decyzji rozwa$nej wymagaj cej d"u$szego zastanowienia (w przypadku 

wyjazdów d"ugookresowych) staje si! decyzj  maj c  charakter impulsowy,  
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tzn. podejmowanej szybko, je#li tylko nadarzy si! okazja sp!dzenia czasu wolnego 

poza miejscem zamieszkania. Analiza preferencji turystycznych mieszka(ców 

Podlasia w odniesieniu do krajowych wyjazdów krótkookresowych wskazuje, 

$e wol  oni nocowa% w hotelach lub motelach, podró$owa% samochodem 

osobowym nad jeziora lub zwiedza% miasta. Wi!kszo#% z nich woli samodzielnie 

organizowa% krajowe wyjazdy krótkookresowe. 

Mieszka(cy województwa sp!dzaj  d"u$sze pobyty krajowe nad morzem 

lub w górach, natomiast podczas krótkich wyjazdów kieruj  si! g"ównie nad 

jeziora lub do innych miast (Kraków, Warszawa, Wroc"aw, Lublin, Toru( 

i Pozna(). W#ród krajów, do których na turystyczne wyjazdy krótkookresowe 

udaj  si! mieszka(cy województwa podlaskiego, pierwsze miejsce zajmuje Litwa, 

a w dalszej kolejno#ci pojawiaj  si!: Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja 

i W"ochy. Najbardziej preferowanym kierunkiem zagranicznych wyjazdów 

d"ugookresowych by"y nadmorskie wybrze$a.  

Najpopularniejszym sposobem sp!dzania czasu przez ankietowanych 

mieszka(ców województwa podlaskiego podczas wyjazdów turystycznych jest 

zwiedzanie regionu (kulturowe i przyrodnicze) i pla$owanie. Rzadziej 

wskazywano aktywne formy sp!dzania czasu (jak np.  sporty wodne). 

Podstawowym )ród"em informacji o atrakcjach turystycznych i g"ównym 

kana"em zakupów us"ug turystycznych przez mieszka(ców województwa 

podlaskiego jest Internet.  

 

Ustalenie po%&danego profilu uczestników ruchu turystycznego w województwie 

podlaskim /z województwa podlaskiego 

 

Po$ dany profil uczestników ruchu turystycznego wynika 

z przeprowadzonej analizy dokumentów planistycznych i jest wypadkow  

oczekiwa( samorz dów i w"adz regionu oraz planowanych dzia"a( 

marketingowych. 
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Turystyka w województwie podlaskim rozwija si! od wielu lat w oparciu  

o du$y potencja" przyrodniczy i bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne. 

Decyduje to o profilu zarówno aktualnego, jak i po$ danego turysty. Analiza 

dokumentów planistycznych, w których  przysz"y kierunek rozwoju turystyki tak$e 

oparto o wy$ej wymienione grupy potencja"ów regionu, pozwala  

na charakterystyk! po$ danego profilu turysty.  

Region podlaski ma ambicje by% atrakcyjny dla szerokiego grona klientów. 

Aktualny potencja" i planowane poszerzenie oferty pozwala stwierdzi% du$  

zbie$no#% obecnego i po$ danego profilu turysty. To co znacz co ma wyró$nia% 

stan po$ dany od aktualnego dotyczy g"ównie rozbudowy istniej cej oferty 

turystycznej i efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencja"u. W zwi zku 

z tym planowany jest intensywny rozwój oferty ca"orocznej, g"ównie na bazie 

sportów zimowych, w tym narciarstwa, oferowanego jako forma wypoczynku 

krótkookresowego (weekendowego).  

W zakresie turystyki wodnej planowany jest rozwój $eglarstwa, szlaków 

kajakowych oraz form turystyki stosunkowo nietypowych dla Podlasia, jak  

np. sp"ywy tratwami, gondole, sporty motorowodne. Jako atrakcj! planuje si! 

wykorzysta% do#% zaniedban  dotychczas tematyk! zwi zan  ze sportami konnymi.  

Zauwa$ono tak$e do#% du$y potencja" regionu w zakresie tak zwanej 

„turystyki zainteresowa(”, adresowanej do w skich grup odbiorców (np. malarzy, 

literatów, rze)biarzy itd.). Dzi!ki ró$norodno#ci zasobów kulturowych 

i przyrodniczych Podlasia ta forma turystyki mo$e stanowi% interesuj c  ofert! dla 

turystów zagranicznych i krajowych. 

Zaplanowano intensywny rozwój turystyki uzdrowiskowej i medycznej, 

kierowanej g"ównie do klienta zagranicznego, niemieckiego. Du$e nadzieje 

pok"ada si! w turystach w #rednim i zaawansowanym wieku.  

Obecnie osoby starsze w niewielkim stopniu kreuj  ruch turystyczny 

w województwie podlaskim (zarówno wewn!trzny, jak i zewn!trzny). Natomiast 

wyniki bada( jednoznacznie wskazuj  na rosn c  rol! tego segmentu. Dowodz  
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tego zarówno analizy trendów w turystyce #wiatowej i krajowej, opinie ekspertów 

oraz wyniki badania w#ród turystów odwiedzaj cych województwo podlaskie, 

gdzie zaobserwowano do#% wyra)ny udzia" seniorów w grupie turystów 

zagranicznych.  Wydaje si! wi!c, $e w przysz"o#ci segment seniorów-turystów 

mo$e stanowi% atrakcyjny rynek dla podlaskich przedsi!biorstw z bran$y 

turystycznej. Konieczne jest jednak opracowanie dostosowanego do potrzeb tego 

segmentu pakietu us"ug turystycznych.  

Jednym z najwa$niejszych kierunków rozwoju oferty turystycznej regionu 

jest wykorzystanie zaniedbanego dotychczas potencja"u historyczno-kulturowego, 

na bazie którego mo$na rozwija% coraz bardziej modn  obecnie turystyk! 

sentymentaln , historyczn , artystyczn , kulinarn . Oferta taka powinna by% 

skierowana tak$e do turysty w starszym wieku.  

Du$e znaczenie w województwie podlaskim powinna odegra% tak$e 

turystyka tranzytowa, co wynika z po"o$enia pó"nocnej cz!#ci Podlasia  

na g"ównym szlaku tranzytowym " cz cym Litw!, 'otw!, Estoni! z Polsk  i reszt  

Unii Europejskiej.  

Przy utrzymuj cej si! funkcji rolniczej województwa podlaskiego, istotny 

jest tak$e sta"y rozwój agroturystyki, g"ównie w stron! ekoturystyki i agroturystyki 

familijnej.  

Pewne znaczenie mo$e mie% turystyka kongresowa i biznesowa. Poza 

Bia"ymstokiem do#% du$e szanse na jej rozwój maj  okolice Bia"owie$y, doliny 

Biebrzy i Narwi oraz Pojezierze Augustowskie.  

Walory województwa podlaskiego (zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe) 

sprawiaj , $e województwo podlaskie mo$e by% atrakcyjne zarówno dla turystów 

krajowych, jak i zagranicznych (g"ównie z powodów unikatowych atrakcji 

przyrodniczych i #ladów kultury $ydowskiej).   
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Cel 3 Ustalenie po%&danych kierunków i mo%liwo$ci rozszerzenia oferty 

turystycznej województwa podlaskiego pod k&tem zaspokojenia wymaga# jej 

odbiorców zosta" osi gni!ty poprzez analiz! „desk research”, wyniki bada( 

ankietowych, a tak$e wnioski z wywiadu fokusowego przeprowadzonego 

z ekspertami z sektora turystyki.   

Aktualna oferta turystyczna województwa podlaskiego opiera si! 

na potencjale przyrodniczym i historyczno-kulturowym regionu. Przeprowadzone 

badania i analizy wskazuj  na konieczno#% kontynuacji istniej cego trendu, 

z jednoczesnym zwróceniem uwagi na podniesienie jako#ci us"ug, poszerzenie 

oferty o nowe produkty i efektywniejsze wykorzystanie istniej cego potencja"u 

regionu. 

Jednym z zasadniczych kierunków rozwoju oferty turystycznej na Podlasiu, 

zgodnej z trendami #wiatowymi, podnosz cym jej atrakcyjno#% i jednocze#nie 

bazuj cym na regionalnych zasobach, jest udost!pnienie turystom ró$nych form 

turystyki aktywnej po" czonej z edukacj , nauk  i rozwojem w"asnych 

umiej!tno#ci, pasji i zainteresowa(. Region posiada ku temu du$e mo$liwo#ci, 

dotyczy to zw"aszcza edukacji zwi zanej m.in. z: 

  turystyk  typowo aktywn : wodn , zimow , konn , rowerow ,  

  bogactwem historycznym obszaru, 

  przyrod  i ekologi , 

  potencja"em kulturowym i artystycznym regionu.  

Ten kierunek poszerzenia oferty turystycznej jest szczególnie wa$ny, 

poniewa$ w wielu przypadkach nie wymaga du$ych nak"adów inwestycyjnych 

(czy to ze strony w"adz lokalnych, czy te$ podmiotów prywatnych), a jedynie 

pomys"owo#ci, kreatywno#ci i innowacyjnego podej#cia  do wykorzystania ju$ 

istniej cych zasobów. 

Kolejnym kluczowym kierunkiem z punktu widzenia rozwoju turystycznego 

regionu jest przygotowanie oferty dla osób starszych, poprzez kreowanie nowych 

us"ug oraz zró$nicowanie ju$ istniej cych, w taki sposób, aby klienci 
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zaawansowani wiekowo mogli z nich korzysta%. Szczególnie wa$na jest tutaj 

oferta sanatoryjna, uzdrowiskowa, medyczna, pielgrzymkowa, sentymentalna, ale 

tak$e oferta turystyki aktywnej (np. pieszej).  

Wa$nym elementem oferty turystycznej powinny by% pakiety pobytów 

krótkookresowych, kierowane g"ównie do dobrze zarabiaj cych, ludzi m"odych 

i w #rednim wieku, którym praca nie pozwala na d"ugookresowy wypoczynek. 

Istotn  cz!#ci  oferty turystycznej Podlasia powinna by% oferta w o#rodkach 

typu SPA i wellness.  

Wa$na z punktu widzenia ogólnego wzrostu ruchu turystycznego 

w województwie jest oferta ca"oroczna, w tym w szczególno#ci turystyka zimowa. 

Poszerzenie podlaskiej oferty turystycznej o ró$ne formy turystyki zimowej 

pozwoli nie tylko urozmaici% istniej ce us"ugi i przyci gn % turystów z zewn trz, 

ale przede wszystkim umo$liwi zatrzymanie cz!#ci wyje$d$aj cych w okresie 

zimy. Podlasie wbrew pozorom posiada mo$liwo#ci budowy tras narciarskich 

biegowych i zjazdowych. 

Jednym z najwa$niejszych kierunków rozwoju oferty turystycznej regionu 

(co zosta"o ju$ wspomniane w opisie realizacji celu 2) powinno by% efektywne 

wykorzystanie potencja"u historyczno-kulturowego, który umo$liwia coraz 

popularniejsz  turystyk! artystyczn , sentymentaln , ale tak$e historyczn , 

etniczno-religijn . Istnieje konieczno#% kreowania nowych produktów 

turystycznych, szlaków, #cie$ek edukacyjnych, a tak$e nietypowej nowej oferty 

(np. kilkudniowe pobyty w klasztorach) w oparciu o te w"a#nie zasoby.  

Najwa$niejszym bogactwem regionu jest przyroda, która jest baz  dla 

g"ównych atrakcji i produktów turystycznych Podlasia oraz stanowi podstawowy 

cel przyjazdu turystów  na ten obszar. W zwi zku z tym konieczne jest utrzymanie 

istniej cej oferty turystycznej i poszukiwanie nowych us"ug w oparciu o ten 

przyrodniczy potencja": rozwój $eglarstwa, szlaków kajakowych, sp"ywy tratwami, 

gondole, sporty motorowodne, rozwój je)dziectwa, agroturystyki, w tym turystyki 

ekologicznej i familijnej. 
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Uzupe"nieniem oferty turystycznej regionu, a tak$e istotnym elementem 

promocji powinna by% organizacja znacz cych wydarze( o charakterze 

kulturalnym, festiwalowym, sportowym na poziomie krajowym 

i mi!dzynarodowym. 

Kierunkiem horyzontalnym rozwoju turystyki na Podlasiu powinno by% 

" czenie na ró$nych p"aszczyznach potencja"u regionu ze #wiatowymi 

i europejskim trendami w turystyce i ogólnymi trendami spo"eczno-

demograficznymi. Jednym z d"ugofalowych kierunków mo$e by% rozwój dyscyplin 

sportowych i ró$nych form rekreacji w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe 

Podlasia. 

Horyzontalnym kierunkiem rozwoju turystyki powinno by% tak$e 

integrowanie na ró$nych p"aszczyznach takich wyró$ników województwa 

podlaskiego jak: kultura, natura, sztuka i edukacja.  

Analiza potrzeb turystów wskazuje tak$e na konieczno#% sta"ego 

podnoszenia jako#ci #wiadczonych us"ug, zwi!kszenia dost!pu do informacji 

turystycznej, rozwoju bazy turystycznej i oko"oturystycznej oraz poprawy 

dost!pno#ci komunikacyjnej. 

 

Cel 4: Ocena poziomu jako$ci us ug turystycznych $wiadczonych na obszarze 

województwa podlaskiego zosta" osi gni!ty dzi!ki realizacji bada( ankietowych 

w#ród turystów wypoczywaj cych w województwie podlaskim, jak te$ dzi!ki 

wywiadowi grupowemu przeprowadzonemu z ekspertami.  

Ocena jako#ci us"ug turystycznych przeprowadzona w niniejszym projekcie 

obj!"a: elementy infrastruktury turystycznej, paraturystycznej, dost!pno#ci 

komunikacyjnej oraz czynniki wizerunkowe. Zebrane opinie pochodzi"y zarówno 

od turystów odwiedzaj cych województwo podlaskie, jak równie$ ekspertów 

z sektora turystyki. 

W#ród o#miu elementów infrastruktury turystycznej tury#ci najwy$ej 

ocenili baz! gastronomiczn , a nast!pnie baz! noclegow  i jako#% obs"ugi 



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych  
 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
- SEKTOR TURYSTYKI 

 

42
 

turystycznej, najni$ej ocenili rozrywk! oraz informacj! turystyczn  

i wypo$yczalnie sprz!tu turystycznego. Zauwa$ono jednak istotne zró$nicowanie 

ocen poszczególnych elementów infrastruktury turystycznej w#ród trzech grup 

turystów: mieszka(ców województwa podlaskiego, mieszka(ców innych 

województw Polski oraz turystów zagranicznych. Generalnie rzecz bior c #rednie 

ocen dla badanych elementów infrastruktury turystycznej najwy$sze by"y w#ród 

turystów z województwa podlaskiego, a najni$sze w#ród turystów zagranicznych.  

Nieco inn  opini! na temat infrastruktury turystycznej województwa 

podlaskiego mieli eksperci:  najwy$sze oceny #rednie przypad"y dla imprez 

kulturalnych (4,0), nieco ni$sze dla jako#ci obs"ugi turystycznej i bazy noclegowej 

po 3,8, za# najni$sze - dla wypo$yczalni sprz!tu wodnego oraz informacji 

turystycznej. Wy$sze #rednie oceny dokonane przez ekspertów-mieszka(ców 

województwa podlaskiego mog  wskazywa% na pewien patriotyzm lokalny i/lub 

mniejsz  skal! porównawcz  oceny z tytu"u mniejszej liczby wyjazdów 

turystycznych poza obszar województwa podlaskiego, st d powinny mie% one 

mniejsze znaczenie.  

Kolejna grupa poddana ocenie to elementy infrastruktury paraturystycznej. 

&rednie ocen s  tutaj jednak ni$sze ni$ dla infrastruktury turystycznej. Wyró$nione 

trzy grupy turystów zgodnie najwy$ej oceni"y: czysto#% na ulicach oraz dost!pno#% 

do bankomatów. Ró$nica wyst pi"a co do trzeciego elementu, gdzie tury#ci 

z województwa podlaskiego oraz tury#ci zagraniczni kolejn  trzeci  ocen! 

przyznali sieci po" cze( komunikacji PKS, co stanowi"o przeciwie(stwo do oceny 

turystów krajowych (spoza województwa podlaskiego). Oni bowiem ten element 

ocenili najni$ej spo#ród wszystkich poddanych ocenie. &wiadczy to o du$ych 

trudno#ciach z przyjazdem do województwa podlaskiego dla turystów z kraju przy 

wykorzystaniu komunikacji PKS. Ta grupa respondentów oceni"a na #rednim 

poziomie sie% po" cze( komunikacji PKP, co oznacza, $e obecne po" czenia nie 

powinny by% likwidowane a najlepiej, je$eli b!d  tworzone nowe linie b d) kursy 

poci gów. Wszystkie grupy turystów bardzo s"abo oceni"y jako#% dróg, przy czym 
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tury#ci zagraniczni przyznali tutaj najni$sz  #redni  ocen!. Drugim bardzo nisko 

ocenionym elementem infrastruktury paraturystycznej by"y toalety. 

Potwierdzeniem #rednich ocen badanych elementów infrastruktury 

paraturystycznej przez turystów, s  oceny dokonane przez ekspertów, którzy tak$e 

bardzo nisko ocenili czysto#% toalet publicznych, jako#% dróg oraz sie% po" cze( 

PKP.  

Najwy$sze #rednie oceny uzyska"y elementy zwi zane z wizerunkiem 

regionu. Przyznane wysokie #rednie, zbli$one u trzech grup turystów, za atmosfer! 

regionu oraz bardzo wysokie oceny za go#cinno#% mieszka(ców w du$ym stopniu 

pozwalaj  niwelowa% du$o ni$sze oceny przyznane za infrastruktur! turystyczn  

i paraturystyczn .  

Bardzo pozytywn  informacj  wynikaj c  z bada( turystów jest deklaracja 

zarekomendowania województwa podlaskiego jako miejsca do wypoczynku przez 

96% ankietowanych, co jest zgodne z du$ym stopniem zadowolenia, które wyra$a 

98,4% bior cych udzia" w sonda$u. Przyci gni!cie wi!kszej liczby turystów 

z kraju i z zagranicy, powinno wywo"a% efekt „zara$ania” i w d"u$szym okresie 

czasie przyczynia% si! do wzrostu liczby turystów.  

 

Cel 5: Przedstawienie prognozy zmian w ruchu turystycznym w województwie 

podlaskim uwzgl"dniaj&ce spodziewan& atrakcyjno$' turystyczn& regionu i profil 

uczestnika ruchu turystycznego zosta" osi gni!ty poprzez realizacj! bada( „desk 

research” oraz bada( ankietowych i scenariuszowych. Prognoza obejmuje tak$e 

spodziewan  atrakcyjno#% turystyczn  regionu i zak"ada kierunki rozwoju turystyki 

i mo$liwo#ci poszerzenia oferty. Dotyczy ona okresu 5 lat. 

Wyniki bada( ankietowych pozwalaj  okre#li% preferencje dotycz ce 

przysz"ych wyjazdów mieszka(ców województwa podlaskiego w ograniczonym 

zakresie, zarówno ze wzgl!du na okres, którego badanie dotyczy"o oraz du$y 

odsetek odpowiedzi bez precyzyjnej deklaracji planowanego miejsca wypoczynku. 

Wybieraj c kierunki wyjazdów mieszka(cy regionu kieruj  si! prawdopodobnie 
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aktualn  ofert , promocjami czy te$ sytuacj  w danym miejscu lub kraju  

(np. sytuacja gospodarcza, pogoda, wydarzenia nadzwyczajne). 

W przypadku wyjazdów krajowych krótkookresowych dominuj cym 

miejscem wypoczynku s  jeziora, prawie dwukrotnie mniejszym zainteresowaniem 

ciesz  si! góry i morze. W przypadku pobytu d"ugookresowego to góry i morze  

s  nieco bardziej preferowane od jezior. 

W przypadku wyjazdów krajowych uznaniem ciesz  si! tak$e wyjazdy  

do du$ych miast: Kraków, Warszawa. 

W#ród najcz!#ciej wymienianych krajów dla pobytu zagranicznego 

krótkookresowego znalaz"y si! kraje s siednie: Bia"oru#, Czechy, Litwa, Rosja, 

S"owacja oraz Szwecja i W"ochy. 

Jako miejsce wyjazdu d"ugookresowego wskazywano g"ównie kraje 

europejskie (ponad 60% wskaza(), w tym najcz!#ciej Chorwacj! oraz Austri!, 

Angli!, W"ochy, Holandi!, Portugali!, Bu"gari! i Niemcy. W#ród krajów spoza 

Europy wymieniano Tunezj!, Egipt, Turcj! i USA. 

Uwzgl!dniaj c wy$ej okre#lone preferencje wyjazdowe mieszka(ców 

województwa nie mo$na wnioskowa% o istotnym zahamowaniu ruchu 

turystycznego poza województwo dzi!ki realizacji po$ danych kierunków rozwoju 

turystyki i poszerzenia oferty w regionie. Prawdopodobnie mo$na liczy%  

na ograniczenie liczby wyjazdów poza region i zatrzymanie rodzimych turystów, 

dzi!ki wdro$eniu oferty zimowej w województwie oraz rozwoju obiektów typu 

SPA i wellnes, ale si"a tego oddzia"ywania b!dzie niewielka.  

Ruch turystyczny w województwie w ci gu najbli$szych kilku lat  

nie ulegnie zasadniczej zmianie. Podstawowe przyczyny przyjazdów na obszar 

województwa (wypoczynek oraz odwiedziny rodziny i znajomych), podobnie jak 

walory przyci gaj ce turystów (przyrodnicze i kulturowe) nie ulegn  bowiem 

zmianie. Ze wzgl!du na #wiatowy kryzys ekonomiczny nie nale$y spodziewa% si! 

realizacji inwestycji w turystyk! z du$ym rozmachem, co w du$ej mierze mo$e 

zahamowa% pewne pozytywne trendy dotycz ce wzrostu ruchu turystycznego 
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i rozszerzenia oferty regionu. Prawdopodobne jest utrwalenie, zmiana lub 

pojawienie si! na niewielk  skal! nowych zjawisk wynikaj cych z ogólnych 

trendów i podj!tych dzia"a(. 

Prawdopodobne jest tak$e utrzymanie aktualnej wielko#ci ruchu 

turystycznego w regionie w#ród turystów krajowych i zagranicznych. Struktura 

zagranicznego ruchu turystycznego powinna zmieni% si! na korzy#% turystów 

z krajów s siednich ze wzgl!du na coraz wi!ksz  integracj! spo"eczno#ci 

w obszarze transgranicznym z krajami UE oraz wzrost ma"ego ruchu turystycznego 

z Bia"orusi . 

Nale$y spodziewa% si! wi!kszego udzia"u turystów w starszym wieku 

zgodnie z tendencj  ogólno#wiatow . B!dzie to tak$e przyczynkiem do ogólnego 

wzrostu zainteresowania turystyk  sentymentaln  i historyczno-kulturow .  

Ze wzgl!du na pewn  inercj! w zakresie infrastruktury turystycznej nie 

nale$y jednak spodziewa% si! znacznego wzrostu ruchu turystycznego zwi zanego 

z ofert  uzdrowiskow  i sanatoryjn . 

Nast pi wzrost zainteresowania turystyk  edukacyjn  umo$liwiaj c  rozwój 

umiej!tno#ci, w tym artystycznych i sportowych. Wzrost zainteresowania turystyk  

niszow  tak$e wygeneruje nieznaczny ruch. 

Du$e zainteresowanie agroturystyk  w regionie podlaskim zostanie 

prawdopodobnie utrzymane. 

Nale$y spodziewa% si! wzrostu ruchu turystycznego zwi zanego 

z atrakcjami sportów zimowych, wodnych i je)dziectwa. Coraz wi!kszego 

znaczenia nabierze tak$e turystyka biznesowa. 

Poszerzenie oferty w zakresie turystyki zimowej zmniejszy nieznacznie 

sezonowo#% ruchu turystycznego w województwie, jednak dominuj ca liczba 

turystów b!dzie odwiedza% region w okresie letnim.  

Ze wzgl!du na planowane poszerzenie oferty turystycznej i prawdopodobne 

utrzymanie wielko#ci ruchu turystycznego na dotychczasowym poziomie nale$y 

spodziewa% si! wi!kszej konkurencji i spadku cen. 
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Przekrojowe spojrzenie na wyniki poszczególnych analiz pozwoli"o  

na wypracowanie wniosków niezb!dnych do sformu"owania zestawu rekomendacji 

dla podmiotów sektora turystycznego w województwie podlaskim, co z kolei 

stanowi realizacj! celu 6 Dostarczenie obiektywnych i wyczerpuj&cych informacji, 

niezb"dnych przedsi"biorstwom w procesie kszta towania oferty turystycznej.  
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6. Analiza SWOT sektora turystycznego w województwie podlaskim  

Norbert Brzostowski, Ewa Gli#ska, Katarzyna Krot, Halina Kiryluk, Marta 

Komuda, Andrzej Pawluczuk 

 

Uwzgl!dniaj c wyniki bada( „desk research”, bada( ankietowych oraz 

badania fokusowego opracowano analiz! mocnych i s"abych stron oraz szans 

i zagro$e( rozwoju turystyki w województwie podlaskim.  

Wyniki analizy SWOT uwzgl!dniono w opracowaniu rekomendacji dla 

sektora turystycznego w taki sposób, aby wzmacnia% lub utrzymywa% na czynniki 

b!d ce mocnymi strony sektora, ogranicza% lub eliminowa% s"abe strony oraz 

wykorzystywa% szanse i minimalizowa% zagro$enia.  
 

Tabela 5. Analiza SWOT sektora turystycznego w województwie podlaskim 

 

Szanse  

 
  Wzrost zainteresowania nowymi 

formami turystyki: artystyczna, 
uzdrowiskowa, sentymentalna 

  Rosn cy popyt na wypoczynek  
w czystym, nieska$onym #rodowisku 

  Wzrost zainteresowania turystów 
tradycjami ludowymi i kultur  regionu  

  Wzrost zainteresowania wypoczynkiem 
w miejscu pochodzenia 

  Podniesienie kwalifikacji pracowników 
w sektorze turystyki (gastronomii) 

  Wzrost zainteresowania aktywnymi 
formami sp!dzania czasu wolnego  

  Wzrost zainteresowania kuchni  
tradycyjn , produktami naturalnymi  

  Uruchomienie uproszczonego 
przygranicznego ruchu wizowego  

  Rozwój turystyki zakupowej  
  Wzrost popytu na turystyk! wyjazdow  
 

Zagro"enia  

 
  Przesuni!cia czasowe w realizacji 

inwestycji infrastrukturalnych, 
g"ównie drogowych 

  Konkurencyjne oferty turystyczne  
z innych regionów Polski  

  Zmiana kierunków i warunków 
dystrybucji #rodków europejskich  

  Odp"yw wykwalifikowanej kadry 
turystycznej do innych o#rodków w 
Polsce i zagranic   

  Konflikty na styku funkcji 
turystycznej i przyrodniczej 
obszarów chronionych  
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  Poprawa wizerunku Polski jako kraju 
turystycznego  

  Mo$liwo#ci pozyskiwania #rodków  
z UE na przedsi!wzi!cia zwi zane  
z turystyk  

Mocne strony 

 
  Bogate dziedzictwo historyczne  

i kulturowe 
  Wysoka w skali mi!dzynarodowej 

ranga walorów przyrodniczych  
i krajobrazowych  

  Du$a powierzchnia obszarów 
chronionych 

  Atrakcyjne po"o$enie w Polsce 
Pó"nocno-Wschodniej na skrzy$owaniu 
wa$nych tras komunikacyjnych 

  Wa$ne w skali krajowej  
i mi!dzynarodowej szlaki turystyczne  

  Go#cinno#% mieszka(ców  
  Po"o$enie na terenie Zielonych P"uc 

Polski  
  Unikatowe kompleksy le#ne  
  Korzystne warunki do uprawiania 

turystyki krajoznawczej, religijnej, 
sentymentalnej, zdrowotnej  

  Du$y wewn!trzny popyt na us"ugi 
turystyczne  

  Bogate tradycje kulinarne  
  Wdra$anie jednolitego systemu 

promocji województwa podlaskiego  
  Bogata oferta gospodarstw 

agroturystycznych  
  Dobrze rozwini!ta baza 

gastronomiczna w g"ównych o#rodkach 
miejskich i rejonach turystycznych 

  Dobrze rozwini!ta sie% szlaków 
turystycznych  

  Rozpoznawalne produkty turystyczne 
w #wiadomo#ci mieszka(ców Polski  

  Du$y ruch tranzytowy  

S!abe strony 

 
  Brak regionalnego portu lotniczego 
  Z"y stan dróg krajowych  

i regionalnych  
  Niska jako#% i ma"a liczba po" cze( 

kolejowych 
  Niewystarczaj ca liczba obiektów 

do organizacji du$ych imprez  
o znaczeniu ponadregionalnym, 
mi!dzynarodowym  

  Niedobór obiektów noclegowych 
ca"orocznych 

  S"abo rozwini!ta baza noclegowa  
o wysokim standardzie  

  Brak bazy hotelowej dla turystów  
o ni$szych dochodach,  

  Niedostateczna liczba obiektów 
gastronomicznych kreuj cych 
produkty w oparciu o dziedzictwo 
kulinarne regionu oraz obiektów 
tematycznych 

  Niedostatecznie rozwini!ta 
infrastruktura paraturystyczna  

  S"abe zagospodarowanie turystyczne 
szlaków turystycznych i brak 
powi za( mi!dzy nimi 

  Ma"a liczba lokalnych granicznych 
przej#% turystycznych 

  Brak szerokiej oferty turystycznej 
sk"aniaj cej do d"u$szego 
wypoczynku w regionie  

  Brak zintegrowanego systemu 
informacji turystycznej 

  Niedostosowanie godzin i dni 
otwarcia Punktów Informacji 
Turystycznej do potrzeb turystów 
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  Obecno#% obiektów kultu religijnego 
wielu wyzna(  

  Funkcjonowanie pr!$nych organizacji 
turystycznych  

  Certyfikowane punkty informacji 
turystycznej 

  Potencja" naukowy w dziedzinie 
turystyki 

  Wysoki poziom zadowolenia z pobytu 
w województwie podlaskim turystów  
z kraju i zza granicy  

 

  Niewystarczaj co wykorzystany 
potencja" turystyczny wielu miejsc 
w regionie  

  Niewielka ilo#% bada( z zakresu 
turystyki  

  Brak zintegrowanego systemu 
informacji turystycznej  

  Niewystarczaj ca wewn!trzna 
promocja turystyczna 

  Niska jako#% obs"ugi w podlaskich 
biurach podró$y 

  Niski poziom wspó"pracy mi!dzy 
przedsi!biorcami z sektora 
turystycznego, w"adzami 
samorz dowymi i #rodowiskiem 
naukowym  

  Ma"a ró$norodno#% oferty dla 
turystyki tranzytowej  

  S"aba si"a kapita"owa lokalnych 
przedsi!biorstw z bran$y 
turystycznej  

  Niska si"a nabywcza mieszka(ców 
województwa podlaskiego  

  Niski poziom przedsi!biorczo#ci 
w#ród mieszka(ców województwa 

  Niewystarczaj cy poziom 
kwalifikacji kadry turystycznej,  
w tym znajomo#ci j!zyków obcych 

  Niewystarczaj ca ilo#% imprez 
kulturalnych, sportowych  
o charakterze ogólnopolskim 

  Ma"a liczba pami tek regionalnych 

+ród"o: opracowanie w"asne.  
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7. Rekomendacje  

Norbert Brzostowski, Ewa Gli#ska, Anna Kowalewska, Halina Kiryluk,  

Katarzyna Krot, Marta Komuda, Andrzej Pawluczuk 

 

Ró$norodny charakter problemów, które dotycz  sektora turystyki 

spowodowa"y, $e wypracowane rekomendacje ukierunkowano na  trzy grupy 

podmiotów: 

1) podmioty gospodarcze w bran$y turystycznej, 

2) samorz dy i instytucje z otoczenia sektora turystyki,  

3) instytucje rynku pracy. 

 

1) Rekomendacje skierowane do podmiotów w bran"y turystycznej:  

 

  Nale$y d $y% do ustawicznego podnoszenia jako#ci us"ug oferowanych 
przez podmioty sektora turystyki wobec wzrastaj cych oczekiwa( 
uczestników przyjazdowego ruchu turystycznego w województwie 
podlaskim.  

  Istnieje konieczno#% rozbudowy bazy noclegowej i gastronomicznej 
(z kuchni  regionaln ) ukierunkowanej na turystów zagranicznych, gdy$  
s  oni grup  turystów o najwy$szych wymaganiach co do jako#ci us"ug 
turystycznych. 

  Nale$y podejmowa% ró$nokierunkowe dzia"ania na rzecz wyd"u$enia 

sezonu turystycznego w województwie podlaskim, w tym m.in. poprzez:  

przygotowanie oferty turystyki biznesowej i konferencyjnej (uzasadnione 

staje si! wybudowanie du$ego obiektu, który mog"yby pe"ni% rol! centrum 

konferencyjnego), stworzenie ciekawych propozycji w sezonie zimowym, 

a tak$e rozwój turystyki zdrowotnej, uzdrowiskowej, aktywnej (narty 

biegowe, zjazdowe), czy te$ turystyki zainteresowa(.  
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  Nale$y d $y% do poszerzenia oferty turystycznej, szczególnie o atrakcje dla 
ca"ych rodzin z dzie%mi (np. centra rozrywki, aquaparki, centra rekreacji).  

  Nale$y d $y% do rozwoju turystyki socjalnej skierowanej do grup 
spo"ecznych o niskich dochodach lub osób nale$ cych do najmniej 
uprzywilejowanych grup spo"ecze(stwa (np. seniorów, rencistów  
czy rolników).  

  Nale$y d $y% do poszerzenia oferty turystycznej ukierunkowanej na osoby 

w wieku emerytalnym; oferta skierowana do seniora-turysty powinna: 

zawiera% us"ugi zwi zane z profilaktyk  zdrowotn , rehabilitacj   

(np.: obozy kondycyjne), zapewnia% odpowiedni  jako#% i bezpiecze(stwo, 

uwzgl!dnia% dostosowane do potrzeb seniora formy aktywno#ci m.in. 

turystyka piesza czy fotografowanie i malowanie, odbywa% si! poza 

sezonem (wówczas koszty uczestnictwa s  ni$sze), a tak$e zapewnia% 

rozmaite udogodnienia (m.in. likwidacja barier architektonicznych, 

ergonomiczne wyposa$enie hoteli, dobre o#wietlenie, oznakowanie, teksty 

np. broszury, katalogi z du$  czcionk  itd.).  

  Nale$y kreowa% nowe produkty turystyczne na bazie unikatowych walorów 
przyrodniczych (wysoka bioró$norodno#% na poziomie krajobrazowym, 
ekosystemowym oraz gatunkowym wyst!puj ca w parkach narodowych 
i krajobrazowych) i kulturowych regionu (bogata ró$norodno#% kulturowa, 
religijna, kuchnia regionalna), które pozwol  podnie#% jego atrakcyjno#% 
turystyczn  i zwi!kszy% zainteresowanie turystów krajowych 
i zagranicznych.  

  Nale$y rozbudowywa% baz! noclegow  o zró$nicowanym standardzie, 
a tak$e baz! gastronomiczn , np. w oparciu o kuchni! regionaln  oraz 
kuchni! tematyczn , np.: kuchnia litewska, tatarska.  

  Nale$y podejmowa% dzia"ania na rzecz doskonalenia zawodowego 
pracowników bran$y turystycznej, w tym poprawy znajomo#ci j!zyków 
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obcych i jako#ci obs"ugi (niska ocena podlaskich biur podró$y w badaniu 
ankietowym).  

  Warto rozwa$y% opracowanie oferty z zakresu turystyki sentymentalnej 
zwi zanej z odwiedzinami miejsc urodzenia lub pochodzenia. 

  Warto rozwa$y% stworzenie warunków do rozwoju turystyki zakupowej 
skierowanej g"ównie do mieszka(ców Bia"orusi.  

  Nale$y d $y% do rozbudowy bazy i atrakcji turystycznych wzd"u$ szlaków 
komunikacyjnych, tranzytowych, dróg szybkiego ruchu dla turystów 
tranzytowych.  

  Nale$y rozwija% wspó"prac! z instytucjami naukowo-badawczymi 
w zakresie analiz rynku turystycznego. 

2) Rekomendacje skierowane do samorz dów i instytucji z otoczenia sektora 

turystyki  

 

Promocja  

Nale$y rozwija% badania i monitorowa% rozwój zjawisk turystycznych, m.in. 
prowadzi% badania potrzeb i preferencji turystów, potrzeb na podlaskim rynku 
pracy w sektorze turystycznym; prognozy ruchu turystycznego.  

  Nale$y kontynuowa% rozpocz!ty spójny program promocji województwa 
podlaskiego nie tylko w Polsce, ale i zagranic .  

  Nale$y rozbudowa% system informacji turystycznej wykorzystuj cy 
Internet, ale te$ tradycyjne drukowane formy komunikacji (przewodniki, 
foldery). 

  Nale$y wykorzysta% w dzia"alno#ci promocyjnej go#cinno#% miejscowej 



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych  
 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
- SEKTOR TURYSTYKI 

 

53
 

ludno#ci.  

  Nale$y kreowa% pozytywny wizerunek regionu  - jako obszaru chroni cego 
dziedzictwo krajowe i europejskie. 

  Nale$y zintensyfikowa% promocj! wewn!trzn  turystycznych walorów 
województwa podlaskiego.  

  Nale$y promowa% tworzenie standaryzowanych jednostek informacji 
turystycznej wspó"pracuj cych na poziomie lokalnym, regionalnym 
i krajowym (zg"asza% do certyfikacji punkty informacji turystycznej). 

  Nale$y wspiera% i promowa% dzia"alno#% agroturystyczn  w#ród podmiotów 
sektora turystycznego, a tak$e agroturystyk! jako form! wypoczynku.    

  Nale$y uwzgl!dni% w dzia"alno#ci promocyjnej regionu atrakcje turystyczne 
oferowane przez kraje s siaduj ce z regionem (Litwa, Bia"oru#).  

  Nale$y rozwa$y% mo$liwo#% rozbudowy sieci komunikacji prywatnej, 
zwi!kszaj cej dost!pno#% do obszarów o du$ym poziomie atrakcyjno#ci 
turystycznej.  

Infrastruktura 

  Istnieje konieczno ! kreatywnego "#czenia unikalnych zasobów 
przyrodniczych i ró$norodno ci kulturowej w tworzeniu lokalnych 
i regionalnych produktów turystycznych (w tym równie$ przygotowywanie 
projektów wpisuj#cych si% w programy unijne na rzecz rozbudowy lokalnej 
oferty turystycznej).  

  Nale$y wspiera! rozwój zintegrowanego systemu informacji, w tym 
tworzy! sie! samoobs"ugowej informacji turystycznej, uwzgl%dniaj#c j%zyk 
angielski, rosyjski i niemiecki.  

  Nale$y zwi%kszy! liczb% imprez turystycznych w oparciu o istniej#ce 
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produkty i atrakcje turystyczne regionu, a tak$e doskonali! organizacj% 
dotychczasowych (w tym ich promocj%), co pozwoli d"u$ej zatrzyma! 
turystów w województwie podlaskim (obecnie preferuj# oni pobyty 
krótkookresowe).  

  Nale$y wspiera! rozbudow% infrastruktury turystycznej i paraturystycznej 
województwa podlaskiego (w tym np. centrów rekreacyjnych, wyposa$enia 
obiektów i miejscowo ci turystycznych w niezb%dn# infrastruktur% ochrony 
 rodowiska); 

  Nale$y stale poprawia! zagospodarowanie istniej#cych szlaków 
turystycznych oraz tworzy! nowe tematyczne szlaki turystyczne, w tym 
transgraniczne w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu 
(piesze, rowerowe).  

  Warto rozwa$y! utworzenie sieci samochodowych szlaków turystycznych. 

  Nale$y d#$y! do poprawy dost%pu do obiektów zabytkowych i sakralnych 
np. do cerkwi, (m. in. wyd"u$enie godzin otwarcia, zapewnienie 
przewodników).  

  Poprawa stanu dróg, rozbudowa po"#cze& komunikacyjnych (PKS, PKP), 
sieci po"#cze& kombinowanych.  

Rozwój form wspó pracy  

  Nale$y d#$y! do budowy efektywnych kana"ów komunikacji 
umo$liwiaj#cych realizacj% wspólnych przedsi%wzi%! przez podmioty 
gospodarcze i instytucje wspieraj#ce turystyk%.  

  Rozwijanie wspó"pracy z przedsi%biorstwami bran$y turystycznej 
i jednostkami samorz#dów terytorialnych, w tym d#$enie do tworzenia 
kolejnych klastrów turystycznych.  

  Nale$y rozwija! wspó"prac% w sferze turystyki z s#siednimi regionami 
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Polski, Litwy i Bia"orusi.  

  Rozwój form ponadlokalnej wspó"pracy w zakresie realizacji wspólnych 
projektów o charakterze turystycznym (wspó"praca pomi%dzy samorz#dami, 
wspó"praca na linii samorz#d-przedsi%biorca turystyczny).  

3) Rekomendacje skierowane do instytucji rynku pracy   

  Realizacja szkole& z zakresu poprawy kompetencji kadr sektora 
turystycznego (w tym nauka j%zyków obcych).  

  Realizacja dzia"a& zmierzaj#cych do podnoszenia wiedzy na temat 
mo$liwo ci pozyskania  rodków unijnych do prowadzenia dzia"alno ci 
agroturystycznej, gastronomicznej.  

  Upowszechnianie wyników prowadzonych bada& oraz udzia" w dzia"aniach 
z zakresu monitoringu zjawisk turystycznych.  
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